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Cum să oferim ci ti/orului mai bine imagi neta amploarei 
socialiste desfășurată în cinstea Congresului partidului? Chiar 
o simplă enumerare a fa ptelor ai nevoie de pagi ni întregi de ziar. Și ce
ea ce s-a înfăptuit nu re prezintă decît începutul măreței 
făurirea în următorii șase ani a

Oamenii muncii din raionul 
greșul partidului :

I

bătălii pentru 
viitorului luminos al patriei noastre, 
nostru cinstesc prin mărețe fapte Con-

an, siderurgișt ii hunedoreni au produs
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n numai cinci luni din acest < " '
în contul angajamentului anual mai mult de 45.000 tone laminate; 

18.GOO tone fontă; 37.00 0 tone oțel Martin și electric; mii de tone cocs 
metalurgic și aglomerat.

Angajamentul de a roaliza 30 milioane tel economii In numai cinci 
luni a fost depășit. Siderurgiștii au realizai în această perioadă o 

reducere a prețului de cost cu 1 leu pe fiecare tonă de laminate și cu 23 
lei s-a produ s mai ie fii nă fiecare tonă de oțel.

Față de anul <959. în primele cinci luni din acest an, 
ridicat indicii de utilizare a agregatelor pe o treaptă 

ră. La furnale au crescut cu 14 la sută, la oțelării cu 20 
aproape 40 la sută în medie la toate iaminaa rele.

Constructorii din I.C. S.H. au reușit să dea în exploatare 
industriale; au intro Jus gazul metan la fur naiul nr. 5;

it înainte de termen do uă cuptoare adinei pentr u laminorul blumir.g și 
trei cuptoare carbofluid la cocseria din Câlan.

De Ia începutul anului, pentru oamenii muncii din orașul nostru, con
structorii au înălțat zeci de blocuri noi ca re totalizează 474 de 

partamenfe In cinstea Congresului constructo rii vor mai da patru 
partamente peste angaja mentul luat.

P intru bina aprovizionare a turnaliștilor de la Hunedoara și Calan 
minereu de fier, Ia Teliuc a intrat de curînd în funcțiune o stația 

piiot pentru prepararea în suspensii grele a mi nereurilor de fier, Noua 
stație dă posibilitatea să se utilizeze cu bune rezultate și minerc.irile să
race în conținut metalic,-

merii din Teliuc și Ghelar au
în prezent

și au realizat

La atelierele
parare a

siderurgișiii au 
mult superioa- 
la su/ă fi cu

noi obiective 
au constru-

a-
a-

cu

trimis ftirna liștilor hunedoreni pînă 
peste sarcinile de plan mai mult de 18.000 tone minereu 
aproape 800.000 lei economii la prețul de cost.

C.F.R. din Simeriu se aplică un nou procedeu de re- 
vagoane, lor după metoda In lanț. Eficacitatea economică 

este aceea că aproximativ la același număr de muncitori producția s-a 
triplat reducindu-se hm pul de imobilizare a va goanelor cu 50 la sută

Inovatorii din întreprinderile raionului nostru au adus o valoroasă 
contribuție la intro ducerea progresului teh nic pe scară cit mai lar

gă. Ei au propus 416 teme de inovații și per fecționări tehnice de pe 
urma cărora se realizea ză economii in valoare de peste 24 milioane lei
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PROPUNERI VALOROASE
Proiectul de Directive 

ale celui de-al Ill-lea 
Congres! al pa.-tid.dui 
nostru a fost dezbătui c 
mult interes și de către 
colectivul de muncă al în
treprinderii de gospodărie 
orășenească Hunedoara, 
tiei care au luat cuvîn- 
tul printre care tov. 
Ion Barbu, I. Moldovan, 
Nicolae Munteanu, Ion

l.ăzărescu și alții au lă- 
cut propuneri valoroase.

S-a propus printre al
tele ca proiectanții con
strucțiilor ce urmează a 
se realiza în centrele in
dustriale, printre care și 
Hunedoara, să se depla
seze înainte la fața lo
cului pentru studierea 
sistematizării orașelor a- 
vînd în vedere evitarea

PE SCURT
DIN ORAȘUL NOSTRU

Concurs „Cine
Ieri seara a avut 

loc la Teatrul nou un 
concurs „Cine știe cîști- 
gă“ organizat de comite
tul de radio-difuziune și

știe cîștigă“
televiziune romînă. La 
concurs au participat con- 
c.urenți din orașele regi
unii Hunedoara.

Prezentare festivă
Marți după amiază a a- 

vut loc la cinematograful 
Victoria prezentarea fes
tivă a filmului romînesc

„Valurile Dunării", a pro
ducție a studioului cine
matografic București.

Noi circumscripții medicale
Simbătă 18 iunie in 

blocul 31 din O.M. se 
vor deschide încă două 
cabinete medicale de 
circumscripție, unul pen
tru adulți iar celălalt 
pentru copii. Noile cabi
nete de circumscripție 
vor fi deservite de per
sonal medical de spe
cialitate și dotate cu apa

ratura necesară. Aceste 
două cabinete și cu cel 
deschis de curlnd in 
cvartalul poșta nouă vin 
st concretizeze angaia- 
mentele luate pe această 
linie r—, în domeniul 
îmbunătățirii ocrotirii să
nătății oamenilor muncii 
— în cinstea Congresu
lui.

O nouă agenție C.E.C.
De mai mult timp locuitorii din O.M. au 

ridicat problema înființării unei agenții C.E.C. 
și în această parte a orașului, care să deser
vească populația și să asigure o mai mare ope
rativitate a depunerilor sau restituirilor pe libre
te și obligațiuni C.E.C. Cu sprijinul sfatului 
popular al orașului, de curînd, în blocul Textila 
din O.M., a fost desthisăo nouă agenție C.E.C.

Proletari din toate țartli arUțl-oăl
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CONCBES «Z PARTIIOlJP
Un bilanj fructuos

In primele 14 zile ale lunii iunie siderur- 
giștii hunedoreni au pro dus peste sarcinile de 
plan :

☆ 901 tone cocs metalurgic și aglomerat,
& 1901 tone fontă.
& 8439 tone oțel M artin și electric.
☆ 466 tone lamina te.

distrugerii ulterioare a u- 
nor zone verzi, șosele, 
pe măsură ce orașul și 
Întreprinderile sale se 
dezvoltă, fără a scăpa 
din vedere extinderea re
țelelor de ternioficare. De 
asemenea s-a propus ca la 
introducerea iluminatului 
fluorescent, să se- aibă în 
vedere dimensiunile stîlpi- 
lor necesari rețelei pen
tru troleibuze.

CU PLANUL 
în deplinit 
In cinstea celui de-al 

Ill-lea Congres al parti
dului, Trustul Alimenta
ției Publice — Hunedoa
ra a realizat pianul pe 
semestrul I 1960 pînă 
la data de 15 iunie. An
gajamentul anual de a 
obține 120.000 lei eco
nomii a fost depășit cu 
41.000 lei realizînd bene
ficii peste plan 231.000 
lei.

Fontă de bună 
calitate

ln întrecerea socialistă 
jurnaliștii secției l-a și- 
au propus ca prin redu
cerea declasatelor să ob
țină un însemnat spor la 
producția de fontă. Din 
rezultatele obținute rezul
tă că pînă la data de 1 
iunie a.c. menținînd pro
centul de fontă declasa
tă sub cifra admisă, ei 
au obținut un spor de 
producție de 1868 tone 
fontă de bună calitate.

Printre cei mai activi 
fruntași in lupta pentru 
obținerea unei fonte de 
calitate sînt topitorii de 
la furnalul nr. 3.

