
în anii regimului democrat popular Hunedoara a fost 
înzestrată cu agregate uriașe.

în foto : Un aspect al celor două furnale noi.
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Ci noi Hint In întrecerea socialists
în două săptămîni

Fabrica tineretului din combina
tul hunedo.-ean, care este patronată 
de tineret, obți'.e succese tot mai 
frutnoase in întrecerea socialistă.

De pildă, schimburile ce deser
vesc agregatele au produs pe pri
mele două săptămîni din luna 
septembrie a.c. 3.451 tone aglome
rat peste plan. La acest succes 
și-au adus aportul brigada I-a 
condusă de inginerul Răileanu Va
lentin situîndu-se în fruntea între
cerii cu 1.383 tone aglomerat în 

perioada amintită, iar brigada a 
Ill-a condusă dej Arma'ș Simion 
cu 1.126 tone aglomerat peste 
sarcinile de plan.

In contul angajamentului
De la îndeplinirea angajamentu

lui inițial de 9.000 tone laminate, 
colectivul laminorului de 800 mm. 
din C.S.H. lucrează pentru înde
plinirea unui alt angajament de 
5.000 tone țagle, luat în urma pre
lucrării plenarei- G.G. al. P.M.R. 
din 13—14 iulie a.c. Astfel, numai 
între 1 și 14 septembrie a.c. har
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nicii laminatori au produs în con
tul angajamentului 551 tone ța
gle laminate la diferite dimensiuni, 
totodată aici se duce o luptă con
tinuă și pentru realizarea de c'.t 
mai multe economii Ia prețul de 
cost. Reducînd rebuturile sub ci
fra admisă și consumurile specifi
ce, în luna august și pe prima ju
mătate din luna aceasta, lamina- 
torii au făcut economii de peste 
300 000 lei.

In frunte se află schimburile con
duse de Crăciun Ștefan cu o depă
șire de 7 la sută urmat și de Trifu 
Iosif cu 6 la sută.

Angajamentul de 40 milioane — 
obieefiv de frunte în întrecerea siderurgiștilor

Dezbaterea liotărîrilor plenarei 
CC. al P.M.R. din 13 14 iulie ax, 
privind ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii a stîrnit un 
puternic avînt și entuziasm în rîn- 
dul colectivelor de muncă din 
toate secțiile Combinatului Side
rurgic din Hunedoara. La chema
rea partidului de a face economii 
suplimentare la prețul de cost de 1 
miliard lei, ei au răspuns prin 
sporirea angajamentului luat inițial 
tn întrecerea cu reșițenii, de la 2-8 
milioane lei la 40 milioane lei. Tre
buie remarcat de la început faptul 
că acest angajament este izvorît 
din propunerile concrete făcute în 
fiecare secție de către numeroși mun
citori, ingineri, tehnicieni și funcțio
nari și se bazează pc valorificarea 
largă a rezervelor de care dispune 
fiecare loc de muncă în parte. E- 
sențialul constă în faptul că la 
acest angajament își aduc contribu
ția toate secțiile combinatului, atît 
cele de bază cît și secțiile auxiliare. 
Niciodată în trecut, lupta pentru 
reducerea prețului de cost, nu a ă- 
vut o bază de masă atît de krgă.

Colectivul uzinei cocso-chimice 
s-a angajat să facă economii pi
uă la sfîrșitul anului de 8.100.0C0 
lei; al secției a 11-a furnale 
de 14.500.000 lei: muncitorii din 
transportul feroviar de 6-.5CK0OO 
lei. Prin reducerea consumului de 
materii prime (cocs, calcar, etc.) 
și folosirea unor materii prime mai 
ieftine secția 11-a furnale va rea
liza o economie de 33 lei pe tona 
de fontă; oțelăria Martin nr. 1 
Va reduce prețul de cost cu 20 lei 
pe tona de oțel prin reducerea 
consumului de materii prime; cu 
3 lei pe tonă prin reducerea coh- 
sumului de aecarBuranți și cu 2.50 
iei pe tonă prin scăderea consumu
lui de utilaj de turnare. Reducînd 
consumul de combustibil și ener
gie electrică cu numai 1 leu pe 
tonă, oțelarii din secția Siemens 
Martin nr. 2 vor economisi în 
medie lunar peste 35.000 lei. Pc 
Seama sporirii indicilor de utiliza
re, laminatorii de la laminorul de 
800 mm. vor reduce regia de fa
bricație'' pe semestrul II a.c, cu 
șc«. 480.000 lei, iar la turnătorii 

prin reducerea consumului speci
fic de materiale se vor economisi 
pî:â la sfîrșitul anului cca. 200.000 
lei.

Organizațiile de bază din sec
țiile combinatului au desfășurat o 
muncă susținută în vederea con
cretizării căilor prin care să se 
asigure îndeplinirea și depășirea

angajamentelor.-. Birourile organi
zațiilor de bază de la uzina cocso- 
chimică, secția 11-a furnale, cen
trale electrice și din alte secții, 
au format colective de muncitori 
fruntași, ingineri și tehnicieni, eco
nomiști, care au întocmit planuri 
de măsuri în vederea îndeplinirii 
angajamentelor. Aceasta a făcui 
posibil ca de la începutul anului 
și pînă în prezent să se rer’u ă 
prețul de cost efectiv cu 32.833.000 
lei. La obținerea acestor rezultate 
o contribuție deosebită a adus co
lectivul uzinei cosco-chimice care 
în semestrul I a.c. a făcut econo
mii la prețul de cost de peste 
4.600.000 lei; secția 11-a furnale o 
economie de 9.200.000 lei ; oțelă- 
riile Martin nr. 1 și 2, blumingul, 
turnătoriile, etc. Principalele capi
tole la care s-au realizat economii 
le constituie consumurile de mate
rii prjme unde s-a înregistrat o 
economie de 1.300.000 lei prin ela
borarea fontei cu mangan redus, 
creșterea procentului de fier în a- 
glomerat, reducerea consumului de 
metal pe tona de oțel elaborat, în
locuirea consumului de nichel și 
fero-molibden cu fero-aliaje recu
perate din șutaje, etc. Intensifi
carea consumului de gaz de fur
nal și gaz de cocs, a contribuit 
de asemeni la reducerea prețului 
de cost prin utilizarea într-o pro
porție mai mică a altor izvoare de 
energie.

