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PRIN OBȚiNEREA
de cît mai multe economii

spre realizarea jniliardului

a înscriefermă de

Siderurgiștii hunedoreni au por
nit încă din primele zile ale acestui 
an cu hotărîrea 
prin munca lor de zi cu zi noi și 
mărețe realizări in toate domeniile 
de activitate. Avîntîndu-se-în între
cerea socialistă cu toate forțele și 
capacitatea lor creatoare, muncito
rii, inginerii și tehnicienii combina
tului și-au propus insă ca obiectiv 
principal realizarea de cit mai multe 
economii, convinși 
constitue un important izvor pentru 
reducerea prețului de cost ai preda- 
seior. In acest scop și ca drept 
răspuns la chemarea celor 8 intre- 
prinderi din capitală, ei s-au anga
jat chiar în prima lună 
lucit! să realizeze economii la prețui 
de cost în valoare de 12 
iei.

fiind că acesta

a anului

milioane

munca și lupta neobosită pe 
au începui să o desfășoare cu 
succes pentru îndeplinirea an-

In
care 
malt 

|gajainenttiiiii luat, fiecare colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni a 
trecut de la bun început la o mai 
temeinică organizare a 
producție, la folosirea 
tuturor mijloacelor de 
plicarea și extinderea 
vansate și înfăptuirea

procesului de 
rațională a 

producție, a- 
metodelor a- 
propunerilor

de măsuri tehnico-organizatorice, la 
reducerea consumurilor specifice și 
a rebuturilor, etc. Datorită acestui
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In cei lo ani de muncă pașnică z 
in Hunedoara s-au ridicat și dat in ( 
folosință agregate uriașe, menite să ? 
ducă ia îmbunătățirea condițiilor de S 
trai al oamenilor muncii din patria \ 
noastră. Printre aceste agregate se ? 
numără și uzina cocso-chimică dată < 
în folosință cu cîțiva ani în urmă. )

IN FOTO : Aspect exterior a uzi- S 
nei cocso-chimice din orașul nostru.

Șilucru, cit și gospodăririi cu grijă 
folosirii raționale a materiilor prime 
și materialelor, siderurgiștii hunedo- 
reni au reușit ca în primul semestru 
al anului in curs să realizeze econo- 
m,i la prețul de cost efectiv de 
16.773.000 iei față de 12.000.000 cît 
își luaseră angajamentul.

La obținerea acestui remarcabil 
succes și-au adus contribuția majo
ritatea colectivelor de muncă din 
cadrul combinatului. Merită însă a 
fi evidențiat aportul deosebit pe 
care l-au adus muncitorii, inginerii 
și tehmcîenii din secția 11-a furna
le, cei de la uzina cocso-chimică, o- 
țcJăriile Martin și cea electrică, la
minoare și turnătorii. Spre exemplu, 
prin reducerea consumurilor speci
fice de minereuri de fier, cocs, cal-

(Continuare în pag. 3-a)

| Muncitori siderurgiști și metalur-i 
țgiști! Dați patriei mai multa fontăp 
<oțel, laminate, metale neferoase ! Fo- ? 
țlosifi la maximum capacitatea agrega- > 
ițelor ! Îmbunătățiți calitatea și ieftiniți > 
\costul produselor ! $

SUCCESELE
Continuînd și pe mai departe în

trecerea socialistă care se desfășoa
ră între hunedoreni și reșițeni, co
lectivele de muncitori ale mai mul
tor secții dm C.S.H. obțin realizări 
din ce în ce mai sporite, lată cîte- 
va rezultate :

Îmbunătățind 
cii de utilizare 
tin, topitorii de 
dat în contul angajamentului anual 
de la 1-28 iulie a.c. aproape 600 
tone oțel .Martin. Alai cbncludenl 
este faptul că in perioada amintită 
oțelarii au elaborat șarjele la un

in 
a 
la

permanență indi- 
cuptoarelor Mar- 
oțelăria veche au

O rezervă importantă 
de economii

La începutul anului acesta colec 
tivul de muncitei i, tehnicieni și in
gineri din cadru! I.G.S.H. și-au luai 
angajamentul de a reduce prețul de 
cost pe întreprindere cu 5.830.000 
lei. Pentru a realiza acest măreț an
gajament o însemnătate deosebită 
s-a acordat bibliotecii tehnice, căre
ia i-a revenit sarcina de a populari
za în mijlocul oamenilor toate căr-

(Din chemările G. G. al 
P.M.R. cu prilejul celei de a 
XV-a aniversări a eliberării 
patriei de sub jugul fascist).

TELEGRAMĂ
Cfitre

Comitetul Central al P.M.R
București

Adunarea de partid a organi
zațiilor de bază de la lamino
rul blurning și laminorul de 650, dez- 
bâtind cu însuflețire documentele ple
narei C.C. al P.M.R. din 13-14 iulie 
a.c. își exprimă recunoștința și în
crederea nețărmurită față de condu
cerea partidului, asigurînd prin pla
nul de măsuri adoptat că vor aduce 
contribuția lor la realizarea mărețe-

OȚELARILOR
preț de cost mai scăzut.iar suma e- 
conomiilor realizate astfel se ridică 
la 210.000 lei.