In sprijinul 
ofelarilor

Oțelării hunedoreni au 
primit un prețios sprijin 
în aprovizionarea cu fier 
vechi din partea între
prinderii de colectare a 
metalelor din Hunedoara. 
Colectivul acestei între

prinderi a livrat oțelȘri- 
ilor numai pînă la 14 iu
nie a.c. întreaga canti
tate de fier vechi prevă
zută în plan pe primul 
semestru. Pînă la 15 iu
nie au mai fost colecta
te 1298 tone fier vechi.

Colectivul de muncă 
de la l.C.M. s-a angajat 
ca planul pe luna cu
rentă să-l îndeplinească 
pînă la 20 iunie.

In contul 
semestrului II.

Colectivul de muncă 
al sectorului turnătorii a 
consemnat în cartea de 
evidență a întrecerii so
cialiste ce o desfășoară 
în înttmpinarea Congres 
sului al Ill-lea al P.M.R. 
cel mai însemnat suc
ces din acest an — în
deplinirea cu 15 zile mai 
devreme a planului de 
producție pe primul se
mestru.

Ceea ce le-a dat po
sibilitatea turnătorilor să 
fie printre primele secții

ale C.S.H. care au înde
plinit planul semestrial 
înainte de vreme este în 
primul rînd, pe lîngă 
măsurile tehnico-organi? 
zatorice, preocuparea co
lectivă a ■ turnătorilor 
pentru reducerea rebutu
rilor sub procentul ad
mis. La turnătoria de o- 
țel ei au avut un rebut 
în primele două săptă- 
mîni ale lunii iunie, de 
numai 0,13 la sută, față 
de 2,5 la sută admis ; la 
turnătoria de fontă rebutul 
reprezintă abia a cincea 
parte din cifra admisă 
iar la tuburi a scăzut cu 
1,7 la sută. Pînă azi tur
nătorii au reușit să pro
ducă în contul semestru
lui II 80 de tone piese.

La secția a li-a 
furnale

Topitorii secției a II-a 
furnale au descărcat ieri 
dimineață cea de-a 1.126- 
a tonă de fontă dată în 
perioada 1—15 iunie pes
te sarcinile de plan în 
cinstea Congresului par
tidului. In aceeași perioa
dă economiile la prețul 
de cost operativ obținu
te prin folosirea judici
oasă a cocsului, calcaru
lui, la încărcătura meta
lică etc., reprezintă pes
te 880.000 lei. De la în 
oeputul anului economiile 
înregistrate reprezintă a- 
proape 10.000.000 lei. .

( Un freamăt al mun
cit, mai intens ca ari
cind, predomină hala de 
la un colț la celălalt. 
Macaraua aleargă să 
sprijine fiecare echipă și 
abia, abia „răzbește".

Comuniștii au luat 
inițiativa in întrecere de 
a produce 120 tone piese 
finite peste plan în cin
stea Congresului parti
dului. Acesta a fost cu- 
vîntul turnătorilor de 
fontă la începutul lunii 
trecute, angajament la 
care și-a adus partea de 
contribuție fiecare echipă 
și fiecare formator — 
turnător. Tot ei, comu-

■ -

7.200 ore muncă voluntară
La acțiunea de continuă înfrumusețare a 

orașului nostru o contri buție însemnată au a- 
vuf-o și femeile care, mobilizate de către comi
siile din circumscripții, au participat intens la 
toate acțiunile în/reprin se de sfatul popular în 
această direcție. Astfel membrele brigăzii nr. 1, 
de care răspunde Maria Ardeleanu, au efectuat 
7.200 ore muncă voluntară la amenajarea zone
lor verzi, întreținerea parcului „Corvinuf", co
lectarea de fier vechi, valoarea lor ridieîndu-se 
la aproape 35.000 lei. S-au evidențiat tovarășele 
Rozalia Trifu. Ștefania Nagy, Stana Estera, 
Elena Rejeb.

Toți oțelării de la O.S.M.-II întîmpină cel 
de-al lil-lea Congres ai partidului cu noi. tus- 
cese in muncă. Printre aceștia se numără șt 
prim-topitorul Marini Axente de ia cuptorul nr. 2.

Respect pentru cuvînt
niștii sînt animatorii ne- 
intrecuți ai 'întrecerii.

Pe o porțiune de te
ren lucrează comuniștii 
Mitusis Nicolae, Dorodici 
Anton, Szekelu Ladislau. 
împreună cu echipa lor 
pregătesc oțelarilor lin- 
gotierele pentru turnarea 
oțelului. Mai incolo meș
teresc, din masa de pă- 
mint presat, forme pen
tru turnarea podurilor 
(pentru trenurile de tur
nare) oamenii din echi
pa comunistului Spărio- 
su Joachim. La țfllnli se

întrec pentru a lua-o îna
intea celorlalte echipe 
turnătorii-țormatori: co
munistul Benkcj Teodor, 
Herban Petru, Gavrilă 
Avram și alții.

Instantanee

Toți aceștia și cei ce 
confecționează piesele 
mecanice ca tovarășii Bik- 
falvy Alexandru, Qostian 
Teodor și Preda Nicolae, 
sînt ajutați la riadul lor 
de muncitorii de la cu-

bilou. Acolo topitorii Li
pan Ignat, Popa Anton, 
împreună cu Filker Sa- 
moilă și Văleanu Petru, 
pregătesc fonta lichidă 
pentru turnarea fiecărei 
piese. De munca lor de
pinde îndeplinirea planu
lui și a angajamentului 
de către celelalte echipe 
și în bună parte, calita
tea pieselor, urmărite 
prin compoziția chimică.

— Angajamentul luat 
de a cinsti Congresul 
partidului — sărbătoare 
a întregului nostru popor

— cu 120 tone piese fi
nite peste plan și de 
bună calitate, a fost de
ja îndeplinit pînă la data 
de 1 iunie — spunea 

ieri tovarășul Pop Gheor- 
ghe, secretarul organiza
ției de bază. Turnătorii 
de fontă și-au făcut da
toria. La economii au 
realizat peste angaja
mentul de 100.000 lei în
că 35.000 lei. Incepind 
de astăzi ei produc pie
se in contul celui de-al 
doilea semestru al anu
lui.

G, IOAN



a c ir ii \v ii ir/Mr ii - ••
in cinstea Congresului

llrt eveniment die seamă

loc 
din 
ac-

Hunedoara 
miercuri 

tova- 
Lazăr

comitetul 
partid, 
amia- 

de la

\ In aceste zile au
< întîlniri ale tinerilor 
i orașul Hunedoara cu 
/ tiviști de partid care le 
( vorbesc despre marile 
) perspective de dezvolta- 
t te a economiei țării.noas- 
) tre în lumina cifrelor 

J cuprinse în proiectul de 
\ Directive ale celui de al 
> II 1-lea Congres al par-
< tidului.
I Tinerii oțeiari și la- 
\ minatori din combinatul 
( siderurgic 
/ s-au întîlnit 
l după-amiază cu 
\ rășul Frențoni 
l membru în 
S orășenesc de 

[ Astăzi după 
\ ză tinerii
f furnale și cocserie vor 
l sta de vorbă cu tovară- 
f șui lacob Ladislau, se- 
l cretar al comitetului o- 
Srășenesc de partid, iar 

cei din secțiile auxiliare 
ale combinatului cu to
varășul Bacnev Iordan, 
secretar al comitetului 
de partid din C.S.H. Alîi-

t ne, vjneri 17 iunie 
’ la orele 18 la gră-

( dina I. C. Frimu, to- 
\ varășul Frankfurt Tibe- 
$ riu, secretar al comitetu- 
/ lui orășenesc de partid 
( va vorbi de asemenea la 
< întîlnirea cu tinerii din 
< întreprinderile orașului 
[ despre perspectivele pe

Oțelarii de la O.S.M. II s-au 
dtrăduit și se străduiesc ca în cins
tea celui de-al III-lea Congres al 
partidului s ă dea patriei oțel de cea 

mai bună calitate. Fruntași în lupta 
pentru ca Iți, tate sînt și oțelarii din 
echipa prim -topitorului Dtăghin loan 
pe care îl p re2«ntăm în fotografia a- 
l'ăturată, , > ,

care le deschid cifrele \ 
proiectului de Directive J 
ale Congresului. I

it 1
In ultimele două săp-) 

tăuaui în organizațiile J 
de bază P.M.R. de p-( 
raza orașului nostru au j 
avut loc conferințe pe\ 
diferite teme cum sînt ] 
cele despre: „Drepturile/ 
și îndatoririle membri- • 
lor de partid", despre ( 
„morala comunista" și ] 
despre „îmbinarea inte-z 
reselor generale cu celei 
personale".

