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ÎNFĂPTUIND idirectivele 
telul de-til lll-ien Unites al P.M.fl.

£ Tot mai muit ofel peste plan
Sporirea producției de 

oțel constituie obiectivul 
de bază al întrecerii sos 
ciaiiste, ce se desfășoară 
cu avînt la oțelăria Mar
tin nr. 1. Astfel, harnicii 
muncitori ai acestei sec-’ 
ții au produs în primele 
19 zile ale lunii iulie a.c., 
1.160 tone oțel peste plan. 
Cu acestea, producția rea
li/ir. ă în afara sarcinilor 
d<r plan de la începutul a- 
isului și pînă acum a a- 
juns la 13.068 tone oțel.

Demn de subliniat este ,

Irtovâtorîi în acțiune
încă de la începutul se

mestrului I al acestui an, 
la secția l-a furnale a 
luat ființă un colectiv de 
inovatori. Datorită mun
cii sale perseverente, acest 
colectiv din care fac par
te tovarășii Feher Iosif 
Tokcaci Ioachim, Oprișan 
Ion și alții, a izbutit să- 
și capete o faimă bine me
ritată în rîndul furnaliști- 
lor. Și asta datorită celor 
20 de inovații concepute și 
aplicate în secție.

Așa'"3e'pildă, prin apli
carea inovațiilor „Moder
nizarea sistemului de ac- 
ționarc de la distanță a 
clopotelor de la furnale" 
și „Recondiționarea roți
lor dințate ale redactoa
relor de la benzile de a- 
liraentare" a fost înregis
trată o economie antecal- 
culată de 1.450.000 lei. 
Dar preocupările inovato- 

DIN ȚARĂ
Vedere exterioară a Combinatului de cau
ciuc Jilava.

t

și faptul că angajamentul 
luat pe tot anul 1960, de 
a realiza 4 milioane lei 
economii ia prețul de cost, 
a fost înde'plinit încă de 
la sfîrșitul lunii trecute. 
In ziua de 19 iulie secția 
l-a O.S.M. a atins un 
indice record pe me
tru patrat vatră cuptor și 
zi calendaristică, ceea ce 
demonstrează preocuparea 
colectivului de oțelari pen
tru îmbunătățirea continuă 
a indicilor de utilizare a 
cuptoarelor Martin.

rilor nu s-au limitat nu
mai la aceste succese. 
Pentru semestrul II al a- 
nului în curs ei și-au pro
pus să prezinte cabinetu
lui tehnic, spre a fi dis
cutate, încă 11 inovații.

&
Și în cadrul laminorului 

bluming sînt tovarăși care 
descoperă noul. Spre exem
plu, preocupat tot mai 
mult de mărirea vitezei 
de laminare, inginerul A- 
dam Gavril a făcut o ra
ționalizare interesantă — 
modernizarea unor cuple 
Ia rolele mobile ale la
minorului.

Despre importanța ei e- 
conomică, tovarășul Lo- 
vasz Andrei, organizato
rul grupei de partid, spu
ne : „înainte vreme tre
buia să oprim procesul de 
laminare timp dc 20-30 mi

nute pentru ca să înlocuim 
șuruburile de la cuplele ce 
leagă rolele mobile de ca- 
ja laminorului".

Datorită acestei perfec-

Lucrările blocului 89 avansează
Inițiativa „Să construim 

un bote cu 24 apartamen- 
te din economii" se con
cretizează tot mai mult pe 
șantierul nr. 1 de construc
ții civile. Pînă la 15 iulie 
muncitorii din cadrul aces
tui șantier au reușit să 
termine zidăria la roșu a 
etajului I a blocului nr. 
89, iar in prezent lucrează 
la turnarea planșeului din
beton armat. In scopul in-

iși ridică gredul de calificare
Plecînd de la indicația 

dată de partid că numai 
printr-o calificare temeini
că a constructorilor se 
poate ajunge la un nivel 
superior de producție, con
ducerea I.C.S.H.-ului a 
luat în acest sens unele 
măsuri. Au fost deschise 
pînă acum în cadrul între
prinderii 27 cursuri de ca

Spectacolele prezentate
Marți și miercuri după- 

amiază și seara în sala 
teatrului nou colectivul 
Teatrul Tineretului din 
București a prezentat în 
fața publicului hunedorean

„Sectorul de laminoare 
va ți dezvoltat pentru a- 
sigurarea prelucrării oțe
lurilor și lărgirea sorti
mentelor de laminate". 
Conciziunc, claritate, pers
pectivă. Care este sensul 

ționări tehnice, viteza de 
laminare a lingourilor a 
crescut cu o jumătate de 
oră pe fiecare schimb.

MIRCEA TUȚA

deplinirii angajamentului 
luat, constructorii continuă 
să realizeze importante e- 
ccnomii de materiale. Bri
gada de zidari condusă de 
tovarășul Weber Andret 
de exemplu, a economisit 
7.000 cărămizi, 3.000 kg. 
ciment, 16 m.c. nisip și 
alte materiale de construc
ție, necesare blocului nr. 
89 ce se realizează din e- 
conomii.

lificare și specializare, la 
care frecventează 1.194 e- 
levi, cu 500 mai mult de- 
cît prevedea planul de șco
larizare pe anul 1960. Cei 
care iau parte la cursuri, 
se califică și se speciali
zează în meseriile : lăcă- 
tușerie sudură, electricitate, 
zidărie etc.

««■
de Teatrul Tinerelului
două piese. Este vorba 
despre drama „Hoții" de 
Friederich Schiller și co- 
media lui Virgil Stoc nes- 
cu „Scrisori de dragos*
te".

A FI
mai larg al acestei frâse. 
din raportul prezentai la 
cel de-al IlI-lea Congres 
al partidului de călre to
varășul Gheorghe SkeorJ 
ghiu-Dej? Iatâ-l t

Construirea la Hune
doara cu incepere încă 
din acest an a unei sec
ții noi de laminoare de 
sirmă, profile ușoare, mij
locit și benzi a cărei ca
pacitate Va fi de aproxi
mativ 1 milion tone pe 
an; construirea unui la
minor de benzi la rccc, a 
încă unui laminor la uzi
na „Republice.''. Noua 
secție de la Hunedoara 
t'a satisface necesitățile e- 
conomiei la aceste produ
se pe o perioadă de 5-6 
ani. Scurtul răstimp de 
a încheierea lucrărilor 
Congresului a fost sufi
cient pentru Colectivul har 
nic de laminatori de la 
btiming să-șl spună ho- 
tărlt cuvlnlul: tn 13 zile 
din lutia iulie ei w la
minat peste plan 5100 
ion? ofel,

LA MATERNITATEA 
BIA HUNEDOARA

Noii născuți se bucu
ră de o îngrijire foarte 
atentă din partea perso
nalului de deservire a 
materni.ății. De multă 
conștiinciozitate în aceas
tă privință dă dovadă și 
to\ arășa Sofia Deutscn- 
lender.

J*îctualiiâfi ☆

☆ îjunedorene
A La „Concursul tine

rilor poeți" organizat de 
G.G. al U.T.M. și ziarul 
„Scînteia tineretului" in 
cinstea celui de-al IlI-lea 
Congres al partidului unul 
dintre premiile întii a fost 
cîștigat de tovarășul Niță 
Victor, elev la școala me
die din orașul nostru, 
membru al cenaclului lite
rar „Flacăra".

A Comitetul de între
prindere al G.S.H, și clu
bul „Siderurgistul" organi
zează o excursie muncito
rească pe valea Runcului, 
cu trenul industrial, du
minică 24 iulie.

