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Consfrucforii 
raportează:

volumavea un
de peste 1 milion 
cubi.
lestivitatea
noul ui

deschi- 
șantier au 
tovarășii: 

secre-

Ieri a fost arborat 
Drapelul roșu, ce simbo
lizează deschiderea unui 
nou șantier al Hunedoa
rei unde se va construi 
noua secție de furnale de 
mare capacitate, obiectiv 
prevăzut în proiectul Di
rectivelor Congresului al 

^HI-lea al P.M.R. Odată 
aceasta au început 

lucrările de escavații ca
re vor 
total 
metri

La 
derii
fost de față 
Tiberiu Frankfurt, 
tar al comitetului orășe
nesc P.M.R. — Hunedoa
ra, Cornel Covaliov, se
cretar al comitetului de 
partid — I.C.S.H.; arhi
tect Alexandru Cogan, 
director general — 
I.C.S.H.; Gheorghe Mi- 
hâlia, preșeainreie comi
tetului sindical—I.C.S.H. 
și numeroși constructori.

&
— Montării din I.C.S.H. 

MUp terminat construcția 
^S'etalică a noului cuptor 

Martin de 400 tone ce se 
construiește la Hunedoa
ra. Sudarea blindajului 
vetrei cuptorului a fost 
terminată marți seara Ieri, 
cuptorul a fost predat zi
darilor șainotori care tre
buie să zidească în spa
țiul de elaborare și bolta 
cuptorului cca. 1.200 tone 
cărămizi refractare.

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

Aspect din orașul nostru

Nu de multă vreme în orașul nostru a început să se construiască 
un nou tip de blocuri cu un aspect destul de frumos. In fotografia alătu
rată vă prezentăm unul din aceste blocuri date în folosință în acest an.

— Construcția unei noi 
unități industriale a lost 
terminată. Este vorba de 
cistileria de gudroane. In 
cursul zilei de ieri s-au 
făcut ultimele recepții.

A
Inițiativa construc

torilor de a construi în 
acest an un bloc cu 24 
apartamente numai dine- 
conomii se concretizează 
tot mai mult. La acest 
bloc a început de cîteva 
zile zidirea parterului. In 
fiecare zi cîte o brigadă 
de zidari lucrează vo- 

lunfar la construcția blo
cului. Pînă acum, se evi
dențiază brigăzile de zi
dari conduse de comunis
tul Dîrlea Damian și to
varășul eanaonț vaslle.

Producție 
record

Colectivul oțelăriei vechi 
din combinatul siderurgic 
Hunedoara, a desfășurat 

lună de lună o însuflețită 
întrecere socialistă pentru 
sporirea producției de oțel 
și reducerea prețului de 
cost. Realizările din luna 
mai, arată că s-a obți
nut cea mai mare produc
ție de oțel din istoria 
secției. Față de planul 
realizat în luna aprilie, 
oțelarii au produs în luna 
mai cu 3.535 tone mai 
mult oțel. In luna mai au 
fost elaborate 139 șarje 
rapide,, situîndu-se frun
tași oțelarii de la cuptoa
rele 5 și 1.

1N FOTO : O parte 
canice care a colectat pînă în prezent 70.000 kg. 
fier vechi: Diaconescu Emilian, Constantinescu 
Marin, Avram Gheorghe, Stoica Paraschiva 
Munteanu Vasile într-o scurtă consfătuire.

Alexandru Peterfi și 
Alexandru Cira sint 
prieteni buni. Nu-și a- 
mintesc să se fi certat 
vreodată. Dimpotrivă. In 
calitate de comuniști șl 
șefi de schimb la lami
norul de 650, ei se aju
tă tovărășește in proce
sul de producție, își im-

Reducînd 
consumurile 

specifice

angajat să 
acest an, 

planificată, 
prețul de 

valoare de

Colectivul oțelăriei 
Martin nr. 1 a Combina
tului siderurgic din Hu
nedoara s-a 
realizeze în 
peste sarcina 
economii la 
cost în 
4.000.000 lei. Pentru a da 
viață angajamentului oțe
larii și-au îndreptat a- 
tenția înspre reducerea 
consumurilor specifice de 
materii prime, materiale, 
combustibil etc.

Desfășurînd întrecerea 
socialistă pe aceste o- 
biective, numai în pri
mele 4 luni ale 
ci au realizat în 
angajamentului, la 
propriu, 1.966.757 lei eco
nomii. In luna mai, după 
calculele operative, la 
ceastă 
dăugat încă 480.000 
500.000 

anului, 
contul 

efort

a- 
a-sumă au mai

lei.

din tineretul secției me

£>07 ȘEFI DE SCHIMB
părtășesc reciproc 
riența și metodele 
de lucru. Totuși, 
acești oameni

expe- 
bune 
intre 

există
ceva...

Intr-una din zilele lu
nii trecute, inginerul 
Alexandru Peterfi s-a in- 
tîlnit in uriașa saiă a 
laminorului cu Alexan
dru Cira, după ce mat 
intii trecuse ■ prin fața 
graficului unde schimbul 
său se afla la loc de 
frunte. Ii aruncă o pri
vire caldă, zimbitoarc, îl 
salută ca întotdeauna în 
mod tovărășesc și își 
văzu de treabă. Alexan
dru Cira privi cîteva mi
nute în urma lui șl cău
tă să dezlege enigma 
acestui zîmbet. Dar, to
tul fu în zadar. A doua 
zi și chiar a treia, 
crurile s-au petrecut 
fel.

— Nu mai înțeleg 
își zise Cira — de
oare o fi ații de min- 
dru inginerul / Pînă a- 
cum îmi spunea orice 
bucurie pe care o sim
țea, iar astăzi..

Intre timp, graficul de

tu
ia

ce

Ziua internațională a copilului
Dacă este adevărat că 

cel mai frumos cuvînt din 
lume este cuvîntul mamă, 
nu mai puțin adevărat es
te faptul că ceea ce dă 
măreția mamei, este co
pilul Dacă ar fi numai să 
socotim cîtă varietate, cită 
bogăție de vocabular are 
limba pentru a exprima 
dragostea față de copil, 
am găsi o gamă nesfîrșită 
de expresii care arată cum 
de-a-lungul timpurilor po
eți de profesie și părinți 
poeți s-au străduit să-și 
exprime dragostea pentru 
copil. Și dacă din totdea
una sentimentul 
era firesc orcărui 
astăzi în patria 
dragostea pentru 
devenit una din 
însemnate preocupări ale 
colectivității, ale întregu
lui popor, ajungînd să ca
pete caracter de lege.

Pentru cel ce știe să ci
tească dincolo de limbajul 
aparent rece al cifrelor, 
statisticele își au căldura 
lor. Care cetățean al pa
triei noastre poate să ră- 
mînă indiferent cînd aude

acesta 
părinte, 

noastră, 
copil a 

cele mai

producție din hală urca 
mereu, cuprinzînd noi și 
noi realizări ale celor 
trei schimburi de lamina
tori. Totodată, la panoul 
de onoare apăruse ca 
schimb fruntaș cel al 
lui Alexandru Cira. A- 
ceastă schimbare surve-

Insemnări 
din întrecere

nită pe neașteptate, li 
smulse iui Alexandra 
Peterfi acel zîmbet de 
mai înainte și stîrni in 
el sentimentul „rivali
tății". La lucru, cit și 
acasă, se glndea mereu 
ce anume să facă și ce 
căi să găsească pentru 
a-l provoca pe prietenul 
său — Alexandru Cira 
— la o întrecere șl mai 
entuziastă.

Frămlntările lui n-au 
fost zadarnice. Ele au 
constituit de fapt și o- 
biectul unei adunări ge
nerale deschise a orga
nizației de partid. In ca

de pildă, că avem astăzi 
răspîndne de-a-lungul și 
de-a latul țării case de 
naștere mai mult cu 300 la 
sută, locuri în căminele de 
zi cu de 3 ori mai multe, 
decît în anul 1948 ? Buge
tele destinate ocrotirii co-
piilor cresc în țara noastră
de la an la an.

