
CITIȚI
în acest număr :

— Vom îndreptăți încre
derea acordată
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— Spre noi succese în 
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Comitetului orășenesc 
de partid)
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A trecut numai o sin
gură lună de ta mărețul 
eveniment de însemnătate 
istorică din viața partidu
lui și a poporului nostru 
— cel de-al Ill-lea Con
gres al P.M.R. In acest 
scurt timp, oamenii mun
cii din întreaga țară au 
putut vedea încă o dată 
grija permanentă pe care 
o poartă partidul și gu
vernul dezvoltării și în

IMBOLD SPRE NOI SUCCESE IN MUNCĂI
SOS ar-

INSTANTANEU
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Vecinii Jurnalistului 
Nicolae Covaliu din ta
băra nr. 1 au ieșit iară
și — ca în toate celelal
te zile — pe iarba în
verzită din apropierea 
locuinței sale.

— In dimineața asta
— se adresă celorlalți ti
nărul lăcătuș Vasils Bă
lța — trebuie să ne mu- 
tji „clubul" în altă 
parte că e prea rece.

— Lasă tu asta acum
— interveni deodată coc- 
sărut David Ioan. Ați 
ascultat azi-dimineață la 
radio noua Hotărire a 
partidului și guvernu
lui?... llai^ce ziceți des
pre această măsură lua
tă la scurt timp după 
ținerea celui de-al Ill- 
lea. Congres al P.M.R.?!...

O clipă, în mijlocul 
celor veniți pe pajiștea 
ce mai întotdeauna fre
măta 
bună, 
niște 
celor 
citi cu ușurință ginduri- 
le la _care parcă era pus 
jideare pentru a găsi, 

chipurile, cuvintele potri
vite cu care să răspundă. 
Mai inimos și pus la 
punct cu evenimentul zi
lei, tinărul Nacu Vale
rian, muncitor la uzina

de risete și voie 
se întronă o li- 

adincă. Pe fețele 
prezenți se puteau

(Confirmară in pag. 2-a)

șa a spus tinărul 
a de la I.C.S.H., la 

deschiderea ma
gazinului foto- 
sport-muzică, din

Piața Libertății, care eu 
o zi în urmă împărtășise 
prietenilor și cunoscuților 
bucuria Că va putea să 
cumpere ,Jawa", chiar a 
doua zi, mult mai ieftină. 
La deschidere s-a adre
sat vînzătorului.

— O lawa de 350 cmc 
aveți ?

— Da avțni. Poftiți I 
S-a redus prețul cu mai 
mult de 
tocicletă
Are tot
acumulatorul să-l încărca- 
ți și să puneți benzină in 
rezervor. Și benzina, ați 
luai cunoștință, e numai 
1,45 lei litrul.

Tinărul acesta ceru vo
ie să „controleze" mar
ja. Cu trei chei deschise 
cutia de scale, [(xă con-

2.000 lei. O mo
ca o bijuterie, 

ce-i trebuie. Doar

Fapte din munca siderurgiștilor
Continuînd să siărească indicii de utilizare a 

agregatelor, siderurgiștii din principalele secții ale 
combinatului au reușit sădotîndească rezultate bune 

muncă. Astfel, în primele 26 zile ale lunii iti- 
a.c., ei au produs :
2.692,9 tone
3.394 tone

producție.

în 
lie

de

oțel Martin și electric; 
laminate, peste prevederile planului

ENTUZIASTE ADUNĂRI
ÎN COMBINAT

•sV

Colectivul de. muncitori, 
ingineri și tehnicieni de 
la secția I-a furnale des
fășoară o muncă intensă 
pentru a . da viață sarci
nilor izvorîte din ’docu
mentele celui de-al Ill-lea 
Congres al partidului, cu 
privire la sporirea pro
ducției de fontă. Numai 
în zilele de 25 și 26 iulie 
a.c. după apariția Hotărîrii

&
însuflețiți de sarcinile e- 

conomice trasate de par- 
tid, harnicii muncitori din 
cadrul oțelăriei nr. 2 se 
străduiesc să producă me
tal mai mult, măi bun și 
mai ieftin. De pildă, în

C.C. al P.M..R. cu privire 
la reducerea de prețuri co
lectivul dc furnaliști a 
produs mai mult de 100 
tone fontă peste sarcinile 
dc plan.

Pe primul loc în între
cerea socialistă s-au situat 
echipele prim-topitorilor 
Tăgîrță Stelian și Chiroș- 
ca Ion.

perioada 1-26 iulie 1960, 
echipele conduse de prim- 
topitorii Orelt Paul și Is
pas Iulian au produs 660 
tone oțel peste plan, iar 
cele ale prim-topitorilor 
Brînzei Mihai și Marian 
Axente alte 207 tone oțel.

In numeroase secții din 
combinat, au avut loc la 
25 iulie a.c. entuziaste a- 
dunări, în cadrul cărora 
siderurgiștii hunedoreni și- 
au exprimat bucuria una
nimă față de noua hotă- 
rîre a. C.C. al P.M.R, și 
a Consiliului de Miniștri 
în legătură cu reducerea 
prețurilor de vînzare cu 
amănuntul la peste 1.100 
sortimente de mărfuri. 
Astfel de adunări s-au ți
nut la O.S.M. I., fabri
ca de aglomerare a mi
nereurilor, cocserie, forjă, 
furnalele 1-4, modelărie și 
în alte secții.

Aceste adunări au coti-

stituit pentru muncitorii 
din combinat un nou pri
lej de a cunoaște rodul 
politicii partidului în ceea 
ce privește îmbunătățirea 
standardului de viață al 
poporului muncitor. Grijii 
partidului, siderurgiștii 
i-au răspuns prin reînoi- 
rea angajamentelor. De 
pildă, oțelarii de la sec
ția I-a și-au 
gajamentui de 
pînă la finele 
încă !.500.000 
nomii la prețul 
afară de angajamentul de 
1 milioane lei economii, 
realizat pînă ia sfîrșitul 
lunii iulie 1960.

sporit an- 
a obține 

acestui an 
lei eco- 
de cost, în

Toate le datorăm partidului

nmn-

luată 
care 

un 
cons

ul

de 
de 
Și

A Toate magazinele din 
oraș au cunoscut aceeași 
animație deosebită. La co
fetăria „Metalul" s-a or
ganizat o frumoasă expo
ziție în care predominau 
sorturile diferite de cioco
lată și bomboane. Pe eti
chetele lor, lîngă prețu
rile vechi tăiate cu o li
nie s-au scris prețurile 
noi. Vînzătoarele au mâr-

turisit că niciodată n-an 
vîndut atîta ciocolata ca 
în aceste zile.

A La magazinul de în
călțăminte, unitatea nr. 15, 
de asemenea s-au aglo
merat numeroși cetățeni. 
Luni, după noile reduceri 
de prețuri, la această uni
tate s-a vîndut încălță
minte cu prețuri reduse în 
valoare de peste 4.300 lei.

Recentele hotărîri adop
tate de partid și guvern 
arată elocvent cît de mult 
se îngrijește partidul de 
ridicarea continuă a nive
lului de trai al celor ce 
muncesc.

Conștienți că noile re
duceri de prețuri au fost 
posibile în urma succese
lor economice dobîndite 
de oamenii muncii în pri
mul semestru al acestui 
an, furnaliștii din schim
bul pe care-1 conduc vor 
munci și pe viitor cu mai 
mult spor, pentru a de
păși cu 15—20 la sută in-

ai agre- 
de Con- 
al par-

mie, în 
îmi

dicii de utilizare 
gafelor planificați 
greșul al Ill-lea 
tidului.

