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ORGAN AL COMITETULUI ORĂȘENESC P.O.HUNEDOARAS1 AL SFATULUI POPULAR ORĂȘENESC

ALTE COLECTIVE RAPORTEAZĂ

„Corespunzător cu spo
rirea puterii de cumpăra
re a oamenilor muncii, 
comerțul socialist va des
face populației un volum 
de mărfuri cu aproape 15 
la sută mai mare deed în 
1960; va spori de ase me- 
nea cu 10 la sută volu
mul serviciilor prestate 
populației".

In curind
premierea

ÎNDEPLINIREA PLANULUI PE 1960 Sulf mai mult

Șarje rapidei —
ofel mai mult

ra- •

sz-;
Marți, 6 decembrie, în 

schimbul de după-amiază, 
colectivul oțelăriei Mar
tin nr. 1 din combinatul 
siderurgic Hunedoara a în- 

îplinit planul anual de 
producție, cu 24 de zile 
mai devreme. Succesul se 
daforește în bună parte 
strădaniei oțelarilor de a 
elabora cît mai multe șar
je rapide și de a ridica 
indicii de utilizare a cup
toarelor. Strădania lor a 
fost susținută efectiv prin 
aplicarea unor valoroase 
măsuri tehnico-organizato- 
rice. Astfel, pînă la 6 de
cembrie, oțelarii au elabo
rat 1205 șarje rapide, a- 
proape încă odată atîtea 
cîte au elaborat în anul

Inceptnd din luna noiembrie, periodic, au 
portat îndeplinirea planului anual de producție 
I960, multe colective de muncă din combinatul 
derurgic. Printre acestea se numără colectivul sec- ț 
(iei construcții metalice, oțelarii de la cuptoarele ■ 
electrice, turnătorii de tuburi, muncitorii feroviari* 
care deservesc linia Hune doara-Ghelar și alții. ;

Acordlnd. o mare atenție realizării de pe acum; 
a indicilor de plan prevăzuți pentru anul 1961, alic î 
colective au g 
înainte de termen.

grăbit îndeplinirea planului pe 1960 j 
succesele acestora : ;Iată

partid și comitetul sindi
cal a știut să mobilizeze 
și să atragă pe toți oa
menii, revine întregului co
lectiv de forjori. Trebuie 
însă amintite eforturile și 
contribuția deosebită ale 
oamenilor din echipele to
varășilor Silion Gheorghe, 
Isac luliu și Faur Miron 
din schimbul maistrului 
Popa

perioada trecută din de
cembrie, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din o- 
țelăria veche, au acordat 
o atenție deosebită îmbu
nătățirii calității oțelului. 
Rezultatul este că întrea
ga secție lucrează sub 
cifra admisă de retut, si- 
tuîndu-se fruntaș schim
bul tineretului condus de 
inginerul Văduva Vami- 
lian.

succeselor lor de pînă a- 
tunci cu litere mari. In 
urma unei munci sîrguin- 
cioase desfășurate pe baza 
unei mai bune organizări 
a procesului de producție, 
forjorii au raportat cu 
mîndrie că în această zi 
și-au îndeplinit în între
gime planul anual de pro
ducție și că productivita
tea muncii a crescut cu 
3,2 la sută față de anul 
1959, iar economiile la 
prețul de cost, în numai 
10 luni, se ridică la 27.000 
lei. Totodată, ei au ra
portat că cîștigul mediu a! 
muncitorilor a crescut 
10 la sută.

Meritul pentru toate
ceste succese la obține
rea cărora organizația de

a-

Intre

Remus.
LEUCA ȘTEFAN 

corespondent

Cu o lună înainte

Muncitorii și tehnicienii 
secției desulfurare din ca
drul uzinei cocso-chimice 
au încheiat luna noiem
brie cu un bilanț rodnic. 
Datorită sîrguinței și a- 
tenției cu care s-a lucrat 
în toate schimburile, pla
nul de producție a fost 
depășit cu 8,5 procente, 
iar la prețul de cost s-a 
înregistrat o economie, pe 
tona de sulf topit, de 9 
kg. sodă calcinată, 0,5 kg.

acid 
în- 

ulei.

și mai ieftin
trioxid de arsen, 0,5 kg. 
sulfat feros, 2 kg. 
sulfuric, precum și 
semnate economii de 
energie electrică etc.

Printre fruntașii în în
trecere se numără tova
rășii Constantin Dumitra, 
Herban Vasile, Iacob Lu
cian, Culcea Florea, Pa
vel Ioan, Vișan Florea, 
Rusu Ioan și alții.

GREFF LUDOVIC 
corespondent

Colectivul hâtrului mun
citoresc C.S.H. se strădu
iește în prezent să încheie 
repetițiile cu piesa „Scri
sori de dragoste" de Vir
gil Stoenescu a cărei pre
mieră va avea loc în cu- 
rînd în orașul nostru. Re
gia spectacolului este sem
nată de tovarășul Pavei 
Crișan. Din distribuție fac 
parte artiștii amatori Cris
tian Croitorescu, Ovidiu 
Ivășcolu, Aurel Busuioc, 
Tincuța Busuioc, Silvia 
Miron, Miorița Rațiu, Zeno 
Moscovici, Gheorghe Boici 
etc.

# Tjunedorene

Entuziasmată oțelari de la secția l-a a combi
natului, și-au îndeplinit In seara ziei de 6 decembrie 
n.C. planul anual de producție.

In foto: Clțiva dintre membrii echipei conduse 
de Sergiu Constantin, discută despre succesul co
lectivului lor de muncă.

trecut. Lupttnd pentru 
creșterea indicilor de uti
lizarea cuptoarelor, ei au 
produs cu 590 kg. otel 
mal mult pe metru pătrat 
vatră de cuptor și zi ca
lendaristică față de rea
lizările din 1959.

In lima noiembrie și

Succes!
Ziua de 29 noiembrie 

a.c. a constituit în viața 
secției forjă din combinat 
un eveniment important 
pe care oamenii de aici 
l-au consemnat în cartea

Inovatori și inovații
I Numărul inovatorilor din G.S.H. a sporit cu
* mult în acest an, totodată și propunerile de inovații 
■ înregistrează o creștere față de anul trecut. Pină la 
' 8 decembrie a.c, au fost Înregistrate cu 18 inovații
> mal mult declt in tot cursul anului trecut. Inovato- 
[ rii combinatului au făcut 434 de propuneri din 
1 care s-au aplicat 287 iar o Însemnați parte se a-

► fii în studiu pentru aplicare. Economiile antecal-
* culate de pe urma inovațiilor se ridică la peste 10
* milioane lei. Pentru munca depusă inovatorii au 
» fost recompensați ou 336.000 lai, iar colaboratorii 
! acestora cu 63.000 lei,

m 
n 
a

Colectivul de muncă al 
turnătoriei de oțel din 
combinat a raportat, zilele 
Irecute, îndeplinirea și de
pășirea planului de pro
ducție pe 1960 cu o lună 
înainte de termen. Pînă ia 
data de 5 decembrie a.c,, 
muncitorii din cadrul a- 
cestei secții au produs în 
contul anului viitor 14.334 
kg. piese finite, de o cali
tate superioară. Fruntașe 
în obținerea rezultatelor 
menționate au fost decla
rate echipele conduse de 
tovarășii Arimie Simion, 
Aruncuteanu Iosif, Jpr- 
ca Ion, Lada Ion și-' al
tele.

cere

Rlnd pe rind forja, 
turnătoria de fontă și 
tuburi, oțelăria electrică 
și alte secții ale combi
natului au raportat în
deplinirea planului anu
al de producție. Cu pa
truzeci de zile înainte 
de termen, cu treizeci 
și șapte, Cu douăzeci și 
nouă, colectivele secții
lor și sectoarelor și-au 
realizat prevederile de 
plan care le reveneau 
în acest an, primul din 
șesenal. In ziua de 6 
decembrie a fost rindul 
oțelăriei noi.

