
SPOR LA MUNCĂ 
luc rarilor 

celui de-al lll-lea 
Congres al P.M.R.

Astăzi la București încep lucrările celui de-al 
lll-lea Congres al partidului, eveniment de uria
șă însemnătate în viața poporului nostru. Con
gresul va lua în dez batere proiectul de Di
rective pentru planul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960— 1965 și pentru programul 
economic de perspectivă.

Congresul al lll-lea al P.M.R. se desfășoară 
într-o perioadă care se caracterizează prin a- 
vîntul nestăvilit al forțelor socialismului și pă
cii, prin slăbirea considerabilă a pozițiilor impe
rialismului. In epoca noa stră cînd dezvoltarea o- 
menirii este determinată de mersul și rezultatele 
întrecerii între cele două sisteme mondiale, econo
mia țărilor socialiste în frunte cu U.R.S.S., se 
dezvoltă și se întărește necontenit, în timp ce 
economia țărilor capitaliste rămîne șubredă și 
nestabilă, măcinată de co ntradicții adînci.

Țara noastră, parte componentă a puternicu
lui lagăr al socialismului, construiește cu succes 
sociansmul. Sub conducerea partidului, harnicul 
nostru popor muncitor transformă într-o mă
reață realitate nemuritoa rea învățătură a lui Marx, 
Engels și Lenin în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste în Ke pub. ica Popu.ară Romînă.

Perioada care a urmat după cel de-al 11-iea 
Congres al partidului, a fost o perioadă de plin 
avînt, de creștere conți nuă a forțelor de prouuc- 
ție, lărgirea și consolida rea relațiilor de prouuc- 
ție socialiste, dezvoltarea proporțională a econo
miei naționale pe o linie mereu ascendentă și pe 
această bază, ridicarea nivelului de trai material 
și cultural al poporului muncitor.

In această perioadă, cele mal de seamă rea
lizări au fost dobîndite în ramurile principale 
ale industriei, de care de pinde mersul înainte al 
întregii economii naționa ie. Iată doar cîteva e- 
xemple. In anul 1960 in dustria siderurgică pro
duce față de anul 1955 de peste două ori mai 
mult oțel, de peste două ori mai multe laminate 
finite pline, de 4,8 ori mai multe țevi de oțel, 

'-de peste 5,6 ori mai mult cocs metalurgic etc.
Rezultatele obținute pînă acum și perspective

le construcției socialiste au dat un mare avînt 
inițiativei creatoare a cla sei muncitoare, a țărăni
mii muncitoare, a intelectualității, care prin ener
gia și străduințele lor pli ne de abnegație, au în
făptuit cu succes sarcinile trasate prin Directi
vele Congresului al II- lea al partidului pentru 
dezvoltarea economiei na tionale în anii 1950 — 
ludo.

Producția globală industrială a înregistrat în 
ultimii cinci ani un ritm mediu anual de crește
re de zece la sută, iar în anul 1960 potrivit pia
nului de stat, producția industrială va spori cu 
l-t la sută. Ceea ce în seamnă că volumul pro
ducției industriale va fi în acest an de cinci ori 
mai inare decît în anul 1938.

Poporul nostru a primit cu entuziasm uriaș 
proiectul de Directive. Congresul al lll-lea al 
P.M.R., — care va lua în dezbatere aceste cifre 
— a fost întîmpinat de către toți oamenii mun
ții cu noi și deosebite succese in întrecerea so
cialistă. Astfel numai si derurgiștii, combinatului 
nostru au produs în contul angajamentului în 
primele cinci luni ale a cestui an peste 45.000 
tone laminate, 18.000 to ne fontă, 37.000 tone o- 
țel Martin și electric, mii de tone de cocs meta
lurgic aglomerat etc.. In aceeași perioadă cons
tructorii hunedoreni au înălțat zeci de blocuri, 
care totalizează aproape 500 de apartamente con
fortabile. '

Importante succese au fost obținute și în 
opera de transformare s oqialisță a agriculturii. 
Astfel, în cele patru su burbii ale orașului nostru 
au luat ființă trei gos podării agricole colecuve, 

Asigurînd o conținu ă dezvoltare^ proporțio
nală, armonioasă a intre gii economii naționale, 
potrivit proiectului de Directive și pe viitor con
centrarea principalelor e forturi va fi în direcția 
industrializării socialiste, asigurînd dezvoltarea cu 
prioritate a industriei grele cu pivotul ei. indus
tria constru toare de mașini.

Proletari din toate țările u-iiț'-vă!
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Slavă P. M. R., conducătorul încercai 
al poporului, organizatorul și inspiratorul 

victoriilor noastre !

Sint oameni harnici și 
inimoși furnaliștii secției 
intiia. După apariția Di
rectivelor celui de-al III- 
lea Congres al partidului 
nostru, ei au intensificat 
'întrecerea socialistă la 
care au fost antrenați 
marea majoritate a jur
naliștilor. In fruntea a- 
cesteia, s-au situai ea 
de obicei, comuniștii. 
Schimbul inginerului co
munist Ghcorgheoni Ni- 
colae spre exemplu, a 
ctștigat a patra oară in 
acest an titlul de schimb 
fruntaș in producție. A- 
cest schimb se află acum 
in întrecere eu schimbul 
tineretului condus de to
varășul Cindea Iosif...