☆ j
In prezent st fac pre-/ 

găuri intense in vede-\ 
rea programului festiv ( 
închinat celui de-al III- A 
lea Congres al Partidu- j 
lui Muncitoresc Romîn\ 
La programul, care va) 
avea loc in seara zilet \ 
de 18 iunie, își vor da I 
concursul formații artis-f 
tice din combinatul sideX 
rurgic, intreprinderea dec 
construcții siderurgice și x 
din celelalte întreprinde-/ 
ri ale orașului nostru. V

Ieri seară, orchestra A 
semisimfonică a combi-1 
natului a prezentat un l 
concert de muzica din) 
opere și operete avînd / 
ca soliști pe artistul\ 
poporului Petre Ștefă- 1 
nescu Goangă și Lilix 
Dușescu, prim-soiistă a ) 
teatrului de operetă. /

Zilele trecute a avut 
loc în sala mică a clubu
lui C.S H. o ședință de 
lucru a Uniunii regiona
le a cooperativelor meș
teșugărești din regiunea 
noastră, la care au par
ticipat tovarășii Nagy De- 
zideriu, vicepreședinte al 
U.C.E.C.O.M., Leontm Blă 
jan președintele Uniunii' 
regionale a cooperativelor 
meșteșugărești, președinții 
uniunilor raionale, mem
bri: cooperatori din ora
șul Hunedoara și fruntași 
în producție.

Ședința a lost convoca
tă pentru decernarea dra
pelului de cooperativă 
fruntașă pe regiune.

După ce tovarășul Blă;' 
jan Leonti n, a . scos în e

—-------------—

vidență contribuția mem
brilor cooperatori în lupta 
pentru realizarea mărețe
lor sarcini trasate de par
tid și guvern, a făcut o 
amplă analiză a muncii 
unităților cooperatiste din 
regiunea noastră.

Că urmare a partici
pării cooperatorilor la în
trecerea socialistă, sub 
conducerea și îndrumarea 
permanentă a organiza
țiilor de partid, sarcinile 
de plan pe 1059 au fost 
realizate la producția glo
bală în proporție de 100,6 
la sută, reprezentînd o 
creștere de 9,3 la sută 
față de realizările anului 
1958. Rezultate frumoase 
s-au obținut ia indicato
rul producției de marfă. 

planul fiind depășit cu 
17,5 la sută.

Orientînd activitatea u- 
nităților cooperatiste spre 
deservirea populației pe o 
scară cit mai largă, s-a 
reușit ca planurile de de
servire a populației să 
fie depășit cu 10 la su
tă. mărind astfel volumul 
deservirii populației cu 19 
la sută față de realizările 
anului 1958. In domeniul 
reducerii prețului de cost 
s-a realizat o economia 
de peste 150.000 lei față 
de csl planificat

In cursul anului 1959 
au fost amenajate și do- 
tate numeroase noi secții, 
asigurînd astfel o mai 
bană deservire a popu
lației.

Comisia de întrecere so
cialistă, analizînd rezul
tatele obținute în între
cerea socialistă desfășu
rată în anul 1959 sub 
conducerea și îndrumarea 
organizațiilor de partid,,

G. ZAHARIA

(Continuare în pag. IV-a)

îrt vizită
Zi și noapte la fabrica 

de pîine, ca și în secțiile 
cu foc continuu ale cortt- 
finatului, se desfășoară o 
activitate febrilă. Fără în
trerupere elevatorul ridică 
la etajul III saci grei cu 
făină. Aici făina este 
trecută prin niște site de 
unde prin conducte ajun
ge la etajul II. La acest 
etaj temperatura este în 
tot timpul ridicată între 
36—40 de grade. Este și 
normal ca temperatura sa 
lie așa, deoarece aici se 
face aluatul. Lîngă cîteva 
vase mari pe roți, lucrea
ză frămîntătorii. Ei sînt 
aceia care dozează făina, 
apa și drojdia, pentru dos
pirea aluatului și diri-

Zilele acestea s-au terminat examenele de 
absolvire a clasei a VII-a.

In foto: Eleva Carmen Drago, una dintre 
fruntașele la învățătură de la școala de șapte ani 
nr. 1, din orașul nostru.

la fabrica 
jcază frămîntarea automa
tă. Printre cei mai des
toinici frămînlători se nu
mără tovarășii Dadrich 
loan și Mureș Vasile. 
După ce s-a produs fer
mentarea, aluatul este 
transportat cu un etaj 
mai jos, în sala cuptoa
relor. Aici se îndeletni
cesc modelatorii Telegdi 
Adalbert, Walter Ecateri- 
na și alții, care dau for
ma cuvenită aluatului și 
apoi îl predau cocătorilor 
Zalman Ioan, Crâciunes- 
cu Ștefan, Magda Augus
tin care alimentează fără 
întrerupere cele trei cup
toare. Coacerea nu durea
ză mai mult de 40 mi
nute, după care produsul

de pîine
finit plinea este evacuată 
pe o bandă rulantă, apoi 
încărcată pe niște căru
cioare și transportată la 
magazie.. De. aici pîine.a 
iși ia drumul spre unită
țile de desfacere.

I’oate că uneori ni s-a 
întîmpiat ca felia de pîi
ne din care am gustat 
sa nu fie coaptă perfect 
sau coaja să fie arsă pu
țin. Și atunci curn era șl 
normal, am trimis un 
gind plin, de mustrare ce
lor de la fabrica de pîine. 
Am fi nedrepți ca atunii 
cînd pîinea pe care o» 
consumăm îndeplinește

V. V.

(Continuare în pag. 4-a)

Consfătuirea comună a propagandiștilor 
cercurilor de economie concretă 

din orașul și raionui Hunedoara
Joi 9 iunie a avut loc la 

comitetul de partid al 
‘C.S.H., o consfătuire a 
propagandiștilor cercurilor 
de economie concreta din 
orașul și raionul Hunedoa
ra, organizată de comite
tul raional și orășenesc de 
partid. Obiectul consfătui
rii l-a constituit analiza 
eficienței economice a cer
curilor de economie con
cretă, modul cum aceste 
cercuri au legat teoria e- 
conomică de problemele ri
dicate de practica produc
ției.

Cele două referate pre
zentate de tovarășii Con- 
stantinescu Constantin pro
pagandistul cercului de e- 
conomie concretă de la 
furnalele 1-4 C.S.H. și 
Timiș Anton propagandist 
al cercului de economie 
concretă de la secția fur
nale a uzinei Victoria Că- 
lan, au scos în relief re
zultatele pozitive obținute 
de membri cercurilor res
pective în aplicarea -în 
praetică a problemelor stu
diate în cadrul careurilor. 

