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Proletari din toate țările, uniți-vă I

Plenara lărgită a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romln

La 17 mai a.c., și-a început lucrările plenara lărgită a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, convocată pentru a dezbate proiectul de 
directive ale Congresului al III-lea al P.M.R. pentru planul de dezvoltare a e- 
conomiei naționale pe anii I960—-1965 și programul economic de perspectivă.

La plenară iau parte membrii și membrii supleanți ai C.C. al P.M.R., 
miniștri, primii secretari ai comitetelor regionale de partid, șefii de secții ai 
Comitetului Central, condu :ăton ai organizațiilor de masă.
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I n cinstea
celui de-al III-lea tCongres

al P.M.R.
întrecere vie 

între schimburi
I In urma angajamentelor 
l/ua/e în cinstea Con- 
I greșului al IU-lea al par- 
I Udului nostru, intre cele 
\trei schimburi de munci- 
|/on de la laminorul de 
I 800 a pornit o întrecere 

dirză. Acest lucru, 
lupta pentru sport- 

rea indicilor de utilizare 
la agregatelor, a făcut ca 
I r?zff2a de laminare pi in- 
Itrega secție să spor castă 

astfel să se dea peste 
l sarcinile de plan, in pe- 
I noada 1—17 mai, o can- 
ridate de 450 tone laminate. 

Fruntaș in această in
ii rccere s-a sduat schimbul 
\ maistrului Trifu losiț care 
a produs in afara sarcini- 

llor de plan 284 tone ta- 
\ minate, urmat fiind de cel 
\ai inginerului Samoilescn 
-Sr/t'/a.

Pe primul Ioc
In primele 16 zile ale 

lunii curente, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii la- 
lUÎ^rului de 650 și-au in- 
de^tnit cu succes sarcini
le de plan și au produs în 
plus peste 500 tone lami
nate. Totodată, prin redu
cerea consumurilor speci
fice ei au realizat la pre
țul de cost •> economie în 
valoare de 63.000 lei.

Datorită respectării pro- 
cesiîlui tehnic și sporirii 
vitezei de laminare, pe 

primul loc s-au situat 
muncitorii din schimbul 
condus de tovarășul Cîra 
Alexandru.

Piese forjate 
în plus

Printre secțiile auxiliare
ale combinatului care în 
cinstea celui de-al III-lea 
Congres al partidului ob
țin succese frumoase, se 
numără și secția forjă. 
Organizîndu-și temeinic 
locurile de muncă și fiind 
aprovizionați la timp cu 
materialele necesare, mun
citorii acestei secții au 
produs de la începutul 
lunii și piuă in ziua de 18 
mai cu 3,2 la sută mai 
nuîlte tone de piese nece
sare secțiilor de bază ale 
combinatului.

Obținînd în medie o de
pășire de normă de. 11 
la sută, echipele conduse 
de tovarășii Isac Iuliu, 
Simion Gheo.-ghe, Popa 
loan, Nandra Victor și 
Ungur Rudolf, sînt cunos
cute ca fiind cele mai bu
ne.

Angajamente 
ale tinerilor

In cadrul unei consfă
tuiri care a avut loc în 
sala C.F.U. marțea trecută 
tinerii siderurgiști s-au 
angajat ca în cinstea ce
lui de-al 111-lea Congres 
al partidului să obțină

succese de seamă în acti
vitatea lor'. De pildă, ti
nerii de la laminorul 800 
s-au angajat să efectue
ze peste 1 500 ore mun
că voluntară la construc
ția cuptorului nr. 4 de la 
oțelăria nouă și să colec

------------------------- «*--------------------------

Prin muncă voluntară
Pentru a cinsti cu f apte deosebite cel de-al 

III-lea Congres al partidului, colectivul de mun
că al laminorului trio din combinatul siderurgic a 
lucrat în dimineața zilei de 15 mai, în mod volun
tar, în cadrul unui insufle țit schimb de onoare. In- 
treeîndu-se cu multă rîvnă, muncitorii ce deser
vesc acest agregat au izbutit ca în schimbul de 
or.oare să lamineze peste 10 tone de oțel.

b-au evidențiat cu a cest prilej muncitorii: 
Zîoroșescu David, Stăneiu lescu loan, Coșeru Vasile, 
Luca loan, Țabrea Traian, hau bpiridon, velcu 
Constantin și alti munci tori.

JUVERDEANU IOAN 
corespondent

teze 300 tone fier vechi, 
iar brigada condusă de 
utemistui Dordea loan să 
colecteze 150 tone fier 
vechi și să efectueze 350 
ore muncă voluntară la 
construcția cuptorului nr. 
4.

Evoluția zborului navei cosmice sovietice
MOSCOVA (Agerpres) — TASS 

anunță: la 16 mai. la ora 20 (ora 
Moscovei) nava satelit efectuase 28 
de rotații în jurul Pămîntului. Toa
te stațiile de măsurare și punctele 
de recepție din Uniunea Sovietică 
continuă observațiile regulate asupra 
navei satelit și primesc informațiile 
științifice despre funcționarea aparate
lor instalate pe bordul navei sputnik 
Analiza oalelor măsurătorilor știin
țifice arată că în cabina experimenta

lă destinată studierii condițiilor de 
zbor ale omului în spațiul cosmic 
toate paramelrele tundamentale sînt 
menținute în limitele normelor pres
crise. Ultima treaptă a rachetei pur
tătoare se mișcă în prezent pe o or
bită extrem de apropiată de orbita 
navei satelit. Navă satelit poate fi 
observată cu ochiul liber înainte de 
răsăritul soarelui între 35 și 49 de 
grade latitudine nordică și după apu
sul soarelui intre 06 și /l) grade 
latitudine sudică.

--------------—-----— ----

Observatorul astronomic din București al Academiei 
R. P. Romîne comunică:

In dimineața zilei de 
16 mai, ora 3,54, noua 
navă satelit sovietică a 
fost observată timp de 1 
minut deasupra Capitalei

Pînă la elaborarea șar
jei nu mai e mult. încă 
o probă pe care o ia 
prim-topitorul Mogonea 
Constantin de la oțelăria 
Martin nr. 1 și metalul 
fluid va lua drumul oa
lei de turnare.

Deschiderea
l ectoratului 

la I.C.S.H.
Duminică 27' mai se va 

deschide lectoratul pentru 
ingineri și tehnicieni la 
întreprinderea de construc
ții siderurgice din orașul 
nostru. Prima conferință 
tehnică va fi ținută de to
varășii) inginer Raica Zol- 
tan, director tehnic al 
I.C.S.H. și va fi intitulată 
„Creșterea productivității 
muncii la lucrările de 
construcții și montaj". 

in direcția constelațiilor 
Vulturul și Delfinul, miș- 
cîndu-se de la sud-vest 
către nord-est, ca o stea 
de mărimea 1,5 urmată 
la 20 secunde de rache
ta. purtătoare, mai stră
lucitoare, de mărimea 0, 
cu o variație rapidă de

----------------- ---------------------

Omul va pătrunde în Cosmos
MOSCOVA (Agerpres). 

'IASS anunță' Omul va 
pătrunde în Cosmos I — 
a declarat Norair Sisake- 
an, membru corespondent 
al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., conducătorul 
secției de științe biologice 
a Academiei de Științe a 
U.R.S.S. N-am fost încă 
niciodată atît 'de aproape 
de înfăptuirea visului de 
veacuri al omenirii — zbo
rurile cosmice.

Oamenii de știință so
vietici, a declarat Sisakean, 
dovedesc din nou justețea 
calculelor lor și netemei

strălucire, cu o perioadă 
de 1—2 secunde. —

In urma observațiilor, 
au fost obținute două po
ziții vizuale ale navei sa
telit, care au fost comu
nicate telegrafic la Mos
cova.

nicia afirmațiilor pe care 
le-au făcut unii oameni dc 
știință din S.U.A. Nenu- 
tînd să facă față proble
mei sporirii greutății sate
liților, constructorii ameri
cani se linișteau, de exem
plu, cu faptul că greuta
tea și proporțiile nu au, 
pasămite, nici o însemnăta
te. Fiecare om cu o rațiu
ne sănătoasă înțelege însă, 
câ numai intr-un labora
tor cu spațiu suficient și 
utilat cu toate cele nece
sare cosmonautul poate e- 
fectua cercetări în spațiul 
interplanetar.