In iureșul întrecerii, 
membrii schimburilor au 
descoperit soluții șl me
tode noi, pentru mărirea 

producției de fontă. Cei 
șase inovatori comuniști 
printre care se numără 
tovarășii Fecher Iosif, To- 
caci Ioachim șiOprișan 
Ion, au prezentat cabi
netului tehnic un număr 
de 19 inovații.

In cinstea Congresului 
partidului, tovarășii 
Scurtu Cornel și Sculam 
Gheorghe au aplicai do
uă inovații interesante. 
Prima — „Modernizarea 
sistemului de acționare a 
clopotelor șt pllniilor la 
furnale", sare a adus sec
ției economii în valoare 
de 1.200.000 lei, iar a 
doua: „Recondiționatea 
roților dințate de la re- 

ductoarele benzilor de a- 
limentare".

Dar, furnaliștii .iu s-au 
mulțumit cu rezultate 
obținute in această pri
vință. Ei au găsit și al
te posibilități. De pildă, 
su aplicat metoda repa

rațiilor din mers prtn 
care s-a redus timpul de 
opriri planificate cu 50 
la sută. Datorită aceste
ia, planai pe întreaga 
secție a fost depășit lu
nar in medie cu 500 to
ne fontă. Rezultate bu
ne a dat și metoda de 
reorganizare a ciclult'.} 
de reparații a furnalelor. 
Astfel s-au realizat repa
rații de bună calitate.

Cuvîntul 
dat a fost 

respectat
Colectivul de muncă 

al laminorului de 80u 
mm., a produs 197 tone 
laminate peste angaja
mentul de 3000 tone luat 
in cinstea celui de-al lll- 
lea Congres al P.M.R. 
Totodată, laminatorii au 
ledus prețul de cost, în- 
registrînd economii 'im
portante prin reducerea 
rebutului cu 30 la sută, 
mărirea 'ilezei de lami
nare cu 2,9 la sută, re
ducerea consumului de 
energie electrică cu 2 la 
suta, etc. Fruntașe în În
trecerea socialistă pentru 
obținerea acestor rezulr 
tale s-au situat schim
burile conduse de comu
niștii Constantin Petru și 
Nedelcu Nicolae.

☆
Pentru a cinsti Con

gresul partidului cu cele 
mai frumoase realizări 
în muncă, furnaliștii sec
ției a doua au lucrat vi
neri în cadrul unui însu
flețit schimb de oncaie.

Sîmbătă dimineața 
muncitorii, inginerii și 
tehnicienii ce deservesc 
furnalele 5—6, au mar
cat un nou succes: ei 
au raportat partidului că 
angajamentul mărit de 
la 2.800 la 3.620 tone 
fontă peste plan, luai 
în cinstea Congresului, a 
iest îndeplinit.

care n-au stingherit pro
cesul de producție.

Datorită întrecerii care 
a scos la iveală metode 
noi de muncă, fu nudiș
tii din secția amintită au 
obținut rezultate frumoa
se in producție, indepli- 

nindu-și angajamentul 
luat in cinstea Congre
sului partidului. Toto
dată ei și-au îndeplinit 
planul semestrial pe a- 
nul curent cu 15 zile 
înainte de termenul fixat 
șl au produs cu 10.815 
tone fontă mai mult de- 
cit prevedea planul. Pe 
această bază, la capito
lul economii a fost înre-< 
g strata importanta sumă 
de 4.500.000 lei.

f Fruntași 
ai întrecerii 

socialiste

CHIROȘGA ION 
prim-topitor furnalul I

ZAVALAȘ VASILE 
manevrant la laminorul 

de 1.000 m.m.

VELIGI ALEXANDRU 
sudor I.C.S.H.

însuflețiți de lurecii 
vele celui de-al lll-lea 
Congres al P.M.R., care 
prevăd o creștere de a- 
proximativ 2.000.000 de 
tone fontă în 1965 față 
de 1959, furnaliștii sec
ției I-a sint hotărîți să 
înceapă o nouă etapă a 
întrecerii socialiste.

Rezultatele obținute 
pînă acum au demon
strat colectivului de la 
jurnale că poate îndepli
ni planul de producție 
pe anul acesta în 
luni. Atest lacra 
pusiou, pentru că 
punica Harnicului colec- I 
tio, ee se află In ințre-

11 
este

<n

cerea SociCj^gță&Se gă
sesc comuniști destoinici... 
care pun la inimă soar
ta producției de. fontă, i

V. DRA0OM;IR
[Continuare țn gog. ZK-<»2



OTELĂRIA NOU W
A

Hunedoarei, pulsînd de 
clocotul muncii creatoare, 
avîntate, a miilor de 
constructori și sidernr- 
giști i se spune „inima 
de oțel a patriei". Ea 
este azi unul din marile 
centre industriale ale ță
rii noastre, cel mai mare 
centru siderurgic.

Construirea noii oțelă- 
rii Martin a cărei capa
citate de producție este 
de aproape două ori mai

Nimic nu-ți mai amin
tește de „Lunca Cernii" 
de la marginea orașului 
Hunedoara. Pustia lun
că de altădată, oamenii 
au transformat-o într-o 
așezare ce găzduiește 
noul gigant al industriei 
noastre socialiste. Privi- 
ți-l I Blumingul și lami

SPITAL — OR

ra cu ajutorul tehnis a- 
cer dat de Uniunea Sos ie-

norul de 650 se întind 
pe o lungime de un kilo
metru.

