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în preajma alegerii organelor 
CONDUCĂTOARE DE PARTID

in întrecerea socialistă, 
pentru noi succese

tio rodnic schimb de onoare

Pășim cu entuziasm și plini de 
încredere în forțele noastre într-un 
nou trimestru de muncă, ultimul 
din acest an, timp în care siderur- 
giștii și constructorii, cei ce lucrea
ză în industria locală ți toți oame
nii muncii din orașul nostru vor 
completa cu noi realizări succesele 
repurtate pînă acum. In întrecerea 
socialistă la care participă cu însu
flețire furnaliști și aglomeratoriști, 
cocsari și oțelari, laininatori și tur
nători, mii de constructori, oameni 
ai muncii de cele mai diferite pro
fesii, se pregătește un nou avint 
pentru a se asigura depășirea sarci
nilor de plan și a angajamentelor 
luate în fiecare sector și atelier, 
pentru creșterea producției și redu 
cerea prețului de cost, pentru reali
zarea sarcinei pusă de plenara din 
iulie a.c. a C.C. al partidului nostru 
pentru obținerea in acest an a cel 
puțin un miliard lei economii.
/■Dar această întrecere este cu 
atit mai insufkțitoare ți mai mobi
lizatoare, ca cit in viața organiza
țiilor de partid va a\ea loc in cu- 
rind un eveniment deosebit — ale
gerile noilor organe de conducere. 
Membrii și candidații de partid, top 
oamenii cinstiți se străduiesc să 
cinstească alegerile organelor con
ducătoare in organizațiile de bază 
cu realizările lor cele mai irumoa- 
se în producție. Și ca dovadă, ei își 
confirmă voința cu faptele din f.e- 
care zi. In munca depusă la monta
jul celei de a patra mașini de șar- 
jare de pe șantierul uzinei cocso- 
chimica constructorii au reușit să 
Ș^tige un spor de lucru de cîteva 
săptămîni. Pe șahtierul unde ss 
înalță un nou cartier, de la poșta 
nouă la școala profesională siderur-

Intrecere vie —
Indeplinindu-și încă cu cîteva zile 

în urmă angajamentul de a da 
patriei pînă la sfîrșitul anului 13.OUQ 
tone de oțel laminat în afara sarci
nilor de plan, cele trei schimburi de 
muncitori de la laminorul de 800 
se întrec acum pentru ca în cinstea 
alegerilor noilor organe conducătoa
re de partid să consolideze și mai 
mult succesele obținute și să dobîn- 
dească altele noi. Și ca o dovadă 
■ acestui lucru poate fi arătat fap
tul că numai în perioada 1-28 sep
tembrie cele trei schimburi de lânii-

Hotârirea ^constructorilor de locuințe
Peste puțin timp vor începe ale

gerile noilor organe, conducătoare 
de partid și pe șantierul de cons
trucții de lîngă Poșta Nouă. Pentru 
a cinsti așa cum se cuvine acest 
eveniment, constructorii de aici at) 
bot&rît ca în aceste zile să termine 
gi în folosință două nqj 

gică, brigăzile harnicilor zidari, 
dulgheri, tencuitori și instalatori 
dovedesc cu rezultate noi că pot 
obține indici de plan sporiți, că pot 
să scurteze timpul de construcție a 
blocurilor muncitorești.

In combinatul siderurgic graficul 
întrecerii vestește că în ce priveș
te realizarea unei producții sporite 
de metal, hunedorenii au întrecut pe 
reșițeni. Pină la 24 septembrie 
Cocsarii au produs in contul anga
jamentului 52.691 tone cocs peste 
plan. Folosind mai bine capacitatea 
de producție a agregatelor furnali
știi au reușit de asemenea să des
carce cu 21.674 tone mai multă 
fontă peste plan, cj 11.000 tone mai 
mult de cit reșițenii; oțelarii în 
scurt timp vor elabora cea de-a 
patruzecea mie tonă de oțel peste 
plan.

Datorită elanului și rezultatelor 
lor deosebite numele multor side- 
rurgiști hunedoreni au devenit cu
noscute în întreaga noastră patrie 
trecînd chiar și peste hotarele ei. 
Maiștrii comuniști Tripșa Ștefan, 
Erou al Muncit Socialiste, Pleșa 
Cornel de la laminoare, Cismaș 
Gheorghe și Pal Victor de la fur
nalele 5-6, Moraru Grigore de la 
aglomerator, topitori principali la 
cuptoarele Siemens Martin ca No- 
jogan Alexandru, Șerban Dumitru, 
Karamalis Teodor, Orelt Paul, Mo- 
gonea Constantin, Brujan Dumitru, 
șefii de echipe de la furnale Cîndea 
Ion, Olaru Alexandru și mulți al
ții, de multe luni nu lipsesc din 
rîndurile fruntașilor, fiind promo
torii insuflețitei întreceri, depășin- 

(Continuare in pag. IV-a)

rezultate frumoase
natori au reușit să lamineze cu 
1.600 mai multe tone de oțel de cît 
prevedeau sarcinile de plan.

Meritul pentru frumosul succes 
înregistrat în cadrul întrecerii ce se 
desfășoară revine întregului colectiv 
de laminatori și îndeosebi munci» 
torilor din schimburile conduse de 
Trifu Gheorghe și Crăciun Ștefan 
care în perioada amintită au lami
nat cu 738 și respectiv 581 maj 
multe tone de oțel peste sarcinile 
planificate, 

blocuri cu cîte 24 apartamente fia? 
care, iar nu peste mult timp alte 
două blocuri *— blocurile 87 și 91.

Paralel cu aceasta, constructorii 
au mai hotărît să intensifice ritmul 
lucrărilor la cele 8 blocuri aflate în 
faza de finisaj, precum și lucrării? 
de roșu la cele 16 blocuri pflate tn 
țlină aonștrucție.

Alegerile noilor organe conducă
toare de partid care vor începe in 
curînd în secția Martin nr. 1 sini 
întîmpinate de întreaga masă de 
oțelari cu viu interes și cu reali
zări din cele mai de seamă în ce
ea ce privește sporirea producției. 
Indeplinindu-și planul pe trimestrul 
III cu mult înainte de termen, har
nicii oțelari au organizat în ziua 
de 24 septembrie a.c un însrfleiil 
schimb de onoare închinat alegeri
lor ce se apropie. Preocupîndu-se 
îndeaproape de folosirea în condiții 
mai bune a timpului de lucru și a 
capacității cuptoarelor, oțelarii au 
reușit ca în această zi să producă 
cu 104,7 mai multe tone de oțel 
peste prevederile planului.

