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Cel mai înalt 
vîrf de producție

ln noaptea de 8 spre 
9 decembrie a.c., schimbul 
inginerului Safa'iu Ni.’o- 
lae de la laminoriil bla
ming a reușit să înregis
treze cel mai înalt vîrf de 
(iroducție de la intrarea 

n funcțiune a acestui mo
dern agregat. Fiind mai 
bine aprovizionați cu lin
gouri și sporind continuu 
viteza de laminare, mun
citorii, tehnicienii și ingi
nerii din acest schimb au 
izbutit să lamineze în 
timp de 8 ore un număr 
de 271 lingouri.

O muncă intensă pentru 
obținerea acestui impor
tant succes, au depus-o în 
mod deosebit maistrul 
Semciuc Sămoilă, mane
vrau ul Tomis Nicol ae, 
cuptorarul Ră Ioane Gaș- 
par, precum și tovarășii 
Bușoi Hie, Voinea Miron 
și Andrica Ludovic.

JURCA APOSTOL 
corespondent

în 343 de zile
De curînd, colectivul de 

muncitori, ingineri și teh
nicieni din cadrul între
prinderii miniere de talc 
Hunedoara — Zlaști a ra
portat obținerea unei vic
torii strălucite în muncă 
— îndeplinirea planului a- 
anual de producție la toți 
indicii cu 22 zile mai de
vreme. In urma eforturilor

(_ Strungarul Miioc Zolian de la atelierul me-
(. canîc al Li. G. G. își depășește lună de lună, sar- > 
jr cinile de producție cu 15—25 la sută.

In foto: Miloc Zoltăn la strungul său,
£ cînd după desen, o piesă prelucrată de el .
£ Verificarea se impune cu atît mai mult,
1 ... _____________  ,______,

£ litate corespunzătoare.
•t.mf W W W WW W WJ '•?

___ ... ___ , CU
l în procesul de producție sînt necesare piese de ca-^

■

- Hunedoara pe primul loc ~
S Și în acest an, întrecerea dintre cele două ș 
? mari combinate din țara noastră Hunedcara-Reșița > 
Ssa desfășurat cu și mai mare intensitate. La baza ei a
> stat ca de obicei obținerea de produse de calitate și >
< sporirea producției de metal. După cum transmite?
> Reșița, pînă la 8 decembrie a.c. metalurgiștii auC
< realizat în contul angajamentelor peste 29.000 to-/
> ne laminate; 5.667 tone fontă; 5.002 tone oțel C 
2 Martin; 455 tone cocs metalurgic — iar siderur-; 
sgiștii hunedoreni au realizat 59.519 ione oțel Mar-?
> tin; 56.468 tone laminaie; 25.825 tone ag.omsrat, > 
<23.296 tone fontă și alte produse siderurgice.

depuse de muncitori în în
trecerea socialistă pe pro
fesii, productivitatea mun
cii a crescut cu 10 la sută, 
iar cola de beneficiu pes
te plan a ajuns la 32 la 
sută, în timp ce la capi
tolul economii a fost în
scrisă suma de 500.000 lei 
față de cea stabilită.

Cu prilejul încheierii bi
lanțului de activitate pe 
anul curent, comitetul sin
dical a evidențiat munca 
echipelor conduse de to
varășii Poanta Gh. Trân
ta, Hertan Gh. Curtu, 
Aciiim Aron, Vinca Lepă- 
datu, Predatu Dumitru, 
Rădoane Petru și altele. 
Pînă la 30 decembrie a.c., 
colectivul acestei între
prinderi va mai produce 
800 tone talc de cea mai 
bună calitate în contul a- 
nului viitor.

verifi-
i 

cîtj

1

3

DISCUȚIE
în fața graficului...

Era ora prînzului. Cîți- 
va muncitori se adunase
ră ciorchine în dreptul 
graficului de producție, 
expus la loc vizibil în in
cinta halei. Ei comentau 
în termeni economici rea
lizările completate la zi 
de normatorul secției.

— Azi e 9 decembrie... 
zise tovarășul Andrei Con
stantin.

— întocmai — adăugă 
Sîrbu Gherasim, șeful 
unei echipe de cuptorari. 
înseamnă că am cîștigat 
22 zile din acest an. Asta 
e o treabă bună.

— Sigur că da 1 De a- 
cum încolo vom lucra în 
contul anului viitor — in
terveni în discuție mai
strul Nedelcu Nicolae, în 
timp ce-și făcea niște cal
cule matematice cu aju
torul riglei. Pînă la 1 ia
nuarie 1961 trebuie să 
mai producem...

Intr-adevăr, colectivul de 
muncă al laminorului de 
800 mm. și-a realizat pla
nul anual de producție în

Fier vechi
In cadrul primei „Săp- 

tămîni a colectării fierului 
vechi" care a fost organi
zată în cursul celei de a 
IlI-a decade a lunii tre
cute, un număr de 26 
tineri din organizația de 
bază U.T.M. de la mon
taj I.C.S.H. a colectat 
piin muncă voluntară, o 
cantitate de 17,800 kg. 
fier vechi. De asemenea, 
peste 20 tone de fier ve
chi au colectat în același

’numai 343 de zile. In a- 
ceastă perioadă, laminato- 
rii au mărit indicii de uti
lizare ai agregatelor cu 4 
la sută și au înscris în 
contul de economii al sec
ției importanta sumă de 
500.000 lei.

Bilanțul încheiat de ei 
reflectă strădania și gri
ja pe care au acordat-o 
bunei exploatări a agre
gatelor. Reducerea opri
rilor accidentale și scur
tarea termenului de exe
cuție a reparațiilor plani
ficate cu 26 la sută con
stituie dovada cea mai 
grăitoare a acestei preocu
pări comune.

Comitetul sindical a 
mobilizat aproape întreg 
colectivul de muncitori în 
întrecerea socialistă. In 
luptă cu timpul, lamina- 
torii au depășit continuu 
graficul de producție. Și 
rezultatele sînt evidente. 
Schimbul condus de co
munistul Trifu Iosif a 
produs peste plan de la 
începutul anului — ’5.591 
tone laminate, iar cel con- 

ofelariior!
timp și tinerii din orga 
nizațiile de bază U.T.M. 
de la A.C.R. mecanic șef 
și exploatare auto.

S-au remarcat cu acest 
prilej brigada de muncă 
patriotică nr. 1 de la mon
taj, condusă de tînărul 
Sileși Traian, tinerii Ka- 
lași Arpad, Filinion loan, 
Manta Francisc și orga
nizația de bază de la con
strucții nr. 1 — secretar 
tovarășul Popescu Vasile.

A. BOGDAN 
corespondent

Difuzoarea voluntară J 
Rusidis Evdochia asigură 
pe deplin și la timp co
lectivul de muncă al sec
ției forjă, punîndu-le la 
dispoziție publicațiile la 
care sînt abonați.

Un colectiv destoinic
Comparativ cu o altă 

secție din combinat, fabri
ca de dolomită calcinată 
este deservită de un co
lectiv mai mic. El reu
șește însă să pună la dis
poziția oțelarilor cantități 
suficiente de dolomită. Și 
aceasta datorită, în • bună 
măsură, ridicării gradului 
de calificare profesională 
a calcinatorilor, priceperii 
lor de a folosi din plin 
capacitatea de producție a 
cuptoarelor. In trimestrul 
II al acestui an, .mai mult 
de 67 ebneasatori și calci- 
natori au frecventat cursul 
de calificare deschis la lo
cul de muncă.

dus de inginerul Hosu 
Mircea — 5.497 tone. Di
ferența de 94 tone lami
nate arată cît de dîrză a 
fost întrecerea între cele 
două schimburi.

