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— Anonimii de la

Pe drumul înfăptuirii directivelor Congresului 
partidului!

Angajamentele siderurgiștilor 
hunedoreni

Pretutindeni, incepind de la furnalele vele mai înalte și cuptoa
rele oțelăriei noi, și pînă la cel mai mic atelier de întreținere, se simte 
entuziasmul și bucuria siderurgtști lor, manifestîndti-și dorința de a ob
ține victorii noi în lupta pentru creșterea producției de metal. Bilan
țul muncii din. anul trecut a scos la iveală că prin eforturile susți
nute depuse de întregul colectiv, s-au obținut succese de seamă :n 
ce privește realizarea și depășirea principalilor indici de plan. Astfel, 
siderurgiștii au încheiat anul 1958 cu următoarele realizări peste pro
ducția planificată. 39.773 tone cocs metalurgic', 51573 tone aglome
rai , 26.029 tone oțel țla O.S. AL/); 17.710 tone laminate (la laminorul 
de 800 mm.) A crescut simțitor pro ductivitatea muncii, iar prețul de 
cost a fost redus prin efortul propriu, cu 16.500.000 lei.

Aceste realizări grăitoare au fost posibile datorită dezvoltării între
cerii socialiste și participării active a oamenilor muncii în conducerea 
producției. O contribuție înseninată au adus-o oțelarii din secția l-a 
care angajtndu-se să reducă prețul de cost al oțelului cu 40,51 lei. au 
reușit să realizeze economii ra pre țul de cost de peste 48 lei pe tona 
de oțel.

în orașul nostru și-a desfășurat lucrările
CONFERINȚA REGIONALĂ DE PARTID

Succesele obținute în cursul anu
lui trecut, precum și concluziile des
prinse în urma dezbaterii documen
telor Plenarei C.C. al P.M.R. din 
noiembrie 1958 — în care se arată 
necesitatea ridicării continue a in
dicilor de utilizare ai furnalelor, 
cuptoarelor Martin, laminoarelor și 
a celorlalte agregate siderurgice, 
în funcție de caracteristicele tehnice 
ale instalațiilor și a nivelului de ca
lificare a muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor.din industria noastră 
siderurgică — au creat premize o- 
biective pentru un nou avînt al lup
tei pentru o producție cresclndă de 
metal.

Dezbătind cifrele de plan pe anul 
1959, oamenii muncii din combina
tul siderurgic au analizat cu un 

•‘nalt spirit de răspundere posibilită
ți® de depășire a acestor sarcini, 
ilcînd numeroase propuneri de mă
suri tehnice și organizatorice, meni
te să intensifice munca de valori
ficare a tuturor rezervelor interne 
în vederea creșterii producției și 
productivității muncii. Gonsfătuirile 
de producție organizate pentru de- 
falcarea planului au arătat că în 
flecare secție și la flecare loc de 
muncă există importante r,ezerve 
care trebuiesc valorificate.

In fruntea acțiunii pentru mobili
zarea rezervelor interne s-a situat 
și de data aceasta colectivul oțelă
riei Martin nr. 1 care s-a angajat 
din primele zile ale anului să rea
lizeze peste plan cel puțin 16.509 
tone de oțel, pe baza creșterii indi
cilor de utilizare a cuptaorelor, să 
sporească productivitatea muncii cu 
8 la sută și să reducă prețul de 
cost al fiecărei tone de oțel, încit 
să realizeze pînă la sfîrșitul anu
lui economii în valoare de cca. 
3.500.000 lei.

Cu aceste angajamenet oțelarii 
au chemat la întrecere socialistă 
colectivele celorlalte secții pentru 
depășirea sarcinilor de producție pe 
anul în curs, fixînd ca obiectiv’prin
cipal creșterea indicilor de utilizare 
a agregatelor peste sarcinile plani
ficate.

Chemarea lor a găsit ecou In 
rîndul tuturor siderurgiștilor. Prin
cipalele secții din combinat, tre- 
cînd la analizarea posibilităților 
existente, au răspuns cu înflăcăra
re, angajîndu-se să dea peste sar- 

- cina planificată importante cantități 
de produse, pe baza sporirii produc
tivității muncii și să reducă prețul 
de cost sub cifra planificată

COLECTIVUL UZINEI COGSO- 
QHÎMIGE, în răspansal dat oțelari- 

lor, s-a angajat ca peste planul 
corespunzător celor două baterii să 
producă 30.000 tone cocs metalur
gic, 800 tone gudron, 250 tone sulf 
topit și 420 tone benzen pur, și să 
reducă prețul de cost cu 2 lei pe 
tona de produse față de realizările 
anului 1958.

AGLOMERATORIȘTil și-au pro
pus să dea peste plan 20.000 tone 
minereuri aglomerate, să mărească 
productivitatea muncii cu cel puțin 
3 la sută și să reducă prețul de cost 
pe tona de aglomerat cu cel puțin 
3 lei

FURNALIȘTH SECȚIEI IA. 
pe baza folosirii mai tine a volu
mului util al furnalelor, vor produ
ce anul acesta peste sarci a plai i 
ficată 10.000 tone fontă, vor spori 
productivitatea muncii cu 10 la 
sută, vor reduce consumul spe i.ic 
de cocs cu 2 la sută și prețul de 
cost al fentei cu 2 la sută sub cel 
planificat.

IN SECȚIA II-A El RNALE 
muncitorii și tehnicienii s-au anga- ; 
jat de asemenea să dea peste plan i 
10.000 tone fontă, cu 3 la sută să ' 
sporească productivitatea muncii fa- ; 
ță de cea planificată, iar prețul de. | 
cost să-l reducă cu 5 lei pe tona 
de fontă.

OȚELARII CUPTOARELOR 
MARTIN NOI au comunicat celor 
de la secția J-a că peste producția 
prevăzută în acest an, vor da patri
ei în plus 5.000 tone oțel, vor mă
ri productivitatea muncii cu 5 la 
sută, iar prețul de cost pe tona de 
oțel va scădea cu 12 lei.

OȚELARII DE LA CUPTOARE
LE ELECTRICE s-au angajat să 
dea peste plan 2.900 tone oțel spe
cial, să sporească productivitatea 
muncii cu cel puțin 6 la sută și să 
dea fiecare tonă de oțel cu 20 de 
lei mai ieftină

IN ANGAJAMENTELE COLEC
TIVULUI LAMINORULUI DE 800 
se spune printre altele că anul a- 
cesta va produce peste plan 6.000 
tone laminate, va spori productivi
tatea muncii cu 2 la sută față de 
cea planificată și va reduce prețul 
de cost la efortul propriu cu 0,1 
la sută.

TURNATORII și-au propus de a- 
semenea ca peste sarcinile stabilite 
în plan să producă cel puțin 500 to
ne piese de fontă, 250 tone tuburi

(Continuare în pag. 2-a col. 3-a)

In zilele de 10 și 11 ianuarie 
a. c. și-a desfășurat lucrările în sala 
Teatrului nou din orașul nostru 
Conferința regională de partid — 
eveniment de o însemnătate deose
bită pentru ridicarea nivelului mun
cii de partid și pentru obținerea de 
noi succese în dezvoltarea economi
ca și culturală a regiunii.

La conferință au participat dele
gați aleși în cadrul conferințelor 
raionale și orășenești de partid care 
au avut loc în toamna anului trecut, 
precum și un număr de invitați din 
întreaga regiune. Din rîndul dele- 
gaților și invitaților la Conferință 
au făcut parte activiști de partid și 
de stat, conducători de întreprin
deri și instituții, muncitori mineri, 
siderurgiști, constructori și din ce
lelalte ramuri industriale, țărani 
muncitori și intelectuali, care prin 
activitatea lor s-au situat în primele 
rînduri ale luptei pentru mobiliza
rea maselor largi din regiune la în
făptuirea politicii partidului de cons
truire a socialismului.