A Astăzi la ora 20, îtl 
sala de reuniuni a clubu- 
lui din O.M. are loc „Joia 
tineretului". Se va ține 
conferința „Sarcinile tine
retului prevăzute în docu
mentele Congresului al III- 
iea al P.M.R.", după care 
va rula un film.

<M‘

In întîmpinarea zilei 
de 23 August

Iri cadrtll planului său de activitate Casa de cul
tură orășenească și-a înscris să realizeze în cins
tea zilei de 23 August eî teva obiective printre care ! 
pregătirea unui program de cîntece închinate Parti
dului, un prograth de dansuri ardelenești, un pro
gram de muzică populară executată de taraf, soliști 
instrumentali și vocali. In perioada pînă ia 23 Au
gust se vor ține ciriOi con ferințe pe teme legate de 
realizările regimului de democrație populară. In ace
lași timp colectivul Casei orășenești de cultură pre
gătește măsurile organizato riee în vederea deschiderii 
unui teatru de păpuși.

LAMINATOR!
Ă tăcerea Să afli cum 

tiii reușit să realizeze a- 
Ceastă depășire cate greu. 
Oamenilor de la blurting 
nu li Se pare nicidecum 
că înfăptuiesc zilnic tu
ciuri de scamă. Dimpo
trivă. Un reporter perse-

Carnet de reporter

Pereni le smulge" aproa
pe cu de-a sila ciieva a- 
mănunte: „Cui datorați 
miile de tone teste 
plan?..." Inginerul comu
nist Șerban Nicolae, șeful 
blumingului, încearcă să 
scape cu un răspuns la
pidar :

— De fapt, reparației...
Nu prea înalt de statu

ră, cu privire iscoditoare, 
crrcetind veșnic hala uria
șă și agregatele, vorbind 
cu oamenii, e „hdrâgos- 
iii“ de secția pe care 6 
conduce, in sensul myor 
al cuvtniului. După, amieze 
întregi, seri, chiar nopți 
fără număr le-a petrecut 
tn ajustai, in secția de

0 consfătuire rodnică
Sâptămîna trecută a a- 

vut loc în Sala C.F.U. o 
consfătuire cu toate birou
rile organizațiilor U.T.M. 
din combinat la, care au 
participat și secretarii or
ganizațiilor de partid, pre
cum și tovarășii, Iacob La- 
dislau, secretar al Comite
tului orășenesc P.M.R. Hu
nedoara și Bachnev Iordan, 
secretar al comitetului de 
partid C.S.H.

șutai pe platforma Cuptoa} 
relor adinei ale laminoru
lui. N-ar admite in ruptul 
capului că există o altă 
meserie mal frumoasă de- 
cit cea de laminator, iar 
laminorul e..> cea mai in
teresantă secție a combi
natului. Nu e de mi-are, 
căci toți laminatorii spun 
la fel. Și vai de îndrăz
nețul care i-dr contrazice. 
1 s-at servi zed de argu
mente șt... toate de ne
combătut. DeCi: cel mai 
frumos lucru e să fii la
minator /

Există insă chiar tn a- 
ceastă mindrie, o adtncă 
prețuire și un mare res
pect pentru muncă, pentru 
toți cei ce muncesc. Cei 
de la bluming afirmă con
vingător că datorează oțe- 
larilor mulțumiri centru 
șarjele calde trimise tn 
ultima vreme șl ■— exi
geați — le Cer acestora 
Să îmbunătățească conti
nuu calitatea oțelului.

Pornind de la sumarul 
răspuns al inginerului șef 
au teșit la iveală 9 mul*

In cadrul acestei cons
fătuiri care a constituit st 
un valoros schimb de ex
periență, tovarășii Purțtte 
Mihai de la laminorul 800 
șl Berleâ Andrei de la 
C.F.U. au prezentat cite 
un scurt referat în legătu
ră cu preocuparea birou
rilor organizațiilor de ba
ză U.T.M. ai căror secre
tari sînt în problema edu
cației comuniste a tinere
tului, iar tovarășul Bocă- 
nici Remus, prlm-secretar 
al comitetului orășenesc 
U.T.M., a prezentat din 
partea brigăzii constituite 
în acest scop un referat.

In încheierea consfă
tuirii tovarășii Iacot La- 
dislau și Bachnev Iordan, 
au subliniat necesitatea 
intensificării muncii de e- 
ducare a tineretului îtl 
spirit comunist și nece
sitatea atragerii lui la în
făptuirea sarcinilor trasate 
dc cel de-al IlI-lea Con
gres al Partidului Mun
citoresc Romîn.

AMARIE1 1OAN
corespondent

ținte de fapte Care reflec
tă pe deplin grija cu care 
se lucrează la bluming, 
Astfel, la începutul lunit 
s-a făcut o reparație bună, 
datorită căreia s-au re
dus considerabil staționă
rile din cauza defecțiuni
lor, Vorbind de reparații 
trebuie menționate numelt 
comuniștilor loader Ște
fan și Ctrlan Virgil, in
gineri, George Dumitru 
maistru, care au îndruma 
și supravegheat atent man 
ca echipelor de întrețineri 
a macaralelor — numelt 
lui Manafu Gheorghe ș 
ale altora, ca și cele al, 
Comuniștilor Lugojan Iosij 
maistru la întreținere mc 
canică și Tușa Ludovl 
șef de echipă, al lui Szcin 
ciuc Samoilă, maistru 1 
cuptoarele adinei, care i 
pregătit cuptorari buni,

„Operativele" la rfirșiti, 
fiecărui schimb au fost u 
fel de „motor" care u 
actelerat ritmul de mur, 
că, au lărgit posibilitate 
extinderii buhelor metod 
și au permis analizarea ț

B. DAM1ANOII 

(Continuare în pag. 4-a



rULI I ILV“
heeeeeeh in discuția comuniștilor

In cursul zilei de 15 iu
lie a c. a avut loc plenara 
lărgită de partid C.S.H.. 
la care au participat secre
tarii organizațiilor de bază 
și cadre tehnice conducă
toare. Participanții la ple
nară au ascultat cu viu 
interes darea de seamă a 
comitetului de partid refe
ritoare la perioada ce a 
trecut de la alegeri și piuă 
în prezent, prezentată de 
tovarășul Eachnev Iordan 
secretar al comitetului de 
partid.

Darea de seamă a scos 
în evidență preocuparea 
comitetului de partid pen
tru ridicarea permanentă a 
rolului conducător al orga
nizației de partid in rezol
varea problemelor econo
mice, creșterea competen
ței organizații/or de bază

Ridicarea calificării muncitorilor, 
calitatea produselor și eficacitatea investițiilor 

în centrul discuțiilor
Tovarășii Raț Andrei, 

Ralirit Alexandru, David 
Vladimir, Dobrin Ioan, 
Kiss iosiî ș* ai iii au apre
ciat mult stilul de mun
că al comitetului de partid, 
preocuparea acestuia pen
tru îndrumarea organiza
țiilor de bază în rezolva
rea problemelor economice 
din secții. Experiența do
bândită ilustrează că orga
nizațiile de bază reușesc 
să conducă eficient proble
mele economice, se preocu
pă cu multă pricepere de 
realizarea planului de pro
ducție, urmăresc cu inte
res indicii de utilizare a 
agregatelor și Zuptă ne
contenit pentru ridicarea 
lor, manifestă o deosebită 
atenție calității metalului 
și urmăresc zi de zi res
pectarea prescripțiilor teh
nologice.

Preocuparea mai compe
tentă a comitetului de par
tid și a organizațiilor de 
bază, găsirea celor mai 
bune soluții în anumite îm
prejurări se datoresc fap
tului că în această perioa
dă s-a acordat o atenție 
deosebită repartizării mai 
juste a forțelor de partid 
pe secții, schimburi, echi
pe, în scopul exercitării 
unui control eficient și a 
îndrumării permanente a 
procesului de producție.

