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Aproape 5000 tone fontă 
peste plan au realizat jur
naliștii de la secția H-a 
în cinstea zilei de 1 Mai 
Fruntași in muncă s-au 
situat furnaliștii din . 
brigada prim-topitorului r 
Costea Nicolae de la fur
nalul 6,

In foto: prim-topitorul 
Costea Nicolae, Schneider 
Ioan și Răgneanțu Ri
chard.

Siua solidarității internaționale Nicolae Tăutu

a celor ce muncesc Comunicat
I In fiecare an, ziua de 
I 1 Mai, este sărbătorită de 
| o^atnii muncii din lumea 
I jflBgă sub semnul luptei 
| îiRUrjite pentru o viață 
I mai bună, pentru pace și 
| progres social.
I Sărbătorirea zilei de 1 

Mai ca zi a solidarității 
internaționale a oamenilor 
muncii își are începuturile 
în istoria mișcării munci
torești internaționale. La 
1 Mai 1886, la Chicago, 
a avut loc o puternică de
monstrație a oamenilor 
muncii pentru îmbunătăți
rea condițiilor de lucru, 
pentru o viață mai bună. 
Aceasta demonstrație a 
fost înăbușită în sînge, 
ceea ce a stîmit în rîn- 
dul tuturor muncitorilor 
din lumea întreagă un val 
de revoltă ți puternice 
mișcări de solidaritate, 
urc^^acestei acțiuni, 
și WKltor manifestări 
au urmat. Congresul 
ternațional al socialiștilor, 
care a avut loc la Paris 

jta 1889, a hotărit ca ziua 
de 1 Mai, să devină săr
bătoarea solidarității oa
menilor muncii de pretu
tindeni. De atunci, oame
nii muncii din toate țările 
sărbătoresc ziua de 1 Mai, 
ea zi de luptă, zi in care 
Ișl fac bilanțul cuceririlor 
revoluționare, fixîndu-și 
sarcinile de viitor, în 
vederea obținerii de noi 
vktorii în lupta pentru
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EAi RRZbȚ CEI PRIMAVARA
PE STRĂZILE ORAȘULUI MEII
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Beișug de raze a cu
prins in îmbrățișarea lui 
orașul. Pe cerul cu un
duirile tremurătoare ale 
norilor răzleți privirea 
ți se pierde undeva de
parte și revenită — o- 
dată cu gindul — po
posește pe schelele din 
jur care-ți vorbesc
prospețime, de tinerețe. 
Pe străzile orașului meu 
a pornit să hoinărească 
primăvara. Cu răsufla- 
rea-i caldă a mingiiat o- 
brazul femeilor ce săpau 
straturile de panseluțe. 
a aplecat cu gingășie fi
rmele fire de iarbă a-

de

al

GOLGERU ARON 
prim-secretar 

Comitetului orășenesc 
de partid — Hunedoara

democrație, pace și socia
lism.

Fiecare an care a tre
cut a dovedit că solidari
tatea oamenilor muncii 
din toate țările este mai 
accentuată devenind o 
armă din ce în ce mai 
puternică în lupta pentru 
zdrobirea cătușelor exploa
tării, pentru o viață fe
ricită și îmbelșugată. Anul 
acesta se împlinesc 71 de 
ani de la sărbătorirea pri
mului 1 Mai de luptă șl 
solidaritate internațională 
a celor ce muncesc. In 
toată această perioadă, 
clasa muncitoare interna
țională a repurtat 
și victorii deosebit 
portante. Astăzi, 
roșu, steagul 
tor flutură pe 
pe o treime din suprafața 
globului pămîntesc. Aproa
pe 1 miliard de oameni 
s-au eliberat definitiv de 
sub jugul exploatării ca
pitaliste și pășesc cu In 
credere pe drumul lumi
nos al socialismului și co
munismului. Alte zeci și 
sute de milioane de oa
meni, au scuturat jugul 
colonial și au pornit pe 
drumul independenței na
ționale, pe drumul unei

succese 
de im- 
steagul 

birui- 
aproa-

bia ieșite și a înclinat 
ușor frunțile castanilor 
tineri. O mină mică de 
copil s-a întins stings’ 
ce spre un flufuraș ne- 
astimpărat ce nu se lăsa 
prins...

Primăvara a pornit 
mai departe, 'mai de
parte pe străzile orașu
lui meu și în drumu-i 
zimbea tuturor șl toți îi 
zimbeau. La ceasul aces
ta timpuriu al dimineții 
în orașul muncitoresc 
una cite una ferestrele 
se deschideau larg că
tre soare. Carolina Mi- 
cutie, soție de oțelar 

vieți mai bune, în ciuda 
și împotriva uneltirilor im
perialismului hrăpăreț.

La baza tuturor succe
selor pe care ie obțin oa
menii muncii din lumea 
întreagă, stă principiul in
ternaționalismului proletar, 
unitatea de monolit a par
tidelor comuniste și mun
citorești, sub steagul a- 
totbiruilor al marxism-le- 

- nînismului.
Ca în fiecare an, po

poarele frățești ale lagă
rului socialist, sărbătoresc 
la 1 Mai, succesele tot 
mai mari pe care le ob
țin în făurirea unei vieți 
mai îrfibelșugate, însorite, 
spre satisfacția tuturor 
celor ce muncesc.

Realizănle epocale ale 
științei, culturii și tehnicii 
sovietice eu stîrnit admi
rația întregii lumi, săvîr- 
șind fapte eroice în su
punerea forțelor na tu‘li,
în folosirea pașnică a e« 
nergiei atomice și realiza
rea zborurilor cosmice. 
Lansarea primilor sateliți 
artificiali ai pămîntulul, 
a planetei artificiale s« 
vietice și a rachetelor 
cosmice cu care s-a atins 
suprafața iunei și s-a fo
tografiat partea ei invizi
bilă, demonstrează cu pu
tere că orînduirea socialis
tă este aceea care creează 
cele mai bune condiții de 
dezvoltare a științei și în 

(Continuare în pag. IV-a)
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cuvîntul
(Continuare în pag. IV-a)

de
ați

casei, 
străzile 

orașul 
bulevar- 
răsărit,

în 
un

mai largă zarea de-al pomilor parfum, 
și caișil s-or legăna în floare,

data aceasta a- 
făcută de tova- 

furnaliști. Anga- 
în cinstea zilei

s

s

Cuvîntul

Cronică

vestit, făcea curat: in 
fața blocului. Maria 
Cozma privea cu ochii 
umezi cum cele două fe
tițe cu panglici albe in 
părul blond și ondulat 
se îndreptau spre școa
lă. Aplecată asupra stra
turilor Elena Rejeb să
dea flori ce peste puțin

s

$ Viu trec inmirezmate coloanele in mai.
' Grădina își trimite roși trandafiri cu rouă, 
Y Din munte bradul, cîmpul — mireasmă de susai 
IȘi soarele cu raze îmbelșugat ne plouă I

Trecute ierni de geruri pe față se topesc 
și rănile ascunse prin ani. sub salopete, 
Citate sînt cind fiii sub steag pioneresc, 
împart, sus, în tribună nestinsele bucndte

Spre cer. clnd porumbeii se-nalță in azur, 
Vislind pe aripi pacea, speranța lumii calmă 
lot globul se îmbracă în zborul lin și pur 
Și-i ciugulesc hulubii luminile din pilmă.