O contribuție de seamă 
au adus și echipele con
duse de tovarășul Suciu 
Andronic și Sîrbu Ghera
sim de la cuptoarele adin
ei, care au pus la dispo
ziția liniei de laminare 
lingouri bine încălzite. 
Cuptorarii i-au ajutat pe 
manevranții Topliceanu 
Ioan, Baidan Petru și pe 
laminatorii Ilea Iordan și 
Tamaș Francisc din ca
drul schimburilor respec
tive să scurteze timpul de 
laminare a fiecărui lingou 
cu 12—13 secunde.

către minerii din Teliuc și Ghelar
\ Au trecut mai bine de 3 săptămini de la con-f 
tsfătuirea noastră comună In această perioadă am\ 
\o.bservat că minerii, în special cei de la Teliuc, aui 
/ținut scamă de propunerile și cerințele noastre, li-x 
{yrîndu-se minereu cu un conținut mai mic de steril/ 
)și un procent mai mare de metal. Aceasta doveA 
\ dește un lucru bun. Datorită sprijinului primit din) 
)partea tovarășilor mineri 'de la Teliuc, colectivul^ 

f nostru de furnaliști a reușit să obțină indici înalțif 
\de utilizare a furnalelor și să dea astfel peste plani 
lin primele 7 zile din această lună o cantitate de\ 
\270 tone fontă de bună calitate șl la un preț del 
(cost redus. Totodată, acest 'sprijin ne-a dat posibi-j 
\litatea să atingem încă de pe acum indicii planifi-( 
(câți pentru anul 1961. 'Astfel, față de indicii pla\ 
l lifteați pentru anul viitor noi am obținut un indice > 
/cu 4 kg. mai mult pe me iru cub volum util de v 
[furnal. /
) Pentru ajutorul primit, colectivul de muncă aA 
l'ecțfri I-a furnale vă mulțumește călduros și văl 
/solicită in același timp să depuneți toate eforturile\ 
( pentru a ne trimite și in continuare minereu muA
) nult și de calitate ici mai bună, știind că .’e\

i ar r asta depinde în mare măsură îndeplinirea întoc- . 
/ mai a sarcinilor puse in fața noastră de cel de-alf 
i IlI-lea Congres al partidului. (
) Ne pare rău insă că nu putem să transmitem) 
[aceleași călduroase mulțumiri și tovarășilor mineri] 
/de la Ghelar care deși s-au angajat să ne livreze/ 
( minereu de calitate, totuși ei continuă și in prezent' 
\ să ne trimită minereu cu un conținut mare de ste-1 
S ril vizibil față de cel ad mis. De pildă, au fost zile ) 
/cînd am primit minereu cu un procent de steril de/ 
I 7—13 la sută față de 1 la sută admis. s
f Față de această situație, noi facem din nou un\ 
\apel călduros către tovarășii mineri din Ghelar,] 
(rugindu-i să ia toate măsurile posibile pentru a\ 
j ne trimite minereu numai de calitate. i

de furnaliști: ț
OARA 

președintele 
sindical
GHJBU

secretar al

In numele colectivului
RAȚ ANDREI 

secretarul organizației 
de bază P.M.RÎ.

G. CONSTANT1NESCU 
șef secție

Ca urmare, aportul oa
menilor în producție a 
crescut, lucru care a dus 
la reducerea consumului 
specific de cocs pe tona 
de dolomită și la mărirea 
productivității muncii. Un 
exemplu concludent îl ofe
ră echipele conduse de to
varășii Bota Gheorghe, 
Szabo Ștefan, Groza Ioan, 
Trif Gheorghe și altele 
care, întreeîndu-se între 
ele, în luna noiembrie a.c. 
au atins o producție peste 
cea planificată de 124,4 
tone dolomită calcinată 
de bună calitate și au ob
ținut o economie la pre

In sprijinul lor a venit 
conducerea secției, împreu
nă cu inovatorii Sider 
Francisc, Pleșa Cornel, 
Nedelcu Nicolae și alții 
care au executat capace 
cu bolți suspendate la 
cuptoarele adinei, în vede
rea încălzirii uniforme a 
lingourilor, au confecțio
nat dispozitive de recon- 
diționare a cilindrilor 
uzați, au prelungit tran
sportorul transversal din 
fața cajei finisoare...

A doua zi, în data de 
10 decembrie 1960, schim
burile fruntașe conduse de 
tovarășii Trifu losif și 
Hosu Mircea produsese 
peste 1.008 tone laminate 
în contul anului viitor.

PETRU 
comitetului 
de secție 
ȘTEFAN 
comitetului

U.T.M.

țul de cost de la începu
tul anului în valoare de 
121.340 lei.

PE SCURTA
din 

activitatea culturală

□ Joi seara în sala de 
spectacole a clubului „Si- 
derurgistul" din O.M. a 
avut loc primul specta
col public sub forma re
petiției generale a come
diei „Scrisori de dragos
te" de Virgil Stoenescu. 
In curînd spectatorii hu
nedoreni vor putea parti
cipa la premiera teatrului 
muncitoresc al siderurgiș- 
tilor cu spectacolul amin
tit.

☆

O Tot joi seara la col
țul roșu de la spitalul u- 
nificat a avut loc o reu
șită seară literară pregătită 
de către grupa sindicală 
a secției pediatrie. A fost 
prezentată viața și opera 
lui I. L. Caragiale, pre
cum și dramatizări după 1 
schițele „Vizita" și „Ar- 4 
ticolul 214“ și a fost ci
tită schița „Mofiangioai- 
ca romînă". Seara literară 
la care au participat nu
meroși salariați ai spitalu
lui s-a bucurat de un 
frumos și meritat succes.

w
□ Un mare număr de 

iubitori de muzică au fost 
prezenți vineri seara la 
clubul „Siderurgistul" pen 
tru a participa la audiția 
operei „Tosca" de Puccini,
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In luna septembrie a a- 
cestui an, la furnalele 1-4 
a fost deschis un stand 
de cărți. Organizația de 
bază mi-a încredințat sar
cina de a munci pentru o 
largă răspîndire a cărților 
tehnice, de literatură și 
politice în rîndul munci
torilor furnaliști, mai ales 
că slut și difuzoare vo
luntară a presei.

Toți tovarășii din secție 
au primit cu bucurie ves
tea organizării
stand și mulți dintre 
se numără printre 
care înă întreabă 
dacă 
noi.

îmi 
tru o
larizare a cărții este ne
voie de o muncă intensă. 
Prin afișarea listei cu căr
țile 
mă 
am 
dul
arăt că cei mai obișntiiți 
și cei nun mulți dintre co
lecționarii de cărți sînt 
muncitorii. Cu ei obișnu
iesc să stau de vorbă chiar 
la locul de muncă. înain
te de a le recomanda 
vreo carte încerc să o ci
tesc eu, sau dacă nu reu-

acestui 
ci 

aceia 
zilnic

nu am adus cărți

dau seama că pen- 
cît măi' largă popit*

primite, de îndată ce 
întorc de la librărie 
trezit interes în rîn- 
furnaliștilor. Vreau să

60 de participant!... VA RECOMANDAM SA CITIȚI:

șese să iau la cunoștință 
conținutul ei, citindu-i pre
fața sau recenzia.

La răspîndirea cărții îmi 
sînt de mare folos stan
durile motile pe care le 
organizez la intrare în 
sala colțului roșu, cu pri
lejul oricărei ședințe ce 
are loc aici. Muncitorii se 
opresc cu interes în fața 
standului mobil și totdea
una pleacă cu cîte o car
te sau chiar mai multe

Cartea — 
la îndemîna 
muncitorilor

sub braț. Un mare ajutor 
în munca de difuzare a 
cărții mi-au dat .și res
ponsabilii grupelor sindi
cale care au recomandat 
muncitorilor să viziteze 
standul permanent de 
cărți.

Printre obișnuiții cum
părători, care au luat căr
ți în valoare de peste 100 
lei, sînt tovarășii Raț 
Andrei, Toma Constantin, 
maiștrii Bodolan Ștefan,

Cara Petru, lăcătuș, Ior- 
dache Gheorghe electri
cian, Ilisei Ioan și alții.

Faptul că viirina cu 
cărți se află la intrarea 
în sala colțului roșu, un
de muncitorii vin adesea, 
îi face pe aceștia să se 
oprească în fața ei și nu 
odată să solicite cărțile 
aflate în ea. Pînă în 
prezent la secția noastră 
au fost vîndute cărți în 
valoare de aproape 4.500 
lei dintre care am și de
pus la Librăria noastră 
3.300 lei.

Ca să ne ajute și mai 
mult la popularizarea căr
ții propun Librăriei noas
tre să se îngrijească de 
înmînarea, fiecărui res
ponsabil de stand, a unor 
coperte false cu care să 
confecționăm panouri pe 
care să le expunem în di
ferite locuri de muncă din 
secția noastră.

DIMA IOANA
muncitoare responsabila 
standului de cărți de la 

aecția furnale 1—4

De curînd, în cadrul 
clubului „Siderurgistul" a 
fost deschis lectoratul in
telectualilor din orașul 
nostru. In cadrul deschi
derii tovarășul profesor u- 
niversitar Tiberiu Petres
cu a făcut o amplă ex
punere despre actuala si
tuație internațională.

