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Sudorul autogen Țîrea 
Ion de la sectorul electro
tehnic din 
bucură 
prestigiu 
șilor sai 
ceasta 
lucrări ce i se încredin
țează sînt executate în 
termene scurte și prezin
tă garanție desăvîrșită 
în ce privește calitatea 
lor. Lună de lună sudo-

I.C.S.H. se 
un frumos 
fața tovară- 

muncă. A-

de 
în 
de 
pentru că orice

Proletari din toate țările, unitl-vSf

pășiri de normă între 40 i . . . <
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VEȘTI DIN SUBURBIILE
ORAȘULUI

Un mijlae pânfru ridicarea muicii
culturale da masă pe o treaptă

superioară

Fondul cultural 
al întreprinderii

In «nul 1959 comitetul 
sindical al combinatului 
siderurgic a alocat pen- 
jMâ activitatea culturală 

care dej ășește 
un milion de lei.

Sînt numeroase forme
le activității cultarala 
cărora comitetul de în
treprindere al G.S.H. le-a 
acordat atenția cuvenită 
destinîndu-le fonduri bă
nești care să facă posi
bilă permanenta lor îm
bunătățire. Clubul mun
citoresc a fost reorgani
zat și reamenajat, trans- 
formîndu-se într-un mij
loc viu și necesar pen
tru ridicarea nivelului de 
cultură al siderurgiștilor. 
A fost cumpărat un au
tobus și pus la dispozi
ția permanentă a forma
țiilor artistice, în scopul 

^delăsărilor.
^•’entru anul tn curs, 
«Horită experienței ctști-

a-proa- 
V* că- 

cele 
pentru 

dotarea

Pregătiri pentru 
însămînjări

In dorința de a obți
ne în anul acesta pro
ducții spprite de cereale, 
membrii întovărășirii a- 
gricole „Viață nouă“ din 
suburbia Racaștie se pre
gătesc mîens pentru a în
cepe la timp și în bune 
coiidițiuni muncile agri
cole de primăvară. In a- 
cest sens, ei au reparat 
pînă acum uneltele agri
cole în proporție de 95 
la sută; ia cele 7 centre 
de germinație au Încercat 
puterea de încolțire a se
mințelor și au transportat 
pe cîmp o cantitate de 
50 tone gunoi de grajd. 
Totodată, întovărășiții și- 
au procurat 1.500 kg. bor- 
ceag ce va fi însămînțat 
pe o suprafață de 12 ha. 
și au făcut comandă pen
tru procmarea a 3.000 kg. 
îngrășăminte chimice.

nou drum au și fost fă- 
cuți. Mărturie sînt cele 
peste 15 cereri de înscri
ere ce au fost înaintate 
comitetului de conducere 
Printre primii care 
depus cererile de 
scriere, se numără 
vărășiții Simeria I 
ța, Simeria Nicolae, 
Octavian, Andrășel 
colae și alții.

au 
în- 

înto- 
Lenu- 
Popa 

Ni-

Captarea fiarului vschi-- 
o cauză a fiecărui tînăr

gate în trecut, fondul 
cultural al combinatului, 
care a crescut la 
pe 2 milioane lei, 
păta destinațiile 
mai utile. Numai 
funcționarea și
colțurilor roșii cu apa
rate de radio, 
jocuri 
s-au 
peste 
derea 
spectacole ale formațiilor 
artistice și concursuri cu 
premii, alte 
De asemenea 
chipamentul 
instrumentele 
necesare echipei de dan
suri și fanfarei se vor 
cheltui peste 250.000 lei, 
iar bibliateea clubului 
muncitoresc va fi înzes-

MIRCEA ENESCU

picupuri, 
de șah și altele, 
prevăzut în 1! 60 

170.000 lei. In ve- 
organizării de

Ziăștenii 
își aleg un nou 

drum
Convinși fiind că nu

mai munca în comun și 
cu mijloace mecanizate 
este singura cale spre o 
viață cît mai bună și îm
belșugată, membrii înto
vărășirii agricole „Zorii 
noi“ din Zlaști s-au gîn- 
dit să transforme întovă
rășirea lor într-o gospodă
rie agricolă colectivă.

Primii pași pe acest

Program artistic 
la Boș

Sîmbăta trecută, 
torii suburbiei Boș 
vut ca musafiri în 
cui lor pe membrii bri
găzii artistice de agita
ție de la oțelâria Mar
tin nr. 1. In prima par
te, brigada a prezentat 
în fața cetățenilor un 
program muzical, apoi a 
evidențiat pe anumîți -oa
meni ca inginerul Șerban 
Gheorghe, macaragii Mă
rilă 
ton 
din

locui
au a- 
mijlo-

Simion, Mărilă An- 
și Sticiii Romulus 

secția oțălărie

(Continuare în pag. 2-a)
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La temperatură înaltă ..
...Cazul *-a petrecut la

14 martie în jurul orei 
17,30, la poșta nouă, mai 
exact la serviciul d« ex- 
pediera a cotețelor. De 
serviciu, în acea zi, era 
tovarășul Szinion Ștefan,
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cetățenilor și nu invers. 
Nu se poate găsi un în
locuitor în timpul cît func
ționarul de serviciu. își 
pregătește casa?

sînt originari diri cadrul 
suburbiei și care aduc o 
importantă contribuție 
realizarea sarcinilor 
producție.

în sprijinul 
ojelarilor

Chemarea oțeterilor 
combinatului siderurgic 
de a li se trimite cît mai 
mari cantități de fier 
vechi, a găsit un larg ră
sunet și în rîndul țăra
nilor întovărășiți 
suburbia Buituri. 
perioadă relativ 
ei au adunat

la 
de

din
Intr-o 

scurtă, 
de prin 

gospodăriile personale o 
cantitate de peste 70.000 
kg. de metale teroa.se ce 
stăteau aruncate.

O muncă intensă pen
tru adunarea fierului ve
chi au depus-o tovarășii 
Ardelean Gheorghe (a 
lui Simian), Oprișan Ion 
și Radu Ion. Ultimii doi. 
au meritul 
i-u cărat cu propriii e lor 
căruțe fierul vechi strîns.

deosebit că

actuală o pro- 
o deosebită im- 

națională, o 
în rezolvarea

cunoscut de rnulți dintre 
dumneavoastră pentru mo
dul migălos, încet și calm 
cu care își îndeplinește 
îndatoririle. Număra niș
te bani și »e pregătea de 
placare.

Ca faci, tovarășe ? 
hau întrebat cîțiva cetă
țeni care așteptau să fie 
serviți.

—• Nu vedeți ? Număr. 
Se închide banca.

— Si noi ?
— Nu mă interesează.
Altor pretexte, Szimon 

Stefan le-a răspuns 
trem de nervos și 
politețe.

Nu era primul caz 
acest funcționar incorect 
provoacă nemulțumiri. E 
adevărat că banca își are 
un- program bine stabilit. 
Dar ora'■iile serviciilor
noștale trebuie întocmite 
i funcție de interesele

ex-
fărâ

cînd

36.000 lei. 
pentru e- 

cultural și 
muzicale

Utemisti.il Ștefănoiu 
Gh. de la T-U-G. lucrea
ză pe excavatorul 1.720 
(din fotografie) la con
strucția noilor cuptoare de 
la laminorul bluming. Cu 
această mașină el exca
vează zilnic zeci de me
tri cubi de pamînt, -peste 
plan

Roșianu
la înălțimea celui 
treilea etaj al blc- 
103 unde lucrează 
brigada lrn Roșia-

De 
de al 
cuini 
acum 
nu Ștefan răsună în în- 
tîmpinarca soarelui stră- 
lucitor de martie un 
cîntec voios. Ceea ce 
caracterizează brigada 
de zidari tencuitori a 
lui Roșianu este tinere
țea. voia buna și spo
rul muncii lor însufleți
te. Cel mai tînăr mem
bru al brigăzii are ’<8 
ani. iar cel 
22 și este 
trîn.