In acest scop,
calitate de maistru, 
revin sarcini importante. 
Voi căuta să-mi organizez 
cît mai temeinic activita
tea oamenilor la locul 
muncă, să-i ajut să-și 
dice neîncetat gradul 
calificare profesională,
astfel să stăpîneascâ din 
plin agregatele Ia care lu
crează. in felul 
vom 
fontă 
și la 
mai 
gură

de 
ri
de 
Și

„PRIMUL BON"!

aveți 
fe-

un
ra
ve-

tactul pentru pornire și 
„descuie" furca.

— îmi place și unde 
mai pui că datorită mă
surilor luate de partid și 
guvern pentru reducerea 
prețurilor îmi mai rămin 
și bani frumoși în buzu
nar. Voi cumpăra alte — 
cele.

— Și ce anume
de gîrid ? întrebă o 
meie.

— Mi-am și făcut 
plan. Cu banii citi îmi 
mîn, diferență de ia
chiul preț al motocicletei, 
îmi voi cumpăra un apa
rat de radio mai bun... 
Vă rog să completați fac
tura.

— Numele dumneavoas
tră și locul de muncă:

— Marin Tîrnă (apoi 
cu mîndrie justificată fă
cu completarea) muncitor, 
șef de echipă, la LC.S.H.,

electroteh-

la casă și 
Ceru factu-

zi s-au vindui 5 motoci
clete Jawa și I.J. Valoarea 
mărfurilor vîndute 
preț redus numai in 
ceasta zi se ridică la 
ma de peste 65.000 lei.

acesta, 
reuși să producem 
mai multă, mai bună 
un preț de cost cît 

scăzut — sursă si
de ridicare în con-

fioririi economiei națio
nale, cît și ridicării con
tinue a nivelului de trai, 
material și cultural al 
tuturor celor ce 
cesc.

O primă măsură 
pe această cale și 
a fost primită cu 
deosebit interes, o
tituie Hotărîrea C.C. 
P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri cu privire la 
pregătirea și promovarea 
cadrelor tehnice, econo
mice și de cercetare ști
ințifică, precum și la îm
bunătățirea salarizării 
tor. Așa cum se subli
niază în această hotă- 
r-re, prin măsurile luate 
de partid și guvern, au 
fost pregătiți în anii 
1949-1960 în instituțiile 
de învă-ămînt superior 
49.000 ingineri și peste 
14.000 cadre cu studii 
superioare economice.
Paralel cu pregătirea și 
promovarea cadrelor teh
nice, economice și de 
cercetare științifică care 
au adus un aport deose
bit la importantele reali
zări dobîndite în anii pu
terii populare în ceea ce 
privește creșterea pro
ducției și productivității 
muncii, reducerea prețu
lui de cost și îmbunătă
țirea ca'ității produselor, 
partidul și guvernul se 
îngrijește cu aceeași dra
goste și de îmbunătăți
rea permanentă a condi
țiilor lor de viață. După 
cum se arată în hotărî- 
re, salariile inginerilor, 
maiștrilor, tehnicienilor, 
cadrelor economice, de
conducere tehnică și e-(Continuare în pag. 4-a)

conomică, precum și a 
cadrelor de cercetare ști
ințifică și de proiectare 
se vor majora, cu înce
pere de la 1 august 1900, 
în medie cu 20 la sută. 
Această creștere vă fi 
diferențiată ținîndu-se 
seama de importanța ra
murilor, cît și de mă
rimea și complexitatea 
întreprinderilor. Totodată 
începînd cu trimestrul 
III al anului I960 va fi 
sporit fondul de pre
miere al personalului 

tehnico-adrninistrativ. Ho
tărîrea mai prevede îm
bunătățirea modului 
premiere a cadrelor 
cercetare științifică 
ale cadrelor tehnice
de specialitate din unită
țile economice producti-1 
ve; acordarea indemni
zațiilor lunare pentru tit-, 
lurile de candidat in’ 
științe și doctor în știin
țe și cadrelor de cerce
tare științifică și de pro
ducție a căror activitate! 
se desfășoară în specia
litatea pentru care dețin 
titlul științific și a că
ror lucrări, prin nivelul, 
lor înalt, reprezintă o 
contribuție importantă.

Prin aplicarea preve
derilor Hotărîrii privi
toare la creșterea sala-1 
riilor tarifare, sporirea 
fondurilor de premiere și 
îmbunătățirea fondului 
de premiere a cadrelor1 
de cercetare științifică și 
a celor din producție, 
sporul veniturilor ce se 
va obține va fi de aproa
pe un miliard lei. Acest 
important spor va sti
mula și mai muit acti
vitatea creatoare în pro
ducție și de cercetare ștto 
ințifică, va mări conside
rabil cointeresarea ingi
nerilor, maiștrilor, teh
nicienilor, economiștilor 
și cadrelor de specialiști 
pentru perfecționarea con 
tinuă a cunoștințelor lor, 
pentru introducerea pro
gresului tehnic, pentru 
dezvoltarea producției și 
creșterea acesteia în toa
te sectoarele economiei 
naționale.

In urma acestei Hotă
rîri de mare însemnă
tate în viața cadrelor 
tehnice, economice și de 
cercetare științifică, C.C.

In foto: (stingă) Niculescu Florian secretar

tinuare a nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

MUNTEANU IOAN 
maistru la secția 

l-a furnale

re spori
ți
Ș‘ 

sănă- 
airase 
motor 
radio, 
alege

După ce 
magazinului 

călduros mina 
să conducă

la complexul 
nic...

Se prezentă 
numără banii,
ra pe care o puse in bu
zunar, 
sabilul 
strinse 
ii ură
tos motocicleta îi 
atenția: ai luat 
bun și nu uita de 
Vino aici și-ți vei 
care-ți place.

In zilele următoare ma
gazinele au fost arhipline. 
Unii curioși veniseră să 
vadă noile prețuri, alții 
să facă cumpărături. Luni, 
la magazinul foto-sport- 
muzică din Piața Liber
tății unde dimineața se 
vîndu-se prima motocicle
tă cu preț redus a avut 
loc cea mai mare abun
dență de cumpărători. Cei 
mai mulți s-au interesat 
de motociclete^ In aceeași

al organizației de bază de la electrotehnic din 
I.C.S.H., i’ig. Sirochi Anatol, tehnicianul Anghel Marin și maistrul Albu Avram discuilnd hotărîrea cu 
privire la pregătirea și promovarea cadrelor tehnice.(dreapta) Oțelarii din echipa lui Karamalis Teodor 
de la O.S.M. II discutind hotărîrea cu privire la reducerea prețurilor de vînzare la unele bunuri de 
consum.



PESTE 2.300 CETĂȚENI 
ÎN MAGAZIN

VOM ÎNDREPTĂȚI ÎNCREDEREA

Magazinul Bijuteria, u- 
nitatea nr. 40, nu a cu* 
hoscut niciodată atîta a- 
glomerație ca luni, pri
ma zi după noua mâsu- 
ră luată de partid și gu
vern, cînd un număr de 
de peste 2.300 cetățeni au 
vizitat magazinul.

bucurie -
ENTUZIASM

După ce hunedorenii, 
sidcrurgiști, constructori i( 
<•/ ceilalți oameni ai mun 
cit, au luat cunoștință \ 
cu bucurie de noua ho- > 
tărîre a C.C. al P.M.R. J 

a Consliului de Mi- > 
nișiri al R.P.R. cu pri- / 
vire la reducerea preta-f 
rllor la 1-100 articole, l 
duminică, și in zilele ur-ț 
mătoare străzile orașului , 
s-au înțesat de cetățeni. \ 
]n fața vitrinelor, la i 
chioșcurile de ziare, la ,> 
colțurile străzilor, in uzi- 
nă, peste tot în cetatea^ 
otelului, au început dis
cuții aprinse.