Ca un fapt pozitiv din 
expunerea referatelor s-a 
remarcat justa orientare 
în întocmirea. programe
lor celor două cercuri. In 
programul cercului de c- 
conomie concretă de la 
furnale 1-4 C.S.H. — de 
pildă — pe lîngă pro
blemele teoretice ca: 
„Centralismul democratic 
în conducerea economiei", 
„Producția de mărfuri, le
gea valorii și acțiunea ei 
în socialism", etc. au fost 
incluse și studiate pro
bleme ca : „Prețul de cost 
și căile reducerii lui." 
„Reducerea consumurilor 
specifice la unele materii 
prime și materiale", și 
„Lupta pentru ridicarea 
calității fontei". In cercul 
de economie concretă de 
la secția furnale a uzinei 
Victoria Călan, pe lîngă 
9 lecții de teorie econo
mică, s-au dezbătut pro
blemele : „Productivitatea 
muncii și însemnătatea ei", 
„Căile de creștere a pro
ductivității muncii", „In
troducerea tehnicii tnain- -

tate și însemnătatea ei", 
„Prețul de cost aL fon
tei", Descoperirea și folo
sirea rezervelor ‘. interne, 
factor important în . spo
rirea acumulărilor", șl 
„Indicii de consum și pro
ducție șf .roiul ‘lor . în 
realizarea pianului Și’* a 
angajamentelor".
“Punerea .îh discuțfa, cer
curilor a unor asemenea 
■teme, eare prin însăși 
natura lor cereau soluții 
practice din partea cursan- 
ților, aii stimulat intere
sul acestora, mobilizîn- 
du-i la un studiu profund 
a stării de lucruri din sec
țiile respective privind or
ganizarea locului de mun
că și desfășurarea 'proce
sului tehnologic, antre- 
nîndu-i la o activitate Vie 
pentru îmbunătățirea pro-, 
ccsului de producție.

Rezultatele unui aseme-, 
•nea studiu n-au . întîrziat 
să se arate. Din cele 
două cercuri au pornit 
propuneri și inițiative pre
țioase, privind ridicarea 

-•preductlvitățfî -wuneft, re

ducerea prețului de cost și 
îmbunătățirea calității fon
tei. Din rîndurile cursan- 
ților s-au ridicat inovatori 
și raționalizatori. La sec
ția furnale 1-4 C.S.H. to
varășul . Șcdrtu Cornel, 

j mecanic' șef și Feher Io
sif maistru electrician, au 
realizat un' dispozitiv me
tania pentru încărcarea 
furnalelor, înlocuind dis
pozitivele hidraulice. Prin 
aplicarea acestui dispozi
tiv secția furnale a rea
lizat o economie de circa 
600.000 lei datorită exclu
derii folosirii uleiului din 
dispozitivele hidraulice ce 
erau folosite înainte. Ino
vația acestor cursanți a 
rezolvat totodată o pro
blemă ce frămînta de mult 
furnăliștii, și anume pro
blema protecției muncii. 
Ea este acum asigurată 
prin noile dispozitive care 
sînt .acționate de Ia dis
tanță. lichidîndu-se prin a- 
ceasta pericolul ce a exis
tat prin manipularea dis
pozitivelor hidraulice la 
gura furnalului. Tot colec

tivul acestui cerc, în ca
drul discutării problemei 
prețului de cost al fontei, 
a făcut prețioase propu
neri privind reducerea con
sumului specific la mate- 
iii prime și materiale. In 
urma propunerilor făcute 
și aplicate operativ de 
conducerea secției, șeful 
secției — tovarășul ingi
ner Constantinescu Con
stantin — fiind și propa
gandistul cercului, s-a a- 
juns sase reducă consu
mul specific la cocs cu 
80-100 kg. pe tona de 
fontă, consumul specific 
la calcar cu 15 kg. pe 
tonă și scoaterea integra
lă din rețetă a minereu
lui de mangan. Atît aceste 
propuneri cît și reducerea 
timpului de oprire planifi
cată a furnalelor în mei 
die cu 50 la sulă, a tăcut 
ca în primele cinei luni 
ale anului în curs furna- 
liștii secției întîia să 
realizeze o depășire de 
plan de peste 10.000 to
ne fontă și economii de 
4—5 milioane lei. Fru
moase rezultate a dat și 
cercul de economie con
cretă de la secția furna
le a uzinei Victoria
Călan. Aici tovarășii
Talazzi Pavel lăcătuș și
Szabe ierel maistru. 

membri ai cercului de e- 
conomie concretă, au fă
cut propuneri privind ri
dicarea productivității fur
nalelor prin mărirea inten
sității de ardere. Punerea 
în practică a propuneri
lor făcute a du» la de
pășirea planului de pro
ducție în primele 75 de 
zile ale anului în curs cu 
600 tone fontă. O propu
nere deosebit de prețioa
să a fost făcută de tova
rășul Pilly Nicolae în 
cadrul discutării ternei cu 
privire la descoperirea și 
folosirea rezervelor inter
ne. Referindu-se la renta
bilitatea producției de fon
tă, tovarășul Pilly a ară
tat că există posibilități 
de a se produce fontă de 
calitate superioară la uzi
na Victoria Călan, în 
urma cărui fapt se vor 
putea realiza economii a- 
nual de cca. 2,5 milioane 
lei.

Activitatea membrilor 
cercului a adus o prețioa
să contribuție la realiza
rea în primele cinci luni 
ale anului acesta a unor 
economii de 596.000 lei, 
prin reducerea consumului 
de cocs tehnic cu 37-40 
kg. pe tona de fontă, prin 
creșterea cu mult a indi
cilor de utilizare la fur

nale cît și prin reduce
rea la 2 la sută a decla
satelor. Tot la propunerea 
cursanților cercului de e- 
conomie concretă, în cin
stea celui de al IlI-lea 
Congres al partidului 
nostru, furnăliștii și-au 
mărit angajamentul de 
depășire a planului anual 
de la 11.500 tone la 
14.000 tone fontă.

In discuțiile ce au ur
mat, tovarășii Humă Joan, 
propagandist la cercul de 
economie concretă la mina 
Ghelar, Golea Vladimir, 
propagandist la sectorul 
chimic C.S.H., Vereș Ru
dolf, propagandist la cer
cul de economie concretă 
al atelierului C.F.R. Si- 
meria, Kiss Iosif propa
gandist al cercului de eco
nomie concretă la centra
la de forță C.S.H. cît și 
tov. Balint Alexandru pro
pagandistul cercului de 
economie concretă de la 
•sectorul turnătorii C.S.H., 
au scos în relief aportul 
cercurilor ce le conduc, în 
ridicarea nivelului de cu
noștințe teoretice a cursan
ților și în munca desfășu
rată de aceștia în rezol
varea problemelor ridicate 
de procesul de producție.

Tovarășul Humă Ioan a 
reliefat propunerile ți a«



mari indicele de utilizare Cîteva rezultate dar și unele lipsuri
a cuptoarelor

im- 
din 
ale

înre- 
anul

2,3 
1959.

s

Sarcini deosebit de 
portante se desprind 
proiectul de Directive 
celui de-al III-lea Con
gres al partidului pentru 
noi oțelarii de la secția 
I-a O.S.M. Producția de 
oțel va trebui să 
gistreze pînă în 
1965 o creștere de 
ori față de anul
Acest lucru înseamnă că 
secția noastră va trebui 
să producă în următorii 
ani aproximativ 350.000 
tone oțel pe seama mă
ririi indicelui mediu de 
utilizare a cuptoarelor cu 
circa 40 la sută.

Sarcina pusă în fața 
noastră este pe deplin 
realizabilă deoarece de 
la începutul anului și pî
nă în prezent harnicul 
nostru colectiv a produs 
peste prevederile planu
lui 9.140 tone oțel, 
(ținerea 

fost
Fuăririi 
lizare
momentul de față indice
le de utilizare a crescut 
cu peste 12%.

Pa baza masurilor pre
conizate el va crește ne
contenit. Colectivul de 
ingineri și tehnicieni care 
studiază posibilitatea 
măririi indicelui de uti
lizare, a propus anumi
te măsuri. In primul riad 
cuptoarele Martin Va

Ot- 
apestet realizări 

posibilă datorită 
indicelui de utl- 

a cuptoarelor. In

trebui să fie înzestrate 
cu aparatura necesară 
de termotehnică și auto
matizare. Aceasta este 
necesar în scopul unei 
mai bune coordonări a 
regimului termic iti cup
toare. Pe baza studiilor 
întreprinse vom reduce 
timpul necesar de repa
rații la cald cu 40 la 
sută iar la rece cu zece 
la sută. Astfel vom ciș- 
tiga timp prețios și a- 
nual vom putea produce 
la fiecare cuptor sute 
de tone oțel în plus.