O importantă contribuție ia dobîn- 
direa acestui succes au adus-o e

1

Tîrgul internațional de ta Brno are misiunea sâ contribuie la dezvoltarea, relaț^loiț .seciale și 
economice între țările cu diferite regimuri sociale, la schimbul experiențelor tehnice șl la apropierea între 
popoare în general. In felul acesta cercurile tehnice au avut prilejul să cunoască o serie întreagă de ma
șini străine, iar tîrgul a fost o valoroasă școală a tehnicii noi, o sursă de noi învățăminte și experiență. 
Anul acesta la tîrg au fost prezente cele mai de seamă realizări din domeniul industriei constructoare 
de* mașini, materii prime, semifabricate în legătură cu producția de mașini și metalurgie, precum și fe
lurite produse de larg consum de origină mecanică Și-au expus produsele aici 30 de țări din Europa 
și din celelalte continente. Acestea sîrtt: Argentina, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, R.P, Ghlneză, Dane
marca, Finlanda, Franța, India, irak, Italia, Japonia, Jugoslavia, Canada, Lichtenștein, Ungaria, R. D. 
Germană, Norvegia, Olanda, R.F. Germană, Polonia, Portugalia, Romînia, Uniunea Sovietică, Spania, 
Suedia, Elveția, Tunisia și Marea Britanie. Din străinătate au itiai participat la tîrg în afară de ex
pozițiile oficiale mai mult de 300 expozanți individuali.

In foto: vedere de ansamblu asupra tîrgului.
(Ultiți In pag. II-a relatările despre tîrgul de la Drnoj

chipele prim-topitorilor Mihai Du
mitru, Topor L.oghin, Mogonea Con- 
stantin, Bîrlea Traian și Brujan 
Dumitru. Bunăoară, echipa lui Mi
hai Dumitru a elaborat în ziua

Ritm intens de lucru
pe șantierul distilăriei de gudroane

O muncă rodnică depune în aces
te zile premergătoare alegerilor noi. 
lor organe conducătoare de partid, 
și colectivul de muncă de pe șantie
rul distilăriei de gudroane. Despre 
aceasta vorbește însăși stadiul avan
sat al lucrărilor de finisaj, precum și 
ritmul intens in care se desfășoară 
lucrările de moniaj și instalații. 
Spre exemplu, datorită abnegației cu 
care se muncește in fiecare zi, in 
subsecția prepararea fenolelor s-a și 
terminat piuă acum tencuelile inte- 

schimbului de onoare 14,3 tone de 
oțel în afara sarcinilor de plan, cea 
condusă de Topor Loghin 10,8 tone, 
iar echipa prim dopitorului Bîrlea 
Traian 12,7 tone oțel.

rioare și exterioare. La fel, în sub
secția cristalizare și spălarea fracte- 
lor s-a^terminat tencuielile interioare 
iar in prezent se fac pregătiri pentru 
începerea tencuielilor exterioare.

La efectuarea acestor lucrări și 
multe altele, au muncit cu rivnă și 
s-au evidențiat membrii echipei 
de tencuitori condusă de comunistul 
Portase Gheorghe și echipa de dul
gheri a comunistului Laszlo Fran- 
cisc.
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CEHOSLOVACIA țara gazdă a primului
Tirg Infprnntlonnl de Ia Brno

Am avut fericita ocazie să fac parte din delegația de ziariști a 
țării noastre care a fost invitată să viziteze primul tirg internațional 
de Mostre de la Brno și Republica Cehoslovacă. In cele ce urmează 
vei împărtăși cititorilor noștri impresii din această călătorie.

La început mă simt dator să redau cîteva cuvinte ce ne-au 
'adresate la sosire în minunatul oraș Brno — capitala Moraviei, 
către gazdele care ne-au întîmpinat:

„Sîntem convinși că fiecare dintre dumneavoastră ziariștii 
cu ocazia tirgului va vizita Cehoslovacia, se va întoarce acasă 
cele mai frumoase impresii nu numai despre tirg, dar și din șederea 
in țara noastră, al cărei popor are sentimente de prietenie pentru po
porul romîn și pentru toți oamenii iubitori de pace din toată lumea. 
Și de aceea vă dorește — bine a i venit dragi oaspeți !"

In tot timpul ne am bucurat de ospitalitatea poporului cehoslovac 
și de sincera lui prietenie, am avut prilejul să cunoaștem realizările 

I țării prietene pe drumul construirii socialismului.

industriei și economici dez- 
care a luat un avînt neo- 

în anii regimului de demo- 
populară. Aceasta s-a do-

Cîteva cuvinte 
despre industria cehoslovacă 

Cehoslovacia, este- țara frumus-- 
(ilor naturale și a monumentelor 
istorice, dar pe lîngă acestea este 
și țara 
voltate, 
bișnuit 
crație
vedit nu numai prin creșterea abso'u- 
tă a tuturor ramurilor industriale 
dar și în schimbările uriașe care 
s:aii realizat în structura industri
ei cehoslovace, unde o însemnătate 
excepțională a căpătat industria 
grea împreună cu creșterea simul
tană a 
ramurile 
acestora 
prinderi
industriei grele, care au fost cons
truite îti perioadele trecute ale pla
nurilor cincinale. O caracteristică 

dezvoltării de după 
te și industrializarea

rol important în dezvoltarea indus
triala a țării.

Avînd în vedere faptul că Cehos
lovacia are relații comerciale cu 
toate țările lumii și că este situată 

— avantajos — în inima Europei, 
ea a devenit umil din centrele .im
portante ale comerțului internațio
nal.

Rezultatul acestui fapt este deci 
tîrgul Internațional de la Brno 
care s-a desfășurat între 6-20 sep
tembrie a.c.

producției tradiționale — 
industriei umoare. Dovada 
sînt numeroasele între- 

industriale noi și centrele

ÎHSSWHStâ

Slovaciei.
Producția

180 la

exportă 
lume și

la 
O

industrială totală a 
Cehoslovaciei din anul 1958 a cres
cut față de anul 1937 cu 326 la su
tă. In aceeași perioadă a crescut 
producția mijloacelor de producție 
cu 237 1a sută și producția obiec
telor de larg consum cu 
sută. i

Industria cehoslovacă 
produsele sale în întreaga
abilitatea muncitorilor și tehnicieni
lor acestei țări pste renumită. Cen
trul de . greutate' al exportului ce
hoslovac îl constituie produsele de 
mașini de diferite feluri pțnă 
instalații industriale complete,
parțe înseninată o formează și pro
dusele tradiționale ale industriei u- 
.șpafe și de larg consum cum sînt 
sticlăria deiun renume mondial, 
cristalul de Boemia, bijuteria din 
Jabloneo, încălțămintea și produ
sele textile.

Comerțul exterior reprezintă o 
parte însemnată din venitul națio- 
ital al Cehoslovaciei și joacă un

Impresii
Pavilionul central al tirgului de 

la Brno, este pavilionul A cu o su
prafață de 13.500 metri patrați. In 
partea sa din față se află secția ofi
cială a tirgului, care simbolizează 
munca comună pentru pace între 
popoare.

Pavilionul A are in afară de spa
țiul pentru intrare format de o așa 
numită rotundă, trei hale în care 
sînt plasate expozițiile oficiale de 
stat ale Uniunii Sovietice, R. P. 
Chineze, Bulgariei și Ungariei. Du
pă ce pe suprafețele libere vizitatorii 
admirau exponatele acestor țări, 
cum ar fi mașini grele pentru dife
rite construcții și de comunicație, 
tractoare și mașini pentru agricultu
ră, instalații pentru mine și uzine me
talurgice, autovehicule mari de mar
fă, care purtau marca diferitelor 
uzine sovietice; sau vagoanele de 
cale ferată din Bulgaria; instalați
ile pentru industria petroliferă fa
bricate în R.P. Romină: sau con
fortabilul autobus polonez NT SA. 
in interiorul halelor ii întimpină al 
tă gamă de produse mult apreciate. 
Vă ddclar sincer că cm stat la 
rind mai mult de o oră și jumăta
te pentru a ajunge în apropierea 
automobilului Zill 111 care se afla 
pe o masă rotativă cu ușile deschi
se pentru a oferi vizitatorului toate.