Conferința a aprobat în unanimi
tate următoarea ordine de zi :

1. Darea de seamă asupra activi
tății Comitetului regional de partid 
în perioada 1956-1958;

2. Raportul comisiei de revizie;

Aspect din sală în timpul lucrărilor Conferinței regionale de partid Hunedoara.

Tovarășul Gheorghe Apostol în mijlocul siderurgiștilor
Tovarășul Gheorghe Apostol, 

membru al Biroului Politie al Comi
tetului Centrai al Partidului Munci
toresc Romîn și președinte al Con
siliului Central al Sindicatelor, a 
avut vineri după-amiază un schimb 
de păreri cu organizatorii grupelor 
sindicale și președinții comitetelor 
de secții sindicale din cadrul Com
binatului siderurgic Hunedoara, 
privind felul cum se desfășoară 
munca sindicală în combinat. La 
schimbul de păreri au mai participat 
tov. Petru Furdui, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Hu
nedoara, tov. Vichente Bălan, pre
ședintele Consiliului sindical regio
nal, tov Aron Colceru, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc de par
tid Hunedoara, tov. Nicolae Cătană, 
director general al Combinatului si
derurgic Hunedoara și alții.

Gu această esuzie mai multi par-

3. Alegerea Comitetului regional 
de partid și a Comisiei de revizie.

In cadrul discuțiilor purtate pe 
marginea dării de seamă asupra 
activității desfășurate de Comitetul 
regional de partid în ultimii doi 
ani și a raportului Comisiei de re
vizie, au luat cuvîntul numeroși par
ticipând — delegați din rîndul acti
viștilor de partid, lucrători din apa
ratul de stat și din economie, mine
rilor, siderurgiștilor, țăranilor mun
citori și intelectualilor.

In cuvîntul lor, delegații au sub
liniat cu mîndrie succesele obținute 
de organizațiile de partid în ujtimii 
doi ani în mobilizarea oamenilor 
muncii din regiune la îndeplinirea 
sarcinilor privind sporirea produc
ției industriale, consolidarea și dez
voltarea sectorului socialist al agri
culturii, ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al maselor mun
citoare. In același timp, delegații 
ai criticat cu îndrăzneală și prin
cipialitate o serie de lipsuri care au 
existat în ceea ce privește metodele 
și stilul de muncă al vechiului Co
mitet regional și al celorlalte orga
ne de partid din regiune, precum și 
în ceea ce privește activitatea eco
nomică și de stat, făcînd numeroaie. 
propuneri în vederea ridicării nive

ticipanți, printre care Constantin 
Militaru, Ioan Moldovan, Gheorghe 
Furtună, Carol Bartha și alții, au 
pus o serie de întrebări privind or
ganizarea întrecerii socialiste și a 
consfătuirilor de producție, precum 
și unele probleme de legislație a 
muncii, asigurări sociale și despre

Tinerii oaspefi din R. P. Polonă
Astăzi 14 ianuarie, orașul nostru 

a primit ca oaspeți o delegație de 
tineret din țara prietenă, R. P. Po
lonă. Tinerii delegați au vizitat 
combinatul siderurgic, oțelăria 
nouă, uzina cocso-chimicâ, secțiile 
de furnale, interesîndu-se îndea
proape de munca și viata tinerii»' 
siderargiști httnedtreni. In tatii: 

lului muncii în toate compartimen
tele, la nivelul noilor sarcini.

In încheierea dezbaterilor purtate 
pe marginea dării de seamă și a 
Raportului Comisiei de revizie a 
luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R.P.R.

freeîndu-se la cel de-al treilea 
punct din ordinea de zi, Conferința 
a ales noul Comitet regional de par
tid și membrii Comisiei de revizie.

Ca prirn-secrefar al Comitetului 
regional de partid a fost ales tova
rășul Petru Furdui.

Conferința regională de partid a 
constituit o puternică expresie a ho- 
tărîrii organizațiilor de partid, » 
comuniștilor din regiunea Hunedoa
ra, de a. lupta pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor trasate de ple
nara C.C. al P.M.R. din noiembrie 
anul trecut, concretizate în planul 
de stat pe 1959, lă înfăptuirea poli
ticii partidului de construire a so
cialismului și apărare a păcii.

(In numărul următor al ziarului 
vom reveni cu un material mai am
plu asupra lucrărilor conferinței re
gionale de partid).

condițiile de muncă și viață al» 
muncitorilor și funcționarilor din 
combinat.

tovarășul Gheorghe Apostol a dat 
apoi răspunsuri detailate la întrebă- 
bări. precum și indicații pentru îm
bunătățirea pe viitor a muncii sin
dicale în combinat.

secțiile vizitate, oaspeții au fost 
intîmpinați cu căldură de către ti
nerii din combinat. Vizita delegați
ei de tineret din R. P. Polonă la 
Hunedoara a însemnat o manifes
tare a sentimentelor de prietenie 
care leagă ptpsarele celor două 
țări.



Uzina noastră

In furnale: a început întrecerea 
pentru un indice sporit

Au trecut puține zile de cind jur
naliștii Combinatului siderurgic Hu
nedoara au avut consfătuirea de 
producție In care au răspuns chemă
rii oțelarilor de a spori producția de 
metal prin mărirea indicilor de utili
tare a agregatelor.

Pentru a afla mijloacele prin care 
jurnaliștii h.unedoreni vor realiza 
indici tnalți, am făcut o vizită la 
secția I-a furnale. Aici, toate furna
lele funcționează din plin. La silo
zurile de coci și minereu, la stația 
de dozare, ca și jos, pe platforma 
de descărcare, munca este deose
bii de însuflețită.

In timp ce sus, corfele și benzile 
transportoare alimentează continuu 
furnalele cu minereul și cocsul ne
cesar, jos la furnalele 4 și 1 se ră
cea descărcarea fontei. Am intrat in 
vorbă cu tovarășul inginer Marines
cu Clement, adjunctul secției I-a 
furnale. Scopul vizitei nu l-a sur
prins.

— Furnaliștii noștri, mi-a spus >!• 
duc o susținută luptă pentru crește
rea indicilor de utilizare a agregate 
lor, pentru că acesta este mijlocul 
cel mai eficace pentru sporirea pro
ducției de fontă. Și, cum vorbele ne
însoțite de cifre sînt uneori necon
vingătoare, să că dau cileva: ia 
furnalul nr. 1 in anul care a trecut 
cele trei brigăzi au realizat un indi
ce de 0763.

La întrebarea dacă acest indice a 
fost cel mai înalt, tinărul inginer 
Marinescu s-a grăbit să adauge;

— Nu, s-a realizai și mai mult. 
La același furnal, indicile de utiliza
re a fost în luna iulie de 9,818. un 
adevărat record la furnale.

Noi lucrări terminate la laminorul de 650 mm.
Printre marile construcții ce ur

mează a intra anul acesta în func
ție la Hunedoara, se numără și la
minorul de 650 mm., cu o capaci
tate de 550.000 tone anual. Pentru a 
nu întîrzia darea lui în exploatare, 
constructorii de aici muncesc cu 
rîvnă și elan în vederea grăbirii 
tuturor lucrărilor ce le au de execu
tat. Despre hotărirea harnicilor con

Specialiștii și nu numai ei vor re
cunoaște că intr-adevăr să obții în- 
tr-o lună de zile un asemenea indi
ce, înseamnă multă pricepere în or
ganizarea muncii și o mare pasiune 
pentru muncă. Dar care au fost fac
torii care au dus la realizarea aces
tui succes?

In primul rînd eliminarea timpu
lui de mers redus al furnalului și 
opririle accidentale. In luna respec
tivă furnalul n-a mers decît șapte 
ore redus și a avut doar 30 de mi
nute opriri accidentale. Și mai este 
ceva: procentul de declasate a fost 
redus ca aproape 6 la sută. Aceasta 
înseamnă că rețeta de dozare a șar
jelor a fost respectată cu strictețe.