Producînd însă
mai mult, va fi 
să se amenajeze 
de pregătire a 
vechi, dotată cu 
corespunzător cum ar fi 
foarfece, prese etc'.
asemenea vom avea 
voie încă de două 
carale de turnare 
liafă de stri'paj. 1 
realizarea acestei i 
atît de necesare, 
dresăm conducerii 
ce a combinatului, 
partea căreia cerem 
sprijin mai mare.

In scopul măririi 
celui de utilizare a 
toarelor și ca atare 
producției de oțel, orga
nizația 
măsuri 
partid, 
sarcini

oțel 
necesar 
o hală 
fierului 

utilaj

membru și candidat de 
partid privind activitatea 
lor la locul de produc
ție ; în toate posturile de 
răspundere au fost re
partizați cei mai harnici 
și prîcepuți comuniști.

Colectivul secției este 
hotărît ca să muncească 
și de acum încolo cu a- 
ceeași însuflețire punînd 
în aplicare planurile par
tidului care sînt de altfel 
planurile noastre.

STOICA
secretarul

bază de

GHEORGHE 
organizației de 
la O.S.M I

De curînd comuniștii 
de la secția I-a furnale 
au analizat activitatea 
depusă de biroul organi
zației de bază de la ale
geri și pînă în prezent. 
Atît darea de seamă cît 
și discuțiile 
evidență că 
de bază s-a 
duce cu mai 
ritate munca politică 
activitatea 
membrii și candidații de 
partid iau parte la viața 
de partid și dezbat 
blemele ce le ridică 
ducția de fontă.

Organizația de 
numără peste 100 
tri și candidați de 
In decursul celor

au scos în 
organizația 

întărit, con- 
multă rnatu-

Și 
economică.

pro- 
pro-

baza 
mcm- 

paitid.
ȘdSC
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Film doc
Anul acesta sărbători- 

aviației va avea 
iunie. In preaj

ma acestei sărbătoriri au
fost organizate în oraș 
diferite manifestări cultu
ral-sportive. Marți după

portul adus de membrii 
cercului la
lor 600.000 lei economii 
la prețul de cost. Tov. Go
lea Vladimir a arătat cum 
cursanții Ilișan Vasile șef 
de echipă și Colceru Ru
dolf maistru — ambii din 
secția chimică de la cocse- 
rie — au făcut propuneri 
ca prin transformarea e- 
lectro-f iltrelor în scrubere 
de amoniac, aă se capteze 
o parte din amoniacul din 
gazul de cocs, și prin ob
ținerea apei amoniacale să 
se realizeze economii anua
le de peste 3.000.000 lei. 
Inovația lor este în studiu 
și trimisă Iprometrului.

Tovarășul Vereș Rudolf 
a vorbit despre preocupa
rea colectivului cercului de 
economie concretă a ate
lierelor C.F.R. Simeria 
pentru înlocuirea metale
lor neferoase deficitare 
prin înlocuirea acestora la 
cazanul generator da 
abur cu piese din tablă 
de oțel, procedeu care dă 
rezultate foarte bune.

A reieșit în mod preg
nant în evidență eficien
ța activității cercului de 
economie concretă de la 
sectorul turnătorii G.S.H. 
din expunerea tovarășului 
Balint Alexandru, care a 
arătat că, dacă ia 1957-

realizarea ce-

de
ci,
se 
de

luni care au trecut au 
fost primiți nouă fruntași 
în rîndurile membrilor de 
partid și 14 candidați, 
în special dintre tovarășii 
care s-au distins în mun
că în activul fără 
partid. In activitatea 
organizația de tază 
sprijină pe grupele
partid. Grupa de partid 
condusă de tovarășul Pos- 
tolache loan explică cu 
multă atenție politica 
partidului nostru, dezbate 
hotărîrile adunărilor ge
nerale, fapt ce a făcut 
să ridice rolul comuniști
lor în producție, ei adu- 
cînd un aport însemnat 
la realizărea sarcinilor 
de plan, întărind disci-

bază 
a ana- 
gene- 

de

respectarea 
exploata- 
cal.iatea

șui inginer Nicolae 
Gheorgheoni. Și situația 
nu poale fi pusă numai 
pe seama cocsului (deși 
în unele zile am primit 
cocs cu rezistență mai 
scăzută). Trebuie să cău
tăm deficiențele noastre 
S-a discutat de multe ori 
problema prâjirii insufi
ciente a sideritei și to
tuși acolo nu se poate 
constata încă un salt ca
litativ la toate schimbu
rile.

El a mai arătat că la 
acordarea punctelor în 
întrecere, pe platforma de 
jos, se are în vedere 
mai mult lungimea știru
lui, neglijîndu-se proble
mele ce le ridică buna 
organizare a muncii, în
treținerea agregatului, 

predarea locului de mun
că în bune condițiuni 
schimbului următor, ceea 
ce a influențat negativ 
în ultimul timp asupra 
creșterii producției de 
tontă.

— O parte din vină o. 
are organizația de bază 
— a spus în cuvîntul 
său tovarășul inginer G 
Scurtu. Ea n-a interve
nit la timp pentru com
baterea lipsurilor ce se 
manifestă în munca u- 
nor furnaliști. Se întîm- 
plă și acum ca unii să 
lipsească neinotivat, 
ea ce ne 
munca. De unde 
ccstea ? Cred că 
tul este urmarea 
nii de îngîmfare 
muncitori și cadre 
conduceie din secție, pe 
urma succeselor anteri
oare'.

Pentru combaterea 
cestei atitudini, 
zația de bază 
sa desfășoare 
muncă politică 
la om pentru 
opinie de masă. Ea tre
buie să acorde o îndru
mare mai calificată or
ganizației sindicale îa 
organizarea și conduce
rea întrecerii cu obiecti
ve concrete, mobilizatoa
re pentru fiecare loc de 
muncă, asigurîndu-se în 
felul acesta noi sporuri 
în producția de fontă și 
economii la prcțal de 
cost

plina tehnologică și de 
producție în schimbul în 
care lucrează. Este bine 
că organizația de bază a 
format un larg activ lărâ 
de partid de aproape 50 
de tovarăși cu o bună 
pregătire tehnico-profe- 
sională cu care organi
zația de bază se consul
tă în unele probleme im
portante de care depinde 
soarta producției.

Organizația de 
de la furnalele 1—4 
lizat în 6 adunări
rale diferite probleme 
producție cum ar ti pre
țul de cost, 
tehnologiei în 
rea furnalelor,
fontei etc., făcînd prețioa
se propuneri care au lost 
aplicate în bună parte.

Ca urmare, anul aces
ta colectivul secției I-a 
furnale a îmbunătățit in
dicii planificați de utili
zare reușind șă producă • 
peste sarcinile de plan 
ma bine de 10.000 tone 
fontă, iar prin ■ folosirea 
economică - a cocsului, e- 
nergiei electrice, apei 
industriale etc., a în
scris- economii la prețul 
de cost pînă la dala de 
1 iunie de 4.323.200 lei.

Un loc important în 
întrecerea socialistă pert- 
tm o producție sporită de 
fontă și la un preț de 
cost mai mic, l-au ocu
pat membrii și candida
ții de partid printre care 
I. Păpușoi, Constantin 
Sireteanu, I. Prodan, Gh. 
Scutaru, I. -Chiroșca, in
ginerul Cornel Scurtu și 
mnlți alții care au dove
dit dragoste în muncă.