Realizările frumoase obținute pî
nă în prezent nu diminuiază cu ni
mic răspunderea ce revine condu

cerii tehnico-adminstrative din u- 
nele secții pentru nefolosirea tutu
ror posibilităților de reducere a 
prețului de cost. Trebuie amintită 
aici slaba preocupare a conducerii 
secției I-a furnale, care prin depă
șirea sistematică a consumului 
specific de cocs, aduce însemnate 
pagube, combinatului și anihilează 
rezultatele obținute de către mun
citorii altor secții. Inginerii și teh
nicienii de la oțelăria Martin nr. 
2 nu au reușit pînă în prezent să 
folosească din plin capacitățile de 
producție de care dispune această 
secție, făcînd să nu fie utilizate po
sibilitățile de reducere 'suplimentare 
a prețului de cost. Insuficientă este 
preocuparea pentru reducerea re
butului după laminare și eliminarea 
rebutului la clienți. De asemeni nu 
Iq toate secțiile există preocupare 
permanentă pentru urmărirea ope 
rativă a prețului de cost (oțelăria 
electrică, blunting și alte secții)

Angajamentul luat de siderurgiști 
prin pmsrna rezultatelor obținute 
și a perspectivelor de viitor poate 
fi îndeplini! și depășit cu succes. 
Pentru aceasta este necesar ca și 
in viitor sub conducerea organizațiilor 
de partid să se desfășoare aceeași 
muncă susținută în vederea desco
peririi unor noi rezerve și a urmă
ririi îndeplinirii angajamentelor lu
ate.

Se impune analizarea cu colecti
vele de muncă a oricărei depășiri 
a prețului de cost, fie că este vor
ba de nerespectarea consumului 
specific, de depășirea cheltuielilor 
de regie, transport etc, pentru ca 
orice leu economisit să fie valori
ficat din plin nu pierdut pentru aco
perirea depășirilor.

Serviciile contabilului șef au da
toria să extindă relațiile de hozras- 
ciot între secții pentru a respecta 
cît mai strict principiul cointere
sării materiale a fiecărui colectiv 
de muncă în rezultatele sale tehni- 
co-economice.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, printr-o muncă perseverentă 
siderurgiștii hunedoreni au posibi
litatea să-și aducă din plin con
tribuția lor la ridicarea continuă 
a nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

1. DUNAREANU

Oprișa Octavian este 

linul dintre fruntașii 

secției mecanice a com

binatului. Lucrează pe 

o morteză. Pe lingă 

faptul că dă lucru de 

calitate el mai depășeș

te zilnic norma cu cel 

puțin 5 la sută.

ACTUAMTATEÂ——
—— Ut cifylfa CUVtitW

Deschiderea cursurilor 
Universității populare 

muncitorești

La 1 octombrie se vor deschide 
la G.S.H, cursurile universității 
populare muncitorești. In progra
mul cursurilor din acest an sînt 
prevăzute lecții de cultură genera
lă, socialist-științific, siderurgie și 
metalurgie. Buna desfășurare a 
cursurilor va fi asigurată de un 
colectiv de lectori — profesori și 
ingineri.

înscrierile pentru cursurile din 
acest an ale universității popu
lare muncitorești se pot face în 
cadrul fiecărui comitet de secție al 
combinatului siderurgic.

De la teatrul muncitoresc

Astăzi la orele 20, în sala Ma
xim Gorki, va avea loc un specta

col cu piesa „Dr. în filozofie" de' 
Bronislav Nușici, interpretată de 
colectivul de amatori al Teatrului 
muncitoresc al siderurgiștilor. La 
acest spectacol vor fi prezenți de
legați ai Consiliului Central al 
Sindicalelor și ai Consiliului Sin
dical Regional Hunedoara.

Spectacolul Teatrului de Operă 
și Balet al R. P. R.

Așa după cum am mai anunțat) 
vineri 13 septembrie la orele 20, 
in sala teatrului nou din orașul 
nostru va avea loc un spectacol 
dat de un grup de soliști vocali și 
balerini de la Teatrul de Stat de 
Operă și Balet din București. Vor 
participa artiști renumiți, printre 
care lolanda Mărculescu, Maria 
Voloșescu, Mircea Buciu, Valentin 
Teodorian, Clara Volini, Ion A- 
lexe și alții.
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Secție de bază a întreprinderii CONSUMUL DE

(
Răsfoind filele dosarelor, ce stau 
ca mărturie de ani ele. zile in arhi
vele întreprinderii, vei afla că 
sectorul mecanic a fost întotdeauna 
veriga principală a I.C.S.H. frică 
de la înființare, ir. fața colectivului 
de muncitori și tehnicieni cei aces
tui sector a stat

sarcina de întreți
nere și exploatare
a mașinilor și

' utilajelor mecanice, cu> care sint do- 
f tate șantierele de construcții și 
? montaj ale hunedoarei.
? De subliniat din istoricul sectoru- 
S lui -■ ■ sau creierul de bază cum
\ t se mai spune — este avintul me- 
< rea crescînd al muncitorilor în în- 
( trecerea socialistă, dc realizarea 
> planului de producție și obținerea 
1 de cit mai multe economii. Cal- 
e culele din luna august a.c. ar.tii 
/ că atelierul strungăric și forje luate 
j la un loc, și-au îndeplinit planul 
î în procent de 108 la sută, realizind 
\ și economii in valoare de 14.161 
4 lei. 0 prcoilupare de seamă pentru 
( realizarea planului de producție la 
î strungărie și forje au avut-o echi- 
f cele conduse de Tococi Paul, Gea- 
f nu Filon, Bucur Gheorghe. ș.a. care 
f în luna amintită au avut depășirile 
S cele mai mări: 25—30 la sută.
f La atelierul de reparații utilaje, 
\ numai prin recondiționarea a 60 de 
S plăci șeniie de excavator E-505, s-a 
v realizat o economie de 23.000 lei. 
> In Cadru! atelierului au mai fost 
( recondiționate diferite piese vechi, 
z arcuri de tot felul de la mașini,

TOV. PALANCEANU GH., munci
tor la bluming, ne-a trimis poezia 
„Imagini din noua Hunedoara". 
Este o încercare de a oglindi aspec
te ale vieții noi din orașul nostru, 
cu marile sale construcții industria
le, cu oamenii săi minunați, cons
tructori de nădejde ai socialismului.

Din păcate, lucrarea menționată 
este încă săracă în imagini poetice, 
fapt care face ca valoarea ei să fie 
scăzută.