— Acum îmi voi lua \ 
motocicletă, spunea un \ 
tinăr constructor dumi- i 
nică după masă. Jaum 
de 350 cmc. este mai ) 
ieftină cu peste 2000 lei. ? 
Auzi și benzina s-a iei- c 
finit: 1,45 lei litrul in l

■ loc de 3 lei cit era ina- (
. irite. )

— Eu un ceas de bu- S 
zunar voi cumpăra, ca- .>

■ dou pentru cumnatul
\ meu — zicea maistrul f 
. Enășescu Gavrilă de la ( 

secția reparații siderur- ( 
' glee a combinatului. Este \ 
: mai ieftin cu aproape > 
. 200 lei. Bani, cu care ț 

voi putea cumpăra atltea ? 
lucruri în casă. Milne i! / 
voi lua și voi face sur- i> 

; priză și nevestt.
...Și așa discuțiile n-au 

contenit nu numai Jn > 
magazine ci și pe străzi, S 
in autobuse, fiecare, hu- > 
nedorean mărturisind ) 
sincer dragostea și recu-i 
noștința față de partidul ? 
nostru care ne conduce ( 
pe drumul unei vieți toi ( 
mai fericite. S

Ca urmare a măsu
rilor aplicate la reduce
rea prețurilor la unele 
produse, printre care sînt 
și ceasurile, la magazinul 
bijuteria s-au vîndut mi
mai în această zi mărfuri 
cu prețuri reduse în va
loare de peste 17.100 lei. 
Printre alții 24 cetățeni 
și-au cumpărat ceasuri de 
mînă, 20 — ceasuri de 
masă și deșteptătoare, 
alții și-au cumpărat sti
louri etc.

Voi munci cu și mai multă

Sînt unul dintre ingi
nerii tineri și mă ocup 
de problemele tehnologice 
din cadfi.il oțelăfiei nr. 2, 
Este vorta de respecta
rea întocmai a procesu
lui tehnologic al elaboră
rii și turnării oțelului 
special pentru țevi. Cînd 
am citit în presă textul 
hotărîrii C.C. al P.M.R. 
și al Consiliului de Mi
niștri cu privire la pre
gătirea și promovarea ca
drelor tehnice, economice 
și de cercetare științifică, 
precum și la îmbunătă
țirea salarizării lor, ml 
s-a umplut inima de bu
curie.

Dar bucuria mea a de
venit și mai mare Cînd 
am aflat ulterior de o 
nouă hotărîre — reducerea 
prețurilor de vînzare cu 
amănuntul la peste 1.100 
sortimente de bunuri de 
larg consum. In ambele 
documente văd încă oda
tă grija părintească a 
partidului și - guvernului 
pentru continua îmbună
tățire a nivelului nostru 
de trai material și cultu
ral. Ca urmare, prin îm
bunătățirea salarizării și 
reducerea prețului vom 
cîșiiga anual aproape 2 
miliarde lei, lucru cafe 
duce la sporirea venitu
lui personal al oamenilor 
muncii. In acest sens, 
mi-atn făcut un calcul’

. ,.. Și cei mici se bucură
de reducerile de prețuri.

INSTANTANEU DUMINICAL
(Urmare din pag. l-a) 

cocso-chimică, dădu cel 
dinții drumul la vorbă.

— Hotărirea aceasta 
constituie o nouă grijă a 
partidului și guvernului 
pentru îmbunătățirea tra
iului nostru, al tuturora. 
Eu am fost azi diminea
ță prin oraș și am vă
zui noile prețuri deja afi
șate. Ceasurile s-au re
dus între 20—25 la sută, 
iar motocicletele cu vină 
la 17,4 la sută...

450 BONURI
La farmacia de stat din 

centrul orașului vechi, la 
fel ca la toate unitățile 
de desfacerea produselor, 
după aplicarea măsurilor 
elaborate de partid și gu
vern pentru reducerea pre
țurilor la peste 1.100 ar
ticole de produse de con
sum, printre care sînt și 
unele medicamente, s-a 
produs o aglomerație ne
obișnuită zilelor anterioa
re. Un exempul este des
tul de convingător. Numai 
în a dona zi după redu
cerea prețurilor, marți, 
s-au achitat la casă 450 
bonuri, față de 320 cîte 
au fost achitate în ziua 
de 20 iulie a.c., zi cu vîn
zare obișnuită.

♦♦♦♦

sîrguință
sumar. Din el rezultă că 
salariul meu va crește în 
fiecare lună cu mult.

Măsurile luate recent, 
constituie tin imbold pu
ternic în activitatea mea. 
Ele mă fac să privesc cu 
încredere viitorul, să mun
cesc cu mai multă hotă- 
rire și entuziasm în pro
ducție, pentru a cunoaș
te mai temeinic particu
laritățile tehnice ațe agre
gatelor și procesul teh
nologic. Și asta cit atîi 
mai mult, cu cît secția 
din care fac parte este 
dotată cu agregate noi, 
construite după ultimul 
cuvînt al tehnicii mo
derne.

Experiența acumulată 
tn producție în decursul 
celor doi ani de activi
tate, precum și studierea 
cu perseverență a mate
rialelor tehnice, mă vor 
ajuta să țin pasul cu 
progresul neîncetat al 
tehnicii noi. Documentele 
celui de-al III-lea Con
gres al partidului au des
chis perspective luminoa
se întregii țări. In urmă
torii cîțiva ani vor apare 
obiective industriale noi, 
printre care un nou și 
modern centru siderurgic 
la Galați. Pentru ele 
sînt necesare cadre cu o 
înaltă pregătire tehnică, 
în stare să le stăpînească 
pe deplin, In ceea ce mă

— Șz la medicamente, 
încălțăminte cu talpă de 
cauciuc s-au redus pre
țurile — se amestecă în 
discuții jurnalistul Cova- 
liu Nicolae. Cu aceeași 
bani vom putea cumpăra 
de acum încolo mat mul
te lucruri necesare. Asta 
înseamnă un trai mai bun, 
mai fericit. Nespus de 
mult insă m-am bucurat 
cinci am auzit că ince- 
pînd cu anul școlar 1960- 
1961 toți elevii din cla
sele l-a și pină la a VII- 
a inclusiv vor primi gra
tuit manualele școlare. 
Deci și cei doi băieți ai 
mei vor beneficia, atunci 
cinci vor merge la școa
lă, de pe urma acestei 
Hotăriri.

...Fără creion și hirtie 
au urmat apoi o serie de 
ca'cule privitoare la ce a- 
nume se va putea cum
păra cu diferența de bani 
de la prețurile vechi, li
nul arăta, de pildă, că, 
cu diferența de bani de 
la o pereche de pantofi 
cu talpă de cauciuc băr
bătești se poate cumpăra 
o pereche de ghete pen
tru copii, că prețul unei 
,Jawe“ s-a redus cu 1750 
lei. Și in sfirșit, că de 
îndată ce vor primi a- 
vansurile vor face cite un 
cadou soției lor...

privește, voi căuta să mă 
pregătesc cu sîrguință, să 
fiu ia curent cu noutățile 
tehnice și, în special cu 
cele siderurgice, pentru a 
îndeplini cu cinste sarci
nile economice pe care 
ni le-a trasat partidul, 
de a produce oțel mai 
mult, mai bun și mai 
ieftin.

inginer tehnolog
GEORGESCU EUGEN

Siderurglștii și constructorii hultedorehi își petrec timpul liber destul 
de fructuos, In cluburile și bibliotecile care le sînt puse la dispoziție. 

In foto: aspect din sala clubului Alexandru Stihia.
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Organizat în toamna a- 
nului 1959, serviciul de 
cercetări siderurgice și 
cocs îmbrățișează prin ac
tivitatea sa un domeniu 
distinct de probleme în 
care, urmărirea proceselor 
și a fenomenelor legate de 
producția combinatului 
este însoțită de experimen
tarea și de analiza teh- 
nico-științifică a factorilor 
ce concură la stabilirea 
concluziilor și a soluțiilor. 