In scurt timp cele 
două agregate vor atin
ge capacitatea planifi
cată. Primii pași s-au 
și făcut pe acest drum...

Blumingul are o parti
cularitate specifică : auto

mare decîf a vechii oțe- 
lării, a însemnat un 
nou pas în creșterea 
producției de oțel. Neîn
chipuit de greu ar fi să 
reconstitui ceasurile de 
început. S-a notat pro
babil undeva că la 5 fe
bruarie 1956 la orele opt 
dimineața (pe un ger a- 
prig) cel dintîi stîlp me
talic a fost ridicat de 
către constructori mareînd 
punctul de plecare în ri

BLUMINGUL
matizarea, căre i situează 
printre agregatele de ma
re productivitate., între
gul proces tehnologic 
este deservit de patru 
posturi de comandă auto
matizată. O ușoară miș

care a manetei unui post 
de comandă și valțurile 
prind lingoul. O altă 
mișcare și vălătucul de o- 
țel se transformă în se- 
miprodusul respectiv. Au
tomatizarea este expri
mată șl printr-un alt 
fapt. Față de vechiul la-* 
minor din combi nat, ra- 

dicarea acestui mare o- 
biectiv industrial.

Mii de tone de cără
mizi, de fier beton au 
fost utilizate Au fost 
turnați ' 92.000 metri cubi 
beton armat și simplu. 
Iată și un amănunt edi
ficator : din această can
titate se poate face un 
zid înalt de 4 metri, 
cu o grosime de 2 metri 
și lung de 15 km. Invin- 
gînd greutățile inerente 

portul celor ce deservesc 
noul agregat este de 2 la 
20. Și colectivul de mun
că de la bluming a în
țeles că numai stăpînind 
cele mai moderne meto
de de producție, tehnica 

nouă — caracteristici a- 
le dezvoltării induși ri 
noastre socialiste — pot 
urma neabătuți calea 
progresului. Or, potrivit 
sarcinilor de plan pe a- 
cest an, blumingul își va 
dubla producția față de 
anul trecut.

La numai o lună d« 

oricărui început, cons
tructorii au predat oțe- 
larilor noul uriaș indus
trial.

5 mai 1958! la orele 
22,55 echipa prim-topito- 
tului comunist Caramalis 
Teodor a elaborat cea 
dintîi șarjă la cuptorul 
nr. 1. Au intrat apoi 
pe rînd în funcțiune 
cuptorul nr. 2 la 17 oc
tombrie și cuptorul nr. 3 

la intrarea acestui agre- 
gat în funcțiune, unul 
din inginerii de speciali
tate ne declara :

— Vrem ca în scurt 
timp să ajungem la o 
viteză de laminare de 
trei minute pentru un 
lingou.

Astăzi asemenea cal

cule sînt rămase în ur
mă. In opt ore un 
schimb laminează 220— 
230 de lingouri și se 
tinde spre o viteză și 
mai mare. Perspectivele 
planului de șase ani au 
însuflețit și mai mult 
muncitorii, tehnicienii și 
inginerii care deservesc 
acest agregat. Fiecare 

la 26 decembrie 1958 
Din ziua intrării în func
țiune cu întreaga capa
citate de producție a 
oțelăriei Martin nr. 2, 
colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de 
aici a înscris fapte fă
ră precedent.

Ei au învățat să mî- 
nuiască cu pricepere 
complicatele agregate 
moderne, au devenit stă- 
pîni destoinici ai tehni
cii. Aici, la noua oțelă- 
rie lucrează maistrul oțe- 
Iar Ștefan Tripșa, Erou 
al Muncii Socialiste, iu
bit și prețuit de tovară
șii săi.

Colectivul acesta har
nic muncește neobosit, 
neprecupețindu-și efortu
rile. Sînt azi bine cu- 
noscuți prim-topitorii 
Enache Constantin, Mi
hai Brînzei, Caramalis 
Teodor, Marian Axente, 
Opriș Avram ca și tur
nătorii Mihăilă Emilian, 
și Baba Gheorghe, ori 
Grigore Bogdan din haj 
Ia de pregătire. Oțelarii 
sînt oameni care își res
pectă ctivîntul. Faptele 
lor au dovedit pe deplin 
și de nenumărate ori a- 
ceasjia. Angajîndu-se să 
dea peste plan în cinstea 
celui de-al IlI-lea Con
gres al partidului 10.000 
tone oțel, ei nu numai 
că și-au îndeplinit acest 
angajament, dar l-au de- 
pășit realizînd de la 1 
mai și pînă la 16 iunie 
12.181 tone oțel peste 
plan, iar de la începu
tul anului și pînă la a- 
ceeași dată ei au produs 
33.000 tone oțel peste 
plan.

laminator este conștient 
de marea sa răspundere 
în lupta pentru creșterea 
producției. Succesele re
alizate pînă astăzi la 
bluming, elanul patrio
tic al echipelor ce deser
vesc marele făminor sînt 
chezășii ale unor izbînzi 
viitoare tot mai însem- 
nate»

sar cuptoarelor înalte era 
importat. Dar odată cu

In anii puterii popu
lare volumul producției 
industriale a întrecut cu 
mult cea mai înaltă pro
ducție din timpul capi
talismului. An de . an in
dustrializarea socialistă 
a țării a cunoscut și cu
noaște succese deosebite