De pe foile de șarjare — adevă
rate foi de bord — am remarcat 
pentru pasiunea lor de a lupta pen
tru creșterea indicilor de utilizare a 
furnalelor pe prim-topitorii Chiroșca 
Ioan, Bildea Ioan, Culda Avram, 
Barioc Ioan, Cîndea Iosif, inginerii 
Gheorghișor Gheorghe și Mosin 
loan și mulți alții

După dezbaterea documentelor 
plenarei C.C. al P M.R. din noiem
brie, precum și a sarcinilor de plan 
pe 1959, furnaliștii au văzut că în 
secția lor sînt posibilități care pot 
asigura o producție sporită de fontă. 
Și în consfătuirea de producție avu
tă recent, furnaliștii s-au angajat ca 
în acest an să mărească indicile de 
utilizare a furnalelor cu 4 'a sută. 
Aceasta înseamnă — au spus ei — 
că pînă la sfîrșitul anului vor pro
duce peste sarcinile de plan 10 0W 
tone fontă...

MIRGEA NEAGIJ

structori, vorbesc în chip viu fap
tele lor de pînă acum.

In afară de alte lucrări importan
te, care au fost efectuate ei au reu
șit de curînd să termine de montat 
toate grupurile de căi cu role, mon
tajul cajei de 800 mm, construcția 
sălii de mașini nr. 1, subsolul de 
ungere, stația de pompare de înal
tă presiune și depozitul de hibre- 
fianți.

Angajamentele 
siderurgiștitor 

hunedoreni
{Urmare din pag. I-a col 1-2)

din fontă și 50 tone oțel lichid 
turnat. Prin măsurile aplicate să 
sporească productivitatea muncii cu 
3,6 la sută și să realizeze eponomis 
la prețul de cost de 13 lei pe fie
care tonă de piese turnate.

■fr
Importante angajamente au fost 

luate și în ce privește îmbunătățirea 
calității produselor, reducerea rebu
turilor și a declasatelor pe baza in
troducerii tehnicii noi și a perfec
ționării tehnologiei de fabricație, cît 
și prin ridicarea calificării muncito
rilor și maiștrilor. In toate secțiile 
angajamentele luate sînt însoțite de 
planuri de măsuri tehnico-organiza- 
torice concrete, întocmite pe baza 
propunerilor făcute de muncitori și 
tehnicieni.

Caracteristic este că angajamen
tele luate pentru sporirea producției 
de metal se vor obține exclusiv pe 
seama îmbunătățirii indicilor de u- 
tilizare a agregatelor și a valorifi
cării rezervelor interne.

Ca și altă dată, siderurgiștii hu
nedoreni au luat din nou inițiativa 
întrecerii socialiste. Spre sfîrșitul 
săptămînii trecute numeroși oțelari 
și cocsari, furnaliști și aglomerato- 
riști, laminatori și alți muncitori 
și tehnicieni din sectoarele de în
treținere s-au adunat în sala C.F.U. 
unde în cuvinte înflăcărate și-au în
tărit angajamentele luate. Aceasta 
a făcut jțosibil ca muncitorii, tehni
cienii și inginerii din principalele sec
ții siderurgice să se angajeze ca pî
nă la sfirșitul anului să obțină o 
creștere medie a indicilor de utili
zare a furnalelor, a cuptoarelor și 
laminatoarelor, de cel puțin 10 la 
sută, față de cei planificați.

Angajamentele siderurgiștilor hu- | 
nedoreni — de a spori indicii de utili- | 
zare a furnalelor, a cuptoarelor Mar
tin și electrice și a celorlalte agre
gate cu cel puțin 10 la sută, pentru 
creșterea neîncetată a producției 
de metal — reprezintă aportul pe 
tare ei îl aduc alături de întregul 
nostru popor la dezvoltarea pe mai 
departe și într-un ritm vertiginos 
a industriei noastre socialiste.

Cetățenii
Strada s& fie reparata

Strada Nicolae Bălceacu a fost 
de curînd pietruită. Aceasta este 
o importantă cale de acces dinspre 
piața nouă către noul carter de 
locuințe individuale, de aceea cetă
țenii au fost bucuroși cînd sfatul 
popular a luat măsurile corespun
zătoare pentru construirea străzii 
In toamna trecută s-au pornit și 
lucrările unui canal colector pînă 
la rîul Cerna, element tot atît de 
necesar unui cartier modern de lo
cuințe. Dar după terminarea lucră
rilor, porțiunea din stradă pe unde 
a trebuit să fie tăiat canalul a ră
mas descoperită, așa îneît pe o dis
tanță de 30-40 metri drumul devine 
impracticabil atunci cînd plouă.

Se cuvine ca sfatul popular oră
șenesc să îndrepte acest neajuns.

Un grup de cetățeni de pe strada 
Nicolae Bălcescu

Cantina sa fie mai 
bine gospodărită
Mai multe sute de salariați ai ins

tituțiilor administrative de stat

Printre tinerii din 
combinat care, obțin 
însemnate succese în 
muncă, se numără și 
Duduia Ludovic, elec
trician la atelierul de 
reparații electrice. A- 
cest tînăr se străduieș 
te zi de zi să repare 
cît mai multe aparate 
electrice destul de ne
cesare agregate,«r din 
combinat.

In foto: Duduia Lu
dovic reparînd un au
tomat electric de 100 A.

propun:
servesc zilnic masa Ia cantina sfa
tului popular. Ar fi de așteptat ca 
administrația acestei cantine să de
pună toate eforturile pentru o cît 
mai bună gospodărire, pentru asi
gurarea unei deserviri conștiincioa
se și civilizate a abonaților și să se 
preocupe intens de calitatea mesei.

Insă, în realitate, lucrurile nu se 
petrec așa, Șalariații sfatului popu
lar și ai celorlalte instituții sînt ne- 
voiți adesea ca să aștepte mai bine 
de o oră pînă să le vină rîndui să 
fie serviți, din cauza lipsei de ope
rativitate a personalului. De cele 
mai multe ori pîinea care se aduce 
la masă e veche, supele fără nici 
un gust, celelalte feluri de mîncare 
în cantități insuficiente, iar deser
tul, în general lipsește. Aspectul în
grijit, curățenia în bucătărie, sînt 
de asemenea lucruri uitate.

Tovarășul Iacob Alexandru, res
ponsabilul cantinei, i-au fost aduse 
la cunoștință în repetate rînduri 
nemulțumirile abonaților, dar mă
surile de îndreptare întîrzie.

MICLEANU AUREL

Există în combinatul siderur- 
' gic fel și fel de oameni 1 Unii 
,, mai delăsători, fără pic de am-
,, biție în ei, iar alții grijulii, per-
,. severenți, cu preocupări multila- 
o terale, cîntăritori a oricăror fap- 
<1 te, încredințați cu tot sufletul 
1' uzinei, secției, profesiei și mun-
'' cii lor. Astfel de oameni cu o
" viață, tumultoasă, -plină de bo

găție faptică și spirituală, sînt 
' ’ și oțelarii din secția I-a. Fieca- 
,, re dintre ei, fie că-i vorba de
,, Dumitru Șerban, Traian Bîrlea,
,, Constantin Mogonea, Ațexan-
11 dru Nojogan, ori Dumitru Bru- 
i-‘ iarț, Jescu Silvestfruj Loghin
11 Topor sau alții, lucrează cu plă- 
11 cere și pasiune, cu sîrg, eonști-
1 ’ enți de importanța muncii lor,
1' dornici să ridice faima de oțe

lar și randamentul agregatelor 
pe o nouă treaptă.