Ca urmare a existenței 
celor mai înaintați munci
tori, membri de partid, în 
locurile de producție che
ie, atunci cînd s-au ivit 
unele neajunsuri, ele au 
fost sezisate, aclionîndu se 
prompt în scopul lichdiării 
lor. lată de exemplu, în
treprinderea a fost sezisată 
asupra slabei calități a u- 
nor oțeluri speciale. Comi- 
tetuZ de partid și organiza
ția de bază interesată au

PLENARA COMITETULUI DE PARTID 
DE LA C.S.H.

tuși pentru a evita even-in conducerea economiei, 
capacitatea lor de a rezol
va problemele ce se ivesc 
la diferite locuri de mun
că în lumina intereselor 
generale ale economiei 
naționale ale statului nos
tru.

Sub conducerea organi
zației de partid din C.S.H. 
sarcinile economice din 
cele mai importante secții 
au fost realizate și chiar 
depășite în primul semes
tru al acestui Un. Rezul
tate bune au obținut sec
țiile a l-a și a Il-a fur
nale care au înregistrat 
depășiri de 8,98 la sută 
respectiv 5,06 la sută, 
O.S.M. I și 11 care au dat 
peste plan cca, 46.000 tone 
oțet. Asemenea rezultate au 

luat imediat măsuri pentru 
convocarea unei ședințe de 
lucru cu toți factorii care 
concură ia fabricarea oțe
lului. In urma acestei șe
dințe și a măsurilor flota
nte, lucrurile s-au îndrep
tat. Asemenea ședințe de 
lucru au fost ținute și cu 
cocsarii, furnaliștii, lami- 
natorii și lucrătorii de la 
G.F.U.

Un alt merit aZ comite
tului de partid a fost a- 
cela că, prin comitetul 
sindical a întreprins ac
țiuni serioase în vederea 
ridicării calificării muncito
rilor, a pregătirii de noi 
lucrători pentru agregatele 
ce au intrat în funcțiune 
pe parcurs, în scopul ob
ținerii celor mai bune re
zultate. Se poate aminti 
în afara cursurilor de ca
lificare, o școa/ă de mai
ștrii, secțiile școli care au 
funcționat cu oțelari, fur- 
naliști și laminatori, asi- 
gurîndu-se în programa a- 
cestora lecții cu caracter 
de cultură generală și pro
fesională. Cursurile au fost 
.frecventate de cîteva sute 
de muncitori care au ma
nifestat în tot timpul a- 
nului școlar un viu interes. 
Pentru ingineri și tehnicie
ni a funcționat săptămînaZ 
lectoratul unde s-au ținut 
conferințe și lecții de către 
profesori universitari, aca
demicieni și reprezentanți 
ai diferitelor ministere.

In această perioadă co
mitetele sindicale au orga
nizat cu multă atenție 
consfătuirile de producție, 
au dezbătut cele mai ar
zătoare probleme și au fi
xat numeroase tematici 
pentru încurajarea mișcării 
de inovații menite să gă
sească soluții care ușurea- 

fost obținute și de cocsa- 
rt laminatori și ceilalți 
oameni ai muncii din com
binat.

Succese deosebite s-au 
obținut și în ce privește 
creșterea indicilor de utili
zare, a agregatelor, înregis- 
tiîndu-se cei mai înalți in
dici obținuți pînă în pre
zent, la O.S.M, II, la fur
nalele 1-4 și în alte secții.

Rezultatele obținute in 
producție atît în ce priveș
te calitatea cit și cantita
tea, reducerea permanentă 
a consumurilor specifice și 
a prețului de cost se da
toresc muncii mai organi
zate a organizațiilor de 
partid, a îndrumării per
manente și competente a 
comitetului de partid.

ză munca siderurgiștilor și 
asigură o productivitate 
sporită.

Tcate aceste măsuri lua
te de către comitetul de 
partid, participarea activă 
a comitetului sindical cît 
și a organizației U.T.M. la 
îndrumarea brigăzilor 
U.T.M. de producție au fă
cut ca planul producției 
globale pe primul semes
tru al acestui an să fie 
realizat în proporție de 
103,95 la sută, iar planul 
producției marfă în propor
ție de 99,53 la sută.

Vorbitorii și îndeosebi 
tovarășii Marinescu Ioan 
șeful comisiei economice 
de pe lîngă Comitetul re
gional de partid Hunedoa
ra au subliniat în cuvîntul 
lor și unele lipsuri. Ei au 
arătat că este necesar ca 
pe viitor comitetul de par
tid să se ocupe cu mai 
multă competență de repa
rațiile unor agregate, să stu 
dieze și să găsească din 
timp toate modificările ce 
sînt necesare pentru ca ast
fel agregatul reparat să 
producă în mai bune con
dițiuni cu rezultate bune.

O atenție deosebită tre
buie să se acorde realiză
rii producției marfă la 
timp și în bune condițiuni 
respectîndu-se întocmai con 
trade! e economice pentru 
a nu provoca greutăți ce
lorlalte întreprinderi din 
cauza unor întîrzieri sau 
calității inferioare a me
talului.

Este bine ca și pe viitor 
comitetul de partid să ai
bă în atenția sa calitatea 
oțelului, să urmărească 
îndeaproape respectarea 

prescripțiunilor tehnologice 
atît la oțeZărie cît și la 
secțiile laminoare.

In problema investițiilor 
comitetul de partid trebuie 
să urmărească ca toate o- 
biectivele să fie atent stu

diate și în special din 
punct de vedere a eficien
ței economice, înlăturînd 
din practica muncii ușurin
ța în stabilirea Unor lu
crări care după ce au fost 
executate, reiese că nici nu 
sînt alîi de necesare (Nu 
există pînă în prezent nici 
un caz mai grav dar to-

Grijă deosebită față de noii 
candidați și membri 

de partid
Pariicipanții la plenara 

comitetului de partid s au 
ocupat larg de problemele 
vieții interne de partid și 
au relatat cu multă răs
pundere grija manifestată 
de comiietuZ de partid și 
organizațiile de bază în 
scopul întăririi necontenite 
a muncii de partid, întări
rii democrației interne de 
partid și activizării mem
brilor și candidaților de 
partid.

Pe această cale, au ară
tat tovarășii Neuman Ti- 
beriu, Rona Anton, Filip 
Lazăr, Rusan Eronirn și 
alții, comitetul de partid 
a obținut rezultate fru
moase ; astfel, a reușit să 
imprime în conștiința fie
cărui birou al organizației 
de bază răspunderea pen
tru primirea în partid a 
celor mai înaintați munci
tori din secțiile de bază, 
din locuriZe cheie ale pro
ducției în vederea sporirii 
forțelor partidului. Au fost 
primiți cîteva sute de 
membri și candidați de 
partid. In scopul educării

PLENARA COMITETULUI DE PARTID 
DE LA

Zilele trecute a avut loc 
în sala mecanicului șef, 
ședința plenară a comite
tului de partid I.C.S.H. 
unde au participat ntem- 
Lrii comitetului, secretari 
ai organizațiilor de bază, 
și comuniști cu munci de 
răspundere în cadrul între
prinderii.

Plenara a ascultat da
rea de seamă a comite
tului de partid cu privire 
la munca de partid în pri
mul semestru al acestui 
an.

Un loc important în da
rea de seamă prezentată 
de tovarășul Covaliov Cor
nel, secretar al comitetu
lui de partid I.C.S.H., l-a 
ocupat lupta comuniștilor 
și a celorlalți oameni ai 
muncii din cadrul între
prinderii pentru realizarea 
obiectivelor industriale în 
bune condițiuni și la timp.