Succesul colectivului 
celei mai tinere oțelării

a combinatului nostru 
in îndeplinirea planului 
de producție e urmarea 
muncii organizate și 
perseverente a fiecărui 
tovarăș din sector, a 
muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor, care 
s-au dovedit o dală mai 
mult un colectiv sudat, 
omogen și plin de însu
flețire. Este urmarea 
unui efort eroic de-a 
lungul a unsprezece lard 
din an, a aplicării ce
lor învățate anii trecu- 
ți, a unui sistem îmbu
nătățit de măsuri orga
nizatorice, a nivelului 
profesional tn evidenta

pnnoue. sAPTApiîMii
Muncitorii de pe șantie

rul bateriei a IV-a de cocs 
luptă să accelereze tot 
mai mult ritmul lucrări
lor. Printre acești mun
citori se află și cei din 
echipa condusă de Lasel 
loan.

Șoferul Băureanu Ion 
de la I.C.S.H. este de doi 
ani de zile fruntaș în 
muncă. IntreținînJ în bu
ne condițitini autocranul 
pe care lucrează a prelun
git ciclul de funcționare 
a acestuia cu peste 6 luni.

■»- Sîmbăiă și duminică 
seara colectivul teatrului 
de stat Valea Jiului din 
Petroșani prezintă în ora
șul nostru comedia „Cele
brul 702“ de Al. Mirodan.

-*■ Ieri după-amiază în 
sala de lectură a clubului 
muncitoresc „Siderurgis- 
tul“ a fost predată cea de 
a 6-a lecție la cursul în
drumare cu femeile. Au 
participat un mare număr 
de gospodine din orașul 
muncitoresc.

Mîine seară la orele 
19 fix într-una din sălile 
clubului muncitoresc „Si- 
derurgistului" iubitorii mu
zicii vor putea asculta, 
înregislrată pe discuri, o- 
pera „Tosca" de G, Pu
ccini.

îmbunătățire, a cunoaș
terii amănunțite a înda
toririlor ce revin secto
rului și a cunoașterii 
importanței muncii duse 
de oțeluri — prin ur
mare a unei activități 
politice, profesionale și 
de organizare pe o 
treaptă superioară.

In dimineața zilei de 
6 decembrie echipele a- 
flate in schimb știau că 
oțelăria nouă trăiește

zi de muncă la fel ca 
atitea altele — dar in 
acest final de simfonie 
grandioasă, momentul 
cunoscut, dar totdeauna 
nou al elaborării șar
jei — suna un citec a- 
parte. Citeva note din- 
tr-o melodie simplă care 
întregeau bucuria și 
mlndria colectivului la 
sărbătoarea sfirșitului 
de an muncitoresc. In 
jurul orei 11 a venit

la moLTi Ara,
OȚeLARil

ultima zi a anului I960. 
Mai precis, șarja de la 
cuptorul 1 plus 6 tone 
din șarja in pregătire 
de la cuptorul 4 repre
zentau exact cantitatea 
de metal prin care era 
asigurată realizarea pla
nului de producție pe 
I960. La orele 8,20 topi
torii de la cuptorul 1 
erau gata. Prim-topito- 
ral Stoica Alexandru a 
destupat șticul și oțe
lul s-a năpustii cu vu
ietul caracteristic in oa
la de turnare. Atmosfe
ra părea obișnuită, —

rindul cuptorului 4, al 
echipei conduse de prim- 
topitorul Grigoroaie Du
mitru, și cu cele dinții 
6 tone din șarja aces
tuia oțelarii și-au urat 
cu inima deschisă : „La 
mulți ani /“.

Tovarășii Ștefan Trip- 
șa. Erou al Muncii So
cialiste, și Tiberlu Sir- 
ca, oameni tineri, dar 
cu o experiență înde
lungată a muncii ia 
cuptoarele pentru topit 
oțelul, au mai întimpi- 
nat și tn alțt ani ast
fel de momente. La 6

decembrie se găseau in 
schimbul de lucru, pe 
platformă și au parti
cipat la evenimentul pe 
care-l sărbătorea colec
tivul. Dincolo, in hala 
de turnare, zoreau cei 
din brigada condusă de 
tovarășul Baba Gheor- 
ghe, iar la pregătirea 
trenurilor de turnare bri
găzile conduse de co
muniștii Bogdan Grigo- 
re și Costea Alexandru, 
fiecare cu partea sa de 
contribuție la importan
tul succes raportat de 
colectivul oțelăriei Mar
tin nr. 2.

Dacă facem un scurt 
calcul aproximativ ajun
gem la observația că 
in cele 25 de zile ră
mase din acest an oțe
lăria nouă va produce 
(ea o realizare peste 
plan} mai mult oțel ca 
in întregul an 1943 în
treaga oțelărie a Hu
nedoarei ! Grăitor pen
tru munca oțelarilor 
este și totalul econo
miilor in primele 10 
luni din acest an: 
6.441.873 lei.

Sînt succese ale ce
lor harnici, ale celor 
entuziaști.

I. FLORIAN



Primul trimestru al anului școlar 1960—1961 se apropie de sjîrșit și 
odată cu acesta bilanțul pe 3 luni a activității depuse de elevi, împreună 
cu colectivul de cadre didactice pe tărîmul învățăturii. O analiză amănun
țită a acestei activități cotidiene desfășurată in școli scoate în evi
dență eforturile depuse de factorii care întregesc bagajul de cunoștințe al 
elevilor: școala, organizațiile de pionieri, U.T.M. și familia.

In cele ce urmează vom discuta cîteva aspecte ale activității depu
se de cadrele didactice, organizațiile de pionieri și de U.T.M. din școlile 
orașului nostru, ilustrate prin rezultatele obținute, de elevi la. învățătură.
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EXIGENTĂ FATĂ 
DE MUNCA PROPRIE

REZULTATE BUNE PRINTR-0 STRÎNSĂ COLABORARE
Intre diribinti și profesori

Tovarășa profesoară Vîl- 
san Kuxanara preda la 
școala medie matematica 
și este diriginta uneia din 
clasele fruntașe la învă
țătură. Urmărind ansam
blul complex al muncii 
de înarmare a elevilor cu 
cunoștințe multilaterale de 
cultură generală, pentru a 
forma cadre de nădejde 
ale societății noastre ea 
are o zicală proprie (cu
noscută de ceilalți colegi), 
verificată în practică în ac- 
tiditatea comună : „Clasa 
se formează după preocu
parea profesorului — di
riginte". Adică după cum 
el reușește să și-i apro
pie, să-i ajute, pentru a 
obține numai note bune. 
De aceasta depinde suc
cesul. Dacă clasa sa este 
fruntașă aceasta se dato- 
rește pe de o parte mun
cii ei de profesoară, iar 
pe de altă parte, activi
tății depuse în cadrul pre 
ocupărilor multilaterale de 
diriginte.

Dar starea de lucruri 
(acum cînd ne apropiem 
de vacanța de iarnă) nu 
ne poate mulțumi, deoa
rece alături de clasele 
fruntașe mai sînt altele 
rămase în urmă; alături 
de elevii cu note bune 
sînt multi amenințați să 
râniînă corigenți (la unul 
sau mai multe obiecte). 
Numărul acestora din ur
mă fiind destul de mare

trebuie să dea de gîndit 
fiecărui profesor, fiecărui 
învățător care are elevi în 
clasă cu note nemulțu- 
mitoare. Urmărită, aceas
tă situație pe clase și pe 
materiile predate, justifi
că de altfel preocuparea 
continuă a majorității ca
drelor didactice pentru 
formarea concepției și cul
turii generației de mîine, 
și în același timp, lipsu
rile ce se manifestă în 
activitatea unora. Analiza 
acestei activități scoate în 
evidență încă odată ma
rea grijă pe care este da
tor să o acorde profesorul 
elevului său și pentru 
care este nevoie de un 
sistem de muncă specific 
pentru fiecare elev (dacă 
situația impune), în func
ție de aptitudinile și ca
litățile sale. Este vorba 
de necesitatea unei strînse 
colaborări între diriginte 
și toți profesorii care pre
dau la clasa respectivă, 
în vederea desfășurării 
unei activități comune, 
strîns închegata. A- 
ceasta este necesară cu 
atît mai mult cu cît pro
fesorii care predau la o 
clasă sînt diriginții celor
lalte. Dar tocmai lipsa 
unei legături temeinice în
tre profesori și diriginții 
de clasă reprezintă o 
principală cauză care a

Trebuie să dea de gîndit...
Consfătuirea cadrelor didactice a luat în discu

ție situația creată la școala medie, privind obține
rea notelor de promovare de către elevi, la muzi
că. Anul trecut aproape tot timpul școala n-a a- 
vut un profesor permanent cu care elevii să. în
vețe muzica. La începutul noului an școlar, elevii 
s-au bucurat de prezența tovarășului Barbu care 
le promisese încă spre sfîrșitul anului trecut că 
acum, vor face împreună un pas serios în fru
moasa muncă comună de cunoaștere a muzicii.