Problemele ridicate de 
procesul de producție din 
combinatul nostru’ sînt 
multiple. In a 
celași rînd 
cu cele care 
impun stabi
lirea unor noi 
nivele ale 

productivității agregatelor 
Și a muncii, problemele 
reducerii consumurilor spe
cifice la materia primă și 
materiale și, mai cu sea
mă, acele probleme a că
ror soluționare vizează 
creșterea indicilor calitativi 
ai produselor pe care le li
vrează combinatul nostru 
necesită efort și competen
ță pentru rezolvarea lor.

Colectivul serviciului de 
cercetări întemeiat pe nu
cleul existent al centrului 
de cercetări cocs .și sub
produse și-a început acti
vitatea tocmai în dome
niul acestor probleme.

Mijloacele de care a 
dispus și dispune acest 
colectiv sînt agregatele 
combinatului, activitatea 
concretă și neîntreruptă a 
procesului de producție din 
secțiile și sectoarele aces
tuia. Cum s-ar zice ope
rațiile se fac pe viu.

Deși timpul de la for
marea acestui colectiv este 
prea scurt pentru a ajun
ge Ia rezultate deosebite 
și definitive, tovarășii noș
tri și-au adus contribuția 
lor la rezolvarea unor pro- 
bleme importante. Astfel, 
la furnale, urmărind o 
perioadă de cca. șase luni 
de zile funcționarea cu 
gaz metan a furnalului 
nr. 6, grupa de cercetători 
condusă de ing, Gheorghi- 
șor Gh. a stabilit că in
troducerea gazului metan 
în furnalul nr. 6 conduce 
la reducerea înseninată a

acordata,
consumului de cocs cu 
pină la 5 la sută și a pro
ductivității furnalului cu 
peste 5 la sută. Un aport 
deosebit adus de tovarășii 
din grupa de cercetări de 
la furnale constă în anali
za mersului couperelor și 
indicarea măsurilor nece
sare îmbunătățirii mersu
lui furnalelor prin ridi
carea temperaturii vîntului 
însuflat. Numai prin a- 
ceasta, se pot realiza re
duceri însemnate la consu
mul de cocs care s-ar 
concretiza în zeci de mi
lioane de lei anual.

La oțelărie a fost abor
dată și rezolvată o pro
blemă de primă impor
tantă : dozarea șarjelor 
de oțel la cuptoarele Mar
tin de 185 tone. Este greu 
să rezumăm în cîteva cu
vinte avantajele reglemen
tării dozării șarjelor de 
oțel. Alături de crearea 
ritmicității în mersul cup
toarelor, de stabilirea 
deci a condițiilor de înca
drare în mersul procesu
lui după graficul de pro
ducție, se obțin condiții în 
plus de îmbunătățire a 
calității oțelului, de reali
zare a programului de 
sortimente și de reducere 
a consumului de materiale.

Colectivul de cercetători 
din grupa oțel și lami
nate lucrează astăzi în 
colaborare cu tovarășii 
din producție cu toate for
țele de care dispun la 
soluționarea problemelor 
privind calitatea oțelului 
pentru țevi.

Instituirea serviciului de 
cercetări siderurgice și- 
cocs a influențat puternic 
asupra înviorării și stimu
lării activității grupei de 
cercetători cu problemele 
cocsului și subproduselor 
chimice. Numai în cursul 
primului trimestru din a- 
cest an, tovarășii din a- 
ceastă grupă au încheiat 
și predat două lucrări, fă- 
cînd parte din sarcinile 
combinatului pe linie de 
plan departamental. Este 

vorba de îmbunătățirea 
randamentului de sulf din 
gazul de cocs și randa
mentelor subproduselor în 
genere.

Se lucrează cu multă 
însuflețire la problemele 
noi, în legătură cu stu
diul influenței fineței de 
măcinare a degresantului 
asupra rezistenței cocsu
lui, obținerea naftalinei 
și altele.

In activitatea sa, colec
tivul serviciului de cer
cetări întîmpină și anumi
te greutăți. Printre aces

tea, alături de 
lipsa unor 
mijloace, în
tre care cele 
de experimen
tare în labo

rator în primul rînd, to
varășii noștri se izbesc 
de lipsa de experiență și 
de numărul restrîns al 
cadrelor, mai cu seamă, 
în grupele siderurgice.

Hotărirea recentă a 
C.C. al P.M.R. și a 
guvernului R.P.R. în 
legătură cu ridicarea 
nivelului tehnic al pro 
ducției in lum:~ sar
cinilor trasate~‘ae cel 
de-al III-lea Congres 
al partidului, consti
tuie pentru colectivul 
nostru un stimulent 
puternic în activitatea 
sa.

Dezbătînd problemele a- 
cestei hotărîri, tovarășii 
noștri și-au fixat ca sar
cini imediate intensifica
rea muncii de studiu și 
aprofundare a probleme
lor teoretice și tehnice, 
cunoașterea la zi a nou
tăților în tehnică, produc
ție și știință, organizarea 
unui schimb de experien
ță cu alte colective de cer
cetători și, ceea ce este 
mai important, stabilirea 
concluziilor și soluționa
rea problemelor sub as
pectul avantajului econo
mic optim în raport cu 
combinatul nostru și eco
nomia noastră națională

Iu viitorul imediat ș 
apropiat colectivul noștri 
urmărește să stabilească 
normele tehnologice ceh 
mai avantajoase în cadru 
diferitelor faze de fabri 
cație a oțelului pentru țev 
cu scopul îmbunătățirii ca 
lității acestuia. Se orga 
nizează de asemenea des 
fășurarea activității la a 
giomerator în legătură ci 
tehnologia fabricării agio 
meratului autofondant.

Tovarășii din grupa coc 
și subproduse lucrează I. 
încheierea și predarea lu 
crărilor stabilite pentru a 
cest an prin planul depar 
tamental.

Sîntem siguri că voi; 
ajunge să îndreptățim în 
crederea acordată. Consta 
tăm cu satisfacție apr- 
cierile date unora dintr 
noi de tovarăși conipeter 
ți din combinat, apreciei 
în care se reflectă primei 
rezultate obținute prin mu 
ca susținută a unor tovi 
răși ca loboranții Balo.și 
E., Jurea E., inginer 
Marcu N„ Rădoi I., și Tt 
flan M.

Ing. BIRSAN AURE 
șeful Serviciului 

Cercetări siderurgice 
fi cocs

cadfi.il
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Săptămîna trecută în sala clubului nou din 
O.M. a avut loc plenara lărgită a Comitetului o- 
rășenesc Hunedoara al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, la care au participat secretarii organizațiilor 
de bază și cadre tehnice conducătoare din între
prinderile și instituțiile din oraș. Darea de sea
mă pe perioada de la a legeri și pînâ în prezent, 
susținută de tovarășul Frankfurt Tiberiu, 
al comitetului orășenesc 
cu mult interes de către 
iveală activitatea depusă 
nesc de partid, metodele

' partid C.S.H. și I.C.S.H., 
, și instituții din oraș, pentru îmbunătățirea rolului lor în conducerea cu com- 
I petență a economiei, a activității social culturale, în întărirea combativității 
i și rezolvarea eficientă a problemelor ce le ridică activitatea din diferitele 
I sectoare, în lumina sarcinilor generale de construcție a socialismului.