Munca 
a făcut ca brigada 
fie socotită printre frun
tașele șantierului. Aph-

c.înd metoda de 1 icru 
’n lanț, mierii din r>ri 
gada condusă de can
didatul de partid Ro- 
șianu Ștefan au termi-

Carnet de reporter

mai vîrstnic 
socotit... ba-

lor avtntată
sa

nat tencuirea interioară 
a blocului 104 cn șase 
zile mai devreme, iar 
în primele două decade 
ale lunii martie au rea
lizat o depășire de nor
mă de 60 la sută. Suc
cese ca cele arătate mai 
sus au făcut în ulti
ma perioadă ca salariul 
mediu al muncitorilor 
din echipă să fie de 
1.200 lei. DeosePit de

însemnat este faptul 
acești oameni reușesc 
dea numai lucru de bu
nă calitate.

Aci, la brigada tine
rilor. au venit în 
schimb de experiență 
meseriași vechi și asta 
le-a fost de mare folos. 
Au văzut cît de utilă 
este împărțirea raționa
lă a oamenilor pe ert.ii- 

. pe, astfel ca un mun
citor mai slab- pregă
tit să lucreze cu un 
muncitor ce are o califi
cai e înaftă, iar acesta 
să ajute în permanență 
pe tovarășul său. Butie- 
le rezultate ale muncii 

se datoresc și faptului

să

că cei din brigada
- Roșianu își pregătesc cu 
o ai înainte materialele, 
ceea ce îi ajută ca în 
primele ceasuri ale di 
mineții să nu stea nici 
o clipă

Utemiști ca Voinea 1- 
lie, Roșianu loan. Ris- 
toi Alexandru ca și cei
lalți membrii ai brigă
zii sînt bine cunoscut i 
■pe șantier. Metrii pă- 
trați pe care i-au len- 
cuitt tinerii aceștia s'- 
masoară cu zecile de ♦ 
mii.

Roșianu Ștefan și bă
ieții din brigada lui au 
hotărît că trebuie să 
muncească în așa fel ca 
brigada să fie 
fruntașă.

DAMIANO1U B.
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♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ l

♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

Strîngerea a cît mai 
multe tone de fier vechi 
pentru ca oțelarii să fa
brice din el metal nou 
de care patria noastră 
are nevoie, constituie în 
perioada 
Dlema de 
portanță 
problemă
căreia este chemat să-și 
aducă contribuția fiecare 
om al muncii, 
de la micuțul 
roșie și pîna 
la cetățeanul 
cu tîmplele 
ninse.

Simțind 
marea răs
pundere ce apasă pe ume
rii lor în legătură cu acea- 
ctă problema și răspunzînd 
chemării oțelurilor, tine
retul hunedorean s-a an
gajat ca în cursul anu
lui 1960 să colecteze o 
cantitate de peste 18.000 
tone fier vechi. Asiunin- 
du-și o astfel de răspun
dere, tinerii din cele mai 
multe secții ale combina
tului, de pe șantierele de 
construcții și din celelalte 
instituții ale orașului, au 
pornit o entuziastă între
cere patriotică pentru 
strîngerea fiecărei bucăți 
de metal feros nefolosi
bil. Datorită acestui lu
cru tinerii hunedoreni au 
izbutit ca să adune de la 
începutul anului și pînă 
la data de 20 martie 
aproape 3.700 tone 
vechi.

In fruntea ficțiunii 
colectare a 
vechi s-au situat tot 
timpul membrii brigăzi
lor de -muncă patriotică 
din secțiile: laminorul de 
>100, oțelăriilor Martin nr. 

1 și 2, laminorul blu- 
ming, alimentarea oțelă
riilor și din altele, care 
au strîns prin mutică vo
luntară peste 2.900 to.ie 
fier vechi. Numai cele 
patru brigăzi de muncă 
patriotică din cadrul la
minorului de 800, de pil
dă, au coleotat mai mult 
de 1.200 tone.

La acțiunea patriotică 
ce s-a desfășurat pînă a- 
cum, au participat cu 
mult entuziasm șl nume
roși tineri din I.C.S.H., 
T-U.G., Spital, cooperati
va „Drum Nou" precum 
și tinerii elevi din 
Din cadrul acestor 
prinderi, merită a 
nuntite strădaniile 
se de membrii brigăzii 
nr. 2 din cadrul stațiu
nii 7 utilaj greu care în 
cursul lunii februarie a.c 

au adunat, în medie, cîte

cu
începînd
cravata

2.500 kg. fier vechi <c 
fiecare utemist.

Fără a minimaliza suc
cesele înregistrate de 
cele mai -multe brigăzi 
de muncă patriotică, tre
buie să spunem în mod 
deschis că totuși acțiu
nea de colectare « fie
rului vechi nu se bucură 
de atenția și 
tuturor 

U.T.M. 
lor. în

La 
ordinea 

zilei

a.c. 
fier

de
metalelor

școli. 
înlre- 
fi a- 
depu-

sprijinul 
org .nizațiilor 

Deși în secțiile 
uriașa curte a 

combinatului 
și mai ales 
Ia linia 44 
unde s-a detf» 
chis un șan
tier pentru 

de fier vechi, 
cantități de

tineretul

reușit să 
an nici 

fier vechi.
încet se

strîngerea 
există mari 
asemena metal, 
din secțiile furnale 1 — 1 
și 5—6, cei de la C.F.U., 
aglomerator etc. au co
lectat cantități foarte mici. 
In alte secții, cum ar fi, 
laminorul de 650, turnă
toria de fontă, direcția 
administrativă, sectorul 
chimic al U.G.C. și alte
le, tinerii n-au 
adune în acest 
un kilogram de

Intr-un ritm
desfășoară acțiunea de 
colectare a fierului vechi 
și în cadrul I.C.S.H.-ului, 
precum și în restul în
treprinderii lcr mai mici și 
a instituțiilor din orașul 
Hunedoara. Bunăoară, în 
timp <fe două luni și ju
mătate, tinerii din I.C.S.H. 
n-au colectat decît 145 
tone fier vechi.

Ținînd seama de cerin
țele tot mai mari ale o- 
țelarilor combinatului ca
re nu de mult au rapor
tat elaborarea celei de » 
20.000-a tonă de oțel pes
te plan, comitetul orășe
nesc U.T.M. are datoria 
să analizeze care sînt 
cauzele pentru care unolc 
birouri ale organizațiilor 
de bază din combinat, 
I.C.S.H. și din celelalte 
întreprinderi ale orașu
lui manifestă atîta dezin
teres față de i 
colectării fierului 
In același timp, 
tele U.T.M. din 
și I.C.S.H., cît 
birourile organizațiilor de 
bază U.T.M. din cuprin
sul orașului Hunedoara, 
au sarcina de a mobiliza 
pe fiecare tînăr utemist 
și neutemist la toate ac
țiunile ce se întreprind 
pentru strîngerea meta
lelor feroase netrebuin- 
cioase în așa fel îneît 
colectarea fierului vechi 
să constituie o cauză a 
fiecărui tînăr.

problema 
vechi. 

, comite- 
C.S.H. 

și toate

teroa.se
Utemisti.il


FONDUL CULTURAL 
al ÎNTREPRINDERII

(Urmare din pag. l-a)

trată în același interval 
cu mii de noi volume 
de literatură, politice și 
tehnice, a căror valoare 
este de 85.000 lei. In a- 
nul acesta organizarea 
de conferințe și lectorate 
în cadrul universității 
muncitorești va căpăta o 
însemnătate și mai ma
re, ceea ce constituie o 
întărire simțitoare a mun
cii largi de îmbogățire 
a noțiunilor tehnicii a- 
vansate și cunoștințelor 
de cultură generală ale 
siderurgiștilor.

Față de o perioadă din 
trecutul apropiat se poa
te observa creșterea in
contestabilă a interesului 
acordat de către comite
tul de întreprindere al 
C.S.H. tuturor formelor 
muncii culturale de ma
să. Colțurile roșii din 
secții se apropie pe zi

Sportivii hunedoreni 
la alpiniada de iarnă

Intre 7—14 martie s-a 
desfășurat în masivul 

. Făgăraș alpiniada de 
iaină, la care au parti
cipat 14 echipe de spor
tivi din regiunile Bucu
rești, Stalin și Hunedoa
ra Secția de alpinism a 
asociației sportive Cor vi
nul a i‘j’las]-t la aceste 
întreceri tri Ic 1 uc. trei 
sporth i: Piti'.an Aurel, 
Severineanu Fritz și Cor. 
p.-i Anrd.