Datorită acestei înre-
legeri a partidului Și gu-
vernului, copiii noștri
cresc și se dezvoltă în 
condiții din cele mai bu
ne. Cit de departe ne a- 
pare azi timpul — și 
n-au trecut decît 15 ani 
— de cînd Romînia se 
„bucura" de faima de a 
se număra printre țările 
cu cea mai mare iiiorta- 
litate infantilă din lume. 
Astăzi prin înființarea de 
spitale, policlinici, punc
te sanitare, prin utilarea 
cu aparatură și înzestra
rea cu medicamente, prin 
pregătirea unui 
medical calificat, 
tul mortalității 
a dispărut.

Astăzi în țara 
ca și în lumea
Ziua Internațională a copi-

personal 
procen- 

infantile

noastră, 
întreagă

drul ei, comunistul Pe
terfi și-a spus cuv-ir.tul 
și a arătat la ce con
cluzii a ajuns și ce e- 
feet economic pot avea 
ele pentru întregul co
lectiv Auzind că este 
vorba de reducerei cu 
cel puțin 10 secunde ti 
timpului de laminari pe 
fiecare blum, Alexandru 
Cira se declară intui io
tul de acord.

In urma pornirii ini
țiativei de reducere a 
timpului de laminare, 
întrecerea între cele do
uă schimburi, — ca de 
altfel intre tonte — a 
căpătat 
viu, iar 
cupările 
ciștiga 
crescut 
cînd intrau ia șut, fie
care căuta si elinune 
prin toate mifloaccle 
timpii neproductivi, să 
reducă probele de reglai 
etc. Ca rezultat a! aces
tor preocupări și a unor 
măsuri organizatorice 
luate, timpul stabilit a 
fost doborît: In zilele 

un ritm și mai 
ambiția și preo- 
fiecăruia de a 
întrecerea au 

și ele. Atunci,

lului se sărbătorește în 
condiții de luptă împotriva 
cursei înarmărilor, pentru 
înfăptuirea dezarmării. Să 
ne unim glasul cu cel al 
sutelor de milioane de oa
meni cinstiți din lumea în
treagă, să luptăm toți lao
laltă într-un front unit in- 
distructibil, pentru a ne 
impune voința celor ce u- 
neltcsc împotriva noastră 
și a copiilor noștri.

Copiii noștri, copiii lu
mii întregi, au nevoie de 
pace, pentru o viață ade
vărat frumoasă și îmbel
șugată.

Cu ocazia zilei inter
naționale a copilului să 
manifestăm și mai mult 
voința noastră de a a- 
păra viața copiilor, 
facem cunoscut 
noștri tot 
construiește 
partidului 
pentru prezentul și viito
rul lor, să le povestim 
despre trecutul de luptă 
al poporului și să-i aju
tăm să înțeleagă că ei 
vor deveni constructorii 
de mîine ai socialismului.

Să 
copiilor 

ceea ce se 
prin grija 

nostru drag

de 26, 27, 28 șl 29 mai, 
timpul de laminare a 
scăzut de la 55 la 42 se
cunde pe blum și chiar 
la mai puțin. In aceste 
zile, schimbul lui Ale
xandru Peterfi a bătut 
recordul în cc privește 
sporirea producției, di ud 
peste sarcinile ce plan 
aproape 900 lom lami
nate. Cifra l-a surprins 
de-a tinelea pe Alesuri- 
dru Cira care ia aie- 
eași perioadă — 26—29 
mai — a produs în plus 
numai 349 
nate.

Indiferent 
schimb ar 
mai mari — spuse Ale
xandru Cira — ele mă 
bucură. Faptul însă că 
schimbul inginerului A- 
lexandru Peterfi mi-a 
luat-o serios imunii, mă 
cam neliniștește. Dar 
sint sigur că oamenii 
din schimbul pe care il 
conduc gindesc la fel ca 
mine. Să facem totul 
pentru a ne sima din 
nou fruntași. întrecerea 
doar continuă...

tom lami-

ale cărui 
fi succesele

A. BALINIȘTEANU



constatări Cadrelor calificate
posturi corespunză t o a r e

Angajamentul 
tinerilor în cinstea 

CONGRESULUI

Odată cu dezvoltarea o- 
rașului nostru, pe măsura 
punerii în exploatare a 
noilor agregate, secții și 
sectoare în uriașul nostru 
combinat, au fost cres
cuți și calificați mii și mii 
de muncitori de nădejde 
în meseriile cele mai va
riate. Școala profesională 
siderurgică a dat combi
natului furnaliști, oțelari 
și laminatori destoinici. 
Faptele patriotice în mun
ca tinerilor oțelari cres
cuți în Hunedoara cum

sînt tovarășii Tripșa Ște
fan, Erau al Muncii So
cialiste, Nojogan Alexan
dru, Lăbuneț Vaier și alte 
zeci și sute de siderur- 
giști sînt cunoscute în în
treaga țară.

Aceștia după ce au pă
răsit băncile școlii profe
sionale, fiind repartizați la 
locurile de muncă, nu s-an 
dat în lături din fața unor 
greutăți vremelnice ale 
începutului în munca 
practică, productivă, ci din 
contră. încă din primele

zile, au început să pună 
în practică cele învățate, 
căutînd să pătrundă tot 
mai adine în tainele me
seriilor, să-și ridice necon
tenit calificarea pro
fesională. Iată secretul 
succeselor dobîndite de ei 
în muncă.

Dar în combinatul nos
tru mai există și o alta 
categorie de absolvenți ai 
școlii profesionale, ce-i 
drept puțini la număr, 
care în loc să țină pas 
eu vremea, care în loc să 
practice și să și desăvîr- 

■șească cunoștințele în me
seria pe care au învă
țat-o în școala profesio
nală, s-au aciuit prin dife
rite posturi, chipurile rnai 
ușoare, ce n-au nimic co
mun cu profesia lor. In 
acest sens dăm cîteva e- 
xemple. La secția Il-a tu-- 
nale tînărul Șteioni Simî- 
nic absolvent 
fesionale în 
de furnalist, 
nici un ceas
serie, deși de la absolvire 
au trecut trei ani. El ocu
pă uri post umil la insta
lația de evacuare a cocsu
lui mărunt. In aceeași si
tuație sînt și alți tineri 
iurnaliști ca Trufaș Romti-

las, Sălciu Ioa î Stănescu 
Ioan, Cerna Sava, Tuță 
Ilie, caie stînd departe de 
locurile de mu, 
care au fost

Așa stînd 
sigur că ei 
la curent cu 
de lucru, cu

la
cît

al școlii pro- 
specialitatea 

n-a practicai 
această me-

•ă pentru 
pregătiți.

lucrurile de
nii mai sînt 
noile metode 
progresul c-

ilaborării fontei, uitind 
chiar și cele învățate 

‘școală și în practică 
au fost elevi.

Așa cum arată proiectul 
de Directive ale Congre
sului al 111-lea al P.M.R. 
la Hunedoara se va con
strui o nouă secție fur
nale. Agregatele moderne 
din noua secție vor trei ui 
să fie mînuite și stăpînite 
de oameni pricepuți cu o 
înaltă calificare, căliți în 
munca practică. Se pune 
întrebarea, oare acești ti
neri furnaliști care se ves
tejesc astăzi în posturile 
amintite vor fi capabili 
mîiue să stăpînească noile 
agregate ?

Hotărît că nu I
Deci conducerii secției îi 

revine sarcina, ca pe a- 
cești tineri să-i îndrume 
pe calea bună și să-i în
cadreze în posturi cores
punzătoare calificării lor 
profesionale.

In cinstea celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R. 
tinerii utemiști din ca
drul Stației 6 T.U.G. 
și-au Ijrat angajamentul 
ca planul de colectare a 
fierului vechi pe anul 
1960 să fie îndeplinit 
pînă la 20 iunie.

