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O hală mare, zgomo
toasă, cu troznituri meta
lice ordonate, cu vuiet de 
cuptoare, cu pocnete ale 
aparatelor de sudură și 
ale ciocanelor acționate 
cu aer comprimat, găzdu
iește tumultul unei munci 
încordate în care omul în
fruntă zi și noapte sute 
de blocuri de foc, a că
ror formă in mai puțin

lUNEDOABAîn preajma zilei de

de 10 minute o transfor
ma in bare. Cîteva gru
puri de oameni coordo
nează întreaga muncă. 
Activitatea celor de la li
nie, a manevranților, a 
celor de la foarfeci ori de 
la sortare este în bună 
măsură dirijată de. maca
ragii și de echipele de 
fochiști, printre care ale 
tovarășilor Ilie Dragomir, 
Vasile Clitan, care pregă
tesc blocurile (le încăl
zesc), .pentru laminare.

Se spune că macaragiii 
Cornilă Constantin, Cireș 
Nicolae, Mureșan Maria, 
ca și utemiștii Ioncscu 
Ioan și Stancu loan, sîm 
sufletul întrecerii, Privin-

initmtivo oomeniloî o mure falii Succesele siderurgiștiior
Siderurgiștii și construc

torii hunedoreni întîmpinâ 
cea de-a 16-a aniversare 
a eliberării patriei noastre 
de sub jugul cotropitori
lor fasciști, în condițiile 
unei înflăcărate lupte pen
tru înfăptuirea șesenatuiui. 
Mărețele perspective ale 
dezvoltării economiei na
ționale în următorii șase 

f-ânî au umplut de bucurie 
inimile oamenilor muncii 
care văd în înfăptuirea a- 
cesiora făurirea unei vieți 
din ce în ce mai fericită.

Încă din primul an al 
șesenaluiui siderurgiștii șj 
constructorii hunedoreni 
au întreprins valoroase i- 
nițiative care să ducă la 
creșterea continuă a pro
ducției și productivității 
muncii, îmbunătățirea pe 
toate căile a calității pro
duselor și reducerea pre
țului de cost. Principalul 
motor al inițiativei, al e- 
nergiei este conștiința so
cialistă a omului, conști
ința că este liber, că lu
crează pentru sine, pentru 
cei dragi, pentru societa
tea în care trăiește.
> Iii combinat și pe șan

tierele de construcții poți 
întîlni mii de exemple ale 
muncii pline de abnega
ție și de inițiativă a mun
citorilor, tehnicienilor și 
inginerilor. Șesenalul a 
prins viață. Anul acesta 
se realizează o producție 
cu mult sporită față de 
1959. La aceasta contri
buie valoroasele inițiative 
ale oamenilor, pornite la 
nivelul echipelor, schimbu-
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ril< r, secțiilor sau pe în
treprindere. Luminătorii de 
la combinat desfășoară în
trecerea socialistă pe baza 
inițiativei de a lamina in 
aceeași, unitate de timp 
mai mult oțel ; furnal iștii 
iși axează principalele 
preocupări pe îmbunătă
țirea indicilor de utiliza
re. a furnalelor, iar la o- 
țelării, scurtarea timpului 
de elaborare a șarjelor 
prin judicioasa organizare 
a lucrului pe diferite 
faze și operații a scos la 
iveală rezerve prețioase 
pentru sporirea producției 
de oțel.

Constructorii se eviden
țiază pe măsura valoroa
sei lor inițiative de a 
construi un bloc cu 24 
de apartamente numai din 
economiile realizate pe 
șantier, iar în domeniul 
construcțiilor industriale, 
spre deosebire de anii 
trecuți, zeci de brigăzi 
de constructori și-au în
sușit inițiativa unei rnunci 
mai intense îneît noile o- 
biective industriale să fie 
construite în termene mai 
scurte.

Dezbătind Directivele 
celui de-al III-lea Con
gres al P..M.R. siderur
giștii și constructorii au 
dat viață unor noi ini
țiative. .Muncitorii, tehni
cienii și inginerii combi
natului siderurgic, anali- 
zîndu-și posibilitățile au 
pornit inițiativa de a rea
liza cu doi ani mai de 
vreme sarcina de crește
re cu 40 la sută a indi-

prevăzută a se 
în Directivele

cilor de utilizare a agre
gatelor 
realiza
Congresului pînă în anul
1965. La baza acestui suc
ces vor sta realizările do- 
bîndite an de an începînd 
cu primul an al șesenalu
iui. Ținînd cont de succe
sele înregistrate de side- 
rurgiști în primul semes
tru și de posibilitățile pe 
care le au în cea de a doua 
jumătate a anului, indicele 
mediu de utilizare a fur
nalelor va spori în 1960 
cu 12,56 la sută, iar la 
oțelării cu 16,98 la sută. 
Succesele obținute în în
trecere pînă acum sini 
garanția cea mai elocven
tă a înfăptuirii acestui 
țel. Brigăzile de furna- 
liști de la furnalul tine
retului 
dînd o 
sporirii

a
numai în primele 10 
din august cu peste 
tone fontă mai mult

înalță pe zi ce trece, 
prezent se lucrează la 
daria etajului doi. 
cît de valoroase sint ini
țiativele oamenilor 
cii care sub 
partidului își 
viață din ce 
fericită, 
toare a 
noastre 
și în acest an așa cum • 
se cuvine.

——»w citenx crrt'utte
A in majoritatea ses fiilor din combinat au 

apărut ieri numere festive ale gazetelor de perete, 
închinate zilei de 23 August.

/\ Ieri după-amiază a avut loc repetiția an
samblului c-oral, in cadrul pregătiriior pentru pro
gramul festiv,

A ‘cri dpă-amiază brigăzile artistice de 
agitație de la C.T.C. și laboratorul central au 
continuat repetițiile pentru programele ce le vor 
prezenta la 23 August.

A Miercuri dimineață la orele 10 s-a făcut 
recepția blocului 103 cu 24 apartamente, al treilea 
din cele cinci pe care constructorii s-au angajat 
să le predea în luna au gust.

A l-a forajul nr. 2 au fost terminate lucră
rile, s-a făcut spălarea pufului și in cursul zilei 
de astăzi începe rodajul instalației in vederea in
trării lui în funcțiune pentru furnizarea de apă po
tabilă, orașului.

In 
zi- 

lată

mUn- 
condueerea 
făuresc o 
în ce mai 

Măreața sărbă- 
eliberării patriei 

este întîmpinată

In întîmpinarea zilei 
de 23 August, siderur
giștii hunedoreni au 
desfășurat o însuflețită 
întrecere socialistă pen
tru sporirea producției 
de metal. In secțiile de 
bază s-au realizat suc
cese importante pe ca
lea sporirii indicilor de 
utilizare a agregatelor 
și prin aceasta a sporit 
simțitor producția de 
fontă, oțel și laminate.

Astfel, numai în 16 zile 
din luna august siderur
giștii au produs 
sarcinile de plan 
tone metal, dintre 
843 tone fontă, 
tone oțel și 2.810 
laminate.

La 0. S. M

din G.S.H. acor- 
atenție deosebită 
indicilor de utili- 
furnalului au pro-zare 

dus 
zile 
200 
decît prevedea sarcina pla
nificată. Schimbul tinere
tului de la oțelăria ve
che a elaborat pînă acum 
310 șarje rapide, iar la 
noua oțelărie brigăzile de 
tineret au elaborat de la 
începutul lunii august pes
te sarcina de plan mai 
mult de 1.000 tone oțel. 
Aici multe din brigăzi au 
reușit să reducă cu cca. 
o oră media de elaborare 
a șarjelor. Inițiativa de a 
elabora cît mai mult oțel 
prin scurtarea timpului de 
lucru pe șarjă a făcut ca 
brigada condusă de prim- 
topitorul Ispas Iulian să 
se situeze mereu fruntașă 
în întrecerea socialistă. 
Ea și-a îndeplinit în cin
stea Congresului U.T.M. 
și a zilei de 23 August 
angajamentul anual de a 
produce peste sarcinile de 
plan 4.000 tone oțel.

