
Proletari Bin toate țările, unlțl-vll

Sudorul Goșoiu Gbeor- 
ghe de la secția construc
ții metalice C.S.H. este 
— prin ‘-omportarea sa 
în muncă — un adept al 
acțiunii patriotice a oțe
larilor de a cîștiga mi
nute prețioase în activi
tatea de producție. La 
lucrările ce îi sint încre
dințate el reduce în me
die timpul de execuție cu 
24 la sută.

GIȚIȚI

în pagina Il-a amănun
te în legătură ca acțiunea 
patriotică a oțelarilor de 
la secția Il-a a combi
natului : „MINUTUL FRA 
TE BUN CU MIL1ME- 
TRUL-.

INFAUMUSEUND ORAȘUL
In dorința de a vedea 

orașul nostru cit mai cu
rat și frumos, locatarii 
blocurilor de pe străzile 
D. 2, D 3, și D. 7, 
precum șt cei din blocurile 
textila șl alimentara din 
OM. au ieșit in după-a- 
miaza zilei de 25 martie 
a.c. la săparea și ame
najarea zonelor verzi, e- 
fectutnd peste 150 ore 
muncă voluntară

S-au evidențiat cu a- 
cest prilej în mod deose
bit tovarășii: Părău A- 
ron, Pirîianu Vasile. I- 
lie Valeria, Like Dioni- 
sie, Nagy Ana, Pofa 
Valeria, Scutaru Ghtor-

ghe, Ivanctuc Maria. 
Mold Mariana, Munteanu 
Dtonisie, Vasiu Const an- 
ța, Petrovici Alexandru, 
Coroiu Mihai și alții.

Locatarii din blocurile 
de pe străzile amintite 
sint hotăr'ți să contribu
ie și pe mai departe prin

muncă voluntară la plan
tarea, pe alei și ronduri, 
de trandafiri, flori si 
pomi ornamentali, ast
fel incit orașul nostru 
muncitoresc să îmbrace 
în cinstea zilei de 1 Mai 
haină de sărbătoare.

OPRIȘA VICTOR

In aceste zîle 
la club

La clubul muncitoresc 
|in O.M. continuă »ă ai- 
lă loc o bogată activita
te culturală. Astfel în 
zilele de 31 martie — 1 
aprilie a.c. în sala de 
spectacole a clubului va 
rula un ciclu de filme 
documentare.

Duminică 3 aprilie a.c. 
la orele 11, în sala mică 
a clubului, profesorul u- 
niversițar Florin Ciores- 
cu va conferenția despre 
„Tehnica actuală și fizi
ca", iar în aceeași zi la 
orele 18 va avea loc, con
certul orchestrei semi- 
simfonice a combinatului.

Ajutînd munca 
celor mari
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Fontă peste planul 
lunar de producție

Acordînd o atenție deo
sebită utilizării agregate
lor, muncitorii, tehnicie
nii și inginerii din cadrul 
secției l-a furnale, și-au 
îndeplinit la 28 martie 
planul de producție pe 
trimestrul 1 a ->c Vui 
an. Continuînd întrecerea 
socialistă în cinstea zi
lei de 1 Mai, furnaliștii, 
numai în perioada de la 
25-29 martie a.c. de pildă, 
au descărcat cu 542 tone 
fontă mai multă, decît 
prevedea planul.

în ultimele 5 zile

an- 
or-

—— -----------------------------------------------

Un spectacol reușit
Ansamblul Uniunii Ti

neretului Muncitor a pre
zentat luni după-amiază 
în sala Casei orășenești 
de cultură un spectacol 
reușit. De un binemeritat 
succes s-a bucurat corul 
de sub conducerea lui 
Marin Constantin 
tist emerit ea și
chestra de muzică 
populară dirijată de ar
tistul emerit Ionel Bu- 
dișteanu. Dansurile popu
lare romînești din dife
rite regiuni ale țării au 
fost îndelung aplaudate 
la scenă deschisă. S-au 
remarcat frumoasele in
terpretări ale tinerilor so
liști ai ansamblului Ele
na Simionescu, Dumitru 
Constantin, Lucian Roșea 
ca și ale naistului Stan- 
ciu Simion și acordeonis- 
tului Nicolae Crăciunescu. 
Aplauzele călduroase au 
răsplătit pe deplin înalta 
ținută artistică a specta-

Pe lespezile de piatră 
ale sălii cavalerilor au 
răsunat sfios pași de co
pii. Prin vitraliile înalte 
răzbăteau raze multicolo
re, poposind pe cite un 
căpșor blond. întrebările 
rostite în șoaptă primeau 
prompt răspunsul aștep
tai. Peste puțină vreme, 
însă, în curtea castelului 
Corvineștilor au răsunat 
voioase glasurile copiilor 
de la școala elementară 
nr. 1 veniți in aceste 
frumoase zile de vacan
ță să ajute, pe măsura 
puterilor lor, la reamena- 
jarea acestui monument 
istoric. Să fi tot fost 
vreo 60 de copii. Ecoul 
dintre ziduri le amplifica 
vecile, s. tn nici un u i-

colului tinerilor membrii 
ai ansamblului Uniunii 
Tineretului Muncitor.

Cu avînt sporit conti
nuă să se întreacă în în- 
tîmpinarea zilei internațio-

♦♦♦♦

nale a celor ce muncesc, 
și oțelarii din secția l-a 
a cuptoarelor Martin. 
Scurtînd timpul de elabo
rarea șarjelor, echipele de 
oțelari ajutîndu-se în mun
că la reparațiile la cald, 
după evacuarea oțelului 
din cuptoare, au putut 
realiza în afara sarcini
lor de plan în ultimele 5 
zile din luna aceasta, a- 
proape 600 tone oțel.

in sectorul extracție, cu 
6 la sută. Un aport în
semnat la depășirea in
dicilor de plan l-au adus

loan, 
Ciorei 
Poan-

tovarășii Ciotu 
Brodea Dumitru, 
Emil, Achim Ioan,

Gheorghe (Tranda) 
alții ca ei.

tă 
și

CHEMAREA I.G.O.H

Cu indicii de plan
depășiți

In vederea Ini im pi nării 
cu realizări tot mai fru
moase a marii sărbători 
a proletariatului din toa
te țările —. ziua de I 
Mai — colectivul de 
muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la întreprin
derea de gospodărie oră-

șenească zilele trecute au 
chemat la întrecere socia
listă colectivele tuturor 
intreprindei’ilor de gospo
dărie comunală din regi
unea Hunedoara pe baza 
următoarelor obiective 
principale:

Colectivul de muncă al 
întreprinderii Miniere de 
Talc — Zlaști, desfășurind 
larg întrecerea socialistă 
între echipe și 
și-a

brigăzi
depășit pînă la 30 

martie a.c. planul de pro
ducție în sectorul prepa
rare, cu 3 la sută, iar

In 1960 tineretul hunedorean s-a angajat să colecteze pdste

18.000 tone fier vechi

Pe locul întîi
Participînd în număr 

tot mai mare la întrecerea 
ce se desfășoară pentru 
îndeplinirea angajamentu
lui privind colectarea în 
acest an a peste 18.000 
tone fier vechi, tinerii 
hunedoreni au izbutit ca 
în primele trei luni din a- 
cest an să trimită oțela
rilor însemnate cantități 
de metale feroase nefo
losibile. Din situațiile în-

cheiate pe baza bonurilor 
de predare, reiese că în 
primul trimestru tineretul 
din combinatul siderurgic, 
I.C.S.H., T.U.G., școli,
spital, etc. au strîns și 
predat oțelăriilor și I.C.M.- 
ului o cantitate de 3878 
tone fier vechi.