In cursul celor 28 de zile din a- 
ceastă lună colectivul de muncitori 
de la oțelăria electrică a dat peste 
pian 417 tone oțel special. Succesul 
se datorește în primul rînd, avântu
lui cu care oțelarii, au pornit între
cerea socialistă după apariția noilor 
măsuri de îmbunătățire a condițiilor 
de trai al poporului muncitor. Dato
rită acestui rezultat s-a permis ca 
începînd cu 29 iulie a.c, 
de la oțelăria electrică să 
contul lunii august.

muncitorii 
lucreze în

Astfel în 
organizat

țile tehnice noi apărute, 
cadrul întreprinderii s-a 
nn concurs de inovații axat pe di
ferite teme, care preocupau colecti
vele tuturor șantierelor de construc
ții și montaj. In urma acestui con
curs care a avut o eficacitate des
tul de mare în rîndul muncitorilor, 
s-au prezentat la cabinetul tehnic al 
I.G.S.H. numai în primele 7 luni 
peste 60 inovații și raționalizări. 
Studiate și acceptate de comisie, s-au 
aplicat în producție 24, iar altele 
17 sînt in studiu de experiență. Prin 
ap'icarea lor ia locurile de muncă 
toate aceste inovații au adus econo
mii antecalculate pe primul semes
tru al anului curent de 2.200.000 lei. 
De pildă, numai în ziua de 30 iulie 
a.c. s-au înregistrat 15 cereri — 
spunea tov. Vlad Tiberiu — respon
sabilul cabinetului tehnic. Printre i- 
novatori se află Sărăci Petru care 
propune; îndreptarea rolelor indivi
duale de la laminorul 650, iar tov. in
giner Miklos Paul propune, schimba
rea soluției arzătoarelor la cuptorul 
cu propulsie tot la laminorul de 650 

lor sarcini trasate de planara Comi
tetului Central.

Dezbaterea documentelor plenarei 
are loc in pragul împlinirii unui an 
de la intrarea în exploatare a la
minorului blurning 1.000, intrarea în 
funcție la data de 1 august a lami
norului de 650.

Raportăm partidului că sîntem 
pregătiți de a lua în primire acest 
mare agregat și ne angajăm să fa
cem din laminorul de 650 un centru 
puternic, care să contribuie din plin 

la satisfacerea cerințelor industriei 
noastre prelucrătoare și constructoa
re de mașini.
Comuniștii celor două organiazții de 

bază, întruniți azi 31 iulie a.c. în 
adunarea de partid, analizînd 
activitatea din primul semestru din 
acest an, realizarea angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă ce se 
desfășoară între Hunedoara și Re
șița, a constatat că în privința eco
nomiilor, de și s-au obținut rezultate 
frumoase, există totuși suficiente re
zerve interne care descoperite și fo
losite ne vor aduce noi economii care 
pînă la sfîrșitul anului va atinge 
suma de 2 milioane lei numai la 
laminorul blurning.

Ne exprimăm hotărîrea că sub 
conducerea înțeleaptă a partidului, 
angajamentele luate în cinstea ce
lei de a 15-a aniversări a eliberării 
patriei de sub jugul fascist, precum 
și noul angajament de a realiza e- 
conomii, vor fi înfăptuite cu succes.

ORGANIZAȚIILE DE BAZA

IHULMEIDMOOIEME
Echipa de teatru din Lupeni 

la Hunedoara

Astă seară la orele 21 echipa de 
teatru ..Filatura" din Lupeni va pre
zenta în sala cinematografului „Vic
toria" cunoscuta piesă clasică Geor
ges Dandin (soțul păcălit) comedie 
în trei acte de Moliere.

Tradiționala nedee 
de sub nuc

Mîine. duminică 2 august, are loc 
la Qovăjdia tradiționala nedee de 
sub nuc. Aici, oamenii muncii hu
nedoreni și în deosebi tineretul va 
găsi un bufet bine asortat, precum 
Si muzică pentru dans.

Parada modei 1960
C.d.C.R..T.1. Petroșani și O.C.L. In

dustrial în colaborare cu fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
capitală organizează în ziua de 5 
august a.c. orele 21 in sala Teatrului 
nou Parada Mcdei 1960, pe mane
chine vii. Cu acest prilej, se vor 
prezenta peste 200 de modele pen
tru bărbați, femei șt copii din colec
ția de modele pentru anul 1960 st 
din modelele prezentate de țările de 
democrație populară la cel de-itl 
X-lea Congres Internațional al mo
dei la Fraga. Va concerta orchestra 
de muzică ușoară a studenților de 
la Institutul de Mine din Petroșani.
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Rădoane Gașpar 
este prim-cuptorar 
la cuptoarele adinei 
de la lamino
rul bluming. Pen
tru faptul că este 
conștiincios în mun
că și că zilnic își 
depășește norma cu 
cel puțin 7 la sută 
el a primit titlul de 
fruntaș in muncă.

Ieri a r g
Cu ani în urmă Croitoru Gheorghe 

era argat în satul de baștină Stanic 
Prahova. O așezare, intre conducte 
și sonde care împînzesc pămîntul 
din regiunea Ploiești. Pe aceste me
leaguri Gheorghe, țăranul plin de 
amar ce dospea in inima lui și ig
norat de bogătanii satului, ducea oile 
la pășune. Avea o privire tristă. De 
mic întreținea pe cele două surori și 
mama, care alcătuiau familia. De 
mult voise să plece la oraș, să în
vețe meseria de mecanic. Dar cum 
era să lase gurile astea mici fără 
hrană și fără ajutor. El era cel mat 
mare. Avea 14 ani. Tata și fratele 
„plecaseră" în ‘41 la războiul nedrept 
pornit de fasciști. Trebuia să îndure 
umilința care îl apăsa și să rabde 
viața care din ce în ce se asprea.

Iată că odată cu eliberarea patri
ei, cu venirea noii orinduirt, toate 
amarurile s-au spulberat. A plecat în 
1947 pe șantierul A.P.A.C.A. clin Bu
curești să lucreze ca brigadier în sec
torul II U.T.M. Tot la București a 
învățat meseria de mecanic auto. 
Dacă cu două decenii in urmă ducea 
vitele la pășune, acum Gheorghe se 
bucură de cele mai minunate con
diții de trai și de muncă pe care le 
are.

Au trecut repede anii. Iar în viața 
lui s-au schimbat multe/ Era mîndru

azi
cînd a văzut că în loc ele ciomegă 
în mina lui a apărut un. ciocan, o 
trusă de chei speciale sau aprecierea 
care i-o făceau cei din iur, dîndu-i 
voie să lucreze singur la repararea 
unui bloc motor. Dar nu numai aiît I, 
Gheorghe a venit la Hunedoara în 
1948 și se încadrează la o echipă la 
oțelăria veche, lucrînd la gropile de 
turnare. Aici, începe să se orienteze 
mai bine; să citească cărți de la 
bibliotecă, 2iare, să ia parte la viața 
culturală și multe alte acțiuni care 
se petreceau în combinatul hunedo- 
rcan.