In construcții, valoroa
sele inițiative de reducere 
a timpului de execuție a 
unor lucrări și de a se 
realiza cît mai multe eco
nomii au dat cele mai 
frumoase rezultate. Iată 
cîteva exemple semnifica
tive. Brigada de zidari 
condusă de comunistul 
Dîrlea Damian reușește a- 
cum să execute 
fiecărui 
blocuri 
zidarii 
Weber 
șese cu mult normele de 
lucru. La blocul nr. 121 
se desfășoară inițiativa 
pentru realizarea zidăriei 
în maximum 52 de zile, 
Blocul din economii se

zidăria 
etaj la noile 

în numai 4 zile; 
din brigada lui 
Andrei își depă-

peste
6.043 
care

2.390 
tone

2

Maistrul Tripșa Ștefan, Erou al Muncii So
cialiste veghează la întreținerea cuptoarelor 
.Martin Datorită acestui lucru, muncitorii sporesc 
mereu producția de oțel.

dintre cei

cuptorului nr. 
inun

de pe șantierul 
- I.C.S.H. au 

acum munca 
construirea celui

După ce au terminat 
montajul 
î, al noii oțelării, 
citorii 
montaj 
început 
pentru
de-al V-lea cuptor Mar
tin. Astfel, ei execută în 
prezent armătura vetrei 
și montajul pieselor me
talice la capetele noului 
cuptor de marc capaci
tate. Brigăzile de con
structori
Tîrtiă 
sile, 
alții 
stalat 
gust a.
250 tone construcție me
talică. Lucrările continuă 
cu intensitate.

Brigăzile de 
ale tovarășilor 

Ion, Erdely Va- 
Szekely Ștefan Și 

au montat și in- 
pînă la 17 att- 
c. mai mult de

du-i, cu cîtă repeziciune 
și dibăcie introduc în 
cuptoare blocurile reci, 
scot pe cele calde și ali
mentează caja, îți lasă 
impresia că nu numai ei, 
ci și însăși macaralele se 
întrec. Manevrantul Cos- 
tescu Gașpar nu lasă- 

•nici el, măcar cîteva mi
nute, maneta pe aceeași 
poziție a aparatului de di
rijare.

— Patru minute, altă
dată chiar mai puțin — 
spune el — este suficient 
timp pentru prima caja 
(asta ca lingoul să trea
că printre valțuri de 20— 
28 de ori).

Lingoul transformat iu 
bară este luat apoi de 
lammatorii Mărilă Pavel, 
Secol Nicolae sau de cei
lalți care sînt în schim!:, 
ei au grijă să-i 
rect „ultima" 
N-apucă să se 
pînă trece pe la 
și de acolo... la

dea co- 
formă.

rac-, a sc ă 
marcator 
foarfecă

unde se preface în bucăți.
Dacă totuși mai e ne

voie, o bară are vreo aș
chie, o mică suprapunere, 
atunci îi vin de hac eu 
dălțile fixate în „pistoale", 
(Continuare în pag. 3-a)

întrecerea constructorilor
Terminînd înainte de 

vreme o serie de lucrări, 
cum ar fi construcția lo-

cu 
complexul 
și 2 noi

Amprenta unor gospodari

cu 
vederi înguste, neîncre
zători în forțele lor, au 
stat la început pe gin- 
duri, punînd sub sem
nul întrebării minunata 
inițiativă a constructori
lor :

— S-ar puica oare 
așa ceva ?/

— Da de unde o să 
se economisească atiiea 
materiale pentru 
bloc ?...

Intre timp insă, 
muniștii și ceilalți 
meni fără de partid, cu 
dragoste de muncă, pă
trunși de un înflăcărat 
patriotism și devotament 
față de conducătorul lor 
iubit — partidul — au 
demonstrat că acolo un
de există voință și in-

un

co-
oa-

iscusiți și harnici
focul întrecerii, inițiati
va constructorilor de a 
ridica in acest an un 
bloc cu 24 apartamente 
numai din economiile 
realizate de ei a fost la 
început ca o seînteie. 
Suflul noului și mai a- 
Ies al dorinței de a răs
plăti prin fapte grijii 
partidului, a aprins a- 
cea seînteie în inimile 
tuturor și chiar a mea..

Dar inițiativa con
structorilor 
cîmp larg 
șantierul 
pornit. Ea
de apreciere și 
și din partea 
altor colective de mun
că din oraș. Cel care 
răsfoiește ,,Caietul ra
port" al blocului 89 gă
sește în el contribuția 
multor brigăzi de mun
că patriotică cum ar fi

A. BALINIȘTEANU

teres deopotrivă, orice 
se poate înfăptui. De 
acest adevăr cei neîn
crezători au putut să-și 
dea seama mai tirziu și 
anume in ziua de 24 a- 
prilie a. c. cind au în
ceput săpăturile blocului 
și turnarea betonului in 
fundație. Primele lucrări 
începute nu 
au produs 
rîndul scepticilor, 
i-a împins de 
inițiatorilor, i-a 
încredere și i-a 
nat să pună și 
rul. Mai mult, a 
in sufletele lor 
grijă și preocupare 
găsi noi căi prin 
să se poată economisi 
cit mai multe materiale.

— E rău cind cineva 
n-are încredere în el și 
în forța colectivului — 
ne-a mărturisit mai zi
lele trecute unul dintre, 
„șovăelnici", Născută în (Continuare tn pag. 2-a)

numai că 
reacție in 

dar 
partea 

insuftat 
iitdern- 

umă- 
sădit 
acea 
de a 
care

la grăbirea 
la blocm
108 și 111, 
angaja men* 

un
dale in folo- 
la măreața 
a eliberări?, 
lucrările, ce-

ei

n-a găsit 
numai pe 

de unde a 
s-a bucurat 

sprijin 
multor

calului de școală 
16 clase, 
U.C.E.C.O.M.
blocuri cu 48 apartamen
te, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din cadrul 
grupului 4 I.C.S.H. se în
trec acum pentru a în
scrie noi realizări în cin- 
stea zilei de 23 ’ August. 
O munci intensă ei de
pun mai ales 
lucrărilor de 
rile nr. 106, 
care conform
tului constructorilor 
mează a fi 
sință pînă 
sărbătoare 
Dintre toate
le mai avansate sînt lu* 
crările de la blocurile 106 
și 108 cu cîte 24 aparta
mente fiecare, unde în a- 
ceste'zile muncesc - cu 
rîvnă și se întrec într-un 
ritm viu brigada de zidari 
condusă de Petraș Petru 
și cea de mozaicari a lui 
Păsărelu Constantin.

Harnicii constructori de 
locuințe vor să-și res
pecte angajamentul de a 
pjune la dispoziția side- 
rurgiștilor alte 120 de 
apartamente,
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Din chemarea la'întrecere 
a tinerilor

Galina
Nikolaeva

Propunîndu-și să înde
plinească înainte de vre
me sarcinile prevăzute de 
cel de-al III-lea Congres 
al partidului, tinerii side- 
rurgiști au chemat la în
trecere toate organiza
țiile U.T.M. din regiune. 
Printre alte obiective pre
văzute în chemare sînt: 
ridicarea calificării tine
rilor muncitori, astfel ca 
pînă în anul 1963 să nu 
existe nici un tînăr ne
calificat la munci califi
cate, fiecare tînăr munci
tor să ajungă la nivelul 
de cunoștințe profesionale

siderurgiști
al șefilor de echipe, iar 
brigăzile de producție să 
se ridice la nivelul tehni
cii înaintate; fiecare in
giner și tehnician să fie 
autorul a cel puțin o ino
vație : pînă în anul 1964 
toți tinerii muncitori să 
termine cel puțin 7 clase 
elementare. Printre alte 
măsuri ei și-au propus să 
efectueze numai repa
rații bune într-un timp 
cît mai scurt, să prelun
gească durata de func
ționare a agregatelor fo
losind mai bine capacită
țile de producție etc.

UZINA NOASTRA

I ..BătălieVă recomandăm 11
I

GALINA

a liin marș
NICOLAEVA

Avram Eugen este cel 
mai tînăr maistru din 
sectorul turnătorii. Iși în- 

a- 
din 
a-i

TURNĂTOR

deplinește conștiincios 
ecastă muncă încă 
anul 1956. înainte de _. 
fi încredințată funcția de 
maistru a fost muncitor 
într-una din echipe, apoi 
controlor tehnic.