In trecut nu putea fi 
nici vorba de cocs. Acest 
combustibil atit de nece

Orașul Hunedoara a 
cunoscut în anii dintre 
cel de-al doilea șt cel de
al treilea Congres al par
tidului s dezvoltare fără 
seamăn. Au fost ridicate 
aici o sumă de construc
ții industriale și social- 
culiurăle de mare am
ploare, intre care pot fi 
citate: o școală medie 
care are 14 săli de cla

să, casa orășenească, de 
cultură a cărei sală de 
spectacole are 800 de lo
curi, clubul muncitoresc 
cu o sală de reuniuni cu 
o capacitate de 1.400, 
de (ocărit complexul res- . sforțată, .

c o

dezvoltarea vertiginoasă 
a industriei siderurgice, 
punerea in exploatare a 
noilor furnale de mare 
capacitate, a fost necesa
ră construirea și pune
rea în folosință a unei 
uzine eocso-ehimice.
fel printre alte zeci de 
construcții industriale, a 
fost ridicată în Hunedea- 

taurănt „Cdrvinul" un 
complex sportiv ' — re
cent inaugurat — eu 
15.000 de locuri.

La 29 iulie 1957 a fost 
dat ir. folosință spitalul 
eontagioși eu 75 de pa
turi. Această unitate 
nouă menită să asigure 
condiții mai bune ocro
tirii sănătății oamenilor 
muncii, este înzestrată 

cu instalații moderne, eu 
serviciu radiologie și la
borator propriu și este 
deservită de personal me
dical de specialitate, ca 
0 înaltă calificare proft-



FURNALUL 5

SERIA

mă uzină coc-

irea în funcție 
uzine, producția 
tre anii 1955—‘ 
ascut de

■nt, pe 
aterii de
(late in 
te construiește 
aierie de socs. 
fîrșitul anului

I960 co.pacija.tea finală 
a uzinei cocso-chimice va 
ajunge la capacitatea sta
bilită. Totodată a luat 
o mare extindere sectorul 
chimic care produce, o 
serie de substanțe și mu
ierii pririte , pentru indus
tria chimică șt farmaceu
tică. ,

Deși această uzină 
este o nouă unitate in
dustrială, totuși, oamenii 
care o deservesc s-au 
deprins eu mînuirea mo- 

dtosebită — 
ă 'exprimată în 

construoțiilt 
regimul nos- 
aeordat fi

lingă
cogs

6X-

pro
se 

pil-

CONSTRUCȚII SOCIALE 
I

N
creării unor condiții op
time de viață pentru co
piii siderurgiștilor și con
structorilor din Hune- 

ra Au fost date in 
folosință ereșa și grădi
nița eu orar s’ăptăminai 
din orașul muncitoresc 

dernelor agregate și uti
laje. Printre cocsarii de 
nădejde al căror renume 
a trecut de mult peste 
hotarele orașului și ale re
giunii noastre, se numă
ră tovarășii Gherghely 
Cornel, Neuman Tiberiu, 
Dombrowski Mihai, Gro- 
zăvescu Gheorghe șl 
mulți alții.

In foto: Un aspect ge
neral asupra uzinei coc- 
so-chimice.

Copiii celor care au ridi
cat nona Hunedoară și 
care manceio mi pentru 
continua creștere a 
ducțiel siderurgice, 
bucură aci de grijii 
rin/eased

Cel mai mare furnal al 
țării, furnalul nr. 5, care 
predomină întreaga așe
zare a Hunedoarei, este 
mîndria celor ce îl deser
vesc. Despre acesta este 
vorba. Prima șarjă la 
furnalul de 700 metri 
cubi, a fost elaborată cu 
4 ani in urmă, la 2 au
gust 1956.

Caracteristic este gra
dul de înzestrare tehnică 
a acestui agregat. Pro
cesul de producție — a- 
idomatizat; munca oa
menilor la încărcare re- 
zumindu-se la apăsarea 
unor butoane care pun 
în mișcare un complex 
de mecanisme. Regimul 
termic cit și întregul pro
ces tehnologic se face'cu 
ajutorul unor aparate 
speciale care înregistrea
ză automat fiecare vari
ație în procesul de fun
cționare a furnalului. Pro
ducția dată numai de 
furnalul 5 este de 1,5 ori 
mai mare decît toată pro
ducția de fontă realizată 
în Romînia burghezo-mo- 
șierească.

Urmînd cu încredere 
drumul arătat de partid 
in dezvoltarea și consoli
darea economiei noastre 
naționale, furnaliștii au 
sporit producția de fontă 
de la un an la altul. O 
dată cu producția a cres
cut capacitatea oameni
lor de coordonare a 
muncii șt stăpinire a mo
dernului agregat. Comu
niștii, cum este și firesc, 
sint forța însuflețitoare a 
întrecerii socialiste. La 

jurnalul 5, comunistul 
Crișan Vasile este un 
maistru, de neîntrecut 
Tovarășii Iurca Simion 
și Olaru Alexandru s-au 
făcut cunoscuți în toată 
țara prin realizările ce 
le-au obținut in munca 
asiduă pentru continua 
sporire a producției de 
fontă

— Temperatura aeru
lui insuflat in furnal — 
spune tovarășul Roman 
Gheorghe, șeful secției a 
Il-a furnale — este în 
medie mai mare acum cu 
circa 200 grade decît in 
primii ani de exploatare...