Participînd unul acesta 
la prima lor competiție 

1 de if.rnă cu ca
racter republican, tinerii 
alpiniști din Hunedoara 
deș; liandi-apați de lipsa 
de experiență. tu avut c 
comportare meritorie, în- 
frnnt.ud cu dîrzenie diti. 
cult.îțile apreciabile ale 
traseului, vîntul puternic 
și teinperMurs scăzută. 
In urma cf-ituării cu

ce trece de sensul lor
adevărat, sînt din ce în 
ce mai active, cuprind 
tot mai multe activități 
interesante. Brigăzile ar
tistice de agitație — ca
pitol deficitar pînă nu 
de mult — au început 
să-și trăiască viața cu 
mai multă intensitate, în
mod mai organizat, agi
tația vizuală 
fotomontaje, 
fruntașilor în

(panouri, 
portretele 
producție

expuse în locurile desti
nate etc.), este bine sus
ținută. Sînt totuși com
partimente în care se 
mai manifestă slăbiciuni, 
unele chiar de dată mai 
veche.

Nu s-a rezolvat încă 
problema îndrumătorului 
artistic al corului, una 
din formațiile cu care 
siderurgiștii se mîndreau 
pe bună dreptate. Instru
mentele muzicale pentru 

succes a turei, cei trei 
alpiniști și-au trecut nor
mele de iarnă pentru ob. 
ținerea categoriei a 2-a 
de i'lasui.-.aic sportivă.

P1CH1U DAN
Instructor de alpinism

Magazin bine 
aprovizionat
In ultima vreme ma

gazinul textil nr. 1 din 
iaja Libertății a fost a- 

provizicnat cu un sorti
ment bogat de mărfuri. 
Pot fi găsite aici stofe 
de diferite calități și cu
lori. Raionul de mătase 
pune la dispoziția cum
părătorilor un variat sor
timent de mătase, nylon, 
imprimeuri, fulare de di
ferite calități și mărimi. 
Bine asortat este și ra
ionul de bumbac al a- 
cestui magazin. 

fanfară costă sume im
portante, dar cîtă vreme 
vor rămînea în rafturile 
magaziei oamenii muncii 
din orașul nostru nu vor 
putea să aprecieze rezul
tatele practice ale desti
nării fondului necesar 
cumpărării lor. Costume
le noi pentru 12 perechi 
de dansatori sînt bune 
și frumoase, dar cît timp 
vor continua să stea ne
întrebuințate ? Corul, 

fanfara și echipa de dan
suri trebuie însuflețite, 
siderurgiștii doresc să 
vadă la lucru ansamblu
rile lor artistice, iar co 
mitetul de întreprindere 
are datoria să ia măsu
rile corespunzătoare.

Excursiile colective, vi
zitarea localităților de 
însemnătate istorică, sau 
excursiile turistice’ în 
grup, sînt la rfndul lor 
organizate rar. Folosul 
lor nu poate fi tăgăduit, 
de aceea trebuie căutate 
căile pentru ca aceștia 
să devină factori dina
mici ai procesului gene
ral de culturalizare a 
tumaliștilor șl oțelarllor 
hunedoreni.

Nici bibliotecile din 
secții nu reprezintă azi 
ceea ce ar trebui să re
prezinte. In combinat sînt 
aproape 50 de biblioteci 
volante, dar au cititori 
puțini și situația nu se 
va schimba cîtă vreme 
ele vor cuprinde cărți 
vechi, cunoscute de toți 
și nu vor fi înzestrate în 
permanență cu acele lu
crări care îl interesează 
pe siderurgici. Toate a- 
cestea, precum și alte 
măsuri, pot să contribuie 
din plin la ridicarea 
muncii culturale de ma
să din combinat pe o 
treaptă superioară.

Prigada de tineret de In 
construcții metalice C.S.H

In fotografie: 5 frun
tași ai brigăzii: Moist 
Nicolae, Lovasz Anton. 
Sirainel Teodor, Gămălar 
loan și Crăciun Maria.

■■ i ♦♦♦» —   _______—

Se dezvoltă MIȘCAREA INOVATORILOR
An de an, la eforturile 

întregului nostru colectiv 
de siderurgiști de a da 
patriei* 1 metal mai mult 
și mai ieftin, o contri
buție din ce în ce mai 
mare au adus-o și ino
vatorii, luptători neobo 
siți pe tărîmul introdu
cerii tehnicii noi, în pro
cesele de producție.

(Continuare tn pag. IV-a)

Săptămîna trecută au 
intrat în reparație mijlo
cie la oțelăria Martin nr.
1 macaralele de șarjare 
nr. 3 Cis, 3 Bis și ma
caraua nr. 2 din hala de 
pregătire a lingotierelor. 
Imediat după oprirea ma
caralelor, echipele de în
treținere conduse de tova
rășii Zudor A., Șeuleanu 
Mircea și Papadachis Gh. 
au și trecut la efectuarea 
reparațiilor cuvenite.

Pregătindu-și din timp

In cursul acesriii an 
s-au prezentat deja la 
cabinetul tehnic 88 pro
puneri de inovații. Ceen 
ce se desprinde de la 

♦♦

început este faptul că 
temele rezolvate demon
strează un stadiu tehnic 
mul+ mai avansat ea în 
trecut. Inovatorii au stu
diat și au găsit soluții 
pentru problemele cheie 
ale producției care con
duc pe deoparte Ia spo
ruri însemnate de pro
ducție, iar pe de altă par
te la economii mari la 
prețul de cost.

Spre exemplu la O.S.M.1 
colectivul format din 

tov. Lissy Al., ing. Qri- 
gore M., Lăbuneț V. și 
alții, în scopul asigurării 
unei creșteri simțitoare 
a indicelui de utilizare a 
cuptoarelor S.M. de aici, 
au propus și au trecut la 
supraîncărcarea cuptoa
relor, condiție asigurată 
prin unele modificări 
constructive ale cuptoa
relor, prin înălțarea pra
gurilor, utilizarea rinei 
bifurcate pentru turnare 
și altele.
Ing. GHEORGHIȚA T 

șeful cabinetului 
tehnic din C.S.H.

♦♦

Au redus timpul de reparație

Acțiunea de restaurare 
a castelului Corvineștilor 
continuă, fiind îndeplinită 
de maiștrii specialiști, ca
re se străduiesc să redu
că termenele de execuție, 
fiind preocupați în ace
lași timp de calitatea lu
crului.

In clișeul nostru mais
trul Fabiar Frarcisc (mij
loc), alături de tovarășii 
săi, zidarii Szabo Bela și 
Birta 'Ștefan.

La careul literar
Sîmbăta trecută a avut 

loc în sala de lectură a 
clubului nou din O. M. 
obișnuita ședință de lu
cru a cenaclului literar 
„Flacăra". La această
ședință a participat din 
partea comisei de îndru
mare a Uniunii' Scriito
rilor din R.P.R. poetul 
Ion Horea. S-au discutat 
materiale ale membrilor 
cenaclului șt unele ches
tiuni organizatorice.

Concursul posturilor
sanitare școlare

Duminica trecută s-a 
desfășurat Ia șooala me
die un concurs al postu
rilor sanitare din orașul 
nostru.