Datorită activității en
tuziaste a oamenilor mun
cii în frunte cu comuniștii, 
în această' perioadă au 
fost predate beneficiarului 
numeroase agregate de 

țoalele investiții neecon >-■ 
mice este .June să fie stu
diate CU multă atenție).

Toți vorbitorii au apre
ciat, iu genera/, preocupa
rea comitetului de partid 
în problemele economice și 
rezultatele obținute in ul
tima perioadă.

și creșterii lor, organiza
țiile de bază le-au încre
dințat sarcini concrete, 

i-au încadrat in învățămîn- 
tul de partid și în special 
în cercurile de studiu a 
statutului P.M.R. S-au ți
nut cîteva conferințe des
pre : „înaltul tit/u de metn 
bru de partid", „Despre fi
zionomia moral-politică a 
comunistului", „Despre si
tuația evenimentelor in
ternaționale" etc.

Cu toate acestea, există 
încă din partea unor or
ganizații de bază o atitu
dine ușuratică, în proble
ma primirii de noi mem
bri și candidați de parlid, 
și în special, în preocupa
rea pentru educarea și 
creșterea lor. Astfel, dato
rită acestui lucru unele or
ganizații de bază au fost 
nevoite să ia măsuri, în 
cîteva rînduri, de sancțio
nare și chiar excludere din 
rîndul membrilor și can
didaților de partid a unora 
care manifestau abaieri 
incompatibile cu calitatea 

mare importanță. Printre 
aceste obiective. se pot e- 
numera: bateria IlI-a de 
cocs, -cuptoarele adînci nr. 
7, 8 și 9 de la bluming, 
cuptoarele 2 și 3 ale ba
teriei a Il-a de la uzina 
semicocs Călan, instalații 
de gaz metan la furnale, 
stadionul nou și altele.

Darea de seamă a rela
tat modul cum își exer
cită dreptul de control a- 
supra conducerii tehnice 
organizațiile de partid,

Problemele economice în centrul 
preocupării organizațiilor de bază

Darea de seamă cît și 
tovarășii Ramba Mircea, 
Malancea Teodor, Geor
gescu Ion, Cîrnu Ion, Șer- 
ban Ștefan, Novăcescu L. 
și alții au arătat că realiză
rile obținute în procesul 
de producție, îndeplinirea 
la .timp și în bune condi
țiuni a unor sarcini eco
nomice se datoresc faptu
lui că atît comitetul de 

de membru sau candidat 
de partid.

Este bine ca pe viitor 
comitetul de pârtii și or
ganizațiile de bază să se 

-călăuzească de indicațiile 
prețioase date în această 
privință de către cel de-al 
IlI-Iea Congres al parti
dului.

☆

Deși majoritatea organi
zațiilor de bază au ținut 
cont de indicațiile date de 
către conducerea partidului 
cu privire la reglementa
rea ședințelor, totuși mai 
există organizații de bază, 
ce-i adevărat din ce în ce 
mai puține, care țin încă 
multe ședințe, nu le pregă
tesc suficient de bine și 
din acest motiv sînt foarte 
lungi și fără rezultatele 
dorite. Pe viitor comitetul 
de partid și organizațiile 
de bază trebuie să asigu
re reducerea numărului de 
ședințe la strictul necesar 
și pregătirea acestora di
nainte pentru a fi mai 
scurte și mai fructuoase.

Dacă în munca comite
tului sindical există fru
moase rezultate datorită 
îndrumării permanente de 
către comitetul de partid 
și organizațiile de bază în 
organizarea întrecerii so
cialiste, a întrecerii pe 
profesii, a asigurării măsu
rilor de protecție a muncii 
și în activitatea culturală, 
trebuie arătat că pe linia 
muncii cu U.T.M.-ul încă 
mai există lipsuri in spe
cial în domeniul întăririi 
disciplinei și a organizării 
timpului liber al tinerilor. 
In această privință este 
necesar ca și organizațiile 
de partid să studieze și

I.C.S.H.
felul cum ele au influen
țat întreaga muncă econo
mică, competența cu care 
au acționat în numeroa
se cazuri în vederea rea- 

’lizării sarcinilor de plato 
In această perioadă da

torită îndrumării perma
nente a comitetului de 
partid rolul de conducă
tor politic al organiza
țiilor de bază a crescut, 
făcîndu-se simțit în toate 
domeniile muncii politice 
și economice.

partid cît și organizațiile 
de fază montaj, instalații, 
grupul II și altele au 
știut să conducă în mod 
competent problemele pro
ducției, să analizeze la 
timpul cuvenit diferitele 
aspecte ale muncii și să 
asigure de fiecare dată mă
surile cele mai eficace 
pentru realizarea în bune 
condițiuni a sarcinilor re- 

să indice metodele cele 
mai eficace pentru ca ală
turi de rezultatele bune în 
producție, în acțiunile pa
triotice, să obțină rezultate 
deosebite și în ce priyește 
disciplina și organizarea 
cît mai educativă a tim
pului liber al tineretului.

Vorbitorii au relatat și 
rezultatele obținute în do
meniul muncii de propa
gandă și agitației politice 
de masă. Pentru ca pe 
viitor propaganda și mun
ca politică de masă să 
contribuie și mai puternic 
1st educarea membrilor și 
candidaților de partid cît 
și a celorlalți oameni ai 
Ciuncii este necesar să se 
urmărească mai îndea
proape nu numai latura 
organizatorică, numărul de 
cercuri, ținerea ședințelor, 
a frecvenței, a numărului 
de lozinci, grafice, panouri 
și gazete de perete, dar și 
conținutul acestora a\>r- 
dînd atenția cuvenită nive
lului ideologic cît mai ri
dicat, diferitelor forme ale 
muncii de propagandă și 
ale muncii politice de masă. 
Comitetul de partid și or
ganizația de bază trebuie 
să aibă în vedere, să 
subordoneze toate acestea 
educării oamenilor muncii, 
creșterii conștiinței socia
liste și a realizării cu suc
ces a sarcinilor economice.

Plenara a apreciat că 
în general comitetul de 
partid s-a achitat cu cins
te de sarcinile ce le are 
și prezintă garanția că va 
ști să conducă cu succes 
și pe viitor munca orga
nizațiilor de partid în sco
pul realizării mărețelor 
’sarcini trasate de cel de-al 
lll-lea Congres al P.M.R.

ieșite din planul întreprin
derii.

Nu rareori atunci cînd 
existau diferite întîrzieri 
sau deficiențe în muncă, 
provocate fie din lipsa 
unor uzinate sau piese, tie 
din lipsa organizării mai 
judicioase a muncii s-au 
constituit colective sau co
mandamente care au avut 
sarcină să urmărească, pe 
bază de grafic, îndeplini
rea ritmică a lucrărilor. 
Controlul și îndrumarea 
comitetului de partid asi
gurate prin aceste- colec
tive au avut meritul de a 
ține trează preocuparea 
grupului de șantier pen
tru diferite lucrări și pen
tru mobilizarea oamenilor 
muncii în jurul acestor 
sarcini.

Răspunderea imprimată 
muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor din dife
ritele grupe de șantiere a 
făcut ca multe sarcini, în 
aparență irealizabile, să 
fie îndeplinite cu succes.

Se părea la un moment 
dat că unele obiective



Angajamentul luai dc furnali di de a depăși crevedrile Directivelor ce
lui de-al III-lea Congres al partidului continuă să se concretizeze tot mai 
mult. In prima jumătate a lunii iulie furnaliștii secției a Il-a au dat peste 
plan 318 tone fontă. Printre cei care au luptat la obținerea acestui frumos 
rezultat se numără și furnaliștii Olaru Vcxandru și Dobra Ioan.