Inițiativa constructorilor 
prinde viață

Inițiativa constructorilor 
din I.C.S.H. dc a înălța 
un tloc cu 24 apartamente 
numai din economiile rea
lizate la celelalte blocuri, 
s-a dovedit deosebit de 
prețioasă și ea a înce
put să prindă viață. Pen
tru ca inițiatori blocului 
89 care se va construi 
fără nici un fel de cheltu
ieli din partea statului să 
se achite cu cinste de 
angajamentul luat, în 
sprijinul lor au venit zeci 
și sute de tineri și vîrst- 
nici din alte locuri de 
muncă ale orașului nostru 
Oricine a trecut în după- 
amiezile din urmă prin 
apropierea teatrului nou nu 
se poate să nu fi obser
vat cum oamenii de dife
rite meserii veniți pe șan
tier lucrau cu entuziasm 
la turnarea fundației aces
tui bloc care în ziua de

16 mai a și fost terminată 
prin muncă voluntară.

Numele multora dintre 
cei ce șia-u sacrificat tim
pul lor liber și care s au 
angajat să sprijine și în 
continuare inițiativa patrî 
otică de a se construi 
blocul 89, ne este cunoscut 
din paginile ziarelor sau 
pot fi găsite în „cartea 
de onoare" a șantierului.

Fie că este vorba de co
muniștii Petre Gheorghe, 
Nazarin Arnold, Brăni.ș- 
teanu Titi, de tovarășii 
Zonlaiter Samoilă, Pleșa 
Iran, Dozescu Nicolae, 
Hangan Gheorghe, Șus- 
ter Gheorghe și de atîțîa 
muiți alții, cî cu toții 
au muncit cu rîvnă pen
tru a cinsti cu noi fapte 
cel de-al III-lea Congres 
al partidului nostru, pen
tru ca blccul 89 să prin
dă cît mal repede viață.

I La Boș
Zorii zilei de 15 mai a. 

c. au găsit toată suburbia 
Boș îmbrăcată în ținută 
de mare sărbătoare. Tre
ziți din somn mai devre
me ca de obicei, boșenti 
imbrăcaseră și ei straie 
dc sărbătoare. In liniștea 
și aerul proaspăt al dimi
neții, o parte dintre ei 
ieșiseră pe la porți și pe 
uliți, așfeptindu-și musafi
rii și discutind cu însufle
țire evenimentul de seamă 
ce urma să se petreacă —■ 
inaugurarea gospodăriei a- 
gricole colective.

Tirziu, cind soarele se 
înălțase deasupra văii 
pitorești unde-i așezată 
suburbia, majoritatea bo- 
șenilor și invitații lor au 
pornit in grupuri, spre 
locul denumit „In Săliște" 
Aici, pe un teren scăldat 
In verdeață și lumină ii 
aștepta o. scenă ridicată

în mijlocul noilor colectiviști
In iot cursul zilei de duminică — 15

Zlaști și Răcăștie a dom nit o atmosferă plină de 
fău rească o viață rtouă, țâra 
in credere pe 
co lective.

bună. Dornici să-și 
suburbii au pășit cu 
rii gospodării agricole

drumul arătat

mai a.c. — în suburbiile Boș, 
entuziasm, de joc și voie 

, m neitori din aceste 
de partid — drumul ma

in aer liber in jurul căreia 
roiau o mină de copii ju- 
cindu-se.

In jurul orei 12 cei pre
zinți se adunaseră ciorchi
ne in fața scenei. La ma
sa acoperită cu un covor 
țărănesc, multicolor, au 
luat loc membrii prezidiu
lui. In. deschiderea festivi
tății tovarășul Șoldan Te
odor, vicepreședintele Co
mitetului executiv al sfa
tului popular orășenesc 
Hunedoara arată drumul 
pe care au apucat locuito
rii Boșului — drumul ma
rii gospodării agricole co
lective. Apoi a luat cuvintul

noii gespodă 
colective, co-

prcședintele 
rii agricole 
munistul Andrășcscu Si
mion. Din vorbele lui se 
desprindea îndeosebi mun
ca depusă de comuniști și 
comitetul de inițiativă pen
tru înființarea gospodăriei, 
hotărîrea țăranilor munci
tori de aici de a-și uni 
păminturile și mijloacele de 
muncă pentru a ol ține re
colte sporite, pentru a trăi 
mai bine. Atenția celor 
prezenți era mai ales atra
să de cifrele care oglin
deau puterea și avutul noii 
gospodării: 154 familii de 
țărani muncitori, 547,35

și spună cuvintul cei ce 
au pus temelia vieții noi 
— boșenii Simeria Gheor
ghe, Englezu Vaier, Dra- 
gota Francisc, Mircea An- 
druț. Moise Ioan (Boagă) 
și multi alții.

— Mă bucur nespus de 
mult — spune bătrinul 
Moise Ioan (Boagă) că 
astăzi sărbătorim un a- 
semenea eveniment — ‘în
ființarea gospodăriei agri
cole colective „Progresul". 
Nu avem decît să-i mulțu
mim partidului nostru 
drag care ne-a îndrumat 
ș'i ne-a arătat calea pe ca
re trebuie să o urmăm. 
Muncind laolaltă, pe tarla
le întinse și cu mijloace 
mecanizate, noi sintem si
guri că vom smulge pă
mîntului de acum încolo 
sporuri și mai mari de

lm. teren, 82 cai. 7 boi și 
82 vaci; 95 care și căruțe, 
115 pluguri, 112 grape, 3 
prăsitoare, un trac for, un 
trior, o semănătoare...

Șirul acesta de cifre l-a 
‘întrerupt deodată un su
net de trompete. Pionierii 
din detașamentul nr. 7 au 
adus noilor colectiviști sa
lutul și ‘îndemnul lor pe 
care-l transmite din inima 
mtcul pionier Mărită Toni
că (Pompi). Momentul e 
emoționant. Părinții iși pri- £ recolte, ne vom creia con
ac sc odraslele cu cravată ~~ J *"
roșie la git și zîmbesc cu 
bucurie.

După aceea, pornesc să-

diții ca să trăim mai bi
ne...

A. B.

(Continuare în pag. 2-k)



(Urmare din pag. 1-aJ In mijlocul noilor colectiviștiPrin cuvinte care pur și 
simplu au cucerit inimile
celor prezenți la adunarea 
festivă, a vorbit și fiica 
colectivistului Mircea An- 
druț. Recitind cu multă 
căldură strofele poeziei 
scrisă de tatăl ci, tinăra 
Andruț Nicuța a cules a- 
plauze furtunoase și a să
dit in sufletele colectivi
știlor o încredere și mat 
mare în forțele și hetărirea 
lor. Aceeași încredere și cu. 
raj le-a insuflat-O si 
membrii brigăzii artistice 
de agitație de la laminorul 
de 800 din combinatul si
derurgic care au prezentat 
un foarte bun și reușit 
program artistic. Acestui 
program insă, i-a ' urmat 
jocul și voia bună, care 
au domnit în toată subur
bia pînă seara tîrziu...

La Zlasti »
Suburbia Zlașii nu se 

dăruie privirii dintr-odată, 
ci treptat, dîndu-ți impre
sia unui peisaj minunat ce 
se naște pe pînză sub pe
nelul unui maestru. Imagi
nea obișnuită de fiecare zi 
pe care o lasă suburbia, 
cu casele răsfirate de-a 
lungul pîrîului și pe coas
tele dealurilor cu livezi de 
pomi și holde înverzite, 
s-a trezit duminică cu ve
selia proprie zilelor de ma

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

Seri culturale
Activitățile cultural-edu- 

cative din secția repara
ții electrice C.S.H. s-au 
extins prin organizarea 
în ultimul timp a unor 
seri culturale, care au 
loc săptămînal, în. fiecare 
marți. Organizația de par
tid și cea sindicală din 
secție s-au preocupat să 
asigure un conținut bo
gat și instructiv acestor 
activități". Au fost prezen

Rătăceam printre împle, 
titurile metalice ce for
mează scheletul primului 
cuptor Martin de 400 to
ne. In jur, izbituri ce 
sjirșeau intr-un țiuit pre
lung și ascuțit, zumzet 
de motoare electrice, 
străfulgerări orbitoare de 
electrozi și comenzi scur
te, mai degrabă, icnete 
cc răzbat cu greu prin 
larma șantierului.

Lingă pbinîiil coș, înalt 
de aproape 100 ni., al 
noului cuptor am reintîl- 
nit o veche cunoștință: 
un bătrîn mic de stat, 
vtnjos la trup, cu fața 
roșcovană și mustăți albe 
cîndva dar Îngălbenite 
de tutun acum.
Hăt linul Deak Gri gore 
a ieșit căni de multișor 
la pensie dar, deoarece 
cunoștințele sale în ma
terie de zidărie de șa- 
moi constituie o co
moară pentru construc
torii hunedorenl, deoare
ce omul „se simte încă 
în putere" tl găsim tot 
pe șantier. Și cum, o 
discuție cu Deak baci 
este totdeauna bine ve
nită și spirituală, iată- 
ne antrenați pe neobser
vate. 

re sărbătoare. Zlăștenii au 
sărbătorit duminică un e- 
veninient scump lor — în
ființarea gospodăriei agri
cole colective „Zori noi". 
Aceasta este o izbîndă a 
comuniștilor și a tuturor 
celor care au dus cuvîn- 
tul partidului în mijlocul 
țăranilor muncitori pentru 
convingerea lor asupra a- 
vantajelor muncii în co
mun.