n . Și aceste însușiri caracteris- 
i. tice omului de tip nou, precum
'1 și altele, le-am' întîlnit de-atî-
41 tea ori la acești făuritori ai
'' metalului. Vă amintiți, desigur,
1 ’ despre minunatele și valoroa-
1 sele lor inițiative izvorîte din
I frămîntările cotidiene, din mun-
I ca lor însuflețită pentru a găsi
| cele mai eficace mijloace meni-
♦ te a deschide drumul spre noi
ț izbînzi pe calea creșterii pro-
f ducției de oțel, despre trecutul

lor glorios, mai ales în elabo-
4 rarea șarjelor rapide 1

Pricepere—liotâr î re—entuziasm
Necesitatea însă a sporirii 

continue a cantităților de me
tal și sarcina de cinste încre
dințată în acest scop de plena
ra partidului din noiembrie tre
cut, a fost privită de fiecare 
oțelar ca una din cele mat 
complexe probleme ale activită
ții sale, ca o sarcină de prim or
din. De aceea, întreaga masă 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni, a început încă din prime
le ziie ale noului an să se preo
cupe și să mediteze cu mai 
multă fermitate și simț de răs
pundere asupra găsirii unor noi 
soluții, noi căi și posibilități 
care să dea un impuls și mai 
mare întrecerii, să asigure mă
rirea producției și productivi
tății muncii. După multe chib
zuințe și socoteli, frămîntări și 
dezbateri, oțelarii — rcești oa
meni îndrăzneți și eu spirit de 
inițiativă — au hotărît ca: 
ZILNIC LA FIECARE CUPTOR, 
PE FIECARE SCHIMB, SA 
REALIZEZE PESTE INDICII 
PLANIFICAȚI CEL PUȚIN 
3.000 kg. OȚEL MAI BUN Și 
MAI IEFTIN...

Dâr, cum era și firesc, cu a- 
ceastă prețioasă hotărîre care 
constituie o expresie vie, con
cretă a preocupării oamenhor 
din zilele noastre, nu s-a mulțu

mit nici un‘oțelar. Pe baza ex
perienței, a examinării amănun
țite a posibilităților existente 
și a celor viitoare, cît și a indi
cațiilor reieșite din plenară, c; 
și-au propus ca prin sporirea 
numărului de șarje rapide la 
circa 2.000 pe întreg anuî șl

S Zilnic la fiecare 
cuptor, pe fiecare 
schimb cel pufin 
3.000 kg. ofel pes
te sarcinile de plan

prin alte măsuri tehnico-organt- 
zatorice să realizeze peste pla
nul anual cel puțin 16.500 tone 
oțel, Iar prin reducerea prețului 
de cost să realizeze economii 
de circa 3.500.000 lei. — .Anga
jamentele pe care noi ni le-am 
luat — ne-a spus într-una din 
zilele trecute comunistul Bîrlea 
Traian — Vor fi cu siguranță 
îndeplinite și chiar depășite.
Acest lucru ni-1 confirmă însăși 
faptele de pînă acum, hotărirea 
noastră unanimă de a respecta 
întocmai prescripțiile procesului 
tehnologic**.

— In legătura cu această 
problemă — a intervenit atunci 
prim-topitoitful Constantin Mo
gonea — un mare accent noi 
punem în prezent pe încărcarea 
cuptoarelor la capacitatea maxi
mă a oalelor de turnare, pe re
ducerea într-o mai mare măsu
ră a reparațiilor la cald, pe 
prescurtarea duratei de elabora
re a șarjelor.

— Și pe prelungirea campani
ilor de funcționare a cuptoare
lor între două reparații la cald 
— își dăduse părerea tînă- 
rul oțelar Maier Dionise...

In afară de munca precisă și 
coordonată, de priceperea și en
tuziasmul fiecărui om din incin
ta secției, eforturile oțelarilor 
vor fi sprijinite de un șir în
treg de măsuri tehnico-organi- 
zatorice ce urmează a fi apli
cate. S-a prevăzuț de pildă, zi
direa grătarelor cu cărămidă 
forsteritică, înlocuirea actualelor 
clopote de inversiune a focului 
prin șubere comandate electric, 
extinderea sistemului de auto
matizare, introducerea unui nou 
combustibil și altele.

...Din ziua hotărîrii bra
vilor oțelari care cheamă pe 
fiecare siderurgisț la o mai bu
nă folosire a agregatelor, au

trecut doar puține zile. In acest T 
timp însă, strădaniile entuzia- | 
știlor oțelari, sîrguința acestor 1 
oameni dîrji și harnici pentru a I 
materializa obiectivele propuse, | 
s-au soldat cu o serie de suc- * 
cese remarcabile. In întrecerea ♦ 
desfășurată cu însuflețire între ♦ 
echipe și schimburi, ei au reușit' f 
ca in primele 11 zile ale lunii ia- * 
nuarie să elaboraze 107 șarje T 
rapide și să dea astfel peste ? 
prevederile planului de produc- T 
ție 1547 tone oțel. Important I 
în aceste realizări este faptul că I 
deviza de a realiza zilnic la I 
fiecare cuptor, pe fiecare 1. 
schimb cel puțin 3.000 kg. oțel, ♦ 
a fost depășita : pînă la aceiași ♦ 
dată s a izbutit să se dea în I 
medie zilnic pe schimb și cup- T 
tor 9.400 kg. oțel în afara sar- I 
cinilor de plan. ”

Pentru minunata voastră ho- 1 
tărire care deschide mărețele ♦
perspective de înfăptuire cu ♦
succes a prevederilor recentei J
plenare a G.G. al P.M.R., pen
tru frumoasele performanțe do- o
bîndite la începutul noului an "
va felicităm și vă dorim suc
ces deplin în bătălia între- ■ >
cerii pe care ați pornit-o cu a- 
tita înflăcărare. , ’■

A. BALIN1ȘTEANU ■1
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Se îmbunătățește mereu compoziția 
socială a partidului

ANONIMII DE

lina din problemele importante 
de care s-a preocupat comitetul de 
partid din combinat în anul 1958 
a fost îmbunătățirea continuă a 
compoziției sociale a partidului. 
Importanța acestei sarcini s-a ac- 
«ent-.iat îri ultimul timp și mai mult 
plinind un accent deosebit pe creș
terea numărului de muncitori în 
partid, cu un stagiu îndelungat în 
producție.

Analizele făcute dc comitetul de 
partid în ședințele sale pentru a cu
noaște experiența bună a organiza
țiilor de bază în munca dc primire 
de candidați și noi membri de par
tid, au confirmat faptul că cele mai 
bune rezultate le-au obținut fidele 
organizații de bază, care au desfă
șurat această muncă permanent și 
nu pe campanii, acele organizații 
de bază care au știut să antreneze 
în jurul lor un larg aptiv fără de 
partid, selecționat din rîndul celor 
mai buni 
ingineri.

Dar nu 
metodă de 
bunătățirea muncii de primire 
partid. Organizațiile de bază, aju
tate permanent de comitetul de par
tid, au întreprins diferite acțiuni, 
care au imprimat muncii de primi
re de candidați și noi membri de 
partid, aspectul unei munci educa
tive dusă permanent. Aceste acți
uni au îmbrăcat formele cele mai 

• diferite: discuții individuale între
membrii de partid și nemembrii de 
partid; întîlniri între membrii de 
partid mai în vîrst-ă cu utemiști, 
convorbiri ale agitatorilor și confe
rințe despre trecutul de luptă al 
partidului.

Datorită muncii desfășurată de 
organizațiile de bază din combinat, 
tot mai multi muncitori fruntași 
în producție, ingineri și tehnicieni 
dintre cei mai buni se îndreaptă 
spre partid. In cursul anului trecut 
au fost primiți în rîndul candidaților 
de partid aproape 500 tovarăși. De 
asemenea, 242 tovarăși au fost pri
miți în rîndul membrilor de partid. 
Munca organizațiilor de bază însă, 
nu s a terminat aici. Ea a conti
nuat cu trasarea de sarcini-concre
te de către birourile organizațiilor

de bază fiecărui 
bru de partid. De asemenea, 
care i au recomandat, se i 
de ei cu multă grijă, ajutîndu-i și 
îndrumîndu-i în rezolvarea sarcini
lor primite din partea organizațiilor 
de bază.