Organizarea unor astfel 
de lectorate constituie o 
formă educativă și mobi
lizatoare a oamenilor 
muncii dar la care numă
rul particîpanților va tre
bui să fie în creștere. La 
deschidere, de pildă în- 
tr-un oraș ca Hunedoara, 
abia au participat cca. 60 
tovarăși.

ce-

Este știut că mobiliza
rea oamenilor muncii cere 
preocupare, muncă prac
tică pe teren, de la om 
la om. De data aceasta 
subfiliala S.R.S.C. — în 
cadrul căreia muncește to
varășa Alexandreseu Io
nela — și conducerile
lor două ciuturi princi
pale din oraș (C.S.H. res
ponsabil cultural al comi
tetului sindicatului tova
rășul Pușcaș I. și I.C.S. 
Hunedoara responsabil 

cultural tovarășul Durdui 
loan) au dovedit o con
damnabilă superficialitate 
în munca de mobilizare a 
participanților la lectorat.

e*----------------

orașul nostru mai

Pe urmele materialelor publicate
In

sînt unii cetățeni care a-
vînd copii căsătoriți și cu 
domicilul în blocurile sta
tului, își închiriază came
rele disponibile anumitor 
cetățeni de la care per
cep sume mari de bani. 
Descoperind un astfel de 
caz, ziarul „Uzina noas
tră" a publicat în numărul 
874 din 13 octombrie a.c. 
articolul întitulat „Omul 
cu casa".

Sfatul popluar al ora
șului Hunedoara căruia i-a

■ ■■— ♦ ♦ ♦ ♦- - - - - - -

fost trimis articolul spre 
cercetare, arată în răspun
sul dat redacției că pen
tru chiria încasată în mod 
ilegal de către locatarul 
Kiss Ludovic s-a dat dis
poziție secției financiare 
de a calcula impozitul în 
funcție de veniturile ce le 
are. Totodată se va cere 
pe cale judecătorească e- 
vacuarea ficei și a gine
relui lui Kiss L. din O.M. 
și introducerea 
lor a chiriașilor 
colae și Chira

în locul 
Mihai Ni- 
Ecaterina.

„Departe în spatele ! 
frontului" ț

de BORIS POtEVOl (
de muncă încordată j 
dusă de oamenii sovie- ( 
tici in spatele frontului, V 
Oamenii muncesc, sufe- ) 
ră, iubesc. In viața lor ’ 
cotidiană se manifestă ) 
în ultima analiză carac-i 
terele unor oameni cu) 
suflet complex, ale unori 
oamenii interesanți, ade-X 
vărați. Autorul zugră-l 
vește cu succes mani-\ 
festările complexe ale) 
caracterelor, sesizează J 
rezonanța tuturor reror-X 
turilor sufletului ome-i 
nesc. Deși-i vedem pe > 
eroii romanului aproxi-l 
mativ în cursul unui) 
singur an, aflăm despreț 
ei etapele cele mai im-\ 
portante din drumul par-l 
curs. } l

l'ăcînd cunoștință cui 
familia de lextiliști Ka-) 
linin — simbolizînd în X 
tregul popor sovietic ■—\ 
descoperim in cadrul 
tipuri veridice, suflete) 
adinei care denotă 
adevărat umanism 
care, întotdeauna, 
muncă sau luptă
inițiatori, sînt primii și' 
merg pe linia întii a 
vieții. (

Orașul Verhnevoljsk, 
combinatul textil „Bol
șevica" abia au fost eli
berate de sub vremelni
ca ocupație germană. 
Aici se desfășoară a- 
proape întreaga acțiune 
a romanului lui Boris 
Polevoi. Din acest sin
gur punct geografic se 
vede întregul pămint so
vietic în zilele bătăliilor, 
se văd oamenii sovieti
ci intr-o etapă istorică 
hotărîtoare. Locul acțiu
nii este restrîns, orizon
tul este vast. Spatele 
frontului devine o con
tinuare directă a liniei 
întii, aici ca și pe front 
se făurește victoria, iar 
frontul se profilează ca 
un fundal veșnic pre
zent.

Pilonii care susțin e- 
picul sînt membrii fa
miliei de țesători Kali
nin. Cu toate că acțiu
nea se desfășoară pe 
mai multe planuri, ro
manul este unitar prin 
ideea dirzeniei morale și 
a eroismului 
din lumea 
Spre această 
conduc toate 
țiunii, care
in mod amănunțit viața

oamenilor 
sovietică, 
lume ne 
firele ac- 

zugrăvește

un
Șil 
în? 

sînt)

Activitatea cenaclului literar SCURT INTERVIU
— ■ »♦

Completarea comitetelor 
de blocuri

Comitet ut executiv al sfatului popular orășe
nesc a luat măsura completării comitetelor de blo
curi în cartierele noi de locuințe. In ziua de 9 de
cembrie s-au constituit comitetele la blocurile 111 
(președinte al comitetului de bloc tovarășul Brlnduș 
Sever) și 112 (președinte tovarășul Cărare Nădej
de). Această acțiune va fi continuată și se va în
cheia în ziua de 27 decembrie a.c.

Miercuri 7 decembrie la ora 19 la colțul roșu 
al sfatului popular orășenesc a aout loc o șeză
toare literară la care și-au dat concursul membrii ai 
cenaclului literar din orașul nostru. Au citit din 
lucrările lor tovarășii VTahos Sotiris, Niță Victor și 
Cornel Cristacne. in șe dința de lucru din ziua 
de slmbătă 10 decembrie s-a discutat și aprobat 
planul de muncă al cenaclului pentru primul se
mestru al anului 1901, după care s-a citit actul al 
Il-lea din piesa „Cabana lui Moș Ifrim" de Xenia 
Cbindler.

Viitoarea ședință a cenaclului literar va avea 
loc sîmbătă 17 decembrie ora 18 în sala de lectu
ră a clubului muncitoresc „Siderurgistul" din O.M.

LA SFÎRȘIT DE AN

Secția de reparații elec
trice este considerată au
xiliară în combinat. Lu
crează aici un colectiv 
destul de numeros care a 
reușit să se impună da
torită muncii lui conștiin
cioase, punctualității rigu
roase cu care își îndepli
nește angajamentele și bu
nei calități a lucrărilor 
executate de ei. Nu cu 
mult timp în urmă, în. co
loanele ziarului, s-a vor
bit despre faptul că acești 
harnici muncitori au re- 
bobinat motorul reversibil 
de la grupul Ilgner în 7 
zile, în loc de 10, cît fu
sese planificat.

Comunistul Ștefănescu 
Ion, Șeful unei brigăzi de 
bobinatori precum și bo
binatorii Leahos Panaio- 
tis și Susan Ioana — care 
este și o tună difuzoare 
a presei — fac cinste sec
ției lor. La fel și lăcătu
șul Petre Mihai, mentorul 
Andrei Valerian, strunga
rul Gheorghe B.

Bunele rezultate se da- 
teresc muncii atente cu 
oamenii, pe care a des
fășurat-o organizația de 
bază, și în care exemplul 
personal al comuniștilor 
constituie factorul mobili
zator. Tovarășii Kiss Iosif 
Toma Gheorghe, Iacob La-

Să se treacă de la autocritică 
la... fapte!

dislau sînt bine cunoscuți 
și prețuiți de către munci
torii din secție, dintre 
care 28 mmează diferite 
școli; 15 sînt la liceul 
seral (de pildă Cherănoiu 
Mioara, Gonanu Emilia) ; 
5 sînt la fără frecvență; 
4 la școala de maiștri și 
alți 4 tot la școala de 
maiștri lucrînd în același 
timp și în producție. Luna 
aceasta se va redeschide 
un curs pentru ridicarea 
calificării, pe care-1 vor 
urma muncitorii din secție.

Dintre cei tineri, băieți 
și fete, mulți sînt membri 
ai unor formații artistice 
din combinat (formație de 
dansuri, cor).

La secția reparații elec
trice Insă (la colțul roșu) 
despre activitatea cultura
lă Se poate vorbi numai 
la trecut. Nu este gre
șită afirmația că la colțul 
roșu au fost organizate 
conferințe, recenzii, audiții 
muzicale. Era (cîndva, 
mal în primăvară) apre
ciată de muncitorii sec

ției, obișnuita „marțe cul
turală" ce avea loc cu re
gularitate. Atrage atenția 
In mod deosebit numărul 
mare de hărți geografice 
existente la colțul roșu. 
Este însă și mai intere
sant de aflat — și chiar 
de reținut — că ele erau 
folosite pentru a se ilustra 
periodic, în fața hărții, 
care dintre popoarele lu
mii și-a cucerit indepen
dența.

Este tine să se mai știe 
că brigada artistică de a- 
gitație de la această sec
ție era (iarăși la trecut) 
socotită printre cele mai 
valoroase din combinat. 
Și nu este deloc surprin
zător — cu atît mai pu
țin nelalocul lui — faptul 
că muncitorii de la repa
rații electrice se întreabă 
ce s-a întîmplat cu acti
vitatea culturală din sec
ție ?