SPRE NOI SUCCESE
secretar 

de partid a fost ascultată 
participants Ea a scos la 
de către comitetul orășe- 
de muncă folosite în îndrumarea comitetelor 
a organizațiilor de bază din celelalte întreprinderi

în munca politicășieconomică!
(Din lucrările Plenarei Comitetului orășenesc de partid)

l.

mai

prima jumătate aj

Activitatea politico-economică 
la nivelul sarcinilor

Sintetizînd bilanțul acti
vității depuse de oamenii 
muncii din orașul Hune
doara sub conducerea și 
îndrumarea permanentă a 
comitetului orășenesc de 
partid, în primul semes
tru al anului în majorita
tea sectoarelor de activi
tate s-au putut obține suc
cese deosebite. Planul e- 
conomic a fost îndeplinit 
și depășit. A crescut pro
ductivitatea muncii nu
mai in primele cinci luni 
amanului cu 5 la sută și 
eTstă perspective val.-- 
roase de sporirea ei și pe 
mai departe. Se îndepli
nesc și chiar sint depășite 
în unele sectoare, raportat 
la perioada de timp, sar
cinile prevăzute de confe
rința regională de partid 
pentru creșterea producției 
industriale în siderurgie. 
Comisia economică a co
mitetului orășenesc de 
partid s-a ocupat în pe
rioada amintită de pro
blemele îmbunătățirii in
dicilor de utilizare a a- 
gregatelor, valorificarea 
noilor rezerve din între
prinderi, de mai nuna or
ganizare a transportului 
în comun, realizarea la 
tijpp-și în mod economic 
a planului de investiții 
etc., fapt ce a ridicat ac
tivitatea economică 
deprinderilor.

Directivele celui 
lll-lea Congres al 
dului nostru au fost pri
mite cu mare bucurie și 
entuziasm de siderurgiști 
și constructori, de toți oa
menii muncii. din orașul 
nostru. Ele au constituit 
un minunat prilej de mo
bilizare a forțelor, de a- 
nalizare temeinică și de 
intensificare a muncii pe 
toate tărîmurile pentru a 
descoperi noi posibilități 
de sporire a producției și 
de ieftinirea prețului ei 
pentru creșterea nivelului 
de trai material și cultu
ral al poporului nostru.

Numai cu ocazia dezba
terii Directivelor în în
treprinderile și instituțiile 
orașului Hunedoara s-au 

. făcut peste 600 de pro
puneri de îmbunătățirea 
muncii, din care pînă în 
prezent sau și aplicat 
cca. 200.

Urările transmise de la 
Congres, de către tovară
șul Qheorghe Gheorghiu- 
Dej, siderurgiștilor noș
tri, sînt o mare cinste 
în lupta ce o duc pentru 
a da patriei cît mai mult 
metal. Acum' în munca 
comuniștilor siderurgiști 
și constructori, ca și la 

- ceilalți oameni ai muncii 
hunedoreni ae constată cu

a în-

de-al 
parti

mîndrie un avînt nou în 
întrecere pentru a putea 
produce mai mult, 
bun și mai ieftin.

Tovarășii Kraft Natan, 
Balint Alexandru, Scurtu 
Cornel, Șerban Nicolae, 
Cătană Nicolae, director 
general al combinatului, 
Covaliov Cornel, secretar 
al comitetului de partid 
I.C.S.H., Mardare loan, 
Ardeleanu loan, președin
tele comitetului executiv 
al sfatului popular oră
șenesc și alții care au 
luat parte la discuții pe 
marginea dării de seamă, 
au apreciat metodele fo
losite de comitetul oră
șenesc de partid în în
drumarea și conducerea 
activității de partid. Ei 
au apreciat că în raport cu 
anii trecuți, acum acti
vitatea comitetului orășe
nesc de partid este mult 
mai bună, eficace, 
cretă, Aceasta se 
rește concretizării 
nilor pe membrii comite
tului chiar de la început,, 
care au făcut periodic in
formări despre sarcinile 
încredințate. Asemenea me
tode au fost recomandate 
și organizațiilor de bază, 
care la rîndul lor au a- 
naliizat periodic proble
mele cele mai importante 
ale întreprinderilor și 
sectoarelor, cu care ocazie 
s-a ridicat nivelul activi
tății comuniștilor.

Aplicînd în viață prin
cipiul leninist de promo
varea cadrelor după merit 
și capacitate la C.S.H. și 
I.C.S.H. s-a dat mai mul
tă atenție cadrelor tinere, 
crescute de regimul nos
tru democrat-popular. Ele 
au ocupat posturi impor
tante în conducerea eco
nomiei și s-au dovedit a 
fi capabile să 
fapt sarcinile actuale ale 
construcției 

Drept urmare

con- 
dato- 
sarci-

realizeze în

socialiste. 
este repar

tizarea justă a comuniști
lor pe locurile de produc
ție, conducerea mai efi
cientă de către comitetul’ 
orășenesc de partid a 
muncii economice. îmbu
nătățirea muncii politice 
de masă, creșterea con
științei socialiste, a ca
drelor de muncitori, teii- 
nicieni și ingineri a dus 
Ia găsirea celor mai a- 
vantajoase metode de rea
lizare a problemelor ivite 
în diferite 
timpul care 
alegeri, la

’ obținut cei 
dici de utilizare a agre-

’ gafelor. Siderurgiști! ad 
reușit să producă peste 
plan în primele șase luni 
ale anului 21.427 tone 
fontă, aproape 46,248 tone

sectoare. Id"' 
a trecut de la 
combinat s-au 
mai mari in-

oțel, peste 38.518 tone la
minate și blumuri. De ase
menea s-au realizat și 
importante economii.

Plenara a apreciat stu
diul întreprins de condu
cerea combinatului pem.^ 
introducerea progresului 
tehnic. Este vorba de in
troducerea gazului metan 
la furnale, i 
parametrilor la 
Martin, lucrare 
de un colectiv 
tori condus de 
Kraft Nathan, 
rea unui concurs de ino
vații etc. Numai la C.S.H. 
în perioada amintită s-au 
înregistrat 212 inovații a 
căror economie se ridica 
la peste 7.800.000 lei.

Cu toate rezultatele 
bune plenara a scos în 
evidență că secțiile com
binatului dispun încă de 
serioase rezerve, proble
mă care în viitor va tre
bui să stea și mai mult 
în centrul preocupării co
mitetului de partid și 
organizațiilor de bază.

Inițiativa comitetului 
rășenesc de partid, de

In 
anului acesta furnaliștii , 
de la secția Il-a furnale) 
—. antrenați în întrecerea) 
socialistă — au dobinditj 
succese remarcabile, 
lizînd peste ? 000 
fontă peste plan.

modificarea 
i cuptoarele 

executată 
’ de inova- 

inginerul 
organiza-

a

o- 
a 

organiza adunări de par
tid comune cu organiza
țiile de bază din sectoa
rele principale ale com-. 
binatului, pentru a anali
za calitatea produselor, 
și-a dovedit eficacitatea. 
Măsurile luate în urma 
unor astfel de ședințe au 
dus la îndreptarea unor 
stări de lucruri, la 
r.crea unei producții de 
calitate mai bună la 
fontă,, oțel și laminate.

Rezultate frumoase s-au 
obținut și în construcții, 
al căror volum a cres
cut în 1960 față de 1959 
cu peste 13 la sută. S-a 
redus timpul de execuție 
a blocurilor de locuințe 
muncitorești. Au fost date 
în funcțiune la timp noi 
agregate printre care, 
cuptoarele adînci nr. 7, 8, 
9, de la bluming și altele. 
Din cele 710 apartamente, 
cît s-a prevăzut de con
ferința regională de par
tid să se construiască la 
Hunedoara în anul aces
ta au fost date In folosin
ța oamenilor muncii 462 
apartamente numai în 
primul semestru al anu
lui.

—- Ritmul de realizare 
a construcțiilor prevăzute 
— a arătat în cuvîntul 
său tovarășul inginer 
Ramba Mircea — nece
sită o productivitate a 
muncii sporită, un preț de 
cost mai mic, fapte pe de
plin realizabile. Noi am 
dovedit-o la construcția 
celor 3 cuptoare adînci și 
a laminorului de 650 mm,

obți-

cocs,

In lunile ianuarie și fe
bruarie, cînd condițiile de. 
muncă au fost mai grele, 
productivitatea muncii a 
fost aproape dublă pe tim
pul cît a durat montajul. 
Deci, o dovadă concretă 
că mai există rezerve în 
întreprindere pentru creș
terea ritmului 
{iilor.