S-a clasat pe pr r”ul 
loc colectivul postule 
nitar al clasei a V-« B 
de la școala medîe, pre
gătit de Dr. Tomescu 
Lucian și prof, diriginte 
Iorgovan Constantin.

piesele de schimb nece
sare și muncind cu îwu- 
flețire, membrii acestor e- 
chipe au reușit să termi
ne reparația macaralelor 
cu mult înainte de ter
men. De pildă, macara
ua 3 Cis a fost reparată 
cu 16 ore mai devreme, 
macaraua 3 Bis cu 12 
ore, iar macaraua din 
hala de pregătire a lin- 
gotiereior cu 8 ore.
FRUNZA CONSTAN"” 

coresp. voluntii

Brigăzile artistice de agitație 
mijloc important de educare 

a oamenilor muncii
— Un rodnic schimb de experiență —

îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor economice 
puse de către Plenara 
C.C. al P.M.R. din de
cembrie 1959 . pentru anul 
1960, pun în fața mun
citorilor, inginerilor și 
tehnicienilor de la C.S.H., 
I.C.S.H. și din celelalte 
întreprinderi ale orașului 
nostru sarcini deosebit 
de importante. Lupta 
pentru creșterea produc
tivității muncii, a redu
cerii prețului de cost, a 
introducerii pe scară lar
gă a tehnicii noi și a 
celor mai avansate meto
de tehnologice, a reali
zării angajamentelor lua
te, a dezvoltării atitudi
nii socialiste față de 
muncă, presupun și o în
tărire a activității cultu
ral-educative în aceste în
treprinderi, o preocupare 
mai atentă a organiza

țiilor de partid față de 
conținutul acestei activi
tăți.

In această direcție co
mitetele de partid de la 
C.S.H. și l.C.S.H. și bi
rourile organizațiilor de 
bază de la întreprinderea 
locală „Ilie Pintilie", co
operativa meșteșugărească 
„Drum Nou" și altele au 
dat atenție deosebită în
drumării activității sindi
cale pentru îmbogățirea 
conținutului și formelor 
cultural-educative, pentru 
intensificarea activității 
culturale în toate secțiile 
C.S.H., a grupurilor de 
șantiere l.C.S.H. și a ce- 
larlalte locuri de muncă 
din întreprinderile din o- 
raș, pentru antrenarea la 
această muncă a unui 
număr cît mai mare de 
oameni ai muncii.

In cadrul întreprinderii 

C.S.H. șl l.C.S.H. func
ționează numeroase for
mații culturale ca: for
mații de teatru, coruri, e- 
chipe de dans, orchestre 
etc. Se țin cu regulari
tate conferințe, lecții, 
consultații și recenzii, 
toate menite să contribuie 
la formarea unei conști
ințe înaintate a oameni
lor muncii în scopul rea
lizării sarcinilor econo- 
mice.

Un loc important în 
munca cultural-educativă 
îl ocupă brigăzile artisti
ce de agitație. Comitetele 
sindicale de la C.S.H., 
l.C.S.H. și celelalte în
treprinderi sub directa 
îndrumare a comitetelor 
de partid și a birourilor 
organizațiilor de bază, 
au organizat peste 30 
brigăzi artistice la a că
ror activttata sînt antre

nați cîtevn sute de tova
răși.

Pe baza îndrumărilor 
date șl a experienței cîș- 
tigate în activitatea lor, 
brigăzile artistice de a- 
gitație au contribuit mult 
la educarea oamenilor 
muncii. In programele 
prezentate în fața oame- 
niloi muncii de la furna
le, uzina cocso-ehimică, 
tn diverse grupuri de 
șantiere la I.G.O., coope
rative meșteșugărească și 
altele, brigăzile au 
reușit să oglindească în- 
tr-o formă artistică, a- 
tractivă, realizările obți
nute de fruntașii în pro
ducție în cadrul întrecerii 
socialiste și să combată 
lipsurile manifestate în 
munca unor tovarăși. 
In astfel de împrejurări 
brigăzile artistice de agi
tație au reușit să contri
buie la îndreptarea unor 
lipsuri, asigurtnd realiza
rea sarcinilor economice.

Printre lipsurile aspru 
criticate de către brigă
zile artistice de agitație 
se pot enumera: comba
terea tnttrzierilor ți a lip

surilor nemotivate de la 
serviciu, atitudinea îna
poiată față de muncă și 
avutul obștesc, slaba ca
litate a unor produse, în- 
gîmfarea, imoralitatea etc.

Pentru extinderea și 
popularizarea celor mai 
bune metode de muncă 
ale brigăzilor artistice de 
agitație, comitetul orășe
nesc de partid a organi
zat un schimb de e pe- 
riență între cele mai bu
ne brigăzi de la C.S.H., 
l.C.S.H. și din restul în
treprinderilor din oraș. 
Schimbul de experiență 
a constituit un minunat 
prilej de analiză; astfel 
au reieșit numeroase as
pecte bune ca de altfel 
și unele lipsuri.

Prin conținutul său, 
prin ingenioasa prezen
tare a stărilor de lucruri 
pozitive și negative ale 
sectorului instalații ICSH 
brigada a cîștigat o bine 
meritată apreciere a tutu
ror tovarășilor prezenți.

Merită toată lauda și 
brigada artistică de agi
tație a laboratorului C.S.H. 
«ar» a prezentat an pro

gram de înalt nivel ar
tistic. Bine s-au prezentat 
și restul brigăzilor care 
de altfel sînt apreciate ca 
cele mai bune din C.S.H., 
l.C.S.H. și oraș.

Totuși pe lîngă părțile 
pozitive, în activitatea 
brigăzilor mai există li
nele lipsuri. Printre cele 
mai evidente se pot enu
mera : prezentarea foarte 
anemică a succeselor ob
ținute de către fruntași, 
a metodelor folosite de 
ei în obținerea realizări
lor la locul de muncă; 
puțin se tratează proble
ma angajamentelor, a 
luptei pentru creșterea 
productivității muncii, a 
reducerii prețului de cost, 
a calității produselor. Un 
loc foarte mare în pro
gramele brigăzilor îl ocu
pă partea ce critică anu
mite năravuri, lipsuri ale 
unor tovarăși din secție, 
atelier, grup de șantiere. 
Incontestabil, critica joa
că un rol deosebit în e- 
ducarea oamenilor mun
cii, dar uneori ea este 
îndreptată nu spre lipsu
rile mai aaraat«ristioe. 

Mai toate brigăzile criti
că beția, deși acest feno
men nu caracterizează In 
momentul de fiță pe 
muncitori ci, doar pe un 
număr neînsemnat de e- 
lemente care manifestă 
de altfel și restul lipsu
rilor criticate ca: chiu- 
Iul, lipsa de atenție pea- 
tru calitatea produselor 
etc. Alte brigăzi, tn loe 
să constate și să comba
tă lipsurile manifestate în 
secția respectivă, critică 
lipsurile altor secții și 
chiar a altor instituții. 
Nu este vorba ca brigă
zile să nu ia poziție fa
ță de lipsurile unor sec
ții ce concură la realizi- 
rea în bune condițiuni • 
sarcinilor lor, dar, nicide
cum sub paravanul lip
surilor altora să se as
cundă lipsurile proprii. 
Nu întotdeauna textele și 
nivelul artistic, sînt la I- 
nălțimea cuvenită.

Schimbul de experiență 
ce a avut loc în ziua de 
20 martie a. c. a scos în 
evidență necesitatea acor
dării unei atenții deose 

(Conținwars în pag. 1V-



Pe marginea conferinței locale a sindicatelor din Hunedoara

constructorii
Conferința locală a 

sindicatelor din Hunedoa
ra ce a avut loc zilele 
trecute, a dezbătut pe 
larg, în lumina documen
telor plenarei C. G. al 
P.M.R. din decembrie 
1959, diferite aspecte ale 
muncii sindicale desfășu
rată de organizațiile sin
dicale din orașul și ra
ionul Hunedoara.

Din darea de seamă 
prezentată de tovarășul 
Gervencovici Mihai cît și 
dîn discuțiile purtate de 
către delegați a reieșit 
că în anul 1959 colecti
vele de muncitori, ingi
neri și tehnicieni din în
treprinderile orașului și 
raionului Hunedoara, sub 
directa conducere a or
ganizațiilor de partid, au 
obținut succese însemna
te în ridicarea producției 
și productivității muncii. 
Este cunoscut faptul că 
numai în combinatul si
derurgic au fost produse 
peste plan sute și mii de 
tone de fontă, oțel și la
minate, iar constructorii 
de la I.C.S.H. în aceeași 
perioadă au dat în ex
ploatare o seamă de obi
ective industriale social- 
cultr ale printre care la
in ul de 650 mm, me 
lati.arul, clubul nou de la 
O.M., 260 apartamente 
de locuit etc.