In secție, toți îl știu cu 
multă voință. Spun unii 
că odată, după ce maiș
trii au fost chemați la 
conducerea secției să dis
cute măsurile pentru îm
bunătățirea calității pie
selor, maiștrii Păcurarii 
loan și Avram Eugen au 
propus o măsură ți au 
trecut la aplicarea ei. Oa
menii susțineau că nisipul 
pentru formarea pieselor, 
este necorespunzător. Con- 
sultîndu-se cu alții, mais
trul Avram și-a susținut 
părerea, că trebuie modi
ficat șferțul (adică vop
seaua refractară), care se 
aplică pe forme, pentru 
a-i mări rezistența. A 
avut dreptate. Aplicarea 
acestei măsuri a dus la 
schimbarea aspectului pie
selor, calitatea s-a îmbu
nătățit, s a ușurat munca 
la curățătorie.

Activitatea lui nu poa
te fi Iută aparte de a oa
menilor cu care lucrează. 
El însuși povestește cu 
drag despre ei. Știe să

aprecieze ajutorul primit 
din partea tovarășilor cu 
mai multă experiență și 
deosebit de important es
te că și el, îl acordă la 
rîndul său celor mai pu
țin pregătiți. Despre „mai
strul cel tînăr" știu să 
povestească frumos mun
citorii cu care lucrează. 
Tovarășului Maier Au
gustin de la curățătorie îi 
plăcea șă muncească, dar 
urmele trecutului încă nu 
le putuse înlătura. Nu știa 
carte. La îndemnul altor 
comuniști, maistrul Avram 
Eugen l-a atras mai mutt 
lîngă el. După ce termi
nau lucrul amîndoi discu
tau mult. L-a ajutat să-și 
lumineze min'ea. Amîndoi 
au deslușit literele și a- 
poi cuvintele... 
ceput omul să 
mai stîngaci, 
tine. Astăzi, el 
pună degetul pe ștatul de 
plată, își scrie singur nu
mele — Marian Augustin. 
Cînd a scris prima dată 
a fost o mare bucurie 
pentru amîndoi.

Dar muncitorii nu i-au 
simțit numai odată ajuto
rul. Tinerii Marian loan 
(frate cu primul ) și Ma* 
rinaș Marin n-aveau nici 
o meserie. El a băgat de 
seamă că lor le place sil-

dura, tăind cu aparatul 
maselote și alte piese. 
Dcbavurarea pieselor era 
o operație mai grea. I-a 
ajutat să facă singuri ast
fel de operații. După asta 
i-a îndrumat să urmeze 
școala de calificare. Pen
tru a lega mai temeinic 
cunoștințele teoretice pre
date la școală el le-a dat 
la locul de muncă expli
cații suplimentare. Și cîte 
n-a făcut pentru ca în fie
care lună planul de pro
ducție Să fie depășit...

Pistolarii Mayer Log run, Chibili Ștefan, Stan- 
cu loan și Drăgulici Sever de la laminorul 800, 
se numără printre cei mai harnici pistolari. Folo
sind din plin cele 480 de minute de lucru și tnî- 
nuind cu pricepere pichamerul, acești pistolari își 
depășesc zilnic norma cu cel puțin 15 la sută.

Fonduri pentru locuințe
Incepînd din anul 1958 

pînă în prezent, între
prinderile din regiunea 
noastră au vărsat în 
bugetul sfaturilor popu
lare pentru construcția 
de locuințe muncitorești 
43.577.451 lei. Din a- 
cea'stă contribuție cea 
mai mare parte îi revine 
combinatului siderurgic 
din Hunedoara.

Și în acest an, con-
....—-»♦♦♦ .........

strucția de locuințe 
muncitorești a cunoscut 
o largă dezvoltare. De 
la începutul anului și 
pînă în prezent din fon
dul centralizat și din 
fondurile întreprinderilor 
s-au construit în orașe 
și centrele muncitorești 
1.120 de apartamente. 
Alte sute de apartamen
te sînt în faza de fini
sare.

Amprenta unor gospodari 
iscusiți și harnici

Așa a în
scrie, întîi 
apoi mai 

a uitat să

OASPEȚII NOȘTRI.• • •
Spectatorii noștri, și în special vechii și cre

dincioșii prieteni al arenei au posibilitatea de a 
vedea pentru prima oară în țara noastră, un ansam
blu de circ de o amploare deosebită.

Ansamblut de circ Trolle Rhodin, din Suedia, 
după un lung turneu în R. P. Ungară, R. P. Po
lonă, U.R.S.S. și alte țări, vine în țara noastră, 
pentru a da spectacole in principalele orașe ale 
țării.

înzestrat cu o aparatură din cele mai moder
ne, acest ansamblu are posibilitatea de a da spec
tacole pe gheață, pe apă și pe uscat.

Păstrind tradițiile cla sice de circ, partea I-a a 
programului se desfășoară pe uscat unde participă 
trăirii virtuoși ai dresajului ca: Trolle Rhodin, 
caii săi arabi, elefanții lui Arthur Belly, focile lui 
Lltzow și alții,

Partea II-a a programului, se desfășoară 
gheață șl pe apă. Folosind elementele unui cunos
cut basm de iubire, „1001 de nopți", pe apă 
desfășoară o interesantă pantomimă, iar baletul 
gheață, înmănunchează un grup de patinatoare 
talent, care își desfășoară întreaga lor gamă de 
sibilitățl artistice,

Spectacolul începe vineri 19 august I960, ore
le |

(Urmare din paf. l-a)
cele conduse de Hangan 
Gheorghe, Restei Petru, 
Dozescu Nicolae, Pleșa 
Ioan, a unor elevi de 
la școala profesională și 
a altor tineri hunedo- 
reni. Cel mai bine în
să, faptele lor și ale 
inițiatorilor se pot vedea 
in însăși zidurile blocu
lui a cărui construcție 
înaintează de la 
alta.

— Pînă acum 
iă să ne explice 
sabilul blocului 89 mai
strul Soici Ludovic — 
s-au efectuat la acest 
bloc aproape 4.000 ore 
muncă voluntară. Din 
acestea, 1.100 ore au 
fost depuse la lucrările 
de Zidărie, 560 ore la 
Cele de armături, iar 
restul la săpături de 
fundație, turnări de be
toane și transporturi de 
materiale...

In continuare, mește
rul făcu clteva apre
cieri asupra muncii u- 
nor oameni care nu 
și-au precupețit efortu
rile pentru a da viață 
propriului lor angaja
ment. De pildă, el a ți
nut să evidențieze pe 
membrii brigăzilor con
duse de tovarășii Lo-

o zi la

— cău- 
respon-

rents Dionisie și Ca- 
sapu loan care au e- 
xecutat prin muncă vo
luntară toate luctările 
de zidărie de la parter, 
pe membrii brigăzilor 
iui Dirlcn Damian si 
Cora Gheorghe care au 
efectuat zidăria de la 
etajul 1 și pe membrii 
brigăzilor îndrumate de 
Zvolenski Mihai și En- 
ghel losif care acum lu
crează la zidăria de la 
etajul III. O notă bună 
l-a dat mai cu seamă 
bătrînul meșter brigăzii 
lui Sonleitner Samoilă 
care a executat toate 
cofrajele fundației, a

scărilor și a eșafodaju
lui Pionier și care vor 
face și acoperișul blocu
lui.

...Blocul 89 care se 
înalță mind.ru alături de 
altele din cvartalul Poș
ta Nouă, poartă ampren
ta hărniciei și priceperii 
multor oameni vîrstnici 
și tineri, amprenta unor 
gospodari iscusiți care 
fără nici un fel de chel
tuieli din partea statu
lui vor purte la dispozi
ția siderurgișiilor încă 
un bloc cu 24 aparta
mente moderne șl con
fortabile.