încă de dimineață au 
început să se adune zlăș
tenii la sediul noii gospo
dării, unde urma să aibă 
loc constituirea, într-un ca
dru festiv, a colectivei. La 
această sărbătoare au ve
nit și numeroși invitați din 
orașul nostru, cadre din 
aparatul de partid și de 
stat, oameni ai muncii.

După ce curtea sediului 
a devenit neîncăpătoare, 
la masa prezidiului, așeza
tă pe o scenă în aer liber, 
au luat loc tovarășii Arde- 
leanu loan președintele 
Comitetului executiv al sfa 
tului popular orășenesc, 
Suciu Abel președintele 
noii gospodării agricole co
lective, Socol lean direc
torul IG.O.H. și alți to
varăși

In cuvîntul său tovară
șul Suciu Abel a arătat 
participanților cum a 
muncit comitetul de iniți
ativă pentru atragerea ță- 

tați diferiți scriitori (Emi- 
ncscti, Cehov, Coșbuc, 
Twain), s-a ținut expune
rea „Cum să înțelegem 
muzica", urmată de exem
plificări pe discuri din 
creația lui George F.nes- 
cu s-au expus informări 
asupra principalelor eve
nimente internaționale 
etc. Viitoarea seară lite
rară la secția reparații 
electrice va avea loc 
marți 24 mai ac.

Un veteran
cel care ar ța- 
cunoștință < u

9

Pentru 
ce acum 
băl rinul întrebările fi
rești ar scoate la iveală 
că din '48 se, află pe 
șantierele Hunedoarei; 
că și-a început munca 
cu reconstrucția furnalu
lui nr. 1 și a ajuns 
pînă la cpptorul Marli.i 
de 400 tone; că a cali
ficat vreo 500 de zidari 
numai in Hundoara; că 
e purtătorul Medaliei 
Muncii și al Ordinului 
Muncii cl. lll-a, că... Șt 
dacă curiosul i-ar pune 
— norma! de altfel ■— 
imprudenta întrebare: 
„La care din construc
țiile Hunedoarei ați par
ticipat ?... la furnalele 

noi, aglomeralor, oțelăria 
nouă, melanjorul noii 
oțelării...?" răspunsul ar 
veni: „Iii matale dră
guț șt intreabă-mă 
care n-am 
Știi, la noi 
prețios..“

Pentru cel
noaste insă de mai mult 
timp aceste întrebări 
nu-și au rostul. Așa că 
discută cu el mai apro- , Dar... cu aceeași nevas-

la 
participat 1 
timpul e

care-l cu-

rănilor muncitori în co
lectivă. In continuare 
vorbitorul a subliniat că 
munca desfășurată de 
membri de partid, de de- 
putați și cei care au fă
cut parte din comitetul 
de inițiativă a dat roade
le așteptate. i.A'sViei in’ 
u.A.u, „Zori noi s-au 
întrunit de oună voie 71 
familii de țărani munci
tori cu o suprafață de pă- 
mînt de 230 ha., adu- 
cînd aici un număr în
semnat de atelaje, vite 
pentru muncă etc.

Luînd cuvântul la adu
nare noii colectiviști prin
tre care tovarășii Simeria 
Nicolae, Grecu Ioan și 
alții și-au exprimat dra
gostea și bucuria lor sin
ceră față de construirea 
u.A.c. luinuu-și angaja
mentul în numele colecti
viștilor să facă totul pen
tru ca într-un timp scurt 
noua gospodărie colectivă 
să devină fruntașă, ca 
viața lor, a colectiviștilor, 
să devină fot mai fericită 
și îmbelșugată.

In numele I.GO.H. care 
patronează noua unitate 
socialistă în agricultură a 
luat cuvântul tovarășul So
col Ioan. El a asigurat pe 
cei prezenți că va sprijini 
din toate puterile pe co
lectiviștii Zlaștiului, în ve
derea dezvoltării și înflori
rii acestei G.A.C.

In încheiere a vorbit to
varășul Ardeleanu Ioan 
El a transmis participan
ților felicitarea comitetu 
lui orășenesc de partid 
pentru succesul obținut în 
colectivizarea agriculturii, 
pentru constituirea G.A.C, 
„Zori noi". Totodată vorbi
torul a urat colectiviștilor 
succese pe drumul pe care 
au pornit, exprimînd du
rința ca noua unitate so
cialistă să obțină rezulta
te din ce în ce mai fru
moase

al șantierelor 
piat, ca de la prieten 
la prieten, cimi tir fi':

—■ Spune Deak baci 
din timpul ăsta, mai 
mult de un deceniu, de 
cind tot trăbăluiești pe 
șantierele industriale ale 
Hunedoarei ce amintire 
iți stăruie mai mult in 
minte ?:

9 n S E M A I

,— Una și bună care 
nu-mi dă de loc pace.

— ?.'?... '
— Imbălrinesc / Batăr 

de-ași fi cu zece ani 
mai tinăr. Hei... furnale 
noi, cuptoare noi...

— 1 mbăfrincști, 
trinești dar 
aia...?!

— Mda. m-am
torit a doua oară — 
prinde dinsul aluzia din 
zbor, privmdii-și cu un 
zimbet blind inelarul 
miinii stingi, pe care 
strălucesc două verighe
te in loc de una. M-am 
căsătorii a doua oară.

imbă- 
pentru

căsă-

In continuare, brigada 
artistică de agitație de Ia 
distileria de gudroane și 
orchestra constructorilor 
a prezentat în fața proaspe
ților colectiviști și a in
citaților un frumos pro
gram artistic. Sărbătoarea 
colectiviștilor a continuat 
pînă seara tîrziu.

G. Z

La Răcăstia»

O zi splendidă cu ade
vărat de inai. Mașina a- 
lca-gă pe drumul înalt și 
îngust ce duce spre su
burbia Răcăștie.

Drumul principal care 
străbate întreaga suburbie 
era în această duminică 
de mai „cum n-a mai fost 
pînă acum" — după cum 
și-a dat părerea un moș
neag tare simpatic.

Drumul, întreaga subur
bie avea un veșmînt de 
sărbătoare. La fiecare ca
să, la fiecare poartă, 
printre pomii înfloriți ce 
vestesc rod bogat, flutu
rau în adierea ușoară a 
vântului faldurile drape
lelor roșii și tricolore. 
Curtea căminului cultural, 
în care predomina tribu
na 'drapată în roșu pa
voazată cu portretele con
ducătorilor partidului șl 

guvernului nostru, întregea 
aspectul sărbătoresc.

Pentru cei din Răcăștie 
era cu adevărat sârbătoj- 
re. De astăzi (15 mai) ei 
porneau pe un drum nou. 
La adunarea festivă con
sacrată inaugurării gospo
dăriei agricole colective au 
venit toți cei ce au hotă- 
rît să . ioșmeze' un ogor 
fără haturi. Au venit și 
invitați de la Hunedara : 
tovarășii Iacob Ladislau 
secretar al comitetului o- 
rășenesc de partid, Crișan 
Aurel secretar al comite

hunedorene
tă. Am făcut și nuntă,' 
numai că-i zice „de ar
gint".

— Păi in cazul acesta 
ce altceva, ți-am putea 
ura decit sănătate și... 
să nu ne uiți la „nun
ta de aur" Și pentru că 
veni vorba de aur să 
trecem mai departe.

Lc-ai dat in mină 
„brățara de aur" la a- 
tlția tineri și chiar virst- 
nici, incit nici dumnea
ta nu-i mai știi. Care a 
fost răsplata 
tor dumitale 
sens ?

- - Răsplata? 
fi alta decit 
că majoritatea 
toare a celor calificați 
i-am simțit apoi lingă 
cotul meu, lucrind mai 
spornic pentru 
nouă ? Și chiar 
cei ce au plecat 
șantiere ii simt

Ei, dar unul tot mi-a 
făcut-o — continuă Deak 
baci, căutind pe cil pu
tea, să ascundă umorul 
povestirii... La început 
mă chinui cu el să-l 
.bag. prin cele mai taini

stăruințe-
îrt acest

Hm, poate 
satisfacția 

Covirși-

viata 
și pe 

pe alte 
alături.

tului executiv al sfatului 
popular orășenesc, Huroș 
Iosif directorul combina
tului industriei locale „llic 
Pintilie" și alții.