Pe primul loc s-au si
tuat tinerii din combina
tul siderurgic care de la 
începutul anului și pînă

în ziua de 28 martie a.c. 
au strîns aproape 3.400 
tone fier vechi.

la

or- 
de 
Și

de producție in pro
porție de 104 la sută;

3 reducerea pierderilor de curent elec
tric cu 0,1 ia sută;

s creșterea productivității muncii cu 8 la 
sută;

a reducerea cheltuielilor 
gospodărești cu 5 la

«J realizarea planului

administrativ* 
sută;

B prestarea de 1.809 ore muncă volun
tară ;

B strîngerea unei cantități de 4 tone fier 
vechi;

B reducerea (pierderilor de Tapă cu 0,1 
la sută față de pierderile adminis
trative.

pierderile adminiS'

asemenea în 
stnt prevăzute 
de alte puncte 
reducerea

che- 
și o 
prl- 

prețului

De
mare
serie 
vind .— . ..
de cost, aplicarea măsu
rilor privind tehnica se
curității, întreținerea . fon
dului locativ, a curățeni
ei tic.

de muncitori, 
tehnicieni de 
este hotdrit 
tot ^efortul

Colectivul 
ingineri șl 
la I.G.O.H. 
să depună 
pentru ridicarea întregii
activități a întreprinderii 
în scopul îndeplinirii tu
turor obiectivelor prevă
zute în chemare.

CHILIE IDHE WAîEA^irA 
gher nu mai era liniște. 
Pionierii Drago Carmen, 
Baranyai Arcadie, Za- 
nef Angela, Ciobanu A- 
drian și multi. mulți al
ții "u fort mereu in frun
te. In ziua aceea vremea 
a trecut ușor șt repede, 
iar copiii au plecat pur- 
fînd cu ei mulțumirea 
că au ajutat la munca 
celor mari.

Intr-o altă zi, tot îm
preună cu profesorii, ele
vii școlii nr. 1 au vizitat 
șantierul de locuințe pre
cum și clădirea școlii ce 
se ridică lingă poșta no
uă. Aci ei s-au îniîlnit 
Cu muncitorii de pe șan
tier, i-au văzut pe aceștia 
la lucru șt s-au gindit 
că unei asemenea munci 
însuflețit? ei ii vor putea

răspunde prin notele bu
ne ce le vor obține la 
învățătură. Pînă la ter
minarea vacanței, elevii 
școlii elementare nr. 1 
vor mai face citeva vizi
te plăcute și in același 
timp utile. împreună cu 
profesorii, ei se vor duce 
la bluming, cariera 
hue și vor viziona în 
lectiv citeva filme.

în excursie

Te- 
co-

dimineața irenu- 
merge spre Ghe- 
umplut de grupe

Marți 
lețul ce 
Iar s-a 
vesele de copii cu obrajii
îmbujorați de răcoarea 
dimineții, cu sclipiri lu
minoase în ochi. Erau e- 
levii clasei a Vll-a de la 
școala medie din O.M.

care plecau într-o Ini
moasă excursie de două 
zile. împreună cu profe
sorul diriginte Igreț Cor
nel ei au pornit la drum 
să-și cunoască mai bine, 
ținutul natal. Pînă la 
Ghelar elevii dintr-a șap
tea au mers cu trenulețul 
pe care în ^dimineața a- 
ceea îl umpluseră de cln- 
tece pionierești și strigă
te de uimire șl înaintare 
la vederea locurilor pito
rești prin care treceau 
Apoi vor merge pe jos pînă 
la Vadul Dobrii. De la 
Ghelar spre 
brii numărul
cursioniști va 

acolo vor 
colegii lor 
întoarcere
drept cuvînt: 

moașă e vacanța I.

predat

acestor 
vechi

de 
de 
La 
pe

Vadul Do
rnicilor ex- 
crește căci 
fi 
din 
vor

însoțiți 
Ghelar.

spune
„Fru-

Contribuția 
muncitorilor de 

mecanicul șef
Mobilizați de către 

ganizațiile de bază 
partid și U.T.M. cît
de comitetul sindical, mun
citorii, inginerii și tehni
cienii din sectorul meca
nic șef I.C.S.H. au adu
nat în cursul trimestru
lui I din acest an o can
titate de 223.680 kg. fier 
vechi și 23.680 kg. fontă 
pe care le-au și 
I.C.M.-ului.

La strîngerea 
cantități de fier
și fontă, o contribuție au 
adus-o și tinerii din cele 
11 brigăzi de muncă pa
triotică. In aceeași pe
rioadă ei au adunat prin 
muncă voluntară canti
tatea de 39.250 kg. fier 
vecm. In timpul acțiunilor 
întreprinse pentru colecta
rea fierului vechi s-au re
marcat prin hărnicia lor 
membrii brigăzilor ute- 
miste de muncă patriotică 
de sub îndrumarea tova
rășilor Damian Ioan, An- 
drica Gheorghe și Vie- 
ru loan.

TEHEI NICOLAE 
corespondent

La fabrica „Electro far" din capitală au in
trat în funcțiune noi sec ții. Aici se produc lămpi 
fluorescente de diferite tipuri, bobine de șoc, în
trerupătoare de aprindere.

In foto: utemista 
tuburilor de sticlă care 
uscare a vopselei ce li 
opale: de aici tuburile
asamblare unde devin lă mpi fluorescente.

Zoia Aron face controlul 
au ieșit din cuptorul de 
s-a dat pentru a deveni 
iau drumul grupului de
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Zilele trecute ziarul „Uzina noastră" a or- 
î ganizat ta noua oțelărie Jdartin o discuție pe
• tema folosirii rrjai raționale a timpului de lucru. 
! Ziarul apreciază chemarea oțelarilor, lansată 
; cu acest prilej, fi pune la dispnzițla siderur- 
î giftilor hunedoreni coloanele sale pentru dez-
• baterea problemelor legate de acțiunea ;

CIHIIEMIAiHUEA tOHriEIEAiRIIIIHUliRl un lucruComuniștii au făcut minunat!minunat!
ln cadrul mitingul ui fulger ținut ieri, oțe larii de la noile cuptoare 

Marlin au lansat următoarea / ,'ternare:
In timpul care s-a scurs de la începutul anului 1960 și pînă în 

prezent colectivul nostru a obținut rezultate rem arcabile în activitatea de 
producție. El a îndeplinit planul trimestrial cu multe zile înainte de termen 
și a elaborat în continuare, pesie 17.0(70 tone oțel in plus de sarcinile pri
mului trimestru. Aceste succese sînt expresie vie a eforturilor patriotice 
depuse de întregul colec tiv condus cu competență de organizația de par
tid, care a știut să mo bilizeze — prin acțiuni și inițiative creatoare   
uriașa forță pe care o reprezintă acest harnic co lectiv.