Sîntem aproape de încheerea situației trimes
triale și de aceea am urmărit „pasul" făcut de 
tovarășul profesor Barbu pe tărîinid educării ele
vilor în domeniul muzicii. Registrul școlar ne înfă
țișează rezultatele. Cîteva note de 10-9-8. Cîteva 
numai, pentru că majoritatea covîrșitoare a elevi
lor sînt grupați la media notelor de 4 și 5.

Tovarășul profesor Barbu M. e categoric: pa
tru! Pentru atîta știi, spune el elevului care în
drăznește să-și manifeste nemulțumirea. Dar oare 
situația rămînerii în urma a elevilor la muzică tiu 
aparține într-o bună măsură tovarășului profesor 
Barbu ? E adevărat că nu toți elevii pot avea 
auz muzical, deprinderi. Ei învață ca atare teoria 

■muzicii.
Tovarășii Coste Vasile, șeful secției învațămînt 

a sfatului popular orășenesc, Căroiti loan, inspec
tor școlar și cadrele didactice care au discutat 
despre situația corigenților la muzică au rămas 
surprinși. Aceasta trebuie să dea de gîndit și to
varășului profesor Barbu, îneît activitatea ce o de
pune să fie astfel canalizată îneît să acorde un 
sprijin substanțial elevilor în vederea îmbunătățirii 
notelor la acest obiect.

influențat numărul mare 
de elevi, amenințați să ră- 
mînâ corigenți în primul 
trimestru. Numai așa poa
te fi explicată situația că 
mulți elevi au note slabe, 
la cîte 3-5-6 și chiar mai 
multe obiecte.

Există unii profesori și 
învățători care încearcă să 
găsească cauza unui ast
fel de rezultat în afara 
preocupării și răspunderi
lor lor, cum că „acei ele
vi cu note slabe n-ar a- 
vea condiții de învățătură, 
n-ar învăța acasă pentru 
că nu-i ajută părinții"... 
Se pune întrebarea : pot 
exista părinți care să 
nu-și iubească fiul sau fi
ica, să nu-și sprijine co
pilul, în măsura priceperii 
lor, pentru a obține no
te bune la înoățătură ? li
nei astfel de întrebări i-a 
dat răspuns practic săp- 
tămîna trecută tovarășul 
profesor Cara S. care spu
nea printre altele că elevii 
Mitrofan și Buday din 
clasa zecea obțineau note 
nemulțumitoare. O stare 
mai deosebită de nervozi
tate și emotivitate îi fă
cea să se încurce la răs
puns și să obțină note sla
be. Studiindu-i a aplicat 
alt sistem. S-a ocupat mai 
mult de ei, i-a lăsat să 
gînclească. Elevii s-au sim
țit mai aproape de profe
sor, dînd răspunsuri mult 
mai bune, în raport cu 
situația dinainte, înbunătă- 
țindu-și notele.

lin alt lucru bun. La 
școala medie au fost or
ganizate consultații — pri
lej de verificare a cunoș

tințelor elevilor- — la care 
pe lingă profesorul de ser
viciu trebuie să participe 
profesori de specialitate. 
Rău este că nu toți au 
înțeles rostul consultațiilor 
și dacă nu au înțeles ei, 
cine să le știe mai bine? 
Dacă tovarășii profesori 
Tempeanu C„ Bucur V. și 
alții s-au prezentat pentru 
consultații (în ziua de 1 
decembrie) cînd au fost 
solicitați, mulți dintre co
legii lor au lipsit pe elevi 
de ajutorul pe care trebu
ia să li-1 acorde.

Cîte forme interesante nu 
poate îmbrățișa munca u- 
nui diriginte de clasă 1 Vi
zite acasă (dar nu for
male cum obișnuiesc unii 
touarăși, ci prin acorda
rea de ajutor concret ele
vului în prezența părinți
lor), participarea la ședin
țele detașamentelor de pio
nieri (unde pot cunoaște 
preocupările, gîndurile și 
sentimentele elevilor), dis
cuții prietenești cu su
biecte interesante etc.

Rezultatele dovedesc că 
acolo unde diriginții de 
clasă și alături de ei în
treg colectivul de profe
sori au știut să folosească 
mijloace interesante, sti
mulative și mobilizatoare, 
au putut face pe elevi să 
înțeleagă mai bine mate
ria și ca urmare situația 
la învățătură este mai 
bună. Astfel de metode 
trebuie generalizate însu
șite și aplicate de fiecare 
profesor și învățător, de 
fiecare diriginte, în timpul 
ce a mai rămas pînă la 
sfîrșitul trimestrului, ele
vii amenințați să rămînă 
corigenți să-și poată com
pleta bagajul de cunoștin
țe și să obțină note bune.

Școala nr. 31 In toam
na acestui an a pri
mit, prietenoasă și os
pitalieră, pe cei dinții 
elevi. Frumoasa clădire 
găzduiește acum zilnic 
aproape 900 de școlari, 
toți fii și fiice ai -oame
nilor muncii hunedoreni. 
Prin grija comitetului 
de părinți, sălile de cla
să, coridoarele și-au 
pierdut Intrucitva din 
sobrietatea — ce părea 
rigidă — de la Începu
tul anului, devenind cal
de, prietenoase,- primi
toare.

Elevii — băiețași și 
fetițe între 7 și 14 ani 
— poartă uniforme cu
rate, unii cravate roșii 
întotdeauna proaspăt 
călcate. Copiii sînt, ca 
peste tot, voioși plini 
de nesecată energie și 
gălăgia — uneori prea 
puternică —- nu poate 
fi pusă decît pe seama 
acestei energii.

Clasa a 6-a 
această școală
fel ca toate celelalte.

A de la 
este la

Despre colaborarea dintre 
profesor și diriginte

Tot la școala nr. 3 mai 
există o clasă a șasea C. 
al cărei diriginte este to
varășul profesor Ifristo- 
dulo Țanasis. Notele mici 
(sub cele de trecere) pe 
care le au pînă în prezent 
o mare parte dintre elevii 
acestei clase trebuie să 
dea de gîndit fiecăruia 
dintre profesorii care au 
de predat lecții aici. Pro
centul mare de elevi că- 
zuți la matematică, cu
noștințe industriale și mu
zică impune — în viitorul 
apropiat — o muncă asi
duă cu fiecare elev care 
își însușește mai greu o 
lecție sau alta.

Profesorul are datoria 
să-i scoată, mai des la ta
blă pe acești elevi, să-i 
controleze la intervale de 
timp mai mici, astfel ca 
însușirea noilor cunoștin
țe să se facă gradat și 
temeinic. De această gri
jă, de o asemenea muncă,

depinde în foarte-mare mă
sură ca numărul, de cori
genți să fie minim. Le
gătura strînsă între pro
fesori și dirigintele clasei 
trebuie să se efectueze nu 
în mod superficial, ci să 
constituie un mijloc efica
ce pentru sprijinirea ele
vilor rămași în urmă.

Colaborarea dintre diri
ginte și profesori trebuie 
să aibă diferite aspecte, 
intre care prezența diri
gintelui la orele celorlalți 
profesori, joacă un rol în
semnat. Dirigintele care 
cunoaște bine pe fiecare

elev în-parte are prilejul 
să - vadă comportarea, .„lu 
și în prezența altor pro 
fesori și îl vor ajuta '.ct 
la orele de diriginție si 
contribuie la dezvoltare; 
armonioasă a copilului.

Ar fi cît se poate d( 
-jjunerită _și _de_. .oportuni 

o : colaborare atentă întn 
dirigintele clasei a Vl-a C 
de la școala nr. 3 .și cei 
lalți profesori. Pentru a st 
reduce numărul elevilor ci 
note mici din această lela 
să, trebuie luate toate mă 
surite care s-au dovr 
eficiente.

Lectorat
- cu părinfii

Duminica trecută la ore
le 10 dimineața, în sala 
clubului „Filimon Sîrbu" 
din O.T. a avut loc cel 
de-al doilea lectorat cu 
părinții elevilor care frec
ventează școala nr. 3 din 
orașul nostru.