Exemple în munca de primire 
mem- 

date 
secția

candidat și meni- 
, cei 
ocupa

de candidați și de noi 
bri de partid pot fi 
organizațiile de bază de la 
I-așia Il-a furnale (secretar Scu- 
taru Gheorghe, respectiv Schwartz 
Arcadie), de la O.S.M. I (secretar 
Toma Adam), de la laminoare (se
cretar Munteanu Ioan), de la aglo- 
meratcr (secretar Cîra Alexandru), 
care în anul trecut au primit fiecare

VIAȚA DE PARTID

muncitori, tehnicieni și

aceasta a fost singura 
lucru care a dus la îm- 

în

banda stație (secretar Mărculescti 
Nicolae) etc. Munca desfășurată de 
organizațiile de bază, de către mem
brii birourilor acestora, precum și 
de către toți membri de partid a 
contribuit din plin la îmbunătățirea 
compoziției sociale a organizațiilor 
de bază de partid din combinat. In 
momentul de față 98 la sută 
totalul candidaților de partid 
muncitori direct productivi.

Dacă am ârătat aici cîteva 
tode de muncă bune folosite de că
tre organizațiile de bază din com
binat, nu putem trece cu vederea 
și unele lipsuri care se mai mani
festă în această munteă. Sînt unele 
organizații de bază ca, de pildă, cele 
din cadrul sectorului transporturi, 
unde la mai multi candidați de 
partid a expirat stagiul de candi
datură, fără ca ei să fie pregătiți 
și apoi puși în discuția adunărilor 
generale.

In organizația de bază de' la 
C.T.E., datorită superficialității ma
nifestate de către birou în munca 
de primire în partid, un candidat 
de partid a fost primit în rîndul 
membrilor de partid, fără ca sta
giul lui să fi expirat. O altă orga
nizație de baza unde nu se dă a- 
tenția' cuvenită pregătirii candida- 
țilot de partid în timpul stagiului 
este și cea de la montaj și repa
rații. Așa se explică că, candidatul 
Mărcuș I. lipsește luni de-a rîndul 
de la învățămîntul de partid și nu 
participă la adunările generale.

Analizînd posibilitățile de primire 
în partid din rîndurile minorității 
naționale, primirea este încă nesa
tisfăcătoare.

l ichidarea lipsurilor și aplicarea 
în tocmai a Statutului P.M.R. și a 
hotărîrilor C.C. al P.M.R. cu pri
vire la primirea în partid, la îmbu
nătățirea compoziției sociale a par
tidului, va trebui să stea și pe vi
itor în centrul, preocupării comite
tului de partid și a organizațiilor 
de bază din combinat.

GH. ZAHAR1A

din 
sînt

me-

I

...Elevatorul ce urcă în 
zgura de furnal granulată, 
separatorul nr. 1 al furnalelor 1-4, 
staționează. S-o fi defectat ? Nici 
decum ! Se curăță bazinul. Chepen
gul de la baza elevatorului este ridi
cat, descoperind pe jumătate un om 
vînjos, plecat în adîncitura de sub 
el. De jur împrejur e împresurat de 
mormane de zgură umedă, de pe 
care se scurg încă șuvițe de apă, 
asemenea unor izvoare răsărite din 
stincă. Omul — „cauciucat" din 
creștet pînă în tălpi — pozează ast
fel doar cîteva secunde după care 
trupul îi zvîcnește ca un arc destin- 
zîndu-se. Această încordare și des- 
tindere se produce cu ritmicitatea 
bătăilor de ceas, iar mormanele de 
zgură se înalță, se lățesc, cu fiecare 
găleată încărcată cu apă și zgură 
scoasă din adîncuri. La prima vede
re s-ar părea că omul acesta tînăr, 
care răspunde la numele de Somogy 
Iosif, trebăluiește de unul singur. 
Dar ca întotdeauna aparența e în
șelătoare. Sub el e coborîtă o sca
ră de lemn proptită pe primul po
dium din bazin, iar mai jos o altă 
scară înghițită pe jumătate de apă 
și zgură. O parte din tovarășii de 
muncă ai lui Somogy sînt înșiruiți 
pe treptele scărilor. In felul acesta 
circuitul găleților, cînd goale, cînd 
pline, capătă ritmicitatea de ceasor
nic indicată de omul de la suprafa
ță.

Scurta discuție legată cu tovară
șul Somogy mi-a dat prilejul să-i 
cunosc și pe ceilalți oameni din ba
zin. Unul cîte unul au ieșit la su
prafață și Ardoy Samoilă și Breban 
loan și Ileș Ludovic și Pușcaș Du
mitru. Fără pic de rezervă trebuie 
spus că munjca acestora e grea. Și 
totuși fețele lor nu trădează acest 
lucru. Dimpotrivă, ele poartă am
prenta voioșii, caracteristică oame
nilor îndrăgostiți de profesia lor. 
Altfel cum ar putea fi explicat fap
tul că majoritatea dintre ei lucrea
ză aici de cîte 5 și 6 ani, deși fie
care ar fi avut posibilitatea să-și 
schimbe oricînd ocupația ? Iată-1 pe 
Somogy — tînăr în putere și plin 
de voioșie. El îndeplinește această

silozuri 
de la

LA FURNALE
muncă din anul 1952. Ardoy Samo
ilă a venit în urma lui, dar totuși 
are o vechime de mai bine de patru 
ani. Cunoaște întortochiatele canale 
ce se întrepătrund pe dedesubtul 
furnalelor mai bine decît ulițele sa
tului său natal...

M-am întreținut cu acești oameni 
inimoși atît cît a durat scurtul re
paus în care și-au fumat liniștiți 
țigările. Și sincer mărturisesc ci, 
în acele clipe, am simțit fiorii unei 
păreri de rău. Ea izvora din faptul 
că nu nimerisem cu trei zile mai 
devreme în mijlocul acestor oameni 
modești, a căror muncă nu de puți
ne ori are contingente cu eroismul... 
Mai înainte cu trei zile Somogy, 
Ardoy, Breban, Ileș, Pușcaș și cei
lalți curățitori din această echipă de 
intervenții, sfîrșiseră de curățat ca
nalul colector „B" de la vechile 
furnale. Canalul era strimt și plin 
de umezeală. Zgura de furnal se 
pietrificase pe ovalitatea de la baza 
sa, făcîndu-1 și mai strimt incit 
îi silise să lucreze în poziția „cui 
cat". La lumina lămpilor de carbid, 
oamenii — echipați aidoma s'cafan- 
dritor — înaintau anevoie de aiuri- 
gul canalului.

Mai bine de 6 săptămîni a durat 
curățirea canalului colector „B". 
Acum cînd totul s-a sfîrșit cu bine, 
curățătorii sînt satlsfăcuți de izbîn- 
dă, conducerea sectorului de ase
meni. Dar cel mai mult se bucură 
de această izbîndă furnaliștii. Și 
au și de ce ■ curățătorii aceștia, 
pierdeți în anonimat, care zi și 
noapte se streiCoară ca niște năluci 
prin canalele și conductele ce' se 
împletesc în subteranele furnalelor, 
le asigură lor continuitatea în pro
ducerea metalului

S IONESGLI
N A. Gurăț'torii nu au grafice de 

producție care să exprime, compara
tiv în cifre cuantumul muncii lor. 
Dar totuși, dacă avem puțină răb
dare și pornim pe firul activității 
lor vom ajunge la fonta ce cloco
tește în furnale. Și dacă ia furriSiul 
nr. 4. spre exemplu, săgeata grafi
cului de producție se zbate cu furie 
între limitele celor 120 și 130 de 
procente, aceasta se datorește în 
bună parte și acestor muncitori 
anonimi...

IPIITOIP^W^MOHISII A

in
ei

Modestă și prietenoasă, săritoa
re la nevoie, o bună tovarășă 
de muncă. Așa este cunoscută 
oamenilor de la laborator tova
rășa Mărgineanu Marcela.

Muncește cu mult suflet 
producție. Oamenii din jurul 
o stimează și [o respectă.

Încă pe vremea organizării 
noului an școlar în învățămlntul 
de partid, tovarășa Mărgineanu 
a fost chemată ia biroul organi
zației de bază.