Și e mai tare brațul feciorilor lui mai, 
Ce-o curăța pămintul de spini și de neghină 
șr-or îngropa in Oezne băt rinul putregai.
Să crească trandafirii în fiece grădină.

Va fi
Cireșii
Ii va opri grădina cu timbrele pe drum 
Să

sărute fruntea cu răcoroasa-i boare.

cintec trec coloane cu muzica lui mai,
( Livada își trimite foșnirile cu rouă,
) Din munte vine doina și hora de pe plai, 
( Și eu, plecat, trimit cin tar ea asta nouă!

Despre munca cocsari
lor, cel mai frumos vor
besc furnaliștii secției a 
I-a în scrisoarea de mul
țumire, trimisă recent în 
care se spune printre al
tele : „...Vă mulțumim to
varăși cocsari... Ne-ați li-
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vor tapeta multicolor gră
dinița din fața

Pe una din 
principale din 
muncitoresc — 
dul 1848 — au
rod al oredniciei gospo
darilor, ronduri de flori. 
La blocul 27, soții Eli- 
sabeta și Petru Crainic 
au lucrat cu tot sufletul. 
Tot așa și Ac him Con
stantin și inginerul Să
niei Vasile. In strada

B. DAMIANOIU
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vrat la timp cocsul 
care aveam nevoie și 
reușit să îmbunătățiți 
simțitor calitatea acestu
ia. ..“

Este adevărat că 
producția de fonta 
cuvînt hotâritor îl au și 
cocsarii. Și ei nu desmint 
nici dc 
precierea 

rășii lor 
jamentul 
de 1 Mai a fost deja rea
lizat pînă în dimineața 

zilei de 26 aprilie, iar re
zistența medie a cocsului 
este de 301 kg. la bateri- 
ile I și II, și 306 kg. la 
bateria IlI-a. Sînt cifre 
convingătoare care arată 
respectul pentru

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro- 

mîn a hotărît în ședința din 26 aprilie a.c., convo

carea la 20 iunie 1960 a celui de-ai III-lea Con

gres al Partidului Muncitoresc Romîn cu următoa

rea ordine de zi :
1. Raportul C.C. a! P.M.R. cu privire la acti

vitatea partidului in perioada dintre Congresul al 

11-lea și Qongresul al Ill-iea al partidului, cu pri

vire la schița planului economic de perspectivă pe 

15 ani și planul de dezvol tare a economiei naționale 

pe anii 1960—1965 — raportor tovarășul Gh, 

Gheorghiu-Dej.
2. Raportul Comisiei Centrale de revizie.

3. Alegerea Comitetului Central al P.M.R Și a 

Comisiei Centrale de revizie.

J Mărțnd indicii 
utilizare a furnalelor 
primele 25 de zile ale 
nii curente cu 24,2 la
tă, față de aceeași peri
oadă a anului precedent, 
furnaliștii secției a l-a a 
combinatului au reușit să 
producă 780 tone fontă 
în plus de angajamentul 
luat.

| | Muncitorii din ca
drul sectorului energetic 
au înscris la capitolul eco
nomii 479.711 lei peste 
prevederile angajamentu
lui.

rj Feroviarii din tran
sporturile uzinale și-au 
adus și ei partea de con 
tribuție la lupta pentru 
economii. Cele 434.000 lei 
peste angajamentul de 
650.000, au fost economi
site prin reducerea cheltu
ielilor de 
reparații și 
consumului

întreținere Și 
prin reducerea 
de combusti-



CONSTRUCTORI
fruntași

■ sus '

E foarte greu, oricîte e- 
fc.rturi ai face, să-ți con
centrezi într-un spațiu a- 
tît de mic sentimentele ce 
le încerci în aceste zile 
din 
teri 
Dc < 
ml 
tin, 
aer 
num 
aici, 
cesc de zer. Despre ci 
pot povesti multe 
bune. Acum însă ne v 
margini la un scurt 
pas printre oamenii 
aici care 
realizări 
reață a 
muncesc,

Constructorii sînt în 
schimb dc onoare în cin
stea zilei de 1 Mai. Pentru 
fiecare muncitor e o ches
tiune de onoare să obți
nă în 
zările 
Dar, orice 
meni nu-i poate

preajma marii șărbă- 
.1 oameniior muncii. 

:itm pășești pe șanîie- 
noilor cuptoare Ma-- 
siinți cum vibrează în 
vuietul neîntrerupt ăl 
cii ce se desfășoară 

Constructorii înnn- 
se 

lucruri 
om 
no
de 

întâmpină cu noi 
sărbătoarea mă- 
tuturor celor ce 
ziua de I Mai.

sînt

acest schimb reali- 
cele mai frumoase.

s-ar spune, ni- 
întrece

■ VELIC1 ALEXANDRU 
sudor I.C.S.H.

mijloc

NAN, MANOLE 
■șef arigadă lacaiuși 

I.C.S.H.

AV •>(./! ALUAANDRU 
șef de brigadă ferari- 

betoniști

în 1960 tineretul 
hunedorean s-a angojat 

să colecteze peste 
18.000 tone fier vechi

„Harnici și puși mai în
totdeauna pe fapte mari, 
deosebite."

Așa sînt caracterizați 
și cunoscuți de către to
ți hunedorenii tinerii din

Prin muncă înfrățită
azi pe eci de la inzidi- 
iea cuptoarelor. Aici lu
crează I rigada de zidari 
condusă de tovarășul l’a- 
duli Glicorglie. Putem 
«pane ca această brigadă, 
din care fac parte 27 oa
meni, este multinațională. 
Cast la cot se întrec aici, 
pentru a da cu un ceas 
mai devreme cupto
rul în exploatare, înfrățiți 
in muncă zidarii de origi
ne romină, maghiară, slo
vacă, germană și alții 
Iatâ-I de pildă pe Mlă
diii Dumitru alături dc 
Kovacs luliu. Mikloș Ro
bert alături de Sălcudea- 
tm Andrei, Pari Palko Ds- 
zideriu lingă Stulz An
drei. Toți au un singir 
gind : de a cinsti, cu re
zultate cit mai frumoase, 
această măreață zi a soli
darității internaționale a 
celor ce muncesc. Și stră
duințele lor nu sînt în

zadar. Zidăria cuptorului 
se ridică văzînd cu ochii

Cărămizile puse, fie dc 
Zuger Ioan, fie de Man 
Vasile sau de ceilalți 
membri ai brigăzii, au o 
semnificație dublă. Sînt 
cărămizi așezate la cons
trucția socialistă a țării, 
la cimentarea prieteniei 
frățești ce leagă pe toți 
cel ce muncesc, indiferent 
de naționalitate, din re
publica noastră scumpă, 
pentru înflorirea și pros 
[•cri ta tea ei.

