
Protefafi 'din toate țările, "Rnltioă!

Pe șantierul nr. 1

ca

atacat în 
a lunii

construc- 
ultima 
august 
zidărie

►

»
»

Gu mașina inovată de 
Kiss Iosif din C.S.H. pro
ductivitatea la izolarea
sîrmii crește cu 500 la
sută.

IN FOTO: (sus) Kiss
Iosif (jos) muncitoarea
Petre Florica lucrînd la
mașină.
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succese m producție

Simpozion literar
ieri la orele 19, în sala 

mică a clubului muncito
resc al combinatului si
derurgic s-a ținut un sim
pozion cu tema „George 
Coșbuc, viața și opera". 
Această manifestare cul
turală a fost prilejuită de 
aniversarea a 94 de ani 
de la nașterea poetului.

lin nou spectacol

troșani va prezenta durai 
nică 11 septembrie în 
teatrului din orașul 
tru comedia în trei 
„Partea leului" de 
Teodorii.

Excursie

Colectivul artistic al 
Teatrului de Stat din Pe

sala 
nos- 
acte

C.

Constructorii din
drul grupului 2 — I.C.S.l I. 
au intensificat ritmul de 
muncă pe șantierul noii 
secții de furnale. Spre e- 
xemplu, în ultimele două 
luni de la deschiderea a- 
cestui șantier, ei au exca
vat 130.000 m. c. zgură, 
au fasonat 130 tone fier 
beton, necesar armăturii 
fundației unui furnal, și 
au construit o baracă 
pentru depozitarea cărămi
zilor refractare.

In ultimele zile, con
structorii au început lu
crările de săpături la fun
dațiile furnalelor 7 și 8.

Gu aceeași însuflețire

cu aceeași însuflețire in 
întrecere. Pentru a da 
mai mult oțel patriei, se 
întrec toate brigăzile, din 
care amintim pe cele con
duse de prim-topitorii Tro- 
cas Nicos, Rahată Ștefan, 
Cocnaris H., Solcanu Va
cile. Descărcind șarjă 
după șarjă, in numai 6 
zile ale lunii septembrie, 
topitorii oțelăriei electrice 
au reușit să' producă pes
te sarcina de plan 224,7 
tone oțel special.

Principalul obiectiv al 
întrecerii ce se desfășoară 
pe șantierul nr. 1 de con
strucții civile, este înde
plinirea planului de pro
ducție în numai 10 luni. 
In acest sens, 
torii au 
decadă
a. c„ lucrările de 
la blocurile 118—121.

MĂ CONSIDER FERICIT
CĂ AM VĂZUT INIMA 

DE OȚEL A R0MÎNIEI“

Aici' 
la Hunedoara, deși am, 
cunoscut orașul, oamenii- 
și marea uzină intr-un" 
timp relativ scurt, m-d. 
impresionat entuziasmul- 
cu care a început marea', 
bătălie pentru înfăptuirea, 
sarcinilor trasate de- 
Congresul partidului. ' 

Am cunoscut la locul- 
de muncă pe bătrînul' 
jurnalist Cindea Iosif,', 
care ml-a declarat că- 
împreună cu echipa pe' 
care o conduce a jabri-- 
cat lună de lună cu sute', 
de tone mai multă fontă- 
decit avea planificat." 
Deși bătrin învață mereu, 
unele 
muncă. ~ j

Aveți un combinat mi-\ 
nunat / 
făcea să cred pînă nu, 
de mult că siderurgia in- 
general rămîne în urmă" 
cu automatizarea față de‘, 
celelalte ramuri ale eco~- 
notniei. Dar vizitind noile" 
furnale, cea mai mare, 
oțelărie și cele două la-- 

și\

Filiala „O.N.T. Carpați" 
Hunedoara organizează la 
sfîrșitul acestei săptăinîni 
o excursie colectivă la 
București. înscrierile se 
pot face pînă astă-seară 
la sediul filialei din Piața 
Libertății.