—Iți încredințam o sarcină 
de răspundere — i se adresă 
secretarul. Vei conduce cercul de 
Istoria P.M.R. anul 1,

Tovarășa Mărgineanu Marce
la a primit atunci și cîteva re
comandări din partea biroului 
organizației de bază, recoman
dări care se refereau îndeosebi 
la modul cum va trebui să mun
cească pentru îndeplinirea sarci
nii- ce i se încredințase.

De atunci n-a trecut
timp și tovarășa dovedește că 
știe să fie o bună propagandistă.

Pentru a fi o bună propagan
distă — și-a zis ea — e necesar 
să-mi ridic mereu nivelul politic, 
ideologic și metodologic.

De aceea, atunci-cînd la cabi
netul de partid are loc pregăti
rea, propagandista Mărgineanu 
poate fi văzută aici. Atentă ea 
își notează principalele probleme 
ridicate în expunerile ce se fac.

La cabinetul de partid a învă
țat cum trebuie făcută o expune
re, cum trebuie condusă b con- 
•orbire fi cttm trebuie să se pre-

mult

peste 30 de candidați de partid, 
dintrș care majoritatea sînt munci
tori fruntași, direct productivi, cum 
sînt de pildă, tovarășii Cazghir 
Ștefan și Susan Eronim, Chiroșca 
Ioan, de la furnale, Petru Caro
lina, Gheorghișor loader de la a- 
glomerator etc. Toți care au fost 
primiți în rîndurile candidaților de 
partid au făcut parte din activul 
fără de partid.

Membrii de partid <w tovarășul 
Cisrnaș Gheorghe care s-a ocupat 
de tovarășii Sitarii loan și Grișan 
Cornel, muncitori fruntași, sau to
varășul Ltipu Remus care s-a ocu
pat de tovarășii Nicolae Gheorghe 
și Varga loan, și-au dat din plin 
contribuția la această muncă.

In organizația de bază de la la
minorul Muining, pe lingă faptul că 
au fost primiți în rîndul candidați
lor de partid muncitori buni, frun
tași în producție, cu o vechime mai 
mare, membrii de partid au fost în
drumați să se ocupe și în perioada 
stagiului de candidații recomandați, 
ajutîridu-i pe aceștia să crească la 
nivelul cerințelor pentru a deveni 
membrii de partid bine pregătiți. 
Asemenea -exemple pot fi date și 
de la organizațiile de bază de la 
turnătorie (secretar Pop Gheorghe)

5

gătească pentru fiecare lecție în 1 
parte. 2

Pentru un propagandist insă 2 
se cere mai mult. Așa că în tim- 2 
pul liber, cîteodată seara tîrziu, 2 
tovarășa Mărgineanu studiază 2 
materialul bibliografic, citește -j 
cărți de literatură, pregătește^ 
expunerile și problemele ce vor q 
fi dezbătute în convorbire. Nu -j 
scapă din vedere niciodată să -j 
completeze expunerea cu exem- -j 
ple concrete de la locul de mun- ■> 
că, să facă strînsă legătura în- 
tre teorie și practică. 2

Au trecut doar cîteva luni de la 2 
deschiderea învățămintului de 2 
partid. Cercul de Istoria P.M.R. 
anul I a inregjsirat unele succe- • 
se, îndeosebi în direcția asigu- J 
rării unui bogat conținut de idei 1 
propagandei de partid. Ea j 
însă, nu este pe deplin mulțu- ) 
mită. )

— Se poate face mai mult; j 
Slntem doar la început — ne 
spune propagandista.

Pentru asia a fost întocmii un , 
plan în care s-a prevăzut ca j 
membrii cercului să vizioneze In] 
colectiv diferite filme educative,") 
piese de teatru, să participe la '] 
conferințe, privind lupta partiau- ] 
lui nostru pentru construirea ] 
socialismului. "]

Am plecat din -C.S.H. cu con-") 
vingerea că și aceste obiective j 
vor fi realizate pentru că- în j 
fruntea cercului de studii a Isto- ] 
riei P.M.R. se află o propagau- ) 
distă destoinică, harnică și pri- ] 
cepută. )

G, ZOLD ■) 
: - » ' .4 . ? -.'-..IJ J - - '■ 5

1 J 
]

J

Mecanizarea largă a muncilor a- 
gricole constituie una din condițiile 
de bază a ridicării permanente a 
producției agricole. In anii trecuți, 
fabricile cehoslovace au produs zeci 
de mii de tractoare, combine și 
alte mașini agricole. In anul t965 
industria din R. Cehoslovacă va 
produce o sută de mii de tractoare, 
dintre care 20% vor coborî de pe li
niile de asamblare în următorii doi 
ani Pe viitor producția de tractoare 
a R.Cehoslovace se va reduce la un 
număr limitat de tipuri. Tipul de 
bază al tractorului cehoslovac va fi 
tractorul Zetor, cunoscut în toată 
lumea. In foto: O serie de noi trac
toare produse de uzina din Liseti, 
R. Cehoslovacă. !

s p o T
Deși sîntem în plină, iarnă .ziarele 

au început să publice știri despre 
începerea pregătirilor pe care le fac 
echipele de fotbal din țară. Pentru, 
a satisface curiozitatea iubitorilor 
de sport himedoreni, am pornit prin 
colectivele sportive din orașul nos
tru după vești. Bine înțeles că prob
lema principală a fost pregătirile 
echipelor de fotbal, urmînd ca cele
lalte sporturi să constituie obiectul 
unor cronici viitoare. Acum., pe 
scurt despre colectivul:

„CORVINUL"
Pregătirile vor începe la 15 ia

nuarie cînd se vor întoarce din con
cediu toți jucătorii. In retur, echi
pa va avea o comportare mai bună 
și mai constantă. Asta pentru că 
echipa va fi mult întinerită cu ju
cători talentați.

In formația „Continui" vor apare 
nume noi și totuși cunoscute: 
OțHfa și Belea de la tlDinam^’

Obor și furca de la ,,Dinamo" Bră
ila, care se reîntorc la vechiul 
club. Lotul a mai fost completat 
cu Nacu, tînărul stopăr de la ,.Di
namo" Obor și Stanciu, de la 
,.Locomotiva" Iași.

Alte vești le vom afla la 15 ia
nuarie de ta antrenorul Ilie Savu 
cu prilejul primului antrenament.

„...ȘANTIERUL"
După o bine meritată vacanță, ju

cătorii echipei .Șantierul" — una 
din cele mai bune echipe din cam
pionatul regional — vor avea prima 
ședință de lucru abia la sfîrșittll 
lunei acesteia.

In lot, n-au 
așa că echipa 
iași jucători, 
Antrenamentele vor fi conduse fot 
de tînărul antrenor Gavena.

Și „CONSTUCTORUL"

h»i peidra ÎS ianaaris și-a fixat

reluarea antrenamentelor și echipa 
constructorilor. Lotul este format 
din 18 jucători. In lot cor fi in
troduși 5 juniori pentru a înlocui 
pe cei plecați să-și satisfacă stagiul 
militar.

De pregătirea echipei „Construc
torul" se ocupă un antrenor nou: 
Puiu Gostian. La aceeași dată în
cep pregătirile și juniorii sub con
ducerea 
Eugen.

antrenorului Niculescu

MARIN NEACȘU

intervenit schimbări, 
va beneficia de ace- 
folosiți în toamnă.

Ăbonafbvâ
LA ZIARUL



— 4, -------------—------------ ------- ---

X ZECEA PLANET A 

strălucită realizare a geniului sovietic 
ișl continuă călătoria prin cosmos

Performanța extraordinară a oa
menilor de știință, inginerilor și 
tehnicienilor sovieti'ci, care a de
monstrat în mod incontestabil po
sibilitatea pătrunderii omului în 
cosmos, a provocat o impresie 
profundă și continuă să fie în cen
trul atenției opiniei publice din lu
mea întreagă.

In cele ce urmează se vor arăta 
doar cîteva aspecte ale vastelor 
perspective deschise progresului 
științific de remarcabila realizare.