TOV. N. PARASCHIV, muncitor 

înlocuirea unor piese dificile, ur-i 
cînd astfel valoarea economiilor 1 
din huța agutisf la 76.000 lei. La\ 
realizarea sarcinilor ce stau în j 
fața sectorului și-au adus contribu- \ 
fia și lăcătușii mecanici de la ate- < 
lierul de reparații auto. Spre exem- ( 

piu „Tatra" 25.734 J
Uv. ce le-a f
fost încredințată 5 
pentru reparat a (

fost terminate cu 10 zile înainte de t 
termen. I

Scriptele confirmă că șoferul To-i 
ma Gheorghe de pe „Tatra" 25.729 ( 
Do. prelungind durata cauciucuri-, 
tor a parcurs în plus 68.000 km. a--> 
ducind un beneficiu sectorului de\ 
4.460 lei. La fel șoferul Gel Vasilel 
de pe „Zis" 25.951 Dv. a parcurs} 
78.834 km. fără reparații, fiind) 
recompensat cu suma de 7431 
lei. Tovarășul Portatis Hristor pre-\ 
lungind durata de funcționare al 
mașinii intre două reparații capitale*  
a pa-: urs 61.(00 km. realizind șil 
economii de 9.165 lei. Conformi 
sistemului premial al șoferilor el a) 
fost răsplătit cu suma de 2.233 lei.} 

Numărul echipelor și oamenilor) 
care au realizări frumoase este} 
mare. Faptele și rezultatele lăsă-) 
tușilor, strungarilor, mecanicilor,\ 
electricienilor și șoferilor de la sec-j 
torul mecanic șef I.C.S.H. sint con-t 
semnate zi de zi în alte file de\ 
registre noi, dar cel mai însemnați 
registru este însăși viața de zi cui 
zi. $

DUMITRESCU JEAN

Ia combinatul siderurgic scrie poe
zia „Se-nalță Hunedoara,", cu o 
tematică asemănătoare celei de mai 
sus. Observația făcută lucrării tov. 
Pălănceanu se menține și în cazul 
acesta. Simpla însușire a unor rea
lizări și succese în muncă nu cons
tituie o poezie realizata. Singurul 
lucru de făcut este observarea aten
tă și în adîncime a vieții, exercițiul 
intens și aprofundarea operelor po
eților clasici și contemporani.

Acești doi tovarăși, cit și toți a-

in pro 
la C*

Participanții la consfătuirea 
A.S.I.T. ce a avut loc la Hunedoara 
în zilele de miercuri 9 și joi 10 
septembrie a.c. au dezbătut probleme 
de mare însemnătate, menite să 
ducă la folosirea mai productivă a 
furnalelor, la reducerea consumului 
specific de cocs și a prețului de 
cost pe tona de fontă. Referatele 
prezentate de tovarășii ingineri 
Briscan Dumitru de la Consiliul 
Central A.S.I.T., Popa Septimiu de 
la combinat cît și cel susținut de 
tovarășul Pylly Nicolae de la uziha 
„Victoria" Călan au creat un bun 
climat pentru dezbaterea probleme
lor la un nivel ridicat.

Printre problemele de bază ce au 
stat în centrul discuțiilor și care in
teresează deopotrivă pe furnaliștii 
hunedoreni sînt folosirea unor mine
reuri mai sărace în fier (ancheritele) 
la furnale, ridicarea temperaturii 
aerului suflat, îmbunătățirea rezis
tenței cocsului metalurgic fabricat 
la Hunedoara — condiții esențiale 
în munca de viitor pentru micșora
rea consumului specific de cocs pe 
tona de fontă. Discuțiile au avut un 
caracter interesant atît pentru side- 

-rurgiști cît și pentru acei ce au re
prezentat sectorul minier.

Tovarășul inginer Ghiorgh'șor 
Clieorghe a ținut să precizeze că în 
ultimii cinci‘ ani la Hunedoara s-au 
obținut rezultate demne de apreciat 
în exploatarea furnalelor. Indicii de 
utilizare ai furnalelor reprezintă c 

cei care simt că au de spus ceva 
în formă artistică (poezie, proză 
etc) pot trece pentru discuții mai 
detailate pe la redacția noastră în 
crice zi de lucru. De asemenea, rea
mintim tuturor că cenaclul literar 
„Flacăra" ține cu regularitate ședin
țele sale de lucru la clubul AI. Sa- 
hia, în fiecare sîmbâtă la ora 17,30. 
Aci se citesc și se discută lucrările 
literare ale membrilor cenaclului.

E. M.

I u o t > a de 
S> H u n e d
creștere în ascensiune, cu toate că 
s-au întîmpinat serioase greutăți din 
cauza scăderii în ultima vreme a 
conținutului de fier la unele minere
uri. Au scăzut simțitor consumurile 
specifice, iar calitatea fontei este în 
continuu progres. Aceasta este dova
da cea mai convingătoare că la fur
nale progresul tehnic și-a găsit 
cîmp prielnic de aplicare.

Vorbind despre cele trei condiții 
ce trebuie să le îndeplinească cocsul 
în procesul tehnologic din furnal 
tovarășul Ghiorghișor a arătat, pe 
bună dreptate, că la uzina cocso-chi- 
mică din Hunedoara s-au neglijat 
aceste funcții în munca de cocsifica
re a cărbunelui. Or neglijarea a- 
cestor condiții a- dus deseori la fa
bricarea unui cocs cu rezistență 
slabă ajungîndu-se chiar pînă la 
260 kg., ceea ce a atras ulterior 
perturbări în funcționarea furnale
lor, un randament scăzut, cît și un 
consum mai mare de cocs pe tona 
de fontă.

Cît privește proprietățile chimice 
ale unor minereuri și ale fontei, 
tovarășul inginer Dinu Ioan a re
levat cîjțiva factori care influen
țează consumul specific de cocs la 
furnale. 1.1 a spus că la furnalul 5 
s-a constatat ea fitncționînd cu un 
indice de bazieitate de 1,10 — 1,06 
la sută și 0,8-1,7 la sută mangan, 
producția de fontă a crescut. Nu 
s-a reușit însă să se definitiveze 
precis intensitatea și punctul op
tim de ardere în exploatarea fur
nalelor deși s-a pus accent pe 
producția maximă de fontă ce 
poate fi realizată.