\

Spațiul rezervat Tirgului Inter
național de Mostre de la Brno este 
locul expozițiilor clin cartierul pi
toresc Pișarky, care prin mărimea 
sa — 52 hectare — poate fi socotit 
printre cele mai de seamă expoziții 
europene. Este înconjurat de coline 

' împădurite și prin amenajarea sa 
de parc., este unul din cele mai fru
moase terenuri de expoziții din lu
me. Tirgul este la o distanță de 20 
minute de centrul orașului' Brno cu 
iranvaiul, troleibusul sau autobu
sul.

Din întreaga suprafață de 52 
hectare, suprafața de expoziție a- 
copcrită, care cupride 13 pavilioa
ne, printre care și cel al țării noa- presă, puncte sanitare, restaurante.

st re, are 65 mii metri pătrați tar 
suprafața liberă 60 mii metri pă
trat,'. Impresia generală favorabilă 
a vizitatorului la examinarea dife
ritelor pavilioane de expoziție, care 
sini legate intre ele cu drumu'i 

fără praf este subliniată și accentu
ată de faptul că, pe terenul expo

ziției este verdeață îndestulătoare și 
ronduri de flori, ceea ce oferă vi
zitatorului nu numai posibilitatea 
circulației rapide și o orientare bu
nă dar și odihnă plăcută. In afară 
de pavilioanele d- expoziție sînt 
instalate1 aci centrale telefonice și 
de teleimprimare, poșta, servicii de

din cîteva pavilioane 
posibilitățile de a-l cerceta cu amă
nunțime. Zill 111 transportă 8 per
soane, atinge o viteză de 170 
km., la eră, are o turație de 
4.200 ture pe minut și dezvoltă o 
putere de 220 C.P. Ghidul expozi
ției ne informează că nenumărate 
cercuri comerciale șî întreprinderi 
din diferite țări au admirat frumu
sețea acestui automobil și s-au in
teresat de posibilitățile de cumpă
rare. In pavilionul sovietic stîrnește 
admirație și cel mai mare camion 
autobasculant din întreg tirgul care 
poate transporta o încărcătură de 
40.000 kg.; apoi instalațiile pentru 
fabricile) textile, mașinile unelte 
automate, televizoarele Rubin 201 
si 202, pe ale căror ecrane se putea 
vedea fiecare trecător prin hală, etc.

In cartea de vizită a expoziției bul
gare se găsesc valoroase aprecieri 
asupra aparatelor Ronț gen, motoci
cletelor, bicicletelor și 
produse de fabricile din 
garia.

In pavilionul- B. unul
pavilioane unde sînt expuse produ
sele industriei cehoslovace, atrage 
atenția și cucerește admirația celor 
mai de seamă specialiști, turbina 
Kaplan ș Betatron 15 — AfeV, care 
au fost distinse la expoziția mondi
ală de la Bruxelles în anul trecut. Tot

aici se găsesc, defectoscopul ATD 
995, electromagnetic, automatic tu
bular și comanda electrică pentru 
aparat ui de sudură micropunci 
E.R.CS. — M.S.: mașini — unelte, 
tehnica sudurii și tehnica de curent 
tare.

frigiderelor
R. P. But-

din multele

cafenele, chioșcuri cu răcoritoare, 
birouri de informații pentru vizita
torii veniți aici, care trebuie sd 
spunem că au format un număr 
impresionant. Buletinul oficial al 
tirgului arăta la 19 septembrie r.ă 
tîrgul a fost vizitat de la deschide
re de 2.025.000 persoane din dife
rite țări ale lumii, ca acest număr 
să se ridice la peste 2.500.000st>iziJ 
tatori pînă in ziua închiderii — 20 
septembrie. Trenul, autobusele, tu
rismele, avioanele* aduceau aici 
zilnic mii de vizitatori. In timpul 
tirgului intre Praga și Brno a fost 
creat un „pod aerian" de către 
aeroliniile cehoslovace care efectu- 
a zilnic cite 16 curse.

Expoziția
Am avut deose

bite sentimente de 
m ndrie la acest 
tîrg internațional, 
după cum este în
dreptățit să le aibă 
fiecare om al muncii din patria 
noastră care și-a adus contribuția 
la dezvoltarea tinerei noastre indus
trii grele și constructoare de mașini 
care și-a făcut cunoscute produsele 
peste hotarele patriei, precum și aici 
la tîrgul de la Brno.

In legătură cu exponatele țării 
noastre și aprecierea lor iată ce 
declară tovarășul Predescu Alexan
dru, directorul pavilionului R.P.R.
— Încă din primele zile după deschi 

derea tirgului, pavilionul romînesc 
a fost vizitat de diferite delegații 
străine, de către primul ministru 
al Cehoslovaciei V. Siroky, care s-a 
interesat in mod deosebit de utila
jul nostru petrolifer și alte produse, 
apreciind în același timp reușita 
prezentare a tuturor produselor.

Ceea ce trebuie subliniat este fap
tul că a fost admirată instalația de 
forat la adincimi de 3.200 metri de
oarece turnul este compus din 3 
secțiuni diferite ceea ce dă posibi
litate să se monteze în numai 3— 
4 zile în comparație cu alt tip care 
necesită o perioadă de montaj mult 
mai îndelungată.

— La acest tîrg internațional, 
țara noastră a vîndut multe pro
duse ?

— Da. Tîrgul ne-a oferit posibili
tatea să vindem o serie întreagă de 
produse romînești, cum sînt insta
lațiile de foraj, rulouri coaipresoare, 
electromotoare de 14 kw., converii- 
zoare pentru sudură, tractoare, re
morci basculante, poduri rulanîe, 
camioane, excavatoare, geamuri,

„ In clișeu, Pavilionul Z, care ■j 
( prin forma sa arhitectonică este -j 

cel mai frumos din lume. Solu- j 
r ția îndrăzneață de construcției 

(din țevi) a avut un mare ră- 1
L sunet în străinătate. Suedia, Ma- , 
(. rea Britanie și alte țări. Pavilio- » 
t nul are o suprafață de 29.000 

metri patrați.
r
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stîrnit mult interes

Interviu cu tovarășul 
PREDESCU ALEXANDRU 

director al Pavilionului R.P.R.

etc. De asemenea 
am încheiat con
tracte economice 
pe anul 1959 —
I960 cu Cehoslo
vacia și Jugoslavia

în valoare de zeci de milioane. S-a 
luat contact cu diferite firme stră
ine din Spania, Anglia, R.F. Ger
mană, Brazilia, Olanda și a'tele 
care au prezentat interes pentru pro
duse romînești

Tîrgul Internațional de 'Mostre 
de Ia Brno ne-a dat posibilitatea 
încheiem contracte de import penlru 
anumite mașini și utilaje de care a- 
vem nevoie. Astfel vom importa ma
șini pentru industria lemnului, fri- 
gorifere și aparatură diversă pentru 
industria alimentară, mașini pentru 
fabricat încălțăminte, mașini pentru 
confecționat și împachetat țigări, 
utilaje pentru tricotat ciorapi și 
altele.