Evident, în comitetul 
sindical oamenii au ales, 
mai bine zis au reales, 
poatț d« ăsță dțtă cu 

prea multă încredere, ca 
responsabil cultural pe to
varășul Croitorescu Cris
tian. După cum sigur spu
ne face muncă culturală 
de mai mulți ani. Dar se 
vede că în acest an oa
menii din secție s-au în
șelat acordîndu-i tovarășu
lui Croitorescu Cristian 
încrederea lor. Nimeni nu 
are nimic de zis că dîn
sul este în colectivul tea
trului muncitoresc. Dimpo. 
trivă. Este de apreciat. 
Dar nu mai este de a- 
preciat poziția pe care 
s-a situat tovarășul Croi
torescu spunînd în secție 
că : „Face destulă muncă 
culturală la teatru

Vina pentru stagnarea 
muncii culturale o poartă 
și comitetul sindical al 
secției care a tolerat ca 
începînd din iunie a.c. 
la colțul roșu să nu mai 
aibă loc activitatea obiș
nuită pînă atunci. De ce ? 
Doar munca culturală nu 
atâtea tntr-un singur om,

— O clipă și veți sta 
de vorbă cu tovarășul di
riginte al oficiului nostru — 
ni se adresă un factor 
poștal. Bine zic, dar unde 
este ?

— E pe teren, dînsul 
obișnuiește ca în fiecare 
dimineață să treacă pe la 
sala ghișeelor, exploata
re poștală, difuzarea pre- 
•ei etc. pentru a controla 

nu avea dreptul să stag
neze din pricina lui ?

Este timpul ca să se 
treacă de la autocritică... 
la fapte. Tovarășul Bîrlea 
Simion președintele comi
tetului de secție, om cu 
o suficientă experiență în 
munca sindicala, trebuie 
să se preocupe îndeaproa
pe și cît mai curînd cu 
putință de îndreptarea a- 
cestei stări de lucruri. în 
legătură cu care și-a fă
cut destul de des autocri
tica.

Biroul organizației de 
bază (secretar tovarășul 
Toma Gheorghe) să în
drume și să sprijine re- 
inițierea diferitelor acțiunî 
din domeniul muncii cultu
rale și să tragă la răs
pundere pe cei care nu-și 
îndeplinesc cu toată se
riozitatea sarcinile ce le- 
au fost încredințate. A- 
ceasta cu atît mai mult, 
cu cît la reparații electri
ce există posibilitatea de 
a se organiza — așa cum 
a dovedit experiența de 
la începutul acestui an — 
activități culturale atrac
tive și interesante care 
sînt apreciate șl solicita
te în mod deosebit de că
tre întregul colectiv de 
muncitori al acestei secții.

D. I. LECCEAN 

și ajuta concret pe sala- 
riați.

Factorul și-a ținut cu- 
vîntul. Tovarășul Mihăiles- 
cu Gheorghe, a venit la 
birou. Parcă ar fi știut 
scopul popasului și a și 
început să ne vorbească 
din multilaterala activita
te ce o desfășoară servicii
le oficiului P.T.T.R. Hu
nedoara.

—■ Dar despre plan ?
— Și la acest capitol 

important avem rezultate. 
In 11 luni încheiate, pla
nul global de venituri a 
fost depășit cu 286.000 
lei. Dtipă datele prelimi
nare există condiții ca 
planul pe 1960, să fie 
îndeplinit la 20 decembrie. 
Deci cu 11 zile înainte de 
termen, perioadă în care 
mai putem realiza veni
turi în valoare de peste 
300.000 lei. Succesele se 
datoresc în primul rînd 
înființării a 13 agenții 
procentuale în mediu ru
ral, creșterii numărului de 
aparate telefonice, cu 49 
la sută, instalate în 1960, 
față de anul trecut. Acum 
în centrul preocupării co
lectivului poștei stau sar
cinile planului pe 1961, 
care sînt mărite cu 14,6 
la sută față de acest an.

-...—......... ......♦♦♦♦■----------------------

Vaccinarea anfivariolică 
a copiilor

La circumscripția I-a sanitară O.M. (blocul 
31) a început vaccinarea antivariolică a copiilor. 
Vaccinarea se aplică tuturor copiilor nevaccinați, 
sau celor la care vaccinarea anterioară nu s-a 
prins (nu a lăsat semn) începînd de la vîrsta de 
4 luni și pini la 7 ani și se efectuează In flecare 
zi pînă la 17 decembrie inclusiv, fiind obligatorie.

— Ce ați întreprins în 
această direcție ?

— S-a prevăzut extin
derea rețelei telefonice în 
orașul Hunedoara prin ca
blarea în subteran acolo 
unde circuitele sînt de 
mică capacitate. Intre Hu
nedoara și Ghelar în anul 
viitor va fl dat în funcțiu
ne un nou circuit telefo
nic, plus consolidarea tra
seului actual. De aseme
ni, în comunele Hășdat, 
Peștișul Mic, Batiz, Șeu- 
Iești, Bretea Strei se în
ființează agenții procentua
le ; în sfîrșit, am luat de pe 
acum toate măsurile ca 
sarcinile planului pe anul 
1961 să fie depășite...

In primele rînduri ale 
luptei pentru îndeplinirea 
planului s-au situat Bor
dei Nicolae, Scarlat Va- 
sile factori poștali, Blaga 
Pavel dirigintele oficiului 
poștal Ghelar (care și-a 
îndeplinit planul anual la 
7 noiembrie a.c.) Pescă- 
rescu Constanța, Nacu 
Alecu de la oficiul Sltn- 
ria 1 și Avram Cornelia 
oficiantă, Vișan Ghiță șef 
de vagon la oficiu Simeria 
2 Tranzit, sînt oameni cu 
care ne mîndrim în acti
vitatea noastră.

D. J.
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sistemului 
a furnalelor

de
1

Este cunoscut faptul că 
:cției I-a furnale i se 
iai spune și secția furna- 

vechi. Intr-adevăr tur
alele de aici au o „vîrs- 
i“ înaintată. Au fost 
instruite cu aproximația 
) ani în urmă pe baza 
hnicii 
remii de atunci. In 
decenii și în mod 

sbit în ultimii 10 
shnica a cunoscut o 
altare uriașă. Vechiul 
■oces tehnologic n-a mai 
irespuns ritmului rapid
• dezvoltare a industri- 
. De aceea s-a impus 
scesilatea ca furnalele să 
roducă tot inai mult și 
t un preț de cost scăzut, 
entru aceasta, în de
nsul anilor au fost adu- 

■ noi și noi modificări 
i instalații, a fost aproa- 
î în întregime automati- 
it procesul de producție.
— Ne mai desparte 

timp, ne-a relatat 
n„rășul Constantinescu 
onslantin șeful secției, 
ină cînd cu ajutorul in- 
alațiilor de înaltă tehni- 
tate, vom realiza un vo
im de producție mult mai 
lare, față de cel pe care 

obținem acum. Această 
:rspectivă a 
acumentele
I III-lea al 
astru.
Cu cîteva luni în urmă, 

jpâ apariția hotirîrii 
irtidului și a Consiliului
• Miniștri cu privire la 
dicarea nivelului tehnic

producției, din inițiati- 
i organizației de bază 
î aici s-a ținut o adu- 
tre a întregului colectiv 
‘ muncitori, tehnicieni și 

ieri. Cu această o-

corespunzătoare 
cele 
deo- 
ani 

dex-

a 
pe 
ri
al

care 
a- 
de

cazie s-a făcut o analiză 
profundă a felului cum 
s-a muncit pină atunci 
pentru perfecționarea con
tinuă a procesului tehno
logic în raport cu cerin
țele tehnicii noi, s-au 
adoptat măsuri în vederea 
extinderii auiomatizării 
producției. Tot atunci 
fost subliniat rolul 
care-1 au comuniștii în 
dicarea nivelului tehnic 
producției, obiectiv
stă in permanență în 
tenția organizației 
bază.

Preocupîndu-se de | 
fecționarea nivelului 
nic al secției comuniștii 
sînt mereu pe drumul 
căutării noului în pro
ducție. Din mijlocul lor 
s-au ridicat pricepuți ino
vatori și 
prin propunerile 
s-a adus o mare 
buție la 
procesului 
Cei peste 
inovatori, 
acesta propuneri prețioase, 
care vor 
rea unei 
loare de 
lei.