Tovarășa învățătoare 
Văideanu Nina a vorbit 
despre: „Educarea elevi
lor în spiritul unei disci
pline liber consimțite, sar
cină de bază a familiei și 
a școlii". Referatul, ilus
trat cu numeroase exem
ple de la această școală, 
a fost urmărit cu atenție 
de cei aproape 400 părin
ți prezenți în sală.

..... ....... ... .--------------------------------- -—

Să nu aruncăm vina 
pe al|i... factori

In această perioadă fiecărui cadru didactic îi 
revin sarcini de mare răspundere. Pentru generația 
tînără, pentru viitorii constructori nu trebuie precu- 
peiițe eforturile. Copiii aceștia, ce cresc sub ochii 
noștri, trebuie să devină oameni multilateral pre
gătiți cu o înaltă calificare, cu o cultură boga* 
tă. In a-i face oameni bine pregăiili folositori so
cietății, în aceasta constă sarcina primordială a 
profesorilor și învățătorilor, și fiecare din aceștia 
trebuie să-și înțeleagă pe deplin menirea și să de
pună o muncă plină de grijă în acest sens.

A fi învățător la clasa a IV-a este o sarcină 
ce impune obligații sporite. Copiii trebuie pregă
tiți temeinic pentru saltul în anul următor. De aceea 
rămînerea în urmă a unora din elevii clasei a IV-a 
A. de la școala nr. 1 nu poate fi justificată, și 
nici atribuită anumitor factori cum ar fi spre exem
plu situația familiară sau numărul mare de elevi 
dintr-o clasă.

Asemenea argumente sînt șubrede. La clasele 
a IV-a — și nu numai la acestea — trebuie să 
existe preocupare permanentă pentru pregătirea uni
formă a tuturor elevilor.

Organizațiile de pionieri din aceste clase pot 
fi de un neprețuit ajutor pentru învățătorii care au 
de întîmpinat unele greutăți. Atunci cînd va exis
ta preocupare și grijă pentru munca de învățătură, 
pentru fiecare elev în parte, atunci nu va mai fi 
nevoie de nici un fel de argumentări, căci situația 
la înoățătură se va schimba total.

PIONIERII NU TE LASĂ 
SĂ RĂMÎI ÎN URMĂ

Băieți și fete, cea mai 
mare parte pionieri, se 
străduiesc sîrguincios să 
primească note bune, 
să-și facă cu regulari
tate temele și să aibă 
o frecvență bună.

Se mai întlmpla ca 
dintre elevii acestei 
clase, unii să vină la 
școală cu temele nelu
crate. Atunci, din iniția
tiva organizației de pio
nieri, a fost instituit un 
riguros control reciproc. 
Responsabilii grupelor 
de pionieri controlau și 
obligau pe cei cu te
mele nelucrate să și le 
facă pe loc, în clasă. 
Le-au dat 
că Avram 
ciu Petre, 
nia, care 
urmă
Grămătictoiu Gheorghe 
mai vine și acum une-

ori cu temele nefăcute. 
Dar pionierii din clasă 
sînt perseverenți: nu te 
lasă în pace, pînă nu 
te faci școlar bun!

...încă de la începu
tul anului școlar Radu
lescu Florea lipsea „sis
tematic" — cum au zis 
copiii — de la școală.

HiimmnifliiiinniiiiinisiiiiiiiiiiiHiiniinimiinii

mult de fur-
Cornel, Dan-
Ionete Ștefa- 
în

s-au
cele din 
îndreptat.

IlllllllllilliH ■■ IIMIMII IIIIIIIIIIIHHI
Intervenția dirigintei, 
sau a cite unei colege 
ce locuia în apropiere, 
să dovediră ineficace. 
Rădulescu Maluca, ma
ma
s-o ia la piață pentru 
a-i 
mai bune a 
în plic. Fetița 
să se simtă

Floricăi obișnuia

ajuta la vînzarea 
lozurilor 
începuse 

atrasă

spre asemenea îndelet
nicire, spre viața fără 
obligații școlare, și de 
aceea o zi venea la 
școală, iar alte trei lip
sea.

îngrijorați, colegii au 
început cu mai multă 
stăruință să o ajute. In 

■cadrul adunărilor pionie
rești i-au atras atenția 
că nu este bine să lip
sească de la școală, că 
absențele nu sînt deloc 
în folosul ei, ci dimpo
trivă.

Floarea Rădulescu 
după asemenea discuții 
venea la școală cîteva 
zile, și apoi iar înce
peau să apară în cata
log absențele nemotiva- 
ie. Ce s-au gîndit atun- 

' cî pionierii ?
„Să mergem 

și s-o aducem 
dulescu. Floarea

în grup 
pe Ră< 
la școa-

lăl" Acestor grupe ei 
le-au zis brigăzi ■ ful
ger. Pionieri fruntași la 
învățătură, au mers de 
citeba ori acasă la co
lega lor și au- adus-o 
la școală. Rezultatul? 
de o lună încoace Ră- 
dulescu Floarea nu mai 
absentează și pe inc'elul . 
își va îndrepta și note
le slabe primite in pe-.j 
rioada cînd nu venea 
la școală. Se prea poa
te ca nici pentru părin
ți vizitele copiilor să nu 
fi. fost ..plăcute, căci ele 
însemnau o mustrare 
serioasă adusă poziției 
adoptate de ei față de. 
propriul lor cop.il.

Pionieri fruntași -cum 
sini Cojocaru .Diana, . 
Rusu Sdrin, Coste Ale
xandrina, Troia Gabrie- 
la o vor ajuta de bună .. 
seamă și pe Rădulescu 
Floarea să aibă note 
bune, așa cum toți pio- 1 
nfertZ se vor strădui să ■ 
facă din clasa lor o , 
clasă fruntașă la -învă
țătură. -. •. . - y— ;
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STIMAT SI•
sâ
re-

Nu e un lucru ușor 
redai intr-lin spațiu 
strîns, trăsăturile de ca
racter, faptele unui har
nic și priceput muncitor 
cum este Sălăjan Solo- 
mon, pentru că viața și 
activitatea sa de zi de zi 
se caracterizează prin 
fapte bogate, specifice n- 
nui om al zilelor noastre. 
El este sudor și lucrează 
la uzina cocsc-chimică 
din anul 1959 Prin mo
destia șî conștiinciozita
tea de care a dat dovadă 
în decursul anilor, a cîș- 
tigat stima și încrederea 
tovarășilor săi de muncă 
de la bateriile de cocs. 
Călit în munca aspră și 
în* același timp minunată 
pe care a depus-o alături 
de miile de siderurgiști și 
constructori pentru dez
voltarea combinatului, el 
și-a dat seama că soarta 
producției în primul rînd 
depinde de oameni, de 
acei care contribuie di
rect' la înfăptuirea ei. De 
aceea, ori de cile ori s-au 

I ivit defecțiuni la mașini
le de șarjare și care ne
cesitau lucrări de sudură 
tovarășul Sălăjan, nu ple
ca de lingă ele pînă cind 
nu se puneau la punct, 
pentru a fi redate proce
sului de producție. Avea 
Întotdeauna satisfacția 
cînd prin modesta sa ac- 
tipjtate contribuia la bu- 
nul mers al producției.

E un om de nădejde, 
și-a spus într-una -4in

APRECIAT DE TOȚI
continuat să fie-muncitor 
fruntaș, a acumulat în 
această perioadă' bogate 
cunoștințe politice și ideo- 
legice 
calitățile 
membru 
narea și 
și-a dat 
nim.

Încrederea acordată de 
comuniști el a răsplătit-o 
prin fapte în muncă. Ca 
urmare după un an comuniș

zilele anului 1957 secre
tarul organizației de 
partid într-o ședință a bi
roului, trebuie să ne ocu
păm mai mult de el. După 
scurt timp secretarul i-a 
întrebat ce părere are 
despre comuniști, dacă ar 

vrea -să intre în rîndul 
candidaților de partid.

— Este o mare cinste 
să porți titlul de comu
nist. i-a răspuns timid 
sudorul, iar eu n-am tă
cut aproape ..nimic ca. să . tii l-au ales în biroul orga- 
merit acest titlu.