In această zi a schim- 
Iniltti de onoare brigada 
condusă de Paduli Gheor- 
ghe și-a făcut pe deplin 
datoria. Deși ne mai des

part 4 zile de măreața 
sărbătoare, ei au și pășit 
în această zi, în luna 
mai. Iată rodul muncii lor 
nestăvilite, plină de entu
ziasm. Această biruință 
le tace cinste. Pe panoul 
pe care-l vor purta la 
demonstrație se va putea 
citi această izbîndă. înde
plinirea, cu 4 zile mai de 
vreme a sarcinilor de 
plan. Este un gest modest, 
însă el exprimă munca în
frățită a celor 27 de oa
meni, de diferite naționa
lități din brigadă, depusă 
in cinstea măreței sărbă
tori a oamenilor muncii 
de pretutindeni.

G. ZOLD
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în schimbul de onoare

♦♦

înaintea timpului
Marți înainte de încheierea primului schimb; co

lectivul secției l-a furnale și-a realizat sarcinile de 
plan pe luna aprilie. Rezultatul se datorește creș
terii indicilor de utilizare. In fruntea luptei 
pentru o producție sporită de fontă, in întâmpinarea 
zilei de 1 Mai, se situează schimbul inginerului 
Opriș Petru, echipele prim topitorilor Chiroșca loan 
și Mîtcă llie. De la începutul anului și pînă marți, 
colectivul acestei secții a produs peste sarcinile 
de plan 7.000 tone fontă.

Pentru a întregi succe
sele repurtate în cinstea 
măreței sărbători prole
tare -- ziua de 1 Mai — 
muncitorii, tehnicienii și 
inginerii atelierului de re
parații auto din I.C.S.H. 
au lucrat zilele trecute in 
cadrul unui însuflețit 
schimb dc onoare. Orga
nizat și condus de însuși 
șeful atelierului, comunis
tul Korcek Augustin, 
schimbul de onoare s-a 
dovedit deosebit de fruc
tuos. Astfel, t rigada can
didatului de partid Ghireș 
Wîli-care execută repa
rațiile mașinilor „Tatra“ 
a reușit să-și depășeas-

că sarcinile planificate cu
1.5 l-a sută, remareîndu-se 
îndeosebi sudorul Trifu 
Horea, vopsitorii Varga 
luliu și Dorodiei Ludo
vic,

TEI IEI NlCOLAF. 
corespondent

îndeplinirea sarcinilor de plan sporite ' pentru 
anul 1960 a constituit o preocupare de seamă a 
furnaliștilor combinatului hunedorean, "valorificînd 
multiplele rezerve interne, furnaliștii aue reușit'’ să 
sporească simțitor indicii de utilizare ă agregatelor. ” 
Priviți graficul alăturat care indică producția rea
lizată, peste plan.
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întreprinderile și institu
țiile orașului nostru. O 
lună dovadă a celor a- 
firmate este însăși anga
jamentul pe care tinere
tul hunedorean și l-a Iu

ti----------------------- -----

MEREU4N FRUNTEA LUPTEI PENTRU SPO
RIREA PRODUCȚIEI, LA MINATORII COMBINA
TULUI AU REALIZAT PESTE PLAN:

at de a sprijini eforturile 
oțelarilor prin strîngerea 
și trimiterea în acest an 
a unei cantități de peste 
18.000 tone fier vechi.

A colecta o asemenea 
cantitate de metal feros 
nefolosibil, nu e un lu
cru tocmai ușor. Asta 
mai cu seamă că el tre
buie adunat în timpul li
ber, prin muncă volunta
ră. Tinerii hunedoreni în
să nu și-au pus niciodată 
in față asemenea proble
me. La chemarea și sub 
conducerea organizațiilor 
I J.T.M., el au efectuat 
zeci și sute de oîe muncă 
voluntară, adttnînd de la 
începutul anului și pînă 
acum o cantitate de pes
te .->.000 tene fier vechi.

Primul loc în această

acțiune patriotică îl de
țin tinerii siderurgiști. In 
aceeași perioadă, ei au 
colectat dc la locui lor 
de numea, din secții și 
incinta combinatului, mai 
mult de 4.200 tone fier 
vechi pe care l-au și pre
dat oțelarilor. Din rîndul 
lor se cuvine a ti amin
tite eforturile brigăzilor 
de muncă patriotică din 
secțiile laminorului de 800 
și trio, oțelăriilor Martin 
nr. 1 și 2, bhiming, con
strucții metalice și direc
ția comercială. Totodată, 
merită a fi evidențiată 
munca tinerilor de la 
școala profesională și a 
celor din cadrul spitalului 
unificat care au colectat 
o însemnată cantitate de 
fier vechi.

...Acum doi ani, in 
preajma lui 1 Mai 1958, 
ziarele vesteau că la Hu
nedoara constructorii și- 
au făcut datoria : primul 
dintre cuptoarele noii o- 
țelării Martin era termi
nat. Piste 80O0 tone de 
diferite elemente de con
strucții metalice fuseseră 
necesare la ridicarea ha
lci si cuptorului. Tovară
șii lone seu Petre. Latzo 
Loan, retuimiți conducă
tori ai unor brigăzi de 
lierari-betoniști, maistrul 
Borzan loan, Sălcudeanu 
Andrei si mulți alții ho
tărâseră acest important 
succes. Iar peste vite-, 
va zile, echipei de topiion 
conduse de către comu
nistul Karamahs Teodor 
ii revenea sarcina de cin
ste de a elabora cea din
ții știr/,a de oțel aict, 
la modernul agregat, în
chinat de către făuritorii 
săi aniversării de atunci 
a zilei frăției oamenilor 
muncii de pretutindeni.

Așa a început istoria o- 
țelăriei noi a combinatu
lui nostru siderurgic. Cu 
o festivitate simplă, cu 
muncă obișnuită, cu min
ări e muncitorească în

dreptățită. Șt duf>ă. aceea, 
zi de zi, cuptorul nr. I- 
s-a arătat a fi un tovarăș 
credincios, puterea lui a 
întărit /mierea uzinei, s-a 
aliniat harnic, la ■-riadul 
său, in frontul .. marilor..

