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OAMENII MUNCII DIN HUNEDOARA AU
PRIMIT CU ÎNSUFLEȚIRE LUCRĂRILE

Sesiunii extraordinare a Murii flUunnri HniMe
A REPUBLICII POPULARE ROMINE
Deschiderea lucrărilor sesiunii extraordinare 

a Marii Adunări Naționale
Marți, 30 august s-au 

feschis lucrările sesiunii 
extraordinare a Marii A- 
ItrSri Naționale a R. P. 
<<. nine.

Deputății au primit CU 
Hiternice aplauze pe con- 
iucătorii partidului și sta
ul ui.

In loja din dreapta in- 
■inteî au luat loc tovară
și : Gheorghe Gheorghiu- 
)ej, Chivu Stoica, Gheor- 
jhe Apostol, Emil Bodnă- 
■aș, Petre Borilă, Nico'ae 
leaușescu, Alexandru Dră- 
țhici, Alexandru Moghio- 
oș, Dumitru Col iu, Leon- 
e Răutu, Leontin Săli- 
an, Ștefan Voitec, Mihai 
Talea, Alexandru Bîrlă- 
leanu.

In loja din stingă incin- 
ei au luat loc tovarășii: 
on Gheorghe Maurer, An
on Moisescu, Mihail Ra- 
ea, ,'heorghe Stoica și 
ceilalți membri ai Prezi- 
liului Marii Adunări Na- 
ionale.

La deschiderea sesiunii 
iu asistat șefi ai misiu- 
îilor diplomatice acredi- 
:ați la București. Au fost

UN SPECTACOL
La clubul muncitoresc 

al siderurgiștilor a avut 
loc luni seara, spectaco
lul prezentat de Ansam
blul artistic al Armatei 
Cehoslovace „Vit Nejed- 
ly“ decorat cu Ordinul 
Republicii și Laureat a! 
Premiului de Stat.

Ansamblul artistic al 
armatei din țara priete
nă, are o îndelungată 
tradiție in activitatea sa. 
Creat pe teritoriul Uniu
nii Sovietice în 1942, pe 
Ungă unitatea militară 
cehoslovacă, a avut 
drept conducător pe 
compozitorul și dirijorul 
ei Vit Nejedly, căzut e- 
roic in anii războiului, 
și al cărui nume îl poar
tă ansamblul. încă de 
la primele cîntece pre
zentate au fost slăvite 
trăsăturile omului nou, 
omul societății socialiste.

De-a lungul anilor, 
după eliberarea Cehoslo
vaciei de sub jugul fas- 

de față conducători ai 
instituțiilor centrale, ai 
organizațiilor obștești, 

fruntași în muncă din în
treprinderile Capitalei, oa
meni de știință și cultu
ră, ziariști rornîni și co
respondenți ai presei stră
ine.

Tovarășul Constantin 
Pirvulescu, președintele 
Marii Adunări Naționale, 
a deschis lucrările sesiu
nii.

Marea Adunare Națio
nală a adoptat în unani
mitate ordinea de zi, care 
cuprinde un singur 
punct: „Situația interna
țională și politica externă

CAUZA PĂCII -
CAUZA NOASTRĂ

Am ascultat cu mult 
interes raportul tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la sesiunea extraor
dinară a Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. pri
vind situația internațio
nală și politica exeternă 
a țării noastre. Printre 
multe altele se arată că 

spectacolelor 
de întregul 
membrii lui 
în grupuri, 

îndrumă 
creație

cist, ansamblul șl-a lăr
git sfera de activitate, a- 
jungînd să cuprindă as
tăzi, pe lingă cor, an 
grup de dansuri, o or
chestră simfonică, taraf. 
In afara 
prezentate 
ansamblu, 
se produc 
mai restrinse, 
ansambluri de 
artistică populară și edi
tează culegeri de mate
riale pentru jormajiile 
cultural artistice ale ar
matei R. S. Cehoslo
vace.

Ansamblul urmează o 
tradiție creată prin par
ticiparea la Marele răz
boi patriotic și cea a 
activității lui Vit Nejed
ly. Pentru activitatea sa 
în 1952, ansamblului l 
s-a decernat „Premiul de 
stat cl. I, litiul de Lau
reat al premiului de Stat 
și Medalia comemorativă 
Dtikla, 

a Republicii Populare Ro
mine".

Primit cu puternice a- 
plauze, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., 
membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, 
a prezentat raportul: „Si
tuația internațională și 
politica externă a Repu
blicii Populare Romîne".

Lucrările sesiunii conti
nuă.

In cursul zilei de 
marți. Comisia de politică 
externă a Marii Adunări 
Naționale s-a întrunit în 
ședință de lucru.

planul de șase ani, schița 
programului de perspec
tivă elaborată de partid 
oglindesc cu fidelitate 
preocupările pașnice și 
constructive ale poporului 
rornîn și încrederea sa 
nestrămutată în viitor, în 
perspectivele păcii mon
diale.

Turncele întreprinse in 
străinătate s-au bucurat 
întotdeauna de un suc
ces pe deplin meritat.

Programul variat, care 
a cuprins diferite ge
nuri de dansuri de la 
dansul clasic la jocul 
popular rominesc, etnie- 
ce popu’are din diverse 
regiuni ale Republicii 
Socialiste Cehoslovace 
ca și cîntece populare 
romtnești, duete și co
ruri din opere ale com
pozitorilor cehi.

Au fost deasemenea 
apreciate cintecele și 
dansurile militare, aces
tea din urmă pline de lin 
umor sănătos în cate 
s-au îmbinat armonios 
dansul popular cu as
pecte ale vieții ostășești. 
Cităm în Continuare 
dansul popular „Dupak", 
ceardașul de întimpina- 
re, dansurile populare 
romînești „Drum greu" 
și „Petinița".

AL PRIETENIEI

Așa cum de altfel re
prezentanții țării noastre 
au arătat atît în comisia 
celor 10 de la Geneva, la 
O.N.U., politica externă a 
guvernului nostru este 

'pentru coexistență pașni
că, înțelegerea pe baza 
tratativelor între toate po
poarele, încrederea reci
procă. Aceasta exprimă 
poziția poporului și gu
vernului nostru democrat- 
popular față de probleme
le dezarmării — problema 
cea mai importantă din 
viața internațională în 
lupta pentru pace, cauză 
scumpă a întregii ome
niri.

Forțele socialismului și 
păcii dovedesc că atunci 
cînd popoarele rezolvă 
prin bună înțelegere pro
blemele internaționale, răz
boiul poate fi evitat. Im
perialiștii americani, ad- 
veisari ai dezarmării, con
tinuă amestecul lor groso
lan atît în treburile po
porului cttban cît și inter
vențiile în Africa, sînt ac
te care alimentează în-

Munca noastră
Rapottul tovarășului 

Gh. Gheorghiu-Dej la se- 
sesiunia extraordinară a

răsplătite 
cu înde-
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Cintăreața Nada Cej- 
natovă, Uri Olejnicek, 
dansatorii Libuse, Illeo- 
vă și Bretislav Otevrcl 
ca și prezentatorul Anto
nin Mahrik au cules a- 
plauze bine meritate.

Corul și orchestra. di
rijată de Pavel Von- 
druska și cântecele fără 
acompaniament ■— a ca- 
pella — (dirijor Emil 
Pitro) au fost 
de asemenea 
lungi aplauze.

Spectacolul 
de ansamblul artistic al 
armatei cehoslovace pen
tru slderurgiștii și con
structorii hunedoreni a 
prilejuit o caldă mani
festare a prieteniei fră
țești care unește adine 
și trainic popoarele noa
stre, prietenie cimentată 
pe timpul de luptă in 
anii Celui de-al 11-lea 
război mondial pentru 
eliberarea de sub jugul 
fascist. 
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răirea relațilof dintre po
poare.