Munca 
fost lăsată să se desfă
șoare de la sine, biroul 
organizajiei de bază și 
conducerea tehnică a sec
ției a format două colec
tive în care a încadrat 
toți inovatorii, și a căror 
activitate este analizată 
de birou și îndrumată sis
tematic de către organi
zația de partid. In felul 
acesta s-a asigurat nu 
numai o conducere califi
cată a acestei importante

UNDE SÎNT 
ORGANIZATORII

deschis-o 
Congresului 

partidului

Elevii școlii medii din 
așul nostru au răspuns 
î dragoste și bucurie 
temării oțclarilor de a 
ilecta cit mai mult fier 
ichi pentru cuptoarele 
artin. Sub îndrumarea 
ganizației U.T.M. și a 
inducerii școlii, elevii au 
ilectat zeci de tone fier 
schi. Este un exemplu 
in care trebuie continuat 

în viitor cu multă gri- 
. Un lucru nemulțumi- 
r însă, este felul în care 
i desfășoară acțiunea de 
ilectare a fierului vechi 

cadrul școlii.
Acum elevii se află în 
irioada tezelor cînd stră- 
inia lor la învățătură e 
ai mare — fiind nece- 
iră, pe lingă însușirea 
cțiilor zilnice, și recapi- 
larea materiei predată 

i cursul trimestrului, 
ocmai acum și elevii sînt 
ai mult mobilizați la 
»tfel de acțiuni patriotice 
iceasta în vederea colec- 
rii unei anumite canti- 
ți de fier vechi pînă la 
îrșltul anului 1960).
Modul de organizare al 
rțiunilor de colectare a 
srtilul vechi se constată 

fi defectuos lipsit de 
(ordonare și îndrumare, 
ai ales acum cînd tim- 
ti este atît de prețios 
■ntrn elevi. Spre exerci
ți în zilele de 2-3 și 5 
icembrie cîteva grupe de 
evi au fost trimise (după 
asă de la orele 15) la 
uming că colecteze fier

per
le ii-

raționa.izatori, 
cărora 
contri- 

perfecționarea 
de producție. 
20 comuniști 

au făcut anul

permite obține- 
eeonomii în va- 
cîteva milioane

inovatorilor n-a

vechi, fără nici un însoți
tor, nici din partea orga
nizației U.T.M. nici de la 
școală. Ei s-au întors a- 
casa seara în jurul ore
lor 19—20.

Mai mult în altă zi au 
înserat prin halele grupu
lui de laminoare, de unde 
neavînd cu ce să se reîn
toarcă în oraș au apelat 
la un mecanic de la 
C.F.U. care dînd dovadă 
de grijă i-a adus pînă în 
uzină cu un tren indus
trial. Din partea mecani
cului un gest dentn de a- 
preciat, însă elevii ne- 
fiind instruiți puteau fi 
puși în pericol de acci
dentare. Pe bună dreptate 
s-au întrebat atunci și la- 
minatorii de la blunting 
unde sînt „organizatorii" 
unor astfel de acțiuni ?

Fără îndoială că după 
un efort fizic de cîteva 
ore și întorși într-una din 
zile pe jos pînă acasă e- 
levii nu s-au mai putut 
pregăti temeinic pentru a 
doua zi astfel, îneît, să 
dea răspunsuri bune și 
foarte bune.

Starea de fapte trebuie 
analizată de conducerea 
școlii și organizația de 
bază P.M.R. și luate mă
suri pentru ca timpul 
scurt care a mai rămas 
pînă la încheierea trimes
trului școlar să fie folo
sit la maximum, în
fel ca fiecare elev să poa
tă recapitula materia par
cursă și să-și îmbunătă
țească notele obținute.

așa

I

activității, dar și discuta
rea imediată a propuneri 
lor venite din rîndul mun
citorilor, realizarea lor o- 
perativă.

Acest colectiv în ultimul 
timp a propus peste 200 
măsuri tehnico-organizato- 
rice, 
zări, 
deja 
lată
manevrarea de la distanță 
a clopotului de închidere 
a furnalului, propus 
maistrul comunist 
l.adislau ; 
sistemului 
benzilor 
conceput
Scurtu Gheorghe;

inovații și raționali- 
din care 90 la sută 
au și fost aplicate, 
doar cîteva din ele:

de
Feher 

perfecționarea 
de acționare a 
transportoare, 

de comunistul 
autc-

matizarea 
încărcare 
și 2 de tovarășii Tacaci 
loachim, Scurtu Cornel, 
Constantinescu Constantin, 
Printre măsurile tehnico- 
organizatorice se numără 
și introducerea unei 
zi intermediare, care 
permite transportarea 
sului de la stația de do
zare |a furnalele nr.
2. In acest fel vor fi în
locuite corfele, scutindu-se 
astfel zeci de oameni de 
la eforturi mari. De ase
menea pe baza propuneri
lor făcute s-au înlocuit 
benzile transportoare de 
600 mm. cu altele de 
800 mm. Aceasta permite 
ca în același timp să se 
introducă în furnale o

ben- 
va 

ccc-

1 și

(Continuări In pig. 4-a)

Spectacola 
pentru copii

Colectivul Teatrului de 
Stat de păpuși „Prichin
del" al regiunii Hunedoa
ra va prezenta în orașul 
nostru basmul 
„Harap Alb", 
Strocscu după 
poveste a lui 
gă. Acest spectacol a fost 
prezentat și la postul de 
televiziune din Bucureșii 
bucurîndu-se de aprecierile 
telespectatorilor. Reprezen
tațiile colectivului Teatru
lui „Prichindelul" vor avea 
loc pe scena mică a Tea
trului nou în zilele 
marți 13 și miercuri 
decembrie la orele 10—15 
și 17.

dramatizat 
de Nela 
cunoscuta 

Ion Crean-

de
14

Pentru ca personalul de serviciu dintr-uri la
borator să-și poală desfășura activitatea cu rezul
tate cit mai bune, se cere 
rea unor condiții igienice 
rău trebuie să spunem <ă 
cadrul secției O.S.M. I nu 
condiții. Oricine intră în încăperea acestui labora
tor este în drept să creadă că mai degrabă a ni
merit intr-o casă părăsită. O parte din bucățile de 
faianță de pe mese și pereți lipsesc de- mai multă 
vreme, 
de 
au

printre altele șt a.dgura- 
de muncă. Cu părere de 
laboratorul nostru din 
îndeplinește asemenea

altele sint spâne, iar pereții sint intr-atli 
afumați incit nu se mai cunoaște, ce culoare 
avut la inceput.
De asemenea, in încăperea unde s-a amenajat 

laborator special înzestrat cu un aparat stilo-

ROADELE UNOR MASURI
Înlocuirea unor materia

le scumpe sau deficitare 
cu altele mai economicoa
se, dar cu aceeași rezis
tență fizică, prezintă o 
importanță deosebită în 
procesul tehnologic al con
strucțiilor industriale și 
sociale. Ele contribuie la 
creșterea productivității 
muncii și la reducerea 
prețului de cost al unor 
lucrări, sarcini de mare 
actualitate economică, tra
sate de cel de-al III-lea 
Congres al partidului nos
tru.

In acest scop, condu
cerile șantierelor din ca
drul I.C.S.H., aplicînd în 
practică propunerile mun
citorilor, s-au preocupat 
îndeaproape de găsirea și 
aplicarea celor mai potri
vite soluții în producție, 
încă de la începutul se
mestrului II al anului 
1960, conducerile tehnico- 
administrative ale șantie
relor nr. 2 și 4 de pildă, 
au întocmit planuri de 
măsuri tehnice, cu privire 
la punerea în „operă" a 
materialelor mai ieftine, 
cu însușiri corespunzătoa
re. Echipele conduse de 
tovarășii Schuster Martin, 
Krih Ion, Potcovarii Con
stantin și altele de la 
turile 1-4 din raza de 
tivitate a șantierului 
2, au folosit la unele 
crări balast rezultat

lo- 
ac- 
nr.
lu
de

la fundațiile laminorului 
de 450 mm., trocuri de 
zgură în locul pietrei bru
te la blocajele de fundații 
pentru drumurile de acces, 
cofraje glisante la înălța
rea coșurilor industriale 
de mare tiraj, înlocuirea 
mortarului de var cu mor
tar de argilă, etc.

Rezultate asemănătoare 
s-au obținut pe această 
linie și la șantierul de 
construcții civile, situat 
lîngă poșta nouă. Aici, 
pe baza unui studiu eco
nomic amănunțit, făcut de 
comun acord cu proiectan
tul, s-au întrebuințat în 
procesul tehnologic al noi
lor blocuri de locuințe di
ferite materiale avînd cost 
specific redus. Tovarășii 
Pepa I. Alexandru, Dîrtea 
Damian, Roșianu Ștefan 
și alții au folosit cu suc
ces elemente din beton 
simplu la coșurile de fum 
în loc de cărămidă, pa
nouri demontabile ce ser
vesc la turnarea betoane- 
lor.. plăci prefabricate 
pentru planșee și altele.

Pentru a concretiza e- 
fectul economic al unor 
materiale mai ieftine, sînt 
necesare cîteva exemple: 
înlocuirea dușumelelor 
oarbe de sub parchet cu 
un strat de 3-4 cm. beton 
amestecat cu rumeguș, e- 
xecutarea zidurilor inte
rioare cu înlocuitori de

cărămidă, înlocuirea con
ductorilor N.G.A. și a tu
burilor Bergman cu con
ductori INTENG, precum 
și folosirea materialelor 
plastice la instalațiile sa
nitare. Acestea au făcut 
ca, prețul de cost al fie
cărui apartament să scadă 
în medie cu 3.350 lei.