SE PREGĂTESC NOI CADRE
Necesitatea pregătirii de 

noi cadre cu o înaltă ca
lificare care să p<-ată 
iiiinui cu pricepere mo
dernele utilaje cu care 
este înzestrat combinitul 
șt’care vor mai fi insta
late în anii următori, a 
îăcut ca la începutul a- 
cestei luni să se deschidă

luni, sînt înscriși aproape 
80 de muncitori din sec
țiile oțelării, furnale, la
minoare, fier vechi și tur-

la C.S.H. o nouă școală
de calificare pentru dese
ria de macaragii.

La noua școaiă. care
va funcționa timp de 3

natorii. Pentru reușita a- 
cestui curs, s-a format un 
corp de lectori dintre cei 
mai buni maiștri și Tigi- 
neri care se străduiesc 
zilnic să predea lecț'ile 
cit mai bine și pe înțe
lesul tuturor celor în
scriși.

£ caid. O căldură înă
bușitoare cum în vara 
asta n-a prea fost. De o 
parte și de alta a drumu
lui ce duce spre suburbia 
tiuituri holdele cu porumb 
de un verde inchis și cu 
griu ce au dai in pîrg, 
stau nemișcate în bătaia 
razelor arzătoare ale soa
relui de iulie. Fugăriți 
parcă de arșița copleșitoa
re, cițiva tineri s-au așe
zai la umbra unor pomi 
de !a marginea suburbiei 
și privesc peisajul minu
nat ce se așterne in lata 
ochilor. Pe ulițele largi, 
străjuite de case mari, a- 
răi oase, nu se zărește ți
penie de om. Doar prin 
ogrăzi se vede ici-colo. 
Cile o femeie trăbăluind 
de zor.

Aproape de orele 12, a- 
fară și in căminul cultural 
se adunase lume multă — 
femei, copii și bărbați — 
toți imbrăcați în straie 
bune cum de obicei fac 
țăranii atunci tind are loc 
vreun eveniment deose
bit in viața satului lor. 
Pe multi dintre ei ii cu
nosc mai de demult, cu 
alții fac cunoștință abia 
acum. Printre localnici in- 
tilnesc și cițiva „străini" 
din alte suburbii ; Suciu

*****

în 1960 tineretul 
hunedorean s-a angojat 

să colecteze peste 
18 000 tone fier vechi

Apropierea cu fiecare zi 
ce trece a celui de-al 
III-lea Congres al U.T.M.- 
ului, îi face pe tinerii din 
întreprinderile și instituți
ile orașului nostru să 
intensifice și mai mult e- 
forturile pentru ca în cins
tea acestui de seamă eve
niment să înscrie noi și 
importante realizări pe 
toate tărîmurile activității 
lor. O murcă intensă o 
depune tineretul, mai ales, 
in ce privește traducerea 
în viața înainte de termen 
a angajamentului ce și

La marea sărbătoare 
a baiturenilor

Abel, Simcria Nicolae, la
cob Iosif...

Ora 1225. Cineva din 
rîndul gazdelor îi anunță 
pe cei de afară să intre 
înăuntru iar orchestra să 
înceteze.

In sala căminului cultu
ral „Libertatea" construit 
în anii puterii populare, să 
tot stai. E atit de răcoare 
și frumos incit n-ai mai 
pleca niciodată. In vreme 
cc unii dintre oameni dis
cută iar alții cercetează 
cu luare aminte sala pa
voazată. pe scena scăldata 
în flori și verdeață urcă 
tovarășii: Lăncrăjan N„ 
activist al Comitetului re
gional P.M.R., lacob Ladis- 
iau, secretar ai comitetului 
orășenesc P.M.R. Hune
doara, Sirbu 1. secretarul 
organizației de partid Bui
turi, Ardeleana loan; pre
ședintele sfatului popular 
orășenesc, Muntcanu loan, 
deputatul suburbiei Buituri, 
lacob Iosif, președintele 
gospodăriei colective din 

l-au luat de a colecta în 
anul acesta o cantitate de 
peste 18.000 tone fier ve
chi. Bilanțul întrecerii des
fășurate pînă acum arată 
că acest frumos angaja
ment va fi realizat și 
chiar depășit. Astfel, de 
la începutul anului și pînă 
în ziua de 18 iulie tine
retul hunedorean a reușit 
să strîngă prin muncă vo
luntară cantitatea de 
10.307 tone fier vechi. 
Prin adunarea acestei 
cantități, oțelăriile combi
natului au putut fi mai 

Răcăștie și Huroș Iosif, di
rectorul întreprinderii „llie 
Rintilie".

Adunarea festivă este 
deschisă de tovarășul Ar- 
deleanu Ioan, care in pu
ține cuvinte arată eveni
mentul deosebit ce are loc 
in această duminică în su
burbia Buituri: Inaugura
rea gospodăriei agricole 
colective. Ia apoi cuvin- 
tul deputatul Muntear.il 
Ioan, președintele comite
tului de inițiativă și al 
noii gospodării agricole 
colective ce se inaugura in 
acel moment. Din darea de 
seamă prezentată de cl a 
reieșit încrederea și entu
ziasmul cu care un număr 
de 60 familii de țărani 
muncitorii din Buituri au 
pornit, la indemnul parti
dului, să-și lucreze pămin- 
turile laolaltă, deplina lor 
convingere că numai ast
fel vor putea să-și creeze 
o viață din cc în ce mai 
fericită și mai îmbelșuga
tă. A mai fost reliefată, de 

bine aprovizionate, iar 
muncitorii de la cuptoare 
au avut posibilitatea să 
elaboreze în plus, în a- 
ceeași perioadă de timp, 
mai multe tone de metal.

fruntașe in acțiunile or
ganizate s-au situat întot
deauna brigăzile de mun
că patriotică din combi
natul siderurgic care au 
adunat o cantitate de 
8.000 tone fier vechi. De 
asemenea, merită a fi 
scos în evidență aportul 
tinerilor elevi din caarul 
școlilor din orașul Hune

asemenea, munca depusă 
pentru crearea gospodăriei 
ae tovarășii, Sirbu Iordan, 
Ardeleana Gheorghe, Lup 
Francisc, Drăghin Gheor
ghe, Topor Vi sal on șt al
ții, precum și avuția tine
rei gospodării: 239 hecta
re teren agricol, 50 care și 
căruțe, 47 pluguri, 39 gra
pe, 12 prășiton, un trior, 
2 batoze, un tractor, o 
moară, 29 cai, 4 boi și un 
număr de 66 vaci.

— M-am înscris cu drag 
in gospodăria agricolă co 
lectivă „Drum nou" pe 
care o inaugurăm astăzi 
— a spus în cadrul discu
țiilor ce au urmat, colec
tivistul Ardelean Gheor
ghe, pentru că văd tot 
ceea ce a făcut partidul 
nostru numai aici la Hu
nedoara și am încredere 
în tc-t ceea ce el ne în
vață că este bine și tre
buie să-i urmăm calea. 
Mai sînt unii buitureni 
care au mat rămas pe de 
lături, dar sini convins că 
șt ei vor veni în auritul 
alături de noi.

— Ca orice început — 
a arătat proaspătul colecti
vist Zeicu Aronel — mul
tora ii se pare că drumul 
pe care am pășit va fi

(Continuare în pag. 4-a) 

doara care în timpul lor 
liber au strîns din dife
rite locuri de muncă și 
de pe terenuri virane pes
te 700 tone fier vechi.