Festivitatea s-a desfășu
rat simplu, cu căldură. To
varășul Iacob Iosit preșe
dintele gospodăriei a pre
zentat o mică informare, 
dar foarte concludentă: In 
gospodăria colectivă au 
intrat 157 familii cu o su
prafață de peste 400 ha. 
Apoi, a amintit de planu
rile colectiviștilor.

Tovarășii Iacob Ladîs- 
Iatt, Crișan Aurel și Hu- 
roș Iosif au felicitat pe 
noii colectiviști urîndu-k 
succese deosebite în reali
zarea țelului propus, pen
tru a obține recolte cîl 
mai bogate, pentru ca 
gospodăria lor colectivă 
să se dezvolte, să creas
că și să ducă la bună 
starea colectiviștilor...

Și cînd membrii brigăzii 
artistice de agitație de la 
grupul de șantiere insta
lații I.C.S.H. și-au înche
iat micul program, dar 
plăcut, colectiviștii nu 
s-au mulțumit numai să-i 
aplaude dar le-au dăruit 
și buchete mari de liliac. 
De mult succes s-a ducu- 
rat și Suciu Hermina. In 
vârstă de numai cîțiva 
ani ea nu s-a intimidat 
să urce pe scenă în fața 
unui put lie atît de nume
ros și să recite o p iezle 
în care își manifesta bu
curia că părinții săi fac 
parte din familia unită a 
colectiviștilor.

La Răcăștie primii pași 
pe drumul belșugului care 
au dus la înființarea 
G.A.C. „Viață nouă" au 
fost sărbătoriți așa cum 
se cuvine, cu voie buna, 
cu sufletul deschis Și 
așa cum spuneau în tele
grama trimisă Comitetului 
Central al P.M.p. colec
tiviștii din Răcăștie vor 
munci cu entuziasm pentru 
traducerea în viață a sar
cinilor și hotărîrilor parti
dului și guvernului nostru.

M. N

mă

m-

nu.

ce colțuri ale meseriei. 
Mergea greu dar bine. 
Și cind să zic că „am 
mai scos un maistru" și- 
a luat picioarele la spi
nare : „Nu-i rău c-am 
Învățat și zidăria de șa- 
mot — îmi zice el — 
dar eu am meserie. Sini 
grădinar. Așa că... 
duc la grădinărit 1“

— Ei ce spuneți 
am păcălit ori ba?

— De, știm noi ?!
— Eu lotuși zic că

Vedeți, îmi iubesc me
seria și dacă eu a, iu
besc cred că ea place 
la toată lumea. Și mai 
zic una: „Cine a gustat 
odată din cupa noastră, 
a constructorilor de mari 
agregate, nu 
zia de a o 
la fund. Așa 
aștept...

Ne-am despărțit cu 
părere de rău de Deak 
baci. Și oricine are oca
zia să-l cunoască pe 
acest veteran al șantiere
lor hunedorene pățește 
la fel. Vioi, spiritual și 
modest Deak baci ie cu
cerește de la' primele cu
vinte...

I. DANUȚIU

scapă oca- 
sorbi pînă 
că eu tot îl

PORNIND \
de la fișa de cititor^ 

nr. 1901 \
ZWVW

Aparține ttnărului Vides- 
cu Petru și a fost comple
tată in ziua de 10 mat, 
pe la nouă și jumătate de 
dimineață, la biblioteca 
clubului „Filimon Sirbu" 
at 'I.C.S.H, Tovarășul Vi- 
dcscu are 20 de ani, e 
utemist, a învățat 7 cla
se elementare și 3 profe
sionale și lucrează la șan
tierul 2 montaj. Cu o- 
cazia arătată el a împru
mutat cărțile „Educație 
sentimentală" de Gustave 
Flaubert și „Rob Roy" de 
Walter Scott. Toate aces
tea fișa nr. 1901 le decla
ră sumar, dar destul de 
limpede. Este unul din 
documentele de evidență 
ale bibliotecii centrale a 
I.C.S.H., mijloc însemnat 
in munca de culturalizare 
ce se desfășoară in orașul 
nostru.

Fondul de cărți al bib
liotecii clubului „Fili
mon Sirbu" este de 17.914 
volume. In acest an. cei 
1901 cititori despre cart 
tocmai am vorbit au 'îm
prumutat 7.864 cărți. In- 

| semnează că 1901 oameni, 
I muncitori Ia I.C.S.H., mm 

tineri sau mai in vlrstă. 
soțiile și copiii construc
torilor, s-au îmbogățit in 
patru hint și zece zile cu 
7.863 idei, au invățat, st
au lărgit orizontul, au cu
noscut acum, sau au re- 
văzut cu bucurie pe Gorki 
și Balzac, Șolohov și Ma
nn Preda, Esenin și Emi- 
nescit.

Activitatea bibliotecii o 
coordonează trei harnic» 
și tinere tovarășe, adică 
Dărămuș Maria (bibliote
cară șefă), Tepănică Ma
na și Pir tea Victorina. 
Insă munca aceasta fiind 
destul de complexă, s-a 
format un colectiv al bib
liotecii îndrumat de cătr» 
comitetul de Întreprinderi 
și conducerea clubului, 
iar din acest colectiv fac 
parte cititori fruntași, spri
jinitori permanent, dintre 
muncitorii șt tehnicienii

SE APROPIE ZIUA COPILULUI
La 1 iunie va fi sărbă

torită Ziua copilului. Co
misia de femei din combi
nat va organiza cu acest 
prilej o serie de acțiuni. 
Printre acestea, la 28 mai 
se va ține la clubul „Si-

Simpozion medical
In cadrul activităților 

săptămînale organizate la 
clubul „Filimon Sîrbu" 
astăzi la ora 19,30 va a- 
vea loc un simpozion me
dical.- Vor vorti dr. Mi
hai Nicolae despre „Pro
tecția sistemului nervos", 
dr. Popovici D. despre 

---------------------- ---------------------------

în curînd concert muzical
Ansamblul muzical I.C.S.H. a terminat pregă

tirile în vederea prezentării unui nou concert muzu 
cal. Soliștii ansamblului, Mari Ungureanu — Cri
șan, Gheorghe Tăcu, Mariana Roth, Nelu Rularea 
și alții vor interpreta melodii populare romînești și 
de muzică ușoară. Premie ra acestui concert va fi pe 
scena casei orășenești de cultură.

I.C.S.H. Trebuie să mai a- 
mințim că paralel cu bi
blioteca centrală funcțio
nează cu bune rezultate 
13 biblioteci volante, in 
sectoarele mart, sau pun
ctele de lucru mai înde
părtate : la mecanic șef. 
instalații, direcția admi
nistrativă, grupul 3 con
strucții Calau ș.n.m.d.

Printre cei mai vrednici 
constructori care frecven
tează biblioteca este șl im 
temi st ut Danciu Nicolae, 
care locuiește în pavilio
nul 10 din O.T. și lucrea
ză la grupul de șantiere 
electrotehnic. Intre II.— 
9 V. în acest an tovară
șul. Danciu a citit 76 de 
cărți — o carte la fiecare 
două zile / Titlurile acesto
ra sint felurite. Autorii, 3e. 
asemenea : Goethe, Edgar 
Allan Poe, Nieuță l ănase, 
Jules Verne, Cezar Petres
cu, Demian Bellnit... ceea 
ce demonstrează pash^^ 
pentru lectura bună, 
structivă. In același inter
val mecaiimul Răchită Ște
fan a citit 56 cărți, Troia 
Ernest peste 50, eleva de
ll ani Humuzău Maria 4S 
de cărți (Arghezi, Gicâ 
Iiiteș, Creangă), eleva 
Ruxanda Elisabeta 69 vo
lume și alții.

Paralel cu acea si a, colec
tivul bibliotecii clubului 
„Filimon Sirbu" a orga
nizat in arest an 41 de 
acțiuni cu caracter cullu- 
ral-educaliv: excursii cu 
copiii constructorilor, seri 
și ghicitori literare, pre
zentări de cărți, recenzii, 
expoziții, informări politice, 
pe marginea unor impor
tante evenimente interna
ționale ele. la care ■ 
participat pește 4.000-^tz 
persoane Este o dovadă a 
modului organizat cum lu. 
prează colectivul clubului 
I.C.S.H.

Toate acestea le-am a- 
flai pornind de la fișa de 
cititor nr. 1901.

E. M.
♦O-------------------------- 

derurgistul" o reuniune to
vărășească. Sînt prevăzute 
de asemenea, un număr de 
conferințe, amenajarea de 

expoziții pe panouri mot ile, 
seri culturale etc.

„Urmările bolilor veneri
ce" iar prof. dr. I. Prăgo- 
lu va prezenta informarea 
„Caracterul traumatisme
lor prin căderi".

După aceste expuneri, 
brigada de agitație a sec
torului mecanic șef I.C.S H, 
va prezenta un program 
artistic.