Noi ne-am străduit și pînă acum să sporim pe toate căile producția 
de oțel pe unitate de timp —dovadă stau miile de ±-- 
peste plan. Inițiativa me talurgiștilor de la Orașul 
odată în plus prețuirea de ■ are se bucură rodul 
un nou imbold în desco perirea și valorificarea 
producției care să ducă la îndeplinirea întocmai 
gionale de partid de a produce 

binatului — 1(16.000 tone de oțel peste sarcinile anului 
tre au sporit însă unitatea de timp a rămas aceeași colectivul nostru s-a 
angajat într-o luptă înverșunată pentru cîștigarea fiecărui minut rare, pe 
bună dreptate, este frate bun cu „milimetrul''. Reducînd numai cu 5 minu
te durata medie de ela borare a șarjelor, față de realizările trimestrului 
I, vom obține în plus numai pe această cale, 3900 tone oțel pînă la 
slîrșitul anului.

ln această bătălie chemăm alături de noi toate colectivele de mun
citori, ingineri și tehnicieni din combinat pentru ca strîns uniți și într-o 
colaborare armonioasă să dăm patriei cît mai mult metal pe unitate de timp.

Ing. PENESCU MIRCEA 
șeful secției O.S.M. II

împreună cu

tone de oțel elaborate 
ÎStalin însă, a dovedit 
muncii noastre, dîndu-ne 
de noi și noi rezerve ale 
a hotărîrii conferinței re- 
ceilalți oțelari ai com- 
1960. Cum sarcinile nw»-

La cuptorul 1 s-a făcut 
o nouă descărcare. Hala 
uriașă este inundată de 
lumina roșiatică a oțetu
lui. Suspendate pe brațe
le macaralelor oalele pri
mesc șuvoaiele de oțel ce 
aleargă ca apa unui iz
vor de munte. Oamenii 
privesc la jocul oțelului 
cu mulțumirea celor care 
și-au făcut pe deplin da
toria Macaragiii au scos 
și ei capetele 
rile cabinelor 
că parcă mai 
cest spectacol

de 
la

turi 
tori 
se elaborează, 
rele mari ale 
rii Martin de 
doara

oțelari, sint man-' 
fiecare șarje care 

La cuptoa- 
noii oțelă- 
la, Hune-

se elaborează 'zil
nic multe șarje dar , de 
fiecare dată ele sint pri
vite cu atenție. Spun oțe- 
larii că fiecare șarjă: 
ceva deosebit, aparte, 
au dreptate. Cea de. 
cum a durat 7 ore și 
de minute

Și

a-
56

ȘO1MOȘI ȘTEFAN 
secretarul organizației 

de bază P.M.R.
TIRI’ESCU MIHAI 

secretarul comitetului 
U.T.M.

INTERVIU

In urma chemării 
țel aril or de a folosi 
care minut cu maximum 
de randament, redacția 
ziarului a adresat ime- 
oiat 
tov.

,’ae, 
rului
mm.
ii rea

lunci, cind cuptoarele c- 
ra'u la primele șarje du
rata di elaborare era șt 
de 12 ore. I a drept vor
bind timpul acela rut era 
atit de ridicat. Pentru că 
ia cuptoarele de mare 
capacitate, ale noii oțelă
rii șarjeie sint de tonaj 
mare, aproape de trei ori 
mai mare decit la cup
toarele de la prima oțe
lărie Martin. Și apoi a- 
tutici mai era șt d oare
care nesiguranță cm par
tea topitorilor care lucrau 
pentru prima dată, la a- 
semenea cuptoare.

Și iată că de cileva 
ori pină acum presa 
radioul au vestit țării 
tregi că topitorii de 
noua oțelărie Martin
combinatului httncdorean 
au elaborai 10 șarje intr 
o singură zi dc lucru, 
produc,nd peste sarcinile 
de plan de fiecare dată, 
mai mult de 700 
tei. Cum a fost 
ca intr-un timp
scurt topitorii hunedoreni 
Să realizeze 

maicuno'scuți 
ta cuptoarele
țara noastră ? Pentru că 
t bine să reamintim că 
pe întreaga secție în zi
lele ucelea de record s-a 
obținut un indice cu cca 
r>2 la sută mat mare de
cit Cel planificat, iar la 
cuptorul nr. 1 unde lu
crează echipele conduse 
de prim-topitorii Ispas 
Iulian, Orelt Paul și O 
prtș Avram și cuptorul 
hr. 2 unde lucrează Ma-

Han Axeiite, Karaiualis 
Teodor șt lirinzei Mihai 
s-a elaborat peste 11 tone 
oțel pe metru pairul va
tră de cuptor.

Toate acestea sint re
zultatul bătăliei pe care 
oțelării au dus o șt c. 
duc pentru ciștigiirca 
minutelor. l)c citva timp 
această bătălie care se 
dă intre om și timpul 
fizic pentru elaborarea 
unei șarje a cuprins ui- 
tregul colectiv. (Aricit de 
paradoxal ar părea acea
stă întrecere — să ciștigi 
un minut sau două la u 
operație ce se efectuează 
In 7—8 ore — veți 
dea ce valoare mare 
aceste minute.

...Toiul a inceput in 
lele cînd. oțelării 
prins a discuta cifrele
plan pe anul 1360. Topi
torii vedeau că secția !or 
dispunea de utilaj mo
dern care folosit la ade
vărata lui capacitate poa
te produce mai mult o- 
fel. In consfătuirile or
ganizate . pe brigăzi, 
schimburi și secție, to
pitorii au arătat că spo
rul de producție prevăzut 
a se realiza în acest an 
(și rare se ridică Cu 13 
la sută față de realizările 
obținute anul trecut) 
poate fi depășit. Calcu- 
lind angajamentele fiecă
rei echipe. fiecărui 
schimb, ajungi la o cifră 
concludentă: 36.000 tone 
dc otel.

10
a-

A fost un timp cind o 
șarjă era elaborată in

la inceput,

S!
in
ia 
a

vi--
au

tone o- 
posihi) 
relativ

21- 
au 
dc

M1LII ARD CONSTAN I IN
pr eședintele comitetului 

de secție sindical

ia un minut

indici 
piuă a 
Marrin

De la cinci,
să arăt cîteva aspecte. In 
un an și ceva în urmă 
noi laminam mai puțin 
de 100 lingouri pe schimb 
în cpt orc. limpid mediu 
de laminare a unui lin
gou era de cca. 5 minu
te. Indicele de utilizare 
era sub capacitatea agre
gatului. Trebuiau descope
rite
mărirea 
nare.
ptts

o-
fie-

■I 
a adresat 

cîteva întrebări 
inginer Șerbari Nico- 

i, șetur secției iamin> 
bluming de 1.060 
în legătură cu mă- 
vitezei de laminare.

De curînd colectivul 
dumneavoastră și-a pro
pus ca fiecare schimb să 
lamineze 200 lingouri in 
.opt orc. Vă rugăm să ne 
spuneți eițiva din princi
pii U factori care v-au a- 
jutat să măriți viteza de 
laminare.