In aceste ziie, tinerii 
liunedoreni au pornit să 
dea întrecerii pentru co
lectarea fierului veclii un 
avint și mai mare, con
vinși fiind că aportul lor 
constituie un prețios aju
tor în munca harnicilor 
oțelari care luptă cu ab
negație pentru a da țării 
cantități sporite de me
tal.

cum sînt citctorrelc adin
ei de la o'uming. cele 
peste 400 apartamente pre
văzute în cinstea zilei de 
1 Mai și a celui de al 
JII-lea Congres al P.M.R. 
și altele din cauza unor 
greutăți, nu sînt realiza
bile. Ori, prin munca 
permanentă, prin contro
lul și îndrumarea comite
tului de partid și ajutorul 
pe care l-a dat activul de 
partid, toate aceste sar
cini s-au realizat în bune 
condițiuni și chiar înainte 
de termen fără să grave
ze asupra calității mun
cii.

In focul luptei pentru 
realizarea sarcinilor eco
nomice sau călit, sau ri
dicat numeroase elemen
te, dovedind multă hotărî- 
re și răspundere pentru 
sarcinile de stat.. Noua a- 
titudine față de muncă, 
răspunderea pentru reali
zarea sarcinilor și a apă
rării prestigiului întreprin
derii, iată trăsătura ca
racteristică a majorității 
muncitorilor întreprinderii 
de construcții siderurgice 
Hunedoara.

Rezultatele puteau fi și 
mai bune, dacă această 
preocupare, această răs
pundere o manifestau toa

te colectivele de muncă. 
Deși s-au depus eforturi. 
I.C.S.H.-ul a rămas în 
restanță cu unele din o- 
biectivele ce trebuiau ter
minate în primul semes
tru. Pentru impulsionarea 
lucrărilor comitetul de 
partid a analizat în mai 
multe rînduri în ședințe 
operative stările de lucru, 
a indicat măsurile ce tre
buiesc luate. Cauzele care 
au generat unele întîrzieri 
se datoresc și nelivrării 
la timp a unor agregate 
și utilaje de către uzinele 
furnizoare, și slabei pre
ocupări a conducerii teh
nice a întreprinderii care 
nu a făcut totul pentru 
coordonarea tuturor lu
crărilor.

Din cauza neurmăririi a- 
fente a sarcinilor de că
tre conducerea tehnică, 
deși exista o creștere sim
țitoare a productivității 
muncii ajungîndu-se pe 
primul trimestru la o creș
tere de 12,51 la sută, în 
lunile aprilie și mai la li
nele lucrări s-au înregis
trat o scădere ca de e- 
xemplu la construcții I, IV 
și instalații. Astfel în timp 
ce fierul beton este în
dreptat cu scule rudimen
tare și eforturi mari ale 

muncitorilor, mașina de 
îndreptat se află depozita
tă de luni de zile în ma
gazia de la exploatarea 
utilajelor. O macara „Pio
nier" stă de săptămîni de 
zile neutilizată la șantie
rul O.S.M. II. Asemenea 
deficiențe grevează reali
zarea în bune condițiuni a 
tuturor sarcinilor.

Vorbitorii au scos în e-

întărirea vieții interne de partid 
factor hotărîtor în lupta pentru 

realizarea sarcinilor trasate de partid
Tovarășul Brudiu Du

mitru, Apostol Gheorghe, 
Pătrașcu Ion, Cogan A- 
lexandru și alții au ară
tat că toate succesele ob
ținute în procesul de pro
ducție, creșterea răspunde
rii comuniștilor și celor
lalți oameni ai muncii sînt 
urmare a întăririi necon
tenite a muncii de partid, 
a întăririi permanente a 
vieții interne de partid.

Vorbitorii au relatat, că 
în ultimul timp, comitetul 
de partid a condus cu 
mai multă competență or
ganizațiile de bază impri- 
mîndti-le răspunderea pen
tru aplicarea consecventă 
a principiilor și normelor 

vidență necesitatea crește
rii răspunderii grupurilor 
de șantiere, a tuturor fac
torilor care concură la 
realizarea în bune condi
țiuni a sarcinilor dc plan 
și creșterea preocupării or
ganizațiilor de bază res
pective pentru remedierea 
lipsurilor și asigurarea în
deplinirii ritmice a sarci
nilor.

comuniste în conducerea și 
viața de partid, respecta
rea strictă a centralismu
lui democratic, cel mai de 
seamă principiu al con
strucției organizatorice a 
partidului.

O deosebită atenție au 
acordat-o comitetul de par
tid și organizațiile de bază 
creșterii și educării mem
brilor și candidați lor de 
partid. Adunările generale 
pregătite din timp au de
venit adevărate școli de e- 
ducație comunistă, ridicînd 
în conștiința fiecărui co
munist răspunderea față 
de sarcinile trasate de par
tid și guvern. Datorită 
creșterii combativității re

voluționare, a exigenței 
față de calitatea membru
lui de partid, comuniștii 
din cadrul organizațiilor de 
bază de la I.C.S.H. au 
luat poziție fermă față de 
abateri, au criticat aspru 
pe cei ce au încălcat dis
ciplina de partid și au 
luat măsuri de înlăturare 
a elementelor necorespun
zătoare.

Pe de altă parte învă- 
țămîntul de partid a fost 
mai legat de problemele 
concrete ale construcției 
socialiste, contribuind ast
fel la aplicarea celor mai 
înaintate metode de mun
că. Ținînd cont de re
zultatele obținute în mun
ca cercurilor de economie 
concretă, care pe lîngă 
faptul că au contribuit 
mult la înțelegerea unor 
noțiuni economice, au dat 
și soluții bune în scopul 
îmbunătățirii muncii eco
nomice, comitetul de par
tid și organizațiile de bază 
au hotărît să crească con
siderabil în anul școlar 
1960-61 numărul acestor 
cercuri.

In general munca de 
partid s-a întărit, organi
zațiile de bază au dovedit 
mai multă maturitate poli
tică în rezolvarea multiple

lor sarcini ce le revin. To
tuși mai există unele ne
ajunsuri ; nu toate orga
nizațiile de bază au reu
șit să prindă în planurile 
lor de muncă problemele 
cele mai arzătoare. S-au 
manifestat la unele birouri 
ale organizațiilor de bază 
o slabă preocupare pen
tru creșterea și educarea 
noilor membri și candidați 
de partid, ceea ce a dus 
la necesitatea luării de 
măsuri statutare împotriva 
unor tovarăși care au ma
nifestat insuficientă pre
gătire și maturitate poli
tică.

In unele cazuri, comite
tul de partid sau organi
zația de bază au conside
rat că soluția cea mai 
bună pentru rezolvarea 
unor probleme este orga
nizarea de ședințe. Fără 
îndoliată ședințele de lucru 
pot contribui la rezolvarea 
diferitelor probleme, dar 
în nici un caz nu pot în
locui munca practică pe 
care trebuie să o desfă
șoare comitetul de partid 
și birourile organizațiilor 
de bază jos pe șantiere.

Lipsuri s-au manifestat 
șl în ce privește disciplina 
în producție.

In concluzie tovarășul 

Frankfurt Tiberiu, secretar 
al comitetului orășenesc de 
partid, a scos în evidența 
rezultatele bune obținute 
în munca comitetului de 
partid și ale organizațiilor 
de bază datorită stilului 
nou îmbunătățit.

Ținiud cont de sarcinile 
deosebit dc importante ce 
stau în fața constructorilor 
în viitorii ani, comitetul de 
partid și organizațiile dc- 
bază din I.C.S.H. vor tre
bui să lupte necontenit 
pentru întărirea muncii de 
partid, pentru creșterea ro
lului de conducător politic 
al organizațiilor de par
tid pentru preocuparea 
permanentă față de reali
zarea la timp și în bune 
condițiuni a mărețelor o- 
biective industriale cuprin
se în planul de 6 ari.