Viața de parfid 
îndeplinirea angajamentelor — 

obiectiv central ol muncii de portid

Cu trei zile 

mai devreme
Este cunoscut faptul că 

în cinstea celui de-al lli- 
Ica Congres al partidului 
siderurgiști! combinatului 
nostru s-au hotarît să pro
ducă peste plan 14.000 to
ne oțel Martin și electric, 
8.800 tone fontă, 11.100 to
ne blumuri și laminate, 
600 tone cocs etc. și să 
realizeze 10 milioane lei 
economii la prețul de 
cost.

Comitetul de partid pe 
combinat a luat măsuri 
ca, încă din prima zi după 
lansarea chemării toate 
organizațiile de partid din 
secții și sectoare să urmă
rească cu perseverență în
deplinirea ritmică a sarci
nilor ce decurg din obiec
tivele cuprinse în angaja
ment.

Desfășurînd o muncă 
bine organizată, cu sarcini 
precise repartizate pe fie
care membru al său, comi
tetul de partid a antrenat 
în muncă pe toți membrii 

Isi candidații de partid. La 
B'ția l-a furnale de pildă 
Wiclea Victor are sarcina 
să urmărească felul cum 
se încarcă furnalele, tova
rășul Bîldea Ioan prim-to- 
pitor de la furnalul nr. 3 
se interesează permanent 
de reducerea timpului de 
elaborare a șarjei. Comu
niștii Pădureț Constantin. 
Chitan Vasile și Orășan 
Dumitru de la laminorul 
de 800 au sarcina să su

--------------------------♦♦

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ
Luni' 15 și 16 mai au continuat la clubul 

muncitoresc al combinații lui siderurgic lucrările
schimbului de experiență al activiștilor culturali
din regiunea noastră, organizat dc către consiliul 
sindical regional. Și-au împărtășit experiența in 
munca de pină astăzi colectivele cluburilor munci
torești, ale bibliotecilor, activul comisiilor muncii 
culturale de masă din principalele centre industria

le și instituțiile regiunii Hunedoara.

pravegheze îndeaproape ca 
temperatura în cuptoarele 
adînci să fie uniformă etc.

Cu ajutorul birourilor 
organizațiilor de paza, co
mitetele de secție sindicale 
au reorganizat evidența și 
publicitatea realizărilor ob. 
ținute. La cocserie de 
pildă comitetul sindical 
completează zilnic graficul, 
care arată pe brigăzi înde
plinirea planului pe ultimi- 
ie 24 de ore, respectarea 
încărcării ritmice orare, 
respectarea normei de tem
peratură prescrisă, umidi
tatea etc. Atît la oțelăria. 
l-a cît și la a 11-a există 
grafice pe cuptoare și bri
găzi care completate cu 
regularitate arată angaja
mentele luate de brigăzi, 
realizările zilnice, situația 
față de angajamentul luat 
Ținînd seamă că majorita
tea muncitorilor din combi
nat sînt tineri, comitetul 
de partid a stabilit sarcini 
precise pen.ru organizația 
U.T.M. în ce privește reali
zarea angajamentelor lua
te în. cinstea Congresului 
partidului. In fiecare briga- 
dă de tineret sînt reparti
zați cîțiva membri de par
tid și tovarăși din activul 
fără de partid cu mai mare 
experiență în producție. 
Vestiții siderurgiști Kara- 
malis Teodor de la O.S.M
II, Nojogan Alexandru de 
la oțelăria veche, llea Ior

dan de la laminorul de 
80J. Jurca Simion de la 
secția n-a furnale, fac par
te din brigăzi de muncă 
ale tineretului, împărtă
șind acestora din experien
ța lor acumulată de-a lun
gul anilor. Este semnifi
cativ faptul că peste 90 la 
sută din brigăzile de ti
neret sînt fruntașe în pro
ducție.

Comitetul de partid prin 
organizațiile de bază a 
trasat ca sarcină comuniș
tilor și muncitorilor frun
tași în muncă să studieze 
continuu posibilitatea îm
bunătățirii muncii în sec
ții și sectoare, să vină cu 
propuneri care, aplicate, să 
ducă la creșterea produc
ției și productivității mun
cii, la reducerea prețului 
de cost, al produselor. 
Astfel componenții grupei 
de inovatori în frunte cu 
inginerul comunist Kraft 
Natan de la oțelăria nouă, 
studiind posibilitățile exis
tente în secție au conceput 
și aplicat o inovație pri
vind modificarea parame
trilor de ardere pentru 
pulverizarea păcurei în 
cuptoare. Această inovație 
aduce anual o economie 
de 3 milioane lei. De re
marcat că la O.S.M. 2 
funcționează șa.->e grupuri 
de inovatori, care în cin 
stea Congresului partidu
lui și-au 'propus să reali
zeze 40 teme de inovații, 
din care 19 deja au fost 
aplicate.

In scopul descoperirii și 
valorificării unor noi re
zerve în producție și orga
nizația de bază de la sec
ția I-a furnale a constituit 
citeva colective care să fa
că propuneri în acest 
scop. In aceste colective 
alături de comuniști lu
crează muncitori și tehnici

eni destoinici ca to ar: 
șui Surugiu Gh., Boîoga 1., 
Marinescu C., Păcurar 1. 
și alții. Pînă în momentul 
de față acest colectiv a 
făcut cîteva propuneri pre
țioase. Iată unele din ele 
„In ocuirea injeetoarelor d 
gaz ia prăjitoare cu alte
le modilicate pentru acce
lerarea prăjirii sideritei 
„Trecerea la un nou proce
deu de încărcare a furna
lelor", fapt ce permite ca 
prin încărcarea aceleași 
cantități de cocs să s? 
producă cu 40—50 ton 
fontă mai multă pe zi.

Rezultatele obținute in 
prima jumătate a lunii 
mai a.c., arată eficacitatea 
măsurilor politico-orgam- 
zatorice luate de organi
zațiile de partid, sindicale, 
ale U.T.M., de conducerile 
tehnico-administrative, do
rința siderurgiștilor de a-și 
respecta angajamentele lu
ate. Colectivele celor două 
secții furnale de pildă a 
produs în intervalul de la 
1 —16 mai 2.146 tone 
fontă în contul angaja
mentului. In aceeași peri
oadă oțelăriile au dat pes
te plan 6.358 tone oțel, la- 
minoarele 1,451 tone blu
muri și laminate, cocseria 
753 tone cocs.

Nu încape nici o îndoia
lă că ridicînd la un nivel 
tot mai înalt activitatea 
organizațiilor de partid pe 
secții, rolul lor mobilizator 
și organizator, îmbunătă
țind conducerea organiza
țiilor de masă și a admi
nistrației, harnicul colectiv 
al combinatului nostru își 
va îndeplini cu cinste an
gajamentul luat în cinstea 
celui de-al IlI-lea Congres 
al partidului, dînd astfel 
patriei mai mult metal de 
bună calitate și la un preț 
de cost cît mai redus.

Uzina cocso-chimică din combinatul siderurgic 
se numără printre modernele agregate ce au fost 
construite în anii puterii populare.

In foto : aspect da la turnul de răcire a cocsu
lui metalurgic.

Distincții formelor tinerești de munca 
fruntașe

Marți după-amiază a a- 
vut loc în sala C.F.U. con
sfătuirea formelor tinerești 
de muncă din combinatul 
siderurgic, unde s-a anali
zat contribuția tinerilor 
siderurgiști la îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe pe
rioada 1 ianuarie — 15
mai a.c. Cu acest prilej, 
s-au înmînat drapele de 
fruntașe, organizației de 
bază U.T.M. de la lamino- 
iul de 800, schimbului

....... . ..-...............

Succesele tinerilor siderurgiști
Străduindu-se să aducă 

un aport și mai mare la 
îndeplinirea angajamente
lor pe care colectivele 
lor de muncă și le-au luat 
în întîinpinarea celui de
al IlI-lea Congres al par
tidului, tinerii siderurgiști 

tineretului de la furnalele 
1—4, brigăzii de tineret 
de la oțelăria Martin nr. 
2 condusă de prim-topito- 
rul Ispas Iulian, postului 
U.T.M. de control de la 
laminorul bluming și bri
găzii de muncă patriotică 
îndrumată de tînărul Dor- 
dea Ioan de la oțelăria 
Marlin nr. 1.

DINU MIHAI 
corespondent

au produs peste plan de 
la începutul lunii și pînă 
în ziua de 18 mai, 592 
tone cocs metalurgic, 
1.788 tone fontă, 6.737 
tone oțel Martin și elec
tric și peste 1,000 tone 
blumuri și laminate.