Fvghenievna 
s-a născut 

în anul 1911, în satul 
Sosnovka, din fosta gu
bernie Tomsk. După 
terminarea Instiiutuuii 
de medicină din Gorki, 
a făcui aspirantura, fi
ind apoi reținută ca a- 
sisientă la același in
stitut.

In anii Marelui Răz
boi pentru Apărarea 
Patriei, a lucrat ca 
medic pe un vas sani
tar al centrului de eva
cuare din Stalingrad și 
in spitalele Caucazului 
de nord. In anul . 
a apărui volumul 
versuri al Galinei 
kolaeva, „Prin foc' 
povestirea „Moartea co
mandantului".

In anii de după răz
boi, Galina Nicolaeva 
a călătorit mult prin 
Uniune. Pe lingă mul
țimea de reportaje pu
blicată in „Pravda", 
„Literaturnaia Gazeta", 
revista „Znamia" etc., a 
scris in ace
eași perioadă 
romanul „Se
cerișul" (1950), 
distins cu Pre
miul Stalin și 
„Povestea Nas- 
ției Kovșova".

Ultima lucra
re de mare ac
tualitate a Ga- 
linei Nikolaeva 
este romanul 
„Bătălie 

marș",
Sensul Bătă

liei în marș e 
bătălia pentru 
comunism, entu
ziasmul fierbin
te al oamenilor

1945
de

Ni-
și

sovietici in această bă-}, 
talie, hotărirea lor de al 
înlătura din cale orice 8 
obstacole de natură săf 
le îngreuneze 
spre țel.

Conflictul 
include adinei 
cații ideologice și mora
le, pe plan social-cb- 
ștesc și intim personal 
deopotrivă. Eroii, supuși 
unor dure încercări, cu
nosc din plin gustul 
bucuriei și amărăciunii, 
al succesului și infrin- 
gerii. Autoarea, departe 
de a ocoli înfruntările 
grave le-a pus la teme
lia 
ce. 
nu 
pe 
ților 
cartea, ci, dimpotrivă, / 
spiritul activ, reflecția ( 
obiectivă și realistă a- \ 
supta faptelor. Autoarea . 
nu pierde o clipă din J 
vedere perspectiva gened 
rolă și, de la înălțimea » 
luptei desfășurate de în- £ 
tregul popor pentru co- ) 
munism, ia atitudine / 
împotriva a iot ceea ce l 
se dovedește a fi vechi | 
și perimat. \

să
înaintarea

romanului
semnifi-

construcției ei cpi- 
Nu văicăreala și 
filozofarea stearpă 
marginea greută- 
caracterizează însă 

dimpotrivă, 
reflecția

ionu.A POutieA

cu

( 
pe

se 
pe 
de 
po

Aspecte din activitatea patriotică 
a tineretului

luniIn cele aproape 8 
ale anului curent, comite
tul orășenesc U.T.M,-Hu- 
nedoara a continuat să
desfășoare o susținută
muncă politico-educativă 
în rîndul tineretului, pen
tru sporirea contribuției 
sale la acțiunile volunta
re cu caracter obștesc. Ca 
urmare a muncii organi
zatorice dusă cu perse
verență în acest scop, au

,Victoria";
„Cocoșului", 
colorat, tn 
„Intr-o til

Sala
22 august: 
film francez 
completare iț 
mineațâ".

Grădina 
mu“: 1
,,/n Căldarea 
film sovietic colorat.

Sala «Maxim Gorki" î

i „I. C. Frl-
18—21 august:

comorii",

ls—22 august: „Gene- 
ralul della Rovere".

Stadionul nou: 16—21 
august: „Poznașa" — 
film maghiar.

„Clubul Siderurgistul": 
18—19 august: „Pro
gram de filme documen- 
tare^

fost obținute rezultate 
dintre Cele mai bune.

In organizațiile U.T.M. 
din întreprinderi, instituții 
și școli au fost create urt 
număr de 263 brigăzi de 
muncă patriotică, In care 
s-au încadrat mai mult 
de 8.000 de tineri. De la 
începutul anului și pînă 
acum, membrii acestor 
brigăzi au efectuat un 
volum de peste 100.000 
ore muncă voluntară, au 
Colectat 11.336 tone fier 
vechi și au obținut o e- 
conomie de 256.568 lei la 
manoperă.

Datorită întrecerii care 
a fost inițiată între bri
găzile patriotice, multe din 
ele au reușit să se cla
seze pe primele locuri. 
Astfel, brigăzile de la 
laminorul de 800 nim., 
furnalele 5-6, T.U.G. și 
altele, au fost declarate 
fruntașe în acțiunile pa
triotice, Aproape că nu e-

xistă sector din întreprin
deri sau din oraș, unde 
tineretul să nu-și fi adus 
contribuția sa prețioasă. 
O serie de brigăzi din 
combinat și I.C.S.H. au 
contribuit prin muncă vo
luntară la efectuarea u- 
nor lucrări auxiliare la 
cuptorul nr. 4 O.S.M.; 
la înfrumusețarea străzi
lor și cartierelor din oraș. 
Printre brigăzile fruntașe 
se numără cele conduse 
de tovarășii Ispășanu Du
mitru, Kiraly Alexandru, 
Șimon Ion, Roșianu Ște
fan și altele 
frumoase au 
elevii de la 
fesională din
Sub îndrumarea atentă a 
profesorilor ei s-au depla
sat la G.A.S.-Bîrcea, un
de au executat prașila 
porumbului pe o supra
față de eîteva hectare.

Rezultate 
dobîndit și 

școala pro- 
localitate.

Sarciniie trasate de cei 
de-al III-lea Congres al 
P.M.R. cu privire la pla- 
nul economic de șase ani 
prevăd construirea la Hu
nedoara a unor noi obi
ective siderurgice. Cău* 
tîod să sprijine înfăptui
rea acestor sarcini, tinerii 
de pe o serie de șantiere 
din I.C.S.H., mobilizați și 
îndrumați de organizațiile 
U. T. M. întîmpină al 
III-lea Congres al U.T.M. 
cu rezultate bune. Ei par
ticipă cu entuziasm la e- 
xecutarea lucrărilor de 
fundații ale noii secții de 
furnale.

Conducerea și îndruma
rea tot mai calificată a 
brigăzilor de muncă pa
triotică, se impune în pre
zent ca o necesitate vi
tală, căreia organizațiile 
U.T.M. trebuie să*i acor
de toată atenția. Cunos- 
cînd rtoile sarcini pe ca
re partidul le-a trasat oa
menilor muncii, tinerii din 
întreprinderile și institu
țiile orașului nostru vor 
munci cu mai mult elan 
pentru a obține succese 
din ce în ce mai mari 
fn activitățile patriotice.

mind.ru
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IN FOTO: iJn aspect din noul oraș mun
citoresc, construit la Hunedoara, în anii puterii 
populare,

Colectivul întreprinderii 
miniere de talc continuă 
în aceste zile să-și între
gească roadele în întrece
rea- ce o desfășoară în 
întîmpinarea zilei de 23 
August. Numai în peri
oada 1 — 16 august, pro
ductivitatea muncii a spo
rit cu 7 la sută, planul 
de producție pe întreprin
dere fiind realizat în pro
porție dc 105 la sută.

Dintre echipele cu cele 
mai frumoase realizări, în 
sectorul minier, fac parte 
cele conduse dc tovarășul 
Poanta Gheorghe (Trân
ta), Herban Gheorghe 
(Scurtu) care au depă

șit planul de producție 
cu 6 și respectiv cu 25 
la sută, precum și mun
citorii conduși de tovară
șul Pogan Arsenie care 
au preparat cu 2 la sută 
mai mult talc.

In aceeași perioadă, la 
prețul de cost operativ 
s-au înregistrat economii 
de peste 16.700 lei.

Aceste succese repre
zintă un aspect grăitor 
al muncii neobosite, dusă 
de harnicul colectiv al 
întreprinderii miniere de 
talie, consacrat celei 
de-a 16-a aniversări a 
eliberării patriei noastre.

Cu brigada
în

Comunistul Năstase Ni- 
colae nu-i prea înaintat 
în vîrstă, are numai 27 de 
ani. El întrunește însu
șiri ale omului nou, cres
cut și educat de partid: 
hărnicie, curaj, optimism. 
Calitățile acestea, se în
țelege și le-a însușit în 
procesul de producție.