Atunci secretarul 
explicat că faptele 
din producție aparent fără 
importanță, comportarea 
sa față de cei din jurul 
său, dovedesc tocmai a- 
cele calități pe care tre
buie să le îndeplinească 
un comunist.
’ N-a trecut niiilt timp 

după această discuție și 
adunarea generală a pus 
în dezbatere cererea de 
primire în rîndul candi
daților de partid ă sudo
rului S. Sălăjan, Cîntă- 
rind activitatea sa, comu
niștii au votat în unani
mitate 
lui eu
an.

Abia
și iată-1 din nou în 
adunării 
data aceasta 
s-au întrunit cu 
reducă stagiul 
dat al acestui 
Numai cuvinte 
au fost aduse 
lui. Pe lingă faptul că a

astfel 
•unui

întrunind
necesare

de partid. Adu- 
de data aceasta 
votul său una-

i-a 
sale

pentru candidatura 
un stagiu de un

au trecut 6 luni 
fata

Degenerale, 
comuniștii 
scopul sâ 
de candi- 

tovarăș. 
de laudă 
la adresa

Pe urmele materialelor 
publicate

<< Ca răspuns la articolul „Mai multe telefoane*' 
» apărut în ziarul nostru nr. 883 din 14 noiembrie 
« ,a.c. la rubrica „Cetățenii propun", oficiul P.T.T.R.- 
» Hunedoara ne comunică următoarele: „In orașul 

nostru exis.tă un număr de 12 telefoane publice 
Idin care patru în centrul orașului — oficiul Hune

doara 2, agenția Pronosport, Sfatul popular, res
taurantul „Metalul" și la tribunal. Pentru

1961 se va mai instala un număr de încă 5 pos
turi telefohice, plus altele acolo unde traseul 
Jonip.va permite. In ce privește firmele 
posturile publice, vom cere direcției _ 
P.T.T.R. — respectiv serviciul T.T.R. — sa soli- 

. cite acestea direcției regionale deoarece cele primite 
pînă acum (6 la număr) sînt insuficiente".

anul

tele- 
pentru 

regionale

nizației de bază, iar- în 
ultima adunare de alege
re, i-au încredințat func
ția de secretar. Membrii 
și candidații de partid, 
toți muncitorii de lă bate
riile de cocs se mindresc- 
că în fruntea organizației 
lor de partid se află un 
om de nădejde, care dato
rită meritelor d,bindite, 
cu ocazia conferinței de 
pariîd pe combinat, a fost 
ales într-un organ supe
rior de partid și anume în 
comitetul de partid 
combinat.

Sălăjan Solomon 
semnificația numelui
om obișnuit, unui om al 
zilelor noastre.

G. ZOLD

pe

Iată
unui

Pregătiri intense
Incepînd din luna no

iembrie a.c. colectivul nos
tru de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la lamino
rul de 650 mm. lucrează 
cu indici de plan prevă- 
'zuți a se realiza în cursul 
anului viitor. Pentru a pu
tea obține ", o creștere și 
mai marc a indicilor de 
utilizare -care să ne asi
gure realizarea și depăși
rea sarcinilor de Viitor cfe 
ne stau în față, conduce
rea secției a trecut de pe 
acum la introducerea și 
aplicarea în procesul de 
producție a unor măsuri 
-tehnico-organizatorice. Spre 
exemplu, în prezent se lu
crează intens la prelun
girea transportoarelor cu 
lanț din fața cajei fini- 
soare și la montarea 
jgheabului deplasabil care 
va crea condiții optime 
pentru laminarea barelor 
lungi. Totodată, s-a trecut 
la modificarea amplasa
mentului distribuitorilor hi
draulici de la masele 
basculante din fața caje- 

■ lor, lucru care va asigura 
| o intervenție mai rapidă 
1 în cazuri de deranjamen-

te și în același timp se
curitatea muncii lamina- 
torilor.

Acestea sînt doar cîteva 
din măsurile pe linia in
troducerii de. noi proce
dee tehnologice. Restul 
măsurilor însă sînt eșa
lonate pe diferite perioa
de ale anului viitor. Ast
fel, în primul trimestru 
al anului 1961 :
mai face diferite 
cări la unghiul 
universale a cajei 
care vor asigura 
funcționare cît și 
rea uzurii premature 
acesteia. De asemenea, 
se vor studia posibilitățile 
montării și demontării în 
întregime a răsturnătoa
relor hidraulice și se vor 
mări vitezele rolelor de a- 
limentare a paturilor de
răcire la care deja se
fac încercări de pe acum.

DARAMUȘ IOAN 
maistru

se vor 
modifi- 
barelor 
de 80Q 

huna 
evita- 

a

Noi sisteme 
și procedee

Introducerea de noi sis
teme și procedee tehnolo
gice care să ducă la asi
gurarea ritmicității pro
ducției, îmbunătățirea ca
lității produselor și redu- 

——"cerea prețului de cost, va

la cuptoare care va duce 
la prelungirea perioadei 
de rezistență a capacelor 
cu cca. 5 luni față de 
cele . existente și la rea
lizarea unor importante 
economii de cărămizi și 
manoperă ; modificarea 
sistemului de încălzire a 
lingourilor în cuptoarele 
adinei unde se vor intro
duce injectoare frontale, 
care vor permite încălzi
rea uniformă a lingouri
lor și ridicarea vetrelor 
cu zgură. Prin acest nou 
procedeu, procentul de re
but prevăzut din cauza 
arderilor va scădea în 
mod simțitor, iar durata 
de funcționare a cuptoa
relor se va prelungi cu 
mult. In același timp se 
va trece la instalarea u- 
nor dispozitive de lami
nare a lingourilor întregi, 
fapt în urma căruia se 
va mări ritmul de lami
nare și se vor realiza în
semnate economii de oțel. 
Prin neșutarea de mai 
multe ori a lingourilor 
se va realiza și o impor
tantă economie la energia 
foarfecei de 1.000 tone.

P. MIHAI 
ajustor

la 
a 

a-

constitui în anul care 
line una din preocupările 
de seamă ale tehnicieni
lor și inginerilor de 
laminorul de 800 și 
conducerii secției. In
cest scop, s-a prevăzut
încă de pe acum trecerea 
la modificarea capacelor 
cu boltă suspendată

Realizări 
și perspective
Secția distileria de gu

dron a combinatului si
derurgic se numără prin
tre tinerele obiective in
dustriale 
cesta în 
procesul 
acestei 
mare parte

intrate anul a- 
funcțiune. Deși 
de producție al 
secții este în 

automatizat,

totuși colectivul de mun
că de aici se preocupă 
intens de îmbunătățirea 
funcționării instalațiilor și 
înlăturarea eventualelor a- 
varii. In acest sens, au fost 
făcute pînă acum un nu
măr de 9 propuneri de 
inovații și raționalizări 
dintre care 5 au și fost 
aplicate în procesul de 
producție. Printre acestea 
se numără montarea su
papelor de siguranță de 
la cazanele cu aburi, rea
lizarea unei mese refracta
re la înzidirea antefocare- 
lor la cazane, separarea 
conductei de aspirație a 
uleiului ușor din colec
torul exterior etc. In pre
zent, se experimentează 
un dispozitiv de curățire 
mecanică a țevilor cup
torului tubular, la labo
rator s-a executat o pre
să pentru determinarea 
uleiului de antracen, iar 
la boilerul de la vestiare 
s-a modificat linia de ali
mentare cu aburi.

Pentru anul viitor, con
ducerea secției va avea 
în centrul preocupărilor 
sale procurarea unui cup
tor pentru determinarea 
cenușei la laboratorul sec
ției, confecționarea de ro
toare de rezervă pentru 
pompele turbionale care 
deja se și execută, stu
dierea problemei materia
lului filtrant de la cen
trifuge, a cauzelor 
țiunilor repetate la 
de naftalină etc.

ȘERBAN 
operator i

defec-
presa

IOAN 
chimist

Grija față de buna func
ționare a agregatelor stă 
șt in atenția electricieni
lor de la aglomerator.

In foto: electricianul 
Simion Nicolae, verifică 
starea de funcționare a a- 
paratelor electrice din sta
fia de concasoare.