— Cu toate rezultatele 
bune și eforturile 
în luna iunie noi 
mas în urmă — 
tat printre altele

indi-

Și
Pentru 
cerințe 
ne a- 
telini-

de bază a 
și pe linie

Astfel, s-au trasat 
concrete fiecărui

u m e n t a r
amiază a fost prezentat 
la cinematograful „Vic
toria" filmul documentar 
„50 de ani de la primul 
zbor al lui Aurel Vlai- 
cu".

1958 prețul de cost a 
fost depășit pe secție cu 
aproape un milion lei în 
1958-1959 datorită propu- 

■ norilor făcute și preocu
pării membrilor cercului 
și turnătorilor s-au făcut 
economii de 1,10 milioa
ne lei, iar în anul curent 
au depășit planul de pro
ducție cu 8,5 la sută rea- 
lizînd economii de peste 
300.000 lei la prețul de 
cost.

Pe lîngă aceste rezul
tate pozitive, consfătuirea 
a scos în evidență și u- 
nele lipsuri din activita
tea cercurilor. Astfel în 
cercul de economie con
cretă de la turnătoria u- 
zinei Victoria Călan, de
și s-au obținut rezultate 
pozitive organizația de 
bază a scăpat din vedere 
programarea discutării în 
cerc a problemei rebutu
rilor la radiatoare, deși Se 
știe că aici, din cauza 
manipulării neatente și a 
incluziunilor de nisip și 
porozității, se dau rebu
turi mult peste procentul 
admis.

Ca o concluzie a 
discutate în cadrul 
sfătuirii, a rezultat
orientare a organelor șl 
organizațiilor ge pșrtidta

I

celor 
con- 
justa

La succesele obținu te de furnaliști au con
tribui/ din plin și munci terii din secția suîlante, 
In fotografie vă prezen tăm cițiva Inuntțași din 
această secție: Moghioroșan Ion, Ciorogaru Nieo- 
lae, Poenaru Mihai și Ioniță Nicolae,

stabilirea programelor cer 
curitor de economie con
cretă prin îmbinarea te
melor teoretice cu proble
mele ce le ridică practica 
locului de muncă, fapt 
ce a dus la cointeresa
rea fiecărui cursant în 
studierea și rezolvarea 
problemelor din ce în ce 
mai complexe ale proce
sului de producție. Apor
tul deosebit adus de mem 
brii cercurilor de econo
mie concretă în obținerea 
depășirilor de plan și rea
lizarea de economii la 
prețul de cost, dovedește 
înaltul nivel de însușire 
a problemelor, creșterea 
simțitoare a conștiinței 
socialiste a cursanților.

Constituid un prețios 
schimb de experiență, con
sfătuirea a dat propagan
diștilor posibilitatea orga
nizării pe viitor a cercu 
iilor ce le conduc în con- 
dițiuni mult mai tune, 
le-a dat o orientare mai 
precisă cu privire la a- 
legerea temelor și modul 
de urmărire a aplicării în 
practică a celor studiate 
în cadrul cercurilor res
pective.

V. ANTONESCU 
consultant al cabinetului 

regional de partid
Huneieara

depuse, 
am ră- 
a ară- 
tovară-

Reprofilarea unor magazine
De curînd au fost re

profilate magazinele de
------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------

Noi blocuri date în folosinfă
Faptul 

este dat 
devenit un lucru obișnuit 
pentru locuitorii orașului 
nostru el făcînd parte 
integrantă din amănun
tele cotidiene ce se pe
trec aeum în Hunedoara. 
Zilele trecute blocurile 
nr. 92, 100 și 103 din 
cvartalul poșta nouă au 
primit în apaitamentele

că un nou bloc 
în folosință a

luminoase și avînd tot 
confortul pe noii lor lo
catari. Aceștia sînt mun
citori, tehnicieni, ingineri 
ori funcționari din com
binat, I.C.S.H., sfatul popu 
Iar și din alte întreprin
deri din localitate. Nu
mărul total al familiilor 
care s-au mutat în aces
te blocuri noi, se ridică 
la 74.

încălțăminte din7 orașul 
nostru. Astfel magazinul 
de încălțăminte din stra
da Molotov a fost profi
lat numai pentru încălță
minte pentru femei, iar 
magazinul din piața Li
bertății numai pentru în
călțăminte bărbătească.

♦♦

ce- 
îngreunează 

toate a- 
rezulta- 
atitudi- 
a unor 

de
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va ticbui 
o intensă 
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...tovarășul Peter Mi
hai. Este cunoscut la 
I.G.O. ca unul dintre cei 
mai activi șț mai con
știincioși șoferi. Iși în
grijește mașina și o 
exploatează cu grijă du
pă capacitatea ei.

Sirguincios, el iși rea
lizează lunar planul de 
transport cu o depășire 
de cel puțin 5 la sută 
In plus la consumul 
specific de benzină are 
economii de circa 6%. 
Economisirea benzinei a 
devenit o grijă a lui de 
mai mult timp, că înda
tă ce oprește camionul 
nu lasă o clipă mai mult 
motorul să consume com
bustibil în zadar

Nu de mult în carne
tul de bord al mașinii 
s-a înscris o nouă cifră, 
care face suma a 120 000 
km. parcurși cu mașina 
fără reparație capitală.

8
Aceasta este dovada «eac8 
mai bună că tovarășul^ 
Peter Ștefan se află prin- 1 
tre cei mai harnici frun
tași ai întreprinderii. El I 
a promis în cinstea Con- î 
greșului partidului că nu I 
se gindește la reparația < 
capitală a maștnei, pînă j 
nu parcurge încă 10-12 ț 
zn<7 km., și atunci va i 
vedea dacă este cazul. 1

...Rotulă loan, care: 
conduce un alt autoca
mion. Dacă el realizează 
dceleași economii la 
benzină, la planul de 
transport procentele lu
nare reprezintă o depă
șire de 8-10 la șută. A- 
ceasta face ca cei 
șoferi să se bucure 
prestigiul cuvenit
întreprindere și exemplul 
lor să fie stimulator 
pentru ceilalți.

MOLDOVAN IRONIM 
corespondent

doi 
de 
In

Prinfre inovatorii combinatului se numără și 
Zăvoianu I. El a aplicat opt inovații. Ultima 
este o mașină pentru /ăiat metale neferoase, 
care duce la creșterea productivității muncii.



Situația din Japonia

a- 
re- 
or-

Rezultatul 
semnificativ al 

unui sondaj 
TOKIO (Agerpres) - 

După cum relatează 
ge.nția Kiodo Țusin, 
zultlatele sondajului
ganizat în rîndurile opi
niei publice din Japonia 
de această agenție în zi
lele de 3 și 4 iunie au 
demonstrat că majorita
tea poporului japonez 
este pentru imediata de
misie a cabinetului Kiși, 
pentru dizolvarea' Came
rei inferioare și organi
zarea de alegeri genera
le în scopul normalizării 
situației politice și îm
potriva) vizitei președin
telui S.U.A., Eisenhower, 
în Japonia.

Numai 8 la sută din

cei întrebați consideră 
că guvernul Kiși trebuie 
să rămînă la putere.

Răspunzînd la întreba
rea cu privire 
lui Eisenhower 
nia. 
din persoanele 
au declarat că 
ceastă vizită. 54 la sută 
din cei chestionați au de
clarat că adoptarea for
țată de către guvern și 
partidul de guvernămînt 
a „Tratatului de securi
tate" japono-american a 
fost un fenomen anor
mal.

Sondajul a arătat că 
în comparație cu sonda
jul organizat în octom
brie anul trecut, procen
tul adepților partidului 
liberal-democrat de ; 
vernămînt a scăzut de 
47 la 32 la sută.

numai 20

la vizita 
în Japo- 

la sută 
întrebate 

aprobă a-

gu- 
: la

W.