Un succes deosebit al 
corectivelor de muncă 
din orașul și raionul Hu
nedoara îl constituie și 
realizarea unei economii 
la prețul de cost de pes
te 83 milioane lei din 
care numai combinatul a 
realizat 75 milioane, tar 
I.C.S.H. 7 milioane lei.

Din lucrările conferin
ței a reieșit de asemenea 
că în munca lor colecti
vele întreprinderilor noa
stre au fost sprijinite 
«nai mult decît în anii 
precedențl de către comi
tetele de 
car 
f* 
țte.

întreprindere. 
șl-au axat munca 
-talentele de produc- 

S-a relevat aportul

adus de organele sindi
cale la introducerea teh
nicii noi și a tehnologiei 
avansate, la extinderea 
experienței înaintate în 
producție și la ridicarea 
calificării profesionale a 
salariaților.

Un real ajutor în lupta 
pentru continua creștere 
a indicilor de utilizare a 
agregatelor au constituit 
expunerile tehnice făcute, 
schimburile de experien
ță organizate de organele 
sindicale. Astfel la secți
ile furnale din Hunedoa
ra și Călan au foat or
ganizate schimburi de ex
periență pentru aplicarea 
metodei Filipov; laO.SM. 
pe itema elaborării șarje
lor rapide, la I.C.S.H. pc 
tema aplicării metodei de 
lucru în lanț la zidărie. 
In scopul stimulării în
trecerii dintre siderurgiș- 
tli din Reșița și cei din 
Hunedoara, organele sin
dicale s-au îngrijit de o 
publicitare operativă și 
concretă, prin panouri, lo
zinci și grafice afișate în 
locurile cele mai frecven
tate.

Organele sindicale au 
manifestat preocupare și 
pentru organizarea pro
pagandei tehnice prin 
conferințe. Cele peste 300 
conferințe ținute ta com
binat și I.C.S.H. s-au re
ferit ta o serie întreagă 
de probleme tehnice și 
în mod deosebit au in
sistat asupra celor mai 
principale probleme cum 
ar fi ridicarea productivi
tății muncii și reducerea 
prețului de cost. O expe
riență bogată în această 
privință au acumulat or
ganele sindicale de la 
cele dbuă oțelării din 
combinat, unda rezultate
le practice ale propa
gandei tehnice, s-au con
cretizat în succesele do- 
bîndite de colectivele de 
muncă respective.

In dezvoltarea mișcării 
de inovații, un rol Impor-

tant l-a avut organizarea 
concursului între între
prinderi, inițiat de către 
Consiliul sindical regio
nal în colaborare cu fi
liala regională A.S.I.T. 
Ca urmare, la combinat 
s-au organizat un cerc al 
inovatorilor și mai mul
te grupe de inovatori 
secții, fapt ce a făcut 
numărul inovațiilor 
crească în anul 1959 
416, din care au fost
plicate 270, aducînd eco
nomii postcalculate 
peste 24 milioane lei. 
fel și Ia I.C.S.H. cele 
inovații aplicate aduc 
conomii în valoare 
3.173,000 lei

Pe 
ca 
să 
ta 
a-

de 
La
66
e-
de

sprijinirii eforturilor oa
menilor muncii, pentru 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan Șl a 
angajamentelor. T°ate au 
dat roade bune, lucru 
care a fost apreciat de de
legații la conferință. Ast
fel, combinatul a produs în 
1959 peste sarcinile de 
plan 67.390 tone cocs, 
34.250 tone fontă, 38.410 
tone aglomerat, 51.000 
tone oțel Martin și elec
tric, iar constructorii 
te I.C.S.H. tn cursul 
oului trecut au dat 
exploatare 83 de noi 
blective industriale și so
ciale.

Delegații 1a eooferinț* 
să-și organizeze în așa

da
a- 
în 
o-

fel munca, tacit să dea 
un ajutor și mai sub
stanțial colectivelor între
prinderilor. Aceasta cu a- 
tît mat mult cu cît în 
fața combinatului, JCSH- 
ului precum și în fața 
altor întreprinderi din o- 
rașul și raionul nostru 
stau sarcini sporite în a- 
cest an, eare impun o or
ganizare mai temeinic* a 
muncii, folosirea mai 
mult a metodelor care 
șl-au dovedit eficacitatea 
în practic*.

In încheiere a fost ales 
noul comitet sindical k<- 
cal, tar ca președinte a 
fcat reales tovarășul 
Gerveaaovici Mîhai.

G. ZOLDDesigur că organele

IN FOTO: Aspect din sală. In dreapta : To varășul Cervencovici Mi- 
' hai prezentînd darea de seam*.

sindicale din
derile orașului 
lxti Hunedoara 
întreprins și

acțiuni, înalte

întreprin
zi ralonu- 

an mai 
numeroase 

scopul

au cerut ca noul comitet' 
sindical, folosind experien
ța bună a vechiului co- 
mitet și îrâgînd învăță
minte din lipsurile avute.

......■*» ... ....

Înfrumusetînd 
cartierul

pro-
la

Capacitatea de 
ducție proiectată 
construcția laminorului 
de 800 mm. a fost a- 
tinsă și depășită pen
tru pritna dată în anii 
puterii populare- Perfec
ționările aduse 
tului au dus 
ta creșterea 
producției de 
oțel laminat 
și au făcut
sar în ultimul timp
mărirea suprafeței 
lucru în hală. 
a-1 sprijini pe lamina
tori, constructorii au 
trecut la prelungirea 
halei.

Tablourile muncii ce 
are loc acum în acest 
colț al combinatului 
sînt vii și complexe că 
nu știi 1a care să-ți o 
prești privirile prima 
dată; la , îmblînzitorii 
șerpilor de foc“ sau la 
cei ce împletesc sub 
bolta cerului, una după 
alta, ansamblele 
lice.

agrega-

halei lucrul se desfășoa- 
ra pe trei fronturi. Con
structorii sînt grăbiți 
și entuziaști. Ridică 
sttlpii și-i string pe 
postamente cu șuruburi 
groase. Leagă în capul 
lor grinzi

I

nece-

de 
Pentru

meta-

•s

parte a 
uriașe de oțel, 
aleargă furioa-

co-

hale!,

de oțel vop
site roșu 

Montează în 
aaamble for
mele metil-

prelungește

CĂRȚI NOI
La 23 aprilie o. c. ae 

ftnplinesc 90 da ani da 
la nașterea Iul V. I. 
Lenin. Cu acest prilej te 
Libriria Noastră se g*- 
sosc 33 volume din Ope
rele Iui Lenin și 2 volu
me Opere Alese. Alte 
dau* volume „Amintiri

... —....... ♦♦♦♦

1N LIBRĂRII
despre Lenin" cuprind 
Interesante însemnări 
despre Lenin semnate de 
N. K. Krupakaia, 
Klara 
Gachîn.

.Șase ani cu
se întitulează

Zeikin,
Kirov, 

Marcel

Lenin" 
cartea

Raspeotînd normala tahnologîca
in luna martie, furnal iștii secției ă I-a continuă 

să înscrie noi succese în întrecerea socialistă pen
tru mai multă font*. Cele 1.158 tone fontă produsă 
în afara sarcinilor de plan în perioada 1—25 
martie sînt dovada cea mai grăitoare că oamenii 
ce lucrează aci au acumulat o bună experiență și 
m străduiesc să folosească agregatele la întrea
ga lor capacitate. Cu ajutorul inginerilor și tehni
cienilor, muncitorii au reușit s* obțină indici îm
bunătățiți de utilizare pe metru cub de volum util 
d« fumai. In ultima saptâmînă, prim-topitorii Chi- 
roșea loan, Mîtci Hie, IJ țiu Alexandru, Tăgîrță 
Ștefan și ceilalți de la primele trei furnale, res- 
pscttad graficul de deecfircare, iar încărcătorii 
încadrfndu-ee cu strictețe în normele de dozare și 
ficînd la timp alimentarea furnalelor, indicii de 
utilizare au avut o con ttniitate, pe metru cub 
ta velfgn utfl â» txrnel.