— Dacă astăzi tindem 
să laminăm 200 lingouri 
in opt ore, pe fiecare 
schimb, este meritul în- 
tiegului colectiv. Ca să 
spun cum am ajuns aici 
„r tr.-bui să o iau de la 
început. Mă voi mărgini

posibilitațile pentru 
vitezei de lami- 

Cei ce și-au pro- 
să găsească aseme-

nea €ăi au . 
tii.

Calificarea 
meni era 
Oi cu mai 
riență în 
repartizați atunci să 
creze cu fruntașii.

Cu sprijinul acordat 
organizația de partid 
fost organizate cursuri 
practice la locu1 de mun 
că pentru ridicarea caii-

fost coiniiniș-

unor ca- 
insuficicnt’l. 

puțini - xpe- 
muncă au fost

T. MARIN,

♦♦

0 EDIȚIE
In hala laminorului 

de 650 mm. oamenii se 
înghesuiau care mai de 
care să ajungă în fața 
ediției fulger a gazetei de 
perete Iată ce se spunea 
printre altele: „In ziua de 
25 martie 
bilite noi 

producția

fost sta
in

au
recorduri 

laminate.

Un colaborator de-:il 
nostru, care in numărul 
trecut al ziarului „Uzina 
noastră,, a scris că la 
secția 11-a O.S.M. a corn- 
binatului colectivul de 
muncă a elaborat peste 
sarcinile primului trimes
tru 1.237 tone oțel, a ni
merit zilele acestea din 
nou printre oțelari. Din 
clipa in care a pășit pe 
platforma marilor cup
toare oțelării au sărit in 
sus — cum se spune 
— copleșindu-l cu repro
șuri... „Ilm... auzi — se

mira și Ispas Iulian — 
1.200 de tone peste pla
nul trimestrial ?!?... Păi 
atita numai echipa noas
tră a dat; dar ce... din 
21 martie, cind am în
deplinit planul trimestri
al, și pină acum celelalte 
echipe au stat cu miinile 
in sin'?!..."

Colaboratorul nostru a 
plecat capul rușinat, sub 
apăsarea „micii» erori 
de cca.... 10.000 tont de. 
oțel..,

(Continuare în pag. IV.a)

FULGER
bcnimbui condus 

varășui Cîra 
a laminat 450 
peste 
fără 
cesta 
înalt

(Conti nu are în pag. IV.al
In luna martie 

oțelăria nr. 1 a com
binatului timpul de e- 
laborare a șarjelor a 
fost redus, in medie, 
cu 26 la sută față de 
luna februarie. La ob
ținerea acestui succes 
au contribuit in mod 
merituos și oțelării 
din echipa prim-topi- 
torului Sergiu 
stantin.

■—r- ♦♦♦♦'■=«==
. *. Știați

că îtx cele 10 ore cîști- 
gate. se poate executa re
parația pe jumătate a unui 

1 cuptor electric de 20 tone?
...La laminorul de 1000 

mm. o șarjă primită cal
dă, la 800 grade C., se 
încălzește la temperatu
ra normală pentru lami-

CăȘtiați
...colectivul de muncă 

de la cuptoarele industria
le a efectuat demolarea 
părții superioare a cup
torului nr. 5 de la O.S.M. 
1 — planificat pentru re
parație mijlocie — în 
numai 38 ore față de 48 
ore realizat altădată, și

Că . . .
nare în numai 2 ore și 
30 minute, pe cînd o șar
jă rece se încălzește în 
opt ore și chiar in opt 
ore și treizeci minute ?

...Blumurile din oțelul 
de calitate 
direct la 
650 mm., 
blumurile 
calitate 
întîi trebuie 
pe la 
curățire 
pentru care se pierd ore 
prețioase și se folosesc 
brațe de muncă în plus?

...Echipele prim-topito- 
rilor Brînzei Mihai, Ka- 
ratnalis Teodor și Stîn- 
gu Ioan de la cuptorul 
nr. 2 al noii oțelării 
Martin au redus durata 
de elaborare a șarjelor cu 
cca. 24 minute față de 
durata medie pe oțelărie, 
reușind astfel să elabo
reze în plus, numai In 
ultimele 14 zile, o can
titate de 488 tone oțel ?

...Schimbul comunistului 
Tritu Iosif de la lami
norul de 800 a cîștigat 
în procesul de producție 
din ziua de 25 martie 
a.c. 200 minute în care 
a laminat 130 tone oțel ?

de to- 
Alexandru 
tone oțel 
opt ore, 

rebut. A- 
: cel mai 

producție 
intrarea 

i funcțiu-

plan în 
nici un 
constituie 

vîrf de 
obținut de 
laminorului 
ne".

Mai jos 
re pronunțate: „In dimi
neața zilei de 26 martie 
recordul (stabilit de 
schimbul condus de to
varășul Cîra - N.R.) a fost 
doborît". Mai departe e- 
diția fulger a gazetei a 
anunțat că „Schimbul 
condus de tovarășul in
giner Mateescu Gheor- 
ghe a laminat 470 tone 
oțel peste plan, fără nici 
un rebut. In medie tim
pul de laminare pe tona 
de oțel fiind redus in 
această zi, cu cca. 20 de 
secunde. Remarcabil este 
că acest schimb, care a 
fost multă vreme consi
derat codaș a „bătut" 
toate recordurile de pînă 
acum.

la 
în

scria cu Iile-

Con-

Tlnărul Predata C onstantin de la atelierul de reparații electrice
C.S.H. este fruntaș in muncă. Reparațiile ce ii sint încredințate el le e- 
xecută de fiecare dată intr-un termen redus cu 15—20 la sută

bună se 
laminorul 
în timp 

din oțelul 
proastă 

sa
ajustaj 
sortare,

duc 
de 
ce 
de 

mai
treațâ 
pentru 

fapt
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ce
amănuntele 

producție 
grupul de

Iau iute de ora 7 diini- 
eala, ia apei sosesc șt 
?i 27 de zugravi vopsi- 
>ri din brigada lui Pe- 
aș Petru, Toți lucrează 
e șantierul de locuințe, 
m . cvartalul „Poșta 
ouă", și singurul prilej 
e a sta de vorbă este, 
mpul dinaintea unei not 
’le de- muncă. După 
ii stabilit 
ctivității dc 
'in acea zi,
ugravi vopsitori împăr- 
iți in echipe de cite 3-4 
lameni, au luat in prt- 
nire blocurile 85, 96, 97, 
>8 — 5, 6 și 7 ale I.G.O 
iunedoara ce trebuiesc 
late in folosință pină la

Mai anul acesta. Peste 
>uțin timp sus, la etaje 
n apartamente și pe sed 
ile de acces, la uși și 
a ferestrele blocurilor, n 
ti început a se rdsp'ndi 
nirosut de vopsea proas 
>ăt preparată

Organizarea lui ruliu 
iată esențialul in 

lunca unei brigăzi corn- 
rlexe. Pentru ca brigada 
ă obțină rezultatele scon- 
'ale, Petraș Petru obis- 
unește, după cum se 
‘ede, să-i înștiințeze din 
timp pe oameni asupra 
retor ce au de făcui in 
'adrul echipelor. In felul 
acesta se asigură avan
sări serioase la zugrăveli 
șt vopsiri, iar blocurile 
sînt dale în folosință c:i 
5-6 zile mai înainte. 
iată că această metodă 
bazată pe o practică u- 
devărată â dus la rezul
tate deosebite în cadrul

șantierului, Reduiiiid lim
pid de vopsire a luriptu- 
iiei din lemn la. metru 
tatral cu 20 mințile, ia 
blocurile amintite mm 
sus. brigada sa poate 
vopsi in timpul economi
sit tîmplăria a incă două 
noi blocuri. Dar oamenii 
aceștia, zugravi și vopsi
tori, nu se mulțumesc 
numai cu atit. De curbul 
brigada a redus la zu- 
gt tivitul unei suprafețe de 
aloc ce întrece 5.500 m.P 
atita timp, cit este nece
sar să se zugrăvească 
incă alte șase apartamen
te in plus. La calorifere 
spre exemplu, timpul de 
vopsire pe metru pairat 
a fost și el micșorat cu 
II) minute, cîștigindu-se 
astfel pe fiecare bloc 
2.900 minute pină in pre
zent.