Cind a venit vorba să povestească 
ceva despre munca lui — a rămas

maistru
puțin pe gîncluri. In cele din urmă 
îmi vorbi de munca asiduă a turnă
torilor. In cinstea celei de-a 15-a 
aniversări, muncitorii de la Hala de 
turnare s-au angajat să sprijine e- 
fectiv efortul oțelurilor. Astfel că la 
suma de 210.000 lei economii reali
zate în luna iulie a.c. se adaugă și 
munca oamenilor pe care li Conduce. 
Iar despre el, ce să spună!? Că este 
maistru principal, este candidat de 
partid și răspunde de hala de turna
re care susține zilnic pe oțelari în 
întrecerea socialistă ce se desfășoa
ră între Hunedoara și Reșița.

D. J

2)e ce au rămas în urmă

La treier
Străpungînd cu vuietul ei -înfun

dat liniștea ce se statornicise în 
timpul amiezei aici, în partea de jos 
a orașului, batoza înfuleca ineren 
snop după snop. In jurul ei, o mînă 
de oameni și cîteva femei trebăluitul 
de zor fără să bage în seamă fi r- 
bințeala soarelui și praful ce le îne- 
grise fețele îmbujorate de căldură. 
Ceva mai la o parte, delegatul de 
batoză și responsabilul ariei din su
burbia Ceangăi răsfoiau un r-gistru 
și din cînd în cînd, însemnau ceva 
pe un caiet.

— Pină acum stăm bine — zise 
comunistul Rați Martin, delegatul de 
batoză. Dacă nu avem vreun „ghi
nion" ca batoza sau motorul să se

Produse chimice 
peste plan 

de celelalte colective 
din C.S.H. se află și mun-
Ia secțiile chimice. Dor-

de

strice, atunci cred că pînă mîine 
seară terminăm treierișul.

— Nicli nu mă gîndesc ca să nu 
terminăm — zise cu o voce cam as
pră responsabilul de arie, bătrînul 
comunist Szentes Iosif. Buiturenii a- 
bia așteaptă să gătăm odată.

...Comunistul Rați Martin nu-i: 
mai răspunde nimic. Tace și tot face 
socoteli. Așa, își zice el, care va să zi
că pînă ieri ("28 dulie n.r.) am treie
rat peste 49.000 kg. grîu. Astăzi șt 
mîine cred că mai batem vreo 
14-15.000...

La un moment dat, batoza sa sr- 
pri din uruit. Oamenii care se intr- 
ajutorau pentru a grăbi treierișul 
răsuflară ușurați și se răspîndiră la 
umbra copacilor.

— Gata baci Rați și cu stogul
— se auzi vocea mecanicului 
acesta îl întrebă pe Ileș Bol- 
care tocmai terminase de tre-Alături 

muncitori 
citoiiii de 
nici de a întîmpina ziua de 23 Au
gust și însufiețiți de noile masuri 
luate de partid și guvern ei au fă
cut acum cîteva zile bilanțul succe
selor obținute în producție pe pri
mul semestru ; 1.286 tone gudron în 
contul angajamentului, 66'tone ben
zen, sau 521500 kg. sulf precum și 
alte produse ce se scot din gazul de 
cocs.

Printre muncitorii care și-au adus 
aportul lor zi de zi se află și ope- I 
ratorii: Simedru Ioan. Popes, u ' 
Vintilă

lie

ăsta
Apoi
dijar 
ierat: ia spune cît ți-a ieșit?

— Cit să iasă — îi răspunse
Binișor ! De pe un hectar și 20 arii 
am scos 2.425 kg. grîu.

— Mai bine a ieșit Alic Iosif — 
căută să ne informeze comunistul 
Rați. Iată, de pe 29 arii el a recol-

I ș
tat 1.493 kg. grîu. Așa recoltă mai 
rar!

Intre timp, mecanicul și muta
se batoza în dreptul altor stoguri, 
iar oamenii din echipa de într-aju- 
lorare a lui Boldură Nicolae erau și 
ei la posturi. Tînărul Rădoane Au
rel și cu Rozalia Focșer stăteau pe 
stogul de grîu cu furcile în mină 
gata să arunce primii snopi; coșa
rul Miron Lazăr își luase locul în 
fața valțurilor batozei, iar Focșer 
Neveta, Rădoane Aron, Ferentz Pa
vel și Dan loan se postaseră îna
poia batozei, la pleavă și paie.

...Un uruit puternic de motor și 
batoza începu din nou să înfulece 
snopi grei de grîu.

— Poimîine n-o să ne mai gă
siți aici, ni se adresă bătrînul Rați. 
Dacă vreți să ne mai vizitați, atundi 
să veniți la Huituri. Acolo o să a- 
veți de scris mai mult. Și asta fiind
că suburbia e mai mare și apoi ma
joritatea buiturenilor sînt oameni 
harnici, membri ai întovărășirii a- 
gricole existente acolo...

‘ A. BĂL1NJȘTEANU

Colectivul de muncă al fabricii de 
aglomerare a încheiat primul semes
tru din acest an cu un bilanț rodnic. 
Planul de producție a fost îndeplinit 
și depășit cu peste 61000 tone aglo
merat, iar Ia prețul de cost s-au re
alizat importante economii.

In cel de al doilea semestru însă 
aglomeratoriștii au pășit cum s-ar 
spune cu stîngu. Datorită proastei 
aprovizionări cu siderită măruntă și 
intrării în reparații planificate a 
mașinii nr. 1 de aglomerare, planul 
de producție în perioada 1-29 iulie 
a.c. nu a fost realizat. Nerealizarea 
planului nu se datorește numai cau
zelor obiective enunțate maii sus, ci 
și unor cauze subiective. De pildă, 
la mașina nr. 1 timpul planificat 
pentru reparații a fost depășit cu 30 
ore, timp în care aglomeratoriștii ar 
fi putut produce cca. 1.500 tone a- 
glomerat. La această întîrziere a 
concurat și echipa de zidari trimisă 
de secția cuptoare industriale ai că
rei oameni nu au avut calificarea 
necesară de zidirea cuptorului de a- 
prindere de la mașina nr. 1.