Pentru buna 
re a lucrărilor
construcții, prevăzute de 
cel de-al lll-lea Congres

construc-

desfășura-
la noile

al partidului a se realiza 
la Hunedoara,

, Ramba Mircea a- propus 
ca beneficiarul și 
structorul să studieze po
sibilitățile introducerii pro
iectelor fixe, în care să 
se precizeze de la bun 
început executarea defini
tivă și la un nivel înalt 
tehnic a tuturor lucrări
lor. Cu toate succesele 
însă la unele șantiere, pe 
schimburi, productivitatea 
muncii este încă sub po-

tovarășul

con-

sibilitățl datorită în spe
cial faptului că nu toate 
utilajele sînt exploatate 
just. Unii constructori în
cearcă să motiveze 6ă a- 
ceasta este urmarea gra
dului de uzură. Comitetul 
de partid și organizațiile 
de bază vor trebui să a- 
nalizeze în mod serios fe
lul cum sînt îngrijite uti
lajele pentru a da randa
mentul optim.

Dacă la construcția pri
mului cuptor de 400 tone

există un 
totuși se 
deficiențe 
ție comitetul de partid și 
conducerea 
vor trebui 
mai multă 
asemeni la 
planul de excavații este 
rămas în urmă, iar eco
nomiile din angajamentul 
anual de 6,5 milioane de 
lei nu corespund perioadei 
de timp care a trecut da 
la începutul anului.

stadiu înaintat, 
constată unele 
în care direc-

întreprinderii 
să dovedească 
inițiativă. De 
mina Teliuc,

Munca de
necesită și mai

educație comunistă 
multă răbdare

a maselor

Dacă primul semestru 
al anului s-a încheiat cu 
rezultate rodnice în ceea 
ce privește creșterea pro
ducției și a fondului 
economii, aceasta este 
dovadă convingătoare 
ridicării simțitoare a 
lului de conducător politic 
al organizațiilor de partid 
care au reușit să indice 
soluțiile cele mai bune în 
rezolvarea problemelor 
ivite, a ridicării conștiinței 
oamenilor. Membrii și can- 
didații de partid din side
rurgie și construcții, ca și 
ceilalți din întreprinderile 
orașului nostru, au dove
dit maturitate politică, un 
stil mai perfecționat de 
muncă,

Participarea conștientă 
a oamenilor muncii la 
realizarea politicii parti
dului nostru a dat nenu
mărate pilde de eroism. 
Azi secțiile I-a furnale și 
oțelăria Martin nr. II sînt 
fruntașe pe combinat. Mi
nunate exemple de curaj 
și dîrzenie au dovedit 
constructorii în munca de 
introducerea gazului me
tan la furnalul 5 și la 
alte lucrări situîndu-se pe 
o poziție înaintată. Toate 
acestea sînt rezultate fi
rești ale muncii politice a 
propagandei de partid, 
realizată de organizațiile 
de Lază sub îndrumarea 
comitetului orășenesc de 
partid pentru educarea co
munistă a 
muncii.

Invățămîntul 
a reușit să

de 
o 
a 

ro-

oamenilor

de partid 
imprime

co- 
or- 
să 

ale

au

cursanților un înalt spi
rit de răspundere morală 
și disciplină. Cercurile de 
economie concretă au ana
lizat căile de creștere a 
productivității muncii, de 
mărirea indicilor de utili
zare a agregatelor, de re
ducerea prețului de cost, 
îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și au venit în 
ajutorul secțiilor și șantie
relor cu soluții practice. 
Plenara a recomandat 
mitetelor de partid și 
garizațiilor de bază 
extindă astfel de forme
învățămîntului de partid. 
Un mare rol l-au avut 
ciclurile de conferințe, 
frecventarea de către un 
mare număr de cadre a 
Universității muncitorești, 
secțiile școală care
funcționat la oțelărie și

- furnale, care s-au dovedit 
a fi mobilizatoare și a- 
tractive în care sens s-au 
făcut recomandări de a 
se extinde și în alte sec
ții și întreprinderi, cum ar 
fi I.G.O., întreprinderea de 
industrie locală etc.

La l.C.StH. este nece
sar ca munca de educație 
comunistă a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor 
să fie ridicată la un nivel 
corespunzător sarcinilor 
actuale. Comitetul de par
tid de aci, prin organele 
sindicale și U.T.M., n-a 
reușit să cultive în rîndul 
tuturor salariaților dragos
tea de a participa cu tot 
entuziasmul la făurirea 
noilor construcții socialis
te, curajul și dîrzenîa de

a învinge greutățile ce 
mai există pe unele șan
tiere. Din această cauză 
au avut loc serioase fluc
tuații de cadre tehnice cu 
studii medii și superioa
re, deficiențe care au fă
cut să nu se realizeze în
totdeauna și în toate șan
tierele, indicii preconizați 
de creșterea productivității 
muncii, corespunzător cu 
posibilitățile reale.

Invățămîntul de partid 
în general este mult mal 
bine legat de practica con
strucției socialiste, rezultat 
constatat din însăși ni
velul de creștere a com
bativității organizațiilor de 
bază.

Problemele vieții interne 
de partid au prilejuit dis
cuții interesante și com
bative. Pentru întărirea și 
pe mai departe a capaci
tății organizatorice și uni
tății ideologice a partidu
lui, plenara a criticat cu 
asprime atitudinea unor 
organizații de bază care 
au tratat cu ușurință sar- 
cinile privind primirea de 
noi membri și candidați 
de partid, educarea lor 
comunistă, fapt ce a pro
dus greutăți în munca co
mitetului.

Tovarășul 
Iau, secretar 
lui orășenesc
concluziile pe 
dării de seamă 
ctițiîlor purtate, a indicat 
organizațiilor de bază, 
Conform prevederilor sta
tutare, ca în pîndul can-

lacob Ladis- 
comitetu- 
partid în 
marginea 
și a dis-

al 
de

didaților și membrilor de 
partid să fie primiți cei 
mai buni muncitori, în 
special din secțiile de 
bază, în majoritate tineri, 
care au dovedit prin fapte 
că sînt legați cu trup și 
suflet de cauza partidului 
clasei muncitoare, care 
luptă pentru însușirea și 
aplicarea în viața de toa
te zilele a învățăturii 
marxist-leniniste.

In cuvîntul său tovară
șul ing. Marinescu Ion, 
membru supleant al birou
lui comitetului regional 
de partid, a făcut unele 
recomandări prețioase pen
tru actvitatea de partid îr 
viitor. Comitetul orășe1 
nesc de partid va trebu 
și în viitor să canalizezi 
activitatea comitetelor di 
partid din întreprinder 
șl a organizațiiolr de ba 
ză, în baza indicațilio 
ceui de-al lll-lea Congre 
al partidului nostru.

Plenara a apreciat acti 
vitatea comitetului c 
bună. El a dovedit încrc 
derea că va ști și în v 

■itor să conducă mmic 
organizațiilor de parti 
pentru făurirea zi de zi 
mărețului program de ai 
tivitate elaborat de Coi 
greșul al Ill-lea al P.M.l 
Pentru aplicarea în pra 
tică a Directivelor Co 
greșului al lll-lea 
P.M.R., plenara a adopt 

. un amplu plan de măst 
și a aprobat planul de 8 
țiune - al comitetului or 
șenesc de partid în vec 
rea tntîmplnării zilei 
23 August.
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NOASTRE
Uneori mai puternic, 

alteori mai îulimdat, zgo
motul termocentralei răz
bate pînă în cele mai în
depărtate colțuri ale ora
șului. Aici, modest și sîr- 
guincios, îndrăgit și pre
țuit de tovarășii săi de 
muncă, lucrează comu
nistul Achim Cornel.