Datorită faptului că la 
toate lucrările executate 
de la ‘începutul anului și 
pină acum, brigada de 
zugravi vopsitori a redus 
cu mult timpul planificat 
șl a dat o deosebită a- 
tenție folosirii raționale 
a materialeler economiile 
sini semnificative. I.a mi
mai cele cinci blocuri de 
Pildă, au fost realizate 
economii de materiale ca: 
peste 350 kg. vopsea 50 
kg. coloranțt, 360 kg. hu
mă, 40 kg. săpun, 28 kg. 
clei etc

Față de anul trecu! 
numărul fruntașilor din 
brigadă a crescut cu Țo- 
ropoc Cornel, Rusa Victor, 
Mere Viorel, Oargă Du
mitru și multi alții

„Succesele noastre .au 
fost posibile în urma a- 
plicării 
sire in 
ta un 
nuli ui 
strucții 
— ne 
Petraș 
(ire.

metodei de vop- 
lanț, care pre2in- 

mare avantaț 
șantierului de
civile

spune
Petru

in
con-

I.C.S.H." 
tovarășul 

la despăr-

♦«

CEREȚI ÎN
V. L, Două tac- 
social-democrației

Lenin 
tici ale 
iu revoluția democratică. 
Ediția a Ii l-a (Biblioteca 
marxist-leninistă), Ed. 
politică, 
Ici.

Lenin 
ce în
nală. Ediția a 11-a (Bi
blioteca marxist-leninis-

V.I., Note criti- 
prohlema națio-

O metodă bună. Echi- 
i de lăcătuși Condusă
• tovarășul Funk Ioan
• la sectorul electroteh-

I.C.S.H. obișnuiește 
înainte de a începe' 

revizuiască

pa 
de 
de 
nic 
ca 
o lucrare să 
încă odată desenul.

In fotografie: tovară
șul Funk Ioan conducă
torul echipei, Comișel 
Andrei, Hartman Alinai, 
Tbvănescu Cornel și 
Schindller Mihai studiind 
planșa cu desenul, u- 
nei 'lucrări.

LIBRĂRII
politică, 52 pag. 

lei.
V. I. Statul și 

învățătura 
despre stat 
proletariatu-

Ediția

tă), Ed. 
— 0,70

Lenin 
revoluția
marxismului 
și sarcinile 
lui in revoluție ■■ 
a IV-a (Biblioteca mar
xist-leninistă), Ed. politi
că, 152 pag. -- 2,05 lei.

Vești de la corespondenții voluntari

întrecere dîrză
Apropierea zilei de I 

Mai, a îndemnat colecti
vul nostru de muncitori 
de la laminorul „Trio., 
ca încă de ia începutul 
lunii martie să treacă 
la o mai temeinică orga
nizare a procesului de 
producție și la intensi
ficarea întrecerii pe echi
pe. Datorită acestui lapt, 
muncitorii secției noaslre 
au reușit ca în ziua de 
26 martie să-și îndepli

nească sarcinile de plan' 
pe întreaga lună și 
lamineze 
sfîrșitul 
tone de 
rotund.

După 
și dîrză, 
ție s-au 
conduse 
ca Ioan, 
loan și Coșeru 
Echipa lui Luca Ioan a 
depășit planul lunii mar
tie u 26,5%.
DRAGOTA FRANC1SG

să 
in pius pinâ la 
lunii peste 
rafuri și

10’1
oțel

o întrecere vie 
fruntașe pe sec- 
situat echipele 

de tovarășii Lu- 
Stănciulescu 

Vasile.

♦♦♦♦♦

.♦♦♦♦

clișeul alăturat: membrii 
de formatori de la turnătoria 
tă din C.S. H. condusă de 
Nicolae. De cind lucrează la 
rea lingotie relor de 7 tone, 
. e oțelării lor, iși depășesc intot- 

sar cinile de producție. Nu- 
luna aceasta de pildă, ei au 
pes te plan 29 lingotiere.

echipei 
de fon- 
Mitusis 
forma- 
necesa-

ieauna
i in 

realizat

Reapariții nedorite
Se semnalează reapa 

riția unui ciudat fenomen 
la taxatoarele de pe au
tobuse. La unele — și în 
special cele de pe tra
seul Hunedoara—Deva și 
Piață — O.M., a reapă
rut „boala" lipsei de bani 
mărunți. Dacă dai un leu 
taxatoarea se uită galeș 
la tine și cu regrete în 
glas îți răspunde nepu
tincioasă :

— N-am bani mărun
ți...

Și dacă totuși este cine
va care insistă, taxatoa
rea începe să caute pînă 
cînd, în sfîrșit, găsește 50 
de bani. Pentru a lă
muri lucrurile de la în
ceput, unele taxatoare pun

pasagerii în gardă, ime
diat ce autobusele au o- 
prit în stație :

— Să știți că n-am 
bani mărunți 1

Scurt și clar. Asta în
seamnă că dacă n-ai mă
runt, orHdai un leu, ori

mergi pe jos. Voia du- 
mitale I -^5

Să fi dispărut monede
le de 25 și 50 bani ? A- 
tunci cum se explică fap
tul că seara, la predarea 
casei, taxatoarele decon
tează o geantă de mă
runțiș î

AR Fj TIMPUL!
Cît mai are de gîncî co

lectivul de redacție al ga
zetei de perete de la fa
brica de pîine să țină la 
panou articolele din luna 
februarie ? De vechi ce 
sînt, două dintre ele nici 
nu mai pot fi citite, așa 
că degeaba ai încerca să 
afli cum muncesc tinerii 
utemiști, ori să te infor
mezi despre cele mai de

seamă realizări din cadrul 
acestei fabrici. Ar fi 
timpul ca la gazeta de 
perete „Muncitorul" să a- 
parâ o nouă ediție, care 
să vorbească despre cele 
mai semnificative fapte 
petrecute în întreprindere 
în ultimele zile, astfel ca 
gazeta de perete să-și 
îndeplinească cu adevărat 
rolul.