—— ■ .......... ..........♦♦ i ....... i

Tineri mobîlizafi 
de organizația U.T.M.

Chemarea la întrecere, 
pentru colectarea de cît 
mai mult fier vechi a 
stîinit un viu ecou în 
toate organizațiile de ba
ză din cadrul I.C.S.H.- 
ului. Astfel în ziua de 
20 martie a- c. organiza
ția de baeă U.TM a sec- 
torului exploatare auto, a

scrisă da Qhil care a 
fost șoferul lui Lenin, 
carte apărut* în Edi
tura politic*. La Libră
ria Noastră se afli de 
asemenea volumul „Co
pilăria lui Lenin" de A. 
1. Ulianova, apărut în 
Editura Tineretului.

caremobilizat 36 tineri 
au strîns și predat la 
I. C. M. cantitatea de 
38.600 kg. metale vechi. 
Dintre cei 36 de tineri, 
nouă utemiști au lucrat 
și ta baatiera Strei exe- 
cuttnd lucrări de îndigui
re, efectuînd 45 ore de 
muncă voluntară, asigu- 
rînd prin aceasta o bună 
exploatare a carierei. In 
acest sens s-au remarcat 
în mod deoeebit prin a- 
portul adus de el tova
rășii David Vasile, Roșio- 
ru Ioan, Dlaeonu Gheor- 
ghe, Cârtița Mlhai și al
ții.

PATRAȘGU MIRCEA 
secretar org. U.T-M.

exploatare auto i.G.SJd. I

Duminică un grup de 
locatari de pe bulevar
dul Decebal, din 
nd de locuințe 
duals Chizid, 1a 
nul comuniștilor 
ticipațt la acțiunea 
triotic* de înfrumusețare 
a orașului. In numai ci
te va ore, ei au transpor- 
Ut 900 bucăți plăci pre
fabricate din strada Tu
dor Vtadimireseu, care 
este îa curs de asfal
tare și au amenajat pes
te 100 metri trotuar «la-a 
lungul bulevardului lor. 
Ca mult elan au mun
cit pentru înfrumuseța
rea cartierului tovartșii 
Bur Gheorghe de ta 
I.Q.O., maistrul Qrfln- 
val< Adalbert și ingine
rul Firs 
I.S.8.M., 
tun Vili 
furaalist
la G.SJd. șl alții.

cartie- 
indivi- 
îndem- 

au par- 
!*■

Ștefan de te 
mecanicul Har

ți dlspecand 
Radu loan de

Intr-o 
blocuri 
înroșite 
se pe role și, la 
manda omului, se stre
coară pri 
valțurilor și aruncă „co
jile" și în 
agregatului trec în par
tea opusă cajei. Inc* 
cîteva încleștări ale val- 
țului cu metalul incan
descent și firul de oțel 
înroșit aleargă spre 
foarfecă unde se prefa
ce în bucăți. (In par
tea aceea a 
crează 
Baidan 
Traian, 
Miclea 
pentru o clipă, își șterg 
frunțile și iau în „pri
mire" lingou! urmă
tor...

strîiib'iarea

scrîșnetele

halei Iu- 
constructorii). 

Petru, Râdo3 
llea Iordan ori 
loan se opresc

te

In pantea cealaltă a

lice. Se . 
hala laminorului...

Munca se desfășoară 
fir* răgaz. Muncitorii 
din echipa lui Voinea 
Simion au deschis 
front de lucru pe par
tea stingă a halei și 
s-au angajat s* reali
zeze planul lunii mar
tie cu patru zile mai 
devreme. Cu acest obi
ectiv au chemat ta în
trecere pe ceilalți mon- 
tori. Lăcătușii ș« sudo
rii conduși de Bene» 
Petru și Laszlo Adal
bert le-au 
și ei vor 
nul lunar 
înainte de 
toril celor 
au fixat pe fundațiile 
de beton 20 de ștîlpi in 
luna februarie și în lu
na martie încă 10; au 
mai montat 10 ferme 
metalice și 14 grinzi 
susținătoare. Fiecare e- 
chipă a montat în sche
letul halei, în această 
luni, peste 40 tone 
construcție metalică.

După rezultatele de 
pînă acum și 
mul lor, locul 
întrecerea celor 
chipe promite » 

de montorii 
de Laszlo

Rezultatul final 
nu se cunoaște, e 
devreme. In zilele

răspuns că 
îndeplini plă
cu două zile 
termen. Mort- 
trei echipe

optimis
ta iii în 
trei e- 

fi cîști- 
con-

Adal-
gat
duși 
beri, 
încă 
prea
ce urmează ei vor sta
bili care va fi echipa 
fruntaș*.

I. GAJU1A0U

Acțiuni ale sfatului popular = 
orășenesc

Recent a avut loc o 
ședință a Comitetului e- 
xecutiv al sfatului popu-

i.nJUiiriaaHHHrrrrr-—.. ......................................................................................,, mriirir........
Maistrul Balint Ale

xandru este unul dintre 
neîntrecuții turnători ai 
combinatului. El își pe
trece aproape toată ziua 
întră muncitorii de la tu
buri. Nu trece odată pe 
lîngă o mașină, pe lin
gă cuptorul de uscat 
sîmburî, ori pe lîngă o 
echipă cînd lucrează, 
fără să gîndească cu ce 
ar putea contribui să le 
ușureze munca tovarăși
lor săi, să sporească 
producția de tuburi. Este 
autorul a multor inova
ții. In secție oamenii îl 
spun „maistrul nostru". 
Știe să ajute omul nu 
numai în producție dar șl 
în treburile casei cu un 
sfat, o îndrumar# bună 
1a nevoie.

Maistrul nostru
Nu de mult el a a- 

juns ta concluzia că de- 
șeuriie rezultate la tăie
rea tuburilor și trimîte- 
tea lor la bandă pentru 
a fi sparte, apoi readuce
rea în secție ca fontă ve
che pentru cubilou, Îq- 
cărcau prea mult prețul 
de cost al tuburilor. S-a 
consultat cu tovarășul 
Topor Petru și cu alțl 
turnători cu experiență. 
A găsit un procedeu mai 
avantajos. In primul rînd 
a spus oamenilor despre 
ce este vorba, l-a sfă
tuit cum trebuie aă strfn. 
gă fieeere buuățiaă de

cum trebuie ea 
pentru a fi reta
in cubilou. Priu 
ti economisesc o

fontâ îrtr-un Colț al sec
ției și 
spartă 
trodusă 
aceasta
sută lei pe tona de tub 
produs. Tot el a fost și 
cu inițiativa de a se în
locui cochilele pentru tu
burile mici, care erau 
confecționate din 10 seg
mente, cu cochile formate 
numai din două bucăți, 
eliminînd totodată și ope
rația de prelucrare la ma
șinile unelte.

Mult l-a preocupat pe 
maistrul turnător îmbu
nătățirea condițiilor de 
mamă la oorfițire* taba-

rilor. într una din zile 
i-a venit ideea că tubu
rile de dimensiuni mai 
«nici — cu diametru de 
200-350 mm. — pot fl 
curățite cu ajutorul unui 
strung care era casat în 
secție. Strungul a fost re
parat Astăzi el este uti
lizat la retezarea câpete- 
lot tuburilor iar cu aju
torul a trei dispozitive 
(lormate din trei bucăți 
de lanț gros fiecare și a- 
nexate cu cîte o piuliță pe 
șurubul-mamă al strun
gului care plimbă dispo
zitivele de-a lungul tubu
rilor), ae execută opera
ția de curățire, 
porție de 75—85 
fir* oa omul să
tervtn*.

parcu- 
plaata 
număr

în pro- 
la sută, 
mai in-

... I

Iar orășenesc în care au 
fost stabilite lucrările 
de înfrumusețare a ora
șului ce vor fi executate 
pin* la 1 Mai 1960. Se 
vor termina astfel pînă 
la 1 aprilie lucrările de 
amenajare, întreținere și 
sistematizare a 
rilor și se vor 
pomi, un mare
de trandafiri, precum și 
flori de sezon. Vor ti 
de asemenea însămînțate 
cu iarbă spațiile destina
te zonelor verzi.