«♦----- -------------

in întrecere

Secjia a ll-a furnale

FRUNTAȘA PE COMBINAT 
„ La secția 11-a furnale din combinatul side
s' rurgic se desfășoară o intensă bătălie pentru ca
< furnaliștii să obțină tot ceea ce pot da cele două 
,< furnale. Obiectivul principal este ridicarea indice- 
z lui de utilizare a furnalelor la nivelul sarcinilor 
i trasate de Congresul al lll-lea al P.M.R. și obți- 
o nerea de economii prin reducerea consumului
< combustibil și materii prime, pe fiecare tonă 
L fontă. Pentru aceasta, furnaliștii

In schimb era brigada 
utemistului Fedeu Nicolae, 
iar pe rina cuptorului 1 
al oțelăriei se descărca o 
nouă șarjă de oțel spe
cial. A cita șarjă din a- 
cest an, e greu de ținut 
minte. Au elaborat atitea 
șarje, dintre care multe cu 
durată redusă. (Jțelarii 
știu însă mai bine numă
rul tonelor de oțel produ
se peste plan anul acesta.

După ce și-au îndepli
nit angajamentul anual, 
de a produce peste plan 
5.000 tone oțel special, 
topitorii cuptoarelor elec
trice din combinat se a- 
vîntă și în luna aceasta

>4

Timp de cîteva zile o- iuiască în decursul pla-\ 
rașul Hunedoara a fost nului șesenal, m-au im-, 
vizitat de tovarășul HON presionat profund. 
SU IR, ziarist coreean. 
La întrebările unui re
dactor al ziarului nos-

£ tru oaspetele a declarat: 
r — Este foarte greu 
L să exprim în cîteva cu- 
P vinte impresia ce ți-o 
f poate face un oraș atit 
L de minunat ca Hune- 
f doara! Vorbind sincer, 
f în Hunedoara mi-am fă

cut impresia cea mai pu- 
p ternică despre țara dum- 
f neavpastră. Mă consider 
L fericit că am văzut ini-
> rna de oțel a Romîniei. 
r Simfonia unei munci 
l creatoare am ascultai-o
> timp de cîteva zile. In 
£ marele combinat, stînd

de vorbă cu oamenii și 
privindu-i cum muncesc, 
am putut să constat înal
tul simț de conștiință 
pentru înfăptuirea sarci
nilor pe care le-a pus 
partidul în fața poporului 
muncitor. Am luat cu
noștință de raportul to
varășului Gh. Gheorghiu-
Dej la cel de-al lll-lea minoare (blumingul 
Congres al P.M.R. Mă- laminorul de 650 mmf), 
rețele obiective cuprinse mi-am putut da seama' 
în acest raport, obiective că și în siderurgie au- 
pe care poporul muncitor tomatizarea și mecaniza- 

■, din țara dumneavoastră------------------------------- ---
) s-a angajat să le înfăp- (Continuare în pag. 3-a) 
r

metode noi

Nu știu ce

r

de 
de 

acordă cea mai 
mare atenție bunei exploatări a furnalelor, evacuă
rilor de fontă după grafie și menținerii ritmicității 
în încărcare a furnalelor, respectării regimului ter
mic al furnalelor etc. In urma acestor preocupări, 
în luna august, colectivul de furnaliști a imprimat 
întrecerii socialiste un nou avînt care a făcut ca a- 
ceastă secție să obțină rezultate nemaiîntîlnite, 
situîndu-se printre secțiile fruntașe din combinat.

Urmărind îndeaproape mersul furnalelor, acor- 
dînd un ajutor prețios schimbului de noapte, inter- 
venindu-se energic în cazuri de abateri de la regi
mul normal de mers al furnalelor, în această 
lună s-a obținut un record al indicelui de utili
zare care a atins o valoare mai mare de o tonă 
de fontă pe metru cub volum util de furnal. Mer- 
gînd în tot timpul lunii cu temperaturi ridicate a 
aerului insuflat în furnal, furnaliștii au reușit să 
realizeze economii la consumul de cocs și alte 
materiale în valoare de 785.000 lei, făcînd totoda
tă posibilă mărirea numărului de șarje introduse în 
furnal. Toate aceste preocupări au dus la obține
rea unei depășiri a planului de producție pe luna 
august cu 2.342 tone fontă.

Meritul obținerii acestor succese este al tutu
ror brigăzilor de furnaliști. De asemenea prin con
trolul asupra agregatelor s-au evidențiat echipele 
de la întreținerea electrică și mecanică care au 
remediat la timp toate defecțiunile.

In consfătuirea de producție de la sfîrșitul lunii 
august, prim-topitorii furnaliști și-au împărtășit ex
periența și și-au exprimat hotărîrea să folosească 
toate rezervele interne pentru a îndeplini înainte 
de termen planul anual.