Aniversări

construcții industriale so
cialiste. Problemele legate 
dc funcțior-urea agrega
tului — de o capacitate 
mult mai mare ca- a ce
lorlalte cuptoare Martin 
din (ară — au fost în
sușite cu. sirguință de o- 
t efort. . Procesul de con
ducere a bunului mers al 
cuptorului fiind in . parte, 
automatizat, in munca topi 
lorilor a intervenit nece
sitatea dc a-și perfecționa 
si îmbogăți cunoștințele 
tehnice. Rind pe find re
cordurile de producție ale 
otelăriei hunedorene erau 
întrecute. Cu ' uit' cui in 
urmă, la 12 mai 1959, a 
fost atins un indice de u- 
tilizare de 10.6 tone oțel 
pe metru patra! de vatră, 
indice necunoscut pînă a- 
tunci. Dar curind recordul 
acesta cădea. Astăzi cup

torul nr. 1 al noii vțe- 
lărit obține cete irtdi' Nu
ne rezultate, iar echipele 
de topi tori care îl deser
vesc ău urcat indicele 'dc 
utilizare la 11 și • peite 
atcastâ' cifră. ,'■■■■•

.Cei 'care du zidii și 
niqntat Cuptorul tir.' .’ Y 
muncesc. mai .deparțe^Ulii 
înălțarea alter '
Comunistul tancscul^tre' 
conduce și azi d. lîrigăda', 
dc fierari lietoniști și lu
crează tot- la ten cuptor Mar
tin dar de deda această' prf-p 
mul din grupul celor de 
marc capacitate, care b'ct 
trebui sa înceapă’â. pro-', 
duce. în ■ cprsțil' Miilui 
i960. Tovarășii Latzp' 
loan. Borza loan, Silica-' 
deanu Andrei și dlții "șinț 
tot pe șantierele T.C.Ș.H:

...La cuptorul nr.' 1 care 
împlinește zilele acestea 
doi- ani lucrează echipele 
de topitorii' conduse dc O- 
relt Paul, Oprlșa Avram 
■și' IS'phs 'IMidrt. :Eijicâtlci-;‘ 
pă cu însuflețire la 
fortul întregului colectiv' 
de oțelari care in acest-, 
an și-a ciștigat un frumoși
prestigiu pe plan republi-^
can.

M. lANCL!
" ■ • 7

SIDERURGIȘTI FRUNTAȘI

Știați că...
□ Pînă la 25 aprilie a.c, cabinetul tehnic din 

I.G.S.H., a primit 42 propuneri de inovații ? Datori
tă unui concurs organizat în întreprindere, numărul 
inovațiilor a crescut in trimestrul trecut cu 28 la su
tă față de aceeași perioadă a anului 1959, reali- 
zîndu-se prin inovațiile propuse o economie dc 
1.200.000 lei.

[J In secția de cocsificare a cărbunelui sînt 
cei mai mulți fruntași de la uzina cocso-chimică ? 
Recent, comitetul sindical a confirmat 47 fruntași ca
re s-au distins fn întrecerea socialist*.

ZAVALAȘ VASILI' 
manevram la laminorul 

1.000

/URCA SLMlON
prim-toplldr la furnalul 5

BOGDAN GRIGORE . 
șef de brigadă în hala 
de pregătire a lingotiepelor

■ de to O.S.M. 2



A/rednicia .oamenilor noștri
s,;< Alături-întregul «os» 
tru'popor rnupcîfor, șide- 
riirgiștii. constructorii , și 

' ceilalți oamenf ai ' muncii 
hiinedoreni ah închinat 

"rfiăreței sărbători interha- 
• țî'dttate â'-'iniiiicli ziua 
■de t f-Moi : mărețe sue- 

•■‘cede-ipe ’.drămuE înfăptuirii 
s rreinifdr -trasâte tie/partid 

!-ji. guvern.:
în acest an. .sider t riș

tii și constructorii din o- 
rațșul nosfrfi și-au asumat 
in’întreCerea socialistă răs- 

. fluhderea îndeplinirii unor 
" prețioase angajamente ca- 
'ro—vor Fbntrfbui' și 'pe 

7’fHHi departe la - cbhtimia 
'dezvoltare a economiei 
■ hațioriale. •S iderurg iștii 
s-au 'anga jat să dea pa- 
tetei în acest an peste .sar- 

^■rle planiiicnie zeci, de 
7ffl8.de. tone de,.produse si-

făcut 
pen- 

vaio- 
p ro
dii-

înșemnațe economii la pre
țul de cost. Este semnifi
cativ faptul că îp fiecare 
Secție a marelui combinat, 
fadă de la începutul a- 
nufui. muncitorii, tehnicie- 

... jiii și inginerii, au 
prețioase propuneri 
tru descoperirea și

■ rificarea rezerve tot 
ducției care să

- '6ă Ia creșterea ’• jtaăf tc- 
tiviiălii nHinci».îmbu
nătățirea calității produse
lor și reducerea prețului 
(le cost; Acest» propuneri 
aif fost' studiate cu aten-

• Fe (fe către o'gan»le -sin
dicale și conducerile teh

• nico-n:lmi’iis*rative. creînd 
condiții favorabile desfă
șurării. unei însuflețite în-»

' treceri socialiste pentru 
îndeplinirea angajamente
lor, ■-.-.. '• -

derurgice șj să. realizeze -" Bilanțul care se face ta

V :V- 7. ,; v i---------- ■ —

Hunedoara se maturizează
înterviii cu 'scriitarul,: V. Ni corp viei

\ k . . j ... 7 .'
. Profitind <fc faptrrl că 

. '■scrBioi'til-- Vasilo ■ N'ivoro- 
vie-i Ta piopesit--din nou "în 
ora.șiil nostriil-âtri rugat 
■să ne acorde ■ un s'ctirt 
interviu. B ânuiți ■ • -desîga r 

țua ’.fost deloc.: greu.
: ■ -Scâiteici i . sînt,», în:. gvîier a I, 
.qameni • vorbăreții- Numai 
cînd. nu. este,vorba .despre 
ei.'..' ......... - .

Am pornit de la cârtea 
* sa „Patrii siite de zile în 

f 1 afiariior” 4n ’ care 
WKc'tih a- descris , -tiu 
mult talent orașul;.nostru, 
-viața și munca.-harnicilor 
siderufgîști și .‘constructori- 

. ; —■ Vă rugărn, t ", 
■ NicOForicij să împărtășiți: (Oontiriuare în pag. IV-a)

cititorilor noștri impresia 
despre Hunedoara de as
tăzi în comparație cu ora
șul pe care 1-ațte-desdw's 
în cartea „Patru sute de 
zile în orașul" flăcărilor1". ’

— Din; 1956 arn mar 
fost în ‘ Hunedoara cel pu
țin o dată pe an. Chiar la 
aceste intervale scurte am 
găsit schimbări i zbit sare 
O primă schimbare, pe

- care am remarcat-o de 
fiecare dată, este ridi a- 
*ea . construct! :lor industri- 
Atel cftrn ar fi lami-noatele 
bluming. și 650 mm., care 

:>pe .cînd eram atei se a- 
tovatășe .. , :

Dumitru, care 
lună realizează 
mare număr de piloți con» 
primați cu minimum n, 
spargeri; prim-topitoru o 
țelari Nojogan Alexandru. 
Ispas Iulian, Orelt Paul, 
Karamalis Teodor, ale că 
ror : echipe depun tot in
teresul în munca de zi cu 
zi - pentru îmbunătățirea 
calității oțelului. Exemple 

• asemănătoare intîlnim i ' 
iiecare secție.