Pînă la data de 25 mai 
1960, tinerii au colectat 
și predat în contul C.G. al 
Uniunii Tineretului Mun
citor cantitatea de 155.000 
kg., iar în contul între
prinderii 85 tone, colec- 
tînd în total 240.000 kg.

Astfel, planul valoric 
primit de la comitetul o- 
rășenesc pentru anul 
1960 a fost îndeplinit eu 
mult înainte de termen. 
In această acțiune s-au c- 
vidențiat tov. Pupăză 
Florian, 
Papp Arpad, 
Constantin, 
Bujor 
Gheorghe și 
sile

V1NTILA
Core sp.

tov.
Diimărescu Ion, 

Bucătaru 
Brînzan Ilie, 

Ștefan, Badea 
Badea Va-

NICOLAE
voluntar

Intensă

OOOOOOOOOOOOOOOCOOOQOOOO

Un motiv neîntemeiat
ooooooo«oooo<xxx oooooooo 

stalațiile depozitului me
canizat Și tot doi am 
aniversează acum de 
cînd l-a lăsat nctermi- I 

nat, din cauza că pe i 

unde a fost proiectat ca- I 

naiul s-a ivit în cale un 
„urs" {din fontă șl zgu î 

ră) care dacă n-a fost ! 
mișcat din așa-zisa, lip
să a unei macarale, nu 
se dă învins de cît im- 1 

pușcat pentru a fi prefă- j 

cut în bucăți. Dar cum 
tovarășul Popescu nu es- | 
te... vînător, „ursul" con- , 
tinuă să fie un obsta
col, sau mai precis un 
motiv pentru care cana
lul nu este terminat nici | 
acum. 8

| Se spune că la I.C S.H. 
există un țel de oanttni

| cărora le plate să se a-
1 puce de mute lucrări,
> dar care pe sfîrșite le
S lasă neternvnm.e, trezind

Îsă realizeze altele. Cei 
ce fac astfel de afirmații 
se bazează totdeauna po 
japte. Un exemplu —

< spunea zilele trecute un
î muncitor ia depozitul
8 mecanizat din Peștiș — 

tovarășul inginer Popes-
I cu Stelian de la grupul 
| de șantiere nr. II

I.C.S.H. aniversează vata

1 aceasta doi ani de cînd 
a început construcția ca-

Î natului pentru evacuarea 
apelor murdare de la in-

ooooooeo ooooooooooooc ooooooooooo oooooooaoooooooooooooooo OOOOOOOOOoț 

------- ♦♦♦♦-----  
activitate

turistică

Cele peste 300 de 
difuzoare deservite de 
rețeaua stației de ta- 
dioficare a combinatu
lui funcționează in bu
ne condițiuni datorită 
grijii deosebite a ope
ratorilor stației.
IN FOTO : Tovarășa 

Corpade V dane la — 
operatoare la stația a- 
mintită, la locul de 
muncă.

__ ____________________ ♦ ♦ ♦ ♦-------------------------------- ------

in fiecare săptămînă la coltul roșu
Muncitorii grupului de 

șantiere instalații I.C.S.H. 
au acum un colț roșu al 
lor. 
bine 
nut 
măr
racter permanent, la 
participă numeroși 
structori.

Localul acestuia e 
amenajat și întreți- 
și cuprinde un nu

de activități cu ca- 
care 
con-

Aci funcționează de 
două ori pe săptămînă 
centrul de documentare al 
comitetului de 
I.C.S.H. pentru 
de instruire a 
lor.

■ Tot la 
grupului 
stalații

partid 
munca 

agitatori-

roșu al

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

Din programul de activitate 
al clubului

„SIDERURGISTUL“
— IOI 2 IUNIE, ora 20: conferința „Coexis

tența pașnică — trăsătură fundamentală a politicii 
externe a U.R.S.S". Vorbește iov. prof Ioan Ungur. 

. Urmează un film documentar.

— VINERI 3 IUNIE, ora 20: în sala mică, au
diție muzicală „Compozitorii cîniă partidul". Prezin
tă prof. Constantin Ungur eanu, dirijor al corului și 
orchestrei C.S.H. La aceeași oră în sala mare ru
lează un program de filme documentare și științifice.

— STMBATA 4 IUNIE, ora 16: simpozion pe 
tema „Copiii mulțumesc partidului". Prezintă tov. 
prof. Constantin Iorgovan. La ora 20, în sala de 
reuniuni — „Seara vițelarului fruntaș", in cadrul 
căreia va prezenta o expu nere despre producția de 
oțel în lumina Directivelor Congresului, tovarășul 
Ștefan Tripșa, Erou al Muncii Socialiste. Tot la 
ora 20. in vechea sală a clubului 
hia"
ta’:.
pre

colțul
de șantiere in- 
au loc cursu

rile învățâmîntului politic 
U.T.M., verigă importantă 
în acțiunea de pregătire 
politică a tinerilor con
structori. O serie întrea
gă de conferințe tehnice 
și informări sînt progra
mate să se desfășoare 
același loc.

Brigada artistică de 
gitație a grupului

în

a- 
de

' șantiere instalații e 
cunoscută.
intern
desfășurat recent, s-a cla
sat pe locul al doilea. 
In afară de aceasta a pre
zentat programe la Răcă- 
știe în ziua inaugurării 
gospodăriei colective, 
distileria de 'gudroane 
Repetițiile brigăzii au 
cu regularitate de 
ori pe săptămînă. La 
țul roșu al grupului 
șantiere instalații, 
da artistică de
pregătește în prezent un 
program festiv închinat 
celui de al III-lea Con
gres al partidului.

bine
In concursul 

pe întreprindere,

la 
etc. 
loc 
trei 
col- 

de
Iriga- 

agitație

Asociația Sportivă Cor- 
vinul a organizat în ca
drul secției de alpinism o 
școală de inițiere alpină 
frecventată în prezent de 
im mare număr de tineri. 
Scopul ciclului de lecții 
teoretice și practice ce se 
predau este popularizarea 
alpinismului în rîndul ti
nerilor Hunedoarei și se
lecționarea unui lot de 
sportivi din care se vor 
formn echipele partici
pante la campionatul re
publican de alpinism.

De asemenea elevilor 
cu rezultate bune și cu o 
frecvență regulată li se 
vor acorda brevetul și in
signa „Alpinist R.P.R. gr. 
I“, prima clasificare spor
tivă a cuceritorilor de 
piscuri. Numărul mare de 
tineri înscriși la școală 
a determinat conducerea 
asociației să asigure șco
larizarea în două serii,

prima perioadă de instru
ire sportivă fiind 15 mai 
— 15 iunie iar a doua 15 
iunie —■ 15 iulie.

Dînd dovada unor bu
ne calități de cățărători, 
tinerii Chiriloiu Aristide, 
Zaharia Vasile, Burcă 
Mihai și alții, sînt spor
tivi în formare care vor 
putea peste puțin timp să 
reprezinte cu succes Hu
nedoara în cadrul întrece
rilor republicane.

a 
va 

desfășura între 17—19 iu
nie . în masivul Piatra 
Craiului, Hunedoara va fi 
prezentă cu un lot format 
din 6 sportivi, selecțio
nați dintre alpiniștii cu 
experiență, în funcție de 
forma pe care o vor avea 
în perioada premergătoa
re competiției.

P1CH1U DAN 
instructor de alpinism

La prima alpiniadă 
acestui an, care se

— ■ ............... .. .............................

Informații culturale
Astăzi, în cadrul „Joii de tineret", la clubul 

„Fiiimon Sîrbu" din Orașul Tineretului va avei 
loc o seară literară cu tema: „Poeții noștri 
tă partidul".

Sîmbătă după-amiază, cercul dramatic 
I.C.S.H. prezintă în premieră la clubul O.T. 
sele într-un act „Carnetul verde" și „Chestiuni 
familiare".