Colectivul secției cup
toare industriale din Com
binatul siderurgic Hune
doara, s-a angajat să rea
lizeze în acest an 3.000 090 
lei economii și prin scur
tarea duratei lucrărilor de 
reparații să ajute oțela- 
rii să producă cît mal 
mult oțel. Pentru îndeplini
rea acestor angajamente, 
muncitorii, tehnicienii și 
'nginerii le aici se strădu
iesc să obțină succese da 
seamă. In prima decadă 
a lunii mai, a fost execu
tată reparația mijlocie a 
cuptorului Martin nr. 1 
de la noua oțelărie în nu
mai 9 zile față de 12 cit 
era planificat. Astfel s-a 
înregistrat cel mai scurt 
termen de reparație din 
ultima vreme. In obține
rea acestui succes s-au e- 
vidențiat în mod deosebit 
muncitorii din schimbul 
condus de maistrul Balaș 
Mihai, echipele tovarășilor 
Toma Ioan, Roja Francisc 
și Raț Cornel. La repa
rația acestui cuptor, eva
cuarea molozului din ca
merele regeneratoare s-a 
făcut în mod mecanizat 
cu ajutorul instalației rea
lizată de lăcătușul Kovacs 
Alexandru.

Colectivul de muncă al 
acestei secții a realizat de 
la începutul anului pînă 
la 15 mai, prin recupera
rea unei însemnate canti
tăți de materiale refracta
re, 822.000 lei economii în 
contul angajamentului.

Unul din obiectivele 
principale în dezvoltarea 
industriei siderurgice il 
constituie, în cursul aces
tui an, creșterea simțitoa
re a producției de metal, 
în primul rînd pe seama 
unei foțosiri mai intensive 
a capacităților de produc
ție existente. Creșteri con
siderabile ale volumului 
producției revin și combi
natului siderurgic Hune
doara. Față de anul 1959 
în acest an, ținînd cont 
dc angajamentele luate 
de siderurgiști, producția 
va crește cu 44,64 ia su
tă fa cocs ; 27,12 la sută 
la aglomerat; 14,06 la su
tă la fontă ; 23,83 la sulă 
la oțel și de peste două 
ori la laminate. Aceasta 
va permite satisfacerea 
tot mai completă a nevoi
lor de metal în industria 
constructoare de mașini. 
Realizarea acestor sarcini 
importante presupune o 
preocupare tot mai sporită 
din partea muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor 
siderurgiști pentru perfec
ționarea continuă a tehni
cii și tehnologiei de fabri
cație, pentru introducerea 
unor procese tehnologice 
și de muncă, cu randa
mente sporite și economi
coase, tazate pe realizările 

științei și tehnicii înain
tate.

. Sub conducerea organ!®- 
zațiilor de partid în toate 
secțiile combinatului se 
desfășoară o activitate 
susținută în vederea des
coperirii resurselor bog/- 
te de creștere a indicilor 
de utilizare a agregatelor, 
sporirea productivității 
muncii și reducerea prețu
lui de cost. Orientarea 
principală a constituit-o 
introducerea într-un ritm 
mai accelerat a măsurilor 
de tehnică nouă și folosi
rea pe scară tot mai lar
gă a experienței avansate. 
In acest sens, pe baza re
zultatelor obținute în a- 
nul trecut se extinde folo
sirea gazului metan la 
toate furnalele combinatu
lui ceea ce va contribui la 
creșterea volumului pro
ducției de fontă prin fo
losirea intensivă a furnale
lor și reducerea considera
bilă a consumului dc 
cocs.

Aceasta a permis ca la 
furnalele 5—6 indicele de 
utilizare să crească în tri
mestrul I a.c. cu 30 la 

- sută față de perioada co
respunzătoare a anului tre
cut. Paralel cu aceasta 
trebuie sut liniate măsurile 
luate de către conducerea

Tehnica nouă — factor hotărîtor 
în creșterea indicilor de utilizare
tehnică a combinatului în 
vederea ridicării la peste 
800 de grade a tempera
turii aerului suflat în fur
nal, măsură care de ase
menea va influența pozi
tiv indicii de utilizare și 
consumul de cocs. In pla
nul tehnic al combinatului 
se prevăd măsuri în vede
rea folosirii gazului me
tan și la secția I-a furnale 
precum și asimilarea fa
bricării aglomeratului au- 
t dondăni; Datorită întîrzie- 
rii lucrărilor efectuate de 
I.C.S.H. pentru darea în 
funcțiune a gazului metan 
la secția I-a furnale și 
pentru introducerea conca- 
soarelor la linia de aglo
merat autofondant, side- 
mrgiștii întîmpină greutăți 
în realizarea angajamen
telor luate.

La oțelării există o pre
ocupare din ce în ce mai 
mare pentru extinderea 
mecanizării și automatiză
rii proceselor și pentru a- 
siinilarea tehnologiei unor 
mărci superioare de oțe
luri. Astfel la oțeltiria 
Martin nr. 1 au fost de
terminați parametrii unui 

nou tip de injector ; la oțe
lăria nouă s-a extins auto
matizarea regimului termic 
al cuptoarelor. Un rol ho
tărîtor în sporirea indici
lor de utilizare a cuptoa
relor l-au avut măsurile lu
ate în vederea îmbunătă
țirii întreținerii cuptoare-

La 
ordinea 

zilei

lor ceea ce a dus la redu
cerea simțitoare a stațio
nărilor la rece. Aplicarea 
acestor măsuri a permis 
ca indicii de utilizare să 
crească la oțelăria veche 
cu 3,5 la sută față dc tri
mestrul I din 1959 și cu 
34,5 la sută la oțelăria 
nouă.

Centrul de greutate al 
întregii activități de pro
ducție îl constituie anul a- 
cesta laminoarele. La ple
nara din 3—5 decembrie 
anul trecut tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
arătat că este o sarcină 
de onoare a laminoriștilor 
de a prelucra întreaga pro 

dttcție de oțel. Și în a- 
ceastă direcție, alături de 
măsurile cu caracter or
ganizatoric aplicate sub 
îndrumarea organizațiilor 
de partid, pe scară largă 
se aplică și măsuri îndrep
tate spre îmbunătățirea teh
nologiei de laminare și 
eliminarea strangulărilor. 
Au fost date în folosință 
noi grupuri de cuptoare a- 
dinei și este în curs cons
trucția a încă 3 cuptoare. 
Prin studierea temeinică a 
schemelor de laminare 
s-an eliminat operațiunile 
suplimentare și s-au pro
iectat noi regimuri și ca
libre care să asigure o 
productivitate mai înaltă 
l.a tluming in urma apli
cării inovației inginerului 
Pădureanu Aurel s-a in
trodus marcarea automată 
a blumurilor, iar la lami
norul de 800 mm. în urma 
propunerii unui colectiv dc 
muncitori și tehnicieni s-a 
extins folosirea ghidajului 
cu role pentru toate pro
filed de laminate. Măsuri
le luate au permis ca în 
primele 4 luni din acest an 

productivitatea orară să 
crească față de anul tre
cut cu 76,4 la sută la 
bluming, cu 11,2 la sută 
la laminorul de 800 mm 
și cu 28 la sută la lami 
norul de 650 mm.

Aceeași preocupare pen
tru aplicarea măsurilor de 
tehnică nouă se vădește și 
în alte compartimente de 
activitate din combinat. 
Este remarcabil efortul fă
cut în această direcție de 
unele sectoare auxiliare 
cum ar fi transporturile 
uzinale, centralele electri
ce, turnătoriile și altele. 
Eficacitatea măsurilor lu
ate se oglindește în rezul
tatele obținute. Pînă la 1 
mai a.c. economia naționa
lă a primit produse side
rurgice peste plan în va
loare de 46.588.000 lei

Orientarea spre introdu
cerea în practică a cu
ceririlor științei și tehnicii 
înaintate constituie garan
ția că siderurgiștii vor reu
și să îndeplinească cu suc
ces angajamentele luate în 
cinstea Congresului par
tidului. Este necesar însă 
să se • acorde un sprijin 
mai intens din partea or
ganelor de conducere pen
tru rezolvarea unor proble
me importante cărora pînă 
în prezent nu li s-a dat 

atenția cuvenită. Serviciile 
tehnic și cercetări siderur
gice, pe baza rezultate'.- r 
obținute în primul trimes
tru, trebuie să se intensifi
ce acțiunea de perfecțio
nare a tehui logici de la- 
tricație și să elaboreze in
strucțiuni de lucru bazate 
pe folosirea unor norme 
tehnic progresive. Trebuie 
intensii.cat 'itr.-iul lucrSr.- 
lor de extindere a folo
sirii gazului metan în fur
nale și de dare în. exploa
tare cît mai repede a in
stalației de fabricare a a- 
glomeratului autofondant. 
In secțiile de laminoare 
este necesar .să se studieze 
și să se extindă experiența 
dobîndită în ceea ce pri 
vește folosirea unor viteze 
și presiuni mai mari de la
minare, precum și laminarea 
cu toleranțe negative a 
produselo-r finite. In secții
le mecanicului șef să se 
acorde o mai mare atcii- 
ție creșterii gradului de 
mecanizare a lucrărilor de 
reparați:, în special la cup
toarele industriale, precum 
și folosirii procedeului de 
reparații pe ansamble și 
subansarable.

ing. DOBRIN JOAN
G.S.H.

pen.ru
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Dednrotia tata de H.S. Hrusclou ziariștilor
PARIS (Agerpres). Co

respondentul special TASS 
transmite: In dimineața 
zilei de 17 mai N.S. Hruș
ciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. 
a avut o scurtă convor
bire cu ziariștii care a- 
proape zi și noapte stau 
de gardă la poarta reșe
dinței sale din clădirea 
ambasadei sovietice.

i.a această conferință de 
presă improvizată care a 
avut loc chiar pe îngusta 
stradă De Grenelle, N. S. 
Hrușciov a răspuns la o 
serie de întrebări ale co
respondenților.