Pavilionul țăiții noastre a fost 
apreciat la acest tîrg internațional. 
Posturile de radio din Cehoslova
cia au consacrat emisiuni speciale 
pavilionului romînesc, ziarele de a- 
semenea au publicat aspecte de la 
expoziția țării noastre și au făcut 
aprecieri valoroase produselor romî- 
nești. Conducerea pavilionului 
R.P.R, a fost invitată la diferite 
conferințe de presă pentru a prezen
ta și a da detalii asupra produselor 
noastre. In cartea de vizită a pavi
lionului R.PR. sînt consemnate de 
către vizitatori impresii plăcute și 
aprecieri de valoare pentru industria 
țârii noastre

Brno — septembrie 1959

Pagină redactată 
de tr i mi sal nostru

OLIVIU CRIȘAN
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FURNALIȘTII MILIONARI
> Treci nd pe la comitetul de partid 
( al Combinatului Siderurgic Hune- 
\ doara. am fost întrebat dacă vreau 
5 să scriu ceva frumos. Am răspuns 
\ că aceasta este dorința fiecărui co- 
l respondent. Atunci, mi s-a propus 
f să scriu despre furnaliștii milio- 
1 nan.
( Așa se.face că am poposit de 
I curind in mijlocul jurnaliștilor. Si- 
Z luetele uriașelor jurnale se văd de 
P departe, ele fiind pentru vizitatorul 
5 străin așa cum este farul pentru 
i marinari. Chiar șt noaptea, arzălo- 
i rut de gaz cu limbile sale de foc 
\ te ajuta să ajungi intr-un timp 
< scurt la jurnalele, noi. Trecem mai 
( intii pe la siloz și apoi urcăm pe
> platforma de descărcare. Ne intim- 
l pină cunoștințe vechi, maiștrii Ca- 
? zan Ștefan, Victor Pal, prim-iopi- 
7 torul Olaru Alexandru.
7 Pe cițioa dintre ei îi cunosc mai 
/ demult, de cind lucram la furnalele 

vechi. Nc-am așezat chiar- lingă 
rina furnalului. lJe aici se vede, 
foarte bine schi pul, care in mersul 
său lin transportă din siloz tocmai 
sus de iot la o înălțime peste 50 
metri materialul necesar încărcă
rii furnalului. Operațiile cele mat 

complicate începind cu încărcarea șt 
termiriînd cu astuparea crtjiciului 
după descărcare se fac automat. 
Furnaliștii au de lucru doar c.i jgh - 
abut pe care se scurge fonta. încolo 
totul se rezumă Ia aparate, butoa
ne, manete. Cfuar și destuparea, 
străpungerea orijiciului pentru des
cărcare se face acum cu o mașină 
specială.

Cînd toți muncesc in
De pe păraîntul întovărășirii agri

cole „Zori Noi" din satul Zlaști — 
cele 180 hectare însămînțate, s-au 
obținut peste 2.000 kg. grîu la hec
tar și se va scoate aproape 4.30C 
kg. porumb de pe cele 40 hectare, 
„cifre" nemai-întîR .ite la vecinii
lor de munte individuali din Boj.

La aceste succese s-a ajuns prin 
întrebuințarea în mare parte de că
tre întovărășiți, a tractoarelor și ma

Am stat mult timp In mijlocul 
harnicilor jurnaliști. De la ei am 
aflat multe lucruri interesante. Voi 
încerca să povestesc două din aces
tea care mi se par mai esențiale și 
care de fapt sint in măsură să ilus
treze perfect munca și rezultatele 
pricepuților jurnaliști huneddrem.

Pe prim plan se situează preocu
parea permanentă pentru creșterea 
producției de fontă. Pentru aceasta

ei și-au 'îndreptat atenția spre 
creșterea indicilor de utilizare a fur
nalelor — mijlocul cel mai sigur de 
sporire a producției. De altfel a- 
tunci cind au chemat la întrecere pe 
jurnaliștii din cealaltă cetale de joc. 
— Reșița — hunedorenii au propus 
ca obiectiv principal sporirea indi
cilor de utilizare a agregatelor cu 
10 la sută, adică, așa cum s-a 
subliniat la recenta plenară a C.C, 
al partidului — la aceleași agrega
te să se producă mai mult și mai 
ieftin.

Ce au jăcut jurnaliștii de la sec
ția !l-a pentru a-și asigura succe
sul? Mai intii au studiat care.sin; 
factorii care duc la spor ir. a volu
mului ulii la furnal. S-au făcut nu
meroase propuneri. Cu ajutorul ca
binetului tehnic furnaliștii au reușit 
să aplice cea mai sigură cate. Stu
diind documentația sovietică ei au 
început să utilizeze in furnale aer 
cu umiditate constantă prin adău

șinilor S.M.T.-ului din Orăștie, cu 
care în fiecare an lucrează pe bază 
de contracte. De remarcat este și 
aportul adus de toți membrii întovă
rășirii — spunea tovarășul Suciu 
Abel președintele — care sînt fruntași 
în muncile agricole. In acest sens o 
mare contribuție au adus țăranii 
cum ar fi: Scurtu loan, care la ter
minatul recoltatului a primit 3.900

garea de aburi supraîncălziți, la 
viului suflat în jurnal. Prima dată 

acest sistem s-a aplicat experiment 
la furnalul nr. 5, iar apoi în urma 
rezultatelor bune înregistrate ne 
procedeu a fost extins și la furna
lul nr. 6.

Desigur că, pe ceilați furnal iști 
ii interesează rezultatul. După noul 
procedeu s-a realizat indici de utili
zare nemaicunoscuți pină acum la 
furnalele din țara noastră. Timp de 
mai multe zile indicele mediu pe 
secție a fost de peste o tonă de 
fontă pe m.c. volum util de furnal. 
0 scurtă analiză ne pune în fața 
unor cifre concludente: indicele de 
utilizare a jurnalelor a crescut cu 

12,41 la sută, ceea ce înseamnă că 
angajamentul luat de hunedoreni 
cind au pornit întrecerea cu side- 
rurgiștil reșițeni a fost depășit. 
Desigur că la aceasta a mai con
tribuit șt alți factori' cum ar fi 
respectarea graficului de încărcare 
șt descărcare, dozarea perfectă a 
șarjelor și bine înțeles p-icepcrea 
și hărnicia jurnaliștilor hunedoreni. 
Toate acestea au făcut ca furnaliștii 
secției a II-a să producă peste 
sarcinile de plan de ia începutul 
anului mai mult de 19.000 tone de 
fontă.

Principal este și faptul că prețul 
de cest al fontei este într-o con
tinuă scădere ^devenind cu fie
care zi mai ieftină. E.onon.iie 
realizate de Jurnaliști au jăcut ca 
celor din secția II-a să li se spună
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comun
kg. grîu, Păcuraru Iosif — 2.400 kg, 
grîu de pe un hectar și 20 ari pă- 
mînt venit în întovărășire și alții.

încă de pe acum membrii întovă
rășirii agricole „Zori Noi" din Zlaști 
se pregătesc de semănatul griului 
de toamnă, selecționatul seminței, 
știind că numai așa, muncind la
olaltă și după metode agrotehnice 
înaintate obțin recolte bogate.