Prin vălul amintirilor 
pe care ar vrea să le 
uite, ține minte anii cînd 
copil fiind trudea 
mecanic din sat 
vețe o meserie și 
cind ar fi putut 
ceva 
cului 
apă ori să aită grijă, de 
copii. Pornit în lume sa
și găsească un rost, cel- 
dinții popas în vechea 
gară a Hunedoarei nu 
i-a lăsat o impresie prea ’ 
bună. Dar tînărul de 19 
ani a prins rădăcini aici. 
O adevărată școală pen
tru el a fost vremea cînd 
a lucrat sub îndrumarea 
atentă a comunistului Ia- 
cob Arcadie. De la vechea 
termocentrală unde lucra 
tovarășul Achim a plecat 
în armată. Hunedoara, 
orașul pe care l-a văzut 
cu proprii săi ochi trezit 
la viață, l-a atras din nou 
cu munca avintată, tu
multoasă a oamenilor de 
aici.

...1956 a fost anul 
în viața lui. Achim 
nel s-a petrecut cel 
de seamă eveniment: a 
fost primit în rîndttrile

---------- ----- »

care 
stau 

de a 
bine.

„cucoana"
îl trimetea

la un 
să în
tocmai 
prinde, 

mecani-. V 
după sta

" !e8®

cînd
Cor-
m.ii

membrilor de partid. De 
atunci a crescut neconte
nit în el dorința de a nu 
înșela încrederea comuniș
tilor. Treptele pe 
acest om le urcă 
mărturie strădaniei 
munci mereu mai
Dintr-un simplu muncitor 
lăcătuș, mînuitor al dal- 
tei, cleștelui și ciocanului, 
Achim Cornel ajunge șef 
de echipă iar în 1958 
maistru la reparații tur
bine. In 1959 comuniștii 
de la termocentrală i-au 
arătat din nou omului a- 
cesta cu privire caldă și 
vorba domoală că au 
mare încredere în el, ale- 
gîndu-1 secretar al orga- 
liizației de 
atunci din 
derința de 
colectivului 
ceșfe.

bază. A simțit 
nou nestăvilită 
a fi folositor 
în care mun-

lucru știut că 
furnizează

Este un 
termocentrala 
energie electrică și aburi 
pentru secțiile marelui 
combinat hunedorcan și 
tot de aici se face terino- 
ficarea blocurilor din 
cvartalul de Ia poșta 
nouă. Atenția comuniștilor 
de la termocentrală este 
îndreptată în permanență 
spre reducerea 
de cost al energiei 
mice și 
aceasta 
partid — 
tar este tovarășul Achim 
Cornel — a întocmit un 
plan de măsuri ale cărui

prețului 
ter- 

electrice. Pentru 
organizația de 
al cărei secre-

roade se și văd în prac
tica zilnică a muncii la 
termocentrală. Astfel nu
mai in cinci luni au fost 
realizate aproape în în
tregime economiile plani
ficate pentru anul întreg, 
suma lor ridieîndu-se la 
1.027.876 lei.

Inovațiile și raționali
zările realizate de comu
nistul Achim Cornel sînt 
cunoscute celor de la ter
mocentrală : modificarea 
cuplelor dințate de la 
pompele .de alimentare 
Ț.K-T.I. a dus la econo
misirea rulmenților și au 
o mare durabilitate, de a- 
semenea și raționalizarea 
la care a colaborat ți 
caie constă în prelungi
rea duratei de folosire a 
uleiului la furt ine prin 
mărirea suprafeței lui de 
răcire. In prezent lucrea
ză la o altă inovație. 
Confecționează un vibro- 
metru care va înregistra 
vibrațiile lagărelor la ma
șini creînd o mai mare 
ușurință în constatarea 
unor probabile defecțiuni 
care în acest fel vor pu
tea fi prevenite.

In muncă îi sînt de 
mare folos cunoștințele pe 
care le dobîndește ia școa
la tehnică de 
cărei cursuri 
urmează. Dar 
tisfacțiilor pe
dă zilnic munca sa con
știincioasă Achim 'Cornel 
are și alte motive să fie 
mulțumit. In casa lui 
nouă — ridicată cu aju
tor de la stat — strălu
cind de curățenie te în- 
tînipină ospitalieri cei doi 
soți și gînguritul vesel al 
copilașului lor. Și e firesc 
ca stînd aplecat deasu
pra mesei 
ascultînd 
turbinelor 
cu gîndul 
zele lui Achim Cornel să 
stăruie un zîmbet blajin 
și cald...

DELIA BOGDAN

NEW YORK (Agerpres) 
TASS anunță : La New 
York a fost dată publi
cității ordinea de zi pre
liminară a celei de-a 15-a 
sesiuni ordinare a Adună
rii Generale a O.N.U., 
care se deschide în acest 
oraș la 20 septembrie a.c. 
Pe ordinea de zi figurează 
73 probleme, dintre care 
multe au un caracter pro
cedural. O parte din pro
bleme au rămas pe ordi-

zi preliminară a celei
15-a, sesiuni ordinare

DE LA DISTANȚA...
a-

zilele 
vizitat

Cei care au lucrat la 
furnale cu mulți ani în 
urmă iși mai aduc amin
te desigur cum se făcea 
încărcarea acestora. Ghif- 
tarii, alergau pe ploaie și 
ger, pe vînt și arșiță, îm- 
pingind carele cu minereu 
și cocs pentru a îndestula 
gurile flămînde ale fur
nalelor. A venit apoi me
canizarea, iar mai pe ur
mă benzile transportoare 
la furnalele 3 și 4.

Toate acestea mi-au ve
nit în minte mai 
trecute cind am
cabinetul tehnic al combi
natului. Această asocia
ție de idei nu este intim- 
plătoare. Se datorește 
unei simple broșuri ce cu
prinde cîteva file. Este 
planul tematic de inovații 
pe anul acesta, cîteva din 
teme, sînt subliniate cu o 
dungă de cerneală albas
tră. Acelea sînt propune
rile rezolvate. Printre ele 
și noul sistem de coman
dă a introducerii șarjei 
în furnal de la distanță.

Iată la ce visau primii 
încărcători / Căci dacă 
„problema" ghiftarilor a 
fost definitiv rezolvată 
(transportul făcîndu-l ben
zile și funicularul), numai 
aveau ce face — chiar a- 
cesta e cuvîntulI —■ pe 
platforma furnalelor. Șt 
totuși, primii încărcători 
au rămas mai departe 
Ungă gitul furnalelor pen
tru a supraveghea intro
ducerea șarjelor în furnal.

Trebuia găsită o solu-

(ie care să înlocuiască 
cest sistem. După multe 
frămîntări, destoinicii ino
vatori de la jurnale au 
găsit un procedeu simplu 
și ingenios. După noul 
sistem introducerea șarje
lor in furnal se va face 
de la distanță. Așa dar 
la gitul furnalelor, in a- 
propierea gazului și pra
fului tui va mai fi nici 
un jurnalist. Toiul se va 
face de la distanță.

Iși închipuiau topitorii 
cu ani in urmă că șticul 
furnalelor ar putea fi as
tupat cu o mașină coman
dată de la distanță? Cu 
siguranță că nu. Și totuși 
astăzi așa ceva este po
sibil. Inovația aplicată de 
furnaliști, rod al străda
niilor tor depuse pentru 
ridicarea nivelului tehnic 
al producției, asigură co
manda de la distanță a 
mașinei de astupat.

Cu siguranță că Moise 
loan Doagă, Hăulică loan 
și alții iși amintesc cum 
astupau șticul după fie
care descărcare. Aruncau 
pămintul cu mina și apoi 
săreau să-l îndese cu un 
par strașnic. Ardea rina 
încinsă dogoarea fon
tei, săreau mii de seîntei. 
Săreau seîntei și cind se 
astupa orificiul cu mașina 
mînuită de prim-topitor. 
Vor sări seîntei și după 
ce se va aplica noul sis
tem propus de inovatori.