El a declarat încă oda
tă că participarea U.R.S.S 
Ia conferința la nivel înalt 
este posibilă numai în 
zul în care S.U.A. vor 
cunoaște că au comis 
gresiunea, trimițînd 
spațiul aerian sovietic
avion militar de recunoa
ștere pentru a aduce la 
îndeplinire misiunea de 
spionaj, dacă își vor cere

scuze în mod public, vor 
condamna acțiunile lor și 
vor declara că acest lu
cru nu se va mai repeta. 
Fără aceasta, a spus N 
S. Hrușciov, noi vom ple
ca acasă. -

— Poate că vom pleca 
mîine cu avionul — a a- 
dăugat el, răspunzînd la 
o altă întrebare, 
drum ne vom opri 
lin, unde doresc 
văd prietenii —
Ulbrichet, Otto Grotewohl 
șl alții.

Tovarășul N. S. Hruș- 
a spus coresponden- 
că el nu va 
nu-și va lua 

de la ei la o

— In 
Ia Ber- 

să-mi 
Walter

pleca 
rămas 
conte-

ca
re-
a-
în 
un

ciov 
ților 
pînă 
bun
rință de presă.

— Trebuie să vă 
domnilor, a declarat 
Hrușciov, că mă voi 
ni neapărat cu dv.

Răspunzînd la întreba
rea dacă nu intenționează 
să facă o plimbare prin 
Paris, tovarășul Hrușciov 
a spus că este posibil ca

împreună cu mareșalul 
Malinovskî să organizeze 
o mică ieșire însă locul
— a adăugat el în glumă
— este secret.

Scurt timp după aceas
tă convorbire cu ziariștii, 
acestora Ii s-a comunicat 
că N. S. Hrușciov și R. 
I. Malinovski intenționează 
să viziteze satul Pleurs, în 
apropiere de Sezanne, 
unde în perioada martie 

august 1919 a stat R 
I. Malinovski, pe atunci 
soldat al regimentului II 
din brigada I-a a corpu
lui expedițonar rus care 
a luptat împreună 
francezii pe . frontul 
Vest împotriva 
germane.

PARIS (Agerpres). — 
TASS transmite: La 17 
mai corespondenții unor 
ziare au adresat lui N. S. 
Hrușciov următoarea între
bare : ,,Ce puteți spune în 
legătură cu declarația pe 
care reprezentantul Casei 
Albe pentru problemele

cu
de

armatei

spun, 
N. S. 
întîl-

presei, Hagerty, a fă
cut-o în numele președin
telui S.U.A., Eisenhower, 
în legătură cu faptul că 
întîlnirea conducătorilor 
celor 4 puteri, fixată pen
tru astăzi (17 mai) în Pa
latul F.lysee, va constitui 
începutul conferinței Ia ni
vel înalt".

N?S. Hrușciov a dat ur
mătorul răspuns la aceas
tă întrebare :

— Sînt gata să particip 
la o consfătuire cu pre
ședintele Franței, De 
Gaulle, primul ministru al 
Marii Britanii, Macmillan 
și președintele S.U.A., Ei
senhower, în vederea ți
nui schimb de păreri în 
problema dacă s-au cre
at condițiile pentru înce
perea conferinței 
înalt.

Dacă S.U.A, 
tărît într-adevăr
damne pătrunderile perfide 
ale avioanelor militare a- 
mericane în spațiul aeri
an al Uniunii Sovietice, 
să-și exprime în mod pu
blic regretul în legătură 
cu aceste pătrunderi, să 
pedepsească pe cei vinovați 
și să dea asigurări că în 
viitor asemenea pătrunderi 
nu se vor mai repeta, 
vom fi gata, după primi
rea unei astfel de asigu
rări, să participăm la con
ferința la nivel înalt.

(Grupul de presă de 
pe lingă președintele 
Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.)

la nivel

s-au ho-
să con-

Opinia publică engleză condamnă 
acțiunile americane de spionaj aerian

să-și tri
șa efec- 
scop de 
teritoriu- 
condam- 

largi

are 
iară 

te- 
alte

apă- 
lor 
pe 

rea- 
de 

unii

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

Oamenii sovietici aprobă 
declarația lui N.S

MOSCOVA (Agerpres). 
—TASS anunță : Decla

rația lui N.S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., la în- 
tîlnirea preliminară de la 
Paris a conducătorilor ce
lor patru puteri se bucură 
de o largă aprobare în 
rîndurile oamenilor sovie
tici.

Guvernul sovietic face 
tot ce-i stă in putință pen
tru a îmbunătăți relațiile 
dintre popoare și state, a 
spus N. Volkov, directorul 
uzinei de ceasornice nr. 2 
din Moscova, la un miting 
care s-a ținut în această 
uzină. Dar, a declarat el, 
nu vom tolera încălcarea 
grosolană a suveranității 
noastre, a frontierelor 
noastre. Nu putem duce 
tratative prietenești cu un 
stat al cărui guvern apro
bă și apără în auzul tutu
ror, acțiunile provocatoare 
ale clicii militariste.

După cum a subliniat 
Pantelimon Semeakin, for
jor la uzina de rulmenți 
nr. 1 din Moscova, depu
tat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., din comportarea 
cercurilor guvernante 
din Statele Unite ale Ame- 
ricii, se poate trage con
cluzia că această țară nu 
urmărește prin politica sa 
menținerea păcii între po
poare.

N. S. 
perfectă 
declarat
etic nu poate participa la

la 
politicii sale față de 
noastră perfidia, a 
Semeakin. Ca și fie- 
om sovietic, regret

de la uzina
Roșu" din

Hrușciov a avut 
dreptate cînd a 
că guvernul sovi-

tratative la care unul din
tre participanți a pus 
baza 
țara 
spus 
care
faptul că întîlnirea de la 
Paris a fost torpilată de 
cercurile reacționare din 
Statele Unite ale Americii 
ca urmare a zborurilor 
provocatoare ale avioane
lor militare americane dea
supra Uniunii Sovietice.

In rezoluția adoptată în 
unanimitate la mitingul 
muncitorilor 
„Proletarul
Moscova, este condamnată 
politica provocatoare a 
imperialiștilor americani 
care torpilează conferința 
la nivel înalt și este spri
jinită cu înflăcărare politi
ca hotărîtă și consecventă 
a guvernului sovietic în
dreptată spre întărirea pă
cii în întreaga lume.

Nu numai noi, oamenii 
sovietici, ci. și cetățenii al
tor state, inclusiv america
nii de rînd condamnă cu 
asprime zborul provocator 
al avionului de spionaj 
deasupra teritoriului Uniu
nii Sovietice, a declarat 
prof. Nikolai Bogorodițki, 
directorul Institutului elec
trotehnic din Leningrad.

Cuvintele pline de ade
văr ale lui N.S. Hrușciov, 
a spus prof. Bogorodițki, 
vor avea un larg ecou ca 
o declarație hotărîtă a 
conducătorului unui mare

ni
ne-
cu

Hrușciov
stat, care nu va tolera 
ciodată un. joc politic 
cinstit și va promova
fermitate și consecvență o 
politică de pace în întrea
ga lume.

Adresîndu-și declarația 
conducătorilor Franței, Ma 
rii Britanii și Statelor U- 
nite ale Americii, N. S. 
Hrușciov a vorbit în nu
mele marelui popdr 
tic, care a dovedit 
gii lumi dragostea 
pace, dorința de a 
o colaborare internaționa
lă. a spus Gheorghi Galke- 
vici. lăcătuș la uzina „Ex
cavatorul Roșu" la un mi
ting al lucrătorilor de la 
această întreprindere. Oa
menii simpli nu-i vor ierta 
niciodată pe Eisenhower și 
Herter pentru faptul ca din 
vina lor sînt torpilate tra
tativele de la Paris.