Cu prilejul lansării cu succes la 
4 octombrie 1957 a primului satelit 
artificial al pămîntului și cu prile
jul lansărilor ulterioare de sateliți 
sovietici de mare greutate — a fost 
obținută prima viteză cosmfcă, de 
8 km. pe secundă.

In urma muncii creatoare ulte
rioare a savanților, constructorilor, 
inginerilor și muncitorilor sovietici, 
în prezent a fost creată o rachetă 
cu mai multe trepte, ultima treaptă 
fiind capabilă să atingă cea de-a 
doua viteză cosmică de 11,2 km. pe 
secundă, care asigură posibilitatea 
efectuării zborurilor interplanetare. 
(In limbajul astronomic — „prima 
viteză cosmică** este viteza care s-a 
realizat cu sateliții artificiali și este 
de circa 8 kilometri pe secundă, 
permițînd echilibrarea forței gravi
tății sale prin forța centrifugă apă
rută în urma rotației satelitului în 
jurul pămîntului. A doua viteză cos
mică — depășind 11,2 km. pe se
cundă permite unui corp lansat. de 
pe pămînt să învingă forța gravi
tațională și să meargă un timp 
indefinit prin cosmos, natural dacă 
nu este atras dc alți aștri, dacă nu 
este interceptat de alte cîmpuri 
gravitaționale și evident, de ampul 
solar. ,,A treia viteză cosmică** va 
duce racheta dincolo de sfera de 
acțiune eficace' a soarelui, dec» în 
alara sistemului r-ustru solar).

La 2 ianuarie 1959, în Uniunea 
Sovietică a fost lansată în direcția 
Lunii o rachetă cosmică. Conform 
programului stabilit, racheta cos
mică cu mai multe trepte a ieșit 
pe traiectoria înaintării în direcția 
lunii și strînși în jurul aparatelor 
de radio, oameni de cele mai di 
ferite profesii, vîrste, convingeri po
litice și religioase, prieteni și duș
mani ai Uniunii Sovietice primeau 
pentru prima oră vești de la înălțimi 
care creșteau amețitor: 3 ianuarie
ora 13 — 100.000 km; 4 ianuarie
ora 12 — 442,000 km ; 5 ianuarie
ora 10 — 597,000 km ; alte 24 de
ore mai tîrziu — 800.000 km.; — 
undeva între pămînt și Marte, ra
cheta a învins prin viteza sa for
ța de atracție a pămîntului, a sa
lutat de la numai cîteva mii de ki
lometri luna și a devenit cel dinții 
satelit artificial al soarelui, a zecea 
planetă a sistemului nostru solar.

Ultima treaptă a rachetei cosmice 
— actuala planetă artificială — cîn- 
tărește 1.472 kg., fără combustibil, 
fiind prevăzută cu un container 
special în interiorul căruia se afla 
aparatele de măsurat necesare efec
tuării următoarelor observații știin
țifice :

— Stabilirea cîmpului magnetic 
al lunii; studierea intensității ’și 
variațiile intensității razelor cosmi
ce ; studierea intensității și variației 
intensității razelor cosmice în afara 
cîmpului magnetic al pămîntului; 
înregistrarea fotonilor în radiația 
cosmică; stabilirea radioactivității 
lunii; studierea repartiției nuclee
lor grele în radiața cosmică; stu
dierea gazelor componente ale ma
teriei interplanetare ; studierea ra 
diației corpusculare a soarelui; 
studierea particulelor meteorice.

Pentru urmărirea zborului ulti
mei trepte a rachetei cosmice, 
înăuntrul său se află trei aparate 
de radioemisie — primul emițînd 
semnale de identificare, iar celelalte 

emițînd mesaje telegrafice cu o du
rată variabilă — cu ajutorul că
rora se trasmit pe pămînt datele 
observațiilor științifice.

Racheta cosmică mai cuprinde o 
aparatură specială destinată creării 
norului de sodiu — o cometă arti
ficială —- care a fost observat și 
fotografiat la ora precizată în co
municatul agenției TASS — atît 
din Uniunea Sovietică, cît și din 
alte țări.

In decurs de 62 ore de la lansa
re, în cadrul programului, s-au 
menținut legături sigure prin ra
dio între rachetă și pămînt, care 
au permis să se urmărească mișca
rea rachetei, să se culeagă infor
mații cu privire la funcționarea a- 
paratajului științific de pe bordul ei.

i

Ascultați, generafii:

Sîntem mentorii minunii 

Ca noi '

N-au mai fost 

Niciodată

Nici unii!

Se rotește 

în cosmos

Idcea-materie. Iată: 

Steag roșu pe soare

în zboru-i

, S-arată I
Eugen Frunză

S au cules astfel materiale valo
roase, pentru dezvoltarea continuă 
a construcției de rachete interpla
netare, s-au obținut rezultate im
portante pentru radio — comuni
cațiile cosmice la distanțe mari s-au 
efectuat mai multe cercetări care 
prezintă o mare importanță științi
fică în probleme fizice ale spațiului 
cosmic, cercuri care lărgesc cu
noștințele noastre despre univers.

Credincioase principiilor sale de 
a nu face un monopol din rezulta
tele cercetărilor științifice, Uniunea 
Sovietică va da publicității rezul
tatele științifice obținute, pe mă
sura prelucrării observațiilor.

Mișcîndu-se pe orbita ei în ju
rul soarelui, cu o perioadă de re
voluție de 450 zile terestre, planeta 
artificială se va apropia în apro
ximativ 5 ani din nou de pămînt. 
dar distanța ei de pămînt va fi 
de ordinul a zeci de milioane de 
kilometri.

Ceea ce impresionează profund 
întreaga lume științifică de pretu
tindeni la racheta cosmică sovietică 
sînt viteza și greutatea. Pentru în- 
tîia oară un corp făurit și lansat 
de mîna omului a atins și a depă
șit așa-numita „a doua viteză cos
mică**, ieșind în felul acesta de sub 
imperiul gravității terestre. Aceas
ta demonstrează că oamenii de 
știință și tehnicienii sovietici au 
realizat un motor și un combustibil, 
capabile să imprime această viteză, 
rezolvînd astfel una din cele mai 
complexe probleme ale științei și 
tehnicii contemporane.

Intr-adevăr, pentru a imprima 
formidabila viteză de 11,2 km. pe 
secundă, se cere în primul rînd un 
combustibil cu calități superioare 
care să permită micșorarea greutății 
inițiale, un combustibil cu volum 
redus și cu puterea calorică foarte 
mare.

Lansarea celui de-al treilea sate
lit de 1,327 kg. arată existența unor 
combustibili superiori care au per

mis lansarea unor rachete de greu
tate inițială de cîteva sute de tone.

După cum se știe, greutatea fi
nală a rachetei cosmice este apro
ximativ egală cu greutatea finală 
a celui de-al treilea satelit. Deci 
s-au realizat puteri mult mai mari 
dec.ît cele folosite la propulsarea 
celui de-al treilea satelit. După cal
cule aproximative, dacă trenul pro- 
puișor al rachetei de la 2 ianua
rie 1959 ar fi propulsat tin satelit 
artificial, ar fi putut să arunce pe 
orbită o greutate utilă de circa 5-6 
mii kilograme. Dacă s-ar repeta în
cercarea pentru realizarea unui sa
telit, ar putea fi realizat unul de 
dimensiuni uriașe.

Este unul din primele semne care 
arată că la ultima lansare s-au 
pus bazele trimiterii omului în cos
mos, bazele trimiterii unor adevă
rate nave, deocamdată în universul 
apropiat și apoi mai departe.

Intr-adevăr, dimensiunile și greu
tatea rachetei permit să se amena
jeze o încăpere pentru 2-3 per
soane. înseamnă deci că o aseme
nea rachetă este pe deplin sufi
cientă pentru lansarea spre Lună 
sau spre Marte a unei astronave 
avînd pe bord cosmonauți explora
tori ai spațiilor cosmice.