Jucînd excelent la Arad

Hunedorenii au cîștigat la scor
Desigur că pentru mulți scorul cu 

care a cîștigat Corvinul Ia Arad, î.i 
dauna echipei feroviare, a fost oare
cum surprinzător. Insă pentru cei 
care an asistat la ioc rezultatul nu 
constituie o surpriză, deoarece hu
nedorenii puteau să realizeze im 
scor și mai mare, dacă nu ratau c.- 
t .va ocazii clare și dacă portarul 
echipei gazde nu salva golul gata 
făcut. Satisfacția este și mai mar.', 
cil cît victoria a fost ob;i iută în 
deplasare datorită unui joc bun, 
cu acțiuni frumos închegate.

Ekși coțiduși cu I—0, prin golul 
înscris de Dm, di:i lovitură 1 bera 
— dictată prea ușor de arbitrul Ni- 
țescu (Sibiu), hunedorenii au con
tinuat să atace, să ere ze faze spec
taculoase dar Gavrilă și Radu Tu
dor ratează situații favorabile. In mi
nutul 36 Radu Tudor tiu mai greș ș- 
te și înscrie cu t ..tu i t.-.v nția u 
Bi.tr in.

Jucătorii de la Corvinul pun stă- 
pînire pe t t terenul atacă foarte 
mult și cu succes. La o combTia- 
ție interesantă între Balint — Tă
tarii — Gavrilă, balonul ajunge Ia 
Zapis care r.ia fulgerător în p'.asî : 
2—1.

■Spre sfârșitul primei r.prize începe 
să plouă — ploaia va continua fi
nă după sfîrșitul jocii ui. Chiar la 
reluare hunedorenii, avînd jocul la 
discreție, înscriu din nou prin Za- 
pis care a sp.calat o gr.șeală a 
apărării. Același Zapis, urmărind ba

Cupa regiunilor la box
Timp de trei zile, pe podiumul in

stalat în potcoava stadionului Cor
vinul din orașul nostru s-au desfă
șurat întîlnirile din cadrul „Cupei 
regiunilor" la box, la care au parti
cipat formațiile selecționate ale re
giunilor Cluj, Baia Mare și Hune
doara. In urma unor întîlniri viu 
disputate, printre care multe de

Eva Maier: 1,65 m. la înălfime
In cadrul unui concurs de atletism 

desfășurat duminică de dimineață 
pe stadionul din localitate tînăra at
letă Eva Maier din cadrul clubului 
Corvinul a trecut ștacheta înălțată 
1,63 metri. Aceasta este a doua per

lonul care a revenit din bară, șu
tat de Radu Tiidor, urcă scorul Ia 
4—1

Atacurile inițiate de jucătorii lu- 
nedoreni derutează apărarea ară- 
dană. Prin jocul pe aripi unde Ga
vrilă — în special în repriza doua
— se descurcă excel nt, ca și jocul 
creator pe care-1 fac Zapis, Radu 
Tudor, Balint, formația Corvinul 
practică un fotbal ex.e'eît, fapt c: 
a determinat pe spectatori — nu nu
mai pe inimoșii suporteri veniți din 
Hunedoara să-și încurajeze eh
— să aplaude la „scenă deschisa". 
Au plăcut toate cele cinci goluri ale 
llunedorenilor și în special ultimul. 
Faza a fost foarte frumoasă și me
rită descrisă. De la cca. 20 metri 
Zapis execută lovitură liberă di p.- 
partea dreaptă a terenului. Balo .ul 
este trimis cu precizie pe partea 
stingă, la Oprea și acesta cu capul 
trimite pe sus, în part a opusă, pînă 
la Gavrilă care, tot cu capul, în
scrie sus în colțul stmg al porții.

Corvinul a folosit jucătorii: Ni 
lesc.u I — Niculescu II, Nactt, Mol 
nar — Tătaru, Balint — Gavri 
Pop, Zapis, Radu Tudor, Oprea.

Ne este foarte greu să remarcăm 
pe cineva. Pentru victorie au munci* 
toți 11 jucători și bineînțeles, an
trenorul Ilie Savu, întreaga echipă 
a luptat din primul pînă la ultimul 
minut pentru a obține cele două 
puncte puse în joc.

MARIN NEAGȘU

un bun nivel tehnic, în clasamentul 
întocmit, pe primul loc s-a situat 
echipa regiunii Cluj, urmată la mi
că diferență de echipa regiunii noa
stre., Pe locul trei, reprezentativa re
giunii Baia Mare. Dintre boxerii 
noștri cele mai bune rezultate au 
fost înregistrate de Balaș Iosif, Ga
vrilă Gheorghe și lehim N.

formanță romînească din toate tim
purile, prima aparținînd după cum 
se știe maestrei emerite a sportu
lui Iolanda Balaș: 1,84 m., record 
mondial al probei.

Intr-o zi de duminică, senină și 
caldă, din vara aceasta, Ioniță Cio- 
c'trlan, funcționar la întreprinderea 
locală de gospodărie orășenească, 
fu văzut trecînd dis-de-dimineață de 
la domiciliul său de pe str. Chib- 
zuinței, echipat că pentru excursie, 
și lutnd-o agale, singur, pe malul 
drept al rîului care străbate bătrî- 
na noastră așezare urbană. La pa
tru kilometri înainte de a intra in 
oraș, în punctul numit nu se știe 
de ce „Șapte frați", apa face 
un ocol semicircular, in bucla că
ruia nisipul mărunt strîns de-a 
lungul cine știe citor ani, oferă un 
admirabil loc pentru plajă, dincolo, 
de orice priviri indiscrete și extrem 
de îmbietor. Aci făcu popas vred
nicul nostru concetățean, se dezbrăcă 
gînditor de veșmintele care îi pri
soseau și, bucuros de soarele care 
începuse să încindă, se lungi — 
dacă se poate spune astfel despre 
un om de abia un metru și șaizeci 
înălțime — la umbra unor sălcii, 
cu fața în jos, cu coatele pe nisip 
și timplele între palme. Șase ceasuri 
bune nu se clinti din această pozi
ție. După aceea fu observat umblind 
de colo-colo pe malul rîului, adul- 
meclnd apa ca un ogar șl mormăind 
cuvinte ‘neînțelese. in amurg se 
îmbrăcă din nou și porni înapoi 
spre casă, parcă și mai gînditor.

Ce s-o fi petrecut în acea memo
rabilă zi de duminică in mintea lui 
Ioniță, nu se poate preciza. Totuși, 
se dă ca sigur faptul că luni, la

Avantajele unui fierăstrău mecanic
ora șapte, se prezentă șefului de ser
viciu căruia ii ceru nici mai muii 
nici mai puțin decit să-i acorde con
cediul de odihnă, la care mai adău
gind o restanță de anul trecut și 
încă o săptămină de învoire fără 
plată, motivată intr-un fel sau altul, 
înseamnă că treizeci și cinci de zile 
Ioniță Ciocirlan nu călcă pragul în
treprinderii și nimeni nu-l mai zări 
prin oraș.