Iată doar un aspect al 
progresului tehnic, care a 
dus la mai. buna folosire 
a capacității de producție 
a furnalelor. Cifrele sint 
convingătoare. Indicele de 
utilizare obținut anul a- 
cesla la furnalul 5, cu
noaște un spor de 119 la 
sută față de media indi
celui realizat in anul 
1956, de 35 'la sută com
parat cu cel din anul 
195/, de 35,46 la sută 
față de cel realizat in 
ry->8 și cu 15.43 la sută 
mai mare dccit media in
dicelui de utilizare obți
nut . anul trecut. Numai 
producția dată de acest 
furnal întrece cu peste 
40 la sută producția de 
fontă dată de toate fur
nalele combinatului la 
un loc.

Azi, cind, întregul nostru 
popor își îndreptă cu re
cunoștință gțndul către 
încercatul nostru partid, 
către col de-al III-lea

Congres al P.M.R., jur
naliștii secției a Il-a ca 
toți siderurgiștii se a- 
vintă entuziaști in între

cere, raporlind că și-au 
îndeplinit angajamentul 
în cinstea mărețului eve
niment.

Obișnuit, anii care s -au scurs de la elibera
re sint denumiți de oam enii muncii, cu deplină 
și îndreptățită mindrie, „anii noștri", soaotindu-i 
pe bună dreptate, răstimpul în care țara a cunos
cut cele mai adinei prefă ceri și transformări din 
storia sa, pe drumul spre mai binele tuturor ce

lor ce muncesc.
Unul din aspectele acestor prefaceri intîlnit 

adesea — iar în Hunedoara la fiece pas — este 
șt intensa construcție de locuințe. In orașul nos
tru începind din 1948 și pină la 20 iunie 1960 
— ziua deschiderii celui de-al III-lea Congres al 
partidului — au 'fost da te in folosință 2689 aJ 
partamente. Intre cele două Congrese (deci între 
anii 1955- -I960) au fost construite 47 de blocuri 
cu 829 apartamente. Numai în acest an construc
torii au predat încă 21 de blocuri cu 462 apar
tamente, cifrele acestea, oglindind ritmul mai ac?

celerat pe care l-a luat construcția de locuințe in 
I960, anul celui de-al III-lea Congres. Suma im 
vestită in eonstrucția de locuințe pentru siderur- 
glHii hunedoreni se ridici la peste 14! milioa
ne lei.

Acestea sînt doar citcoa din realizările în
făptuite în orașul nostru in anii dintre Congre
sele al II-lea și al III- lea ale partidului. Prefa
ceri minunate vor fi împlinite și in anii ce Vin^ 
dezvoltarea bazei materiale a culturii, inten
sificarea muncii de răs pîndire a luminei științei, 
creșterea numărului de școli, biblioteci, cămine 
culturale, îmbunătățirea permanentă a asistenței 
medicale, creșterea ritma lui construcției de locu
ințe, a numărului de stații de radio și stații re-, 
leu pentru televiziune etc. O bună parte a aces’ 
tora vor sluji pe harnicii siderurgiști ți eonstrua- 
(cri hunedoreni. __ _ . .sj



Combinatul siderurgic — la cel de-al lll-lea Congres
(colectivul combinatului 

nostru a luat cunoștință 
cu multă satisfacție des
pre proiectul de Directive 
ele Congresului al Ill- 
lea al P.M.R. privind 
planul de dezvoltare al 
economiei naționale pe 
anii 1960—196d ți des
pre programul economic 
de perspectiva.

Rezultatele de pînă a- 
cum ale străduințelor 
harnicului nostru colec
tiv, se oglindesc în ceic 
23.536 tone aglomerat, 
5.814 tone cocs, 19.282 
tone fonia, 41.060 tone 
oțel Martin 8.377 oțel e- 
lectric și 42.695 tone la
minate date de la înce
putul anuiui peste p.a.,, 
realizînd în numai 0 
luni economii la prețul 
de cost de 37.765.OCO lei. 
La oțelârii indicii de uti
lizare au sporit în acest 
timp față de 1959 cu 
peste 20 la sută, la fur
nale cu 12,7 la sută și 
la laminoare cu 65 la 
sută. In urma acestei 
succese siderurgiștii ra
portează partidului că la 
data de 1/ iunie au în
deplinit planul pe primul 
semestru, deci cu io ziic 
înainte de termen. Un 
mare rol în obținerea a- 
cestor rezultate l-au avui 
organizațiile de partid 
care în mod permanent 
au îndrumat și sprijinit 
activitatea telinico-econo- 
mică a secțiilor și sec
toarelor din combinat. 
Organizațiile de bază de 
la secțiile furnale, oțe- 
lării și laminoare, ca și 
din majoritatea celorlal
te secții, au dovedit ma
turitate, fiind capabile să 
mobilizeze și să organi
zeze entuziasmul, price

perea și nariiicia munci
torilor noștri.