Priceperea lui, a mun
citorului comunist, a 
mas încrustată parcă 
construcția metalică 
multor obiective

LA CLUB și
COLTURI ROȘII

Colectivul de condu
cere al clubului „Filimon 
Sîrbu" din O. T. îm- 
pjyună c.u comitetul de 
întreprindere I.C.S.H. a 
format un corp de con
ferențiari, alcătuit din 
Cei ntaî buni ingineri și 
tehnicieni, 
plan bine 
intensificat 
ridicate a 
cultură tehnică și econo
mică a muncitorilor con
structori. Atît în cadrul 
clubului, cît și la colțu-

Pe baza unui 
întocmit s-a 

activitatea de 
nivelului de

de funcționare, aces- 
s-a defectat. Cu toate 
muncitorii au propus 
multe 6ri să fie repa- 
și redat producției, to- 

luat nici o

Cînd lipsește 
operativitatea
Spre deosebire de cele

lalte furnale construite în 
combinat, furnalul nr. 5 
a fost înzestrat cu un 
ascensor. După o perioa
dă 
ta 
că 
de 
rat
tuși nu s-a 
măsură. Conducerea tehni
că a C.S.H.-ului tărăgă
nează de cîteva luni la 
rînd aducerea unor spe
cialiști din altă întreprin
dere la fața locului, care 
posedă autorizații pentru 
a repara un asemenea u- 
tilaj de ridicat.

Situația actuală
naștere la două întrebări 
cît se poate de firești: de 
ce nu i se acordă aten
ția cuvenită acestui as
censor? Prezintă el o im
portanță mică în proce
sul de producție ? Dimpo
trivă. El face parte inte
grantă din 
mecanizare a
modern, și rostul lui 
de a ușura eforturile 
zice ale oamenilor.

Furnaliștii întreabă 
tovarășii din cadrul
recției tehnice a combina
tului, cînd au de gînd să 
ajungă cu ascensorul la.., 
înălțime î ,

dă

sistemul de 
furnalului 

este 
fi-

pe 
di-

existente peiile roșii 
lingă grupurile de șaii- 

s-au țir.ut un ilu- 
măr însemnat de confe
rințe cu caracter tehnic 
și economic legate de 
activitatea practică.

De un mare succes 
s-au bucurat printre al
tele conferințele : 
brareâ și 
betonului", 
prețului de cost pe me
tru pătrat suprafață lo
cuibilă", „Creșterea pro
ductivității muncii și 
realizarea de economii", 
care au fost ascultate 
cu mult interes de un 
mare număr de munci
tori și tehnicieni ce lu
crează pe. șantierele ■ 
l.C.SiH,

tiere

„Vi- 
compactarea 
,,Reducerea

— Vom strînge în acest 
an prin muncă voluntară 
peste 18.000 toile fief 
vechi I

Iată angajamentul pe 
care și l-au luat tinerii 
din întreprinderile și in
stituțiile orașului nostru 
în dorința de a sprijini e- 
forturile harnicilor» oțe
luri de a spori continuu 
producția de metal. Pen
tru a-și respecta cuvîntul 
dat, tineretul hunedorean 
a pornit eu entuziasm în
că din primele zile ale a- 
nului la adunarea fiecărei 
bucăți de metal nefolosi
bil, participînd cu drag 
și în număr tot mai ma
rc la toate acțiunile în
treprinse în această pri
vință de către organizația 
U.T.M.

Acest lucru, a făcut ca 
oțelăriile combinatului să 
primească din partea tine
retului însemnate cantități 
de fier vechi din care o- 
țelarii au făcut oțel tare 
și bun. De la începutul 
anului și pînă în ziua de 
15 august a. c., tinerii 
hunedoreni au stfîns prin 
muncă voluntară o canti
tate de 11.336 tone fier 
vechi care folosite în șar
jele de la cuptoare au 
contribuit mult la spori
rea producției de oțel da
tă peste plan în aceeași 
perioadă de către colecti
vele de muncă ale oțelă- 
riilor combinatului.

Mai numeroși, dar și 
mai harnici, cea mai ma
re cantitate de fier vechi 
au strîns-o tinerii side-

turgiști. I-n cele 7 luni 
jumătate care s-aU scurs 
din acest an, ei au. co
lectat peste 10.500 tone 
de fier vechi. De remar
cat sînt și succesele tine
rilor elevi din cadrul șco
lilor care și-au consacrat 
o bună parte din timpul 
liter acțiunii de colectarea 
fierului vechi, strîngînd 
astfel sute de tone de fier 
vechi.

și

lă- 
pe 

a 
siderur

gice, înălțate în anii noș
tri în combinat — furna
lele 5--6, aglornerator, 
cocserie și altele. Munceș
te acum la construcția 
cuptorului de 400 tone- 
șarjă al noii oțelării Mar
tin. Este responsabilul ri
nei brigăzi de mentori, 
formată din 13 oameni i- 
nimoși, hotărîți în mun
că.

Da, brigada comunistu
lui Năstase a fost decla
rată fruntașă în produc
ție pentru a 13-a oară I 
Titlul l-a cîștigat, însă 
lupta n-a fost deloc ușoa
ră. A trebuit să dobân
dească succese mai mari 
în întrecerea socialistă 
dccît brigăzile rivale, con
duse de tovarășii Ilea Ion 
și Sedui Ștefan, care lu
crează în aceleași ț>ndi- 
ții și cu materiale asemă
nătoare. Oamenii din bri
gadă au reușit să execu-

Hunedoara pe drumul dezvoltării 
și înfloririi continue

In cursul celor 16 ani 
care s-au scurs de la eli
berarea țării noastre, via
ța Hunedoarei de odini
oară s-a schimbat așa de 
mult îricît astăzi ea este 
de nerecunoscut. Prin gri
ja partidului și guvernu
lui și prin munca entu
ziastă a oamenilor de 
aici, vechiul tîrgușor cu 
un număr infim de case 
prăfuite și insalubre, cu 
Cîteva prăvălii sărăcăcioa
se, cu străzi neiluminate, 
pline de gropi și noroaie, 
s-a transformat și a cres
cut an de an, a înflorit 
și întinerit extrem de 
mult, devenind unul din
tre cele mai importante 
centre siderurgice ale ță
rii.

Odată cu ritmul verti
ginos de dezvoltare a 
combinatului, orașul s-a 
îmbogățit an de an cu 
noi și noi construcții so- 
cial-culturale printre care: 
o școală medie cu 14 săli 
de clasă, un club cinema 
cu 8C0 locuri și un club 
muncitoresc cu o sală de 
reuniuni Cu o capacitate 
de 1.400 locuri, complexul 
restaurant Corvinul, spita
lul de contagioși înzestrat 
cu instalații moderne, nu
meroase magazine ali
mentare și industriale, cu

zeci, sute și sute de 
blocuri moderne și confor
tabile. Dar cite nu s-au 
construit în acest oraș în
floritor în care s-a creat 
și se creează mereu con
diții tot mai bune de trai 
siderurgiștilor și construc
torilor ?!