în confuî anului viitor
In ultima decadă a lunii 

octombrie, muncitorii de 
la laminorul trio din com
binat anunțau o veste — 
îndeplinirea planului anual 
la toți indicii. De atunci 
și pînă la data de 5 de
cembrie a.c., ei au lami
nat mai mult de 12 tone

metal în contul 
1961. Fruntași în 
rea socialistă pentru obți
nerea acestui rezultat con
tinuă să se mențină 
schimburile conduse de 
tovarășul Stănciulescu I. 
și Socol Gheorghe care 
au realizat și importante 
economii la prețul de cost.

anului 
întrece-

Recent a avut loc în 
șală de ședințe a clubului 
siderârgiștilor o consfătui
re, organizată de comitetul 
orășenesc de partid, cu 
activul cultural din orașul

■ Hunedoara. Cu acest pri
lej a fost prezentat un re
ferat de către tovarășul 
Frankfurt Tiberiu, secre
tar al comitetului orășe
nesc de partid, privind 
mutica politică și cultural 

'educativă de; masă desfă
șurată în acest ân.

Au .participat tovarășii 
Rrpoș. loan, șeful secției 
de propagandă și agitație 
■a * comitetului regional de 
partid Szabo E., activistă 
a comitetului regional de

■ partid, Tănase Trandafir 
de la consiliul sindical re
gional, Cervencovici Mi- 

: hai președinte — și 
Farkaș Alexe activist al 
'consiliului sindical local, 
Coste Vasile, șeful secției 
învățămîht a sfatului popu
lar orășenesc și alți oa
meni' cu munci de răspun-

■ dere din întreprinderile și
■ instituțiile Orașului nostru.

Referatul și dfscuțifle 
,purtate în-jurul -probleme

lor muncii politice și cul
tural-educative au reliefat 
succesele repurtate în a- 
cest domeniu, legătura ei 
strînsă cu sarcinile prac
tice ale construcției socia
liste și rolul deosebit ce-1 
ocupă în rîndurile oame
nilor muncii.

Un loc deosebit de im
portant, l-a ocupat atît în 
referat, cît și în discuțiile 
purtate de către tovarășii 
Durdui Ioan, Lazăr Gri- 
gore, Alexandrescu Ionela, 
Farkaș Alexe și alții pre
ocuparea organelor și or
ganizațiilor de partid, sin
dicale și de U.T.M. față 
de munca de propagandă 
tehnică. Tovarășii au rele
vat faptul că realizarea cu 
succes a sarcinilor econo
mice puse de către cel 
de-al III-ea Congres' al 
P.M.R„ cît și de-plenara 
C.G. al P.M.R. din octom
brie a.c. pun în fața tu
turor oamenilor muncii 
răspunderi deosebit de 
importante. -Este vorba- de 
creșterea - producției indus
triale ă .cocsului,. fontei, 
oțelului și a laminatelor 
în.cadrul G,S,H. care să

Muncii culturnl-educntiue 
un bogat continui

se facă în special pe sea
ma ridicării necontenite a 
productivității muncii. Ori 
acest lucru reclamă oa
meni bine calificați, stă- 
pîni ai tehnicii celei mai 
înaintate, capabili să lup
te cu succes în - scopul 
creșterii neîncetate a in
dicilor de utilizare a agre
gatelor, iar constructorii 
să-și realizeze în termen 
lucrările, de calitate și 
la un preț de cost mai 
scăzut.

Pentru realizarea acestei 
sarcini importante au fost 
organizate o serie de ac
țiuni ca: schimburi de 
experiență, conferințe teh
nice, consfătuiri de produc
ție, universități muncito
rești, secții școală, cursuri 
de specializare, colective 
pentru aplicarea tehnicii

noi, „Joia oțelari.lor" ; s-au 
popularizat cărțile tehnice, 
s-a întărit activitatea ca
binetelor tehnice.

Toate aceste forme folo
site cu pricepere au avut 
darul de a înarma pe oa
menii muncii cu cunoaș
terea celor mai de seamă 
realizări în domeniul acti
vității lor profesionale, au 
stimulat activitatea inova
torilor și raționalizatorilor 
care au venit cu numeroa
se soluții practice, deter
mined o creștere substan
țială a indicilor de utili
zare a agregatelor, ușura
rea muncii și o calitate 
mai bună a producției de 
metal, respectiv a lucrări
lor de construcție.
- Merită relevată activita
tea- stăruitoare a organi

zațiilor de partid, sindicale 
și U.T.M. din secțiile fur
nale 2, oțelăriile 1 șî 2 
G.S.H., a grupului electro
tehnic și instalații — 
I.C.S.H. și altele care au 
organizat cu regularitate 
conferințe tehnice cu su
biecte din cele mai variate 
și în strînsă legătură cu 
problemele ridicate de în
suși procesul de producție. 
Printre conferințele ținute 
se pot aminti: „Formarea 
fontei și a zgurei în fur
nal", „Evacuarea fontei și 
a zgurii", „Turnarea fon
tei pe bandă și granularea 
zgurei", „Metoda de 
defosforare a oțelului", 
„Folosirea prafului de an- 
tiretasură și rolul său în 
calitatea oțelului" și alte
le. Pe lingă această for- 
tțiă foarte eficace, atunci

cînd s-a considerat că 
există probleme care cer 
diferite soluții pentru re
zolvare s-au constituit co
lective de studii formate 
din ingineri, tehnicieni și 
muncitori fruntași care au 
avut ca sarcină să studie
ze diferite teme privind 
aplicarea tehnicii noi în 
procesul de producție. Da
torită muncii stăruitoare o 
parte însemnată din aces
te colective au propus so
luții practice care aplicate 
au dat rezultate din cele 
mai bune. Așa s-a întîm- 
plat la oțelăria veche, 
unde în urma propuneri
lor făcute de către co
lectivul de studiu, cupto
rul Martin nr. 2 a fost 
complet automatizată și tot 
odată prelungită durabili
tatea vetrei. Asemenea pro
puneri au fost făcute și 
în alte secții de la C.S.H. 
și în munca constructori
lor.

Participanții la consfă
tuire au apreciat mult pre
ocuparea ce o manifestă 
organele și organizațiile 
de partid, sindicale și de 
U.T.M, față de ridicarea

necontenită a nivelului de 
cunoștințe profesionale, 
de stăpînire a tehnicii noi. 
Totuși ei au subliniat că 
este necesar să se impri
me o răspundere sporită 
și conducerilor secțiilor au
xiliare, care nu au acor
dat importanța cuvenită a- 
plicării tehnicii noi și da
torită acestei stări de lu
cruri, contribuția lor în 
acest sens nu este satis
făcătoare.

Pentru remedierea unor 
astfel de situații este ne
cesar ca organizațiile de 
partid și sindicale, con
ducerile întreprinderilor și 
secțiilor să treacă neîntîr- 
ziat la un studiu amănun
țit, să ia măsuri corespun
zătoare și să găsească 
mereu noi forme care pot 
și trebuie să influențeze 
preocuparea întregului co
lectiv de muncă pentru 
găsirea elementului nou, 
pentru aplicarea tehnicii 
noi în toate compartimen
tele de activitate.

Aplicînd cu consecvență 
recomandările făcute de 
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Spre noi realizări Aportul tinerilor din transporturi
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Organizația de partid, 
muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din cadrul sec
ției l-a furnale a com
binatului, au inițiat în 
repetate rînduri acțiuni 
pentru ridicarea nivelu
lui tehnic al producției. 
De aceea, problemele le
gate de mărirea indici
lor de utilizare a furna
lelor, funcționarea a- 
gregatelor fără deran
jamente, a stat deseori 
în atenția colectivului 
de furnaliști. Strădaniile 
lor, avînd un caracter 
organizat, hotărît și de
venind o preocupare de 
masă, au dus la o stu
diere temeinică și la 
descoperirea și folosirea 
pe cît este posibil a re
zervelor interne. Cîteva 
din rezultatele obținute 
pînă în prezent, pe li
nia aplicării în viață a 
măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice, confirmă fap
tul că furnaliștii sînt 
hetăriți să-și îmbunătă
țească necontenit pro
cesul tehnologic. Succe
sele înregistrate în mun
că în luna noiembrie 
a.c. sînt semnificative. 
Stiprainălțarea cu a- 
proape 2 metri a cau- 
peruiui nr. 1 a permis 
creșterea volumului și a 
temperaturii aerului su
flat în furnal la mini
mum 71)6 grade, reali- 
zîndu-se pe această cale 
o însemnată economie 
de cocs pe tona de 
fontă și putîndu-se in
troduce de acum în fur
nal șarje mai grele. Ali
mentarea pe bandă a fur
nalului nr. 1 (în prezent 
se introduce acest sis
tem și la furalul nr. 2) 
a dus la creșterea pro
ductivității muncii prin 
desființarea sistemului 
de încărcare pe bază 
de corfe și reducerea e- 
fectioului cu cca. 70 
muncitori, care au pri

Vu-I 
că,, 

teh-. 
Silit

vor 
suc-
Spre
Ioan,1

Probabil câ secția să
nătate a sfatului popu
lar a descoperit medi
camentul care poate 
imuniza microbii epide
miei pentru o singură 
zi. Dacă așa stau lu- 
orurile, atunci să fie 
adus la cunoștința tu
turor cetățenilor dacă
medicamentul poate fi 
folosit și cu ocazia al
tor spectacole, îa care 
pot să meargă și copiii 
de orice vîrstă.