Ca o parte negativă, la discuții 
s-a arătat de către tovarășii ingi
neri Cațighera Cotinel, Ionică loan 
și alții că pe' baza condițiilor con
crete de exploiatare a furnalelor 
consfătuirea nu a dezbătut după 
cum se aștepta problema în ce pri- 
veșe procedeele de încălzire a ae
rului suflat în furnale. Această 
chestiune va trebui să dea de gîn- 
dit pentru propuneri practice și 
experiențe cu rezultate favorabile. 
In cuvîntul său tovarășul inginer 
Ionică, șeful serviciului planificare

COCS 
fontă 

oara
C.S.H., a dat exemple că la com
binat se „preferă" mai mult side- 
rita de la Ghelar de cît cea de 11 
Teliuc sub aspectul că procentul 
de fier este mai mare. EI a pro
pus să se studieze folosirea side- 
ritei de fa Teliuc în mai mare mă
sură deoarece cu toate că procen
tul de fier este mai scăzut dar fi
nind seama de proprietățile chimi
ce. ale minereurilor de la Teliuc 
acestea grevează într-o măsură 
mai mică creșterea prețului de cost 
al fontei pe economia națională.

Cîteva concluzii

Dezbaterile au prilejuit un inte
resant schimb de experiență în 
munca harnicilor siderurgiști pen
tru a producție crescîndă de fon
tă și un preț de cost cît mat te- 
dus. In dorința de a realiza noi 
economii în munca de viitor s-a 
arătat eă ar fi interesant ca perio
dic să se organizeze schimburi dc 
păreri între inginerii și tehnicienii 
cu o vastă experiență din principa
lele centre siderurgice care pot a 
duce noi progrese. în folosirea cît 
mai economică a cocsului la fur
nale. Pentru folosirea cu mai mult 
succes a minereurilor sărace în 
fier, tovarășul inginer Briscan Did 
mitru a indicat furnaliștilor de ia 
Hunedoara să întreprindă cercetă
ri și experiențe temeinic pregătite 
folosind minereuri prăjite cu gra- 
nulații diferite.

Ca o lipsă, s-a remarcat — și 
asta cu atît mai mult cu cît com
binatul hunedorean deține ponde
rea de bază în producția de fontă 
a țării și cu cît aici se fabrica 
o mare parte din cocsul necesar 
furnalelor — slaba participare din 
punct de vedere numeric . a furna
liștilor și cocsurilor la dezbaterea 
problemelor ce privesc rezultatele 
muncii lor. S-a apreciat de aseme
nea • că există posibilități pentru 
reducerea consumului specific de 
cocs pe tona de fontă, dar acestea 
vor trebui să preocupe în viitor 
mai îndeaproape pe fiecare ingin^ 
și tehnician furnalist și cocsar. Dl 
aceasta va depinde succesul.

G. IOAN

Victorie după un joc de calitate
Goroinul — Q. S. Oradea 4-1 (3-1)

Adversarii din duminica trecută 
ai Corvinului, unsprezecele arădean, 
nu mai sint echipa din sezonul tre
cut, care tot timpul campionatului 
a pilotat undeva în coada clasa
mentului, fiind clasată chiar pe ul
timul loc. Spectatorii noștri au pu
tut să vadă la lucru o formație în 
cure rutina unor jucători mai virs- 
tnici (Băcuț Gheorghe, Fer.enczi, 
Neagu, Blujdea) s-a împletit cu ela
nul și voința în luptă a multor ju
cători tineri: Rădulesci:, li ^roș. 
Har șan p etc.

Pe teren au intrat echipele:
C.S. ORADEA; Sugar — Țiriak, 

Rădulescu, Boroș — Keksai, Băcuț 
Gh. — Iakab, Ferenczi, Harsany, 
Neagu, Blujdea.

CORVINUL: Nebela -■ Coiciu, 
Nacu, Molnar — Tătar u. Ba lint — 
Delios, Pop, Zapis, Radu Tudor, Ga- 
vrild.

Lovitura de începere o au jucăto
rii oaspeți. Curînd balonul intră în 
posesia atacanților noștri, un atac 
rapid al lui Zapis, și centrul atacant 
hunedorean este faultat la marginea 
careului de 16 metri. Lovitura de pe
deapsă este trimisă de același Zapis 
pe lingă zid pînă la Radu Tudor 
care marchează nestingherit. Orăde- 
nii acuză afsaid, dar arbitrul își 
menține decizia. Urmează imediat o 
altă fază de atac a jucătorilor noș
tri. O cursă pe aripa dreaptă a lui 
Zapis, o pasă înapoi cu călciiul — 
și, venit din viteză, Pop șutează în 
colțul de jos al porții, dar Sugar 
apără. Nu trec multe minute și o- 
jensiua hunedoreană este din nou 
concretizată: Radu Tudor trage din 
apropiere în poarta pe care Sugar o 
părăsise, un fundaș advers încearcă 

să intervină dar nu face altceva de 
cit să devieze mingea în plasă: 2-0. 
Urmează 10 minute de joc egal, du
pă care atacurile Corvinului se re
însuflețesc, Gavrilă trimite o lovi
tură puternică de puțin peste bară, 
iar Radu Tudor plonjînd la seini- 
înălțime nu poate ajunge o centrare 
a lui Pop, scutind pe oaspeți de alte 
emoții.

S-au deslușit cîteva tendințe po
zitive in jocul hunedorenilor. In pri
mul rind fiecare jucător n-a cedat 
.nici o clipă lupta pentru balon, ata
curile lor fiind extrem de variante șt 
loviturile la poartă numeroase; a- 
poi, desfășurarea jocului pe aripi a 
creat atacanților posibilitatea unor 
pătrunderi spectaculoase și pline 
de eficacitate. Jocul nu scade din 
ritm. O muncă susținută o depun hal
fii din margine și interii Corvinului, 
care acoperă iot terenul, menținînd 
formația noastră în ofensivă.

M treilea gol este opera lui Pop 
Interul dreapta hunedorean — care, 
trebuie spus, in jocul de duminică 
a meritat cu prisosință aplauzele 
spectatorilor, fiind prezent atît în 
apărare cit și in atac — stopează 
scurt o aruncare de la margine a 
lui Gavrilă și trage puternic, cu 
boltă, sub bara transversală. Sugar 
n-a mai putut interveni. Nu trec nici 
d»uă minute și la *n  eantraatai, 

Harsany, în marginea careului de 
16 metri, vrind să trimită mingea 
la poartă trage in pămînt. Arbitrul 
tovarășul Varga Adalbert, Cluj — 
a văzut insă o neregularitate. Pe
nalizarea este transformată precis 
de Băcuț pe lingă zidul greșit pla
sat al apărătorilor localnici.