Duminică 5 iunie aceeași formație va da un 
spectacol la căminul cultural din comuna Peștiș.

cîn-

din 
pie-

..Alexandru Sa
se va desfășura o seară a turnătorului frun- 

unde too. ing. V ui o eseu loan va vorbi des- 
„Metode noi folosite în turnătorie1*.
— DUMINICĂ 5 IUNIE, ora 10: Conferința 

Vorbește tovarășul 
film.
a clubului, în cedrul 
și tehnicieni va avea 
artei și culturii pa- 

conduc crea P.M.R.". Seara, la

„Nava cosmică — satelit", 
prof. Igreț Cornel. Va urma

La ora 11 în sala mică 
lectoratului pentru ingineri 
Ioc conferință „.Dezvoltarea 
tria noastră sub 
crete 19,30, in sala mare va avea loc un 
pop’dar .dat de orchestra se nt-simfonică a

---—— --**—---------
concn t
C.S.H.

E x c u r s i e
Clubul sportiv „Gorvi- 

nui“ organizează pentru 
duminica aceasta o ex
cursie la Ti.-gu Mureș. In-

face înscrierile se pot
fiecare zi la sediul clubu
lui. Plecarea va avea loc 
sîmbătă 4 iunie.

iln fața
S Pe platforma de încăr- 
f care a noii oțelării Mar- 
\ lin am întîlnit pn cunos-
> cut mai vechi: 
\ Zoltan, operator 
/ tografic. Aranja 
l los un grup de 
| toare și potrivea la dis- 
I tanța cea mat bună a- 
/ paratul de luat imagini-, 
( pe zveltul său trepied, 
) care îl face să semene 
l dmtr-un punct de vede- 
I re cu un cocostirc. M- 
( am apropiat plin de 
\ curiozitate:
l — Luăm primele' pla- 
1 nuri din 
( tru film — 
\ tii pe care
> — care sc
\ „Oțelarii". 
f Un film
\ nouă? Interesant lucru
• Nu mai știam, oare, 
) cile ceva despre aceas- 
I la? Destul de multe. 
r Informația sumară se ce-

Szalkai 
cinema- 
meticu- 
reflec-

viitorul nas- 
și 
îl 
va

cel din- 
pregătim 

intitula

la oțel aria

aparatului de
rea negreșit completată.

Am scris la vremea 
cuvenită despre cinefoto- 
clubul amator hunedo- 
rean. Formă extrem de 
utilă și de pasionantă a 
muncii culturale in com
binat, cinefotoclubul a

ține și nici simple — 
și cum prezența unui 
‘îndrumător experimen
tat, cu pregătire de spe
cialitate, ca tovarășul 
Szalkai îngăduia opti
mismul cel mai robust, 
s-a pornit la treabă.

IBlSTJSRT/țneCi

atras un mare număr de 
iubitori ai artei fotogra
fice — peste 60. Ce do
rință mai firească de
cit progresul acestui 
bun început? Ideea u- 
nei munci de o desăuîr- 
șire mai mare, a unei 
activități mai complexe, 
a stat chiar la baza 
planului de activitate .Și 
de aici pînă la năzu
ința de a realiza un 
film nu mai era decit un 
pas. Comitetul de îrtre- 
prindere s-a străduit să 
asigure toate aparatele 
necesare — nu sînt pu-

1

nostru, din

la drum cu me- 
s-a considerat că 
siderurgie e/o 

specific l-ar con- 
Iar dintre

Faptele interesante, 
materialul viu pentru un 
scenariu de film docu
mentar, nu lipsesc din 
combinatul
nici o secție. S-a căzui 
de acord ca să st por
nească 
todă și 
pentru 
meniul
siitui oțelul, 
echipele de oțelari a fost 
aleasă acea condusă de 
tînărul prim-topitor Ispas 
iulian, care lucrează la 
cuptorul nr. 1 al oțelă- 
riei noi.

f i I m a t
...Pe tovarășul Ispas 

îl înlocuiește astăzi un 
alt tînăr prim-topitor. 
Ardelean loan. înalt, us
cățiv, dar ager ca o 
zvîrlugă și plin de nă- 
dușeală, el calcă plat
forma cu pasul larg și 
nervos, Pruncind din tre
cere cite un cuvînt scurt, 
o comandă, un îndemn. 
Aici echipele de topi- 
tori sînt în înverșunată 
întrecere. Un panou te 
informează lapidar : din 
cele 36.000 
te plan 
gajamentului 
realizat pînă 
25.590.

tone 
ale 
anual 
la 29

pes- 
an- 

s-au 
mat

E un efort pe 
care l-a însuflețit și mai 
mult Congresul partidu
lui, în cinstea căruia fie
care oțelar, fiecare co
lectiv de muncă, s-a a- 
vintat spre depășirea ce
lor mai îndrăznețe anga
jamente.

Aparatul îi urmărește

pe oameni în acțiune: 
Se muncește repede și 
se vorbește puțin. Bucur 1 
Ariton, Ilie Vasile, Curea 
loan, lonesca Emil, cei 
patru topitori din echipă, 
înalță pragul cu dolo- i 
mită — evacuarea șarjei 
se apropie. Pe macaraua 
de încărcare e la post 
unul dintre bunii maca- , 
răgii ai secției, Zoii Ar
nold. Reflectoarele, deși 
puternice, par mici și 
palide pe această plat
formă dominată de focul 
aprig din cuptoare. Și 
lucrul continuă.

Curind filmul docu
mentar „Oțelarii", reali- * 
zat de cinefotoclubul a- 
mator din orașul nostru 
va fi gata. El va arăta 
cîteva episoade din ac'.i- I 
vitatea zilnică, plină de 
frumusețe și eroism, a 
unei echipe de munci
tori dintre cei mai buni 
ai combinatului de la . 
Hunedoara.

M. ENESCU



PROIECTUL DE DIRECTIVE
ale celui de-al III-lea Congres al P.M.R. 

în dezbaterea oamenilor muncii din orașul nostru
Vom îndeplini cu succes sarcinile ce ne revin L a noua ofelărîe Martin

. Marți după masă a a- 
vut loc în sala ware a 
clubului „Siderurgisful“ 
din O.M. adunarea lărgi
tă a colectivelor de mun
citori, ingineri și tehni
cieni din secțiile oțelă- 
ria Martin nr. 1, oțelă- 
ria electrică, laminorul de 
800 mm., fabrica de do- 
lomită și de var, contro
lul tehnic calitativ și la
borator; din combinat. La 
adunare au participat to
varășii Colceru Aron 
prim-secretar al comitetu
lui orășenesc de partid, 
Bachnev Iordan secreta
rul comitetului de partid 
din combinat, Cătană Ni- 
fee director general al 

^Ruinatului siderurgic și 
alți tovarăși.

Cu această ocazie în 
fața participanților au 
fost expuse prevederile 
proiectului de Directive 
al celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R., după care 
au urmat discuții. Parti
cipantă care au luat cu- 
vîntul au manifestat o vie 
satisfacție și bucurie față 
de proiectul program de 
dezvoltare a economiei 
noastre naționale, luîn- 
du-și angajamente sporite 
pentru îndeplinirea măre
țelor sarcini puse în fața 
noastră de partid. In a- 
celași timp participanții 
la discuții, au făcut pro
puneri și sugestii preți- 

pe. marginea aees- 
tWllocument de mare im
portanță.
. In. cuvîntul lor nume
roși vorbitori de la 
O.S.M. I, printre care to 

Propuneri — sugestii
In cadrul adunărilor de dezbatere a proiectului de Directive ale celui 

de-al III-lea Congres al P.M.R. și a planului de dezvoltare a economiei 
naționale pe următorii ani-, numeroși vorbitori care au luat cuvîntul, au fă
cut o serie de propuneri și sugestii pe marginea acestui document.

Publicăm mai jos clteya din aceste propuneri.