Constructorii hunedorc 
ni au dobindit de aseme- 
uea succese importante. Ei 

■se înlrec în acest an, pen
tru prima dată, ' cu con 
structorii de ia I.C.M.M. 
Reșița Angajamentele din 
această întrecere sînt con 
crete și mobilizatoare pen
tru întregul colectiv al 
I.C.S.H. In această între
prindere a apărut anul a- 
cesta o inițiativă privind 

-realizarea de-olt mai mui- 
te economii. -Este vorba 
de construirea unui bloc 
■cu 24 apartamente numai 
din economii. Corni te tu'
sindical din întreprindere 
a organizat o largă con
sultare a constructorilor 
așupra descoperirii și fo- 

. loșirii imenselor rezerve 
țâre să dea viață iniția
tivei.. Această largă acț’o- 

prinderi a fost organizat' . ițe de .masă a căpătat uo 
întrecerea pe profesii căre caracter viu și concret, 
a format și a crescut notj Toate brigăzile de con
fruntași în întrecerea so-' 
ciah'stă.- Realizările aces
tor muncitori sînt exem 
ple demne de urmat pen
tru întregul colectiv din 
secția respectivă. Astfel de 
exemple Ie constituie me
canicii de pe mașinile ue 
șarjare de la cocșerie:
Nimu Ioan și Cosmîrcă (Continuare, ta pag. IV.a)

’marea sărbătoare a oame
nilor muncit este deosebit 
de fructuos. Din angaja
mentele luate, siilerttrg.știi 
au realizat în cinstea zi- 
l i de t Mai: 18.100 ton- 
aglomerat, peste 3JH4O lo- 

, ne cocs metalurgic. 10.619 
tene forță ș. a. Lu
minătorii au răspuns cu 
entuziasm chemării parti
dului de a lamina întrea
ga cantitate. de oțel prt>- 
du . i ideplinind o sar- 
i- :i;i (ie trfiiar». Piuă a- 
cum ei au laminat in con 
tal angajamentului 32,(71 
tone oțel. Realizările de 
pînâ acum au fost obți
nute datorită mobilizăm 
tuturor forțelor spre înde
plinirea angajamentelor 
Organele sindicale îndru
mate îndeaproape de că
tre organizațiile de pa, 
tid, au acordat o atenție 
deosebită organizării ''te
meinice a întreceriisocia- 
liste, a unei largi publi
cități în jurul întrecer >. 
asigurării bazei materiale 
pentru îndeplinirea anga
jamentelor și s-au preocu 
pat mai îndeaproape - de 
rășplndirea experienței ion. 
intate. Prin măsurile 'liO 
te de către Consiliul sin. 
dical local în combinat 
precum și în alte între

lună 
cel

de 
mă.

caracter viu și 
Toate brigăzile de 
structori s-au angajat sj 
lupte cu perseverență pen
tru realizarea de cît mai

FAR A MAI EI 
activist „ai consiliului 

local al ■' sindicatelor

i Hunedoara —

>♦♦♦♦♦<

Simbolul
hărniciei OBlit

. In dimineața aceea de . . .Primii constructori ce 
și-au. pus .semnătura" pe 

' lișia de pămîht pe care 
se vor contura în curind 
zidurile blocului 89, au 
fost membrii brigăzii to
varășului Sonteiiner Samo- 
ilă. Dulgherii aceștia, care 
au economisit însemnate 
cantități de materiale lem
noase și s-au angajat sd 
execute prin muncă volun
tară 320 m.p. cofraje și în
treaga șarpantă, au fost 
aceia care au dat semna
lul începerii. celei de-a 
doua 'perioade a bătăliei

aa un mo® Nn lconomHi
.început de Mai, atunci 
cînd in drumul tău spre 

.Jocul de demonstrație vei 
Jrece pe lingă o nouă fun
dație din apropierea cine- 

.matografului . „Victoria", 
‘să știi, draga cititorule, că 
...acolo ț..se. va, inălța intr- 
’un viitor apropiat .blocul
89. Ei bine,., să nu .uiți șt 

"'să Spili și cilfora că acest 
viitor 'bloc și-a. înscris ac
tul • de ' naștere in dupâ-a- 

' miaza zilei de 4 aprilie și 
" că Va ’’ fi '"coristruit in 'în-

'• '.--Vv-V- ' ' ‘V '
■ t regi me 'fără nici uit "fel
■ de 'Vtieltuieli 'bănești'. II ' —construcțiu blocului din

■ -dor înălța '-itiembrii familiei 
constructorilor de locuințe 

' muncitorești: zidarii, dul-
■ ■gfierii.- liecar'-betonișiii,' in- 
. stătătorii, -zugravii etc.-'A-
„cpț- oqrneni ■ care cu- a-

mai bine de 90 la sulă din 
^săpături și 50 la sută din 
betoane, conducerea șanti
erului a confecționat o 
lozincă pe care stă scris : 
„Cinste brigăzilor Preotea
sa Istrate E. și Mutu- 
lete Gh. Care au început 
primele, săparea și turna- 

*rca betoane lor la blocul 
89“.

Asemenea lozinci sau 
panouri vor mai apare cu 
siguranță. 0 parte vor ți 
închinate luptei inimoșilor 
zidari din brigada comu
nistului Dirlea Damian sau 
celor din brigada de tine
ret a lui Carlaonț Vasile. 
Alte lozinci și panouri vor 
fi dedicate insă 
te brigăzi de pe 
Brănișteanu Titi,

lor constructori care se 
pregătesc să tntîmptne cel 
dc-al treilea Congres al 
partidului nostru cu,succe
se remarcabile...

A. B.

'economii. Apoi, locul lor
" l-ău luat săpătorii.

Dacă ai avut drum cum.
'■ va prin-părțile- acestita, nu
. se poate, cititorule sau tu

eptățean al Hunedoarei să Arnold, Căpraru

celorlal- 
șantier, 
Nazarin
Teodor, 

proape două luni în urmă . nu ți observat cu cită in- Roșianu Ștefan, Szolenski 
"au pornit valoroasa iniți- deinihăre și cu ctt elan se ~ Mihai, Petraș Petru etc., 

etc. In plus, în momentul 
de- față Se pregătește un 
car alegoric care va trece 
în 2iua de 1 Mai prin ța
ța tribunei și care va în
fățișa macheta viitorului 
bloc — simbol al patriotic _ 
mulul și abnegației harnici

întreceau în -mancă' mem
brii brigăzilor îndrumate 

_ __  . __  . de tinerii Preoteasa loan,
sau, mai bine spus> la 24 Istrate ‘Dumitru și Mutu-
blocuri să Construiască ’u- lele Gheorghe. Pentru a
nul cu 24 apartaffiente cinsti intr-un fel strădanl-
numai- din economiile re- ile lor care - au făcut ca
alizaie de ei... -- - pind acum să se termine

'' dfibă patriotică de a rea-
■ tiză lu fiecare bloc-un a-
• parlament .din economii

Rezistența cocsului corespunde cerințelor furnaliștilor. Graficul 
cantitatea de cocs de bună calitate produsă peste plan de la 
anului.

de 
fa

Copiii de azi
Se împlinesc 11 ani 

cmd au fost create
jara noastră primele de
tașamente de pionieri. O 
sumară privire ar .școaie 
la iveală oameni și lapte 
deosebite. Dintre tei u-r- 
rii purtători ai cravatei 
roșii mulți, toarte taul’i 
sînt azi oameni bine xșu- 
roșcuți, apreciați. Q ge
nerație, nouă, crescută de 
partid...