Numai că scînteile se 
răspîndesc în înaltul 
halei...

MIRGEA NEAGU

maiștri 
serale 

în afara 
care i

de lucru sau 
atent mersul 

termocentralei 
la el, pe bu-

Ordinea de
de-a
a Adunării Generale a O.N.U

nea
din anii trecuți, unele din
tre ele căpătînd în acest 
an un deosel.it caracter 
de actualitate. Asemenea 
probleme sînt: încetare* 
efectuării exploziilor nu
cleare experimentale

de zi de la sesiunile (punct propus de India) ; 
politica de apartheid, pro
movată de guvernul Uniu
nii sud-africane (punct 
propus de 40 de țări din 
Asia, Africa, Europa și 
America Latină) ; proble
ma algeriană (prezentată

♦

la cererea a 26 de țări 
afro-asiatice).

De o deosebită impor
tanță este problema . pre
zentată de Uniunea So
vietică — asupra dezar
mării și modului în care 
este îndeplinită rezoluția 
Adunării Generale din 20 
noiembrie 1959 cu privire 
la dezarmarea generală și 
totală.

In ultima vreme policli
nicile din orașul nostru 
au fost- înzestrate cu nu
meroase aparate speciale.

In foto: Dr. Chiriaces- 
cu Vasile lucrînd la unul 
din noile scaune stoma
tologice instalat tn poli- 
cinica combinatului.

♦«

ANUNȚ
întreprinderea de Construcții siderurgice Hune

doara (I.G.S.H.) cu sediul în orașul Hunedoara, str. 
Molotov nr. 8, va ține în ziua de 15 august 1960 
un concurs pentru ocuparea următoarelor posturi :

Maiștri principali
8 posturi în specialitatea construcții, din 
la Călan, restul la H unedoara :
1 post
1 post 
doara.

specialitatea 
specialitatea

13 posturi 
la Călău, 
7
5
6
1

care 3

M a i

montaj, la Călan ; 
electrotehnică la

ș f r i

Hune-

care 2specialitat ea construcții, din 
restul în Hunedoara ;

posturi specialitatea Montaj: 
posturi specialitatea instalații;
posturi specialitatea electrotehnică ; 
post specialitatea utilaj construcții la Călan.

Concursul va avea loc la sediul întreprinde
rii în ziua de 15 august 1960 orele 7 dimineața.

Cererile de înscriere la concurs se depun la 
sediul I.G.S.H. — Serviciul Personal și Invăță- 
mînt pînă la data de 5 august 1960, însoțite de 
actele respective, indicînd și postul la care concură.

Atît actele ce trebuie depuse cît și condițiile 
ce se cer concurenților sînt afișate la sediul în
treprinderii.

Declarafia Secretariatului F.S.M. 
cu privire la situajia din Spania

de- 
si- 

de- 
ca 
re-

FRAGA (Agerpres), La 
25 iulie Secretariatul Fe
derației Sindicale Mondia
le a dat publicității o 
clarație cu privire la 
tuația din Spania. In 
clarație se subliniază 
Franco încearcă prin
presiuni sîngeroase să înă
bușe lupta crescîndă a oa
menilor muncii spanioli 
împotriva mizeriei, șomaju
lui, împotriva noilor con
cedieri și reduceri de sa
larii, pentru libertăți de
mocratice. In declarația 
Secretariatului FvS.M. se 
subliniază că în ultimele 
luni în Spania s-au inten
sificat nu numai acțiunile 
muncitorilor din centrele 
industriale ci și ale mun
citorilor de la sate.

Represiunile sîngeroase, 
se spune în declarație, nu 
împiedică poporul Spaniei

eroică 
asupra 
a lui

să continue lupta 
pînă la victoria 
dictaturii fasciste 
Franco.

Ultimele evenimente din 
lume au arătat că unul 
după altul popoarele opri
mate înlătura prin / țta 
lor regimurile dictate 
Regimul fascist al
Franco, exponentul mono
polurilor spaniole și străi
ne, se menține numai da
torită ajutorului imperialiș
tilor și în 'primul rînd al 
imperialiștilor americani 
care au creat în Spania 
baze militare. Acest regim 
a fost condamnat de toate 
popoarele lumii.

Federația sindicală mon 
dială protestează cu hotă- 
rîre împotriva noilor ares
tări și represiuni efectua
te de Franco și cheamă 
toate sindicatele să se 
alăture acestui protest.

PE CALEA PROGRESULUI 
BUNĂSTĂRIISI»

(Urmare din pag. l*aț

Consiliul 
elaborat 
Hotărîre 

reducerea

al P.M.R. și 
de Miniștri au 
recent o nouă 
cu privire la
prețurilor de vînzare cu 
amănuntul la unele bu
nuri de consum. Con
form prevederilor prețu
rile de vînzare la carnea 
de porc calitatea l-a 
s-a redus cu 6,7 la sută, 
la orez calitatea l-a cu 
peste 11 la sută, la pro
dusele de franzelărie 
(cornuri, chifle, covrigi 
etc.) între 12 la sută — 
28,5 la sută, la ciocolată 
și unele produse de cio
colată pînă la 32 la 
sută, diverse alte pro
duse alimentare cum sînt: 
citrice, ceai, cafea, ca
cao, sardele, etc. între 
7—36 la sută. De ase,- 
menea la încălțăminte cu 
fețe de piele și talpă de 
cauciuc prețurile au fost 
reduse între 7—32 la 
sută, la perdele între 
10—70 la sută, la unele 
confecții din mătase na
turală (cravate, baticuri, 
fulare etc.) între 6—27 
la sută și la unele sor

timente de ciorapi între 
25—50 la sută. Impor-

tante reduceri s-au efec
tuat și la ceasornice de 
mină, de buzunar și deș
teptătoare, articole de uz 
casnic, medicamente, ar
ticole de toaletă, moto
ciclete, atașe moto și 
piese de schimb pentru 
motociclete, diverse pro
duse industriale etc., etc. 
Pe baza noilor reduceri 
a prețurilor de vînzare 
la mărfurile cuprinse în 
Hotărîre, cît și prin gra
tuitatea manualelor șco
lare pentru elevii din 
clasele I-a—VII-a inclu
siv, populația țării va 
cîștiga anual cca. un mi
liard de lei.

Ansamblul de măsuri 
luate constituie o nouă 
dovadă a justeții politi
cii partidului și guvernu
lui de industrializare so
cialistă a țării și de îm
bunătățire a nivelului de 
viață a întregului popor, 
o expresie vie a grijii 
deosebite pe care con
ducerea partidului și gu
vernului o acordă cu fie
care an ce trece satisfa
cerii nevoilor mereu cres- 
cînde a oamenilor mun
cii de la orașe și sate. 
In același timp, hotărî-

partid și 
asigura- 

unui trai 
fiecărui 

o cheză-

rile adoptate' nu de mult 
fac parte integrantă din 
șirul de măsuri luate în 
ultimul an de 
guvern pentru 
rea continuă a 
bun și fericit 
om al muncii,
șie a marilor succese do- 
bîndite de harnicul nos
tru popor pe drumul in
dustrializării socialiste a 
țării. Primind de fiecare 
dată cu entuziasm și 
deosebită bucurie noile 
llotărîri luate în folosul 
lor și al familiilor lor, 
cît și a întregii econo
mii naționale în continuă 
dezvoltare, oamenii mun
cii din întreprinderile o- 
rașului Hunedoara au 
pornit la muncă cu un 
avînt și mai mare, con
vinși fiind, că realizările 
lor obținute în toate sec
toarele de activitate vor 
da posibilitate partidu
lui și guvernului de a 
iniția noi măsuri care să 
le asigure mereu 
nivel de trai și 
tură, precum și 
sul economic și
cultural al patriei 
dragi aflate pe făgașul 
socialismului.

un înalt 
de cul- 
progre- 
social- 

lor
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