Pacea este bunul cel 
mai de preț. Alături de 
marele popor sovietic care 
construiește comunismul, 
poporul nostru harnic și 
talentat, condus de partid 
se străduiește să constru
iască socialismul și prin 
aceasta își aduce contri
buția la întărirea păcii. 
De aceea pentru întărirea 
păcii în Balcani, gu
vernul țării noastre, ex- 
primind interesele și vo
ința poporului muncitor, 
depune eforturi deosebite. 
In acest sens furnaliștii 
din C.S.H. sint hotărîți 
să facă tot ce le stă în 
putință pentru a obține 
rezultate din ce în ce mai 
bune în creșterea produc
ției de fontă, pentru con
solidarea economică a ță
rii, realizînd astfel sarci
nile trasate de cel de-al 
îll-lea Congres al parti
dului.
Ing. CONSTANT1NESCU 

CONSTANTIN
Șeful secției I-a furnale

— armă a păcii
Marii Adunări Naționale 
este un document care 
dovedește odată mai mult 
politica înțeleaptă a parti
dului nostru, luptător ho- 
fărli pentru menținerea în 
lume a păcii, pentru întă
rirea prieteniei intre po
poare. Țările socialiste in 
frunte cu Uniunea Sovie
tică reprezintă o forță de 
neînfrint, drumul nostru 
este drumul marilor rea
lizări pentru toți cei ce 
muncesc, de aceea politi
ca externă a statului nos
tru este îndreptată spre 
înțelegerea intre țările lu
mii pentru că numai in 
Condițiile unei păci trai
nice putem munci cu 
spor, pentru noi și Copiii 
noștri.

In luna august echipa 
de topiiori pe care o con
duc a dat peste sarcinile 
de plan aproape 400 tone 
oțel. Slntem conștienți că 
munca noastră, de înde
plinire a sarcinilor trasa
te de Congresul al 111-lea 
al partidului, întărește 
puterea economică a 
R.P.R., face să crească 
prestigiul internațional al 
patriei, slujește cauZei pă
cii în lume.

MARIAN AXENTfi 
prim-topitor la cuptorul 2, 

O.S.M, II

Zilele trecute oțeluri! de la cuptoarele electrice 
au raportat partidului și guvernului că au realizat 
angajamentul luat pe I960 de a da 5.000 tone oțel 
peste plan. Mai mult ei au dat pînă în prezent 
încă 120 tone oțel peste angajament.

In foto: oțelatil Maftei Ioan, Bulgaru Tolna 
și Iordache Marin, care au Contribuit la obținerea 
succesului amintit.

Problemelor agricole 
să li se acorde mai multa 

atenție
Spre deosebie de alte 

orașe ale țării, Hunedoa
ra care este socotit unul 
dintre cele mai mari cen
tre siderurgice ale țării 
noastre, dispune de un 
sector agricol mai puțin. 
Acest lucru e și explica
bil dacă ținem seama de 
așezarea geografică a o- 
rașului și de impetuoasa 
dezvoltare pe 
care a luat-o 
în ultimii ani 
aici indus
tria siderur
gică. Totuși, 
comitetul o- 
rășenesc de 
partid Hunedoara acordă 
problemelor legate de a- 
gricultură aceeași impor
tanță ca și tuturor celor
lalte din viața orașului 
Hunedoara.

In ședința sa din după- 
amiaza zilei de 29 au
gust a. c., biroul comite
tului orășenesc de partid 
a analizat tocmai felul în 
care Comitetul executiv al 
sfatului popular orășenesc 
ajută și sprijină și în
drumă tinerele gospodă
rii agricole colective pen
tru ca ele să se întăreas
că șl să se dezvolte pe 
măsura condițiilor create 
și să obțină, an de art, 
producții tot mai mari de 
cereale. In legătură cu a- 
ceste probleme, tovarășul 
Șoldan Teodor, vicepreșe
dinte al comitetului exe
cutiv, a prezentat în fața 
biroului un raport în ca
re a făcut analiza muncii 
depuse în domeniul agri
col. Subliniind măsurile 
ce au fost întreprinse, 
raportul a scos în eviden
ță succesele pe care oa
menii muncii din agricul
tura orașului le-a obținut 
în ultima vreme mai ales 
în creșterea producției a- 
gricole. S-a arătat, de 
pildă, că sub Conducerea 
și îndrumarea permanentă 
a organizațiilor de partid 
cu ajutorul organizațiilor

de masă din suburbii, cît 
și a organelor agricole 
ale sfatului popular, însă- 
mînțările din toamna anu
lui trecut și cele din pri
măvara acestui an, pre
cum și întreținerea cultu
rilor, s-a făcut la timp
și la un nivel agrotehnic
superior. De asemenea, tn 
urma mobilizării tuturor

forțelor exis
tente și a fo
losirii timpu
lui bun de lu
cru, secerișul 
păioaselor de 
pe cele 513 
hectare în- 

6ămînțate cu grîu, orz 
și ovăz s-a terminat în 
numai 10 zile, iar treieri- 
șui se desfășoară în pre
zent din plin, ceea ce în
seamnă că în curînd se 
va termina cu succes.

Odată cu lucrările de 
recoltare și treieriș, comi
tetul executiv a ajutat 
consiliile de conducere ale 
gospodăriilor agricole co
lective să ia măsuri pen
tru înmagazinarea cereale
lor și asigurarea seminței 
de grîu necesare însămîn- 
țărilor din toamna acestui 
an. In acest scop, au fost 
identificate din vreme «pa
pile necesare unde deja o 
bună parte din gospodării 
ca cele din Buituri, Zlaști 
și Râcăștie au și depozi
tat cea mai mare parte 
din sămînța de grîu. Nu 
însă același lucru se poa
te spune despre gospodă
ria agricolă colectivă din 
Boș. Președintele acestei 
gospodării, tovarășul An- 
drășescu Simion, în loc 
să se preocupe de găsirea 
Unui loc pentru strtnge- 
rea și înmagazinarea se
minței de grîu, invocă fel 
de fel de motive cu totul 
neîntemeiate, situîndu-se 
chiar pe 6 poziție cu de-a 
dreptul condamnabilă.

(•ontlnuare tn peg. 3-a)
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Reducerea consumului 
specific de cocs este una 
din posibilitățile cele mai 
mari de creștere a pro
ducției de fontă și de re
ducere a prețului de cost 
al fontei. Mai mult, coc
sul este una din proble
mele de bază care fră- 
riiîntă siderurgiștii din 
toate țările ; pentru fa
bricarea lui sînt necesari

u-
sobă pentru întreținerea 
arderii. Reconstrucția

perelor. Se consideră că 
pentru a realiza tempera
turi ridicate la aerul in
suflat este necesară re
construirea cauperelor

în
Și

pentru suprafețe de în
călzire mult mai mari. 
Este adevărat, că pentru 
a obține temperaturi foar
te ridicate, este nevoie de 
suprafețe mari de încăl
zire, folosindu-se 
midă aluminoasă

și cără- 
care su-

cauper mic costă 
jurul a 3 milioane iei 
sînt trei astfel de caupe
re ia un furnal. Deci nu 
este ușor pentru combi
nat să reconstruiască cau
pere'e, mai ales că opri
rea fiecăruia dintre ele 
durează 1—2 luni și în a- 
cest timp s-ar pierde mult 
din producția furnalelor.

In schimb, mărirea de
bitului de gaze arse în 
caupere se poate 
destul de simplu, de cele

cesar ca timpul de sta
ționare pentru manevrele 
de schimbare să fie redus 
la minimum. Pentru a- 
eeasta este necesar auto
matizarea procesului de 
manevrare. O schimbare 
manuală durează aproxi
mativ 15 minute sau 
7—8 minute pentru fiecare 
cauper. Pe zi se fac 9—12 
schimbări, ceea ce în
seamnă aproximativ 1,5 
ere de staționare neob
servată pentru fiecare cau
per. Prin automatizarea 
schimbării procesului de 
funcționare a 
aceste staționări 
de 3—4 ori.

In urma unui 
fectuat de către 
de cercetări 
care a 
arătate, 
au fost 
rele de
filatoarelor de la arzătoa
re cu altele mai puterni
ce, ceea ce a dus la mă-

cauperelor 
se reduc

studiu e-
serviciul 

siderurgice, 
dus la concluziile
Ia furnalul nr. 6 
schimbate motoa- 
antrenare a ven-

mai

«ăibuni speciali pe care 
nu toate țările îi au, iar 
fabricarea cocsului înce- 
pînd cu extragerea cărbu
nilor din mină, este foar
te costisitoare. Este sufi
cient să spunem că
mult de jumătate din pre
țul de cost al fontei este 
reprezentat de valoarea 
cocsului, consumat pentru 
fabricarea fontei.