Pe de altă parte, de nerealizarea

a muncii. In 
vin în serviciu 
bunul mers al 
oameni printre

Objilă Ștefan găsesc de cu- 
să doarmă în timpul servi- 
iar Nistor loan, Necolaidis
Popa Pavel și alții să se j 
de ici-colo fără nici un rost *

aglomeratoriștii ?
sarcinilor de plan se fac vinovafi 
și unii muncitori din cadrul fabri
cii care nu au respectat înteomai 
disciplina socialistă 
Joc ca atunci cînd 
să se preocupe de 
agregatelor, anumiți
care Tarțambalis Pavel, Szep Ște
fan și 
viință 
ciului, 
Teofil, 
plimbe
și să comenteze anumite dispoziții 
date de către maiștrii. Oare acești 
oameni care în mare parte sînt șefi 
de echipă și comuniști nu știu că 
prin comportarea lor dezorganizea
ză procesul de producție și că cre
ează greutăți întregului colectiv de 
muncă ?

Faptul că ei au fost puși 
cuția organizației de partid 
chiar sancționați, acest jucru 
să le dea de gîndit și să-i
zeze la intensificarea eforturilor în 
ceea ce privește 
lor de aglomerat 
rea sarcinilor de

în dis- 
și unii 
trebu'e 
mobil:-

recuperarea tone- 
pierdut și depăși- 
produeție.

MICR©-r©B3LETOM
Teorie generală
...cartea de vizită a unei locali

tăți cuprinde printre altele capito
lele privind curățenia, aranjamentul 
confortul pe care-l oferă locali
tatea, etc., etc...

Practica unora
...șfidea2ă in văzul lumii etica 

privitoare ta gospodărire. Chioșcul

de răcoritoare, cu firmamentul 
T.A.P.L. din Piața Libertății (ldeie 
bună) este alimentat cu apă direct 
de la rețea, printr-un cablu de cea. 
15 metri ce este întins chiar în mij
locul centrului (soluție nefericită 
deoarece strică aspectul general).

Considerăm că dacă sectorul dt 
gospodărire al sfatului popular va 
continua cu concesii de acest gen, 
vom avea „plăcuta" surpriză să ve
dem azi-mîine țevării care mijlocesc 
siropul direct... de la unitățite pro
ducătoare. Nu-i exclus. Trăim in era 
atomică /

A. V.

Ne mai despart cîteva. zile pină; cind oamenii muncii din orașul nostru vor sărbătorii a 15-a an.ver- 
s.;re a eliberării patriei de- sub jugr.il fascist. Pentru a cinsti cum se cuvine acest mare eveniment din istoria 
țării noastre siderurgiștii și constt.uctorii se străduiesc să obțină noi succese în muncă

In fotografiile de mai sus vil prezentăm cițiva fruntași în muncă. De la stingă la dreapta: Oțelarul 
Haiduc Florian de la oțelăria electrică tuiărul Rostogolea Gheorghe operator in secția chimică a cocseriei, 
electricianul Balatescu Dezidenu di. la. secția Termotehnică a I.C.S.H.-ului Popa Matei șeful echipei de lă

cătuși de pe șantierul -ir- 1 montaj-i.nsfțalați'i I.C.S.H,. Semeș Paul șețul brigăzii de zidari.

■
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jugr.il
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Lăcătușul Bizdideanu Andrei

5

Voios și harnic. Este dispus să-ți 
spună întotdeauna o vorbă care să 
te încurajeze. Așa îl cunosc toți 
muncitorii pe lăcătușul montor Biz
dideanu Andrei din cadrul I.C.S.H.

— Noi construim agregate puter- 
nice și moderne — începu el — 
pentru combinatul siderurgic din 
Hunedoara. Montajul îi montaj... 
dacă nu ai experiență te descurci 
cam greu...

După ce a lucrat cîteva luni la fa
brica de var împreună cu echipa de 
lăcătuși pe care o conduce, lucrare

Intr-o notă ce a apărut în ziarul 
„Uzina noastră" nr. 740 din 4 iulie 
a.c. sub titlul „O inovație de pomi
nă" se arăta cum din lipsă de mese 
tinerii din blocul 74 din cvartalul 
Poșta-nouă sînt nevoiți să mănînce 
să scrie sau să citească o carte pe 
geamantane. In răspunsul trimis re
dacției, serviciul social din cadrul di
recției. administrative a combinatu
lui rv informează că această situa
ție se datorește faptului că mesele 
comandate anul trecut au ajuns a- 
bia pentru 3 blocuri din cele 
4 ’ocupate de tineri. In urma celor 
sezisate de ziar, conducerea servi
ciului social a luat de îndată mă
suri și a comandat- secției edil un 
număr de 33 mese ce vor fi puse în 
curînd la îndemîna tinerilor din blo
cul 74.

Răspunsuri de pe urma materiale
lor publicate în ziarul „Uzina Noas- 
stră“ s-au mai primit și din partea 
altor organe. Spre exemplu, Comite
tul executiv al sfatului popular oră-

Ne-am obișnuit ca ori de cite ori 
intram in combinatul siderur

gic, să ne îndreptăm pași mai înto- 
deauna înspre secțiile mari despre 
care se vorbește în ziare mai in fie
care zi. Intr-iin fel acest lucru e și 
explicabil. Cocseria, furnalele, oțe- 
lăriile, laminoarele, etc., nu sint doar 
niște secții oarecare. Prin însăși spe
cificul lor, puterea economică și cea 
a. colectivelor de muncă, ele repre
zintă forța motrică. a combinatului, 
principalele surse de făurire a meta
lului hunedorean.