Dar la ceasul sorocit, Ioniță apă
ru la slujbă ca totdeauna, însă în 
loc să intre în încăperea unde lucra 
de obicei, străbătu culoarul pînă la 
biroul președintelui comitetului exe
cutiv și depuse fără multă vorbă, cu 
o solemnitate care-l prindea de mi
nune, pe masă in fața acestuia, un 
dosăraș cuprinzînd din cite se pu
tea observa pină una alta cam la 
o sută și ceva de file. Apoi plecă 
la fel de grav precum venise. Do- 
sărașul purta pe copertă un nume: 
„Proiect pentru construirea unui fie
răstrău mecanic. Documentație. A- 
vantafe". Și începea cam așa :

„Datorită ritmului de creștere 
continuă a orașului "nostru astăzi, 
mai mult ca oricînd, apare ca impe
rioasă necesitatea construirii unui 
fierăstrău mecanic. Acesta ar înlo
cui în primul find sistemul actual 
dc tăiere a lemnului de foc, printr-o 
metodă nouă mai nwdernă, și mai 
productivă."

Intr-adevăr, Ioniță demonstra 
prin calcule și exemple comparative 
că vechiul fierăstrău circular jun- 
cționind cu benzină și deservit de 
doi oameni umblind la cerere din 
casă în casă tras de un cal — care 
și acela era iapă și avea in permu-

Schijă umoristică

nență un aer extrem de abătut — 
nu mai satisfăcea din nici un punct 
de vedere. Și argumentația sa era 
atit de solidă că nu admitea obiec
ții.

„Nu departe de orașul nostru, Iși 
expunea Ioniță planul, în punctul 
numit „Șapte frați", rîul după ce 
face un ocol avînd o rază de uns
prezece pași, formează căzînd de 
la înălțime o cataractă naturală a- 
dincă de douăzeci și opt de centi
metri liniari. Acolo ar fi locul cel 
mai nimerit pentru amplasarea fie- 
răstrăului mecanic ce cu onoare vi-l 
supun și care ar putea fi acționat 
de apă".

Avantajele, conform planului lui 
Ioniță, erau diverse și numeroase. 
Mai precis, se cifrau la suma de 
douăzeci și două, însemnate metodic 
cu literele alfabetului, de la A la 
U inclusiv. Intii, se înlătura proce

deul anarhic de a umbla cu circu
larul din gospodărie în gospodărie. 
Din clipa aplicării planului, cetățe
nii n-aveau altceva de făcut decit 
să se deplaseze cu căruțele sau ca
mioanele cu lemne, un moft — pa
tru kilometri, pină' la această mo
dernă instalație. Iată cum, printr-o 
simplă trăsătură de condei, lucrurile 
cele mai complicate începeau să se 
simplifice. După aceea — arăta o- 
mul nostru — prin acționarea noului 
fierăstrău mecanic cu ajutorul ener
giei motrice a apei dispăreau și fu
mul și zgomotul produse de circular. 
La riadul său, rumegușul putea fi 
strîns și valorificat, nu se mai pier
dea ca pînă acum. Și așa mai de
parte.

Documentația prezentată de Ioni
ță era susținută de sumedenie de 
schițe in tuș, migălos lucrate, nu
merotate cu cifre romane de la I 
la XXXIV. Nimic nu fusese pierdui 
din vedere. Poziția geografică a lo
cului, secțiuni frordale și longitudi
nale prin viitoarea instalație, indica
ții sumarei asupra debitului apei 
în fiecare anotimp, curbe de nivel, 
structura geologică a solului, pre
cizări topometrice și altele. Dar cui, 
mea sîrguiniei și a spiritului gospo
dăresc, Ioniță le-a dovedit la propu
nerea schemei de încadrare a noii 
unități a întreprinderii noastre de 
gospodărie orășenească. Fierăstrăul 

automat urma — conform acestei 
propuneri — să dea de lucru unui 
număr de patruzeci și unu de sala- 
riați în locul celor doi și al calului 
veșnic abătut, care deserveau circu
larul ce nu mai corespundea. Avan
tajul era izbitor. Nici o funcțiune 
nu fusese uitată: responsabil, da 
adjuneți, un tehnolog, o secretară, 
o dactilografă, o telefonistă, un ca
sier, contabili, mecanici, achizitori, 
paznici, curieri, magaziner etc. Și 
pentru a dovedi că nimic nu fusese 
lăsat la o parte, Ioniță specifica 
îtitr-o anexă că în eventualitatea u- 
nor defecțiuni inerente în funcțio
narea unor instalații atit de comple
xe, oficiul de forță motrică sup i - 
mentară l-ar putea efectua fără re
proș doar șase cai impărțiți ni 
mod egal pe trei schimburi.

Pentru postul de responsabil lom- 
ță nu indicase pe cineva anume, car 
propunea modest, la modul general 
„un tovarăș inimos, capabil și cu 
inițiativă".

Toată această operă urma să cos
te cu una, cu alta, o nimica toată; 
aproximativ o sută douăzeci ș trei 
de mii de lei, sumă care, sugera lo- 
niță înainte de a se iscăli, putea fi 
recuperată în maximum paisprezece 
ani...

...Ce s-a intîmplat mai departe cu 
proiectul lui Ioniță Ciocirlan, nu 
știu. Dar recunoașteți și dumneavoa
stră, merită toată atenția.

MIRGEA ENESGIJ
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Comunicatul
WASHINGTON (Agerpres) TASS 

transmite textul oficial al Comunfca- 
tului comun sovieto-american.

N. S, Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și. 
președintele D. Eisenhower au avut 
un schimb sincer de păreri la Camp 
David. La unele convorbiri au luat 
parte A. A. Gromîko, ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S., și Chr, 
Herter, secretarul de stat al S.U.A. 
precum și alte persoane oficiale din 
cele două țări.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și președintele Statelor 
Unite au căzut de acord că aceste 
convorbiri au fost utile pentru a 
clarifica pozițiile celor două părți 
într-o serie de probleme. Scopul a- 
cestor convorbiri nu a fost de a duce 
tratative. Se speră totuși că schim
bul de păreri va contribui la o 
mai bună înțelegere a considerați
ilor și pozițiilor fiecărei părți și 
astlel la realizarea unei păci drepte 
și îndelungate.

Președintele Consiliului de Miniș-

comun îouleîo-Hmericnn
tri al U.R.S.S, și președintele State
lor Unite au căzut de acord că pro? 
blema dezarmării generale este cea 
mai importantă care se pune astăz. 
în fața lumii. Cele două guverr.e 
vor depune toate eforturile pentru a 
ajunge la o soluționare constructivă 
a acestei probleme.

In cursul convorbirilor a avut loc 
un schimb de păreri asupra proble
mei germane, inclusiv asupra prob
lemei Tratatului de pace cu German 
nia și au fost expuse pozițiile celor 
două părți.

In ceea ce privește problema Ber
linului, s-a ajuns la înțelegerea,' cu 
condiția ca celelalte părți di.ect in
teresate să fie de acord cu aceasta, 
de a se relua tratativele pentru a 
se junge la o soluție care să cores
pundă intereselor tuturor părților in
teresate și intereselor menținerii pă
cii.