Pentru îmbunătățirea 
aprovizionării populației 
cu produse alimentare 
pînă 1a începutul lunii 
mai va fi deschisă o no
uă piață în O.T., precum 
și piața de păsări, 
ca orașul nostru să 
vină tot mai frumos, 
primăvara aceasta 
vor amenaja scuaruri 
« suprafață de 
rtiativ #80 m. p.

iar 
de- 
îh 
se 
pe

aproxi-

I



Reprimarea sîngeroasă a demonstrațiilor 
antifasciste din Africa de sud

CONTINUĂRI

Se dezvoltă mișcarea inovatorilor

JOHANNESBURG (A 
gerpres). — Agențiile de 
presă occidentale conti
nuă să transmită amă
nunte în legătură cu re
primarea sîngeroasă a 
demonstrațiilor de protest 
din Uniunea sudafricană 
împotriva politicii de dis
criminare rasiala, dusă de 
guvernul sudairiqan.

Potrivit relatărilor a- 
genției Reuter, în orașul 
Sharpeville, unde s-a în
registrat cel mai marc 
număr de victime „nu
meroase cadavre de băr
bați, femei și copii afri
cani zac pe trotuarele 
din centrul orașului care 
are aspectul unui cîmp 
de luptă'*.

Conducătorii Congre
sului pan-african din A- 
frica de sud care au ce
rut .populației africane să 
circule fără ac.ele spe 
ciule da identitate. în 
semn de protest împo
triva legii discriminato
rii care obligă pe afri
cani să le poarte în pei- 
manență au fost ares
tați. Legea rasistă care 
obligă populația africană 
să poarte aceste acte 
speciale de identitate a 
fost introdusa de guver 
nul Uniunii sudafricane 
cu 10 ani în. urmă. Po

trivit prevederilor ci, t>- 
rice african denășind 
vîrsta de 16 ani este o- 
bligat să poarte o du
zină de certificate fără 
dc care el nu poate să 
se deplaseze pe o dis
tanță cît de mică, nu 
poate primi de lucru etc

Folosind ca pretext a- 
ceastă lege, autoritățile 
rasiste sudafricane au a- 
restat adesea numeroși 
africani sub. motivul că 
„nu aveau actele corn-

tt O T A
■

Cancelarul Adenauer se 
găsește actualmente în- 
tr-un lung turneu care e- 
chivalează cu un încon
jur al păniîntului. Faptul 
însă nu prezintă vreo im
portanță de ordin turis
tic. Importanța sa rezidă 
în altceva: scopul care 
l-a făcut pe a .est pelerin 
al „războiului rece“ să 
întreprindă această călă
torie. Si acest scop nu. 
este greu de înțeles daca 
analizăm ultimele cuvîti- 
tăn publice ale cancela
rului vest-gerntan atît în. 
țară cit și în Statele fi
nite. Din ele se desprin

plecte“ și i-au trimis să 
presteze, muncă ’ forțată 
la fermele colonialiștilor 
albi.

Potrivit ultimelor știri 
sosite din Johannesburg, 
bilanțul acestui masacru 
săvîrșit da poliția sud- 
africanî în cîrdășie cu 
armata la ordinul guver
nului rasist se ridică 
potrivit relatărilor agen
ției Reuter la 63 de 
morți și peste 200 de 
răniți, mulți dinte ei în 

——— ♦♦♦♦ ——----—

Pe același drum
de o s'iijgură concluzie: 
poziția sa de apărător în- 
dîrjit al încordării iniei 
nett miale.

In esență c.uvîntările a- 
mintite se rezumă de-fapt 
la o pledoarie în favoa
rea menținerii situației..»- 
normalc din Berlinul .oc
cidental, a încordării in
ternaționale și a politicii, 
de pi poziții de forță. El 
a îndemnat în toate felii 
rile puterile occidentale și 
in special S.U-A. să nu 
accepte discuții, cu Uniu
nea. Sovietică în proble
ma normalizării situației 

stare gravă. Agenția 
France Presse relatează 
că tn numeroase locali
tăți din tară „situația se 
menține încordată". Co
mandantul adjunct *' 
poliției din Kitwersrand 
a calificat situația ca 
„fiind explozivă".. Potri
vit ultimelor știri, miș
carea de protest a popu
lației africane s-a extins 
și în localitatea Langa, 
de la periferiile orașului 
Capetsun. Poliția a repri
mat manifestațiile.

dirt. Berlinul occidental și 
a încheierii unui -tratat 
de pace cu cele două sta
te germane. Aceasta ara 
tă cît se poite de clar 
adevărata față a întregii 
politici vest-germane — 
politică a "ăzboiului rece 
Popoarele păstrează însă 
amintiri proaspete despre 
recentele manifestații fas
ciste din R.F.Q. Ele nu 
au uitat ororile războiului 
dezlănțuit de aceleași for
țe și de aceea privesc 
actualul pelerinaj al can
celarului ca nepotrivit și 
în consecință îl condam
nă.

(Urmare din pag. Il-a)

La oțeliria nouă, de 
asemeni s-au propus me
tode noi de munca care 
să asigure o folosire 
mai intensă a cuptoare
lor, scăderea consumurilor 
specifice, creșterea indi
cilor tehnici. Astfel la 
propunerea Ing. Kraft 
N„ Rebreanu Gh., Tripșa 
$t. —• eroul muncii so
cialiste — Penes u AL 
a-a folosit metoda de u- 
tilizare a minereului pe 
vatra care asigură scurta
rea simțitoare a duratei 
de ajustare și de repa
rații la cald a cuptoru
lui, lucru ce conduce la 
obținerea a cea. 30.000 
tone oțel tn plus. Tot 
■lici Ing- Kraft N„ Re
breanu Gh., Lorlneay 
Q. și Penescu M. modi- 
ficînd parametrii de in
trări a aburului, au a- 
sigarat în cuptor o fla

Brigăzile artistice de agitație mijloc 
important de educare a oamenilor muicii
(Urmare din pag. II.a)

bite din partea organiza
țiilor de partid, sindicale 
și U.I.M. pentru progra
me cît mai corespunză
toare, legate strîns de 
problemele ce frămtntă 
secția sau întreprinderea 
respectivă. Se simte ne
cesitatea unui ajutor mai 
puternic din partea cena
clului literar, a artiștilor 
formației de teatru al 
C.S.H. în îmbunătățirea 

cără mult mai bine or
ganizată, îmbunătățind 
simțitor regimul termic. 
Consumurile de păcură, 
gaz de cocs și aburi pe 
tona de oțel au scăzut 
mult.

Atenția furnalișit.ilor 
s-a îndreptat în special 
spre reducerea treptată 
a consumului de cocs. 
La secția I-a furnale 
colectivul format din 
Ing. Constantineacu G. 
și Gheorghișor Gh. stu
diind posibilitățile de a 
avea o temperatură mai 
ridicată a aerului suflat 
tn furnale au ajuns -la, 
soluția de a utiliza mo
toare pentru ventilatoa
rele cowperelor de ase- 
menea capacitate tnctt 
sa asigure cantitatea de 
aer necesară unet com
bustii complete. O so
luție aproape identică 
»a găsit șl la aecțla 11 

textelor, în ridicarea ni
velului artistic.

Pentru continua îmbu
nătățire a muncii brigă
zilor artistice de agitație, 
pentru ridicarea nivelu
lui artistic ți creșterea 
rolului educativ, al aces
tora, începînd din luna 
aprilie, la liecare a douu 
săptămînâ se vor pre
zenta programele celor 
mai bune brigăzi sub toi- 
ma „Studioului actoru
lui amator", unde vor 

furnale de către tov. 
Coșara R.