PRIN RIDICAREA 
IEMPERATURII VINTIJ- 
LU1 se înlocuiește o par
te din căldura cedată de 
cocs, cu căldura aerului 
insuflat. Uzinele fruntașe 
din U.R.S.S. lucrează cu 
temperaturi la aerul in
suflat de ordinul a 1.000 
de grade și chiar mai 
mult. La noi in tară mul
tă vreme interesul pentru 
această problemă a fost 
numai teoretic, teoreticie
nii și practicienii furna- 
liști referindu-se la capa
citatea de încălzire a cau-

realiza

Mărirea temperaturii vîntului la furnale
portă 
mari, 
înseamnă că au fost fo
ii site toate 
ce există. Chiar 
actuală
temperaturi mai 
(cca. 1.200 de grade), fă
ră pericol. Ridicarea tem
peraturii cupolei permite 
creșterea însemnată a vîn
tului insuflat.

Dacă într-o cameră nu 
este suficient de caid, 
rareori locatarul va dărî- 
ma soba, pentru a con
strui alta mai mare. De 
obicei se pun multe lem
ne pe foc avînd grijă să 
lase și cantitatea necesară 
de aer pentru a intra în

temperaturi mai 
Aceasta însă nu

posibilitățile 
cărămida 

poate- suporta 
ridicate

mai multe ori fiind sufi
cientă montarea unui ven
tilator mai puternic care 
să alimenteze arzătorul 
cu debitul de aer necesar, 
pentru arderea cantității 
sporite de gaz. In com
binat în fiecare oră se 
ard aproximativ 40.000 
m. c. de gaze de furnal 
la facla de la theisene 
fără nici un folos Dacă 
o parte din acest 
fi ars în caupere, 
zulta o ridicare a 
răturii vîntului, o
re a productivității, 
reducerea consumului de 
cocs și îmbunătățirea ran
damentului furnalelor

Tot pentru mărirea tem
peraturii vîntului este ne-

debitului de gaze 
în caupere de

gaz va 
va re- 
tempe- 
crește- 

deci

Zilele trecute s-a des
chis la clubul „Siderurgis- 
tul" o expoziție de artă 
plastică a artiștilor ama
tori. Organizată ca fază 
raională a celei de-a Il-a 
Bienale de arte plastice a 
artiștilor amatori expozi
ția cuprinde realizări ale 
unor pictori și graficieni 
din Hunedoara (marea 
majoritate) cît și un nu
măr de zece lucrări ale 
cercului de amatori din 
Călan.

In orașul nostru, activi
tatea ' artiștilor plastici 
(cei mai multi Jucrînd în 
uzină, ca 
tehnicieni) 
zată — și 
tă — în 
artistic al
Comitetul de întreprindere 
asigură bunei desfășurări 
a acestuia toate cele ne-

cesare (diverse materiale, 
uleiuri, culori speciale, 
săli de lucru, iar instruc
torul cercului, tovarășul 
Emil Brandisz îndrumea- 
ză cu competență munca 
de creație.

Față de faza corespun
zătoare a Bienalei trecute 
expoziția deschisă recent 
la Hunedoara prezintă un 
necontestat salt 
și valoric. In 
fost prezentate
crări (23 participant), iar 
astăzi peste 230 exponat» 
de la 37 artiști amatori. 
Membrii mai vechi 
rului demonstrează 
turlzare evidentă, 
sînt alese cu mai
atenție, se remarcă preo
cuparea esențială pentru 
reflectarea artistică a 
muncii siderurgiștilor și a 
marilor înfăptuiri socia-

cantitativ
1958 au
163 lu-

muncitori și 
este organi- 

bine organiza- 
cadrul cercului 
clubului G.S.H.

ai cer- 
o ma
ternele 
multă

arderii. Din păcate însă, 
tovarășii care trebuiau să 
urmărească această pro
blemă s-au mulțumit cu 
rezultatele obținute pînă 
acum. Noi considerăm că 
ridicarea debitului de ga
ze arse, pîna la atinge
rea temperaturii la coș de 
300—351) grade, poate fi 
suportată fără pericol.

Cu regret trebuie însă 
să arătăm că organele 
direcției tehnice a combi
natului care trebuie să se 
preocupe de extinderea 
experienței obținute nu au 
făcut tutui. Dacă cele două 
ventilatoare din corpul 
principal al fabricii de a- 
glomerare, ventilatoare ca
re nu au funcționat nici 
odată, ar fi fost transfe
rate secției 
montate la 
cheltuieli foarte reduse se 
puteau obține rezultate 
greu de supra apreciat. In 
legătură cu cauperele sec
ției I-a furnale trebuie 
arătat că, canalele de fum 
ale acestor caupere, vechi 
ie zeci de ani și nerepa- 
rate vreodată nu mai co
respund, iar repararea lor 
în condițiile de exploatare 
este foarte dificilă. Pro
punem să se examineze 
acest lucru și la nevoie 
să se construiască canale 
exterioare deasupra 
lui, ceea 
puțin și 
condițiile 
nalelor.

U posibilitate care nu 
trebuie neglijată în ridi
carea temperaturii vîntu
lui este reducerea scăpă
rilor de aer cald pe con
ductele de aer pînă la in
trarea în furnal, probleme 
despre care am amintit și 
în numărul trecut al zia
rului.
Mai trebuie lămurite două 

probleme care au for
mat obiectul discuțiilor 
pentru inginerii și tehni
cienii combinatului care 
sînt: stabilitatea zidăriei

VĂ RECOMANDĂM:

Lumină printre nori
—------!
Dar acest dacă depindea' > 
de bunul plac al cozilor , 
de topor ale paironiiuu, 
care condiționau exis 
tcița muncitorilor iu fit- ' 
bria de mita pa cir" o > 
primeau sau de diferi.ef 
servicii josnice pe care \ 
le pretindeau. Jecmăni- ț 
rea muncitorilor atingea ( 
salariul pe o lună sat: j 
două în schimbul unui f 

sărbătorească loc in. fabrică. .

la nașterea scni- 
leton Andrei 

Mihail Șolohov 
„Trimit cele 
felicitări lui

mai 
An
ale 
mie

pentru a fi 
caupere, cu „Optzeci 

poate 
de secol de ac- 
perseverentă și 
alcătuiesc un 

capi tot in isto- 
noasire

Trebuia găsită o ieși- > 
re din situația nenoro- [ 
cii'ă, trebuiau- găsite mij- 
loacele cu ajutorul căro- f 
ia să poată fi tmbunălă- j 
ti/ /fniill nni-tztr *Zi7 traiul acesta mizer. 
Muncitorii căutau răs- . 
puns la toate întrebările ( 
lor, frecventau „serile de 
întrebări și răspunsuri." 
organizate de intelectua
lii demecrați, cunoșteau 
pe propria lor piele ex
ploatarea nemiloasă di", 
fabrici și de ia sale, 
participau la greve, frec
ventau „cercurile" mun
citorești; multi dintre ei 
cunoscuseră supliciul în
chisorilor.

Sub fugul acestor îm
pilări se închega intre ei 
simțul de solidaritate in 
luptă împotriva clasei 
exploatatoare. In aceas
tă luptă, pentru munci
torime devenea din ce 
în ce mai limpede că. in 
lume nu există decît do
uă adevăruri: adevărul 
bogaților șt adevărul să
racilor, adevărul exploa
tatorilor și adevărul ex
ploatați lor... și că ' intre 
aceste adevăruri se dă 
o luptă pe viață și pe 
moarte.

Romanul lui Upit, Lu
mină printre nori, care 
oglindește cu multă pu
tere prima etapă a lup
tei clasei muncitoare le- • 
tone, este o mare operă 
realistă, scrisă de un e- 
minent maestru al lih 
răturii sovietice.

)

Cu prilejul sărbători
rii, în 1957, a optzeci de 
ani de 
torului 
lipit, 
scria: 
sincere
drei Upit, scriitorul 
cărui opere inii sînt 
ca șt milioanelor de ci
titori, nespus de scumpe, 
li doresc din toată ini
ma să-și
centenarul, ba chiar să-l 
depășească cu cel puțin 
cincizeci de ani". Cu a- 
celași prilej Leonid Leo
nov spunea : 
de ani de viață, 
jumătate 
tivitate 
variată, 
minunat
ria literaturii 
multinaționale".

Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S l-a de
corat pe Upit cu ordinul 
Lenin

Romanul Lumină prin
tre nori reprezintă epo
peea muncitorimii leto
ne la sfirșitul veacului 
irecut.