...„Un milion tone 
cocs metalurgic vom da 
patriei anual prin pune
rea în funcțiune a bate
riei a IV-a", este lozin
ca care îi călăuzește în 
muncă, pe constructorii 
noii baterii de cocsificare 
a cărbunelui — una din 
marile realizări indus
triale ce se făurește la 
Hunedoara în primii ani 
ai planului șesenal. Pe 
o suprafață mai mică de 
1.000 rn. p. îșl desfășoa
ră activitatea aproape 
100 oameni, Sînt deocam
dată numai șamotorii, 
cei care au început să 
așeze în zid primele că
rămizi refractare în zona 
camerelor regeneratoare. 
Hala s-a conturat și ea 
pină în înălțimi și 
ferestrele ei, razele 
relui de dimineață 
trund pină în partea 
laltă peste zidurile 
cresc sub privirea 
stră.

Iscusiți constructori 
șarnotori găsești zilele 
acestea lucrînd cu încor
dare în zonele de la cup
torul nr. 1 pină la al

49-lea și de la al 69-lea 
pînă la ultimul. In zo
nele cuptoarelor de la 
mijloc deocamdată nu se 
lucrează.

E rîndul zidarilor șa- 
rnotori acum, după care 
urmează montorii. Multă 
răbdare. Admirabil de 
calmi pot fi oamenii a- 
ceștia. Ekert Mihai, [lo
gos Ladislau, Tocaci Șfe-

pe fiecare șir de zid (și 
sînt peste 100 de șiruri'), 
rîndul de cărămidă este 
început de la capete, de 
2 sau 4 oameni. Se pot 
întrece mai bine, mai 
concret. Cel care ajunge 
mai înainte la mijlocul 
zidului nu se oprește. 
Merge mai departe cu 
așezarea cărămizilor pină 
îșl întllnește ortacul. Așa

S. A.

de-

mi*

ZIDARII

prin 
soa- 
fă- 

cea- 
ce 

noa-

Pregătiri pentru
Echipa

tninului
Creangă" 
pregătește
ca în cadrul 
pe țară — faza regională

artistică a că- 
cultural „Ion 
din Zlaști se 

intens pentru 
concursului

Alături de ceilalți strun
gari fruntași în muncă 
din secția mecanică se 
află și comunistul Cunțan 
Samoilă. 
pian ce 
nic sînt 
sută.

Depășirile de 
le realizează zil- 
între 30—40 ta

Iar el îi ascultă de 
fiecare dală sfatul. Deși 
tinăr, Toma Năstase, se 
află astăzi printre șamo- 
torii fruntași de la bate
rie, printre aceia care 
duc bătălia pentru con
struirea intr-un timp cit 
mai scurt a acestui im
portant obiectiv indus
trial.

DE LA BA TERI A IV-a
fan, conducători de bri
găzi, Olărcscu Nicolae, 
Dumitru Hie, Torok Ca
rol, Lasel Ioan, sau Ko
vacs Alexandru, Bro
sanski Alexandru, Froi- 
lich loan, dovedesc ace
eași îndemînare. 
care cărămidă 
mortarul special, 
mai ca o pastă
să pe o felie de pline, 
după care o așează in 
zid și o potrivesc în li
nie perfectă.

La zona regeneratoare

Pe fie- 
întind 
întoc- 

gustou-

se ajută zidarii. Tom a 
Năstase este unul dintre 
cei mai tineri. A învă
țat aci meseria, sau mai 
precis se perfecționează 
acum. De la deservire, 
el a fost trecut să lu
creze alături cu zidarul 
principal. Și iată-l că se 
întrece cu „șeful" lui.

— Trebuie să fi zidar 
de mare ținută profesio
nală. Să știi să constru
iești cuploare bune. Să i 
mulțumești pe cocsuri — 
îi spune adesea maistrul 
Grubel Francisc.