Cîtă deosebire între „portocala” 
de 37 de ori mai ușoară pe care 
S.U.A. a încercat de altfel fără 
succes s-o lanseze spre Lună și 
prima planetă artificială a siste
mului nostru solar 1

Lumea științifică de pretutindeni 
relevă de asemenea ca pe un uriaș 
succes precizia dirijării rachetei pe 
traiectoria dinainte stabilită ca și 
bogăția și diversitatea aparatajului 
care permit omului să scurteze a- 
dineurile universului. Din datele a- 
rătate mai sus reiese că de fapt 
astronava nu este altceva decît un 
uriaș laborator cosmic, înzestrat cu 
aparatură complexă, menită să facă 
cercetări de maximă importanță 
despre felurite fenomene ale spațiu
lui interplanetar. Prin lansarea ra
chetei, ca și prin sputnicii anteriori, 
astronomia se transformă dintr-o 
știință a contemplării și a deducțiilor 
într-o știință experimentală ca fi
zica și chimia.

Nu e de loc întîmplător că a- 
ceastă minunată realizare a geniu- 
lui uman -- ca și primul satelit 
al pămîntului, ca și prima centrală 
atomo-electrică — a luat naștere 
pe pămîntul primului stat socialist 
din lume, ca un măreț rod aj efor
turilor creatoare ale oamenilor so 
vieticl.

Cu dragoste nețărmurită, oamenii 
sovietici au închinat racheta cos
mică cehii de-al XXI-lea Congres 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, partid care a călăuzit și 
călăuzește poporul sovietic din vic
torii în victorii, învățîndu-1 să 
transforme cele mai luminoase vise 
și năzuințf ale omului în fapte.

Lansarea primei planete artifi
ciale a soarelui de către Uniunea 
Sovietică a demonstrat o dată în 
plus superioritatea incontestabilă a 
orîpduirii socialiste asupra capita
lismului, superioritatea științei și 
tehnicii sovietice asupra celei occi
dentale. Acest eveniment apare în 
fața întregii omeniri ca o victorie 
de cea mai mare însemnătate în 
întrecerea pașnică dintre cele două 
sisteme.

Lansarea rachetei artificale so
vietice este de natură să arate încă 
o dată propagatorilor înverșunați ai 
războiului rece cît de absurde și 
zadarnice sînt eforturile lor. Lecția 
pe care spiritele cele mai lucide ale 
lumii capitaliste o desprind din a- 
cest eveniment este necesitatea re
cunoașterii falimentului politicii de 
pe poziții de forță și a promovării 
unei politici de coexistență pașnică.

NIGOLAE CHINDLER 
chimist

Uzina noastr A zzzzzz

De ctirind la Institutul oncologic din Capitală va intra in func
țiune un laborator de raclioizotopi în cadrul căruia cercetătorii insti
tutului vor face aplicații terapeutice și dc diagnostic a tumorilor cance
roase, precum și cercetări asupra modificărilor metabolice ale bolilor 
canceroase. Laboratorul este dotat cu aparate speciale importate din 
U.R.S.S. și din țări de democrație populară.

In FOTO: Biologul Dumitru Ion lucrînd in cadrul laboratorului 
de mare activitate (pentru dilutii) la efectuarea unei diluții a prepara
tului radioactiv 32 P.

Cum urata prima familie cosmică 
din lume

MOSCOVA (Agerpres) — TASS 
transmite : Cățelușa Albina care a 
călătorit de mai multe ori în ra
chetele sovietice în cosmos a dat 
naștere la 3 căței și se simte mi
nunat.

Repetatele zboruri la o.. înălțime 
de peste 100 kilometri deasupra pă
mîntului nu au afectat sănătatea

Eșuarea unui atentat împotriva 
lui Fidel Castro

NEW YORK (Agerpres) Agen
ția U.P.I. anunță că un grup de 
partizani ai fostului dictator al 
Cubei, Batista, au încercat un aten
tat asupra conducătorului insurgen
ților cubanezi, Fidel Castro, în ziua 
de 8 ianuarie, cînd acesta a sosit 
la Havana. In știre se arată că un

PROGRAMUL FILMELOR PE LUNA IANUARIE 1959

SALA MAXIM GORKI: 12-11 
Bomba, film cehoslovac; 15-18 Ac
țiunea „Sabia teutonă", producție a 
studiourilor, din R.D. Germană ; 19- 
21 Pescarii din Aral, film sovietic 
colorat; 22-25 Ani de neuitat, film 
sovietic; 26-28 S-a întîmplat la Pen- 
kov, producție sovietică; 29-1 11. 
Roma oraș deschis, film italian.

SALA 30 DECEMBRIE (tabăra 
nr. 1).: 12-14 Mîndrie, film ma
ghiar ;15-18 Umberto D. film italian; 
12-14 Soldatul Ivan Brovkin, film 
sovietic în culori; 22-25 O mică in-

SELECTICNI DIN PRO GRAMUL DE RADIO

MIERCURI 14 IANUARIE (Pro
gramul I)_• Ora 10: Concert de 
muzică din opere ; 12,00: Din cîn- 
tecele compozitorilor noștri; 12,35 : 
Călătorie muzicală prin țările prie
tene ; J 5,40: Emisiune literară ;
16.15 emisiunea „Vorbește Mosco
va 1“; 23,06; Concert simfonic; 
19,00: Teatru la microfon : „Primii 
noștri dramaturgi. (Programul II):
23.15 Uverturi din operete. JOI 15 
IANUARIE (Programul 1) Ora; 
7,30: Soliști instrumentiști de mu 
zică populară romînească; 11,03 
Formații sovietice de muzică de ca
meră ; 12,25: Reportajul „Instan
tanee din Reșița**; 14,45 : Unirea 
Țărilor Romîne oglindite în poezia 
populară ; 19,45 : Transmisiunea 
din sala Ateneului a concertului 
orchestrei simfonice radio; 15,00: 
Muzică de cameră de Brahms; 

animalului de experiență și nu a 
împiedicat pe Albina să devină 
mamă.

Revista ,,Ogoniok“ publică foto
grafia acestei prime familii cosmice 

. djn lume — Albina și cei trei căței 
, ai ei. Cățeii sînt veseli, au o bună 

poftă de mîncare și cresc rapid în 
greutate. j

grup de 5 persoane înarmate, cu 
puști automate au organizat o am
buscadă într-o suburbie a capitalei 
Cubei, prin care urma să treacă 
Fidel Castro.

Ei au fost arestați și predați au
torităților militare.

tîmplare, film romînesc; 26-28 în
șelat pînă la moarte, film german; 
29-1 II O vară neobișnuită, film so
vietic în culori.

SALA FILIMON SIRBU (O.T.) : 
12-14 Soldatul Ivan Brovkin, film 
sovietic colorat; 15-18 Feroviarul 
film italian; 19-21 Drum însîngerat, 
firm iugoslav; 22-25 Prințesa Mary, 
film sovietic colorat; 26-28 Idiotul 
(Nastasia Filipovna), film sovietic 
colorat; 29-1 II Două mame, film 
german.

17,00: Lieduri de Haydu și Mo
zart. (Programul II); 20,00: „De 
toate pentru toți”; 20,30: Muzică 
ușoară romînească. VINERI 16 IA
NUARIE (Programul I) ; Ora : 
9,10: Cîntece despre partid; 10,00: 
Concert simfonic ; 12,25 : Scriitori 
ai l mirii — N. T. Orășanu; 13,05 : 
Muzică din operele compozitorilor 
sovietici; 15,45 : Muzică intsrumen- 
tală; 18,05: Emisiunea „Actuali
tatea în țările socialiste” ; 20,15 : 
Cîntece patriotice ; 21,24 : Muzică 
ușoară romînească de Gherase 
Deidrino și Elly Roman; 21,50: 
Uvertura „Euriantehe" de Weber; 
(Programul II): 14,07: Concert 
simfonic de muzică romînească; 
17,30: Cîntece haiducești; 19,00.: 
Emisiunea „Omagiu lui Giaccomo 
Puccini” ; 23,15: Melodii populare 
romînești.
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