Fugind de robia vie
ții de la țară oamenii 
plecau la oraș, unde 
sperau să găsească un 
trai mai ușor. „începutul 
acestei vieți mai ușoare 
— spune muncitorul An
drei Kalvitz, unul din 
eroii cărții — a putut 
fi urmărit de cătt" toți 
cei ce au văzut gloatele 
de oameni înghețați și 
flăminzi, buluciți la por
țile fabricilor, dimineața 
înainte de ora șase și 
seara după ce sirena 
vestește încetarea lucru
lui". Idealul la care nă
zuia muncitorimea era o 
rublă pe zi. Acest ideal 
însă, nu-l puteau atinge 
decît după 5—6 ani de 
muncă, dacă se. puteau 
menține în același post.

rirea 
arse 
9—10.060 m. c. pe oră 
12—14.000 m. c. gaz 
oră.

In același timp au 
automatizate parțial 
nevrele de schimbare 
dueîndu-se timpul la 
mai 2—4 minte (soluția 
concretă a schemei elec
trice realizată în acest 
sens a fost o lucrare e- 
xecutată de tovarășul Co- 
șara Radu).

Aceste măsuri au dus 
la ridicarea temperaturii 
vîntului cu 150 grade (de 
la 700—850 grade), ceea 
ce împreună cu utilizarea 
gazului metan a condus ia 
micșorarea 
specific de 
100 kg. pe 
Rezervele 
opresc aici, 
adesea că 
sau incompleta, 
exces inutil de aer, ceea 
ce reduce randamentul a- 
gregalelor. Din acest mo
tiv am propus și realiza
rea automatizării reglării 

I .

la 
la 
pe

fost 
ma- 
re- 
nu-

consumului 
cocs cu peste 
tona de fontă, 
însă nu se

Se constată 
arderea este 

sau cu

taților de afirmare ale 
tînărului artist. Celălalt 
Coclitu, Gheorghe, este bi
ne cunoscut, el îndreptă
țind cele mai frumoase 
așteptări. Dintre lucrările 
sale expuse remarcăm ,.O 
nouă fundație", „Furnalul 
5" și „Casă în parc" 
(ulei), compoziția „In 
luptă cu șarja", cîteva al
te peisaje 
portrete în 
cuarelă.

Am mai 
joritatea lucrărilor expuse 
le-au inspirat munca oțe-

soln-
ce va costa mai 
este realizabil în 

exploatării fur-

Ing. GHEORGHIȘOR Gli. 
serviciul cercetări siderur

gice și cocs C.S.H.

(Continuare in pag. 4-a)

lele noastre, iată alte cî
teva lucrări bine realizate: 
FeRet Năzărel (tehnician), 
„Furnaliștii la rină" și 
„Trei oțelari" ; Lăzărescu 
Liviu „Eroul anonim" ; 
Szalkay Nora „Aglomera- 
tor“ ; Gaidoș Vasiie (teh
nician), „Orizonturi" și 
„Mina și satul" ; Engel 
Iosif (laborant), „Greviș
tii" ; Hampel Heinrich 
(lăcătuș), ..Portrete de 
muncitori" ; Szekey Eme- 
ric (modeller), „A 75-a 
aniversare a primului fur
nal", Brehui Nicolae (la-

}

hunedoreni. 
faze — cea 
faza finală a 
la București
firma cu siguranță

Următoarele 
regională și 
Bienalei, de 

— vor con- 
nive-

1

Iul artistic al pictorilor 
muncitori din orașul nos-

spus că ma-

industriale și 
cărbune și a-liste ale Hunedoarei. Cer

cul nostru plastic amator 
se îmbogățește mereu cu 
noi talente. Fărcașu Gheor-

M. IANCU

de seamă al ar- 
amatori

Expoziția artiștilor plastici hunedoreniUN FRUMOS SUCCES
ghe, elev în vîrstă de 10 
ani demonstrează frumoa
se perspective, lucrarea sa 
„Teatrul nou" (acuarelă) 
și altele, rețin atenția prin 
linia sigură a execuției și 
un dezvoltat simț artistic 
Coclita Constanitn (elev 
în clasa a Vl-a) este un 
alt talent în formare, a- 
cuarela sa „In uzină" ple- 
dînd în favoarea posibili-

larilor și furnaliștilor, 
grandiosul efort al side
rurgiștilor Hunedoarei, 
realizările înfăptuite, în 
orașul nostru în acești
ani ai construcției socia
liste. Artiștii plastici a-
mafori dovedesc o bună 
cunoaștere a vieții orașu
lui, în lucrările lor sînt 
transpuse artistic preface
rile revoluționare din zi-

minator) „Gocserie", 
rea Ion (electrician) „Pri
măvară" ele. Mai expun 
decoratorul Schonberger 
Iosif, vopsitorul Velici 
Ioan, inginerul Taugner 
Norbert, pensionarul Mar
tin loan, sudorul Herț 
loan și alții.

Noua expoziție este un 
succes
tiștilor plastici



)IN EXPERIENȚA UNEI GRUPE
DE PARTID

te la laminorul 
de partid au un

In munca organizației de bază 
de 800 mm. din combinat, grupele 
rol deosebit de important. Atei pe fiecare schimb 
există constituită cite, o grupă de partid in care 
sini încadrați toți membrii și candidații din schim
bul respectiv. Una dintre grupele de. partid de 
aici, care in activitatea sa a obținut rezultate 
bune este cea din schimbul respectiv. Una dintre 
al cărei organizator este tovarășul Voivoda loan.

Cum este organizată 
îunca în cadrul grupei

Experiența acumulată 
e această grupă de 
lartid, dovedește că una 
in condițiile principale în 
copul asigurării unei red
uce activități, este desfă- 
urarea muncii organiza- 
orice în cadrul schimbu- 
ui. Trebuie să precizăm 
nsă că activitatea aces- 
ei grupe de partid nu se 
confundă cu cea a orga- 
lizației de bază. Astfel, 
[rupă de partid, deși nu 
ntocmește planuri de 
uuncă și la ședințele sa- 
e nu se fac procese ver- 
ale, totuși ea nu lucrea- 
ă în mod întîmplătpr. 
•toca în cadrul grupei 
ir^lesfășoară pe baza 
arcinilor trasate de orga- 
îizația de bază și a pro- 
ilemelor ce se ridică în 
adrul schimbului, 
indit-se dinainte 
le făcut, în ce 
rebuie îndreptată 
«clitco-organizatorică

tite cu 15 lingouri în 
plus, dar au obținut cel 
niai mare indice de utili
zare în istoria acestui la
minor și anume 53 tone 
oră față de vechiul re
cord de 42,3 tone ore. O 
contribuție însemnată la 
această realizare au adu
s-o și tovarășii Tamaș 
Francisc, Topliceanu loan, 
Ionescu loan și alții din 
activul fără de partid. A- 
cest avantaj ti l-au men
ținut și pe mai departe, 
astfel că în ziua de 29 
august, schimbul lor avea 
planul lunar îndeplinit în 
proporție de 114 la sută, 
ceea ce înseamnă că din 
nou locul 
cerea pe 
lor.

întîi în între- 
seetor este al

este cu 
a făcut 

căreia 
activita-

în
se

au

stabi- 
ce este 
direcție 
munca 

a 
pupei și a tuturor mem
brilor și candidaților de 
>artid.