Este necesar ca și pe 
viitor să se acorde o aten
ție deosebită creșterii și 
educării tuturor membrilor 
și candidaților de partid 
pentru ca aceștia, la rîn
dul lor, datorită partici
pării active și conștiente 
la lupta pentru realizarea 
sarcinilor partidului și gu
vernului să mobilizeze ma
sele largi de oameni ai 
muncii.

Muntear.il


Primele transporturi de alimente 
au pornit din U.R.S.S. spie Congo

Derută la Bonn în legătură 
Gliga în R, D.
schau" — se teme că Gli
ga, care, fiind adjutant al 
lui Kammhuber l-a însoțit 
de nenumărate ori în vi
zitele sale în S.U.A. și a 
participat la consfătuirile 
țărilor N.A T.O., cunoaște 
mult mai multe secrete 
decît Winzer. Gliga avea 
de asemenea însărcina
rea să țină la curent jur
nalul generalului Kamm
huber".

Demascările planurilor 
agresive ale militariștilor 
de la Bonn pe care le- 
au făcut în cadrul confe
rinței de presă în R. D.

lui Adam
(Agerpres). Mi- 
Război al Bonn- 
alarmat de tre-

BONN 
nistrul de 
ului este 
cerea în Republica Demo
crată Germană a lui A- 
dam Gliga, adjutant al 
generalului Kammhuber, 
inspecotrul forțelor aerie
ne militare ale R. F. Ger
mane, precum și a maio
rului Wînzer din forțele 
aeriene militare 
mane și a lui 
berger, cartograf 
deswehrului.

„Ministerul de
a scris la 18 iulie zia

rul „Vestfalische Ruud-

vest-ger- 
Weissen- 
al Bun-

Război

w

S.U.A. intenționează să reia 
experiențele nucleara subterane

WASHINGTON (Ager
prcs). — După cum tran
smite agenția FRANCE 
PRESSE, Ministerul de 
Război al S.U.A. a anun
țat la 17 iulie că S.U.A, 
intenționează să efectueze

în următorii doi ani 11 ex
plozii nucleare subterane 
„în cadrul programului de 
cercetări științifice pentru 
îmbunătățirea metodelor 
de detectare a exploziilor 
atomice subterane".

Procesul spionului american 
Powers, va începe 
la 17 august

» MOSCOVA (Agerpres). TASS transmite: Co
tt legiul militar al Tribunalului Suprem al U.R.S.S. 
» a hotărit ca procesul spionului american Powers, 
tt al cărui avion a fost do horit la 1 mai de o ra-
5 chetă sovietică in regiunea Sverdlovsk, să aibă loc 
« la 17 august. Procesul va fi judecat în ședință pu-
6 blică de Colegiul militar al Tribunalului Suprem al 
g U.R.S.S.

“"“Francis Garry Powers este acuzat de spionaj 
<K în baza art. 2 al legii cu privire la răspunderea 
§ penală pentru infracțiuni împotriva statului.

La marea
(Urinare din pag. Ill-a)

greu. Nu trebuie însă să 
se sperie nimeni. Sub con
ducerea organizației d», 
pariid noi vom căuta sd 
învingem orice obstacol 
ivit în calea noastră și să 
mergem înainte. In gos
podărie au intrai oameni 
h-, mul. buni gospodr.-i, 
care vor munci cu entu
ziasm pentru ca tinăra 
noastră gospodărie să 
crească și să se dezvolte, 
să-și aducă aportul ia 
transpunerea in viață a 
mărețelor sarcini ce revin 
agriculturii, în lumina Di
rectivelor celui de-al 111- 
lea Congres al P.M.R.

In cuvintul lor tovarășii 
Suciți Abel din suburbia 
Zlaști și faCob losif din 
Răcășiie, ambii președinți 
ai gospodăriilor agricole 
colective nu de mult în
ființate, au adus salul d 
călduros al membrilor gos
podăriilor lor și au urat 
tineret gospodării din Bul-

cu trecerea
Germană

Germană militarii Bundes
wehrului, care au trecut 
în R.D. Germană, au pro
vocat o puternică derută 
la Bonn. Reprezentanți o- 
ficiali a. Ministerului de 
Război al R.F. Germane 
au făcut încercări nereu
șite de a da dezmințiri.

In cercurile parlamenta
re de la Bonn se presupu
ne că trecerea lui Adam 
Gliga în R.D. Germană va

constitui, probabil, obiec
tul discuțiilor în Bundes
tag.

După cum a anunțat la 
18 iulie agenția DPA, pre
ședintele „Partidului liber- 
democrat", Mende, a cerut 
convocarea sesiunii extra
ordinare a comisiei pentru 
problemele apărării a Bun- 
destagului în legătură cu 
trecerea în R.D. Germană 
a mai multor ofițeri ai 
Bundeswehrultii. Mende a 
cerut ministrului de Răz
boi al R. F. Germane, 
Strauss, să facă declarații 
în această problemă 
ședința comisiei.

MOSCOVA (Agerpres) 
— TASS transmite: In 
legătură cu hotărirea 
guvernului sovietic de a 
acorda, imediat un ajutor 
in alimente Republicii 
Congo, ziarul „PRAV
DA" anunță că pes
te clteva zile 10.000 
tone de alimente prin
tre care 1.000 tone de 
zahăr, 300.000 cutii de

lapte condensat, precum 
și griu, vor fi trimise in 
îndepărtata țară de pe 
continentul african. Pen
tru asigurarea transpor
tului rapid al acestor 
produse s-a hotărit să se 
folosească avioane rapi
de ale 
precum
tei din Marea Neagră. 
Primele 
încărcate cu

aviației civile, 
și o navă a fio-

avioane „IL-18", 
cite opt

tone de zahăr și conser
ve fiecare, au și plecat 
de pe aerodromul Șere- 
metievo de lingă Mos
cova. Ele vor parcur
ge distanța dintre Mos
cova și Leopoldville in 
30 de ore de zbor, făcind 
două escale: la Cairo 
și Khartum.

La sfirșitul săplămlnii 
nava „Leninogorsk", va 
pleca spre Congo.

Opinia publică internațională 
condamnă agresiunea colonialista 

împotriva Republicii
la

♦♦

La Praga a fost dată 
publicității declarația gu
vernului Republicii Socia
liste Cehoslovace în legă
tură cu agresiunea arma
tă a puterilor imperialiste 
împotriva Republicii Con
go. Declarația condamnă 
acțiunile guvernului bel
gian și ale altor puteri 
occidentale care, deși au 
recunoscut independența și 
suveranitatea Republicii 
Congo, au încălcat ime
diat în mod grosolan an
gajamentele luate.
/\ Președintele Consiliu

lui de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, A. lugov, a a- 
dresat primului ministru și 
ministru al Apărării Na
ționale al Republicii Con
go, Patrice Lumumba, o 
telegramă în care se spu
ne că guvernul R.P. Bul
garia și poporul bulgar 
își exprimă solidaritatea 
deplină cu lupta poporului 
congolez și condamnă cu 
hotărîre acțiunile agreso
rilor care vor să răpească 
poporului congolez lucrul 
cel mai de preț și cel nu» 
sfînt — libertatea și in
dependența sa națională, 
care vor să reinstaureze 
vremurile rușinoase ale 
robiei coloniale.

Hasan Basir Nasr, 
ministrul Afacerilor Exter
ne ad-interim al Sudanu
lui, a declarat: Noi su
danezii, vom apăra fără 
șovăire independența Con- 
goului deoarece, procedînd 
astfel, ne apărăm propria 
independență.
forturi 
nostru
Congo 
cient.

pentru 
către 

să fie

Vom face e- 
ca ajutorul

Republica 
rapid și efi-

Congo
/\ Guvernul Libiei a 

condamnat în mod oficial 
intervenția militară a Bel
giei în Congo și a inter
zis avioanelor belgiene 
care transportă trupe și 
armament în Congo să 
zboare deasupra teritoriu
lui Libiei și să aterizeze 
pe aerodromurile din Li
bia. Ziarul „Al-Masa" a- 
nunță că guvernul Ljbiei 
este gata să trimită <4|p)e 
în Gongo.