FUNDUC C-T1N 
corespondent

m«i<

furnalu , 
cu echi-j 
conduce 
în anul

mit aite munci în com
binat.

Pentru îndeplinirea' 
pianului de producție pe 
anul 1961, cît și a an-i 
gajamentului luat a fost, 
mobilizat colectivul de, 
furnaliști în direcția 
scoaterii la iveală a po-, 
sibilităților interne de 
care dispune secția, în 
vederea creșterii indice
lui intensiv și a utiliză-ț 
rii mai raționale a 
lumului util. Astfel 
în planul de măsuri 
nico-organizatorice
cuprinse pentru anul vi-' 
itor peste 30 de măsi.-' 
ri, care aplicate 
duce la realizarea 
ceselor scontate, 
exemplu, Chiroșca 
prim-topitor la 
nr. 4, împreună 
pa pe care o 
s-a angajat ca
1961 să dea peste sar-X 
cinile de plan 800 tonei 
fontă. Pentru aceasta aC 
spus topitorul: „Propun? 
a se executa încă dinf 
prima lună a anului cei 
vine o linie de monorai? 
pentru transportul masei? 
de astupat șticul, care» 
ne va ușura munca, du-\ 
cîndu-ne incontestabil la/ 
îndeplinirea angajamen-J 
tului". \

Importante propunerii 
făcute de muncitori șij 
incluse în planul del 
măsuri tehnico-organiza-1 
torice sînt și cele alei 
tovarășilor Prodan loan.j 
șef de echipă la zidari,( 
Bolunduț Petru, lăcătuș.? 
Mîtcă Ilie, prim-topitorr 
ia furnalul nr. 2. Pos-) 
tolache Ion și alții. ,

Faptul, că furnaliștii ] 
s-au gîndit încă de pe ’ 
acum pentru activitatea j 
din anul viitor, dooe-\ 
dește că ei sînt dornicii 
de a-și menține cuvîntu! | 
dat în fața partidului,) 
de a realiza în anulj* 1 
1961 — 6.000 tone fon-J 
tă peste plan. \

Frumoasele succese pe 
care principalele secții de 
bază ale combinatului le-a 
obținut în luna trecută, 
se datoresc în mare parte 
și activității tinerilor din 
direcția transporturi. In 
acest sens, trebuie eviden
țiată munca brigăzilor dc 
tineret de pe locomotive 
care au căutat tot timpul 
să remorce trenuri cu to
naje sporite, să asigure 
buna aprovizionare a sec
țiilor cu materii prime și 
materiale și să expedieze 
la timp produsele finite. 
De asemenea, de remarcat

——  —*«------- ------
Pregătesc contractul colectiv 

1961pe
sindicatului 

împreună cu 
tehnico-admi- 
întreprinderii 

Comitetul 
din C.S.H., 
conducerea 
nisțrativă a
a întocmit un plan de ac
țiune cu privire la pregă
tirea contractului colectiv 
pentru anul 1961. In acest 
scop, au fost create cîteva 

PRDMlt
IHTERnffliDIW

este preocuparea perma
nentă a brigăzilor de ti
neret pentru realizarea de 
economii la combustibil și 
lubrefianți, economii care 
în luna noiembrie a.c. se 
ridică la peste 2.000 lei.

In afară de munca de
pusă în procesul de pro
ducție, tinerii din direcția 
transporturi au răspuns cu 
cinste și chemării oțelarilor 
de a li se trimite 
mult fier vechi, 
tineretul care a 
ții și pe vîrstnici 
șit să colecteze o canti
tate dc 93 tone de fier 

cît mai 
Astfel, 

însufle- 
a reu-

comisii pe probleme, al
cătuite de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, care, 
după ce au fost instruiie 
temeinic de către comite
tul sindicatului, au înce
put să-și desfășoare acti
vitatea pe capitole reali
zarea planului de produc
ție, condiții sociale, pro
tecția muncii și asigurări 
sociale etc.

Membrii comisiilor lu
crează în așa fel, îneît să 
termine prima fază de re
dactare a contractului co
lectiv pînă la 15 decem
brie a.c., cînd urmează să 
fie predat comisiei cen
trale pe întreprindere pen
tru a-i da o formă mai 
corespunzătoare. Proiectul 
noului contract colectiv va 
fi apoi tipărit pe 100 foi 
volante și popularizat în 
rîndul siderurgiștilor prin 
afișe, lozinci, panouri și 
gazete de perete, la sta
ția de radioficare și prin 
alte mijloace de agitație. 

vechi, acțiune în cadrul 
căreia s-au evidențiat to
varășii : Pop Viorel, Bul
garo Teodor, Șumea Nico- 
lae, Baciu Gheorghe, Un
gur Alexandru, Rotaru 
Eugen, Marin Marin și 
alții.

PARAU SIMION
corespondent

------------- *9 .... —
La colectarea lierului vechi

Tinerii și-au îndeplinit angajamentul
ln urina chemării adresate de oțelarii com

binatului către toți oamenii muncii din orașul 
nostru, tinerii din întreprinderile și instituțiile Hu
nedoarei s-au angajat — ca drept răspuns — să 
colecteze în acest an o cantitate de 18.200 tone 
fier vechi. Hotărîți să-și respecte întocmai cuoîntul 
dat și convinși fiind că mai mult fier vechi în
seamnă oțel nou mai mult pentru economia naționa
lă, tinerii au participat cu entuziasm la toate acțiu
nile organizate de către organizațiile U.T.M., reu
șind dc fiecare dată să strîngă prin muncă vo
luntară însemnate cantități de metale vechi nefo
losibile. Acest lucru, a făcut ca zilele trecute ti
neretul hunedorean să poată raporta cu mîndrie că 
angajamentul inițial a fost îndeplinit și că în 
plus ei au mai colectat încă 300 tone de fier 
vechi.

Cete mai importante cantități de fier vechi care 
au dus la îndeplinirea și depășirea angajamentului, 
le-au strins tinerii side rurgiști și constructori, 
precum și elevii din cadrul școlilor. De pildă, nu
mai tinerii de la combinatul siderurgic au colec
tat în cele 11 luni care s-au scurs din acest an 
peste 14.000 tone de fier vechi.

Secția sănătate a sfa
tului popular al orașului 
nostru a dat o decizie 
prin care interzice acce
sul la filme a copiilor 
sub 15 ani. Decizia s-a 
dat fără îndoială cu un 
scop tine determinat 
(combaterea epidemiilor) 
La cinematograful „Vic
toria" însă a apărut mai 
tîrziu un afiș pe care 
stă scris : „Accesul co
piilor sub 7 ani este 
permis numai la mati
neu și la spectacolele 
pentru copii". Totuși, a- 
cest lucru este contra-

E M O
Oprirea laminorului de 

800 în luna trecută pen
tru reparații mijlocii îi 
cam pusese pe toți munci
torii, inginerii și tehnicie
nii secției pe ginduri și 
chiar a stirnit în riadul 
lor unele emoții.

— Vom mai păstra a- 
vansul luat la începutul 
lunii 1

mandat de către persoa
nele dc serviciu și cele 
ale direcției cinemato
grafului și desigur pe 
bună dreptate.

Dar marea surpriză

SURPRIZA
este faptul că în ziua 
cînd a fost un specta
col pentru copii (tea
trul de păpuși) accesul 
copiilor, indiferent de 
vîrstă, a fost admis.