După o veciie mo'n ■gra
fie-scrisă de unul din ba
ți toii învățători, școala m. 
2 a fost ridieată în anul 
1894. Prin ea s-au perin
dat multe generații de 
copii ai muncitorilor ne
voiași din uzinele de tier 
ale statului. Unii au răz
bit cumva, pe alții viața 
i-a doborît de la început

In școala aceasta învațe 
azi'tot fii ai muncitorilor. 
Dar și uzina și școala au 
altă Înfățișare. -$ț părinții 
și copiii sînt alții. Poate 
dintre cei dintîi. mulți au 
învățat aici. Poate și de 
aceea între comitetul de 
părinți și școală există o 
legătură strînsă. Prin mun
că voluntară părinții ele
vilor de aici au făcut ca 
școala să aibă "apa pota
bilă. Au cărat nisip și

■ . .. .. ,»♦♦♦ -------------

ilustrează 
începutul

J

cetățeni de mîine
pietriș și-au nivelat curier 
Pionierii din școală —- 
aici se află unitatea nr.
3 -e» constituie un colec
tiv unit, 'închegat, gata 
aricind să-și' ajute Iova 
rășii. Pionierul fruntaș la 
învățătură Cur&ap loan 
din clasa a Vl-a a aju
tat pe elevii Coman Ni- 
eolăe șt Ursa Eugen ■ ame
nințați eu corigente. Azi 
aceștia - au numai note 
de trecere. Președinta uni
tății, Elena Nfștor, te-a 
ajutat și continuă să le 
ajute — cu aceleași bune 
rezultate — pe elevele 
Getică Veronica și Josar> 
Smaranda.

Legătura părinților cu 
școala, munca plină de 
grijă’ ă cadrelor didactice 
și întrajutorarea recipro
că a elevilor au făcut ca 
In trimestrul 11 numărul 
celor promovați să creas 
că cu 22 1* sută.

De 30 aprilie — eînd 
se împlinesc ll ani de la 
crearea primelor detașa-

Constructorii de pe șanti
erul oțel âriei Martin rapor
tează că pini ta data de 
25 aprilie au realizat:

mente — pwrikfii acestei 
unități .prezintă un palma
res bogat, rod al ‘ .unei 
temeinice .educații patrio
tice: ltj.ȘQQ kg. fin v«cm 
.predat la l.C.M. și alte 
cea. 4.000 kg. strînse zile 
le acestea; aproximativ 
.350 kg. borcane ;și sticle 
și vreo 500 kg. macula
tură pe care le vor pre
da tot |.C M.--ului, iar poș
te cîțiva arii cei 65 de sșJ- 
cimi plantați de ei vor 
umbri..plățut atrada £«»- 
terina Varga. Brigada ar
tistică a ploaierbor, oo- 
lul și echipa dc .dansuri 
șe pregătesc tnțsaș ți 
vederea concursului po- 
nteresc.

in aceste zlte în cin
stea sărbătorii lor dragi 
-— ei au luat'numai hol- 
bune : Oprișan Tiheriu din 
clasa Vl-a 10 la i natu
rale, Foteacu Aurora 1) 
la istorie, Rfizâilă Nicolae 
șl -Bungârzan Petru din 
clasa VH-a 10 la consti
tuție și limba rovină.

♦ ♦ , . , IR—,

CURT
f~l 80.767 m.c. excava- 

ții mecanice de pAmtnl, 
din care 4.800 m.c. In ta- 
timpi narea iui 1 Mal;

— □ Au lost turnați peste
13.150 m.c. de beton ar
mat :

Constructorii din cadrul 
grupuhii II montaj, con
dus de inginerul 
Ramba Mircea, 
pentru Scurtarea 
de execuție a
cuptor de 400 de tone re- 
l»ortează că pină luni au 
montat

comunist 
luptind 

timpului 
primului

□ 405 tone piese meta
lice numai la cuptorul 
4;

nr.

de

montate peste 2.670 tona 
de construcție metalică,

p~) Sarcina de reducere 
a prețului de cost, numai 
pentru primul trimestru ai 
anului, a iusi îndeplinita 
in proporție de "113 la su
tă pe întreg grupul de 
șantiere,

Q La hală au fost 
asemenea asamblate

7ffl8.de


Ziua solidarității internaționale
a celor ce muncesc

(Urmare din pag. l-a)

genere a activității crea
toare a oamenilor.

Ritmul înalt de dezvol
tare economică, este ca
racteristic șt pentru ce
lelalte țări ale sistemului 
socialist mondial. Țările 
de democrație 
din Eumpa și 
depășit nivelul 
al producției 
de 4—18 ori. In 1965, pro- 
ducțis.
a țărilor sistemului so
cialist va ajunge la mai 
mult de jumătate din în
treaga producție mondială, 
realizîndu-te astfel supe- 
rioritatea absolută a sis
temului socialist, mondial 
asupra s'stemului capita
list. -...

In timp ce socialismul
- cfînduife fără crize, cu
noaște o dezvoltare con 
tinuă, imp.’tuoasă, capita
lismul este măcinat de 
.bolile sale de nevindecat. 
Producția industrială în 
principalele, țări capita 
liste, scade continuu. F.- 

. nomenele de criză ivite fn 
economia țărilor capita 
liste se fac din ce în C 

. mal simțit®. Numai in 
j958, au avut loc în prin
cipalele patru țări capita 
liste, SUĂ, Franța, Ji- 
ponia și Anglia 8.803 gre
ve la

. cca. 8 
riați.

Nici
nu a rl ws neatinsă dî 
mișcarea grevista. Oamen- 
muncii văd din ce în ce 
mal mult necesitatea unei 
lupte aprige sub condu
cerea partidelor comuniste 
și muncitorești, pentru e- 
liberarea lor de sub jugul

populară
Asia, au 
antebelic 

industriale

care au participat 
n.i ioane de sala-

o fază capitalist1

exploatârii, pentru victoria 
socialismului în țările lor. 

Oamenii muncii din țara 
noastră, întîmpină tradi
ționala sărbătoare de 1 
Mai, mîndri de succesele 
obținute în construirea so
cialismului, sub conduce
rea înțeleaptă a partidului, 
luptînd cu abnegație pen
tru înfăptuirea programu
lui de dezvoltare a eco
nomiei naționale și ridi
carea nivelului de trai al

In anii 
populare, 
scumpă 
Populară

puterii democrat- 
patria noastră 
— Republica 
Romînă — a 

primit o află înfățișare. A 
crescut pufernic industria 
și agricultura. Directivele 
trasate de 
ll-lea al 
realizează 
numeroase 
triale cum 
toare electrice, tractoare și 
alte mașini, nivelul sta
bilit va .fi chiar depășit.

însemnate succese au 
fost obținute și pe calea 
transformării socialiste a 
agriculturii. Astăzi, . peste 
70 la sută din suprafața 
arabilă și a familiilor ță- 
rănești, este cuprinsă în 
sectorul socialist al agri
culturii.