— Sperăm să termi
năm zidăria refractară in 
zona regeneratoarelor pî
nă la 1 octombrie — măr
turisește inginera Mișcă 
Maria și maistrul princi
pal Grubel Francisc. Ve- 
deți-i pe oamenii noștri! 
Nu mai sînt cei de acum 

un an sau doi... Au acumu
lat experiență multă. In 
felul acesta putem recu
pera o parte din timpul 
pierdut la începutul lu
crărilor cu organizarea. 
Toți sint dornici ca as
tăzi să lucreze mai mult

faza regionala
— să ocupe un loc cit 
mai bun. Duminica trecu
tă, membrii acestei echipe 
s-au deplasat în satul 
Cinciș unde au prezentat 
în fața sătenilor de aci 
un frumos și variat pro 
gram artistic compus din 
cîntece patriotice și popu
lare, dansuri și strigături 
locale. De mult succes s-a 
bucurat îndeosebi piesa 
într-un act „îndoiala" in
terpretată de Elisabeta 
Drăgoi, Maria Torsan, E- 
lena Zoldiș, Gostian Liviu, 
Torsan Artandie și alții.

șl mai bine decit ieri. 
Avîntul acesta al mun
cii 
nu 
Pe 
pe 
nărului 
frunte cu maistrul 
bină Iuliu.

Cîteva exemple: în 
curs de cca. o lună 
zile, timp considerat 
fectiv de lucru, s-au 
zidit 2.800 tone cărămizi 
refractare. E un ritm a- 
vansat cu o realizare 
medie de cca. 800 kg. 
cărămizi de fiecare zi
dar. Sînt unii care rea
lizează chiar 1.000—1 100 
kg. cărămidă pe zi, a- 
proape dublu 
obținut la 
celorlalte baterii. Și toa
te acestea nu sini decit 
primele rezultate ale zi
darilor șarnotori de la 
a IV-a baterie de cocsi
ficare. De la o zi la alta, 
ritmul muncii crește. Re
zultatele de ieri sînt de
pășite azi, iar cele de 
azi vor fi depășite mîine.

I. GARAIACU

patriotice a cuprins 
numai pe zidari ci și 
cei de la deservire, 
membrii brigăzii ti- 

Bart Ioan în 
Bo

de- 
de 
e- 

tn-

decit au 
construcția



,,Examenul“ a fost trecut cu succes Putină aritmetică

1
 Ruperea melcului glo- 

boidal de la transferca- 
rut laminorului bluming 
a preocupat mult condu
cerea secției. In depozit 
exista numai o singură 
piesă de acest fel. piesă 
care a fost montată la 
transfercar pentru ca la
minorul să poată func
ționa în bune oondițiuni.

Deci, rezervele de melci 
globoidali s-au epuizat. 
Disouțiile asupra rezol
vării acestei probleme au 

j devenit cunoscute și in- 
s ginerului Sieber Gotfried. 
( El le-a transmis celor doi 
4 strungari: Mupteanu și 
( Rokor, recurtoscuți ca 
? doi din cei mai harnici 
r și pricepuți muncitori ai 
\ secției mecanică din ca- 
< drill combinatului side- 
C rurgic. Este adevărat că 
( la început e'i au simțit 
\ p oarecare nesiguranță.

—...Oare îl putem face 
la noi in secție ?

De aici încep frămîn- 
tăriie în secția mecanică. 
Proiecte simple, dar cu 
efect și-au făcut loc in 
mințile celor doi strun
gari.

— ...Să ■ încercăm să 
lucrăm un dispozitiv și 
să-l montăm pe mașina 
universală.

Această propunere a 
lor, găsită după ore de 
discuții, au transmis-o 
inginerului Sieber. Hirtii 
pline de desene tehnice 
încep să apară pe biroul - 
inginerului Sieber. Și- 
iată că Intr-o bună zi 

dispozitivul a fost termi
nat. Acești oameni — 

■inginerul și doi strun
gari — pasionați de a- 
cum ca un matematician 
care umblînd să gă
sească rezultatul exact

probleme este 
tot ce se în- 
jurul lui, stă- 

lucrau ore în-

din 
cit 

oa- 
cu 

pot

al unei 
absent la 
timplă in 
tcau și
tregi și după terminarea 
schimbului numai 
dorința de a arăta 
mai repede că și ei, 
meni crescuți odată 
tînăra Hunedoara,
să facă lucruri mari, de 
toată lauda.