Față de lipsurile 
au fost semnalate de Cvi 
de-al 11-lea Congres ai 
P.M.R. cu privire la in
dustria siderurgica, ia 
combinat în anii dintre 
cele două congrese indi
cii de utilizare au cres
cut la furnale cu 30,66 
la sută, ia cuptuaieic 
Martin 58,58 la sută, la 
laminoare cu Zl,ub m 
sută, depășindu-se prin 
aceasttț prevederile pia
nului cincinal. Productivi
tatea muncii a crescut 
de peste trei ori față de 
o sarcină medie de 50 la 
sută pe economia națio
nală, iar prețul de cost 
al produselor noasae 
s-a redus la fontă cu 
15,9 la sută, la oțel 
Martin cu 28,9 la sută 
și la laminate cu 24,2 
la sută.

Tot mai multe sînt 
preocupările muncitorilor, 
tehnicienilor și ingineri
lor noștri de a aduce 
îmbunătățiri proceselor de 
fabricație. In cadrul sec
ției O.S.M. II, colectivul 
format din ing. Kraft 
Natan, maistrul princi
pal l'ripșa Ștefan, ing. 
Rebreanu Gh. și ing. Pe- 
nescu Mircea, au făcut 
propuneri de reducere a 
timpului de reparații la 
cald și ajustarea cuptoa
relor între șarje, care au 
dus la economii postcal- 
culate în numai șase luni 
de 2.753.462 lei. La fel 
în cadrul uzinei cocso- 
chimice tov. Bacnev Ior
dan împreună cu Badiu 
Trufin, Rusu loan și in
ginerul Gherghel Cornel, 
au propus măsuri pen
tru mărirea durat ilității 

ușilor la cuptoarele de 
cocsificare, în urma că
rora se realizează eco
nomii de peste 175.000 
lei anual. Și la secția 
I-a furnale maiștrii Bi- 
mmel Minai și Hagea 
Teodor au contribuit la 
realizarea de economii 
prin aplicarea inovație, 
cu privire la moditicarca 
lagărelor și a rolelor de 
ghidaj de la separatorul 
de zgură.

In acest an întrecerea 
socialistă s-a dezvoltat 
mult. Se cunoaște răsu
netul pe care l-a avut în 
întreaga țară larga miș
care a oțelarilor și tur- 
naliștilor noștri pentru 
sporirea productivității 
agregatelor șt reaiizaieu 
ac maici înalțî de exploa
tarea acestora. In între
cerea socialistă ce se 
desfășoară în cinstea ce
lui de-al lll-lea Congres 
al P.M.R., silit a^uci.aji 
peste 9.000 de muncitori 
din rîndul cărora s-au 
ridicat aproape 2.000 de 
noi truruaji în producție. 
Gele mai frumoase re
zultate le-a realizat 
schimbul tineretului de 
la oțelăria veche, care pî
nă acum a dat mai mult 
de 200 șarje raptae. E- 
chipele conduse de pritn- 
topitorii Orelt Paul și E- 
nache Constantin de la 
oțelăria nouă, au dat 
peste plan 1054 și res
pectiv 938 tone oțel. La 
laminorul de 800 milime
tri manevranții Topîlcea- 
nu Ioan, Ilea Iordan și 
Vaidan Petru și-au înde
plinit planul de produc
ție pe luna mai în pro
porție de 106 la sută.

Ardoarea și dragostea 
muncitorilor noștri față

de muncă este garanția 
sigură că și sarcinile de 
viitor vor fi îndeplinite 
cu succes. In multe sec
ții se vor aplica cele 
mai noi metode ale cu
ceririi științei și tehnicii. 
Astfel, pentru elaborarea 
fontei la furnale se va 
folosi aglomeratul auto- 
fondant presiunea ridi
cată la gîtul furnalului, 
gazul metan pentru 
intensificarea procesului 
de ardere a cocsului în 
scopul creșterii producti
vității furnalelor. In ur
ma acestor perfecționări 
tehnice comuniștii de la 
furnale sînt hotarîți, așa 
după cum arată ingine
rul Constar.tinescu Con
stantin, să ajungă la un 
spor de producție cu" 30 
la sută mai mare decît 
cel realizat pînă acum. 
Propunerea oțelarilor noș
tri este de a crește indi
cele de utilizare a cup
toarelor ajungîndu-se la 
peste 8 tone pe m.p. va
tră prin sporirea tonaju
lui fiecărei șarje la ac
tualele cuptoare de la 
O.S.M. I. |

Extinderea metodelor 
avansate de muncă, ri
dicarea calificării cadre
lor, ridicarea pe o treap
tă mai înalta a întrecerii 
socialiste, precum și tra
ducerea în viață a pro
punerilor izvorîte din 
imijlocql colectivul nos
tru, ne asigură că vom 
putea raporta și în viitor 
succese remarcabile! ,in 
muncă, care să contri
buie la înfăptuirea pro
gramului de construcție 
socialistă a țării, la creș
terea continuă a nivelu
lui de trai al celor ce 
muncesc.

în frontul 
__ muncii__

încă de vineri 17 iunie 
a.c., muncitorii de la o- 
țelaria nr. 2 au -raportat 
îndeplinirea angajamen
tului luat în cinstea con
gresului partidului. Ast- 
Iei, ei au produs 12.200 
tone oțel peste plan și 
au înscris l.bUO.OOO lei 
ia capitolul economii, t- 
conomnle au fost obținute 
și datorită reaucern tim
pului de reparații la cald 
cu 2 ore, ajustarea rapi
dă a cuptoaielor după 
fiecare elaborare cu 40 
minute etc.