Succese remarcabile au 
fost obținute și de oa
menii muncii din orașul 
Hunedoara, ca de altfel

■ în întreaga regiune, pe 
drumul dezvoltării bazei 
materiale a producției. Nu
mai în ultimii ani, au in
trat în funcțiune în ora
șul nostru, blumingul de 
1006 ram. și laminorul de

Congresul al 
partidului . .se 

cu succes. La 
produse indus- 
sînt oțel, mo.

*♦«

650 mm., bateria III-a d* 
cocsificare a cărbunelui, 
melanjorul noii oțellrii 
Martin și altele. De ase
menea, anul acesta vor in
tra în funcțiune alte obi-C- 
tive deosebit de importan
te printre care: cuptorul 
Martin Nr. 4, bateria IV 
de cocs, instalația de pre
parare a minereului auto- 
fondant și altele.

Entuziasmul oamenilor 
muncii poate fi exprimat 
și prin •=
mente luate ca urmare a 
lansării chemării la între
cere a celor 19; întreprin
deri, în întîmpinarea celui 
de-al III-lea Congres al 
partidului, care constituie 
un eveniment de mare în
semnătate în viața parti
dului și a întregului popo- 

Cunoscînd elanul celor 
ce muncesc din orașul nos
tru, sîntem convinși că si- 
derurgiștii hunedoreni vor 
reuși să realizeze cele 30 
milioane lei economii la 
prețul de cost, sporind con
siderabil productivitatea 
muncii și luptînd neîncetat 
pentru o calitate cît mai 
bună a produselor; tot 
așa și constructorii ca de 
altfel și restul oamenilor 
muncii.

Indeplinindu-și ■ angaja
mentele pe care și le-au 
luat colectivele de munci
tori, tehnicieni- și ingineri 
din orașul nostru vor a- 

' duce o contribuție de sea
mă la dezvoltarea econo 
miei noastre 
la ridicarea

- trai al .celor 
cinstind așa
vine Congresul al III-lea 
al partidului, eveniment 
însemnat pentru întregul 
nostru popor.

socialiste și 
nivelului de 
ce muncesc, 
cum se cu-

(Urmare din pag. IH-a)

de șantier, 
muncitoresc 
cu noi șan-

Că 
noul

ambele loca- 
venit oameni din 
țară, fapt care a 

acestea să eu-
șan-

ai te

VREDNICIA.
OAMENILOR NOȘTL

(Urmare din pag. IH-a)

flau în faza 
Apoi orașul 
s-a îmbogățit 
tiere

— Asta înseamnă 
ați fost și pe Ia 
cvartal de locuințe.

— Da, am fost pe
tierul unde se construieș
te viitorul centru al ora
șului muncitoresc și am 
rămas surprins de rapidi
tatea cu care constructorii 
înalță blocurile pentru si- 
derurgiști.

Sînt evidente și
progrese. De pildă, pe 
tărîm cultural, se observă 
o îmbunătaprq substan
țială. Nu numai că s-a 
construit un teatru nou 
unde actorii siderurgiști 
desfășoară o activitate 
permanentă dar s-a des
chis o casă de cultură cu 
mai multe secții, apoi ciu- 

.bul Alexandru Sahia mu
tat în clădire nouă și-a 
lărgit activitatea. Toate a- 
cestea au dus, și asta se 
observă din plin, la o 
maturizare, la o creștere 
a conștiinței muncitorilor 
Se observă aceasta pri
vind rezultatele pe care 
hunedorenii le obțin în 
întrecere.

— Urmărind ; 
centrale din ultimii 
am observat că v-ați 
tinuat călătoria prin 
trele industriale...

— Adevărat, am 
bl at foarte mult. Am 
bătut Oltenia, 
mai mult la Țiclem, am 
vizitat schelele și rafină
riile din Valea Prahovei 
— Ploiești, Cîmpina, Mo- 
reni. Apoi am colindat 
Moldova, pe valea Trotu- 
șului, unde se construiesc 
două centre ale petro
chimiei : Onești și Săvi- 
nești. ,

—• Știm că Oneștiul e 
un mare șantier. S-ar pu
tea tace o comparație în-

ziarele 
ani 

con
cern

um- 
stră- 

zâbovind

I.

Faima prim topitorului Karamalis teodor a de
pășit de mult hotarele otașului nostru. El este bi- 
'liecuiioscut în țară 
nici oțelari de la 
nedoarei.

In foto: Prim 
de Ia cuptorul nr. 
nă cu echipa sa.

ca unul dintre cei mai destoi- 
noile cuptoare Martin ale Hu-

topitorul în cabina de comandă
2 pe care îl deservește înipreu-

HUNEDOARA
se maturizează

tre Onești și Hunedoara?
— Desigur. Atît Oneș

tiul cît și Hunedoara au 
fost și slnt două din ce
le mai mari șantiere ale 
țării. In 
lități au 
întreaga 
făcut ca
uoască ritmul trepidant, 
viața șantierelor.

— însemnările făcute in 
aceste călătorii vor consti
tui obiectul unor noi lu
crări ?
— Da, în momentul de fa
ță lucrez la o cart de 
reportaje despre industria 
petroliferă care, probabil, se 
va chema „Marele arc pe
trolifer". Pot să vă spun 
că materialul se află în 
faza de finisare.

— Despre Hunedoara 
veți mai scrie ?

— Da 1 Viața hunedo- 
renilor constituie o bo
gată sursă de inspirație. 
Tocmai de aceea orașul 
este vizitat atît de des 
de numeroși pictori, scri
itori, compozitori. Eu co
laborez la scrierea unui 
scenariu de film inspirat 
din activitatea cocsarilor. 
Deocamdată atît.

— Aveți dreptate. Hu
nedoara este atît de boga
tă în teme îneît nu poți 
spune niciodată fot ce vei 
scrie. Vă mulțumim.

multe economii Angaja- 
men tele acestor brigăzi 
s-au transformat In fapte. 
Brigada de zidari condusă 
de Zvolenski Mihai rea
lizează o economie de cea 
8X100 buc. cărămizi ia fie
care bloc zidit; brigada 
condusă de Sonleitner Sa- 
moil a economisit însem
nate cantități de cherestea; 
cea condusă de Brăniștea- 
nu Ti ti a înscria în lor
dul propriu de economii 
însemnate cantități de ma
teriale pentru instalații.