Pe lîngă aceste probleme au avut 
loc convorbiri utile asupra unei se
rii de probleme privind relațiile din
tre Uniunea Republicilor Sovietice

Socialiste și Statele Unite. Printre 
aceste probleme se numără și prob
lema comerțului între cele două 
țări. In ceea ce privește problema 
lărgirii schimbului de persoane și 
de idei s-a înregistrat un progres 
important în cursul convorbirilor 
dintre reprezentanții oficiali și se 
așteaptă ca într-un viitor foarte a- 
propiat să fie încheiate acorduri co
respunzătoare.

Președintele Consiliului de Minis, 
tri al U.R.S.S, și președintele Sta
telor Unite au căzut de acord că 
toate problemele internaționale nere- 
glementate trebuie să fie rezolvate 
rut prin folosirea forței, ci prin mij
loace pașnice, prin tratative.

In sfîrșit s-a hotărît ca data preci
să a vizitei de răspuns a președinte
lui în Uniunea Sovietică, care va a- 
vea loc în primăvara anului viitor, 
să fie stabilită de comun acord, pe 
căi diplomatice.

WASHINGTON, 27 septembrie 
1959.

Cea de-a X-a aniversare a R. P. Chineze

Industria siderurgică
inse dezvoltă

P 
la

N. S. Hrușciov s-a înapoiat
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

anunță: La 28 septembrie, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S,S. N. S. Hrușciov, s-a îna
poiat cu avionul „TU-114" la Mos
cova din călătoria sa în S.U.A., după 
un zbor de 10 ore și 28 minute, fără 
escală.

Cu același avion au sosit membrii 
familiei tovarășului N. S. Hrușciov 
și alte persoane care l-au însoțit în 
călătoria sa.

Pe aeroportul Vnukovo, pavoazat 
cu drapele de stat ale U.R.S.S., s-au 
adunat numeroși reprezentanți ai oa- 

. menilor muncii din Moscova și din 
împrejurimile Moscovei pentru a l 
întîmpina pe conducătorul guvernu
lui sovietic.

N. S. Hrușciov a fost întîmpinat 
de tovarășii: A. B. Aristov, L. 1, 
Brejnev, E. A. Furțeva, M. G. Igna
tov, A. I. Kiricenko, F. R. Kozlov. 
O. V. Kuusinen, A. I. Mikoian, 
A. Muhitdinov, K. E. Voroșilov, 
N. Pospelov, D S. Korotcenko, 
E. Kalnberzin, A. P. Kirilenko, 
N. Kosîghin, K. T. Mazurov, V. 
Mjavanadze, M. G. Pervuhin, N. 
Podgornii, D. S. Poleanski, și alții, 
precum și de șefi ai misiunilor diplo
matice. acreditați în U.R.S.S.

Este ora 15,28 (ora Moscovei). A- 
vionul aterizează, îndreptindu-s? 
spre aerogara. N. S. Hrușciov co 
boară și, zîmbind, salută pe cei va- 
niți să-l întîmpine.

întreaga asistență salută fierbinte

N. 
P.
1.

A
P, 
V.

la Moscova
pe Nikita Sergheevici Hrușciov, îl 
felicită cordial cu prilejul încheierii 
cu succes a vizitei sale în America, 
urindu-i bun sosit în patrie.

Cortegiul de automobile cu care 
N. S. Hrușciov și persoanele ce l-au 
însoțit în călătoria sa în Statele U- 
nite ale Americii, a trecut pe străzile 
Moscovei, a sosit în fața clădirii 
Palatului Sporturilor de la Lujniki 
De-a lungul întregului parcurs, de 
la aeroportul Vnukovo pînă la Pala
tul Sporturilor, conducătorul guver
nului sovietic a fost salutat de sute 
de mii de locuitori ai Moscovei, care 
au ieșit pe străzi pentru a l felicita 
pentru succesul vizitei în S.U.A.

Producția anuală de oțel a R. 
Chineze a crescut de 75 de ori de 
eliberare. De la 158.000 tone m 1-4?, 
producția de oțel în R.P. Chineză 
va ajunge la 12.000.000 t»ne anul 
acesta. In prima jumătate a acestui 
an producția de oțel a crescut cu 
66 la sută în comparație cu perioa
da corespunzătoare a anului trecut, 
în timp ce producția de oțel a An
gliei, Franței și R.F. Germane a scă
zut.

Anul trecut China ocupa locul 7 
în lume în producția de oțel. In 
1953, producția de fontă a ajuns 
la 13,69 milioane tone, China ocu- 
pînd astfel locul 6 în lume.

înainte de eliberare, China im
porta pînă și cuie. Acum însă China 
produce peste 500 de varietăți de 
aliaje de oțel și oțel de calitate 
superioară, și peste 6.000 varietăți 
de oțel laminat.

Astăzi, China dispune de mări 
centre industriale producătoare de 
fier și oțel ca Anșan. unul din pri
mele zece mari centre siderurgice 
din lume , unde se produce 4,2 mi
lioane tone de oțel anual. Nici în 
Anglia, nici în Franța sau Japonia 
nu se găsesc uzine siderurgice atit 
de mari ca în Anșan. Uzinele mari 
care se construiesc la Uhan și Bao- 
tou, împreună cu cele din Anșan, 
vor forma scheletul industriei side
rurgice a țării.

Progresul rapid al industriei oțe
lului și fierului din R.P. Chineză 
este o dovadă grăitoare a superiori
tății socialismului. Angliei i-au tre
buit 67 de ani (1889-1936), Statelor 
Unite ale Americii — 29 de ani 
(1872—1901). Germaniei — 65 de 
ani (1869—1934), Franței — £2 de 
ani (1873—1955). iar Japoniei — 47

de
za

ritm rapid 
ani (1910—1957) pentru a reali- 
o astfel de creștere a producției

anuale de oței in comparație cu a- 
ceea realizată in China în ultimii zece 
am.

Progresul rapid al R. P. Chineze 
In ce privește industria siderurgică 
se datorește în mare măsură ajutoru
lui acordat de Uniunea Sovietică și 
de alte țări socialiste.

înainte de 1949 cea mai mare 
parte a rezervelor de minereu de 
fier erau exportate în țările imperia
liste, în timp ce industria siderurgi
că a Chinei stagna.

In perioada primului plan cincinal 
au fost date în construcție peste 300 
proiecte pentru industria siderurgică. 
In 1953 au fost date în exploatare 
la Anșan un furnal uriaș, o fabrică 
de țevi trase și o fabrică de laminate 
de oțel.

In 1958 producția de oțel produs 
cu utilaj modern a fost de 5,9 ori 
mai mare ca în 1952, anul dinaintea 
primului plan cincinal chinez.

Obținînd o producție de 12 milioa
ne tone de oțel în acest an, R. P. 
Chineză își va îndeplini cu trei ani 
înainte de termen sarcina de produc
ție trasată pentru anul 1962, ultimul 
an al celui de-al doilea plan cincinal.

In întrecerea socialistă, 
pentru noi succese

du-și cu regularitate sarcinile de 
producție.