In obținerea succeselor 
amintite mai sus s-au 
distins tovarășii Orei. 
Paul, Enache Gonslanm., 
lirînzei Mihai, Marian A- 
xente și ■ alți îruntași in 
muncă.

☆
Mobilizați și îndrumați 

de organizația de partid 
muncitorii de la oțelana 
electrică din combinat 
au obținut succese fru
moase în ceea ce priveș
te depășirea planului de 
producție. De pildă, ei 
și-au îndeplinii’ angaja
mentul luat în cinstea 
celui de-al lll-lea Con
gres al partidului nostru, 
dînd patriei l.OuO tone 
uțel special peste preve
derile planului. O dată 
cu . acestea oțelârii au 
economisit suma de 
700.000 lei la prețul de 
cost, printr-o judicioasă 
folosire a electrozilor, a 
energiei electrice și a a- 
liajelor în procesul de 
producție. Pe locul întîi 
in întrecerea socialistă 
s-au clasat prim-topitorii 
Trocas Nicos, Solcan Va- 
sile și alți oțelari des
toinici.

Spor la muncă lucrărilor 
celui de-al lll-lea Congres al P.M.R.

(Urmare din pag. 1-a J

Perspective înfloritoa re se deschid și în agri
cultură. Astfel se va în cheia procesul de colec
tivizare a agriculturii, producția agricolă crescînd 
pînă în 1965 cu 70—80 la sută față de 1959. Sa
lariul real al muncitori lor, inginerilor, tehnicie
nilor și funcționarilor, va crește în această perioa
dă cu 40—45 la sută, iar veniturile reale ale ță
rănimii muncitoare circa cu 40 la sută față de 
1959.

Toate aceste proble me de mare însemnătate 
pentru dezvoltarea economiei naționale, precum și 
altele, vor fi dezbătute în aceste zile de către 
Congresul partidului nos tru.

Siderurgiștii, construe torii și toți cei ce mun
cesc în orașul nostru, alături de întregul popor 
romîn, salută din toată inima Congresul glorio
sului nostru partid, care ne călăuzește ca un far 
strălucitor pe drumul care pășim cu încredere, în 
rînduri tot mai strînse, tot mai compacte, în 
lupta pentru biruința so cialisrnului și păcii.

[Intre
18—22 iu

nie a.c.
rulează la 
cinemato- 
~ graful 
„'Victoria'' 
noul film 
romînesc

„Furtuna" 
in premi
eră pe ța
ră. Repre
zentațiile 
încep la

Lorele 11, 
„3, 5, 7, 9

- e v c v k e s t t •

S e r i a l-a

Prahova Ploiești — U nirea Iași 3—3 
S.N.M. Constanța — Dinamo Galați 4—0 
G.F.R. Pașcani — G.S. M. Rădăuți 4—0 
Unirea Focșani — Foresta Fălticeni 3—0 
(Foresta a pierdut fi ind suspendată) 
C.S.M.S. Iași — Știința București 6—1 
Gloria Bistrița — Victoria Buzău 2—0
Dinamo Suceava — Rulmenlu ’. Bîrlad 4-1.

1 C.S.M.S. lași 25 18 4 3 ,75:23 40
2 Dinamo Galați 25 17 2 6 57:32 36
3 Dinamo Suceava 25 10 7 8 40:37 27
4 Prahova Ploiești 25 8 20 7 49:38 26
5 S.N.M. Constanța 25 9 7 9 35:36 25

6-7 Gloria Bistrița 25 9 6 10 33:32 24
6-7 Unirea Iași 25 9 6 10 33:32 24
8 C.F.R. Pașcani 25 9 6 10 29:31 24
9 Știința București 25 9 5 11 47:38 23

10 Foresta Fălticeni 25 8 7 10 30:46 23
11 Unirea Focșani 25 6 10 9 29:45 22
12 Rulmentul Bîrlad 25 9 4 12 27:49 22
13 Victoria Buzău 25 6 7 12 29:40 19
14 C.S.M. Rădăuți 25 6 3 16 25:59 15

Ultima etapă:
Unirea Focșani — Di namo Galați; Foresta 

Fălticeni — Unirea Iași; C.S.M. Rădăuți — Pra- 
hova Ploiești; Rulmentul Bîrlad — Gloria Bis
trița ; Știința București — Dinamo -. Suceava; 
C.S.M.S. lași — S.N.M, Constanța; Victoria Bu
zău — 6.F.R. Pașcani.

Seria a ll-a
Dinamo Pitești — Flacăra Moreni 7—0
C.S.M. Reșița — C. S. Craiova 1—2
Drubt'ta Tr. Severin — Metalul Bueurești 2—3
Șliin,a Lraiuva — ca. paji Sinaia 5—0
Poiana Cîmpina — Di namo Obor 1—1

Metalul firgoviște — Știința timișoara 1—0 
G.F.R. Timișoara — Metalul O. Roșu 2—0.