Organizatorul grupei de 
ijartid, pentru a avea o 
vidență clară a activită- 
ii fiecărui tovarăș, are un 
arnețel în care notează 
>e scurt ce are de făcut, 
u cine trebuie să stea 
le vorbă, sarcinile care 
înt trasate comuniștilor, 
fermenții îndeplinirii lor 
tc.

te nou fruntași
Avînd notate toate a- 

este probleme de către 
irganizator, grupa de 
>artid nu scapă din vede- 
e problemele importante 
are stau în fața schim- 
îtilui. De pildă, în luna 
ulie schimbul în care-și 
lesfășoară activitatea a- 
eastă grupă, datorită u- 
îor neajunsuri manifesta- 
e în organizarea întrece-

rii socialiste nu s-a mai 
situat pe locul întîi pe 
rare-l deținuse timp de 
trei luni pe sector, ci a 
trebuit să se mulțumeas
că cu locul II. Acest lu
cru a dat de gîndit gru
pei de partid. De aceea a 
fost convocată o ședință 
de grupă în cadrul căreia 
s-a analizat cauzele care 
au determinat această ră- 
mînere în urmă, indieîn- 
du-se în același timp ce 
are de făcut fiecare mem
bru și candidat în parte 
la locul de muncă. Aceas
tă analiză a avut drept 
urmare ca în luna august 
activitatea de producție 
cadrul schimbului să 
intensifice. Membrii 
candidații de partid
făcut totul ca sa recîștige 
din nou locul I pe sec
tor în întrecerea socialis
tă. Munca însă n-a fost 
ușoară. De pildă în ziua 
de 21 august cu ocazia 
schimbului de onoare au 
avut o surpriză. Celelalte 
două schimburi în aceas
tă zi au obținut o produc
ție record. Astfel, schim
bul condus de inginerul 
Păcurar Eugen a laminat 
127 lingouri, iar a tova
rășului Hosu Mircea 128 
lingouri. Văzînd acest lu
cru, organizatorul grupei 
de partid imediat după 
începerea schimbului, a 
trecut pe la toate locu
rile de muncă, cu care 
ocazie a îndemnat pe 
membrii și candidații de 
partid precum și pe cei
lalți laminatori, ca prin- 
tr-uii efort comun ei să 
obțină și chiar să depă
șească rezultatele remar
cabile 
lai te* 
tr-adevăr, în 
comuniștii Nedelcu 
lae, Ilea Iordan, 
Andronic,
ghe, Oprescu Vasile, la
minatori în această zi nu 
numai că au depășit rea
lizările schimburilor amin-

Aici am redat doar un 
crîmpei din activitaeta mul
tilaterală a activității de 
partid. Nici nu 
putință ca tot ce 
grupa de partid, 
este carcteristîeă
tea operativă, să fie cu
prins în cîteva rînduri. 
Dacă am fi propus un a- 
semenea scop ar fi însem
nat pagini întregi. Prin
cipalul este că această 
grupă de partid își desfă
șoară o activitate bogată, 
strîns de procesul de pro
ducție, avînd în cîmpul ei 
vizual întregul colectiv de 
muncă.

G. ZO1.D

11.800 tone fier 
vechi colectate 
pînă în prezent

Odată cu terminarea lu
nii august, tinerii din în
treprinderile și instituțiile 
orașului nostru au făcut 
și un scurt bilanț asupra 
felului cum se îndeplineș
te angajamentul lor pri
vind colectarea pînă- Ia 
sfîrșitul anului a unei 
cantități de peste 18.000 
tone fier vechi. Cu acest 
prilej, ei au constatat că 
în urma eforturilor depu
se au înregistrat succese 
de seamă. Astfel de la 
începutul anului și pînă 
acum membrii brigăzilor 
de muncă patriotică au 
adunat prin muncă vo
luntară și predat l.C.M. 
și oțelăriilor combinatului 
o cantitate de 11.800 tone 
fier vechi.

Meritul pentru strînge- 
rea acestei cantități de 
fier vechi din care oțelarii 
au fabricat oțel bun și 
ieftin revine îndeosebi bri
găzilor de muncă patrioti
că din C.S.H., I.C.S.H.,
T.U.G., fabrica de pîine, 
spitalul unificat și școala 
profesională. De pildă, 
tinerii din combinatul si
derurgic au colectat în 
aceeași perioadă peste 
8.700 tone fier vechi, cei 
din I.CS.H 1.000 tone, iar 
tinerii din cadrul celor
lalte întreprinderi și insti- 
tuți din oraș aproape 800 
tone. .

obțiriute de cele- 
schimturi. Și în

frunte cu 
Nico- 
Suciu 

Ilașcu Gheor-

-------------- -----------------  
Ședinfă cu acfivul cultural

In cadrul unei ședințe 
:u activul cultural, care a 
ivut loc la comitetul oră- 
icncsc de partid, au fost 
itabilite obiectivele activi- 
ății culturale ce se va 
iesfășura în cursul lunii 
.epteinbrie.

Se prevede astfel, îm- 
mnătățirea continuă a 
ictivității tuturor brigăzi- 
or artistice de agitație 
lin oraș, precum și crea- 
ea unora noi. In cursul 
icestei luni se va relua 
ictivitatea studioului acto- 
nlui amator. S-a discutat 
le asemenea necesitatea 
'a cercurile de pe lîngă 
:ktbmile din oraș să-și 
ărgească sfera activității 
istfel ca ea să aibă un 
■onținut mai bogat, mai 
nstructiv și în același

a-

sindicatului 
și-a propus 

unei treceri 
celor 
exis- 
com- 
Tot- 
pro- 
con-

tiinp mai interesant și 
tractiv.

Comitetul 
din C.S.H. 
organizarea
în revistă a muncii 
24 brigăzi artistice 
tente în prezent în 
binatul hunedorean. 
odată s-a accentuat 
blema îmbunătățirii
tinue a activității teatrului 
muncitoresc al siderurgiș- 
tilor. al cărui repertoriu 
trebuie să cuprindă în 
mod deosebii piese adînc 
ancorate în actualitate.

Discutarea obiectivelor 
muncii culturale pentru 
luna septembrie a adus 
acestora precizări care 
vor' contribui cu siguran
ță la îndeplinirea la timp 
a sarcinilor prevăzute,

La lucru...
Intr-un loc situat în 

hala cea nouă și spațioa
să, doi oameni se aflau 
aplecați asupra unui de
sen tehnic. Ei priveau cu 
atenție liniile subțiri și 
negre trasate pe hîrtie, 
verificau dimensiunile și 
făceau calcule matemati
ce. Așa procedează res
ponsabilii de brigadă Sa
vu loan și loța Stan de 
la secția construcții me
talice din combinat, îna
inte de a pune în lucru 
o nouă comandă.

Verificarea dimensiuni
lor are drept scop 
înlătura eventualele 
șeii ce ar putea să 
la executarea unor
necorespunzătoare. In fe
lul acesta, membrii brigă
zilor complexe efectuează 
comenzi bune și într-un 
timp cît mai scurt.

In luua august a. c„ 
muncitorii de aici au ter
minat o serie de comenzi 
primite din partea 
secții de 
binatului: o platformă de 
lucru din 
cuptoarele 
bluming, vagoneți 
sari oțelăriei nr. 1, 
rite tronsoane, 
pentru cuptoarele lami
norului de 800 mm. și al
tele. Datorită folosirii în 
mod gospodăresc a car
bidului, oxigenului, tablei

productivita- 
In prezent 

confecționa- 
de vînt a fur- 
1, a conduc

și acordeo-
1-au primit

prezentate

roșu al 
„Siderur- 
serbările
bucurat

de a
gre. 

ducă 
piese

și energiei electrice, mem
brii brigăzilor complexe 
au înscris la capitolul e- 
conomii, suma de 15.000 
lei.

Ca și cei din brigă
zile conduse de tovarășii 
Savu și fota, ceilalți lă
cătuși nu se mulțumesc cu 
succesele obținute pină a- 
cum. Ei luptă mereu pen
tru a mări 
tea muncii, 
lucrează la 
rea gurilor 
naiului nr.
te lor de aer cald și de a- 
mestec a gazului etc.

Cu toate că este consi
derată o secție „auxilia
ră*, așa după cum au de
numit-o unii, totuși lăcă
tușii, sudorii și trasatorii 
de aici se străduiesc să 
fie la înălțimea sarcini
lor, de a asigura princi
palelor secții de bază ale 
combinatului piese de 
schimb necesare bunei 
funcționări a agregatelor.

unor
bază ale com-

metal pentru 
adinei de la

nece- 
dife-

capace

Problemelor agricole să li se acorde 
atențiemai

(Urmare din pag. l-a)

urmă, 
sînt 
ale 
au 
co
de

In ce privește executarea 
arăturilor adînci de vară 
pe suprafețele recoltate, 
aceste lucrări agrotehnice 
de mare importanță sînt 
mult rămase în 
Principalii vinovați
consiliile de conducere 
gospodăriilor care nu 
mobilizat pe membrii 
lectiviști de a trece 
îndată la efectuarea ară
turilor adînci. Comitetul 
ezecutiv al sfatului popu
lar a asigurat biroul co
mitetului orășenesc de 
partid că în această di
recție au fost întreprinse 
deja unele măsuri și si
tuația e pe cale de a fi 
remediată,

Pentru obținerea unor 
producții sporite de ce
reale în anul viitor, mă
suri au fost întreprinse și 
în ceea ce privește buna 
desfășurare a însămînță- 
rilor de toamnă. Astfel, 
s-a trecut la organizarea 
și pregătirea întregului in
ventar agricol nece

sar, a mobilizării colec-

Spectacole
La 5 septembrie teatrul 

„Constantin Nottara" din 
București va fi din nou 
oaspet al orașului nostru. 
La orele 18 și 20,30 va 
prezenta comedia „In cău
tarea bucuriei" de Victor 
Rozov. Din distribuție 
fac parte actori cunoscuți 
cum sînt Ana Barcan, 
Laureată a Premiului de 
Stat, Angela Chîuaru, Ia- 
rodara Nigrim, Aurel Cio- 
ranu și alții,

...Și la timpul
liber

OAMENI DINTR-0 SECȚIE
lor în cadrul concursului 
organizat pe întreprindere 
în luna mai a anului cu
rent, precum 
nul pe care 
în dar.