Hunedorenii se mîn- 
dresc nespus de mult cu 
orașul lor în continuă 
transformare. Entuziasmul 
cu care ei au participat 
la diferite acțiuni obștești 
pentru înfrumusețarea Hu
nedoarei oglindește pe de
plin dragostea lor pen
tru înflorirea orașului în 
care trăiesc și muncesc 
și această dragoste se 
poate vedea de către ori
cine în 
nele 
flori 
jate, 
mină 
și în jurul lor, în mâi 
buna gospodărire a orașu
lui. Dacă în tot anul tre
cut la acțiunile voluntare 
organizate de comitetul 
executiv al sfatului popu
lar, de comitetele de cir
cumscripții, blocuri și 
străzi, de deputați și co
misiile de femei au par
ticipat cu 
număr de 109 856 Cetățeni 
care au prestat 564.101

parcurile și zo- 
verzi, rondourile cu 
ce au fost amena- 
în curățenia ce do- 
în mai fiecare bloc

însuflețire un

ore (valoarea lucrărilor 
efectuate ridieîndu-se la 
suma de 1.337.597 lei) 
numai în primul semestru 
al anului 1980 numărul 
participanților s-a ridicat 
la peste 90.000, iar va
loarea lucrărilor executate 
în cele 580.200 ore mun
că voluntară la 1.350.000 
lei. Printre lucrările mai 
importante la care cetă
țenii și-au adus aportul 
se numără crearea îrt 
ccritîrtuare și întreținerea 
zonelor verzi a parcurilor, 
plantarea de pomi orna
mentali, lucrări de salu
brizare a orașului șl al
tele. Se cuvine a aminti 
mai ales contribuția dată 
la plantarea unui număr 
de peste 1.200 |
namentali, 21.000 
diferite flori, 2.350 
firi, 6.000 flori 
garduri vii, la 
noilor Zone
suprafață de peste 67.000 
m. p., la Construirea alei
lor carosabile și a tro
tuarelor pe o suprafață 
totală de 50.042 m. p.

întrecerea pentru înfru
musețarea orașului orga
nizată de comitetul execu
tiv la începutul anului a 
fost vie și rodnică și ea 
a dat cîștig de cauză, în 
prima etapă, comitetului 
străzii Brîncuș care a CU-

pomi or» 
bucăți 

tranda- 
pererte, 
crearea 

verzi pe o

întrecere...
te o întreagă gamă de 
lucrări de montaj. Au fi
xat capacele pe grinzile 
de rulare ale podului ru
lant, au ansaratlat grin
zile la platforma de 7 me
tri înălțime, pereții late
rali de pe șirul „B“ și al
tele.

Pentru ca să-și depă
șească sistematic graficul 
de producție, conducătorul 
brigăzii și-a organizat cu 
mai multă pricepere mun
ca oamenilor. Și-a împăr
țit brigada în două echi
pe. Asta cu scopul de a 
folosi intens utilajele de 
ridicare — macaraua turn 
și podul rulant, pentru a 
obține o productivitate a 
muncii mai înaltă.

Prezența șefului de bri
gadă se face simțită me
reu între oameni. De di
mineața și pînă seara el 
îndrumă activitatea tnon- 
torilor. Ca responsabil al 
acestei formații de muncă 
și apoi ca secretar al or
ganizației U. T. M. pe 
grupul montaj, el a sădit 
în conștiința tovarășilor 
săi dragostea de muncă 
și grija față de calitatea 
lucrărilor ce le execută.

Apropierea zilei de 23 
August face ca elanul în 
muncă al montorilor să 
sporească. Fiecare minut, 
fiecare ceas sînt folosite 
aici pentru a obține ma
ximum de randament.

L AMINORIȘ
(Urmare din pag. l-a)

Aloman loan, Solea Ra
du, Fodor loan...

In orice capăt al ha
lei nu poți să nu admiri 
hărnicia acestor oameni. 
In prima jumătate a lu
nii august, ei au laminat 
peste prevederile de plan 
1.053 tone oțel. Cît pri
vește schimburile, cel coli-

dus de tovarășul inginer 
Păcuraru Eugen, cînd a 
fost „amenințat", că va 
fi întrecut de pe locul I, 
a promis că sub nici o 
formă nu se va lăsa...

Dacă preocupările sînt 
diferite, pe toți îi stăpî- 
nește însă același gînd: 
să producă cît mai multe 
laminate pentru industria 
noastră prelucrătoare.

cerit steagul de „Comitet 
de stradă fruntaș". Cu 
fapte tot atît de frumoa
se, pe locul 2, s-a situat 
comitetul blocului nr. 3, 
iar pe locul 3, comite
tul blocului nr. 65. Me
rită scos în relief și mun
ca gospodărească destul 
de rodnică a comitetelor 
blocurilor nr. 23, 25, 27, 
72, 79, 65, 44. De ase
menea, se cuvine a subli
nia hărnicia și aportul u- 
nor cetățeni ca Vass 
Francisc, Achim Constan
tin, Florescu Gheorghe, 
Pisică Vasile, Tutu Iu
lian, Ilie Rozalia, Walner 
Adela, Biciușcă Maria, 
Rejeb Elena, Lazăr loan 
și a multora care au adus 
o contribuție de seamă la 
înfrumusețarea orașului 
nostru.

In cursul anilor ce vin, 
Hunedoara va 
voltare și mai 
mai în cursul 
sînt prevăzute
strui peste 750 
mente, iar pentru 
oamenilor muncii a și 
fost terminată de curînd 
o școală cu 16 clase. Tot
odată, nu peste mult timp 
vor începe lucrările de 
construcții a unui hotel 
și a unei băi publice Ca» 
re vor fi date în folosin
ță în cursul anului viitor.

lua o dez- 
mare. Nu- 
acestui an 

se con- 
aparta- 

copiii

a

Se va mări de asemenea 
rețeaua comercială și de 
alimentarea orașului cu 
apă și se va extinde mult 
lucrările edilitare gene
rale.

Toate acestea, ca și 
multe alte înfăptuiri, vor 
permite siderurgiștilor și 
constructorilor hunedoreni 
să se bucure și mai mult 
de grija părintească a 
partidului lor cărei con
duce cu pași siguri din 
victorie în victorie, Aces
tei griji însă masele de 
cetățeni ai Hunedoarei 
sînt chemate să-i răspun
dă printr-un nou avînt 
patriotic în muncă, prin- 
tr-o participare și 
mare la înfăptuirea mă
rețelor sarcini trasate de 
cel de-al Hl-lea Congres 
al P.M.R. Cu același elan 
și dragoste sînt chemați 
oamenii muncii din Hune
doara să participe și la 
continua înfrumusețare a 
orașului în care trăiesc 
și muncesc, la mai buna 
lui gospodărire, astfel în- 
cît acest puternic centru 
industrial al țării să de
vină și un minunat oraș 
demn de era socialismu
lui.

Cetățeni 1 Să facem din 
orașul nostru, un oraș al 
florilor, parcurilor și zo
nelor verzi î

mai

T11
Congresul al IlI-lea al 
P.M.R, a pus în fața co
lectivelor de laminatori o 
sarcină de mare cinste și 
onoare, să lamineze în
treaga cantitate de metal 
produsă de oțelari. De a- 
tunci munca se desfășoară 
mai energic. Fiecare mun
citor, maistru sau inginer 
este preocupat să aducă 
ceva nou, ceva care le 
poate ajuta la sporirea 
producției de laminate,

Planul de măsuri reco
mandat conducerii .secției 
de către organizația de 
partid a și început să fie 
aplicat practic. Pe comu
niștii Iorga Nicolae, Do- 
bre Niță, maiștri, ingine
rul Hosu Mircea i-a fră- 
mîntat mult găsirea unei 
soluții care să ducă la e- 
vitarea arderilor lingouri- 
lor în cuptoare. Sub în
drumarea lor se execută 
acum modificarea a două 
capace suspendate la cup
toarele adînci. Ei, împre
una cu un colectiv, stu
diază schimbarea siste
mului de încălzire a lin- 
gourilor, prin montarea 
injectoarelor laterale în 
partea superioară. Zilele 
acestea s-a pus în apli
care și marcatorul auto
mat în vederea preîntîm- 
pinării amestecurilor de 
oțel din diferite șarje. La 
linii, același colectiv îm
preună cu maiștrii Pleșa 
Cornel, Nedelcu Nicolae, 
au.început să studieze po
sibilitățile laminării unui 
alt profil rotund, de 250 
mm. Se fac intense pre
gătiri pentru caje în ve
derea asigurării lor cu 
ghidajele cu role, prelu
crarea cilindrilor etc., și 
odată cu ele crește țl 
producția dc laminate.

. . >; O,
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Republica GABON 
Al 24~lea sfaf independent 

din Africa
PARIS (Agerpres). — 

In noaptea de 16 spre 
17 august a avut loc 
festivitatea proclamării 
independenței Republicii 
africane, Gabon. In con
formitate cu acordul din
tre Franța și Gabon, în- 
cepînd de la 17 august 
relațiile constituționale 
care legau acest fost te
ritoriu francez de me
tropolă și de comunita
tea franceză sînt înlo
cuite prin relații con
tractuale.