T l I...
— Dar, planul lunar 

va fi îndeplinit ?/...
Răspunsul la astfel de 

întrebări l-au dat pe loc 
tot ei.

— Trebuie să ne înze
cim eforturile pentru scur
tarea termenului de repa
rație și să efectuăm lu
crări numai de calitate, 
să intensificăm apoi rit
mul de laminare...

Intr-adevăr oamenii s-au 
ținut de cuvint: reparația 
laminorului s-a făcut la 
timp și de calitate, iar 
odată pornit, laminorul a 
funcționat cu intreaga lui 
capacitate intr-un ritm viu, 
intens. Ca rezultat, la 
sfirșitul lunii s-a reușit ca 
planul pe luna noiembrie 
să fie realizat și in plus 
să se dea 1.724 tone oțel 
laminat. — succes la 
care o importantă contri
buție a adus-o schimbul 
condus de tinărul maistru 
Nedelcu Nicolae.

Clfifl
Si 

răspîndlfl
ZIARUL

„UZINA
NOASTRĂ"
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{Urmare din pag. 3-a) 

către conducerea partidu
lui nostru, să facem ca 
marile sarcini ce stau în 
fața siderurgiștilor, con
structorilor și a celorlalți 
oameni ai muncii din ora
șul nostru, să fie încu
nunate de succese.

☆
In a doua parte, refe

ratul s-a ocupat larg de 
problemele muncii politice 
și cultural educative de 
masă. Au fost relatate di
ferite aspecte ale muncii 
cu agitatorii, despre agita
ția vizuală, activitatea ga
zetelor de perete, munca 
cu cartea și activitatea 
cultural-educativă.

Participanții la discuție 
respectiv tovarășii Dr. Pă- 
trășescu Radu, Stoica Mă
ria, Barbu Mihai, Crișan 
Pavel, Rădulescu Anghel 
și alții au subliniat apor
tul însemnat ce l-a avut 
munca de agitație în lă
murirea unor probleme și 
îndeosebi în mobilizarea 
oamenilor muncii la lupta 
pentru realizarea tuturor 
sarcinilor economice.

Caracterul tot mai viu 
și concret al lozincilor, 
graficelor, articolelor de la 

gazetele de perete, au a- 
vut meritul de a informa 
prompt pe muncitori asu
pra celor mai de seamă 
evenimente, despre rezul
tatele întrecerii socialiste, 
succesele fruntașilor și 
lipsurile manifestate în 
muncă.

Succesele dobîndite în 
munca corsarilor, furnaliș- 
tilor, oțelarilor, lamina- 
torilor, constructorilor și a 
celorlalți oameni ai mun
cii din orașul nostru sînt 
urmare a muncii din ce 
în ce mai bune, atît în 
domeniul organizatoric, 
cît și politic. Multiplele 
forme ale agitației, ale 
muncii politice, au reușit 
să țină treaz elanul și 
entuziasmul celor ce mun
cesc, determinînd o par
ticipare conștientă a aces
tora în lupta pentru reali
zarea planului.

Dacă în acest domeniu 
se înscrie un rezultat îm
bucurător, trebuie să sub
liniem că deși au existat 
numeroase formații artis
tice cu bune rezultate, ca 
formațiile de teatru ale 
C.S.H. și I.C.S.H., coruri
le I.C.S.H. și al casei dc 
cultură, brigăzile artistice 
de agitație de la oțelăria 
nouă, distileria de gudroa-

Nuntii oilturnl-EducatlUB -
un tosut conținut_ _ _

ne, instalații C.S.H., spi
talul unificat, cooperativa 
„Drum nou" și altele, to
tuși în acest domeniu exis
tă încă multe goluri.

Se mai întîmplă cazuri 
cînd colectivul de teatru 
al combinatului în fuga 
după succese ușoare, de 
moment, aleg piese, al că
ror conținut deși bun to
tuși nu răspunde celor 
mai arzătoare probleme ce 
stau în fața siderurgiști
lor, constructorilor și ce
lorlalți oameni ai muncii 
din oraș. Prin modul de 
interpretare, ei reușesc să 
cîștige o apreciere a pu
blicului, dar pe noi nu ne 
poate mulțumi doar acest 
lucru. Sîntem obligați de 
fiecare dată să ne punem 
întrebarea, dacă piesa 
pusă în repertoriul teatru
lui îndeplinește sau nu 
sarcinile ce și le-au pro
pus. Ori un studiu mai a- 
tent al acestei probleme 

dovedește că nu în sufi
cientă măsură piesele puse 
în repertoriu corespund 
necesităților actuale.

Asemenea fenomene exis 
tă și la alte formații, co
ruri, brigăzi artistice de 
agitație și altele care nu 
cu suficientă atenție ur
măresc ca programele pre
zentate să fie pătrunse de 
un înalt conținut și de o 
interpretare artistică cît 
mai tună.

Dacă tendința noastră 
este aceea ca activitatea 
culturală să constituie mij
loc eficace în munca de 
educare și mobilizare a 
maselor de oameni ai 
muncii la opera de con
struire a socialismului în 
patria noastră și în acest 
domeniu nu există nici o 
îndoială, atunci atenția or
ganizațiilor noastre de 
partid, sindicale și U.T.M. 
trebuie să fie mereu aceea 

de a îmbunătăți reperto
riul formațiilor cultural-ar- 
tistice și a crește neconte
nit nivelul de interpreta
re artistică.

In momentul de față 
există și oameni pricepuți 
și condiții materiale. Suc
cesul muncii va depinde 
însă de felul cum activiș
tii culturali vor reuși să-și 
pună în practică întreaga 
lor pricepere, spre a atin
ge culmile cele mai înal
te. Dc asemenea este ne
cesar ca activiștii cenaclu
lui literar, artiștii forma
țiilor de teatru, care au 
dobîndit o vastă expe
riență să acorde un ajutor 
concret brigăzilor artisti
ce de agitație.

întreaga pricepere a ac
tivului cultural trebuie în
dreptată spre îmbunătăți
rea muncii culturale și 
canalizarea activității a- 
cesteia spre realizarea cu 

succes a sarcinilor deose
bit de importante puse în 
fața oamenilor muncii de 
către Congresul al IlI-lea 
al P.M.R.

In concluzia consfătuirii 
activul cultural din orașul 
Hunedoara tovarășul Pi- 
poș loan, șeful secției de 
propagandă și agitație a 
comitetului regional de 
partid a arătat că suc
cesele deosebite în munca 
politică și cultural-educa- 
tivă de masă, care sînt, 
fără îndoială, mult supe
rioare perioadelor ante
rioare, se datoresc condu
cerii juste de către comi
tetul orășenesc de partid, 
care a acordat o atenție 
sporită și calificată.

Ținînd însă cont de sar
cinile deosebit de mari, c.e 
stau în fața oamenilor 
muncii din orașul Hune
doara puse de cel de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R., 
de recenta plenară a C.C. 
al P.M.R., este necesar ca 
întreaga muncă politică 
și cultural-artistică de ma
să să fie îmbunătățită. Să 
se acorde cea mai mare a- 
tenție conținutului ei și 
nivelului de interpretare 

original în același timp 
și apropierea ei de sarci
nile practice ce le ridică 
construcția socialismului.

Pentru succesul muncii 
de interpretare este nece
sar ca toate cadrele din 
domeniul cultural și ală
turi de ele, cadrele di
dactice să-și îmbunătățeas
că stilul de muncă, să 
participe cu toată pricepe
rea și entuziasm Ia ridi
carea pe o treaptă mai 
înaltă a acestei laturi a 
muncii de partid. Să de
vină un obicei în toate 
organele și organizațiile 
de partid practica de a a> 
naliza periodic această la
tură a muncii și să fixeze 
măsurile cele mai compe
tente chemate fiind să a- 
sigure o calitate din ce în 
ce mai bună a acestei 
munci.

Eexistă condiții tune 
pentru desfășurarea niundi 
politice de masă cultural- 
educative la un nivel ridi
cat din punct dc vedere 
al conținutului. De aceea 
trebuie depus maximum de 
efort pentru legarea ei de 
viață, asigurînd astfel o 
contribuție cuvenită a ei 
în realizarea mărețelor 
sarcini puse de partid și 
guvern.
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