Examenul a fost greu, 
satisfacția mare a 

e aceea că l-au tre
cu succes. I

G. CRAC1UNESCD )

dar 
lor 
cui

ț

Toată lumea știe, pînă 
și copiii din clasa La e- 
iementară că, cifra 3, in
diferent cum e luată, nu 
a fost nici cînd și nici 
nu poate fi egală cu 5. 
Totuși, la I.G.O.H., s-au 
găsit niște „experți" care 
încearcă să forțeze aceas
tă egalitate. Au îndrăz
nit — ce-i drept — unii 
locatari ai orașului să le 
demonstreze că după cum 
2 săbii nu pot intra în- 
tr-o singură teacă, tot așa 
nici 3 nu 
cior de
Dar, totul

Iată la 
ajuns ei:

garsoniera tir. 17,

poate fi pe pi- 
egalitate cu 5. 
a fost în zadar, 
ce concluzie au

din blocul 90, unde locu
iesc, sînt instalate pentru 
încălzit un număr de 3 
calorifere, iar într-un a- 
partament vecin 5. Deci, 
cu 2 mai mult. Neținîild 
seama de numărul lor și . 
de cel al persoanelor (lo
catari), 
I.G.O.
viință ca plata 
lui să se facă 
calorifere 
calorifere,
vreo greșală 
Nicidecum! 
„greșală" e

în înțele- 
greșită că

me, ea constă 
gerea cu totul
3 calorifere pot consuma 
cit 5. Este tovarășilor de 
la I.G.O.?

MANDEA EMILIAN 
locatar blocul 90

scenarul'ui etc. In compar
timentul de la mijloc sînt 
patru fotografii după ca
re s-ar părea că e vorba 
despre o producție ger
mană. Care, cu ce titlu, 
cu ce actori, mister! 
Alături, alte trei fotografii 
pe care scrie: „Eșalonul 
de aur". De unde, cum, 
nu se poate ghici.

Comitetul de întreprin
dere al C.S.H., care admi
nistrează cinematograful 
trebuie să poarte o mai 
mare grijă popularizării 
filmelor .Oamenii muncii 
din orașul nostru cer să 
fie lămuriți asupra spec
tacolului la care participă.

Tot cinematograful

Spectatori nedumerițitovarășii de la 
au găsit de cu- 

încălzitu- 
pentru 3 
penlru 5 
fi cumva 

matematică ? 
Adevărata 

alta. Și anu

ca Și
O

In editura militară a aparut:

39,10

„5o de ani sub arme**
(volumul I și II) de A. A. IGNATIEV, ambele 
volume cartonate însumează 1.105 pagini și Costă 

lei.

tonțimitul valoros al 
lucrării și felul în care 
este scrisă, va trezi fără 
îndoială interes în rîndu- 
rile cititorilor.

Lucrarea cuprinde în
semnările unui general-lo- 
eotenent, care descrie cu 
o deosebită măiestrie eve
nimentele politice și socia
le în perioada anilor 
1890—1940.

Datorită funcțiilor înal
te pe care le-a ocupat în 
imperiul rus, el a cunos
cut îdeaproape cercurile 
aristocrației țariste. In 
continuare, autorul descrie 
aspecte din țările nordice, 
unde a fost acreditat ca 
atașat militar rus, precum 
șl îndelungata lui activi
tate ca atașat militar la 

■ Paris. Ca un adevărat fiu 
al poporului rus, Ignatiev 
se. întoarce în 
devine cetățean 
fiind primit în 
Armatei Roșii.

patrie și 
sovietic, 
rîndiiriie

Pentru o mai tună 
funcționare a transportu
rilor Eterne din cadrul 
combinatului, în depoul 
nostru au fost înființate 
în ultima perioadă un nu
măr de 10 brigăzi de ti
neret care cuprind meca
nici și fochiști bine pre
gătiți profesional și poli
tic, oameni harnici și cu 
mult simț de răspundere. 
Pe lîngă' o bună 
re a sectoarelor 
răspund, membrii 
brigăzi au avut 
timpul în centrul 
părilor lor și folosirea în

deservi- 
de care 
acestor 
în tot 

preoett-

Tabla de afișaj a cine
matografului „Maxim 

Gorki" din centru are
trei compartimente. Cel
dinții cuprinde un afiș 
care te informează că fil
mul „Steaua dimineții" 
rulează in fiecare zi la 
orele 4—6—8. Afișul mai 
arată că filmul e o produc
ție sovietică, dar 
de el nu găsești 
fotografie, indicații 
pra distribuției,