♦♦♦♦♦♦

Activifafe 
rodnică

Pentru ridicarea nive
lului politic și cultural 
al muncitorilor din sec
ția forjă, in fiecare lună 
la colțul roșu se țin con
ferințe, recenzii de cărți, 
iar de două ori pe săp- 
tămînă informări politice 

caracter internațional, 
luna martie, de pildă, 

cadrul colțului roșu
fost prezentate două

uua despre

în înfîmpînarea 
conferinței orășenești 

a femeilor

cu 
In 
iu 
au
conferințe, 
morala comunistă și alta 
despre productivitatea 
muncii și reducerea pre
țului de cost și 
recenzia cărții 
Cocor". In ce 
informările cu 
internațional în
26 martie a.c. s-a 
crat articolul din 
, Scînteia" privind 
tovarășului N. S. 
ciov in Franța.

SIRBU

s-a făcut 
„Mitrea 
privesc 

caracter 
ziua de 

prel ti
zi arul 
vizita 
Hruș-

GH.

Comitetul orășenesc al 
femeilor, folosind forme 
diferite, desfășoară o in
tensă muncă culturală de 
masă in rîndul femeilor. 
Intre acestea un loc deo
sebit de important îl o- 
cupă cercurile de citit. 
Numai în cel dintîi tri
mestru al anului 1960 
au fost organizate apro
ximativ 450 cercuri de 
citit, în diferite cartiere 
ale orașului. Materialele 
prezentate în cadrul aces
tora au avut un conținut 
bogat în teme, cum ar fi 
consemnarea evenimente
lor interne și internațio
nale mai deosebite, în
semnările despre frumu
sețile patriei, lucrări în 
versuri și proză din lite
ratura noastră.

------------------------------------------♦♦♦♦------------------

Spectacolul studenților
Formația artistică de 

amatori a Uniunii Aso
ciațiilor Studențești I.M.F. 
Cluj a prezentat zilele 
trecute în fața publicului 
hunedorean spectacolul 
„Muzică, satiră și umor". 
La cele 3 reprezentații

ce au avut loc în sala 
cinematografului „Ma
xim Gorki" și la clubul 
„Alexandru Sahia" au 
participat peste 3.000 
spectatori.

Dintre interpreți s-au 
remarcat soliștii vocali

clujeni
Hedeșiu Traian, Gabriela 
Văleanu laureați ai con
cursului național studen
țesc pe 1959, Nădâșan 
luliana și Fărățeanu Ma
ria, trompetistul Sorin 
Diacicov, Leon Pop și al
ții.

Recent au fost organi
zate cercuri de citit de 
către tovarășa Foro Ele
na din blocul 71, Sevas- 
tița Maria din tăbara 
Ceangăi, Elena Vîntu din 
blocul 82, și de tova
rășele Malvina Toplice*- 
nu și Felicia Pătrășescu. 
In întîmpinarea conferin
ței orășenești care v* 
avea loc la 8 aprilie, fe
meile și-au luat angaja
mentul să intensifice ac
tivitatea pe tărîm cultural.

❖
In oraș este în plină 

desfășurare acțiunea de 
înfrumusețare a străzilor, 
parcurilor, de amenajară 
a zonelor verzi. Brigă
zile de muncă patriotică 
organizate de comitetul 
orășenesc al femeilor încă 
în anul trecut, și-au re
început activitatea. Astfel 
membrele brigăzii nr. 3 
de care răspunde tovarășa 
Valeria Marinescu au e- 
fectuat în ultimele două 
săptămîni 520 ore muncă 
voluntară pentru înfru
musețarea cartierului. S-au 
evidențiat tovarășele Va- 
silovici L., Junie E., Gos- 
tian R. și altele.

««♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦««««I ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«>♦♦♦♦♦♦

: Mecanica de la
♦
» Născută intr-o familie
♦ de muncitori mineri din
♦ apropierea Petroșanilor,
♦ încă de pe vremea co- 
$ pilăriei Elena Bota face 
J cunoștință cu o viață
♦ plină de suferințe și a-
♦ mintiri dureroase. Toate
♦ 1 s-au întipărit in min-
♦ te și în timpul rămas
♦ liber acasă sau la locul
♦ de muncă, ea le pooes-
♦ leșie copilului sau ce-
♦ lor din jur-, pentru a-și
♦ da seama că timpurile 
$ de atunci nu au fost ca
♦ acuma, că pentru zilele
♦ de azi au luptat eroic
♦ mii de comuniști inflă-
ț cărați. Din cauza lipsa-
♦ rilor și a mizeriei Ele-
♦

na. la o vîrstă cind tre
buia să stea in mijlocul 
familiei este nevoită șă- 

părăsească locurile 
natale și să vină să se 
angajeze la Uzinele de 

fier ale statului din Fiu-

Carnet de reporter

nedoara. Mai iutii a lu
crat ca muncitoare ne
calificată la laborator, 
apoi la magazia cen
trală. unde are prilejul 
să-și întemeieze relații 
principiale de serviciu 
Rind pe rînd, din anul 
1943 pină la eliberare

bandă
fi după, duce la ‘înde
plinire diferite sarcini 
uohtice care i se repar
tizează.

Și cile altele; nu poți 
afla cind stai de vorbă 
cit tovarășa Bota I Că 
s-a calificat ia uzina 
cocso-chimică din com
binat, că atunci cind l-a 
cunoscut, soțul ei — azi 
mecanic la mașina da 
șarjare — era paznic. 
Acestea sînt realități 
cotidiene ale zilelor 
noastre, care se schim
bă odată cu omul, cu 
noua viață ce și-o în
temeiază

Mecanic de bandă la

bateria dc cocs, comu
nista Bota, a căpătat a- 
crecterea tutmor munci
torilor și pe drept vor
bind ea este o mobiliza
toare permanentă la 
locul de muncă. Lupta 
ei neobosită ce o desfă
șoară pentru o granula- 
țle corespunzătoare a 
cocsului, știind că nu
mai așa se poate obține 
o șarjă de calitate, este 
plină de succese. Iar a- 
cum dacă furnaliștiț 
sînt mulțumiți că cocsul 
are o rezistență de 300 
—305 Kg. înseamnă că 
Ia această mulțumire a 
contribuit cu ceva și 
comunista Bota, meca
nică de bandă.

D. J.
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DE PESTE HOTARE
De joi pînă

Entuziasm, 
prietenie, pace

Călătoria lui N. S. 
Hrușciov prin provinciile 
franței a luat sui>i. i>e 
la Bordeaux pînă la ko- 
uen, peste tot înaltul 
oaspete sovietic s-a bu
curat de o primire entu
ziastă, prietenească. Pe 
buzele zecilor de mii de 
francezi ieșiți pe traseu 
în îtujmpmarea lui N. 
S. Hrușciov au stat în 
aceste zile cuvintele pa
ce, prietenie. Pace și pri
etenie între cele aouâ po
poare care in decursul 
ceiui de-al doilea război 
monuial și-au jertfit pe 
cei mai bum fii în lup.a 
împotriva fascismului. A- 
cest lucru a fost de adfei 
sublimat în nenumărate 
rinduri aiît în cuvintările 
OuSpe.ieiu! cu i îi -“le 
ale unor fruntași politici 
francezi.