Fotbal * CAT

1. Știința Timișoara 25 16 4 5 53:18 36
2. Dinamo Obor 25 13 6 6 42:3/ 32
3 Dinamo Pitești 25 13 5 7 48:34 31
4 C.F.R. Timișoara 25 11 5 9 45:31 27
5 Flacăra Moreni 25 13 1 71 39:46 27
6 Poiana Cîmpina 25 10 6 9 27:28 25
7 Metalul lîrgoviște 25 11 3 11 44:39 25
8 Știința Craiova 25 10 4 li 33:28 24
9 Metalul Titani 25 11 2 12 35.40 24

10 C.S. Craiova 25 9 6 10 30:44 24
11 C.S.M. Reșița 25 9 3 13 48:40 21
12 Drubeta Tr. Severin 25 8 5 12 37:41 21
13 Met. Oțelul Roșu 25 7 4 14 32:54 18
14 Carpați Sinaia 25 5 4 16 25:54 14

Ultima etapă:
Metalul. Tirgoviște — Știința Craiova; Flacă

ra Moreni — Dinamo O bor; C.S.M. Reșița 
C.F.R. Timișoara; Q. S. Craiova — Drubeta Ir. 
Severin; Știința Timișoara — Dinamo Pitești; 
Metalul O Roșu — Ale telul București; Carpaji 
Sinaia — Poiana Cîmpina.

Seria a lll-a
Tractorul Or. Stalin —Rapid Cluj J—2
Recolta Cărei — A..M E.F.A. 1—0
Gaz Metan Mediaș — Chimia Făgăraș 0—2
C.S.M. Baia Mare — C.S. fiorvinul 2—1
C.F.R. Arad — Industria Sîrmei C. Turzii 3—1
C.F.R. Cluj — A.S.A Sibiu 2-0
C.S. Oradea — C. S. Tîrgu Mureș 4—0

Ultima etapă:
C.S. Tîrgu Mureș — C.S.M, gaia Mare ; ,'n-

dustria Sirmci '. _ CF.R. Cluj; .’..S.'
sibiu “ ...... Rapid Cluj - C.S. O-
radea; Chimia Făgăraș — Recolta Cărei; A M.E.F.A. 
— C.S. .... i.i„., M„ Metan Mediaș — lra_- 
torul Or. Stalin.

E G O R 1 A B
i Corvinul Hunedoara 25 14 8 3 1:5:22 36
2 C.S.M. Baia Mare 25 14 0 rj 50:22 34
3 C.S. Oradea 14 5 6 43:25 33
4 Recolta Cărei 25 10 7 8 35:35 27
5 Ind. Sîrmei C.T. 25 s 9 8 39:34 25
6 A.s.A. Sibiu 25 6 12 7 33-31 29
7 C.F.R. «luj 25 11 2 12 33:34 24
8 Rapid Gluj 25 8 8 9 30:35 24
9 A.M.E.F.A. 25 9 4 12 22:29 22

10 Gaz Metan Mediaș 25 7 8 10 24:41 22
11 frac. Or. Stalin 25 6 9 10 26:27 21
12 Chimia Făgăraș 25 9 3 13 30:45 21
13 C.F.R. Arad 25 8 4 13 23:33 20
14 C.S. Tg. Mureș

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

25 7 3 15 717:47

C.S.M. Baia Mare
Corvinul 2

Baia Mart (prin tele- 
fon)

Penultima etapă a 
campionatului categoriei 
B. la fotbal din acest 
an nu a adus in seria 
a III-a clarificarea nece
sară in privința echipei 
care va promova in pri
ma categorie. învins la 
Baia Mare de adversa
rul său direct, Corvinul 
păstrează totuși avanta
jul a două puncte și al 
golaverajului superior 
urtnind ca abia jocurile 
din ultima etapă (aind 
ambele pretendente la 
titlu joacă in deplasare,

~1 (2-1)
hunedorenii la Arad cu 
A.M.E.F.A. șl băimărenii 
la Tîrgu Mureș) să con
figureze in mod exact 
poziția celor două forma
ții in clasament. Fotba
liștii noștri vor trebui să 
lupte cu toată ardoarea 
pentru a obține victoria, 
sau un meet egal. Miile 
de sprijinitori ai Corvi- 
nului așteaptă acest ul
tim joc cu nerăbdarea 
cuvenită, dar și su în
credere în buna valoare 
șt puterea de luptă a 
sportivilor care ii repre
zintă.

C.8.M. Baia Mare:

Vlad II — Mălăieru, 
Nagy, V asilescu — Gher
ghel III, Nedelcu I — 
Horja, NedelGu II, Pop,_ 
VIad I, Drăgan.

Corvinul: Niculescu I 
— Niculescu II, Nacu, 
Coiciu — Molnar, Tăta
ra — Pap, Anton, Zapts, 
Gavrilă, Matei.

Băimărenii domină de 
la ineeput, dar un eentra- 
atac al oaspeților aduce 
mingea la Zapis, care 
pasează precis la Anton. 
Vlad II iese pentru a 
micșora unghiul, dar in
terul hunedorean saltă 
mingea peste el: 0-—1 în 
minutul 4. Localnicii joa
că mai organizat și e- 
galează in minutul 22 
prin Nedelcu II eare re
ia cu capul în colțul 
porții o pasă venită de 
la Drăgan. Golul victo
riei este inscris in nun 
34 de Gherghel III eare 
a transformat o lovitură 
de la 11 m, in urma ți
nui faul in careu comis 
de Molnar asupra lui 
Vlad 1. In repriza, a 
doua băimărenii eontmui 
si domine dar apărarea 
hunedoreană iși faee da
toria și scorul nu mal 
poate fi modificat.

S-ua remanat de la 
Corvinul — care in ge
neral a făcut un joc sub 
posibilități — Anton, Za- 
pis, Nacu și Niculescu I.
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