CONSTANTINESCU CON
STANTIN, șeful secției I furnale: 
Propun ca organele locale pe plan 
regional să studieze posibilitatea 
Să se creeze o bază regională de 
aprovizionare cu calcar siderur
gic. Fac această propunere deoa
rece în prezent combinatul nos
tru se dezvoltă în pași vertiginoși 
și noile agregate care vor intra in 
folosință au nevoie in cantități din 
ce in ce mai mari de această 
materie pentru obținerea metalu
lui.

Tovarășul HANCILA NICOLAE 
de la laboratorul combinatului: In 
scopul îmbunătățirii analizelor chi
mice a probelor la fontă, oțel, 
cocs, etc. propun să se studieze 
posibilitatea ca în combinat în ur
mătorii ani, să ia ființă un labo
rator central bine dotat cu apara- 
taje care să corespundă actualului 
program al tehnicii.

COSTE VASILE, șeful secției de 
învățămint a sfatului popular oră
șenesc: Propun ca în viitorii ani 
odată cu dezvoltarea orașului să se 
construiască și să se amenajeze

pentru copiii siderurgiștdor încă 8 
grădinițe și creșe, 3 școli a 16 
clase pentru învățămîntul elemen
tar și o nouă casă a pionierilor.

Ing. RAM8A MIRCEA, șeful 
grupului de montaj șl instalații 
I.C.S.H.: Pentru o mai bună orga
nizare a transportului in comun în 
interiorul orașului propun ca I.G.O. 
să ia astfel de măsuri incit fie
care autobuz să aibă un orar precis 
stabilit, în așa fel ca ele să circule 
din 10 în 10 minute. De asemenea 
propun să studieze posibilitatea in
troducerii unei rețele de transport 
în comun cu acțiune electrică — 
troleibuze.

ARDELEANU IOAN, președin
tele Comitetului executiv al sfatu
lui popular orășenesc; In scopul 
unei mai bune gospodăriri a ora
șului nostru propun ca să se defi
nitiveze planul de sistematizare a 
Hunedoarei, iar pentru satisfacerea 
în condiții din ce în ce mai bune 
a cerințelor de cazare a locuitori
lor să se construiască și să se dea 
în folosință anual cca. 1200 apar
tamente.

varășii Petrovici Alexan
dru, Gîdea loan și alții, 
au arătat că în viitorii 
6 ani, așa cum prevede 
proiectul de Directive 
producția de oțel a țării 
va trebui să ajungă la 
3,3 milioane tone. Aceasta 
înseamnă o creștere de a- 
proximativ două ori fața 
de anul 1959. La reali
zarea acestor sarcini o 
contribuție de seamă tre
buie să dăm și noi oțe- 
larii de la secția I-a. De 
a.-.-ia în fața noastră se 
pune problema să mărim 
indicii medii de utilizare 
a cuptoarelor Martin cu 
cca. 40 la sută. Acest 
lucru il vom putea face 
pe seama, supraîncărcării 
cuptoarelor pînă la 3 to
ne pe metru pătrat va
tră, punerii la punct a 
regimului termic, introdu
cerii pe scară largă a ga
zului metan, scurtării ter
menelor de reparare a 
vetrelor, reducerii timpu
lui de staționare la cald 
etc. Vorbind despre entu
ziasmul cu care colecti
vul oțelăriei întîmpină cel 
de-al III-lea Congres al 
partidului, tov, Petrovici 
a. arătat că oțelarii și-au 
mărit angajamentul de a 
da peste sarcinile de plan 
4.000 tone oțel în loc de 
3.500 și să realizeze o e- 
conomie la prețul de cost 
de peste 800.000 lei.

„Sarcinr deosebite re
vin din proiectul de Di
rective și colectivului 
nostru, a arătat tovarășul 
inginer Niță Gheorghe — 

șeful oțelăriei electrice. 
Noi în primul rînd va 
trebui să lichidăm pro
centul mare de rebuturi 
și declasate și paralel cu 
aceasta să ridicăm pro
ductivitatea muncii cu 
cca. 50 la sută. In acest 
scop cu sprijinul organi
zației de bază va trebui 
să întărim disciplina so
cialistă a muncii, care în 
ultimul timp a lăsat de 
dorit și care implicit a 
provocat multe neajun
suri în detrimentul cali
tății oțelului. De aseme
nea, pentru ridicarea ca
lificării profesionale a ce
lor care deservesc cup
toarele electrice vom or
ganiza cursuri Ia care vor 
participa toți salariații. 
Pe lingă toate acestea a- 
plicînd și alte măsuri tefi- 
nico-organizatorice, avem 
convingerea că vom face 
față cu succes sarcinilor 
ce ne revin".

O contribuție de seamă 
lia dezbaterea proiectului 
de Directive au adus și 
alți vorbitori printre care 
tovarășii Hăncilă Nico- 
lae de la laborator, ing. 
Niță Ioan de la control 
tehnic calitativ, Mihuț 
Petre de la fabrica de do- 
lomită și var precum și 
alții. Ei au făcut o serie 
de propuneri și sugestii 
pentru îmbunătățirea acti
vității productive în sec
țiile din care fac parte, 
în scopul îndeplinirii în
tocmai a prevederilor 
proiectului de Directive.

In încheierea adunării 
a luat cuvîntul tovarășul 

Cătană Nicolae. După ce 
a subliniat importanța 
combinatului în economia 
țării noastre și accentul 
deosebit pe care-1 pune 
partidul pe creșterea pro
ducției de metal a enume
rat sarcinile de mare 
cinste ce revin secțiilor 
combinatului. A trecut a- 
poi în revistă succesele 
repurtate în ultima perioa
dă de către colectivele
secțiilor participante la a- 
dunare și s-a oprit asu
pra unor lipsuri care mai 
există în cadrul secțiilor.
„Este de datoria noastră 
și în primul rînd a comu
niștilor, a arătat în con
tinuare vorbitorul, să li
chidăm metoda salturilor 
în producție care s-a ma
nifestat în ultimul timp la 
oțelărie, arderea lingoy.; 
rîlor la laminoare, rebu
turile peste cel admis la 
oțelăria electrică și ma
nifestările de indisciplină 
de la laborator.

Sînt sigur că vom reuși 
să punem capăt acestor 
neajunsuri și ne vom si
tua printre primele co
lective din țară care vor 
îndeplini și depăși măre
țele sarcini izvorîte din 
proiectul de Directive ale 
celui dea-1 III-lea Con
gres al partidului".

G. ZOLD

.Mereu se construiesc jn orașul nostru locuințe 
pentru muncitori. Cîndva lîngâ poșta nouă nu se 
zărea nici măcar un bloc.
IN FOTO : Aspect de pe șantierul din cvartalul 
poștei noi.

Dezbaterea proiectului 
de Directive continuă

In aceste zile au avut 
loc adunări ale oamenilor 
muncii din secțiile și 
sectoarele combinatului, 
I.C.S.H. precum și în in
stituțiile orașului nostru, 
cu care ocazie participan
ții au făcut numeroase 
propuneri și sugestii pe 
marginea proiectului de 
Directive.

In cursul acestei săptă- 
mîni, pe baza planului 
de măsuri al comitetului 
orășenesc de partid, se 
vor continua dezbaterile 
asupra acestui document 
de mare însemnătate pen

Ieri a avut loc la col
țul roșu de la O.S.M. II, 
dezbaterea proiectului de 
Directive.

La adunare au partici
pat tovarășii Bachnev Ior
dan, secretarul comitetului 
de partid C.S.H. ; Bălan 
Vichente președintele Con
siliului regional sindical, 
Cătană Nicolae director

Cuvîntul constructorilor
Luni după masă con

structorii grupului de șan
tiere nr. 2 din I.C.S.H. 
s-au adunat în sala clu
bului „Eilimon Sîrbu" din
O. T. pentru a dezbate pro
iectul de Directive ale 
Congresului al III-lea al
P. M.R. După ce au as
cultat atenți expunerea 
tovarășului Tuțu Iulian 
membru al comitetului de 
partid al I.C.S.H., o par
te din participant! s-au 
înscris la cuvînt pentru 
ca în numele ■constructo
rilor să-și spună părerea, 
să facă propuneri pentru 
îmbunătățirea activității 
în vederea sporirii pro
ductivității muncii și re, 
ducerii prețului de cost 
al construcțiilor.