Prin înlocuirea materia
lelor scumpe cu altele 
mai. ieftine, productivita
tea muncii la șantierul nr. 
2 a crescut cu 19,4 la 
sută și s-a realizat o eco
nomie la prețul de cost în 
valoare de 1.583.000 lei, 
iar la șantierul nr. 4 e- 
conomia făcută la prețul 
de cost se ridică peste ci
fra planificată.

Ținînd cont de volumul 
mare de producție ce tre
buie să-l realizeze în a- 
nul 1961, conducerile celor 
două șantiere de construc
ții au stabilit măsuri teh- 
nico-organizatorice concre
te. O bună parte dintre 
ele formează obiectul in
troducerii materialelor mai 
ieftine în procesul tehno
logic ca: panouri prefa
bricate, mase plastice, în
locuitori de cărămidă și 
altele. In felul acesta, 
constructorii își vor adu
ce contribuția lor prețioa
să la reducerea prețului 
de cost al lucrărilor pla
nificate pentru anul viitor.

V. DRAGOM1R

mare precizie, situa ția este identică. In plus, 
de

pre- 
mul- 
gea- 
ghi- 
care

un
metru cu care se execută analize foarte rapide și 
de 
o parte din geam este înlocuită cu o bucată
placaj, pe sub care fumul și praful din hala 
gătirii fierului vechi pătrunde in interior cu 
ță ușurință. Nu mai vorbim de unele uși și 
muri care nu se închid așa. cum trebuie, de 
șeul bătut în scinduri și alte stări de lucruri 
ne 'îngreunează munca.

Conducerea laboratorului central care cunoaște 3 
de luni de zile în cea condiții sintem nevoiți să v 
lucram, trebuie să ceară cu mai multă insistență « 
direcției administrative să ia măsuri pentru a schim- X 
ba complectamcnte înfățișarea interioară a labora- y 
torului nostru. Și acest lucru se impune cu atit <■< 
mai mult, cu cit, încă n-a început să cadă ză- <g 
pada. y

ENACHE DUMITRU « 
laborant S;

o perioadă de 
la ciubul „30 

din tabăra nr.
aveau

fost
cu- 

mai

din

... Așa se intitulează 
chemarea celor 4 copii, 
care n-au depășit nici u- 
nul din ei virsta de 14 
ani. Cu toții doresc
suflet ca părintele lor 
drag, să se întoarcă la ei. 
Rămași în grifa mamei, 
cei 4 copii ai lui Gheorghe 
Silav, se simt oarecum 
străini stind pe ulițele sa
tului în așteptarea părin
telui plecat de 4 ani de 
acasă. Și sătenii, (in mij
locul cărora a crescut 
Gheorghe) se întreabă ce 
i s-o fi năzărit in cap 
bărbatului Petroanei, de a 
lăsat colectiva și căminul 
lui întemeiat de 7 ani și 
s-a oprit la Hunedoara ? 
Oare ce nu avea el: bu
cate, casă, rude în sat, 
care să-l ajute ! Ba da — 
avea!...

Dar, afurisitul — vor
ba vecinilor — nu știa 
cum să se desfacă de so
ția lui pentru a lăsa in 
voia soartei 4 copilași, 
lată că, tntr-o bună zi,

A existat 
vreme cînd 
Decembrie"
1 a combinatului
loc o serie de activități 
cu caracter cultural edu
cativ : joi ale tineretului, 
conferințe, recenzii etc. 
Aceste manifestări cultu
rale au atras în timpul 
acela un mare număr de 
cetățeni și îndeosebi . ti
neret din tabără. Nu este 
necesar să mai subliniem 
cît de utile erau toate ac
țiunile întreprinse și ce 
rezultate au dat ele.

Perioadei de activitate 
intensă i-a urmat însă 
una de stagnare completă. 
Totuși după multe insis
tențe, la clubul „30 De-

-—------ --------- -------
Numai filme?

cenibrie" activitatea a 
reluată dar fără a 
noașie avîntul de
înainte. Această reluare a 
activității constă doar în 
prezentarea unor filme. 
Ori acest lucru e prea pu
țin. Trebuie ca pe lîngă 
filme la clubul „30 De
cembrie" sâ fie reorgani
zată munca cuhural-edu- 
cativă. Comitetul sindica
tului din C.S.H. să nu se 
ocupe numai de clubul 
„Siderurgistul", ci în ega
lă măsură să acorde a- 
tenție și desfășurării unei 
activități intense și la 
acest club unde există po
sibilitatea să fie atrași 
numeroși tineri din ta
bără.

TĂTICULE VINO ACASĂ"n
cu cițiva ani in urmă, Si
lav părăsi satul natal din 
comuna Samovar, raionul 
Tulcea și se așternu la 
drum spre Hunedoara. Po- 
sedtnd asupra sa actele 
necesare se angajează u- 
șor la combinatul siderur
gic. De îndată, aci, pe 
lingă salariu — cum era 
și firesc — a inceput să 
primească și ajutorul de 
stat pentru copii, adică in 
plus peste 10.000 lei. 
Cum acești bani nu-i a- 
parțineau lui și fiindcă 
pină la desfacerea căsă
toriei tot el era tată și 
soț nu a binevaoit să tri
mită nici un leu acasă la 
copii pentru întreținere. 
Mai mult, in fiecare an, 
gospodăria colectivă din 
sat repartiza pentru mun
ca depusă de harnica lui 
soție însemnate cantități 
de cereale. De fiecare dată 
cînd afla din scrisorile

rudelor sale despre succe
sele soției obținute in 
colectivă se repezea acasă 
se „aproviziona" ca apoi 
la 2 zile să fie înapoi la 
Hunedoara.

In prezent, Gheorghe 
Silav lucrează la secția

care
se-

la Hune-

clțiva co- 
aflau la

a 
to
la 

un 
rupt

I-a furnale. Zi de zi, 
lucrat aci, alături de 
varășii lui de muncă 
care Insă nu le-a spus 
cuvint măcar că a
relațiile cu soția. Și el, 
continua să se mențină 
ca un om ce-și vede de 
treburile lui. Insă, intim- 
plarea a făcut ca de cu- 
rind la biroul organizației 
de bază de la furnalele 
vechi să deschidă timid 
ușa o femeie. Era tocmai

cumnata lui Silav 
s-a adresat direct 
cretarului: „Tovarășe...
aici la secția 'furnale lu
crează Gheorghe Silav. II 
cunoașteți ? E tatăl a 4 
copii... i-a părăsit îndată 
ce s-a angajat 
doara".

Secretarul și 
muniști ce se
ora acea la sediul organi
zației de partid, ascultară 
pină la capăt destăinuirile 
sincere ale femeii. Vorbele 
ei simple i-a pus pe gin- 
duri pe cei de față: „Să 
fi făcut Silav așa ceva 
la etatea lui ? Dacă așa 
stau lucrurile trebuie să 
luăm măsuri, să-l ajutăm 
cit mai repede pe acest 
om să-și restabilească din 
nou legăturile sale cu fa
milia. Colectivul nostru a 
dovedit că poate educa pe 
acei oameni cu concepții 
străine timpurilor care le

trăim despre comportarea 
sa în familie — spuse to
varășul Raț Andrei secre
tarul — celor din jur.

Furnaliștii sînt oameni 
tari, ei tl vor educa pe 
Silav, sint siguri de a- 
ceasta. Totul depinde insă 
și de el.

E timpul Gheorghe Si
lav să-ți verifici atitudi
nea ta de tată și soț 
fiindcă așa ești intrutotul 
de condamnat. Cum de ai 
putut să lipsești de creș
tere și îngrijire copii ce- 
ți poartă numele și care 
mîine trebuie să fie 
oameni de nădejde ai so
cietății noastre 
te ? Soția cu 
zerve iți va 
pentru ultima 
nii și rudele 
mi din nou in 
lor.

Ascultă deci, sfatul fur- 
naliștilor, așa cum ei ți-l 
vor da. Ascultă glasul co
piilor care te cheamă.

DUMITRESCU JAN

socialis- 
anuinite re- 
ierta totul 
dată. Veci
le vor pri-

mijlocul
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CONCURS DE ȘAH
In cinstea zilei de 7 

Noiembrie comisia de șah 
a orașului Hunedoara a 
organizat un concurs de 
șah pe echipe care s-a 
încheiat recent. Prima fa
ză s-a desfășurat sistem 
eliminatoriu, urmînd ca 
echipele calificate mai de
parte să joace sistem tur
neu.