Cercurile politice americane 
nevoite să amîne ratificarea 
tratatului militar cu Japonia 

WASriINUiUN (Ager
pres). — In ciuda pregă
tirilor febrile, însoțite de 
o largă publicitate, fă
cute la Washington pen
tru ratificarea, în cursul 
acestei săptămîni, a no
ului /ratat de securitate 
japono-american, lupta tot 
măT hotârîtă a poporului 
japonez împotriva Aces
tui tra/at înrobitor a o- 
Higaf cercurile politice 
americane să amine da
ta ratificării. După cum 
relatează agenția Reuter, 
comisia senatorială pen- 
/ru afacerile externe a

seS.U.A., care urma să 
întrunească la 14 iunie 
pentru a vota noul tratat 
și a-1 înainta imediat 
senatului spre ratificare, 
a hotărît să amîne 
ceastă ședință, 
tător de cuvînt 
siei a declarat 
brii comisiei au
acord să aștepte mai în- 
tîi sosirea 
Eisenhower 
unde, după 
ază Reuter, 
securitate
nor atacuri 
din partea poporului ja
ponez.

a-
Un pur- 
al comi
că mem- 
căzut de

președintelui 
la Tokio 

cum sublini- 
tratatul de

„este supus u- 
puternice'

Mesajul adresat de N. S. Hruscloi 
participanțllor la Conferința 

statelor independente din Africa
MOSCOVA (Agerpres)

— TASS anunță: N. S. 
Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a 
ticipanților 
ța statelor 
din Africa,

Guvernul Kiși 
a trecut la acte 

de violență
TOKIO (Agerpres). — 

TASS anunță: Căutînd 
să intimideze pe japone
zii cu vederi progresiste 
și să-i silească să re
nunțe la 
antiamcricane 
în perioada 
vizite a lui 
fn Japonia, 
Kiși a trecut de la

să 
demonstrații 

proiectate 
apropiatei 

Eisenhower 
guvernul 
amenin-

țări la violență directă. 
Poliția a efectuat la 13 
iunie razii și percheziții 
la Universitatea din To
kio, la sediul Federației 
organelor de auto-condu- 
cere studențești din în
treaga Japonie, la car
tierul general1, al sindi
catelor muncitorilor de 
la uzina metalurgică 
„Kawasaki". Poliția cau
tă persoane „vinovate de 
jignirile" aduse reprezen
tantului președintelui 
S.U.A.

activitatea lor spre bine
le popoarelor Africii, al 
păcii și prieteniei între 
popoare.

N. S. Hrușciov relevă 
în mesaj marile succese 
obținute de popoarele ță
rilor africane în perioa
da de după prima confe
rință de la Accra a sta
telor independente ale

— ii — ....... ..........

Politică „lipsită de orizont"
WASHINGTON (Ager

pres). — După cum a- 
nunță agenția Associated 
Press, senatorul demo
crat american Lyndon 
Johnson, în cadrul unui 
discurs televizat, critică 
aspru politica externă, 
„lipsită de orizont" a 
Statelor Unite.

„Nu sînt de acord, a 
spus el, cu politica exter
nă. Cred că această po
litică este pasivă, lipsită 
de orizonturi. De 8 ani 
politica externă a State
lor Unite are nevoie de 
noi și noi stimulente.

a-Gred că ar trebui să 
doptam o atitudine pozi
tivă și de inițiativă șl 
de asemenea, să înțele
gem mai bine popoarele 
din diferite părți ale glo
bului".

adresat par
ia Conferin- 
independente 

, care se des
fășoară la Addis Abeba, 
un mesaj de salut în ca
re le urează succes în

............... -—♦«

OTTO GROTEWOHL a primit 
o delegație de deputați englezi 
BERLIN (Agerpres).— 

Otto Grotewohl, președin
tele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, 
a primit delegația de 
deputați laburiști englezi 
care se află în R. D.
Germană.

In cursul convorbirii 
care a avut loc cu acest 
prilej au fost abordate 
în primul rînd probleme
le încheierii Tratatului de 
pace cu Germania și re
zolvarea problemei Berli
nului occidental.

Parlamentarii englezi 
au relevat că renașterea 
militarismului în

de elibe- 
jugului 

șl impe- 
exprimă 

se apro- 
cînd 
airi-

Ge

manta occidentală ame
nință serios pacea în E- 
uropa. Ei au fost de a- 
cotd cu declarația lui O. 
Grotewohl că situația din 
Berlinul occidental cons
tituie una din cauzele 
principale ale încordării 
în Europa. Membrii de
legației au declarat că 
transformarea Berlinului 
occidental în oraș liber 
demilitarizat ar putea 
constitui un exemplu bun 
pentru 
nie.

O.
puns 
ba re a
mentarii englezi 
poate da asigurări
D. Germană nu posedă 
arme atomice.

întreaga Germa-

Grotewohl a 
afirmativ la 
unuia din

--- -------------- w---------------
Conferința statelor africane

ADDIS ABEBA (Ager- 
pres). — La 14 iunie 
s-a deschis la Addis A- 
beba cea de-a doua con
ferință a statelor inde
pendente din Africa. 
Conferința a fost deschi-

♦♦

GREVELE DIN FRANȚA
PARIS (Agerpres). — 

Peste 100.000 munciitori 
din construcții din regiu
nea pariziană au decla
rat luni o grevă de ju
mătate de zi. Această 
acțiune a fost sprijinită 
de toate marile centrale 
sindicale și a avut drept 
scop să susțină revendi
cările muncitorilor 
privire la salarii.

cu

Tot luni majoritatea 
muncitorilor1 din impor
tantele uzine chimice 
centrul Franței și din re
giunea pariziană au 
clarat o grevă de 24 ore. 
In același timp la Pa
ris continuă de peste o 
lună grevele 
ale muncitorilor 
transporturi.

din

de-

turnante
din

răs- 
între- 
parla- 

dacă 
că R.

Africii, în lupta 
rare împotriva 
colonialismului 
rialismului și-și 
convingerea că
pie inevitabil ziua 
întregul continent 
can va deveni liber.

Oamenii sovietici, scrie 
N. S. Hrușciov, se bu
cură sincer de succesele 
mișcării de eliberare a 
popoarelor Africii și con
stată cu mare satisfacție 
rolul crescînd al țărilor 
africane în rezolvarea u- 
nor importante probleme 
internaționale.

Popoarele țărilor afri
cane, se spune în mesaj, 
pot fi convinse că în 
lupta lor justă pentru 
eliberarea complectă a 
continentului african de 
sub jugul imperialismu
lui, pentru apărarea prin
cipiilor sfinte ale suve
ranități; naționale, pen
tru lichidarea bazelor 
militare și transformarea 
Africii într-0 zonă a 
cii, pentu aplicarea în 
viață a principiilor 
coexistenței pașnice 
ale întăririi încrederii 
tre popoare, ele au 
Uniunea Sovietică 
mai credincios și aezinte- 
resat prieten și aliat.

Și 
în- 
în 

cel

să de împăratul Etiopiei, 
liable Helasie I.

Peste o sută de dele
gați și observatori din 
diferite țări ale Africii 
se aflau în sala parla
mentului Etiopiei — una 
dintre cele mai vechi țări 
independente de pe con
tinentul african, pentru 
a discu/a problema cea 
mai urgentă și importan
tă — eliberarea 
sub colonialism 
ror popoarelor 
precum și alte

Pe lingă delegațiile o- 
ficiale la conferință se 
aflau și reprezentanți 
ai organizațiilor obștești 
din numeroase țări ale 
Africii. Conferința va du
ra 12 zile.

totală de 
a tutu- 

aîricnne, 
probleme.

(Urmare din pag. Il-a)

a declarat Cooperativa 
„Drum Nou" din orașul 
Hunedoara fruntașă pe re
giune, care a totalizat 
225 puncte față de 220 
puncte obținute de coope
rativa „Solidaritatea" din 
Deva și 195 puncte față 
de cooperativa „Unirea" 
din Sebeș.