Gabonul este al 24-lea 
stat independent din A- 
frica și al 8-lea terito
riu francez care a de
venit independent în ca-

în
I960, 
gol- 

Gabonul

Luptele din Algeria

drul comunității 
cursul lunii august

Situat pe țărmul 
fului Guineea, 
se învecinează cu Repu
blica Camerun, Republi
ca Congo (fost teritoriu 
francez) și cu colonia 
spaniolă Rio Muni. Teri
toriul său este de 267.000 
km. pătrați și are apro
ximativ 420.000 de lo
cuitori. cenirui aumi- 
nistrativ este orașul Li- 
brccille.

Gabonul colaborează 
strîns cu vecinii săi — 
Republica Congo, Repu
blica Africa Centrală și 
Ciadul — membre 
Uniunii Republicilor 
Africa Centrală.

GAIRO (Agerpres). — 
TASS transmite: La 
Cairo a fost dat publi
cității comunicatul Co
mandamentului suprem 
al Armatei de eliberare 
națională a Algeriei cu 
privire la operațiunile

militare din Algeria în 
perioada de la 3 la 6 
august în care se arată 
că în cursul luptelor 
sîngeroase dintre unită
țile armatei algeriene și 
trupele franceze au fost 
omorîți 286 și răniți 310

ale 
din

——---------------—i -—

Greva marinarilor englezi 
ia amploare

LONDRA (Agerpres). 
In rîndurile marinarilor 
englezi greviști care re
vendică majorarea sala
riilor se încadrează noi 
detașamente de mari
nari : echipajul navei de 
călători „Mauritania" a 
hotărît să declare grevă 
cînd va sosi 
Southampton, 
de pe nava 
„Queen of

în portul 
Marinarii 

engleză 
Bermude“

care se află la New 
York au declarat o gre
vă de 24 de ore în semn 
de solidaritate cu tova
rășii lor din Anglia. In 
porturile engleze stau în 
inactivitate 83 dc nave.

Presa relatează 
măcinările»' li se vor 
lătura 100.000 de 
cheri din Anglia.

Autorițățile încearcă 
prin amenințări și ares
tări să intimideze pe 
greviști. La Liverpool 
au fost arestați trei ma
rinari, la Newport s-a 
dat ordin să fie arestate 
nouă persoane.

că
a- 

do-

soldați și ofițeri francezi, 
au fost doborîte ■ 32 de 
avioane.

De partea Armatei de 
eliberare națională a Al
geriei au trecut 14 sol
dați ai armatei 
ceze.

PE SCURT

fran-
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COVERTE IRCRUeiȘHTE

IE€O^OMIi(LA
12. In acest loc. — Or
gan de mașină în formă 
de cerc. (pl.). — Bici din 
curelușe împletite.

VERTICAL: 1. Liber
tate căpătată la 23 Au
gust 1944, care a permis 
poporului nostru să cre
eze atîtea 
riale. 2. 
unei piese 
la fixarea 
anumită poziție și la dis
tanțarea ei de altă piesă. 
— Ulei, — Amortizor de 
șocuri. 3. Doctor (abr.). 
— Atențiune I — Usturoi. 
4. Onomatopee batraciană. 
— Privitor la ocean. 5. 
Totalitatea 
acumulate de omenire în 
decursul 
Perete I 6. Loc de pășu
ne. — Prefix. 7. Atribu
ție. — In linie frîntă. 8. 
Cicatorul de bunuri ma
teriale. — Le mai găsești 
printre sticle. 9, Substan
ță obținută prin înlocui
rea unui atom de hidro
gen din molecula unui 
acid printr-un radical or
ganic (pl.). — Cu forță.
10. Ținut al țării unde 
industria siderurgică, ex
tractivă, etc. este foarte 
dezvoltată. — Posesiv.
11. A începe un lucru sau 
o lucrare. - 
varsă în 
Peru. — 24 
podărie. - 
dustrială 
obținerea

ORIZONTAL: 1. Ra
mură a economiei națio
nale care are drept obiect 
activitatea de prelucrare a 
materiilor prime pe scară 
largă și cu mijloace teh
nice avansate. — Combi
nat metalurgic. 2. Poves
tit. — Substanță crista
lină ce se găsește în 
multe mine din țara noa
stră și care nu trebuie să 
lipsească din bucate. 3. 
Des I — Aparat care ser
vește la accelerarea parti
culelor elementare folosite 
în reacții nucleare, aparat 
Ce se găsește și în țara 
noastră. 4. Cămașă țără
nească (pl). — A mij
loci. 5. Popor vecin cu 
noi și prieten care expor
tă o mare cantitate de 
conserve de pește. — 
Notă. 6. Lucrează sau re
pară instalații electrice.
7. Barba-împăratului. — 
Gelu Irimia. —- Palavră.
8. Rădița în familie. — 
Corp gazos, parte compo
nentă a aerului și ele
ment esențial al țesutu
rilor vegetale și animale. 
— Petre Udrea. 9. Divi
ziune de timp. (pl.). — 
Loc unde se taie vitele 
destinate consumului. 10. 
Poftim I — Spuma meta
lelor în fuziune. 11. Poar
tă mențiunea „Fabricat 
în R.P.R." precum 
pluguri, secerători, 
(pl.). — Ochi de

bunttri matc- 
Proeminență a 
care servește 
acesteia într o

cunoștințelor

vremurilor.

afișe 
pună

' MOSCOVA. — La 
Moscova au inceput tra
tative între delegațiile gu
vernamentale ale K.A.U. 
fi U.R.S.S. cu privire la 
colaborarea in construc
ția celei de-a doua părți 
a barajului înalt de la 
Assuan.

MOSCOVA. — In pre
zent în Uniunea Sovie
tică se elaborează pro
iectul pentru sporirea 
capacității Combinatului 
siderurgic de ia Bhilai 
din India la 2,5 milioa
ne tone oțel pe an. Cil 
elaborarea proiectului a 
fost însărcinat Institutul 
unional de cercetări ști
ințifice, proiectări 
construcții de 
pentru industria 
gică care a 
proiectul primei 
acestei întreprinderi cu 
o capacitate de 1 000.000 
tone oțel pe an.

WASHINGTON. - 
„Rezervele de aur ale 
Statelor Unite au ajuns 
la cel inai scăzut nivel 
din ultimii 20 de ani" — 
scrie în ultimul său nu
măr săptămînalul „U. S. 
News and World Re
port". După cum arată 
revista, „scurgerea au-

rului din Statele Unite 
s-a intensificat din nou 
Numai în luna iulie, 
peste 176.000.000 dolari 
in aur au fost transfe
rați din rezervele aces
tei țâri peste hotare". 
După cum arată săptă- 
mînalul, cercurile gu
vernamentale americane 
„sînt îngrijorate în ce 
privește perspectivele de 
viitor ale economiei Sta
telor Unite și stabilita
tea dolarului".

oraș și din port 
prin care cer să se 
capăt colaborării militare 
dintre Danemarca și 
Germania occidentală.

Și 
mașini 

metalur- 
întocmit 
părți a

COPENHAGA. — Zia- 
Og Folk" 

portul 
sosit.

rul „Land 
relatează că în 
danez Nyborg au 
în vizită 4 nave ale
flotei navale vest-germa- 
ne. In semn de protest 
împotriva acestei vizite, 
patrioții danezi au lipit 
pe zidurile clădirilor din

PRAGA. — Agenția 
Ceteka transmite că în 
legătură cu pregătirea 
celui de-al VI-lea Con
gres al Uniunii Interna
ționale a Studenților, 
care se va deschide în 
octombrie a. c. la Bag
dad, președintele Uniu
nii Internaționale, a Stu
denților, Jiri Pelikan, a 
declarat că la congres 
vor participa reprezen
tanți ai organizațiilor 
studențești din 70 de 
țări. Pentru prima oară, 
la Congres vor fi repre- 
zentați 
Porto 
maica,

și... 
etc. 

lanț.

- Rîu ce se 
Amazon, în 
ore. 12. Gos- 

— Instalație in- 
folosită pentru 
fontei.