In partea doua a intilnirii jocul 
scade din intensitate. Oaspeții joa
că în 2ece oameni deoarece halful 
Keksai s-a accidentat și a trecut fi
gurant pe extrema dreaptă. De*lt-  
minteri, nici in tabăra adversă lu
crurile n-au stat prea bine, intrucîi 
Delios acuzind dureri musculare în 
urma unei busculade trece la rindul 
său pe extremă și nu mai poate face 
jocul viguros de pînă atunci. Scorul 
partidei a fost pecetluit în minutul

Corvinul 11 — Minerul
Formația de categorie regională 

Corvinul II a fost întrecută la uri 
scor, care ne scutește de orice alte 
comentarii de reprezentativa mineri
lor din Vulcan. După o primă repri
ză in care hunedorenii au arătat o 
oarecare tragere de inimă, desfășu- 
rind un joc mai clar, în partea doua 
a jocului ei au căzui complet, per- 
mițînd oaspeților să marcheze 4 go

79 de către Radu Tudor în urma 
unei frumoase faze de atac desfă
șurate astfel: de pe partea dreap
tă a terenului Balint aruncă mingea 
la Pop, acesta o trimite imediat la 
Zapis, care demarează cu viteză pe 
linia de fund, driblind toți apărăto
rii, Sugar îi iese înainte și plon
jează, dar unghiul fiind defavorabil 
Zapis preferă să trimită mingea u- 
șor lui Radu Tudor, care de la șase 
metri o împinge în poartă.

Pentru comportarea lor bună toți 
jucătorii echipei noastre merită feli
citări. O remarcă specială pentru 
Pop, Zapis, Tătaru și Molnar. Doar 
Nebela se poate spune că poate fi 
trecut în rindul celor mai puțin 
buni fiindcă de fapt el n-a fost pus 
la încercare. Golul primit nu i se 
poate imputa.

Vulcan 1-5 (1-1)
luri, cu toate că ocaziile de marcat 
au fost mult mai numeroase, scorul 
puțind fi și mai sever. Jucătorii Cor
vinului II au manifestat în această 
a doua jumătate a intilnirii o indo
lență inadmisibilă. Urmează Ca fac
torii de răspundere să discute intr-o 
ședință de analiză și să ia măsurile 
de îndreptare care se impun.

MJRGEA ENESCU
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LOCUINȚELE 
muncitorești — bun 
al întregului popor

In zece ani, in numai atit timp, 
la poalele dealului Chi2id s-a fău
rit mărețul oraș muncitoresc al 
hunedorenilor. Lucrul iacă nu s-a 
terminat. Orașul e și acum in plină ■ 
construcție, in dezvoltare. Cei mai 
multi dintre cititorii noștri au vă
zut cu Ochii lor și știu cum s-au, 
construit primele apartamente și . 
primele străzi. La început oarecum 
mai izolate de vechiul oraș, dar 
crescind alături, in fiecare zi alte 
blocuri noi și spațioase orașul 
'muncitoresc a devenit un cartier 
măreț al întregii așezări hunedo- 
rene.

Orașul .Muncitoresc din Ha e 
(loara nu are un istoric de lungă 
durată. Are totuși un isteric deose
bit. al unei încercate lupte a celor 
cc-l construiesc și-l aezvolt.-. r: ■ 
tru materializarea politicii partidu
lui și guvernului democrat-pornilar 
in scopul creșterii nivelului devia
tă al celor ce muncesc, pentru a 
face viața acestora cil mai plăcută 
cit mai frumoasă.

Unii locatari din O.M. transfor
mă locuințele in ateliere cu, sau 
fără autorizație (Ana Minzaiu bloc 
12, Drecsler Francisc blocul 38).

... Caută și efect.

Opinia puLIică

scan

împotriva
Jalagiilor

"> Locatarii, blocului 3 din O.M. 
au înaintat de ctirînd o scrisoare 
către comisia spațiului locativ, în 
care se spune: „Noi locatarii a- 
cestui bloc fiind deranjați mereu de 
către cetățeanul Drăgan Constan
tin de la apartamentul 6, cerem 
evacuarea lui din bloc, datori
tă scandalurilor repetate ce le să- 
vîrșește în familie conturbîndu-ne 
astfel liniștea...

Primii locatari au trăit emeți 
de neuitat. Ce! care avea să se 
mute primea apartamentul nou in
tr-un cadru festiv, sărbătoresc. Au 
niulțum.t atunci partidului și sta
tului nostru peniru inaCru grijă ce. 
le-o poartă. Au fost însă și unii 
care emoționați n-au putut rosti 
mei cileua cuvinte; le jucau la
crimi in ochi în semn de mulțu
mire și sCi.f..(țic.

Oraș: l a crescut. Un bloc nou șt 
ocupa ea lui de către locatari a 
devenit acum un fapt obișnuit. 
S-au construit și dat in folosință 
aproape 3.000 apartamente. Și cile 
se vor mai construi! O menii țin 
ta acest oraș modern ce predomină 
întreaga panoramă a cetății oțe
lului. De-a lungul unor siăzi, de 
primăvară și piuă toamna tirziu 
trotuoarele sînt însoțite de flori și 
zone verzi. Cei mai harnici dintre 
locatari au amenajat chiar in fața 
blocurilor ronduri cu flori. Alții au 
împodobit balcoanele. Locatarii con
sideră orașul munci feresc, drept 
orașul lor.

E o mindrie pe deplin justificată.

Lipsește organizarea
In fond, locatarii unui bloc for

mează o mare familie, cu interese 
comune. Lucrul este mai evident în 
cazul blocurilor cu apartamente 
numeroase. De aceea, buna înțele
gere între locatari apare ca o con
diție de esență.

Din acest punct de vedere con
siderăm ca o lipsă acută inexisten
ța unor comitete de blocuri, forma
te dintr-un număr restrîns de loca 
tari, dintre cei mai harnici și mai 
gospodari. Acolo unde aceste 
comitete au fost formate cîndva. 
astăzi nu funcționează.

Asemenea forme simpie de coo 
perare între cei ce locuiesc în 
O.M. ar putea avea rezultate fru
moase și imediat. Ele ar putea re 
media multe neajunsuri. Curățe
nia și văruitul scărilor, îngrijirea 
dependințelor, amenajarea spațiilor 
libere dintre blocuri, păstrarea li- 
niștei etc., sînt chestiuni pe care 
comitetele amintite le-ar puea în
făptui. De asemenea, datorită lor 
unele neînțelegeri între locatar; 
Ă-ar aplana fără nici o greutate.