—--- -------- -  ««---- --------- -—
în întâmpinarea zilei P.C.I.

Sărbătorirea zilei de 13 
septembrie „Ziua pompieri
lor din R.P.R." și legat de 
aceasta, organizarea și 
desfășurarea 
P.C.I. care ; 
care an la : 
septembrie, 
tradiție și 
mijloc eficace de intensifi
care a luptei împotriva in
cendiilor. In acest scop, 
subcomisia tehnică P.C.I. 
de la mecanicul șef 
I.C.S.H. a înregistrat suc
cese frumoase. Astfel, prln- 
tr-o muncă organizată s-a 
reușit ca cele mai multe 
obiective, cum ar fi, parcul 
auto, atelierul auto nr. 3,

i săpt ămînii
are loc în fie- 
începutul lunii 

a devenit o 
totodată un

atelierul de tîmplărie și 
altele, să fie ferite de une
le incendii ce puteau avea 
loc. Dar, în activitatea de 
apărare a avutului obștesc 
contra incendiilor au exis
tat și unele lipsuri care la 
baza de utilaje, atelierul 2 
auto și energetic șef au 
dat naștere la începuturi 
de incendii.

Pentru pregătirea și des
fășurarea în bmie eondiți- 
uni a „Săptămînii P.C.I." 
printr-o dispoziție a meca
nicului șef a fost organiza
tă o comisie ce-și va d6s- j 
fășura activitatea pe baza 
unui plan de acțiune deja 
întocmit.

Mașina-unealtă „IZS 
200x6“ de tăiere auto
mată a cablurilor produ
să în R. S. Cehoslovacă.

W**V*“V r«

sărbătoare a buitarenilor

și

furi succes depiin în întă
rirea economico-organiza- 
iorică, in făurirea unui 
trai bun și fericit spre 
care tind cei ce și-au unt 
pămînturile, mijloacele 
forțele de muncă.
- — Totodată, a spus to
varășul Iacob losif, mem
brii gospodăriei noastre 
vă provoacă la întrecere 
pentru a obține in. viitor 
recolte îmbelșugate la toate 
culturile. Prin aplicarea 
regulilor agrotehnice să 
obținem în a nul 1961 re- 
-colte sporite la ha. să ier- 
’minăm pînă la 1 Mai 1961 
construcțiile necesare gos
podăriilor noastre și să 
sporim •, umărul vacilor d j 
lapte cu un procent de 

.15 la șută față de numii- 

.rul pe care-i avem în pre
zent.

Această chemare la in-

trecere venită pe neaștep
tate a produs in rindul 
Imiturenilor o adevărată 
reacție. In aplauzele Care 
au izbucnit cu putere, se 
putea întrezări hotăîrea 
fermă a fiecărui nou co
lectivist de a participa cu 
însuflețire la această în
trecere și de a o clștiga, 
de a face din ea un mij
loc eficient de prosperitate 
a gospodăriei lor.

— Putem raporta astăzi 
partidului — a subliniat 
in încheiere tovarășul Ia- 
cob Ladislau, secretar al 
comitetului orășenesc 

P.M.R. Hunedoara — că in 
suburbiile orașului nostru 
s-a terminal aproape pro
cesul de colectivizare, că 

.oamenii din acest sector 
au încredere în politica sa 
inie leaptă și că sini hotă- 
riți să obțină succese de 
seamă /.e drumul ce și 
l-au ales drumul bel
șugului și ferici-d. .

A BALIMȘTEANU

(Drmare din pag. 1-a)'

remedierea imediată a 
multor lipsuri. „Punerea la 
punct a procesului teh
nologic" (iar o explicație 
fugitivă) a Constat în 
scurtarea timpului de la
minare prin reducerea tre
cerilor lingoului la caja 
de lucru, in încălzirea u- 
niformă a lingourilor in 
cuptoare și în creșterea vi
tezei de laminare prin 
mărirea turației motorului 
reversibil.

In privința îndeplinirii 
sarcinii de creștere a pro
ductivității agregatelor cu 
-IO la sută, comuniștii de 
aci au hotărit că există 
toate condițiile și anume: 
prin schimbarea calibrări- 
lor in sensul trecerii pe 
secțiuni dreptunghiulare 
așa cum se laminează pen 
tru laminorul de 650, tre
cerea la secțiuni mari, fo
losirea lingourilor celor 

_mai-potrivite de 6,5 tone 
(aci intervenind șl ajuto
rul pe care trebuie să-l 
dea oțelarii) care asigură

LAMINATOR I
productivitate mare edit 
la cuptoare cit și la cajă, 
diferența dintre dimensiu
nile Inferioare și supe
rioare a lingoului să nu 
depășească 50-60 mm., 
mărirea vitezei de lamina
re și mărirea diametrilor 
la cilindrii de lucru.

La bluming datorită u- 
nei intense munci politice 
s-a întărit mult disciplina 
de producție. Comuniștii 
aflați la locurile de mun
că ce reclamă o mai mare 
răspundere s-au achitat 
cinste de sarcini fiind 
permanență îndrumători 
tenți — plini de grijă
și exemple bune pentru 
toți muncitorii. Faptul că 
fiecare membru și candi
dat de partid răspunde în 
fața adunării generale de 
îndeplinirea anumitor sar
cini le-a întărit spiritul 
de răspundere, i-a făcut 
luai stăruitori, mai exigea
ți față de munca lor pro
prie și a întregului colec
tiv, Aceasta explică de ce

partid, 
mal 

pe

sini

cu 
in 
a-

schimbul inginerului Sa- 
faliu Nicolae dinir-un 
schimb codaș a ajuns în
tre fruntași cu aproape 
2.200 tone laminate peste 
plan. Manevranții Voina 
Miron și Grigoreanu Ni
colae membri de
laminează întotdeauna 
mult de 200 lingouri 
schimb.

Cei de la blaming
necruțători atunci cind e 
vorba de lipsuri. Ingineru
lui Cursan Viorel șef de 
schimb i s-a pus cu toa
tă asprimea întrebarea de 
ce a ținut trenurile de tur
nare în hală fără să ia 
măsuri pentru descărcarea 
lor, astfel că lingourile 
s-au răcit. începe să prin
dă rădăcini adinei obiceiul 
de a se avea grijă de 
schimbul următor. Aceasta 
însemnează că odată cu 
laminarea să se facă și în
cărcarea cuptoarelor. Și 
tocmai acest lucru nu l-a 
făcut inginerul Cursan,

(Împărtășind dezaprobarea 
laminatorilor socotim că 
față de asemenea atitudini 
se vor lua măsurile cuve
nite ).

Un ultim popas — de 
clteva rinduri — la „sufle
tul" laminorului, cum i 
se spune sălii de mașini, 
curată „ca o farmacie". 
Aici este maistru Octavian 
Palcău, secretarul organi
zației de partid a blumin- 
gului. In zgomotul puter
nic de motoare glasul o- 
menesc se pierde. Impre
sionează și impune desă
vârșita curățenii și mersul 
neobosit — parcă fără pu
tință de oprire al ma
șinilor. Și comunistul Oc
tavian Palcău își dăruieș
te tot sufletul și priceperea 
pentru bunul 
șelar mașini 
punde,

A lamina 
pînă la sțirșitul 
60.000 tone oțel nu e lu
cru ușor. Dar se va îitfăp- 
tui cu siguranță.

Pe drept cuvint e o 
rntndrie să fi laminator !

mers al uria- 
de care râs-

peste plan 
anului
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