Dorim prietenia cu po
porul american, a declarat 
Aleksei Ulesov. sudor elec
tric pe șantierul hidrocen
tralei de Ia Kuibîșev pe 
Volga. Dar, a adăugat el. 
ne exprimăm mînia și in
dignarea față de acțiunile 
provocatoare ale ațîțători- 
lor la război. Sperăm că 
poporul american va găsi 
forțe pentru a pune frîu 
provocatorilor. Declarăm 
domnilor de peste ocean: 
Nu veți putea intimida po
porul sovietic care l-a în- 
frînt pe Hitler. La fel vor 
păți toți acei care vor a- 
tenta Ia sfînta noastră pa
trie.

sovie- 
între- 
sa de 
obține

LONDRA (Agerpres). 
— încercarea cercurilor 
guvernante americane de 
a introduce în. drep
tul internațional „princi
piul" conform căruia ei 
ar avea dreptul 
mită avioane ce 
tueze zboruri în 
spionaj deasupra 
lui sovietic este
nata de cercurile 
ale opiniei publice engle
ze. Cunoscutul jurist De
nis Pritt a declarat că 
pretențiile americanilor 
asupra dreptului de a tri
mite avioane în spațiul a- 
erian al U.R.S.S. sînt 
„cu totul absurde". El a 
spus : „Din punct de ve
dere al dreptului 
țional, problernă 
spațiului aerian 
nei țări este cît 
de precisă. Dacă un avi
on efectuează lără permi
siune un zbor deasupra 
teritoriului unei alte țări, 
în conformitate cu dreptul 
internațional autoritățile 
acestei țări an dreptul 
să-l doboare.

Violarea spațiului aeri
an al oricărei țări este 
un fapt de extremă gravi
tate. Este o acțiune toar
te periculoasă deoarece 
ea poate provoca un con
flict internațional care ar 
putea duce la război".

Referindu-se la încercă
rile zadarnice de a pre
zenta spionajul din 
drept o 
fă" Prift a spus : 
nii care „explică' 
nea incidente mint

să doboare a- 
efectuează un 
deasupra teri-

laburist Zilia-

interna- 
violării 

al vreu- 
se poate

aer
„practică obișnui

„Oarne- 
a" aseme- 

în

J. Nehru a sosit la Cairo
CAIRO (Agerpres). Du

pă cum relatează agenția 
france Presse, la 17 mai 
a sosit la Cairo .1. Neh
ru, primul ministru al In
diei. Premierul Nehru va 
avea întrevederi cu pre-

Tulburările din
Congo belgian

(A-
Tulburările

Congo 
temeri 
autori- 

Potrivit

LEOPOLDVILLE 
gerpres). — 
care au cuprins 
belgian au stîrnit 
grave în rîndul 
taților belgiene,
relatărilor agenției Reuter 
în centrul administrativ 
al statului Congo .— Leo
poldville — au fost aduse 
trupe, după ce au avut 
loc ciocniri în timpul că
rora au fost uciși 5 și ră
niți 12 congolezi. In pun
ctele principale din Leo
poldville au fost instalate 
posturi de control poliție
nești. Polițiștii și soldații 
perchiziționează pe congo
lezi.

La Stanleyville, liderul 
influentului partid „Mișca 
rea națională din Congo" 
a cerut să fie format ime
diat un guvern congolez.

vi-ședințele Nasser și va 
zita o serie de localități 
din Republica Arabă U- 
r.îtă.

a se apăra și a-și 
ra aliații, dar aliații 
nu cîștigă nimic de 
urma acestui fapt. In 
litate ținînd seama 
poziția americană
dintre ei refuză să permi
tă americanilor să le fo
losească bazele.

„Popoarele țărilor occi
dentale, a declarat Zillia- 
cus, se tem nu de un a- 
tac prin surprindere din 
partea Uniunii Sovietice, 
ci de provocări din par
tea S.U.A. Uniunea Sovie
tică are tot dreptul să 
doboare avioanele care e- 
fectuează zboruri în sco
puri dușmănoase deasu
pra teritoriului ei. ~ Prin 
incidentul cu avionul „U- 
2“ americanii âu încălcat 
dreptul' internațional"

mod mai nerușinat decît 
politicienii obișnuiți",

Lordul Ghorley, mem
bru al Camerei Lorzilor, 
a spus : „Se știe bine că 
nici un avion nu 
dreptul să zboare 
permisiune deasupra 
ritoriului oricărei
țări. încălcarea acestei 
practici bine stabilite este 
foarte periculoasă a de
clarat el, țara respectivă 
arc dreptul 
vionul care 
zbor ilegal 
toriului ei“.

Deputatul
cus, care a lucrat multă 
vreme la Liga Națiunilor, 
a spus că americanii au 
pretenții la dreptul de a 
viola spațiul aerian al 
altor țări chipurile pentru'

Reuniunea șefilor guvernelo^ 
puterilor

PARIS (Agerpres) La 
15 mai, în prima jumă
tate a zilei, la Palatul E- 
liysee (reședința președin
telui Franței) a avut loc 
o reuniune a șefilor gu
vernelor puterilor occiden
tale. La reuniune au parti 
cipat președintele Franței, 
De Gaulle, primul minis
tru al Angliei, Macmillan,

occidentale
La reuniune a 
de asemenea 
R. F. Germane,

și președintele S.U.A., Ei
senhower, 
participat 
cancelarul
Adenauer.

Erau de față primul mi
nistru al Franței, Debre, 
și miniștrii Afacerilor Ex
terne ai puterilor occiden
tale.

A. Stevenson

să 
E-

-------------  
Declarafia lui 
PARIS (Agerpres).

„Americanii trebuie 
plece din Berlin și din
uropa dacă doresc instau
rarea păcii", a declarat 
Stevenson unui corespon
dent al ziarului „Paris 
Presse ^Intransigent". 
Stevenson a spus că pen
tru realizarea unui acord 
în importanta problemă a
---------- »♦♦♦

încetării experiențelor nu
cleare, puterile occidenta
le ar trebui să facă con
cesii în problema germa» 
și în problema Berlinului^ 
Stevenson a îndemnat să 
se ajungă Ia un acord în 
problema statului Berlinu
lui occidental și a adău
gat că planul Rapacki 
poate servi drept bază 
pentru tratative.

l e n ar a C, C. a l C.
din Danemarca

COPENHAGA (Ager
pres). Ziarul „Land Og 
Folk" relatează că la 14 
și 15 mai la Copenhaga 

a 
al 

din 
s-a

lozinca: 
clasei

a avut loc o plenară 
Comitetului Central 
Partidului Comunist 
Danemarca. Plenara 
desfășurat sub 
„Pentru unitatea
muncitoare, pentru o Da
nemarcă independentă, 
pentru reînnoirea demo
crației".

Raportul principal des
pre problemele actuale a- 
le politicii Partidului Co
munist din Danemarca a 
fost prezentat de preșe
dintele 
marca, 
Scopul 
constă
lărgirea democrației, re
stabilirea independenței 
naționale a Danemarcei, 
în renunțarea la politica

P.C. din Dane- 
Knud Jespersen. 
eforturilor noastre 
în restabilirea și

de N.A.T.O. și de

spre socialism... 
această

dusă 
monopolurile atotputernice, 
a declarat raportorul.

înfăptuirea acestor re
forme democratice, a con
tinuat K. Jespersen, va 
crea premise mai favora
bile în lupta pentru tre
cerea
Primul pas în 
direcție îl constituie reali
zarea unității de acțiune 
a clasei muncitoare. In le
gătură cu aceasta, rapor
torul a scos în evidență 
marile posibilități ale sin
dicatelor în lupta pentru 
transrormiTri democratice. 
K. Jespersen a prezentat 
revendicările cu privire la 
asigurarea folosirii per
manente a brațelor de 
muncă cu privire la națio
nalizarea băncilor, socie
tăților de' ' asigurare, so
cietăților industriei zaHă-

rului și 
cernelor 
ciment

In domeniul politicii ex
terne, K. Jespersen a tra
sat sarcina transformării 
Danemarcei într-o țară 
neutră în condițiile ga
rantării corespunzătoare 
a neutralității de către 
marile puteri. O aseme
nea politică trebuie să 
prevadă renunțarea urgen
tă Ia toate acordurile mi
litare cu militariștii vestJ 
germani, refuzul de a 
amplasa forțe agresive a- 
le N.A.T.O. pe teritoriul 
danez și retragerea Da
nemarcei din N.A.T.O.

In urma dezbaterilor pe 
marginea raportului a 
fost adoptată o amplă 
rezoluție cu privire la po
litica internă și interna
țională a partidului.
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petrolului, a cori
de construcții și