. In decursul călătoriei 
fiecare cuvînt, fiecare 
toast al președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovietice au fost 
urmările cu atenție, au 
fost salutate cu entuzi
asm. De ce ? Tocmai 
pen.ru că ele exprimau 
dorința fermă a unui po
por ce iubește mai presus 
de orice pacea, comunis
mul, dorință ce este îm
părtășiră astăzi de sute 
de mii.oane de oameni. 
Ș printre aceste sute de 
milioane se numără și 
milioane de francezi.

Acum, după această 
călătorie, pe care pe bu
nă dreptate agenția 
„France Presse" o carac
teriza triumfală, urmează 
a doua parte a tratative

Conj.nștii aj făcjt un lucra mi.iu.uii
. | I mure <1)11 pag. 11-ă)

va prună măsură s-a 
trecui La eiaborarea șar- 
leior de tonaj niure. La 
fiecare descărcare se rea- 
Itzeazâ IU—15 tone oțel 
in plus Se înțelege cu 
aceasta a necesitat schim 
bar ea rine, or și modifica
rea oalelor de descărcare. 
Cu posibilități locale 
s-au confecționat rine bi
furcate, basculante, iar 
la oalele de descărcare 
s-a mârit capacitatea lor 
in raport cu tonajul cup
toarelor. Odată realizată 
cu succes această prob
lemă oțelarii au început 
întrecerea cu timpul. Ves
tea pe care o aducea 
„Sclnteia" cu „Procesul 
milimetrilor" pornit de me- 
talurgiștii din Orașul 
Stalin din care răzbate 
grija deosebită pentru 
produsul muncii oțelari- 
lor a stimulat nespus do
rința hunedorenilor de a 
produce cit mai mult o- 
țel pe unitate de timp.
Se pierdea mult timp cu 
ajiistarea la cald a 
cuptoarelor, operație ce

cronica evenimentelor 
internaționale

lor între N. S. ilrușciov 
și președintele De Gaulle. 
Oamenii sovietici, cetățe
nii francezi le doresc 
succes spre binele am- 
be.or popoare, în vederea 
conso.idării păcii în Eu
ropa.

O călătoiie 
neașteptată

Cînd agențiile de pre
să occidentale anunțau 
si.imaia ir.cu a că..—. u 
p.emieru.ui eng.ez Mac- 
mil.an, la Washington a- 
cest lucru a produs sur
priză. Pe drept cuvînt 
tie au d.numit-o o călă
torie neașt.p.ata. Care 
este motivul acestei d-j- 
p.asăn neașteptate ? Du
pă cum anunța ziarele 
engleze ea are ca scop 
punerea de acor.l a punc
telor de vedere american 
și englez asupra ultimei 
propuneri sovietice cu 
privire la interzicerea ex
periențelor nucleare. Fap
tul este cu atit mai evi
dent cu cît premierul 
englez este însoțit de nu
meroși experți în proble
me nucleare. După cum 
subliniază ziarele „Ti
mes", „Dailj Express,, și 
altele, Macmillan, -t.b 
presiunea opiniei publice 
engleze, dorește să con
vingă Washingtonul să a- 
dopte o poziție construc
tivă față de propunerea 
sovietică.

In comunicatele oficia
le de presă ale celor 
două delegații ce duc 
tratative la Camp David 
se păstrează pînă în pre
zent o atitudine evazivă.

se face după jiecare eva
cuare a șa, jei, cu .near- 
careu cuptoarelor, fapt ce 
ducea la creșterea aura- 
tei de elaborare a șarje
lor. S-a format un colec
tiv larg de muncitori, 
maiștri, ingineri care au 
studiat fiecare operație 
în. parte. S-a cronome
trai fiecare încărcătură 
de fier, minereu, fontă. 
La această acțiune au 
fost atrași și macaragiii 
care fac încărcarea. Rezul
tatele se vedeau cu fiecare 
zi. Timpul se reducea 
simțitor. Azi 5 minute, 
miine 10. apoi 15 pină 
cînd s-a ajuns să se re
ducă de la 70 de minute 
la 32. La fel timpul ca
lendaristic pentru repara
țiile la cald s-a redus de 
la 8—9 la sută la 3,3 
la sută și este în conti
nuă scădere. Duratele de 
reparații planificate care 
tnainte eruu de 10—12 
ore sau redus acum la
7—8 ore. Iată dar cum 
au ajuns oțeldrii hunedo- 
reni la concluzia că „Mi
nutul e frate bun cu mi 
limetrul". Unde au dus 

Ele nu conțin nici un 
material faptic care să 
dovedească încotro evo
luează tratativele. In 
schimb din relatările pre
sei engleze și americane 
se desprind concluzii op
timiste. Viitorul va arăta 
fără îndoială dacă ele 
vor contribui sau nu la 
rea.izarea înțelegerii ne
cesare pentru interzicerea 
experiențelor nucleare.

Un guvern 
iaca majoritate 
parlamemara

in s.-ara ziiei de. 25 
marile a tos. constituit, 
cUpâ saptă.mni de cri
ză, un nou guvern iia.ian 
format exclusiv din de
mocrat creștini. In frun- 
.ea mi se g„sev.e ia .- 
brom, fost minisiru ai 
bugetului în vec. iul gu
vern iar ca ministru de 
externe figurează Segni, 
fostul președinte al Con
siliului de Miniștri.

l.it eharea ce și-o pun 
în momentul de față cer
curile opiniei pub.ice este 
dacă acesi guvern va re
uși să obțină o majorita
te necesare în par.am.tu 
(guvernul italian nu este 
împuternicit să intre în 
airiba.ii fără aprobarea 
majoritară a parlamentu
lui — N.R.) După cum 
re.atează presa italiana 
acest lucru este posibil 
numai dacă noul guvern 
va înc.ina ne spre parti
dele de extremă dreaptă 
fie spre cel social-demo
crat. In primul caz el în
seamnă o coalizare a ce

toate acestea nu este 
greu de uițe.es. Durata 
medie a șarțeior este a- 
cum de 7,50 ore. Așadar 
bătălia este ciș.igata u<- 
oțeiaii. M.nutele s-au 
transformat in ore iar a- 
s est ea in oțel. Au trecui 
numai 89 zile din acest 
an și topitorii de la noua 
oțelărie Martin au elabo
rat peste sarcinile de 
plan mai mult de 17.000 
tone de oțel. Este o ci
fră care definește price
perea și hărnicia colec
tivului. De altfel harnicii 
oțeluri ai acestei secții 
dețin drapelul de fruntași 
pe combinat.

Fără îndoială că meri
tul revin» întregului co
lectiv de muncă. Este o- 
pera oțelarilor conauși de 
Teodor Karamalis, Ena- 
che Constantin, O re li 
Paul, Ispas Iulian, Mari
an Axcnte, a celor din 
schimburile conduse de in
ginerii Dan Constantin și 
Faur Sabin. Vom a- 
mirdi însă mai mult de 
maistrul Tripșa Ștefan — 
Erou al Muncii Socialis
te, in'ginerul Kraft Natan 
și Stahciu Aurel 

lor mai reacționare forțe 
din țară în scopul pro.i.o- 
vării unei politici în sluj
ba intereselor marilor 
monopoluri și a latifun
diarilor. In cel de-al doi
lea caz el va promova o 
politică de centru — 
siînga ceea ce nu convi
ne nici partidelor de ex
tremă dreaptă și nici u- 
nor vîriur. a e burg euei 
clericale italiene.