Pe șantierul noii oțelu
ri! Martin, unde se des- 
fășoară cu succes tntreco 
rea pe profesii, comitetul 
sindical a ajutat brigăzile 
de constructori să-și sta
bilească angajamente con
crete, cît mai apropiat* 
de posibilitățile for Iată 
doar cîteva exemple. Bri- 
gada tovarășului 
Traian, în nora 
fapt, s-a angajat 
cinstea celui de al
Congres al partidului să 
monteze 273 tone construc
ții metalice cu 2 zile îna
inte de termen; ta con-

de

Rusu 
acestui 
ca 1.4 
Ul-ka

ștrucția coșurdo» ft 
tovarășul Ustruhc Ec 
împreună cu «dect'vul 
eare-1 conduce s-a anj 
Jat să realizeze cca. 80X 
iei economii. In cinat 
zilei de 1 Mai, majorii 
tea brigăzilor de constn 
tori și-au îndeplinit 
chiar depășit angajam* 
tele luate. Astfel se a 
gură de pe acum corn 
țiile ca In acest an co 
structorii să predea, 
timp. In folosință oWec 
vele industriale și 
culturale.

w 
fnttmpintnd ziua

Mai în condițiile umil p 
ternic avînt al întrecei 
socialiste ce se desfășo 
rfl fn' cinstea celui de- 
treilea Congres a| P.M.1 
la chemarea celor 19 ti 
treprinderi din țară, sid 
rurgiștii s-au angaja^ 
realizeze o sporire efl 

derabilă a producției d 
laminate, fontă și coc 
metalurgic, să îmbunată 
țeascâ calitatea oțelului | 
a celorlalte produce șl » 
dea patriei 30 miltoan 
lei economii. Construct- 
rit an răspuns 
chemări 
realizeze 
conomii 
folosință
men obiectivele ce ie 
strutesc.

Consiliul local al 
dicatelor acordă toată •-
ten ți* îndeplinirii acestor 
angajamente. Sub îndru
marea organelor de partid 
se va strădui să ajute ta 
mod concret și 
întreprinderile și
vele de muncă ale aces
tor» pentru a-fi put®a *n- 
deplial angajamentele toa
te și pentru a cinsti cu 
noi și importante succese 

{ Congresul partidului

•ceste 
angajîndu-se s. 
6.300.000 Iei e 

?i sd predea ti 
înainte de

i -r.r .. . --------------------------------------- —

La bra| cu primăvara pe străzile 
orașului

(Urmare din pag. t-a)
meu

ier
eon

Brlncuș e greu să hotă
răști care a fost cel mal 
bun gospodar. Arcada 
de trandafiri din ' fața 
blocului C. 8. aleile 
pietruite cu bordurile al
be, ale fiecărui bloc, 
rondurile cu pansele și 
stînjenei, verdele proas
păt al ierbii dau străzii

acesteia farmec deosebit. 
...inserarea s-a lasai 

încet peste oraș. Lumi
nile fără număr sclipesc 
in noapte. Ostenită, pri
măvara s-a oprit Ungă 
o tufă de liliac înflorit, 
l-a sorbit mireasma și 
a pornit s-o ducă mai 
departe, s-o dăruiască 
oamenilor din acest 
drag oraș al mea.

w

PE DRUMUL VICTORIILOR

este

'l urnalele domină între
gul combinat. La anumite 
ore din zi și din noapte 
furnalele Sînt învăluite in
tr-o lumină roșiatică, semn 
că s-a făcut descărcarea 
și fonta scăpată din orifi
ciul furnalului aleargă 
spre oala imensă

Orice descărcare
privită cu admirație, nu 
numai de topi tort ci și de 
cei care lucrează sus pe 
platforma de încărcare 
pentru că fonta reprezintă 
rodul muncii întregului co
lectiv. Mai ales acum de 
cind furnaliștii și-au luat 
angajamente sporite in cin 
stea celui de-al III-lea 
Congres al partidului des
cărcările sînt urmărite cu 
atenție. Sînt mulți topițori 
și maiștri care datorită 
îndelungatei lor activități 
au ajuns să cunoască după 
ochi cite tone au ieșit la 
o descărcare, iar unii Iți 
pot spune și calitatea fon-

tei. Și cind se primesc 
buletinele de analiză con- 
stați cu surprindere că are 
dreptate.

Bazați pe această expe
riență care este concreti
zată in peste 10.000 tone 
fontă dale peste plan șl 
mai multe milioane lei eco
nomisite la prețul de cost, 
furnaliștii hunedoreni, răs
punzând la chemarea ce
lor 19 întreprinderi frun
tașe s-au angajat să pro
ducă 30.000 tone fontă de 
bună calitate șl la un preț 
tot mai redus peste sar
cinile de plan. Furnaliștii 
din secția l-a de pildă și- 
au propus ca peste an
gajamentul inițial să rea
lizeze la prețul de cost al 
fontei o economie de 2 mi
lioane lei așa că angaja
mentul lor pe anul acesta 
este acum de 4 milioane lei. 
Amintind măsurile prin 
care vor realiza angaja
mentele tovarășul inginer

ConstantinConstantinescu
șeful secției a l-a jurnale 
spunea printre altele:

— Mai ini ii, despre eco
nomii. Sursa cea mai si
gură rămlne reducerea coti 
samurilor specifice și in 
special a cocsului și mi
nereului de mangan. De 
ta începutul anului și pl
nă la jumătatea lunii a- 
prilie noi am redus con
sumul de cocs cu 110 kg. 
pe tona de fontă, al mi
nereului de mangan cu 20 
kg. iar al calcarului cu 
10 kg. In cele citeva zile 
care au trecut de clrtd ne
am sporii angajamentele, 
consumurile specifice 
s-au redus și mal mult 
ajunglnd să realizăm la 
cocs o economie de 140 
kg. pe tona de fontă.

In timp ce notam ci
frele citate ne-a atras 
privirea o ploaie de seta
tei. Veneau din apropte-

re, de la furnalul 1 unde 
se făcea o nouă descăr
cate. Era a doua din 
schimbul prim-topitorului 
Chiroșca loan. Privind 
ce repede se umple oala 
tovarășul inginer Cons- 
tantinescu continuă să ne 
vorbească aespre între
cerea pornită de a rea
liza cele 16.000 tone 
fontă, cit le revine jurna
liștilor din prima secție 
să producă peste sarcini
le de plan, din angaja
mentul total. Calea cea 
mai sigură pentru realiza
rea acestuia este crește
rea indicilor de utilizare 
a furnalelor. O confirmă 
faptele — din ziua de 15 
aprilie șl plnă acum la 
jurnalele 3 și 4 s-a rea
lizat un indice mediu de 
o tonă fontă pe metru 
cub volum util de furnal, 
ceea ce a dus la reali-1 
zarea unei producții re
cord.

Aflăm de asemenea că 
in fiecare zi planul sec
ției este depășit în me
die cu 100 tone fontă.

Furnaliștii și-au mai pro
pus să reducă la jumă
tate timpul de opriri pla
nificate. necesar furnale
lor pentru mici reparații 
Numai prin aceastaț ei 
pot produce In plus în 
anul I960 5U00 tone 
fontă. In schimb este ne
cesară o îngrijire atentă 
a agregatelor și asigura
rea unui mers constant 
al furnalelor.

Ultima cifră notată in 
carnețel: 2.500. Ea re
prezintă tonele de fontă 
produsă peste sarcinile 
de plan in luna aprilie 
și e indiscutabil legată de 
numele unor frunteși: 
maiștrii Sireteanu Cons
tantin și Negru Qhevr- 
gne 
de 
tul 
ghe, 
roșea
le mal mari 
ciștiga titlul 
bun topitor 
(rindea Iosif 
loan.

M1RGEA NEAGU

de pe 
încărcare. 
Costache 
prim-topttont CM- 
loan țeare are ce- 

șanse de a 
de cel măi 

furnalist), 
și 6Udea
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