Iată-1 printre vorbitori 

tru dezvoltarea economică 
a țării noastre. Astfel de 
adunări vor avea loc cu 
colectivele de muncitori 
de la turnătorii, sec
țiile 1 și 2 furnale, 
cuptoare industriale, me
canică, cocserie, fabrica de 
aglomerare precum și cu 
colectivele din alte secții 
auxiliare ale combinatului. 
De asemenea și construc
torii de la I.C.S.H vor 
dezbate proiectul de Di
rective în sectoarele me
canic șef, direcția gene
rală și administrativă, 
baze și depozite etc. 

general al C.S.H., Șoi- 
moși Ștefan secretar al 
organizației de bază 
P.M.R., Tripșa Ștefan, Erou 
al Muncii Socialiste, pre
cum și alți tovarăși.

Cu această ocazie au 
luat cuvîntul 20 de parti- 
cipanți, printre care se, nu
mără tovarășii Tripșa Ște
fan, Enache Constantin, 

pe tovarășul lonescu Pe
tre, șeful unei brigăzi de
fierari betoniști de la șan
tierul noii oțelarii : „Par 
tidul pune în fața noa 
stră sarcina să construim 
trei cuptoare Martin de
400 tone/șarjă, o nouă 
secție de laminoare cu o 
capacitate de 
1.000.000 tone 
finite și alte 
industriale și

850.000— 
laminate 
obiective 

sociale •—
a spus tov. lonescu. A-
ceste noi unități de pro
ducție ale industriei gre
le vor trebui să le pu
nem în exploatare înainte 
de termen. Consider că
vom face față acestor 
sarcini mărețe. Cînd sus
țin aceasta mă gîndesc 
la faptul că și în anii 
din urmă am reușit să 
ne achităm de datorie. 
Obiectivele industriale pe 
care le-am construit cum 
sînt noua oțelărie Mar
tin, grupul de laminoare 
Peștiș și altele, produc 
din pliu dînd cantități 
tot mai mari de metal 
patriei noastre.

lri numele fierarilor 
betoniști mă angajez ca 
să facerii totul pentru 
terminarea primului cup
tor Martin de 400 tone/ 
șarjă în cinstea zilei de 
23 August".

„Accelerarea ritmului 
de construcții este deter
minată de mai mulți fac
tori printre care cel mai 
important este, după mi
ne, nivelul de calificare 
— a spus la rîndul său 
tovarășul inginer Răd- 
van Ștefan șeful grupului 
II construcții I.C.S.H. La 
construcția noului cuptor 
'■rum lucrează muncitor; 
cu o înaltă calificare 
profesională, ca tovarășul 
lonescu Petre, Schuster 

in și mulți alții. To 
tuși mai avem și cons
tructori care nu-și înde
plinesc sarcinile ce le re
vin tocmai din cauza că 
nu au o înaltă calificare 
și nu aplică experiența 
înaintată a fruntașilor în 
producție. Comitetul sin
dical împreună cu condu
cerea șantierului va tre
bui să facă totul pentru 
extinderea experienței îna
intate, iar constructorii 

Penescu Mircea, Sirca 
Tiberiu, Orelt Paul, Anghe- 
loiu Gheorghe și alții. Ei, 
în lumina documentelor 
celui de-al III-lea Congres 
al partidului au făcut nu
meroase propuneri și su
gestii, mărind în același 
timp angajamentele anuale 
în cinstea Congresului 
partidului.

cei mai destoinici, cu o 
bună pregătire profesio
nală, fruntași în întrecere 
să împărtășească tovară
șilor lor de muncă meto
dele folosite de ei, felul 
în care organizează locu
rile de producție etc.“.

Alți constructori prin
tre care tovarășii Boca 
Gheorghe, Raicu Istrate, 
Mihăilescu Gheorghe, vor
bind despre entuziasmul 
și realizările cu care co
lectivul lor de muncă 
întîmpină cel de-al III- 
lea Congres al partidului, 
și-au sporit angajamentul 
în întrecere și în special 
în ce privește executarea 
lucrărilor de calitate, in
troducerea micii mecani
zări, intensificarea între
cerii socialiste etc. Ei au 
propus să se înființeze 
grupe de inovatori pe 
șantier, iar comisia eco
nomică să-și lărgească 
sfera de activitate și să 
se consulte mai des cu 
muncitorii și tehnicienii 
care lucrează pe șantiere.

Zidarii șamotori Săl- 
cudeanu Gheorghe, Iancu 
Teodor au sugerat cîteva 
acțiuni menite să ducă la 
ridicarea productivității 
muncii și întărirea disci
plinei socialiste pe șan
tiere cum ar fi deschide
rea unui curs de califi
care, o mai largă publi
citate prin gazeta de pe
rete, acțiuni variate la 
colțul roșu privind nou
tăți ce intervin în tehnica 
construcțiilor.

Din cuvîntul partici
panților la dezbateri s-a 
văzut hotărîrea vie ca 
sarcinile trasate in pro
iectul de Directive să 
prindă cît uni curînd 
viață. Ei au răspuns cu 
însuflețire chemării parti
dului luîndu-și angaja
mentul să întețească e- 
torturile în întrecerea so
cialistă pent: it a da în 
exploatare înainte de ter
men mărețele construcții 
industriale din Hunedoara.

Angajamentul construc
torilor este o dovadă vie 
a muncii însuflețite, plină 
de elan, cu care ei în- 
tîmpinâ mărețul eveni-. 
ment ce va avea loc la 20 
iunie 1959.

GH. ZAHARIE



Cuvîntarea rostită de N. S. 4Hrușciov 
la Kremlin se bucură de aprobarea caldă 

a oamenilor sovietici

în legătură cu provocările clicii 
militariste americane pe căi maritime

MOSCOVA (Agerpres). 
TASS anunță: Cuvîntarea 
rostită de N. S. Hrușciov 
la consfătuirea unională a 
fruntașilor întrecerii pen
tru titlul de brigăzi și de 
fruntași ai muncii comu
niste, în care s-a analizat 
profund situația interna
țională actuală, se bucură 
de aprobarea caldă a oa
menilor muncii din Uni
unea Sovietică.

Politica externă a 
U.R.S.S. este sinceră, con
secventă și clară pentru 
toți : am fost și sîntem 
pentru o pace trainică și 
îndelungată între popoare, 
a declarat maistrul turnă
tor A. Oițev la un miting

Situa
ANKARA (Agerpres). 

După cum transmite co
respondentul din Ankara 
al agenției France Pre- 
sse, din capitala Turciei 
au decolat, îndreptîndu-se 
spre Istanbul, 12 avioane 
militare pe bordul cărora 
se aflau 140 foști depu- 
tați ai Medjlisului din 
partea partidului demo
crat al lui Mcnderco, 
funcționari sus-puși ai 
fostului g-.tvcrn și mili- 

al muncitorilor uzinei 
„Stankolit" din Moscova. 
El a subliniat că, deși 
cercurile guvernante ame
ricane au torpilat confe
rința la nivel înalt de la 
Paris, Uniunea Sovietică 
va căuta și pe viitor să 
reglementeze pe cale paș
nică toate problemele in
ternaționale nerezolvate.