Credem că atît comitetul execu
tiv al sfatului popular, cît și de
putății și factorii de răspundere 
din C.S.Hf, pot conlucra în ve
derea organizării comitetelor de 
blocuri.

Măreț și impună

tor se ridică ia 

poalele dealului 

Chizid orașul nou. 

In clișeu un grup 

de blocuri.

Un apartament model
Sînt cîteva mii de familii care 

locuiesc în Orașul Muncitoresc. 
| Tufiș Gheorghe este topitor ia sec- 
I ția Il-a furnale. Soția iutgjmacara- 
; gistă la atelierul mecanic. Cei doi 

tineri și-au format un cămin al lor

II ID) IE II ...
Intr-o bună zi tovarășul Strata- 

lat, din blocul 48, s-a gindit cil are 
spațiu suficient și a închiriat una 
clin camere — în locuința care de 
fapt nu-i aparține lui. ci uzine- — 
unui ospătar de ia restaurantul 
Corvinul.

Altădată, tovarășul Hodinii Dră
gan — bloc 32, cp. 17 — a băgat 
de seamă că drumul pină in stra
dă e cam lung, așa că t-a venit 
ideea să înceapă a depozita gunoiul 
menajer pc scările podului.

Sint numai două cazuri, deși e- 
xemple s-ar mai putea da. Insă 
asemenea „idei" n-au ce căuta in
tr-un oraș socialist.

Dificultăți
Locatarii de la etajele 1 și 2 

ale blocurilor 19-29-21 și blocul 
Textila din O.M. nu au apă in 
apartamente db aprorijmativ trei 
săptămini. Conducta fiind defectă 
undeva și pină una-alta aceștia 
sînt nevoiți să împrumute apă de 
la alte blocuri.

Defecțiunea, este cunoscută. Mai 
bine zis, o cunosc atît tovarășii de 
la întreprinderea de gospodărie o-

Un fel de ,,i>ecini“ de apartament

S-a stricat instalația apt. 12 - bloc. 16 Ciobanu Frosa și Pleșca G.

— D-ta ești de vină 1 — — Ba d-ta I — — Ba d-td1 —

și sînt fericiți. Locuiesc în blocul 
25 parlamentul nr. 8. De cîr.d au 
primit apartamentul, Tofana și 
Gheorghe se bucură de stima co
locatarilor, nu numai pentru com
portarea tovărășească, dar și pentru

Cei ce fac din pivnițe cotețe de 
păsări.

A-

GĂINILE: — Bine că ne-am 
mutat in blocul 43. In podul gar
sonierei n-aveam atita. spațiu...!

răsenească, precum și direcția ad
ministrativă a combinatului. Dar. 
din păcate, fiecare lasă reparația 
conductei in seama celuilalt, fieca
re argumentind că nu c resortul 
său.

Din această lipsă de înțelegere 
multe familii nu au apa necesară.

Este, oare, o piedică imposibil de 
înlăturat ? 

răspunderea eu care îngrijesc a- 
partamentul încredințat.

Ori cînd le veți bate Ia ușă veți 
fi bine primiți. Și nu vă veți în
șela cînd veți spune ,,ce oameni 
gospodari" 1 Deși amîndoi lu
crează în producție și copiiul ce-1 
au împreună — ce-a mai mare 
bucurie a lor — mai întoarce cîte 
un scaun ori peste patul bunică-si 
bătrînă și slabă, ori peste dulapul 
cu vase, veți găsi totuși în orice zi 
apartamentul curat, zugrăvit, în
grijit, cu instalațiile complete, 
totul în perfectă ordine. Cît despre 
interiorul camerelor orice lucru 
e aranjat cu gust.

Cînd au timp oamenii aceștia să 
>e facă pe toate nu știu, dar te 
simți mulțumit că observi de înda
tă că aci locuiesc oameni gospodari, 
harnici de toată lauda.

In blocul 25 sînt mulți asemenea 
oameni care simt deplina răspunde
re pentru locuința încredințată de 
stat și construită cu atîtea eforturi. 
La fel veți găsi și la lăcătușul Bus
ting Iuliu, la Râileanu Dumitru ca 
și la mulți alții, care pot fi dați 
ca exemplu.

Crescătorie de iepuri 
în casă

Vreți să știți unde se găsește o 
crescătorie de iepuri de casă ?

In blocul 52. Acolo locuiește An
drea Gheorghe de la I.C.S.H. De 
cînd s-a mutat în noul apartament 
Andrea a făcut* * „exces" de spațiu 
locativ. Astfel că el s-a gîi.dit să 
dea o altă întrebuințare bucătăriei, 
transformînd-o în crescătorie de 
iepuri I

Comisia spațiului locativ consta- 
tînd justețea' celor sezisate a pro
pus ca Drăgan Constantin să fie 
mutat din bloc.

★
Din aceleași motive au fost lu

ate măsuri și împotriva altor ce
tățeni care conturbau liniștea neîn- 
grijindu-și apartamentele. Printre a- 
ceștia sînt: Buday Andrei, Baida- 
ttlie Sabina și alții.

Oameni c u inițiativă
Cine a luat primul inițiativa nu 

se știe. Se văd însă rezultatele du
pă care se poate spune fără tea
mă de a greși, că locatarii blocului 
nr. 44 sînt 'oameni cu inițiativă, 
uniți, cărora Ie place curățenia. 
Prin muncă voluntară ei întrețin 
curat terenul din fața blocului pe 
care au amenajat ronduri frumoase 
cu flori.
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IMPRESIONANTUL SUCCES AL ȘȚir[EI ȘOVIET1CE

DRUM BUN SPRE LUNĂ 
noii rachete cosmice sovietice!

N. S. Hrustlou 
o sosii In

S. II.«.
glIIIKlilIIHIIIIIilBIIIIilIlllllllllllllllllllllilIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII|I

■ Sffîereu în fruntea științei | 
S= 

și tehnicii mondiale | 
g © Racheta a fost lansată în vederea stu- gg 
S dierii spațiului cosmic în cursul zborului în g 
g direcția Lunii £> Ultima treaptă este o g 
H rachetă teleghidată cu o greutate de 1.511 g 
H kg © Formarea unei comete artificiale Ce J 
H aparataj științific cuprinde racheta J

III
(Otim-

MOSCOVA (Agerpres). 
TASS transmite următorul 
meat:

In cadrul programului de cerce
tări asupra spațiului cosmic și al 
pregătirilor pentru zboruri interpla
netare, la 12 septembrie 1959, în 
Uniunea Sovietică a fost lansată cu 
succes pentru a doua oară o ra
chetă cosmică.