Despre felul ir care siderurgiștii 
hunedoreni întîmpină alegerile or
ganelor conducătoare în organiza
țiile de bază ne vorbesc graficele 
din fiecare secție. In luna septem
brie, perioada de pregătire a dări
lor de seamă, encsarii au produs 
pentru furnale aproape 6.000 tone 
cocs metalurgic peste plan. La fa
brica tineretului au fost aglomera
te cu 14 la sută mai multe mine
reuri. La furnalele 5—6 întrecerea 
dintre brigăzi face că zilnic să se 
descarce cu 14—18 la sută mai 
multă fontă. In ziua de 22 septem
brie, de exemplu, la aceste fur a’ș 
planul a fost depășit cu 21 procen
te. Aproape cu 1000 tone au elabo
rat mai mult oțel muncitorii 
secția l-a Martin. Demne de 
lauda sînt roadele întrecerii 
lorilor ce deservesc cuptoarele
trice. Aci media zilnică a depășiri
lor de plan la două cuptoare repre
zintă o șarjă de oțel special în plus,.

Există posibilități ca atunci cînd 
munca este bine organizată, și în
trecerea se desfășoară Concret între 
echipe și brigăzi în fiecare secție 
să sporească producția, să se reali
zeze economii. Nu același rezultat 
se poate constata la oțelăria Martin 
nouă. Indisciplina ce se manifestă 
aci la unii dintre muncitorii de la 
cuptoare, ori la cei de la pregăti
rea oalelor, din hala de turnare, 
slaba întreținere a cuptoarelor, 
munca politică de masă ineficace și

din 
toată 
topi- 
elec-

lipsa generalizării metodelor și ex
perienței bune obținută în perioada 
exploatării cu maximum de randa
ment al cuptoarelor a dus în ulti
mul timp la dese deficiențe în des
fășurarea procesului de producție 
la nerealizarea sarcinilor de plan.

Este necesar ca organizațiile de 
partid să intensifice munca politi
că de masă, jos în echipe, în mijlo
cul oamenilor, acolo unde cbiîcti- 
vele întrecerii se materializează, să 
îndrume mai îndeaproape conduce
rile sectoarelor pen'ru a analiza și 
folosi fiecare posibilitate în scopul 
măririi producției de metal pentru 
micșorarea consumurilor specifice 
și a prețului de cost. Datoria orga
nizațiilor de partid este de a con
duce și îndruma în mod calificat și 
operativ munca organelor sindicale 
astfel ca acestea 
ducerile secțiilor 

•organizeze și să 
întrecerea dintre
și șantiere, să popularizeze rezul
tatele bune și să combată cazurile 
de indisciplină.

O mare însemnătate în folosirea 
mai productivă a agregatelor pen
tru creșterea producției și reducerea 
prețului de cost al produselor au 
cadrele tehnice, inginerii, tehnicie
nii, maiștrii, care antrenați în între
cere pot și trebuie să ajute practic 
pe muncitori în luarea de angaja
mente Concrete și în
lor, astfel îneît fiecare brigadă să 
ajungă la nivelul celor fruntașe.

împreună cu con- 
și șantierelor să 
urmărească zilnic 

echipe, schimburi

îndeplinirea

FURNALIȘTII MILIONARI

Roman 
factorii 
acestor

„furnaliștii milionari". Este un cali
ficativ care face cinste oricărui co
lectiv. Este oare ușor lucru să rea
lizezi in opt luni din acest an mat 
mult de 11 milioane lei economie 
la prețul de cost 7 Numai in luna 
august ei au obținut o economie de 
peste 1.800.000 lei.

Șeful secției tovarășul 
Gheorghe ne-a povestit 
care au dus la realizarea
sume uriașe. După dezbaterea docu
mentelor plenarei C.C. al P.M.R. 
din iulie a.c. în secția noastră — 
mt-a spus el — s-au format colec
tive pe schimburi și furnale care 
au analizat toate posibilitățile lo
cale in măsură să asigure o pro
ducție sporită de fontă și la un 
preț cit mai redus.

Odată centralizate aceste propu
neri concluzia cea mat pregnantă 
a fost aceea că eforturile noastre 
trebuie să se îndrepte spre întoc
mirea unei rețete perfecte din încăr
care. Reducerea minereului de man- 
gan care cerea un consum mare de 
cocs precum și atenția cu care se 
formează șarjele ne-a asigurat 
succesul. In felul acesta s-a reu
șit să se reducă consumul pe 
fiecare tonă de fontă cu cca. 120 
kg. cocs, 150 kg. minereu de man- 
gan și 80 kg. calcar. Șl dacă anul 
acesta tona de fontă produsă la 
combinatul siderurgic 
este cu peste 120 
un merit deosebit 
din secția II-a.

Așadar bilanțul

al succeselor obținute de furnaliștii 
din secția Il-a în întrecerea cu fur

naliștii reșițeni este deosebit: Mai 
mult de 19 000 tone fontă peste 
sarcinile de plan și 11.0W.000 lei 
economie la prețul de cost. Asta 
dovedește că la furnalele noi nu 
sînt numai jurnaliști milionari dar 
și pricepuți- făuritori ai metalului.

Reporterului ii este foarte greu 
să evidențieze pe cineva. Meritul 
este al întregului colectiv. Totuși 
merită subliniată comportarea și 
felul in care au știut să organi2e2e 
procesul de producție și maiștrii 
Cazan Ștefan, Crișan Vasile, 'Vic
tor Pal, Cismaș Gheorghe ș.a>m.d.

R. P. CHINEZA. Oamenii muncii 
din bazinele carbonifere ale provin
ciei Liaonin, din nord-estul R. P. 
Chineze, Fușun, Fușin, Penki și 
Peipiao — au raportat o creștere a 
producției în primul semestru al a- 
nutui 1959 cu 53,4 la sută față de 
cea din perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Minerii lucrează ac m 
cu însuflețire pentru a depăși sarci
nile de plan pe semestrul al doilea. 
In foto; Bazinul carbonifer de la 
Fușun care deține Steagul Roșu a- 
cordat pentru cea mai mare pred c- 
ție de cărbuni.

IDEZLEGÂiiîS

/ei- 
li

de

II unedoara 
mai ieftină, 
au furnaliștii

pînă acum

(ia problemele
1. Oriunde s-ar înlîlni cele două 

trenuri, cu o oră înaintea înttlni- 
rii lor ele se vor găsi la o distantă 
de 100 km. (60+40).

2. Răspunsul nu este 12 secun
de 1 De la primul fanion pînă Ia 
al 12-lea sînt 11 intervale. Sporti
vul parcurge fiecare interval în 
8/7 secunde; prin urmare, el va 
parcurge 11 intervale în 8/7X11" 
88/7=12 4/7 secunde.

Șase versuri din volumul „Ginta- 
re. omului".

Un om fusese-o frunză și numai 
om cu om

și jocurile publicate în nr. 762)
Au izbutit să crească și să se facă 

pom.
Că moare frunza-n ramuri, pu- 

iarldră și ușitre,
Copacul viețuiește și s-H-nmulțlt 

pădure.
Tu-ți răsplătești ursita de grabnică 

pieire,
Făcindu-te din omul prigoanei, 

omenire.
(Poezia „Om cu om" de î. 
Argheti).

CRIPTOGRAFIE (2, 6, 3, 6, 3, 3, 
2, 3).

— Un scatiu mic zboară din pom 
in pom.

Redacția și administrațias Piața Libertății nr. 11 etaj — telefon 2069 Tiparul: Intrepr, „Ilie Pintilie* Hunedoara