Iată rezultatele înregis
trate în preliminarii :

Constructorul II — A. 
S. Corvinul II 3‘/2—2>/2 ;

A. S. Corvinul I — Si
derurgia 4—2 ;

Constructorul I — Mo
neda 3>/2-2‘/2;

Sănătatea — Construc
torul II 4—2;

In turneul final au fost 
înscrise următoarele re
zultate :

Constructorul I — A.
S. Corvinul 3—3;

--------- ------- -------------------

CALENDARUL SPORTIV 
al orașului nostru

Intr-o ședință a consi
liului orășenesc l'.C.F.S 
care a avut loc de eurind 
a fost definitivat și apro
bat calendarul sportiv in
tern cuprinzînd concursu
rile și manifestațiile spor
tive care se vor desfășura 
în anul viitor și in care 
vor fi antrenați sportivii 
din asociațiile orașului.

In afară de disciplinele 
sportive prevăzute în ca
drul Spartachiadei de iar
nă (cu faza finală în 
luna Alartie 19(31) calen
darul spot tiv intern este 
în anul viitor cu mult 
mai bogat, cuprinde mmt 
mai multe competiții spor
tive la nivelul orașului. 
Este important de arătat 
că pentru anul viitor con

Marcel Cerdan 
din nou in ring
La 25 noiembrie a.c. 

pe un ring în Franța bo
xerul amator de categorie 
mijlocie mică Zerbig a 
terminat la egalitate în- 
tîlnirea sa deslășurată pe 
intervalul de 3 reprize 
a 3 minute. Adversarul 
său din această partidă 
se numea Marcel Cerdan.

Care Marcel Cerdan? Se 
știe că boxerul francez cu 
acest nume, fost campion 
mondial al categoriei mij
locii, sportiv cu un pal
mares impresionant, a mu
rit într-un accident de a- 
vion pe drumul dinspre 
Franța către America de 
Nord unde mergea să-și 
recîștige titlul mondial 
pierdut în fața lui Jack 
la Motta, acton cîțiva ani.

In partida din ziua a- 
mintită (a 7-a din carie
ra sa) lupta a fost sus
ținută într-adevăr de Mar
cel Cerdan care este însă 
fiul regretatului campion 
și care dovedește ca ju
nior un talent autentic.

Constructorul I — Să
nătatea 5—1 ;

A.S. Corvinul I — Să
nătatea 4—2;

In clasament: locul I 
echipa Constructorul I cu 
8 puncte ; locul 2 Corvi
nul I cu 7 puncte; locul 
III Sănătatea cu 3 puncte.

Merită evidențiată e- 
Chipa cîștigătoare care a 
reușit o performanță bună 
prin seriozitatea, modes
tia și puterea de luptă a 
fiecărui jucător. Mai pu
țin pregătite s-au. arătat 
echipele Moneda și A. S. 
Corvinul, prima prezen- 
tînd și jucători de la alte 
colective,, iar a doua cu 
manifestări de îngîmfare 
din partea Celor care au 
reprezentat-o.

S-au remarcat în acest 

siliul L'.C.F.S. Hunedoa
ra a prevăzut desfășura
rea unei serii de compe
tiții sportive pentru copii, 
printre care : „Cravata ro- 
șie" — la șah, tenis de 
masă și gimnastică: 
„Campionatul desculților" 
la fotbal și altele. S-au 
prevăzut o serie de cupe 
interraionale și interregio
nale, cu fază de asociație, 
punîndu-se accent pe par
ticiparea de masă. Astfel, 
de întreceri vor fi: „Cupa 
Siderurgistul" la baschet 
(interraională) ; „Cupa 23 
August" și „Cupa Oțelaru- 
lui" la box (interregiona
lă): o „Cupă 23 August" 
la lupte clasice juniori 
(interregională ) ; c ,'tâ 
cupă pentru un concurs 
de popice etc.

MAGAZII! SPORTIVTotul se aranjează
Se cunoaște rezultatul 

dublei întîlniri de fotbal 
dintre echipele spaniole 
Real din Madrid și F. G. 
Barcelona, desfășurate în 
cadrul Cupei Campionilor 
Europeni. Cîștigătoare a 
celor 5 ediții precedente a 
acestei cupe care a atras 
în buzunarele organizato
rilor săi apuseni însemna
te sume de bani, echipa 
Real s-a văzut în acest 
an ținută în șah la Ma
drid (2—2) și după aceea 
învinsă cu 2—1 la Barce
lona.

Pînă aici totul ar părea 
în ordine. In sport înfrîn- 
gerile pot să se ivească 
și pot fi explicate. De 
data aceasta însă poves
tea are și un alt cîntec.

E cunoscut faptul că 
cele două cluburi spanio
le, Real și F. J3. Barce
lona își datorează perfor

concurs Sperdea A. și Mi- 
hăilescu Gh. (Constructo
rul I), Hucin Vasile și 
Tîrpescu Alice (Corvinul) 
și dr. Surany Ladislau 
(Sănătatea) care au cîș-

■------------- -“«n----------------

Spartachiada de iarnă 
a tineretului

L a comitetul orășenesc 
U.T.M. a avut loc zile
le trecute ședința comi
siei de organizare a Spar
tachiadei de iarnă a ti
neretului. Cu acest prilej 
s-a discutat planul de 
muncă întocmit pentru 
buna desfășurare a com
petiției.

Cu această ocazie s-a 
mai subliniat că faza pe 
asociație trebuie șă se 
desfășoare pînă la data 
de 1 februarie 1961, ur
mînd ca faza pe colective 
să aibă loc pînă la 10 
martie. întrecerile fazei 
pe oraș se vor desfășura 
de la 10 III—20. III 1961.

Vor avea loc întreceri 
la patinaj, schi, săniuțe, 
tenis de masă, gimnas
tică, șah, trîntă și haltere.

----------------------------------------------------

DE PESTE HOTARE

Franța - R. P. Bulgaria 3-0 (0-0)
Pe stadionul Colombes 

din capitala Franței, în 
fața a peste 40.000 de 
spectatori, s-a desfășurat 
ieri partida dintre repre
zentativele Franței și R. 
P. Bulgariei, contînd în 
preliminariile campionatu
lui mondial de fotbal. 
După o repriză în care 
ambele echipe au jucat 
prudent, în apărare, și in 
care nu s-a marcat nici 
un gol, în partea a doua 
a întîlnirii gazdele trec la 
atac, damină și reușesc 
trei puncte prin Wisnieski 

manțele lor răsunătoare 
importului de jucători 
brazilieni, uruguayeni, ar
gentinieni, suedezi și din 
alte țări. Selecționata 
Spaniei alcătuită tot pe 
scheletul acestor două clu
buri n-a reușit în ultimii 
ani rezultate pe măsura 
celor pe care le înregis
tra Real și F.C. Barce
lona. Jucătorii acestor 
două echipe nu mai aveau 
același interes atunci cînd 
jucau în formația Spaniei, 
fiindcă patronii cluburilor 
lor îi plătesc bine ca să 
le aducă lor venituri, să 
umple stadioanele de lu
me, nu să demonstreze 
valoarea fotbalului spaniol 
în sine.

Dubla partidă Real—F. 
C. Barcelona a fost con
dusă de arbitrii englezi. 
Rcfuzînd primei dintre e- 
chîpe un penalti și acor- 
dînd cu ușurință un altul 
adversarilor acestora, F, 

tigat toate partidele sus
ținute.

MENDE EMIL 
din comisia de șah 

Hunedoara

pentru buna desfășurare 
a întrecerilor de patinaj 
și schi s-a hotărît ca la 
stadionul vechi și terenul 
de antrenament de la 
stadionul nou să se ame
najeze 2 patinoare. Pe 
dealul Chizidului se va 
organiza de asemenea o 
pîrtie de schi.

trebuie amintit faptul 
că o serie de tovarăși 
membri ai comisiei de or
ganizare printre care pro
fesorii Boiangiu Crista- 
che, Ciontescu Constantin, 
Kiss Ludovic președintele 
A. S. Corvinul au lipsit 
de la ședința amintită. 
Cum vor putea aceștia 
să participe și să asigu
re o desfășurare bună a 
competiției, dacă nu cu
nosc cum se va desfășura?

(min. 48), Marcel (min. 
57) și Cossou (min 79) 
Au jucat următoarele for
mații :

FRANȚA : Bernard — 
Wendling, Bieganski, Rod- 
zik — Senac, J. J. Mar
cel — Wisnieski, Fontai
ne, Douis, Piantoni, Co
ssou.

R.P. BLLGARIA: Nai- 
denov — Metodiev, Ma- 
nolov, Dimitrov — Lar- 
gov, Kovacev — Iliev, 
Abagieu, Iordanov, laki- 
rnov, Kolev.