Programele
adesea la stația de radio- 
ficare, la colțul 
secției, la clubul 
gistul" ca și la 
cîmpenești s-au
de un meritat succes. In 
cuprinsul lor se vedeau 
muncitorii fruntași în pro
ducție, dar în același 
timp erau satirizați nu 
cu puțin umor codașii, 
îndărătnicii în muncă.

Mulți dintre cei cărora 
li s-au dezvăluit fentele 
și obiceiurile rele au a- 
pucat-o pe drumul cel bun 
și s-au aliniat în rîndul 
fruntașilor. Astfel că 
muncitorii din secția con
strucții metalice îmbină 
în chip armonios activita
tea productivă cu cea cul
turală, contribuind la ri
dicarea
știință socialistă a tova
rășilor lor de muncă.

nivelului de cou-

campania 
să încea-însămînțări

la 20 septembrie a. c. 
asemenea, consiliile 

conducere vor fi spri-

tiviștilor îneît 
de 
pă 
De 
de
jinite șt ajutate pentru a 
strînge și schimba întrea
ga cantitate de semințe 
ce urmează a se însă- 
mîtița în toamna aceasta. 
Pentru însămînțarea griu
lui în bune condițiuni, or
ganele agricole ale sfatu
lui popular vor indica din 
vreme cele mai potrivite 
terenuri, dînd în aceiași 
timp colectiviștilor toate 
indicațiile necesare în ve
de ea pregătirii solului in 
mod diferențiat.

In raportul prezentat, 
un loc de frunte l-a ocu
pat și felul cum consiliile 
de conducere ale gospodă
riilor agricole eolective se 
preocupă de asigurarea 
cazării tuturor animale
lor, — proprietate obșteas
că. Ca exemplu bun în 
această direcție a fost 
subliniată preocuparea 
colectiviștilor din subur
biile Buituri și Zlaști un
de există de pe acum cer
titudinea că animalele vor 
fi cazate în bune condi
țiuni.

In cadrul discuțiilor ce 
au avut loc pe marginea 
referatului prezentat, mem
brii biroului și mai ales 
tovarășul Colceru Aron, 
prim-secetrar al comitetu
lui orășenesc de partid, 
au arătat că deși s-au ob
ținut succese îmbucură
toare în construcția socia
listă a agriculturii orașu
lui Hunedoara, totuși mai 
sînt și unele lipsuri. In 
concluziile sale, tovarășul 
Golceru Aron a arătat că 
Comitetul executiv al sfa-

popular orășenesc 
să acorde mai

tului 
trebuie 
mult sprijin pentru întă
rirea economico-organiza- 
torică a tinerilor gospodă
rii agricole colective, aju
tor care în cele din urmă 
să se reflecte în creșterea 
simțitoare 
vegetale < 
creșterea 
Iul ui de 
viștilor.

: a producției
și animale, în 
zi de zi a nive- 
trai al colecti-

De la tovarășul Moise 
Nicolae, președintele co
mitetului de secție sindi
cal am aflat că muncito
rii duc o intensă activi
tate culturală în timpul 
liber. Brigada artistică de 
agitație din care fac par
te lăcătușii Senienescu 
I eodor, Balade Gheorgiie, 
Mărculescu Adrian, Man 
Vasile, Moga Mircea, Go- 
șoiu Ghcorghe și sudorul 
Horea Dumitru, este con
dusă acum de tînărul loța 
Stan. Și asta pentru că 
strungarul Ionescu Ion, 
considerat cel dintîi care 
a constituit brigada artis
tică în secție, pleacă a- 
cum la facultatea de me
canică.

Membrii brigăzii sînt 
tineri, veseli și inimoși. 
Ei pot să facă față mun
cii artistice ca și celei 
productive. Mărturie a- 
cestui lucru stă locul II 
pe care s-a clasat brigada

Un concert așteptat 
cu interes

Filarraonica de Stat 
din Arad, ansamblu mu
zical de valoare cunos
cută, care a mai prezen
tat un concert în orașul 
nostru anul trecut, va fi 
din nou oaspete al Hu
nedoarei,

Concertul va ave* loc 
miercuii 7 septembrie la 
Teatrul nou.

hunedo-
Adela 

in 
spi-

ve-o 
alătu-

ADELA SIMERIA 
; o tînără donatoare de sînge 
. Mereu zimbitoare, vi- 
i oaie și pusă întotdeauna 
I pe fapte mari. Are un 
i nume frumos, bine cu- 
i noscut multor 
1 reni. O cheamă
1 Simeria. Lucrează

secția pediatrie a 
.• talului unificat. 
i Tinăra pe care
• deți in fotografia
1 rată, bine dispusă, s-a

făcut remarcată in ulti
ma vreme și prin gestul 

. ei cu de-a dreptul uma- 
I nit ar. Ce a făcut ? Fap- 
j ta ei e simplă, aseme- 
I nea multor altele pe 
I care le iniilnim de obi-
* cei în zilele noastre la 
' tinerii și tinerele cres

cuți și educați de par-
. tid. Răspunzind apelului 
. călduros at Organizației 
I de Cruce roșie din loca- 
I litate, tinăra Adela Si- 
I meria s-a înrolat nu de

mult in rîndul donatori-
i lor de sînge, aducind și 
I pe această cale o con-

iribuție importantă la 
salvarea multor vieți o- 
menești și la însănătoși
rea multor cetățeni.

Pentru ea, ca și pen
tru toți ceilalți donatori, 
cei ajlați in suferință și 
a căror viață a fost sal
vată, nu au decit cuvin
te de adincă mulțumire 
șt recunoștință. Iată, de 
pildă, ce arată într-o 
scrisoare adresată ziaru
lui nostru, tovarășul Gri
gor e Hertia din comuna 
Cristur raionul Hune
doara.

„Am fost grav bolnav 
și nu speram să mai 
trăiesc. Mi s-a făcut în
să de șapte 
zii de sînge 
simt destul 
Mulțumesc 
donatori pentru că prin 
sîngele lor mi-au salvat 
viața și că 
voi putea 
nătos în 
trei copii 
am..,’.

Deși poate n-au trimis 
scrisori nici unde ca to
varășul Grigore Hertia, 
aceeași recunoștință față 
de donatorii de singe, 
sintem siguri, o poartă 
zeci și sute de cetățeni 
cărora le-a fost salvată 
viața și restabilită sănă
tatea. Și tinăra Adela 
Simeria —' și nu nuriiai 
ea — este mindră că a 
intrat in frontul donato
rilor
poate să contribuie prin 
sîngele ei tineresc la în
sănătoșirea celor a căror t 
viață și sănătate e In 
primejdie.

Iată doar unul din mi
ile de exemple pe care 
sînt chemați să-l urmeze 
cit mai multi tineri ș< ti
nere din întreprinderile 
și instituțiile orașului 
nostru, cit mai mulți 
cetățeni ai Hunedoarei...

voluntari și că

ori transfu- 
și acum mă 

de bine, 
tovarășilor

astfel mă 
reîntoarce să- 
mijlocul celor 
pe care îi



Unele probleme ale creșterii producției de fontă

Mărirea temperaturii vîntului la furnale
(Urmare din pag. 2-a)

In sprijinul revoluției cubane
NEW YORK (Agerpres). solidaritate cu 

După cum anunță agen
ția Prensa Latina, în ur
ma presiunilor brutale e- 
xercitate de S.U.A. asupra 
delegațiilor țărilor latino- 
americane ale Organizației 
Statelor Americane, în 
toate țările Americii La
tine s-au intensificat miș
cările de masă în apăra
rea Cubei.