Imperialiștii americani 
să nu creadă că noi, o 
mare putere socialistă, ne 
vom ploconi în fața lor. 
Aceasta nu s-a întâmplat 
și nici nu se va întâmpla, 
a declarat S. Braghiinov, 
președintele unui colhoz 
din Tadjikistan. Ca și toți 
oamenii sovietici, a sutli-
-------♦♦♦♦-------  
ț i a din T 
tari. Din Istanbul ci au 
fost trimiși în insula pus
tie Yasi Ada d't: Ma--a 
de Marmara

In corespondență se a- 
rată că 12 personalități 
ale vechiului regim se 
află în prezent sub pază 
îti clădirea școlii militare 
din Ankara, unde este în 
curs o anchetă.

&
PARIS (Agerpres). — 

niat el, tadjicii constiuicsc 
o viață la care în trecut 
nici nu se putea visa.

Sprijinind politica ex
ternă a guvernului sovie
tic, oamenii muncii din 
U.R.S.S. asigură că vor 
munci necontenit în nu
mele întăririi păcii și a 
puterii statului lor socia
list.

Ațîțătorii la război nu 
vor putea împiedica mersul 
nostru înainte, a spus A. 
Hlopkova, muncitoare la 
Uzina de tractoare din 
Vladimir. Munca comu
nistă va învinge.

La o adunare a repre
zentanților oamenilor mun
cii din Novosibirsk au luat

u r c i a
După cum transmite co
respondentul din Atena 
al agenției France Pre- 
sse, postul de radio An
kara a anunțat că orga
nele siguranței au arestat 
la Istanbul 19 persoane, 
inclusiv doi directori de 
bancă, fiul fostului pre
ședinte al Medjlisului și 
un număr de deputați ai 
Medjlisului din partea 
partidului democrat. 

parte 2.000 persoane. Par- 
ticipanții la adunare au a- 
probat în unanimitate po
litica internă și externă a 
guvernului sovietic.

Acad. Mihail Lavrentiev, 
care a luat cuvîntul la a- 
ceastă adunare, a spus că 
oamenii de știință din Si
beria nu-și vor cruța for
țele pentru ca patria sovie
tică să devină și mai bo
gată și mai puternică.

Vizita iui
A.N. Kosîghin 

în Italia
ROMA (Agerpres). — 

TASS transmite: La 31 
mai A. N. Kosîghin, prim- 
vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al 
U.R.S.S., a făcut o vizi
tă președintelui Republicii 
Italia, G. Gronchi, și a a- 
vut o convorbire cu aces
ta.

Președintele Republicii 
Italia l-a invitat pe A. N. 
Kosîghin la recepția or
ganizată cu prilejul săr
bătorii naționale italiene 
— Ziua Republicii. In 
timpul recepției a avut loc 
o convorbire între A. N. 
Kosîghin și primul minis
tru al Italiei, F. Tam- 
broni.

MOSCOVA (Agerpres). 
TASS anunță: Ziarul 
„Vodnîi Transport" publi
că în numărul său de 
marți un articol consacrat 
provocărilor clicii milita
riste americane pe căi ma
ritime. Fapte incontesta
bile înregistrate în ulti
mele zile, scrie ziarul, tră
dează intenția guvernului 
S.U.A. de a împiedica și 
pe viitor litertatea de na
vigație în largul mării.

La 29 mai în Marea 
Behring hidroavionul ni. 
145.916 al Forțelor Mari
time Militare ale S.U.A. a 
trecut de 2 ori la o. alti
tudine de 100 m. deasu
pra spărgătorului, de ghea
ță sovietic „Amiral Laza
rev". Această acțiune ne
rușinată a fost întreprinsă 
în apropierea coastei Uni
unii Sovietice, la 100 mile 
de capul Oliutorski.

La 27 mai în Marea Ja
poniei avionul militar a- 
american nr. 128.383 a e-

Libertate lui 
Manolis Glezos I

ATENA (Agerpres). — 
TASS transmite : Ziua de 
31 mai este o dată însem
nată în viața poporului 
grec : se împlinesc 19 ani 
de cînd Manolis Glezos a 
smuls steagul hitlerist cu 
zvastica de pe Acropole.

Sărbătorind această da
tă, opinia publică din 
Grecia cere cu tot mai 
multă hotărîre eliberarea 
eroului național al Gre
ciei.

Intr-o declarație dată 
publicității de Comitetul 

voluat în zbor razant dea
supra vaporului sovietic 
,.Murmansk".

Numai în 3 zile — la 23, 
24 și 25 mai — s-au în
registrat 7 (!) zboruri pro
vocatoare ale avioanelor a- 
mericane deasupra unor 
nave comerciale sovietice 
în Marea Mediterană, Ma
rea Tireniană, Marea Sar- 
gaselor, Marea Japoniei și 
în Oceanul Pacific.

La 9 mai în Marea Ti
reniană, în apropierea por
tului italian Genova, o es
cadră americană alcătuită 
dintr-un portavion și cîteva 
contratorpiloare de esca
dră a format un cerc com
pact în jurul vaporului so
vietic „Taras Sevcenko". 
Contratorpilorul de esca
dră nr. 711 s-a desfășu
rat în mod subit, a luat 
direcția opusă naivei so
vietice și a trecut într-o 
apropiere periculoasă de 
ea. Această manevră pe
riculoasă a fost repetată 
de cîteva ori.

pentru apărarea tradițiilor 
democratice, care reunește 
fruntași pe tărîm obștesc 
din Grecia, se arată că 
fapta lui Glezos a fost „o 
pildă de eroism și abne
gație, demnă de tradi
țiile de luptă ale națiunii 
grece. Chemăm guvernul 
să-și recunoască datoria 
în fața națiunii și pe baza 
unei judecăți drepte să e- 
libereze pe eroul național 
Manolis Glezos și pe toți 
luptătorii mișcării națio
nale de rezistență".

La 23 mai în aceeaș 
regiune bombardierul a 
merican nr. 2.567, înar
mat cu 4 rachete, a zbu
rat de 8 ori în pica, 
deasupra tancului petro
lier sovietic „Oceakov" 
Un alt avion militar al 
S.U.A. a evoluat deasu
pra tancului petrolier, a- 
tingîndu-i aproape catar
gele, și a aruncat anu
mite obiecte care au în
ceput să se deplaseze pe 
apă în direcția navei.

Ce este oare aceasta, 
întreabă ziarul, numai 
comportarea nu tocmai 
politicoasă a unui trecă
tor pe calea maritimă, 
așa cum o interpretează 
unii oameni de stat și 
politici din S.U.A., sau, 
după concepția domnilor 
din Pentagon, poți îm- 
brînci nepedepsit pe cei 
ce îi întâlnești, să-i jig
nești ?

Nu este vorba de 
curtoazie — în mod vă
dit soldățoii ameri^jj 

■^înrăiți au uitat-o de iW
— este vorba de demon
strații nerușinate de în
călcări flagrante ale u- 
zanțelor maritime tradi
ționale și ale normelor ju
ridice internaționalj una
nim acceptate.

Litertatea de navigație 
în larg, scrie ziarul, este 
un drept imprescriptibil 
al tuturor țărilor. Și a- 
ceia care se străduiesc 
să conteste aceasta, a- 
ceia care caută să sub
mineze comerțul interna
țional — una din cele 
mai importante baze ale 
coexistenței pașnice — 
întreprind încercări cu 

< mijloace nepermise.

Atenție
Luînd cunoștință de pro

iectul de Directive ale 
Congresului al II 1-lea al 
P.M.R. pentru planul de 
dezvoltare a economiei na
ționale pe anii 1P60 — 
1965 și pentru programul 
economic ae perspectiva, 
colectivul combinatului 
nostru, în adunări genera
le lărgite ale organizați
ilor de partid, își anali
zează activitatea pentru 
îndeplinirea planului de 
producție și a angajamen
telor luate. Nimeni nu se 
îndoiește de posibilitatea 
îndeplinirii angajamentelor 
mai ales atunci cînd este 
vorba de prestigiul comu
niștilor.