Ar fi insă greșit să se creadă că 
secțiile mari, ale combinatului, ar 
putea- „trăi" și produce fără existen
ța și ajutorul altor secții și sectoa
re așa zise .auxiliare. Iată, de'pildă, 
sectorul turnătorii / De munca șt 
strădaniile muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor de aici depind intr-o 
bună măsură succesele celorlalte 
secții. Ce s-ar face oare colectivele 
de oțeluri fără lingotierele și oalele 
pentru zgură: furnaliștii toi fără oa
lele de zgură, grătare și guri de 
vinilaminat orii,, cocsarii -și munci
torii din celelalte secții mari fără a

ce s-a terminat înainte de termen, a- 
ducîndu-și aportul la construcția ei 
— s-a început montajul general al 
bateriei a 3-a care va cocsifica Î11 
curînd cărbune. Adi, cum îi mai 
spun prietenii stă în permanență în 
mijlocul oamenilor îndrumîndu-i și 
ajutîndu-i practic la montarea pie
selor necesare bateriei. Ceea ce este 
mai semnificativ e faptul că el a 
crescut odată cu noile construcții 
ale Hunedoarei. Un om ca multi al
ții. De vei întreba la montaj de Biz
dideanu toți vor răspunde „comu
nistul", cei mai tineri spun și ute- 
mistul deoarece nu se desparte de 
organizația U.T.M. Echipa pe care 
o conduce este fruntașă în produc
ție. In fiecare lună sarcinile de 
plan sînt depășite cu 25-30 la sută

La despărțire am trecut pe la se
cretarul organizației de partid mon
ta j-instalații tov. Bocan Gheorghe. 
In discuțiile cu secretarul mi-am în
tărit și mai mult convingerea că 
Bizdideanu este tot așa cum l-am 
cunoscut mai înainte, care a pus u- 
mărul la construcția furnalului 5-6, 
oțelăriei nr. 2 sau la U.C.C. unde 
îl găsim și în prezent achitîndu-se 
cu cinste de sarcinile ce-i revin în 
producție.

DUMITRESCU JEAN

șenerc ne informează că în urma ar
ticolului „Magazinul din geam" a 
luat mi suri de închidere a chioșcu
lui aparținînd speculantei Florescu și 
ai celorlalți comercianți ambulanți 
de pe piața și de pe străzile orașului.

Tovarăși,
ABONAȚI-VĂ
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Turnătorii nu si-uu spus ultimul cuvint
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numite piese necesare întreținerii a- 
gregatelor ? In tonele de fontă, oțel 
și laminate ce sint date peste plan 
există și o părticică din manca și e- 
forturile lor, din sudoarea muncii lor. 
De aceea, ele se străduiesc mereu să 
aprovizioneze la timp și în cantități 
suficiente toate secțiile mari cu pie
sele de schimb necesare...

Intr-una din aceste zile am popo
sit printre muncitorii sectorului tur
nătorii. In hala mare, la turnătoria 
de fontă și bronz, turnătoria de oțel 
și cea de tuburi, munca sc desfășu
ra cu intensitate și spor. Nimeni nil 
sta cu brațele încrucișate sau să 
piardă timpul de pomană. Fiecare 
turnător își vedea de treburile lui. 
Fiecare era preocupat de îndeplinirea 
■sarcinilor de producție.

— Cum ar putea sta cineva — 
rie spune maistul Pop Gheorghe de 
la turnătoria de fontă — cind fie

Prin obținerea de cît mai multe 
economii--spre realizarea miliardului

(Urmare din pag. I)

car etc., colectivul secției furnale noi 
a realizat o economie la prețul de 
cost în valoare de peste 8.275.000 
lei. De asemenea, oțelarii de la cup
toarele Martin și electrice reducînd 
consumul de fontă lichidă, a consu
murilor specifice de dolomită, mine
reuri de decarburare, înlocuirea ma
terialelor scumpe, deficitare, cu alte
le mai ieftine și reducînd durata de 
elaborare a șarjelor de oțel, au ob
ținut o economie la sfîrșitul semes
trului de aproape 5 milioane lei. La 
rîndul lor, cocsarii au realizat în a- 
celași timp o economie la prețul de 
cost de peste 3.984.000 lei, iar colec
tivele secțiilor laminoare 1.750.000 
lei.

Pe baza rezultatelor înregistrate 
in primul semestru și analizîndu-și 
mai temeinic posibilitățile de care 
dispun, siderurgiștii și-au propus să 
economisească pînă la sfîrșitul anu
lui încă 15 milioane lei. Entuziasmul 
cu care muncitorii, inginerii și teh
nicienii combinatului s-au antrenat

care om a luat la cunoștință de ho
tărîrea recentei plenare și știe că 
măsurile luate vor duce la ridicarea 
nivelului lui de trai și al tuturor oa
menilor muncii! Și apoi fiecare 
dintre ei mai știe că dacă va produ
ce mai mult și mai ieftin cu atît se 
vor crea noi condiții pentru îmbună
tățirea și pe mai departe a nivelului 
său de viață. In luna asta, de pildă, 
noi am și. dobîndit unele succese de
stul de frumoase. Bunăoară, în loc 
de 3-4 lingoticre pe zi cit realizam 
înainte vreme, am reușit ca în. aceas
tă lună să facem 6 bucăți la zi. 
Totodată, am mai confecționat 4 
oale pentru zgură a cite 11 m.c. fie
care și am executat în plus peste 180 
tone piese de schimb. In întrecerea 
desfășurată in această lună, noi nu 
am neglijat nici prețul de cost. Nu
mai la turnătoria de bronz s-a rea
lizat o economie la acest capitol de 
peste 200.000 lei, iar la cubilouri de 

în realizarea acestui nou și măre! 
angajament, cît și hotărîrea lor de 
a susține măsurile luate de recenta 
plenară a C.C. al P.M.R., a făcut ca 
încă în cursul acestei luni să se în- 
•effistreze importante economii. Dt 
pildă, furnaliștii din secția Il-a care 
au fost fruntași în primul semestru 
au reușit ca în primele 27 zile ale 
lunii în curs să facă economii la pre
țul de cost în valoare de 939.000 lei, 
iar colectivul uzinei cocso-chimice 
de 490.000 lei. La rîndul lor, oțelarii 
din secția l-a au realizat economii 
în perioada 1-28 iulie de peste 
200.000 lei, iar muncitorii lamino
rului de 800 mm. o economie de a- 
proape 80.000 lei.