C. Barcelona a înregistrat 
la Madrid rezultatul de 
egalitate amintit. In me- 
ciuj retur madrilenii au 
marcat 2 goluri anulate 
de arbitru și au fost în- 
trecuți cu 2—1. Dar nu
mai după o săptămînă 
Real întrecea tot la Bar
celona pe adversarii lor 
din Cupa Campionilor Eu
ropeni cu 5—3 1

Prin urmare cînd inte
resele afacerilor se pot 
pune de acord totul se 
aranjează în modul cel 
mai simplu. Real conduce 
în campionatul spaniol cu 
4 puncte avans și va par
ticipa la viitoarea ediție 
a C.C.E. în calitate de 
campioană a țării, iar F. 
C. Barcelona are toate 
șansele să cîștige această 
cupă și va lua la rîndu,l 
său parte la ediția din 
anul viitor, fiind calificată 
din oficiu. Stadioanele 
spaniole vor fi pline de 
spectatori, patronii clubu
rilor vor jubila.

Ce-are a face că ideea 
de sport și de cinste 
sportivă e călcată în pi
cioare...

E. M.

în pas
(Urmare din pag. 3-a) 

încărcătură cu 20 la sută 
mai mare ca înainte.

In momentul de față se 
studiază posibilitățile in
troducerii gazului metan 
la furnalele 1 și 2, fapt 
ce va permite accelerarea 
procesului tehnologic, și 
va duce implicit la ridi
carea productioilății mun
cii. Introducerea gazului 
metan Ia furnale necesită 
însă și anumite modifi
cări la caupere, pentru 
ca ele să fie supraîncăl
zite pînă la 750 grade C. 
Astfel, aceste recuperatoa
re de căldură vor fi mă
rite cu peste 2 metri, iar 
ca ele să reziste la a- 
ceastă temperatură, vor fi 
căptușite cu cărămizi alu- 
minoase în partea supe
rioară a grătarelor și cu
polele.

Oamenii din cele două 
colective de inovatori, ca 
de altfel tot colectivul sec
ției au trăit recent un e- 
veniment deosebit. Ei au 
fost martorii introducerii

ȘTIRI EXTERNE
Centre industriale din Italia vizitate 
de delegația guvernamentală romînă

ROMA — Coresponden
tul Agerpres transmite :

Li 9 decembrie, delega
ția guvernamentală roni'- 
nă ccndusă de Al. Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri, 
care se află în Italia la 
invitația guvernului ita
lian, a început vizitarea 
unor centre industriale din 
nordul țării. Delegația este, 
însoțită de Pompiliu Ma- 
covei, ministrul R. P. Ro- 
mîne la Roma.

Delegația a vizitat la 
Milano întreprinderile „I- 
nocenti" (mașini-unelte), 
„Farmitalia" (produse far
maceutice), „Donzelli" 
(hîrtie și celuloză) și al
te întreprinderi.

Grevele 
docherilor din 

S. U. A.
WASHINGTON (Ager

pres). Agenția United 
Press International anun
ță că la 8 decembrie au 
declarat grevă docherii din 
porturile americane Sava
nnah, Georgia, Charles
ton, Carolina de sud și 
Wilmigton (Carolina de 
nord). Greviștii cer recu
noașterea dreptului de or
ganizare sindicală pen
tru muncitorii de la între
prinderile de stat. Potrivit 
agenției, această grevă a 
paralizat o bună parte 
din transporturile mariti
me.

Libertate lui Patrice Lumumba I
□ Primul ministru al 

Ceylonului, d-na S. Ban- 
daranaike, a declarat că 
Ceylonul a hotărît să re
tragă trupele ceyloneze 
care fac parte din forțele 
armate ale O.N.U. în 
Congo în semn de pro
fundă nemulțumire față 
de desfășurarea evenimen
telor în această țară. O 
măsură asemănătoare a 
anunțat și Indonezia.

cu progresul tehnic
(cu sprijinul Institutului 
de fizică nucleară de pe 
lingă Academia de Știin- 
țe-București) izotopilor ra
dioactivi în zidăria fur
nalelor nr. 1 și 2. Cu 
ajutorul izotopilor se va 
putea urmări precis felul 
cum se comportă zidăria 
refractară în interior, pu
țind fi luate măsuri pen
tru prelungirea vieții fur
nalului.

Șirul inovațiilor și ra
ționalizărilor precum și a 
măsurilor tehnico-organi- 
zatorice ar putea fi con
tinuat. Ne oprim însă 
aici. Vom adăuga doar 
atît că numai datorită a- 
cestor măsuri, a preocu
părilor furnal ișlilor în 
frunte cu comuniști ca 
cmroșca loan, nagea 
Teodor, lacob Ioan, Sire- 
teanu Constantin, Gheor- 
gheoni Nicolae, Hăulică 
Ioan, Bologa loan și alții, 
s-a putut face ca față de 
anul 1958, în momentul 
de față furnalele vechi să 
producă cu aproximativ 
260 tone fontă mai multă

Ziarul cercurilor comer
ciale și de afaceri „II Glo
bo" publică un articol in
titulat „Perspectivele dez
voltării legăturilor comer
ciale cu Romînia", în care 
se spune că vizita delega
ției guvernamentale romî- 
ne ar putea avea o mare 
influență asupra lărgirii 
schimbului de mărfuri în-

ATENA

Expoziția de artă plastică romînă 
se bucură de succes

ATENA (Agerpres).
Expoziția de artă plas

tică contemporană romî
nă deschisă la 5 decem
brie la Atena continuă să 
se bucure de o deosebită 
atenție din partea publi
cului vizitator din Atena, 
precum și din partea u- 
nor influenți critici de 
artă greci.

Vineri la amiază, în 
sala expoziției, atașatul 
de presă al ambasadei 
R. P. Romîne la Atena, 
M. Ionescu, a organizat o 
conferință de presă.

Presa greacă continuă 
să sublinieze succesul de 
care se bucură expoziția 
de artă plastică romînă 
la Atena, Astfel, ziarul 
„Le Messager d'Athene" 
scrie: „întreaga Atenă 
artistică și-a dat întîlnire 
în sala palatului Parnasos, 
unde se află instalată a-

□ Președintele Ghanei, 
K .came Nkrumah, a adre
sat secretarului general al 
O.N.U., Hammarskjoeld, o 
scrisoare în care cere în
locuirea neîntîrziată a co
mandamentului trupelor 
O.N.U. în Congo. De a- 
semenea guvernul Ghanei 
se pronunță pentru convo
carea urgentă a unei con
ferințe a șefilor guverne
lor țărilor africane inde
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pe zi. Aceasta înseamnă 
producția unui furnal de 
capacitate medie.

Fără introducerea teh
nicii noi această creștere 
a producției de fontă ar fi 
fost imposibilă. Trebuie a- 
rătat însă că cifrele de 
plan pe anul 1961 sînt cu 
mult sporite. Aceasta cere 
o și mai atentă preocupa
re față de introduce ea 
tehnicii noi. De aceea di
recția tehnică a combina
tului va trebui să dea un 
sprijin mai mare secției 
I-a furnale pentru termi
narea cît mai grabnică a 
sistemului de încărcare 
prin bunkere a prăjitoa- 
relor. Acest sistem va per
mite ca prăjitoarele să fie 
încărcate în mod automat 
cu material sortat.

Pe baza experienței cîș- 
tigate în'vederea ridicării 
nivelului tehnic al produc
ției, furnaliștii secției sînt 
hotărîți să muncească mai 
bine pentru a produce 
fontă de calitate superio 
ră și la un preț de cosi 
cît mai scăzut.

tre Italia și Romînia.
Ziarul subliniază că 

„Romînia —- la fel ca 
toate acele țări care au 
o economie planiîicată — 
promovează o politică de 
schimburi stabile, ceea ce 
constituie o premiză soli
dă pentru dezvoltarea 
schimburilor între cele 
două țări".

ceastă interesantă expozi
ție". Ziarele „Avghi", „E- 
leftheria", „To Vima" și 
„Kathimerini" au publicat, 
de asemenea, cronici elo
gioase însoțite de repro
duceri ale unor lucrări ex
puse.

In cartea de aur a ex
poziției, numeroși vizita
tori adresează artiștilor ro- 
mîni cuvinte de laudă și 
felicitări. „Sînt cîteva lu
cruri care entuziasmează" 
scrie A. Kannas, pictor. 
„Bravo R.P.R., pentru ar
tiștii săi" — E. Makra- 
kis, desenator. „Schimbu
rile spirituale între popoa
re sînt preferabile dușruă-' 
niei și războiului" — P. 
Loros. „Splendid — feli
citări călduroase artiștilor 
din R. P. Romînă. Artele 
și, în general, științele, 
unesc popoarele" —• Ma- 
makis.

pendente în scopul creări; 
unui comandament supren 
pentru asigurarea securi 
lății acestor țări.

□ 1.000 de persoane ar 
manifestat în fața consu 
latelor american și hei 
gian din Calcutta, protes 
tind împotriva acțiunilo. 
S.U.A. și Belgiei în Con 
go. iManifestanțil strigai 
„Jos mîinile de pe Con 
go",
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