6 7 8 9 1011 12

studenții 
Rico, Haiti, 
Malaya și

12 3 4
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Dezlegarea jocului apărut
în nr. 856

Orizontal : 1 Muzicuțe
— Nat — 2. Us — Aii
— Onuță. 3. Zarvă — 
Fluier. 4. I — Caval — 
Nana. 5. CI — Serate — 
Ef. 6. Aed — Cascade — 
7. La — Tiran — So —

c
u p

e

B. 8. Igitan — etc. —
Vu. 9. Țărm — Stearic. 9
10. An — Bătăi — Ubi. 10
li. To — Gama - Cu- 11

•12
pru. 12. Etala - 
fam.

- Tam-

„M
E
T
E 
O 
R“

de Nina Makrușina

C> mare animație dom- 
nea în acea dimineață în 

, portul de nord — princi- 
I palul port al capitalei so- 
1 vietice spre marea arteră 
fluvială a țării — Volga. 
Una după alta numeroase 

) motonave Diesel 
pîncet cheiurile.
• Deodată însă
* prelung al unei

coperi toate celelalte sem
nale și o navă dc forma 

.miei țigări, de un alb i- 
l maculat, se desprinse din 
I chei în toată măreția sa. 
i Carcasa sa aerodinamică, 
i pe care se putea citi cu- 
1 vîntul „meteor" atingea

părăseau

șuieratul 
sirene a-

abia suprafața apei. Ea 
plutea lin, lăsînd în ur
mă o dîră, aidoma unui 
drum croit pe apă.

50... 60 kilometri pe 
oră. 65... 70... 75! Vasul 
parc că zboară, că pla
nează 
putea 
zbor ?
Poate, 
aerul 
ește fața, 
țîșnesc de o parte și de 
alta a navei.

La postul de comandă 
se află căpitanul Viktor 
Poluektov, același care a 
condus pentru prima dată 
nava cu zbaturi subacva
tice „Racheta". Lîngă el, 
în picioare, un bărbat cu 
umeri lăți și păr bogat 
privește atent cînd îna
inte, cînd cadranele a- 
paratelor. Este construc- 
torul-șef al vaselor cu 
zbaturi subacvatice, ingi
nerul Rotislav Alekseev.

Sint mulți ani de a- 
tunci, de cînd încă tînăr 
și pasionat pentru naviga
ție, el visa să creeze va
se rapide. După ce și-a

construcții na- 
Gorki, Alekseev 
să lucreze în 
oraș, la Uzina 

A-

pe apă. Cu ce ar 
fi comparat acest 
Gu al unui avion ? 
dar în plus aici 

proaspăt îți biciu- 
jerbe de apă

terminat stud ii ie la Fa< ui
ta tea de 
vale din 
a rămas 
același
„Krasnoie Sormovo".
colo el a știut să entu
ziasmeze pentru realiza
rea visului său și pe aiți 
tovarăși de muncă. îm
preună cu un grup de 
entuziaști ca și el, Alek
seev a pus la punct pro
iectul unui nou tip de 
vas, sub a cărui proră și 
pup.î se aflau două aripi 
subacvatice. De îndată ce 
viteza crește, aceste zba
turi ridică carcasa vasu
lui deasupra apei. Sub 
apă nu rămîn decît zba- 
turiie, elicea și cîrma. 
Vasul pare că lunecă pe 
suprafața fluviului.

Primul vas din această 
serie — „Racheta" — es
te prevăzut pentru 66 de 
călători. El a cucerit re
pede admirația specialiș
tilor din flota fluvială 
sovietică, el are mulți 
admiratori și peste hota
rele U.R.S.S.

De la Moscova, unde a

fost prezentat la expozi
ția de vase 
(Meteor" — a.'ț, 

seria de nave 
subacvatice — 
pentru 150 de pasageri, se 
întorcea în dimineața a- 
ceea spre Gorki, purtînd 
la bord un grup de zia
riști și de specialiști din 
flota fluvială.

Instalați în fotolii con
fortabile, călătorii ascul
tă explicațiile lui Alek
seev, admiră minunata 
vedere care se deschide 
spre malurile Volgăi.

In depărtare a început 
să se zărească orașul 
Gorki. Peste cîteva minu
te „Meteor" va acosta la 
debarcader. El a acoperit 
cei 862 km. care separă 
Moscova de Gorki în 13 
ore și 40 minute. O vi
teză fără precedent I Dar, 
după cum am aflat mai 
tîrziu, această viteză nu 
reprezintă o limită.

A doua zi am vizitat 
pe muncitorii care con
struiesc aceste nave în 
secțiile Uzinei „Krasnoie

fluviale, 
doilea din 

cu zbaturi 
prevăzut

Scrmovo". Intr-una din 
aceste secții se înalță i- 
mensa carcasă argintie 
a unui vas nou și mai 
mare, și mai 
„Sputnik", 
pe 47 m. 
12 m. în 
dezvolta o 
120 km. pe oră, 
300 de călători

Inginerii au 
în construcția 
nik“-ului o serie 
vații. Astfel, spre 
tire de „Meteor", 
sa sa nu va fi 
ci sudată, nu va 
durațuminiu ci dintjr-un 
aliaj de 
magneziu, 
va avea o 
50 la sută 
cît a motonavelor 
sel, care transportă ace
lași număr de călători.

Ca și la „Meteor", ta
bloul de comandă va fi 
instalat 
izolată, astfel 
canicul nu va 
fie prezent în 
șinilor. Pentru

rapid — 
El are aproa- 
în lungime și 

lățime și va 
viteză de 100- 

avînd 
la bord, 
introdus 

r'.Spilt- 
de ino- 

deose- 
carca- 

nituită, 
fi din

aluminiu
Totodată 

greutate 
mai mică

Și
1 el 

cu 
de- 

Die-

într-o cabină 
încît me- 
trebui să 
sala ma- 
„Sputnik"

spe- 
feres- 
putea 
mași-

a fost pus la punct un 
post de comand^ 
cial, prevăzut cu 
.truici, de. unde vor 
fi supravegheate
nile. Proiectanții își pro
pun să creeze două va
riante de „Sputnik" — 
una cu motor Diesel, iar 
cealaltă — cu turbină 
cu gaze.

Totodată, pe baza, va
sului „Meteor" 
elaborat proiectul 
vas 
mixt 
geri. 
bord 
20 de tone de 
turi. Constructorii 
propun de asemenea 
realizeze un vas cu zba
turi subacvatice pentru 
transportul mărfurilor*, 
cu o capacitate de 100- 
120 tone, în care vor 
putea fi instalate frigo- 
rifere. In felul acesta le
gumele și fructele proas
pete vor putea fi trans
portate rapid în regiu
nile centrale ale țării so
vietice.

Proiectanții mi au ui-

a fost 
unui 

pentru transport 
— mărfuri și pasa- 
El va putea lua la 
30 de călători și 

încărcă-
ÎȘÎ 
să

tat nici pe amatorii 
plimbări pe apă. La u- 
zină ni s-a arătat o 
mică vedetă cu zbaturi 
subacvatice din oțel i- 
noxidabil, prevăzută pen
tru șase persoane, 
dete de acest 
și află la 
excursioniștilor 
gul litoralului 
gre. Curînd 
cumpăra și 
rism dotate 
subacvatice, 
dezvolta o 
km. pe oră.

Intr-un cuvînt, 
specialiștii uzinei, 
turile subacvatice 
provoca o 
transporturile 
Va veni un 
pacheboturi prevăzute 
zbaturi subacvatice 
brăzda și apele oceanu--1 
lui. )

In biroul de studii al î 
uzinei am văzut zeci de S 
ingineri aplecați peste 5 
desenele lor. Pe toți îi z 
pasionează munca lor, ? 
toți sînt îndrăgostiți de ? 
Vasele pe care le creează.!

Ve- 
model se 
dispoziția 
de-a lun- 

Mării Ne- 
vor putease

bărci de tu-
cu : 

care 
viteză

zbaturi
i vor
de 40

spun 
zba- 
vor 

revoluție în
fluviale.

timp cînd 
cu 

vor
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