Măsurile luate de recenta plena
ră și sarcina trasată de a se aco
peri o parte din fondurile alocate 
pentru sporirea salariilor, reducerea 
impozitelor, creșterea pensiilor și re
ducerea prețurilor de vînzare la 
peste 2.600 sortimente de produse, 
trebuie să constitue pentru toți side
rurgiștii hunedoreni un imbold puter
nic spre noi realizări, un îndemn de

Chitea Stelian etett 
unul dinire muncito
rii fruntași al sec
tei ajustai de la la
minorul oluming. 
Lucrînd cu sîrguin- 
ță și mult entuzi
asm el realizează 
zilnic o depășire de 
20-22 la sută.

la începutul anului și pînă acum o 
economie de 150.7)7)0 lei. La aceste 
realizări și-au adus contribuția toți 
muncitorii. Aș vrea insă să eviden
țiez eforturile deosebite pe care le-au 
depus membrii echipelor conduse de 
Șlefanovici Vasile și Mitus Nicolae 
de la lingotiere, de echipa lui Oprea 
Nicolae de la turnătoria de bronz, 
cea a lui Sirbu Iosif de la oalele de 
11 m.c. și echipele de sub îndruma
rea tovarășilor Văleanu Petru și Fil- 
cher Samoilă de la cubilouri.

...De la șeful sectorului turnătorii, 
tovarășul inginer Vulpescu Dumitru, 
am aflat și alte amănunte despre 
munca oamenilor de aici.

— Primul semestru din acest an 
— a spus el printre altele — l-am 
încheiat cu un bilanț rodnic. Pe lin
gă îndeplinirea și depășirea planului, 
am reușit să realizăm la prețul de 
cost și o economie de 852.888 lei. Din 
această sumă, 430.000 lei au fost 
realizați de colectivul secției turnă

a desfășura o luptă și mai hotărîtoa- 
re în ceea ce privește realizarea de 
c.t mai multe economii. In aceiași 
timp, ei sînt chemați ca prin mun
ca lor entuziastă să-și aducă o mai 
mare contribuție Ia realizarea în a- 
cest an a unei economii de 1 miliard 
lei pe întreaga țară. Succesele din 
primul semestru și cele din această 
lună au scos la iveală imensele po
sibilități și rezerve interne de care 
încă mai dispune combinatul side
rurgic. Este însă necesar să se 
muncească cu și mai mult elas, să 
se acorde o mai mare atenție și să 
se intensifice pe toate căile lupta 
pentru descoperirea și folosirea pe 
scară tot mai largă a inepuizabilelor 
rezerve interne ce există la fiecare 
foc de muncă, în fiecare secție și 
sector.

Organizațiile de partid și de 
U.T.M., comitetele sindicale au dato
ria să mobilizeze pe fiecare munci
tor, inginer și tehnician în realizarea 
de cît mai multe economii prin folo
sirea mai judicioasă a materiilor pri
me și materialelor, prin lichidarea 
risipei în întrebuințarea materialelor, 
reducerea rebuturilor și declasatelor, 
folosirea deșeurilor, etc. O mare a- 
tenție trebuie acordată reducerii chel
tuielilor neeconomice și în special lo
cațiilor care numai în primele 4 
luni ale acestui an s-au ridicat la 
suma de peste 6 milioane Iei. In 
secția Il-a O.S.M. unde actualmente 
prețul de cost este depășit, este ne
cesar ca eforturile întregului colec
tiv să fie canalizate înspre reduce
rea consumului specific al utilajului 
de turnare și reducerea rebuturilor 
după laminare. De asemenea, con
ducerea secției l-a furnale, organi
zația de partid și U.T.M., precum și 
comitetul sindical de aici, are dato
ria și obligația să lupte în perma
nență pentru reducerea consumului 
specific de cocs al cărui preț de Cost 
a fost depășit numai în primele 23 
zile ale acestei luni cu aproape 30 
lei per tona de fontă.

Inlăturînd toate lipsurile și defici
ențele ce mai există în unele secții 
și sectoare, și intensificînd Întrecerea 
pentru un regim sever de economii, 

siderurgiștii hunedoreni își vor pu
tea îndeplini și chiar depăși noile 
angajamente luate, și își vor aduce 
aportul și contribuția lor Ia sporirea 
acumulărilor statului, dovedind ast
fel prin noi fapte grijii deosebite ce 
le-o poartă partidul și guvernul 
nostru.

toria de fontă, 191.628 lei de cel al 
secției tuburi și peste 12.000 lei de 
muncitorii secției turnătoria de oțel. 
Și ca o dovadă în plus că în sec
torul nostru se lucrează intens, tre
buie să arăt că colectivul secției tur* 
nătoria de tuburi care și-a organizai 
mai bine munca, lucrează în prezent 
in contul lunii septembrie a-C. In ce 
privește angajamentele luate, ele au 
fost îndeplinite cu succes de către 
toate colectivele.

însuflețiți de noile măsuri luate de 
recenta plenară și îti urma analizei 
făcute privind posibilitățile și rezer
vele interne de care încă mai dispu
nem, zilele trecute colectivele 
noastre de muncă și-au reînnoit an
gajamentele. Astfel, pînă la șfîrși- 
țul anului vom mai da patriei încă 
o economie de 800.000 lei și vom da 
o producție in plus după cum ur
mează : turnătoria de fontă 500 tone 
piese și produse, turnătoria de. tu
buri 300 tone, iar turnătoria dc o-, 
țel, cuptorul de o tonă, 40 tone oțel 
lichid. Și acesta nu este ultimul cu
vint al turnătorilor.