La obținerea titlului de 
cooperativă fruntașă pe 
regiune a contribuit mun
ca plină de răspundere a 
majorității cooperatorilor. 
Astfel planul producției 
globale a fost realizat în 
proporție de 103,5 la sută, 
reprezentînd o creștere de 
43 la 
zările 
ducția 
lizată
134,4 la sută, iar planul 
de lucrări pentru popu
lație a fost depășit cu 
8,7 la sută. Volumul bu
nurilor de larg consum a 
crescut cu 65 la sută

sută față de reali- 
anului 1059.
marfă a fost 
în proporție

Pro-
rea-

de

față de anul 1958. In ac
tivitatea financiară, coope
rativa „Drum Nou" a în
registrat un beneficiu de 
aproape 150.000 lei.

In cursul anului 1959 
cooperativa s-a mărit prm 
înființarea a 9 secții de 
deservire a populației și 
au fost atrași încă 34 n<i 
membri cooperatori.

Un merit deosebit al 
cooperativei „Drum Nou' 
îl constituie preocuparea 
față de creșterea de noi 
cadre calificate. Astfel în 
cursul anului 1959 au 
fost calificați 9 tineri la 
locul de muncă și 27 prin 
școlile profesionale. De a- 
semenea o atenție deose
bită s-a acordat și pen
tru îmbunătățirea activi
tății educativ-culturale prin 
organizarea de conferin
țe, intensificarea muncii 
cu cartea, organizarea 
unor programe date de

către brigada artistică de 
agitație și formația de 
dansuri. Datorită conținu
tului bogat al programe
lor, cit și al nivelului ar
tistic înalt, formația ar
tistică de la cooperativa 
„Drum Nou" a ocupat lo
cul I pe regiune. Aseme
nea rezultate au fost ob
ținute și pe tărîm sportiv.

Succesele muncii coope
rativei „Drum Nou" se 
datoresc activității pline 
de abnegație a tuturor co
operatorilor în frunte cu 
comuniștii și utemiștii. 
Merită toată lauda tova
rășii Kelemberger Iosif II, 
Burcescu Victor, Făt loan, 
Szigyarto Andrei, Bîrlea 
Gheorghe, Postachidis Tă- 
nașe. Stoica Elena, Șer- 
ban Maria, Istvan Mar
gareta și mulți alții, 
au muncit cu mult 
de răspundere pentru 
lizarea sarcinilor de

pentru creșterea prestigiu
lui cooperației meșteșugă
rești.

După ce reprezentan
ții uniunii raionale a co
operativei din Brad au 
înmînat drapelul de uni
tate fruntașă pe regiune, 
tovarășului Lazăr Ștefan 
președintele cooperativei 
„Drum Nou", au urmat 
discuții fructuoase. In 
vîntul lor tovarășii 
Iemberger Iosif II, 
chin Adrian, Făt loan,
can Jana, Neagoie Elena, 
și alți membri ai coope
rativei „Drum Nou" au 
împărtășit din experiența 
lor, au evidențiat metodele 
bune folosite în muncă 
și s-au angajat să nu pre
cupețească nici un 
pentru realizarea 
rilor ce se vor lua
de al III-lea Congres al 
partidului nostru.

In cuvîntul lor tovară
șul Tiberiu Frankfurt, se-

eu- 
Ke- 
Lu- 
Lu-

efort 
hotărî- 
la cel

care 
simț 
rea- 
plan

cretar al Comitetului oră
șenesc de partid și tova
rășul Nagy Dezideriu au 
felicitat colectivul frun
taș, au evidențiat aspec
tele bune în munca coope
rativei, au făcut recoman
dări cu privire la munca 
de viitor, îndrumînd pe 
toți membrii cooperatori 
să lupte cu toată hotărî- 
rea pentru a da viață mă
rețelor sarcini prevăzute 
în planul de perspectivă 
pentru următorii ani.

Participanții la această 
ședință de lucru, atit mem
brii cooperativei „Drum 
Nou", cît și reprezentan
ții uniunilor raionale, au 
asigurat conducerea Uniu
nii regionale a coopera
tivelor că vor lupta cu 
toată energia, pentru a 
traduce în viață sarcini
le partidului și guvernu
lui, îmbunătățind necon
tenit activitatea lor pen
tru o deservire cît mai ci
vilizată, pentru satisface
rea nevoilor oamenilor 
muncii.

..............-.....- i i — ■■

In vizită la fabrica de pîine
fivitatea lor zilnică se 
concretizează prin 26.00Q 
kg. pîine neagră, 500 kg. 
pîine 
buc. ] 
buc. : 
pîine 
buc, i 
chifle.

(Urmare din pag. 2-a)

toate calitățile și pe dea
supra e și proaspătă, cal
dă, dacă nu am trimite 
cîte un gînd de mulțu
mire.

Muncitorii fabricii de 
pîine își fac datoria. Ac-
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intermediară, 500
pîine secară, 3.0C0
franzele, 150 buc.
albă a 2 kg., 4.000
cornuri, 2.000 buc.
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Fochistul fruntaș

de 
in

Car

Clnd s-a angajat la 
laminorul de 800 mm., 
tovarășul Cărbunaru Ra
du, proaspăt absolvent al 
școlii profesionale, a fost 
repartizat să lucreze la 
unul dm cuptoarele u- 
dinei. De atunci cu tre
cut mai mulți arii In a- 
cest răstimp, imbinltui eu 
pricepere cunoștințele te
oretice cu cele practice, 
el a luptat necontenit 
să-și perfecționeze califi
carea profesională.

Pentru strădania 
care a dat dovadă 
muncă, tovarășul
bunaru este apreciat șt 
stimat de laminatori. In- 
tr-o consfătuire de pro
ducție, comitetul sindical 
de secție l-a trecut pt 
lista fruntașilor in pro
ducție,

Acest fochist, este un 
tînăr inimos. Cu patru 
luni in urmă, secretarul 
organizației de partid l-a 
chemai la sediu și i-a 
spus:

— La cuptorul cu pro
pulsie ne trebuie un om 
bine pregătit, care să lu
creze cu tragere de ini
mă. A'i vrea să mergi la 
acest post ?

Fochistul n-a stat prea 
mull pe glnduri șt a 
acceptat :

1

— Mă duc, tovarășe 1 
secretar /

Comunistul Cărbuna- 3 
ru Radu și-a luat in prt-1 
mire cuptorul. Aici se -j 
cerea mai multă raspun- J 
dere șt atenție. Var el J 
n-a dat înapoi. A Ince- 
put să lucreze cu aceeași s 
pastune. Incărclnd cup- -j 
torul după calitățile de ț 
oțet, el a reușit — prin- -] 
tr-o mai bună reglare a ț 
temperaturii — să obți- ] 
nă o încălzire mai răpi- ”] 
dă a lingourilor. In loc ț 
de 75 lingouri, tovarășul ] 
Cărbunaru încălzește a- ] 
cum 90 pe schimb -j 

împreună cu tovarășii ț 
săi de muncă — Durat- 
tru Gheorghe șl Drago- * 
mir Ilie, el intimpină cel ] 
de-al treilea Congres al î 
P.M.R., intensificind In- 1 
trecerea pentru a contrl- 1 
bui și mai mult la obți- 
nerea pînă la 20 iunie. ) 
a 3.000 tone laminare s 
peste plan și 300.000 lei s 
economii la prețul de ț 
cost.

...La intrarea tn hala ț 
laminorului se află un ■) 
panou de onoare. Prtn- ] 
tre alte fotografii expu- ■] 
se aici, se află și cea a ") 
tovarășului Cărbunaru"] 
Radu, fruntaș in întrece- ] 
rea socialistă in cinstea ") 
Congresului partidului. •)
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