Cele de mai sus împreu- 
uiîă cu alte inovații puse 
în practică în timpul 
puți;» scurs de la 'ne.t- 
putul anului, demonstrea
ză că economiile ce se 
vor' înregistra la prețul 
de cost vor depăși suma 
de 14 milioane, lei. Ți- 
nînd cont- de faptul că 
în aceeași perioadă a a- 
nului trecut economiile 
erau de- numai 3.665.000 
lei și că inovațiile res
pinse reprezentau atunci 
peste 30 la iută din to
talul ’ inovații 10r- propuse, 
în timp ce acum stnt nu
mai de 13 ia sută, putem 
afirma că față . de anul 
trecut, activitatea inova 
terilor noștri șl contri
buții lor Ia . creșterea 
producției și. reducerea 
prețului de cost a cres
cut de peste 4 orf.

participa toți facte ca
re concură la munca a- 
cistora.

Succesele obținute pîn* 
în prezent, învățămintele 
trase din acest schimb de 
experiență, ne face să fim 
siguri că munca brigăzi
lor artistice de agitație 
sa va îmbunătăți, contri
buind tot mai puternic la 
educarea oamenilor mun
cii.

T. FRANCISC

De joi pînă joi

Cronica evenimentelor Internationale
N. S.

ieri a sosit la Pa-
■ ris președintele 

Consiliului de Miniștrii 
al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov. Poporul francez i-a 
făcut conducătorului de 
stat sovietic o primire 
entuziastă, primire care 
exprimă sentimente de 
călduroasă prietenie. Așa 
după cum scria comen
tatorul agenției France 
Presse, niciunui condu
cător de stat nu i-a fost 
rezervată o primire ase
mănătoare. Intr-ad.văr în 
întreaga istorie a Fran
ței, al cărei pimînt a 
primit nenumărați condu
cători de stat, nimeni nu 
s-a bucurat de atenția, 
căldura și prietenia po
porului francez ca înaltul 
oacp?te sovie ic. Și acest 
lucru nu este întîmp’ător. 
In d-cursul istoriei între 
popoarele celor două țâri 
s-au statornicit relații 
prietenești ; niciodată în 
anii secoltfui "OsTril în
tre cHe două țări nu au 
avut loc ciocniri de inte
rese. Dimpotrivă. Intre 
poporul francez și cel so-

Hrușciov pe pămintul Franței
vietic s-a născut o prie
tenie trainică în lupta co
mună împotriva fascis
mului. Poporul francez 
nu va uita niciodată e- 
roii Stalingradului, .. Ar-, 
mata Sovietică care a a- 
dus nenumărate sacrificii, 
în lupta pentru dezrobi
rea popoarelor de sub 
călcîiul. hitlerist, inclusiv 
al celui francez. $i 'măi 
niult, poporul revoluției, 
al Comunei din Paris, 
vede în N. S. Hrușciov

U i nou pas spre încetarea experierțelcr nucleare
printre eveniment-Je
■ importante tie 

săp'tămîhii la loc de frun
te se situează și noul pas 
spre interzicerea experien- 
țlor nucFare. In ședința 
de sînibăfă Țarapkin, con
ducătorul delegației sovie
tice Ia' Conferința de la 
Geneva pentru, interzice
rea experiențelor nucle
are, a declarat că Uniu
nea Sovietică este gata 
să încheie un acord pen
tru încetarea tuturor ex

pe solul marii țări socia
liste, pe solul țării care 
a desăvîrșit și îmbogățit 
ideile revoluționare, pe 
solul țării oare a obținut 
succese uriașe în toate 
domeniile vieții. Sputni
cii, lunicii, septenalul, 
sint mărturii concludente 
ale acestor succese.-

-Vizita lui N. S, Hruș- 
cîov'’ în Franța are sem
nificații deosebite. Ea se 
Situează în cadrul efortu

periențelor nucleare de
tectabile. In același timp 
el a preconizat înființa
rea unei comisii de stu
diu anglo-șovieto-america- 
iie pentru efectuarea de 
cercetări în scopul găsirți 
mijloacelor pentru detec
tarea experiențelor subte
rane de ■ slabă intensitate. 
După cum se știe, dele
gații occidentali la confe
rință se cramponau în ul
timul timp, pentru • a în
cetini . progresul lucrări

rilor ‘ ce le depune statul 
sovietic pentru realizare» 
destinderii internaționale, 
pentru coexistență pașni
că, Aceste. eforturi se bu
cură astăzi de aproba
rea unanimă a popoare
lor. De aceea poporul 
francez l-a întîmpina<ț pe 
înaltul oaspete cu tradițio
nala expresie ce exprimă 
într-adevăr calde senti
mente : „Bien venu tfion- 
siuer K".

lor, tocmai de așa-zisa 
imposibilitate a detectării 
experiențelor subterane de 
mică intensitate. In fe
lul acesta anumite cercuri 
doreau, dacă nu torpila
rea încheierii unui acord, 
cel puțin prelungirea con
ferinței pe timp nedeter- 
minat. Noua propunere 
sovietică care vine în 
întîmpinarea celor occi
dentale a deschis un nou 
drum spre posibilitatea în
cheierii în viitorul apro

piat a unui acord concret 
de interzicere a experien
țelor nucleare detectabile. 
Odată cu aceasta ea con
stituie o premiză serioasă 
în sprijinul realizării 
dezarmării generale și to
tale. In felul acesta se re
liefează încăodată efortu-

Două planuri
Tot la Geneva își
■ continuă lucrările 

Comitetul celor 10 stat» 
pentru dezarmare. In cen
trul discuțiilor ce se des
fășoară aici se găsesc 
cele două planuri de de
zarmare — occidental și 
sovietic.

Făcînd o comparația 
între aceste două planuri 
se nasc concluzii eviden
te. Gel sovietic are un 
caracter concret, este rea
lizabil și satisface pe de
plin cerințele dezarmării, 
pe cînd cel occidental es
te general neconcret șl 
urmărește mai mult sco
puri de spionaj. Pentru 
a justifica aceste afirma 
ții să trecem în revistă 
principalele teze ale aces
tor planuri. După cum se 
știe planul sovietic de de 
zarinare generală și tota
lă a fost făcut cunoscut 
public în discursul ros- 

rile și dorința de pace a 
Uniunii Sovietice. Este a- 
cum rîndul puterilor occi
dentale s£-și dovedească 
buna lor credință în rea
lizarea unui acord asu
pra încetării axperiențelor 
nucleare.

— două feluri
tit acum mai bine de 
șase luni de N. S. Hruș
ciov în fața Adunării Ge- 
nerale a O.N.U. Ce re- 
pezintâ în esență acest , 
plan ? In primul rînd el 
efte un plan atotcupnn 
«ător de dezarmare gene
rală și totală înfăptuită 
tn etape șl însoțită de un- » 
control corespuizâtor. In 
prima etapă, de cel mult . 
un an și jumătate, se 
preconizează reducerea tu
turor forțelor armate la 
un nivel precis, în a do
ua etapă, de ma imum 
doi ani, se prevede des 
ființarea forțelor armate 
iar în a treia etapă, de 
aproximativ- un an, dis
trugerea stocurilor de ar-. 
me clasice nucleare și ra
chete. Paralel cu înfăp
tuirea planului de dezar
mare planul sovietic pre
vede măsuri concrete de 
control pentru fiecare e- 
tapă în part». In acest 

fel dezarmarea se efectu
ează simultan cu contro
lul. Aceste prevederi ara
tă caracterul concret al 
programului sovietic* re
alismul și țelul săE al: 
dezarmarea genera.^ și 
totalăl

Spre deosebire de pia
nul sovietic, eel occiden
tal nu prevede nici un 
termen pentru înfăptuirea 
dezarmării. Accentul ‘ K> 
pune în acest plan pe 
control. Or, după cum 
se știe, un control fără 
dezarmare nu poate duce 
la înfăptuirea unui acord 
de dezarmare generală. 
Cel- mult el poate duce la 
spionaj- și culegeri de in 
formații în scopuri agre
sive, sau la stabilirea 
controlului asupra înar
mării și nu a dezarmării. 
In felul acesta puterile 
occidentale nu au venit 
cu aproape nimic nou în 
recentul lor plan față de 
cele anterioare.

Discuțiile viitoare vor 
arăta fără îndoială dac* 
,conferința va reuși si '»• 
că progre’e în acest : • 
meniu primordia' • ■ "■
piirilor noastre : •
terile occide—J e - *• 
dopte atitut - • . 5
această prtb'em*
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