Senatorul brazilian Lou- 
rival Fontes a declarat 
că în loc să apere drep
turile poporului cutan și 
să adopte măsuri împotri
va ’războiului economic pe 
care îl duc Statele Unite 
față de Cuba, Conferința 
de la San Jose, s-a în
deletnicit cu „perorații în 
legătură cu așa-numita 
penetrație comunistă" și a 
apărat interesele monopo
lurilor americane. Totoda
tă Fontes a subliniat că 
„placa anticomunistă" es
te folosită mereu în Sta- 
fele Unite în scdpul de „a 
înăbuși această țară mică 
(Cuba —- N.R.) pe cale 
economică și militară".

Numeroase organizații 
din Venezuela, printre ca
re Confederația oamenilor 
muncii din Venezuela, Fe
derația Centrelor Univer
sitare, Asociația Scriito
rilor din Venezuela, au a- 
dresat delegației Republi
cii Venezuela, care se afla 
la San Jose, un mesaj de

BELKA

revoluția
cubană.

Intr-o știre 
diu Bogota 
Agenția 
relatează că în această 
localitate a avut loc o de
monstrație populară în 
sprijinul revoluției cuba
ne. După demonstrație, în 
piața Bolivar a avut ioc 
un miting la care au luat 
cuvîntul lideri sindicali, 
reprezentanți ai tineretului 
studențesc, ai mișcării li
teral - revoluționare, ai

transmisă
(Columbia), 

Prensa Latina

Partidului comunist. Vor
bitorii au condamnat poli
tica S.U.A. față de guver
nul cuban.

Asociația prietenilor re
voluției cubane din Cosia 
Rica a adresat tuturor or
ganizațiilor similare din 
țările continentului ameri
can telegrame în care 
condamnă mașinațiunile 
întreprinse în cadrul Con
ferinței de ia San Jose în 
secpul legalizării ameste
cului în treburile interne 
ale Cubei.

șota ; herter și
La conferința din Costa 

Rica a miniștrilor de ex
terne ai țărilor Americii 
Latine și Statelor Unite, 
secretarul de stat Herter 
a rostit un discurs plin 
de patetism, in favoarea 
dictatorului dominican 
Trujillo

■Mai bine de un sfert de 
veac Trujillo a fost răsfă
țatul cercurilor conducă
toare americane. Ziaristul 
american 
citează
shigton Post and Times 
Herald" o lungă listă de 
congresmeni care au fost 
oaspeți de onoare ai lui 
Trujillo. Toți aceștia, 
scrie ironic Drew Pear-

Drew Pearson 
in ziarul „Wa

son, ,fiu cutreierat insula 
escortați de poliție, au 
chefuit cu Trujillo și s-au 
înapoiat plini de admira
ție față de acest Cezar al 
mării Caraibilor".

Toate aceste crime po
litice ale lui Trujillo au 
fost date la iveală la con
ferința din Costa Rica. Și 
oricit s-a străduit Hertcr 
să-l scoată basma curată, 
tot n-a izbutit. Din cei 21 
de delegați, 19 au votat 
pentru declararea boicotu
lui împotriva Republicii 
Dominicane și pentru a- 
deptarea de sancțiuni c- 
ccnomice și politice împo
triva acestei țări.

Șl STRELKA RÎD
deși realitatea a luat-o 
cu mult înaintea fante
ziei, nu-ți poți închipui 
totuși niște animale ca
re să citească articolul 
lut Teller publicat in 
ziarul „Star* din 1Fa-

Numirea noului 
prim-ministru 
al Iordaniei

AMMAN (Agerpres). —■ 
Reuter transmite : Un pur
tător de cuvînt al Curții 
Regale a anunțat luni 
seara că în urma asasină
rii lui Majali, regele 
Hussein al Iordaniei l-a 
numit pe Bahjat Talhuni, 
șeful cabinetului regal, în 
funcția dc prim-minisiru.

Noul guvern iordanian 
prezidat de Talhuni a de
pus jurămîntul.

TRUJILLO
De voie, de nevoie, Her

ter s-a alăturat în ultimul 
moment majorității. El a 
insistat însă asupra in
cluderii Statelor Unite în 
comitetul care va urmări 
îndeplinirea rezoluției.

Trujillo poate să se bucu
re. El va avea un sprijin 
în cadrul acestui comitet.

și durata ciclului de ex
ploatare.

S-a constatat că une
ori, arderea unor cantități 
mărite de gaze duce la u- 
zura accelerată a zidăriei 
și de aici unii tovarăși au 
ajuns la concluzia că 
„forța cauperelor" distru
ge zidăria. Odată cu spo
rirea debitului de gaze, 
temperatura cărămizii în 
partea inferioară crește, 
iar cauperul ține căldura 
cum spun furnaliștii. Da
că nu se ridică în mod 
corespunzător temperatura 
vîntului, durata ciclului 
de schimbare se prelun
gește, iar variațiile tem
peraturii cărămizii sînt 
mai profunde, mai dăună
toare. Aceste variații duc 
la formarea de tensiuni 
interne, care într-adevăr 
condiționează spargerea 
prin exfoliere a cărămi
zilor. De aceea pentru a 
ocroti zidăria refractară 
nu trebuie permise varia
ții mari în temperatura 
cupolei cauperului, iar 
temperatura vîntului tre
buie să corespundă can
tității de gaze introduse 
în caupere.

In legătură cu a doua 
problemă se consideră u-

neori că, cu cît durata 
ciclului de schimbare a 
procesului de funcționare 
la cauperd este mai mică, 
cu atît crește capacitatea 
termică. Este drept că da
că ciclul de schimbare e 
mai lung scade randamen
tul cauperelor. Insă oda
tă cu scurtarea ciclului 
crește numărul schimbă
rilor, ceea ce este echiva
lent cu prelungirea timpu
lui, în care focul este 
oprit. Părerea noastră es
te că ciclul stabilit are o 
durată optimă, care este 
în funcție de mulți factori 
și în mod deosebit de gra
dul de automatizare. Cu 
cît durata manevre'or de 
schimbare este mai mică, 
cu atît ciclul poate fi 
mai scurt în timp, și cu 
atît randamentul cauperu-

lui va fi mai mare. Ri
dicarea temperaturii vîntu
lui prin îmbunătățirea in
stalațiilor existente la 
furnale este cea mai în
semnată rezervă a furna- 
leor din C.S.H.

Mărirea capacității cau- 
perelor face posibilă, după 
cum am mai arătat, func
ționarea mai intensă a 
furnalelor, precum și a- 
plicarea unor noi măsuri 
tehnologice cum 
pildă utilizarea 
cientă a gazului

Despre aceste 
vom discuta în
viitor, cu care se încheie 
și ciclul nostru de mate, 
riale pe tema creșterii 
producției de fontă la fur
nalele combinatului side
rurgic.

ar fi de 
mai efi- 
rnetan. 
probleme 
numărul

----- ------------------------♦♦

Ziare...
Ziarul trebuie citit în 

ziua apariției — iată un 
adevăr elementar. Marele 
număr de abonați din o- 
rașul nostru, cît și ne
răbdarea cu care sînt aș
teptate ziarele la chioș
curile difuzării presei de
monstrează interesul față 
de informarea curentă, o- 
perativă.

de Ieri
Dar dacă la unitatea 

din O.M. a difuzării pre
sei ceri cîteva ziare te 
pîndește riscul, dacă ești 
grăbit, să primești de la 
vînzătoare un ziar abi^| 
apărut și pe celelalte... de 
ieri, sau alaltăieri, pe ca
re le-ai citit în întregime 
în ziua apariției.

E o practică necorectâ.

pentru anul școlar 196o—1961

Bel- 
data 
dea 
par- 
dar

i Grupul școlar al combi
natului siderurgic „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej" din 
orașul Hunedoara funcțio
nează cu următoarele trei 
tipuri de școli:

1. Școala 
de Ucenici.

2. Școala 
muncitori 
Școala Tehnică 
personal tehnic.

3. Școala Tehnică de 
Maiștri.

Redăm mai jos condi 
țiile de admitere:

1. Școala Profesională 
de Ucenici.

Pregătește muncitori 
calificați în specialitățile : 
Jurnale, oțelărie, laminoa
re, zidari șamotori, lăcă
tuși mecanici, montatori, 
etc. Durata studiilor este 
de trei ani.