Racheta a fost lansată în vederea 
studierii spațiului cosmic în cursul 
zborului în direcția Lunii

Lansarea a fost efectuată cu aju
torul unei rachete în mai multe 
trepte.

Ultima treaplă a rachetei depă

șind cea de-a doua viteză cosmică — 11,2 km. pe secundă — se depla
sează in direcția Lunii.

La 12 septembrie ora 15 (ora Moscovei) racheta cosmică sovietică 
se îndepărtase de Pămînt cu 78.51'.. km., aflîr.du-se deasupra unui panel 
situat la nord de insula Noua Guinee.

Ultima treaptă a rachetei cosmice este o rachetă teleghidată cu 
o greutate de 1.511 kg. (fără combustibil). Ea poartă un conteiner cu 
aparataj științific și radiotehme. Conteinerul. care are o formă 
sferică, este etanșeizat și umplut cu un gaz. El este prevăzut cu 
un sistem de reglare automată a regimului termic.

După plasarea pe orbită, con teinerul cu aparatajul științific de 
măsurat a fost desprins de ultim; treaptă a rachetei.

Cu ajutorul celei de-a doua rachete cosmice sovietice urmează să 
lie efectuate:

— studierea cîmpalui magnet.c terestru și a câmpului magnetic lu
nar ;

— studierea zonelor de radiație în jurul Pămîntului ;
— studierea intensității și a variației intensității radiației cos

mice ;
— studierea nucleelor grele din radiația cosmică ;
— studierea componenței gazoase a materiei interplanetare;
— studierea partioulelor mete orice.
Greutatea totală a aparatajului științific și de măsurat împreună 

cu sursele de alimentare și conteinerul este de 390,2 kg.
Pentru transmiterea pe Păr.iîni a tuturor informațiilor științifice, 

pentru măsurarea parametrilor mișcării și controlul asup-a zborului 
rachetei, pe' bordul ei au fost instalate:

— un post de radio emisie care lucrează pe două frecvente — 
20,003 MHz și 19,997 MHz.

Postul de radioemisie emite semnale sub formă de impulsuri te
legrafice cu o durată cuprinsă între 0,8 și 1,5 secunde, lunctionînd în 
așa fel ineît în cursul pauzelor în emisiunea pe prima frecvență de 
20,003 MHz să fie transmise impulsuri pe a doua frecventă — 19,997 
MHz;

— un post de radioemisie care 
li. acționează pe frecvențele 19,993 
MHz și 39,9,6 MHz.

Semnalele radioemițătorului sint 
date sub formă de impulsuri avînd 
o durată variabilă, cuprinsă în
tre 0,2 și 0,8 secunde. Frecvența de 
repetare a impulsurilor este de 1 
plus — minus 0.15 Hz;

— un aparat de radioemisie care
funcționează pe frecvența de 183,6 
■MHz. ,

Pe bordul rachetei cosmice exis
tă fanioane cu stema Uniunii Repu- 
blicilor Sovietice Socialiste și cu 
inscripția „Septembrie 1959".

Pentru observarea vizua’.a a rachetei cosmice, pe bordul ei a 
fost montat un aparataj special pentru formarea unui nor de sodiu — 
o cometă artificială. Cometa arti icială se va forma la 12 septembrie 
ora 21,39 minute și 42 secunde (ora Moscovei). Ea va putea fi obser
vată în constelația Vărsătorului aproximativ pe o linie care leagă 
stelele Alfa din constelația Vulturului și Alfa din constelația Peștelui 
Austral.

Coordonatele ecuatoriale ale cometei artificiale vor fi: ascensiu
nea dreaptă 20 ore 41 minute, iar declinația minus 7,2 grade.

Cometa artificială poate fi observată și fotografiată cu mijloace 
optice (cu filtre optice, care separă linia spectrală a sodiului) de pe 
teritoriul Asiei Centrale, Caucazului. Ucrainei, meiorusiei, parțn centrale 
a teritoriului european al U.R.S.S., precum și al Europei, Africii, țări
lor Orientului Apropiat, Indiei si părții de vest a Chinei.

Toate aparatele de radioemisie montate pe bordul rachetei cosmice 
funcționează normal. Stațiuni radio terestre recepționează informațiile 
științifice de pe bordul rac/zetei.

-Cu ajutorul unui complex special automatizat de aparate de mă
surat ale cărui stațiuni sînt siuate în diferite puncte ale Uniunii Sovi
etice, se procedează neîntrerupt la măsurarea parametrilor mișcării ra
chetei. Prelucrarea rezultatelor măsurătorilor și determinării elemente
lor orbitei ei sînt înfăptuite cu ajutorul unor mașini electronice de cal
cul cu funcționare rapidă.

Toate' stațiile de radio din Un.unea Sovietică vor transmite infor
mații cu privire la mișcarea rachetei cosmice.

Potrivit datelor provizorii, racheta se mișcă pe o traiectorie apropi
ată de cea stabilită prin calcule. SE AȘTEAPTA CA RACHETA COS
MICA SA ATINGA LUNA L.A 14 SEPTEMBRIE ORA 0,05 ORA 
MOSCOVEI.

LANSAREA CU SUCCES A CELEI DE-A DOUA RACHETE 
COSMICE SOVIETICE ESTE O NOUA ETAPA IMPORTANTA IN 
STI DIEREA ȘI CUCERIREA COSMOSULUI DE GATRE OM.

Ea lărgește perspectivele colaborării internaționale în ce privește 
cunoașterea spațiului cosmic, ceea ce va contribui la micșorarea conti
nuă a încordării internaționale și la întărirea cauzei păcii.

■Marți la orele 11,30 avionul „Tu- 
114" care transportă pe N.S. Hruș- 
ciov și persoanele care îl însoțesc 
a aterizat pe aeroportul Andrews, 
statul Maryland. După cum s-a a- 
nunțat, conducătorul guvernului 'so
vietic a fost primit la sosire de 
președintele Eisenhower și de alți 
conducători americani. Programul 
vizitei lui N. S. Hrușciov, dat publi
cității la Washington, cuprinde o 
serie întreagă de manifestări im
portante încă din prima zî a so
sirii șefului guvernului sovietic.