...... A. B.
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Anul acesta exportul Poloniei de 
instalații industriale complete pentru 
fabrici de zahăr se va dubla față de 
anul 1958. In prezent, exportul lor 
reprezintă aproximativ 50 la sută

Export de fabrici de zahăr

I

Ocrotirea sănătății muncitorilor

brici
nam

Succesele metalurgiștilor de la Anșan
ln primul semestru al acestui an 

combinatul metalurgic de la 
Anșan, centrul industriei metalurgi
ce chineze, a livrat șantierelor și ti- 
zinelor din țară 50.000 vagoane de 
produse de oțel și alte metale. In a- 
ceastă perioadă producția de oțel a 
combinatului a crescut cu 45 la sută, 
cea de fontă — cu peste 20 la sută, 
au fost produse peste 700.000 tone 
de laminate de calitate superioară, 
cu 330.000 tone mai mult decît In 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

Magdeburgul 
renaște din ruine

Marele centru industrial Magde
burg din R. D. Germană, una din
tre localitățile care au avut cel mai 
mult de suferit de pe urma războ
iului, a fost aproape complet cură
țit de ruine și dărimâturi. In pre
zent el numără 260.000 locuitori și 
este un centru al industriei grele a 
Republicii.

La 16 ianuarie 1945, Magdeburgul 
a fost distrus in 40 de minute de 
bombardierele anglo-americane. In 
cursul anului trecut au fost constru
ite 17.000 de apartamente noi in a- 
fară de repararea celor deteriorate. 
La începutul acestui an au fost ri
dicate 6,1 milioane metri cubi de 
cărămizi și moloz. Pînă in anul 
1965 orașul va fi complet reconstru
it. FRnă 
14.000 de 
scop s-au 
mărci.

atunci vor fi construite 
noi apartamente în care 
alocat 600 milioane de

Expoziție internaționala de filatelie
In luna septembrie se va deschi

de la Berlin o mare expoziție filate
lică în cadrul căreia Vor fi prezen
tate 150.000 mărci poștale din peste 
500 colecții.

Pînă în prezent și-au anunțat par-

Succesele constructorilor Je mașini 
de peste 2,4 ori, de transformatoare 
— de 1,9 ori, de mașini-unelte •— de 
3,2 ori. Un număr de 15 mari între
prinderi constructoare de mașini au 
depășit prevederile planului cincinal. 

Participanții la conferință au ho- 
tărît să desfășoare o largă mișcare 
pentru asigurarea în masă a pro
ducției de tractoare, autocamioane 
și cîteva tipuri de mașini agricole 
necesare dezvoltării creșterii anima
lelor.

Intre 20 și 22 iulie s-a desfășurat 
la Phenian conferința activului în
treprinderilor Ministerului Industriei 
Constructoare de mașini din R. P. D. 
Coreeană, consacrată bilanțului ac
tivității pe primul semestru al anu
lui 1959. Producția globala a indus
triei constructoare de mașini a de
pășit în această perioadă de două 
ori producția globală a acestei ra
muri din perioada corespunzătoare 
a anului trecut. Printre altele pro
ducția de motoare electrice a crescut 

Combinatul de la Anșan pregăteș
te cadre cu o înaltă calificare, in 
primele șase luni ale anului curent 
combinatul de la Anșan a trimis pe 
șantierele de construcții ale indus
triei siderurgice de la Baotou, than, 
în provinciile Henan, Șandun. Hu
nan și Guicijou, peste 22.000 ingi
neri, tehnicieni, oțelatii, maiștri fur- 
naliști și laminoriști, specialiști în 
producția cocsului și concentrarea 
minereurilor.

din valoarea cifrei de afaceri a Cen
tralei poloneze de export la obiec
tive industriale complete. Dintre cele 
3 fabrici de zahăr cumpărate din
Polonia de R. P. Chineză, două au 
o capacitate de prelucrare de 1.000 
tone sfeclă de zahăr în 24 de ore, iar 
a treia poate prelucra 3.000 tone 
trestie de zahăr în 24 de ore. Polonia 
a livrat împreună cu Cehoslovacia 
Ceylonului instalații pentru constru
irea unei fabrici de zahăr care poa
te prelucra 1.200 tone trestie de za
hăr în 24 de ore.

Polonia va livra de asemenea fa
de zahăr Iranului, R. D. Viet- 
și altor țări.

Republica Populară Ungară seIn
dezvoltă cu succes ocrotirea sănătă
ții. Unificarea și naționalizarea in
stituțiilor medico-sanitare, crearea u- 
nui sistem unic de stat al asigură
rilor soe’ale, dezvoltarea rețelei de 
instituții profilactice și de tratament, 
organizarea ocrotirii sănătății de 
lîngă uzine, inspecției sanitare de 
stat și stațiunilor sanitare — epide
miologie reprezintă principalele 
trepte pe calea perfecționării sistemu
lui ocrotirii sănătății în Ungaria.

Se acordă o deosebită însemnătate 
asistenței medicale și sanitare a 

ticiparea la expoziție filateliști din 
R D. Germană, R. F, Germană Uni
unea Sovietică, țările de democrație 
populară, Austria, Danemarca, Olan
da. Luxemburg, precum și din alte 
țări. 

întreprinderile in-

1946-1947 pentru 
s-au organizat

muncitorilor din 
dusiriale.

In perioada 
medicii sanitari 
cursu-I permanente de perfecționare 
în domeniul igienei muncii și a boli
lor profesionale. Aceasta a contribu
it ia îmbunătățirea activității medi
cilor din uzine, a influențat în mare 
măsură dezvoltarea igenei industri
ale în întreprinderi. La începutul a- 
nului 1950 în R. P. Ungară s-a în
ființat Institutul de stat pentru igie
na muncii.

instrucțiunile elaborate de guvern 
în domeniul ocrotirii muncii și al 
tehnicii securității în diferite ramuri 
industriale au avut o mare influen
ță asupra dezvoltării ocrotirii să
nătății în uzine. Drept urmare s-au 
inițiat vizite medicale periodice în 
rîndurile oamenilor muncii, s-a or
ganizat munca punctelor de prim a- 
jutor în producție, controlul stării 
sanitare a locurilor de muncă și u- 
tiiajului etc S-a asigurat asistența 
medicală în toate fabricile și uzinele 
cu 500 de muncitori, precum și în 
alte întreprinderi unde caracterul

Cu ajutorul Uniunii Sovietice și 
al celorlalte țări ale lagărului socia
list, industria extractivă și petrolife
ră a R. P. Albania a obținut succe
se considerabile. Astfel, în ce priveș
te producția absolută de minereu de 
crom, Albania ocupă locul al șase- 
fea din lume, iar socotit pe cap de 
locuitor — locul întîi. In ce priveș
te extracția de țiței pe cap de locui
tor, Albania a întrecut Italia, Turcia,

Marea termocentrală de la LZib- 
benau (R. D. Germană) va fi ali
mentată cu cărbune de la exploata

rea la zi Schlabendorf.
IX* * * 1 FOTO: Vedere asupra minei 

la zi Schlaftendorf. — la dreapta — 
excavatorul R. 400/273 în funcțiune.