Concluzia care se des
prinde din variantele a- 
min.ite in.i că clar că 
noul guvern este tot atît 
de illsiabil ca și cel pre
cedent. Faptul că guver
nele democrat-creștine au 
promovat pina în prezent 
o po.itică de aser.ire .1 
Italiei, față de interesele 
N.A.T.O., a monopoluri
lor străine și a ito .t ini 
arată limpede nepopulan- 
tatea lor tocmai prin a- 
crestă instabilitate. Nu
mai un guvern format 
din forțele progresiste și 
naționale ale țării poate 
avea viabilitate, i Noul 
guvern, după toate pro
nosticurile oamenilor po
litici italieni, va urma 
drumul celorlalte.

Discriminare, 
teroare și asasinat

Faptul că în Uniunea 
sud-africană rasismul este 
la modă e un lucru în
deobște cunoscut. 0 mi
noritate de albi își im
pun sub amenințarea ar 
mei, legile teroriste, dis
criminatorii față de mili
oane de africani. Un ne- 

cîțiva din cei care au 
pornit inițiativa realizării 
minutelor prețioase. Mai 
multe săpiăniint aceștia 
au stat ziua Ș: noaptea 
lingă cuptoare pentru a 
obține cele mai sigure 
căi care să smulgă mi
nutele prețioase. După o do 
cumentare bună ei au pus 
în discuția comuniștilor, 
a oțelarilor, propunerile 
lor privind felul in care 
se pot economisi minute 
prețioase, cum pot ei da 
patriei oțet mai mult și 
la un preț cît Uimi redus.

Comuniștii au făcut un 
lucru minunat. El apare 
în adevărata sa lumină 
acum cînd în întrecere 
este antrenat întregul co
lectiv. Și cu siguranță că 
această întrecere, izvorită 
din dorința de a da 
patriei cit mai mult me
tal va duce la rezultate 
și mai strălucite. Mărtu
rie stau virfurile de pro
ducție realizate pînă a- 
cum. Și harnicii topitori 
•de la noua oțelărie a 
Hunedoarei au hotărit să 
nu ramină aici.

Cu asemenea oameni 
recordurile nu au viață 
lungă. 

gru poate fi aruncat în 
închisoare, bătut sau 
schingiuit. Această sta
re de lucruri a culminat 
însă zilele trecute prin 
asasinarea în masă a u- 
nor demonstranți pașnici 
ce cereau abolirea unei 
măsuri discriminatorii : 
obligația negrilor de a 
purta asupra lor un car
net de identitate pe care 
se specifica „indigen". Cu 
pu.ejui demonstrației sus- 
amintite autoritățile gu
vernamentale au împuș
cat peste 100 de negrii și 
au rănit aproximativ 200. 
Acest asasinat în masă 
a provocat un uriaș val 
de proteste în întreaga 
lume. Oameni da cele 
mai diferite convingeri, 
fruntași politici, totalita
tea popoarelor Asiei și A- 
fricii și-au ridicat glasul 
spre a condamna n.ua 
nelegiuire a rasiștilor 
sud-africani.

Pentru a înfiera acest 
act banditesc, pentru a 
curma samavolniciile din 
Uniunea sud-afri ană, 20 
de țări din Asia și Africa 
au cerut convocarea Con
siliului de Securitate pen
tru a lua în discuție j- 
ceastă problemă. Ultimile 
telegrame de presă anun
ță că ședințele Consiliului 
de Securitate au încep t 
ieri. Oamenii de pretutin
deni cer ca hotărîrile ce 
se vor lua cu această o- 
cazie să ducă la curma
rea barbariilor autorități
lor guvernamentale din 
Uniunea sud-africană, la 
desființarea segregației 
rasiale în această țară.

(Urmare din pag. ILa)

Refugiații politici 
din R. Dominicană a- 
flați la New-York, au 
organizat o mare de
monstrație în fața se
diului O.N.U. împotri
va generalului Rafael 
Trujillo președintele 
R. Dominicane.

DE LA CINCI.
LA UN MINU

licării muncitorilor de 
la cuptoare, la care mai
strul Munteanu loan, in
ginerul Pădareanu Aurel 
și alții au muncit alături 
de cuptorari pentru a le 
explica mai bine cum tre
buie folosite aparatele 
cuptoarelor, cum trebuie 
ele curățite și cuin se 
poate reduce timpul de 
încălzire al lingourilor 
Fochistul Rădoane Gaș- 
par, Lola Iosif, Rența 
Ioan, Bodea Traian și 
alții sînt acum unii din
tre cei mai harnici mun
citori.

S-a pus la punct și 
procesul termic ian cup- 
toraiii au început să lu
creze cu partea automati
că a instalațiilor.

S-a lansat astfel, la 
început, întrecerea ca fie
care schimb să lamineze 
155 lingouri în opt ore. 
Viteza de laminare a 
crescut. S-au laminat în 
unele zile de producție 
vîrf, 190—158 lingouri pe 
schimb, Drept urmare s-a 
stabilit un nou obiectiv 
în întrecere — fiecare 
schimb 185 lingouri în 
Opt ore. Acum se dă bă
tălia pentru a se atinge 
laminarea a 200 lingouri 
pc schimb. Timpul de la
minare al unui lingou a 
fost redus în medie la 
2 minute. S-au laminat 
lingouri și în timp re
cord : un minut I

— Desigur că ați avut 
și propuneri făcute de 
muncitori și tehnicieni.

— Propunerile făcute 
de muncitori, ingineri și 
tehnicieni au constituit 
sinteza planului de mă
suri tehnice. Unele au

dus la organizarea n 
bine a muncii, altele 
perfecționări tehnice 
inovații. Ca exemplu 
cum la macarale și 
general la instalații, : 
parațiile se fac pe suba 
samble ceea ce perm
să se efectueze lucri
de calitate și într-
timp mai scurt. Meriți
aparțin în primul rî: 
tovarășului inginer To 
der Ștefan și maistrul 
George Dumitru ca 
s-au preocupat îndeapro 
pe.

Inginerul Pădurea! 
Aurel este autorul'inov 
tiei de marcare autoriia 
a blumurilor pe calea < 
ide, instalație care pe 
mite ca procesul de pri 
ducție să se desf soa 
continuu și să se redu' 
numărul de muncitori I 
această operație, cu 7 oi 
meni.

Ar trebui să mai spu 
că dacă am ajuns să k 
minăm un- lin-mu ni 
mai intr-un min'd, 
'din princioalele mă 
care ne asigură ace: 
succes este creșterea tu 
rației motorului principal 
de la 50 la 100-120 tur 
pe minut și altele.

Posibilități pentru 
mări viteza de laminar 
mai există. Una dlntr 
acestea și de primă impor 
tanță ar fi aproviziona 
lea cu șarie calde. Medii 
actuală a temperaturi 
șarjelor se înscrie Into 
500—600 grade. Daci 
jartele le-am primi la 
temperatura de 800 gra 
de am avea posibilitatei 
să mărim și mai mul 
viteza de laminare șl si 
obținem însemnate depă 
șiri de plan.
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