In capitala Statelor Unite, șl 
s-ar putea spune fără exagerare, 
pe întreg teritoriul american, se 
face simțită profunda emoție pro
vocată de acest important eve
niment. Preparativele nemijlocite 
în legătură cu sosirea și cu vizita 
propriu-zisă a lui N. S. Hrușciov, 
sînt însoțite în aceste momente de 
uriașul ecou stîrnit în rîndul popo
rului american și în rîndul întregii 
omeniri de știrea aselenizării ra
chetei sovietice. Milioane de a- 
mericani din toate colțurile țării 
urmăresc cu înfrigurare emisiuni
le posturilor de televiziune consa
crate zborului încununat de succes 
al rachetei cosmice sovietice. Acesl 
eveniment emoționant este apreciat 
aci ca de bun augur pentru vizita 
lui N. S. Hrușciov și ca unul din 
cele mai bune argumente în favoa
rea faptului că în relațiile interna
ționale ca și în știință și tehnică 
trebuie să triumfe rațiunea.

La Washington au începui să 
sosească grupurile de ziariști care 
îl vor însoți pe N. S. Hrușciov in 
vizita sa în Statele Unite. Un a- 
vion| sovietic de' i ip .noii „IL- 
18" a adus grupul de ziariști 
sovietici într-un zbor fără escala 
Moscova—Washington, După cum 
s-a anunțat la departamentul de 
stat, sute de persoane — oficiali-

Cometa artificială 
a fost fotografiată

La ora 21,39‘42" (ora Moscovei) 
cometa artificială — norul ele so
diu — a fost fotografiată, cu apa
rate speciale, la observatorul astro 
-fizic din C.rimeea.

Norul a fost de asemenea foto
grafiat la observatorul astronomic 
din lașkent.

Drumul rachetei
* 12 septembrie — ora 15 (ora 

Moscovei): racheta se îndepărtase 
de Pămînt cu 78.500 km.

* Ora 17: racheta parcursese 
101.000 km.

* Ora 21,39'42“: Cometa artifi
cială formată de rachetă a putut 
fi observată în constelația vărsăto
rului, într-un punct avînd coordo
natele ecuatoriale: ascensiune 
dreaptă 20 ore 41 minute și decli
nația minus 7,2 grade.

* Ora 22: racheta se afla la 
152.000 km.

* Ora 24: racheta se afla dea
supra unui punct al Oceanului At
lantic, avînd coordonatele 4,7 gra
de longitudine estică și 8,4 grade 
latitudine sudică.

— Observațiile radio asupra ra
chetei se pot efectua de pe terito
riile țărilor Asiei de Sud, Europei, 
Africii, America de Sud și din An
tarctica.

Racheta cosmică a atins suprafafa 
Lunii

MOSCOVA (Agerpres)'. — A- 
genția TASS transmite următorul 
comunicat:

La 14 septembrie, ora 00,02 mi
nute și 24 secunde (ora Moscovei) 
cea de-a doua rachetă cosmică so
vietică a atins suprafața Lunii.

Pentru prima oară în istorie a 
lost înfăptuit un zbor cosmic dc

Noi amănunte comunicate de agenția TASS

Date comparative între cele două 
rachete cosmice sovietice

MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS transmite .

După cum s-a mai anunțat, ulti
ma treaptă a celei de-a doua rache
te cosmice lansate la 12 septembrie 
în Uniunea Sovietică cîntărește 
1.511 kg. (fără combustibil). Greu
tatea ultimei trepte a primei rache 
te cosmice lansate la 2 ianuarie 
1959 a fost de 1.472 kg. (de ase
menea fără combustibil).

In conteinerul special din ultima 
treaptă a noii rachete cosmice sovi

pe Pămînt pe un alt corp ceresc 
Pentru a marca acest excepțional 
eveniment, pe suprafața Lunii au 
fost aduse fanioane cu stema Uni
unii Sovietice și cu inscripția „U- 
niunea Republicilor Sovietice So
cialiste. Septembrie 1959“.

Pentru asigurarea integrității 
fanioanelor în momentul atingerii 

etice care înaintează spre Lună au 
fost instalate aparate cu ajutorul 
cărora pot fi făcute următoarele 
cercetări științifice care nu au fost 
efectuate cu ajutorul primei rache
te : studierea zonelor de radiație 
din jurul Pămîntului, studierea nu
cleelor grele din radiația cosmică.

Prima rachetă cosmică sovietică, 
care a devenit o planetă aitificială a 
sistemului solar, a efectuat pînă a- 
cum peste o jumătate de miliard 
kilometri. ,

Lunii au fost luate măsurile nece
sare.

Programul măsurătorilor științifice 
s-a încheiat.

In momentul întâlnirii cu Luna 
și-au încetat funcționarea mijloa
cele radiotehnice instalate în con
teinerul cu aparataj științific și 
de măsurători.

Atingerea Lunii de către rache
ta cosmică sovietică constituie un 
excepțional succes al șțiinfei și 
tehnicii. A fost deschisă o nouă 
pagină în cercetarea spațiului cos
mic.

Spărgătorul de ghiafă atomic 
„Lenin“ gata de plecare în prima 

cursă
LENINGRAD (Agerpres). TASS 

transmite: La 12 septembrie ora 
12,30 ora Moscovei, spărgătorul 
de gheață atomic „Lenin", primul 
din lume, care a fost construit la 
șantierul naval al Amiralității de 
la Leningrad, a fost remorcat pe 
Neva (în centrul orașului) și an
corat la focul unde acum 42 de 
ani a răsunat salva de pe crucișă

tăți și ziariști din toate țările — 
11 vor însoți pe N. S. Hrușciov 
în călătoria sa. Transportul acestui 
grup numeros se va face cu un 
mare număr de avioane.

In Aederea Cuvântării, pe care 
o va rosti N. S. Hrușciov la clubul 
presei naționale, a doua zi după 
sosirea sa în Statele Unite, cere
rile de bilete au depășit cu mull 
cele 480 de locuri cît numără sa
la. Se proiectează mutarea eventu
ală a acestei întîlniri într-un local 
mai măre pentru a se putea face 
fișță afluenței participanților dor
nici să asiste la cuvîntarea lui N.S. 
Hrușciov.
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torul „Aurora" care a vestit naște
rea primului stat socialist.

Mii de leningrădeni s-au adunat 
pe cheiurile Nevei pentru a saluta 
nava-Amiral a flotei sovietice și e- 
chipajul ei.

După ce va staționa timp de 
două zile pe Neva, supărgătorul de 
gheață va fi supus încercărilor în 
larg.