Italia, Turcia și Gțecia în 
de cărbune și minereu de

In anii puterii populare exploată- 
riie petrolifere și minele din R. P. 
Albșfiia au fost înzestrate cu cel mai 
modern utilaj, au fost introduse noi
metode de lucru și a fost îmbună
tățită tehnica securității în această 
ramură a industriei.

sume înzecite bogătașilor și străini
lor.

In ultimii ahi du luat ființă în 
provinciile Hebei, ȘanSi, Sîciuati 
regiunile de baștină ale acestui 
meșteșug artistic — numeroase co
operative de maiștri în ai ta perdele
lor de bambus. La Lian Hun, în pro
vincia Siciuan, animatorul -mișcării 
pentru înființarea cooperativei a fost 
bătrînul Sie Ta-kun, în vîrstă de 61 
de ani. Ani de-a rîndui Sie Ta-kun 
a lucrat prin casele moșierilor și ne
gustorilor, iar cînd rniinile sale bă- 
trine și-au încetinit ritmul dc mun
că, a rămas pe drumuri. Eliberarea 
țării l-a găsit muritor da foame. Cu 
ajutorul comitetului raional de par
tid, Sie Ta-kun împreună cu alți 
Cîțiva bătrîni maiștri în perdelele de 
Dambus a înființat o cooperativă meș
teșugărească, Curînd aceasta a de
venit cunoscută prin modelele sale 
noi inspirate din viața nouă a popo
rului chinez. Cei cîțiva bătrîni mai
ștri au strîns în jurul lor 34 de u- 
cenici cărora le împărtășesc frumoa
sa și migăloasa lor artă.

producției, poate dăuna sănătății.
An de an crește numărul rtiedici- 

lor care lucrează direct în întreprin
deri. Astfel, la sfîrșitul anului 1957 
numărul medicilor din uzine era 
803 față de 324 în 1951. Aproxima
tiv 90.000 de muncitori se află în 
prezent sub supravegherea medicilor 
de la dispensare. La multe întreprin
deri s-au desehis policlinici și sta. 
ționare, precum și sanatorii de noap
te

«
I

Maiștrii perdelelor de bambus
La bazarele de artă din Pekirt sîrtt 

foarte admirate perdelele de bam
bus, aceste mici opere de artă Care 
încîntă ochiul prin lucrătura lor 
fină, desenele multicolore și vii ce 
redau cu fidelitate natura. Maiștrii 
perdelelor de bambus n-au fost ni
ciodată apreciați și respectați în vre
murile de tristă amintire ale Chinei 
gomindaniste ; creațiile lot erau cum
părate la prețuri derizorii de sam
sari și negustorii de obiecte de artă 
care le revindeau în schimbul unor

Realratârile minerilor albanezi
Egiptul și alte țări. De asemenea ea 
a întrecut 
producția 
fier.

Cronică externă

in spe 
articole 
jestioa- 
direcție 
bunului 
loc, in-

In timp ce la Geneva se duc tra
tative in vederea normalizării u- 
nor probleme de prim ordin, la 
Viena la cel de-al Vll-lea Festi
val al Tineretului și Studenților 
se realizează literalmente ce la 
conferința de la Geneva abia se 
preconizează. Festivalul prin na
tura sa este un argument convin
gător că popoarele lumii pot coe
xista șl colabora in multe dome
nii de activitate.

Deși presa apuseană si 
cial cea austriacă lansau 
cu aer pesimist la adresa 
lului, mergind in această 
pină dincolo de limita 
simț. Festivalul are totuși 
frunirea tineretului mondial .ie ia 
Viena bucurindu-se de atenția în
tregii lumi.

In primele 4 zde au avut lo- 
44 manifestații cu car.Der cultu
ral. Se desfășoară de asemenea, cu 
mult succes, seminari.le interna
ționale pe probleme unde se dis
cută și se leagă not prietenii 
Contribuția pârtie, punților la reu 
șita celui de al Vll-lea Festi’Jut 
Mondial este în aceluși t.mp o 
contribuție adusă cauzei pentru a- 
părarea și consolidarea păcii.

Dacă Vienei în aceste z le ii 
sini caracteristice veselia și opti
mismul, la Geneva domnește c- 
atmosferă mult prea rig dă. Aces, 
lucru este determinat de poziția 
inconsistentă a celor trei miniștri 
apuseni. Ministrul de Externe 
francez se află la Paris pentru a 
consulta guvernul, iar Ghr. fier
ier intenționează de miercurea vi
itoare să părăsească Geneva, nu
mind un alt conducător al dele
gației SD.A.

Aceste manevre aruncă o lumi
nă vie asupra tendinței de a duce 
din nou lucrările conferinței de la 
Geneva In impas.

Răspunderea pentru torpilarea 
lucrărilor conferinței revine delega
țiilor apusene. Ei au refuzat In 
mod sistematic și c.u opus i.i per
manență propunerilor concrete ale 
delegației sovietice propuneri dic
tate de pozițiile de forță, caracte
ristic politicii externe a țărilor a- 
pusene.

Iubitorii de pace din lumea în
treagă așteaptă din partea dele
gațiilor apusene propuneri clare, 
urmate de măsuri concrete și efi
cace, care să ducă la rt glernenta- 
rea problemelor ce afectează pa
cea Și securitatea popoarelor.
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