„Patriei mai mult me
tal". Această chemare e 
înscrisă în conștiința 
fiecărui comunist din 
combinatul nostru, fie el 
cocsar, furnal ist, oțelar 
sau laminator. Astăzi a- 
ceasta cnemare mobili
zează forțele siderurgiști- 
lor pentru a asigura in1 
deplinirea cu succes a 
mărețelor angajamente 
luate în cinstea Congre
sului. Insă numai a da 
oțel în cantitate mare nu 
este suficient, oțelul nos
tru trebuie să fie și de

cuvenită calității produselor
calitate superioară și la 
un preț de cost cît mai 
ieftin. Și nu se poate spu
ne că siderurgiștii hune- 
doreni n-au dat produse 
de calitate Cu toate a- 
cestea au existat unele 
perioade cînd diferite sor
turi din produsele combi
natului — oțel și lamina
te — nu s-au încadrat 
întocmai în normele cali
tative. Ceea ce este mai 
rău, este faptul că slaba 
calitate a unor oțeluri și 
laminate nu a fost sezi- 
sată aici, imediat la fața 
locului, ci tocmai după 
ce au fost trimise produse
le respective beneficiari
lor spre prelucrare, pentru 
care Ia combinat au sosit 
cîteva reclamații. Comite
tul orășenesc de partid, 
comitetul de partid a! 
combinatului, și conduce
rea combinatului au luai 
de îndată măsuri și au 
supus unei largi dezbateri 
în adunări de partid lăr
gite problema calității pro
duselor. Din adunările ge
nerale lărgite ale comu
niștilor, organizate în prin
cipalele secții înrudite a 
reeșit că pînă Ia data pri
mirii de către combinat 
a unor astfel de reclatna- 

ții în centrul atenției oțe
lurilor, laminatorilor și 
furnaliștilor a stat mai 
mult sporirea cantitativă 
a producției.

Din operativele săptă- 
mînale de producție care 
au loc în cadrul serviciu
lui de control tehnic re
iese că în cadrul secțiilor 
de bază ale combinatului 
s-a făcut un pas bun în 
privința obținerii unei 
producții calitative. Cu 
toate acestea în secții mai 
persistă încă unele defici
ențe care trebuie combă
tute la timp și preîntâmpi
nate. Astfel organele 
noastre de control tehnic 
de la recepția materialelor 
au sezisat la timp că în 
depozitul Peștiș continuă 
descărcarea cocsului indi
gen în estacadă, unde se 
amestecă cu cocs din im
port fapt care va putea 
provoca deranjamente în 
tuncțîonarea Jurnalelor. 
La uzina cocso-chimică 
datorită rețetelor schimba
te cu care s-au dozat șar
jele, rezistența cocsului a 
scăzut în ultimele săptă- 
mîni, fiind în medie de 
291 kg. la bateriile 1 și 
2 și 295 kg. la bateria 3- 
a. Tot la uzina cocso-chi

mică s-a mai constatat 
că nu se înregistrează co- 
rect spargerile de piloți 
deși în nenumărate rînduri 
asemenea abateri au fost 
sezisate la timp. Astfel de 
fapte au fost săvîrșite de 
schimbul în care lucrează 
maistrul Staron Ștefan, 
care în cursul lunii mai 
în loc să înregistreze în 
cartea de evidență 4.900 
kg. spargeri a înregistrat 
numai 2.800 kg. la 2 cup
toare. La cuptorul nr. 12 
(același schimb) n-a înre- 
gistrat nici o spargere 
pentru ca, la descărcare, 
să se constate că pilotul a 
fost spart complet pe o 
lungime de 2 metri

Procesul tehnologic se 
desfășoară uneori defectu
os și la fabrica de aglo- 
n’rare și deci calitatea ne- 

corespunzăfoare a minere
ului aglomerat poate influ
ența mersul furnalelor. 
Marginea materialului de 
pe benzi (pînă la 10 mm.) 
nu se aglomerează deloc 
și uneori aglomerarea nu 
se face pînă la grătare. 
Controlorii tehnici deși au 
semnalat astfel de abateri 
de la procesul tehnologic 
conducerii secției, pînă în 
prezent nu s-a intervenit 

cu nici un fel de măsuri.
Furnaliștii sînt entuzias

mați în întrecere pentru a 
realiza o producție sporită 
de fontă. Nu le este însă 
îiigăduit să neglijeze cî- 
tuși de puțin calitatea 
fontei. In secțiile de furna
le scăpările de zgură în 
oalele cu fontă sînt frec
vente. Numai In perioada 
12—19 mai a.c. la secția 
I-a furnale zgura a fost 
scăpată în oalele cu fontă 
la 17 descărcări, iar la 
secția II-a la 4 descărcări. 
La ambele secții cantități 
destul de însemnate de 
fontă au fost declasate 
am cauza conținutului 
prea mare de siliciu și 
sulf. Cauze care influen
țează calitatea fontei sînt 
abaterile de la rețeta de 
încărcare sau nedesultu- 
rarea fontei în oale din 
lipsă de sodă. Numai în 
perioada 20—26 mai la 
secția I-a furnale la 12 
descărcări nu s-a făcut 
desulfurarea fontei cu so
dă în oale. In felul acesta 
procentul de fontă decla
sată nu numai că nu sca
de dar dimpotrivă crește, 
îngreunînd pe de altă par
te munca oțelarilor.

Cu toate progresele ob
ținute în ultimul timp în 
domeniul îmbunătățirii ca
lității laminatelor, în aces
te sectoare mai persistă 

încă deficiențe serioase 
care reflectă în primul 
rînd slabul spirit de răs
pundere al unor ingineri și 
maiștri ce lucrează în 
schimburi. Cum poate I 
justificat ’aptul că la lami
norul de 8C0 mm în 
schimbul maistrului Dra- 
gota Nicolae (în luna mai) 
dintr-o șarjă de oțel pen
tru rulmenți.au fost arse 
parțial două lingouri, iar 
altele trei au fost arse în 
întregime. De asemenea 
cu toate intervențiile fă
cute pentru preîntâmpina
rea rebutului, schimburile 
maiștrilor Trifu I. și Sa- 
moilescu V. nu respectă 
durata de încălzire a oțe
lurilor aliate pentru lami
nare.

La laminorul bluming de 
1.000 mm. trebuie să 
spunem de la bun început 
că organele controlului 
tehnic calitativ nu primesc 
nici un sprijin din partea 
maiștrilor și a șefilor de 
schimb pentru a duce lup
ta comună pentru blumuri 
de calitate. Aceasta este 
una din cauzele pentru 
care regimul de încălzire 
la cuptoare se desfășoară 
incorect iar răsturnările la 
caje cît și șutajele nu se 
fac conform instrucțiunilor 
prevăzute în procesul teh
nologic.

Cît privește rebutul în 

perioada 1 —13 mal ^tel 
mai mare procent a fost 
realizat de schimburile 
conduse de inginerii Olah 
Dezideriu și Safalin Nico- 
lae. Maiștrii ca Barbu Vio
rel, Niță Nicolae și mai 
ales maistrul Trifu loan nu 
acordă îndrumarea tehnică 
la timp în ce privește mo
dul în care trebuie să se 
facă reglarea cilindrilor 
și în general urmărirea 
tehnologiei de laminare. A- 
ceasta duce Ia creșterea 
procentului de rebut. Ase
menea lipsă de răspundere 
pentru calitatea oțelului la
minat manifestă uneori și 
manevranții de la posturile 
nr. 2 și cuptorarii care 
dau spre laminare lingouri 
sub temperatura prescrisă 
sau încălzite neuniform. 
Remedierea acestor defici
ențe ar duce de îndată la 
buna desfășurare a tehno
logiei și la menținerea pro
centului de rebut sub cifra 
admisă.

Colectivul nostru de con
trolori se angajează ca 
și pe viitor să sprijine e- 
forturile secțiilor producti
ve pentru a da patriei 
cocs, fontă, oțel și lami- 
nate în cantități cît mai 
mari

POPA IOAN 
secretarul organizației dt 
bază P.M.R. — Controlul 

tehnic calitativ
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