Condițiile de admitere: 
' — Absolvenți a 7 clase
1 elementare.
i — Vîrsta de 16—18 ani 
! pentru unele meserii, 
,14—16 ani
i meserii.
i — Să fie 
i Înscrierile 
1 de admitere
'august și 3 septembrie 
'i960, la secretariatul șco- 
' Iii, zilnic între orele 7—15 
, pe baza unei cereri înso- 
i ți te dc umrătoarele acte : 
, — Certificat de naștere
i (copie legalizată) de No- 
1 tariatul de Stat.
' — Certificat de studii
' (7 clase elementare) în 
' original.
' — Certificat de sănă
tate eliberat de spital sau 
, policlinică, în care se vor 
i Specifica rezultatele anali
zei sîngelui și a radiosco-

' piei pulmonare.
— Declarația tip din 

'care să rezulte starea ma-

Profesională

întreprinderea la care vor 
fi repartizați după absol
vire.

2. Școala Tehnică de 
muncitori calificați și școa
la tehnică de personal 
tehnic.

Pregătește personal teh
nic și muncitori calificați 
pentru meserii a căror în
sușire și exercitare nece
sită o cultură generală 
mai ridicată. Candidații 
trebuie să fie absolvenți de 
școală medie cu diplomă 
de maturitate. Specialită
țile (meseriile) se stabi
lesc după cerințele planu
lui de 6 ani (planul anu
al de stat).

Primirea în școala 
nică pentru personal 
nic se face pe baza 
menului de admitere, 
limita locurilor 
cate.

Examenul de 
este precedat 
medicală, care 
nează primirea i 
nul de admitere.

Primirea în Școala 
Tehnică pentru muncitori 
calificați se face fără e- 
xamen de admitere, în li
mita locurilor planificate, 
în ordinea mediilor obți
nute la examenul de ma
turitate și în baza vizitei 
medicale.

înscrierile în Școala 
Tehnică se fac intre 10— 
24 septembrie la sediul 
școlii in baza unei cereri

naștere 
de No-

maturi-

însoțite de următoarele 
acte:

— Certificat dc 
(copie legalizată) 
tariatul de Stat.

— Diplomă de 
late (original).

— Certificat de sănă
tate de Ia policlinică cu 
toate analizele făcute.

— Declarație tip din 
care să rezulte starea 
terială a candidatului, a 
părinților sau a susțină
torilor legali.

Examenul de admitere 
se ține între 25—30 sep
tembrie a. c.

3. Școala Tehnică de 
Maiștri.

Pentru școala tehnică dc 
maiștri se fac propuneri 
de candidați de către în
treprinderi, în limita pla
nului aprobat de Ministe 
rul Industriei Grele. Can
didații trebuie să fie ab
solvenți de școală profe
sională cu un anumit sta
giu în producție. Durata 
studiilor este de 3 ani. 
Elevii sînt scoși din pro
ducție și salarizați pe toa
tă perioada de școlarizare.

Examenul de admitere 
se ține între 1—10 sep
tembrie 1960.

Adresa școlii: Grupul 
Școlar al Combinatului 
Siderurgic „Glieorghe 

Gheorghiu-Dej", Str. 23 
August nr. 1, O.M., Hu
nedoara.
Director, Secretar Șef,

Tehnică de 
calificați și 

pentru1
<<

pa- 
cos- 
să-t

toc-
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Faimoaselor patru
pede „cosmonaute" Bel
ka și Strelka le căzu 
sub ochi, din intimplare, 
un exemplar al ziarului 
„Star" din Washington. 
De obicei dinii nu ci- 
teși ziarele, 
ka era șt de 
aceasta să 
Ziarul de o 
te, cu laba,
Strelka o opri.

— Ham-ham — lătră 
ea. — Nu te grăbi. Uite 
aici un articol al lui 
Edward Teller. Știi ci- 
tte-i ăsta 7 „Părintele* 
bombei americane cu hi
drogen. Iar articolul se 
referă, după cît se 
re, la problemele 
mice. Interesant. Ia 
citim.

Belka și Strelka
mai aveau o zi liberă. 
Se odihneau după un 
zbor obositor în jurul 
bătrînei noastre planete. 
Neavînd altă treabă, 
partupedele „cosmonau
te" s-au apucat să ci
tească articolul lui Tel
ler. La început s-au re
voltat, iar apoi au în
ceput să latre amuzate...

Oricine își dă seama 
Că cele de mai sus nu 
s-au înttmplat în reali
tate. In Veacul nostru.

shington. De acord. Dar 
ceea ce afirmă Teller in 
articolul său este și mai 
puțin verosimil.

Referindu-se la succe
sele 'zborurilor cosmice 
sovietice, savantul ame
rican răspindește versiu
nea Că Uniunea Sovie
tică ar întreprinde aceste 
zboruri ca să folosească 
spațiul cosmic pentru... 
experiențe cu bombe a- 
tomice. Teller n-are nici 
un fel dc temeiuri pen
tru o astfel de afirma
ție. De aceea el o for
mulează ca pe un fel de 
ipoteză. Tellcr propune 
să ne închipuim urmă
toarele : Uniunea Sovie
tică a construit o ra
chetă a cărei încărcă
tură este plasată în do
uă compartimente. In
tr-unui din ele se află 
o bombă atomică, iar 
in Celălalt aporatajul 
pentru observații. Ra
cheta a fost lansată.

ajunge 
Teller

După un zbor de cîteva 
luni, se apropie în sfir- 
șit de Soare. Atunci in
tră in acțiune un meca
nism de ceasornic. Bom
ba atomică explodează, 
aporatajul automat efec

tuează măsurători 
exacte, și scopul a 
fost atins. Un me
saj cifrat 
pe Pămint.

scrie: „Dacă rușii ar 
face o asemenea expe
riență, noi n-vn pe ser
va nimic".

Pentru ce se emite o 
astfel de ipoteză și se 
jac asemenea presupu
neri ? Scopul este clar: 
pentru a-i convinge pe 
americani că Statele U- 
nite trebuie să continue 
experiențele nucleare ca 
să nu fie trase oe sfoa
ră, și că interzicerea ex
periențelor nucleare este 
o absurditate.

Un ziarist american 
a subliniat că Teller are 
o capacitate aproape fe
nomenală de a lupta 
împotriva dezarmării. 
Ce-i al lui, e al lui. In 
această privință Teller 
are într-adevăr o expe
riență uriașă. Nu degea
ba concernele militate 
americane îl clătesc cu 
1.000 de dolari pe zi.

sau 
pentru alte

sănătoși.
la examenul 
se fac între 5

de admitere 
următo are t

romînă (icris

cleme.!-

asigură 
contra

terială a părinților sau a 
susținătorilor legali.

Vizita medicală se va 
face în zilele de 5—6 sep
tembrie și este eliminato
rie.

Examenul de admitere 
se ține între 7—14 septem
brie, după cum urmează:

— 7—8 septembrie pro
bele scrise.

— 9—14 septembrie 
probele orale.

Examenul 
constă din 
probe :

— Limba 
și oral).

— matematică (scris și 
crai).

Din materia prevăzută 
în programele școlare ale 
claselor V—VII 
tare.

Cheltuielile 
port, cazare și 
durata examenului, pri
vesc pe candidați (caza
rea și hrana se 
de către școală
cost). Elevii reușiți la e- 
xamenul de admitere sînt 
repartizați la meserii în 
funcție de vîrstă și condi
ție fizică a fiecărui can
didat. De asemeni elevii 
reușiți la examen vor a- 
duce cu dîpșii în mod o- 
bligatoriu și din prima zi 
de școală cel puțin 2 pro
soape, 4 perechi ciorapi, 
2 pijamale, 1 pereche pa
puci de casă, 4 batiste și 
una bască.

Reprezentanții legali ai 
celor înscriși semnează o- 
dată cu înscrierea în școa
lă și un contract cu în

treprinderea tutelară 
(Combinatul Siderurgic 
Hunedoara), prin care se 
obligă ca fiii lor să lu
creze cel puțin 3 arii la

tch- 
teh- 
exa- 

în
planifi-

admitere 
de vizita 
condițio- 

la exame-

ANUNȚ
Cooperativa „Drum 

nou" din orașul nos
tru aduce la cunoștin
ța publicului, interesat 
că pe lingă celelalte 
secții existente funcțio
nează și una de inră-

mat tablouri V montat 
geamuri — secție care 
se află tu Piața nouă, 
in spatele halei. Orice 
lucrări se execută cu 
plata in numerar sau 
prin virament.
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