Brigăzile tinerilor economi

mod cît măi economic a 
lnbrefianților. Datorită a- 
cestui fapt, în cursul lu
nii trecute, membrii celor 
10 brigăzi de tineret au 
reușit să facă economii 
la uleiurile minerale și 
speciale, la motorină, pă
cură, etc. în valoare de 
aproape 2.000 lei. De pil
dă, brigada de pe loco
motiva hr. 324.992 condu

să de tovarășul Ristea 
Pândele a economisit 23 
kg. ulei mineral, 16 kg. 
Ulei special și 20 kg. mo
torină, cea a 
Aurel de pe 
R. 10 peste 
mineral și
special, iar brigada ute- 
mistului Tășală Viorel de 
pe mașina 40.033 a reali
zat o economie de 15 kg.

lui Morega 
locomotiva 

50 kg. ulei 
20 kg. ulei

La 2 septembrie, specta
colul „Nud cu vioară11 
programat in sala cine
matografului „Victoria" a 
început la ora 21.45 în 
loc de 20.30, dnd era a- 
nunțat. Șase sute de oa
meni au pierdut in acest 
fel o oră și un sfert în 
mod inutil, deoarece con
ducerea administrativă a 
sălii a mai programat, 
peste ora planificată, un 
film la o oră tirzie.

Nimic nu justifică a- 
ceastă atitudine de dispreț 
față de spectatori. Orele 
de programare a spectaco
lelor trebuie să fie

alaiuri 
nici o 

asu- 
regiei,

Brigada comunistului 
Moriloi Ludovic din secția 
modelărie a combinatului 
este fruntașă de peste 13 
luni.

IN FOTO: Moriloi Lu
dovic și cîțiva membri 
din brigadă studiind 
model. resp-c-

alei mineral și 10 kg. ulei 
special, precum și o 
semnată cantitate de lig
nit și păcură.

In cursul acestei luni, 
membrii brigăzilor de ti
neret din cadrul depoului 
și-au propus să economi
sească cantități și mai 
mari de lutrefianți, con
vinși fiind că astfel ei 
aduc o importantă contri
buție la reducerea prețu
lui de cost a transportu
rilor interne.

PARAU SIMION 
corespondent

în-

-*■ Tovarășul NICULA NICOLAE. — Ne bucură 
faptul că ați trimis ziarului un joc de cuvinte în
crucișate. Primindu-1 însă după trecerea evenimentu
lui la care se referea el nu a putut fi publicat. Aș
teptăm și alte jocuri de cuvinte încrucișate sau 
alte materiale. ț

-*• Tovarășul URSAR SERAFIM. — Am primit 
la redacție și a doua scrisoare a dv. și 
misă spre cercetare organelor în drept, 
îl vom comunica prin ziarul nostru.

Tovarășul TOMA ALEXANDRU, 
dolomită. — Pe aceeași temă ce ați scris ziarului, 
noi am publicat un material: „Preocupări colecti
ve" apărut în nr. 863 din 5 septembrie a. c. Vă 
rugăm să ne mai scrieți.

GRUPUL DE ELEVI DE LA ȘCQZ 
MIXTA - Hunedoara. — Scrisoarea colectivă triÂif- 
să ziarului ridică o problemă destul de importan
tă. Pentru anumite completări vă rugăm să tre
ceți, careva dintre dv., pe la redacție.

a fost tri- 
Răspunsul

fabrica de

In numerele trecute ale 
ziarului nostru, am arătat 
o serie de posibilități de 
creștere a producției de 
fontă și reducerea prețu
lui ei.

Îmbunătățirea calității 
minereului și cocsului, 
mărirea intensității de to
pire, ridicarea temperatu
rii vintului atrag după 
sine și fac în același timp 
necesară îmbunătățirea 
procesului tehnologic din 
furnal.

Pentru ușurarea trecerii 
gazelor, prin coloana de 
materiale este necesar ca 
minereul să nu aibă 
mult mărunt, iar cocsul 
să aibă o rezistență mare 
șl să fie bine ciuruit. In 
Caz contrar se va ajunge 
la consum mare de cocs 
și productivitate mică a 
agregatului. Pentru a face 
economie de căldură, mi
nereul trebuie să fie cît 
mai bogat, iar tempera
tura aerului cît mai ridi
cată. Mai trebuie ca pen
tru reducerea fierului și 
a altor demente din mi* 
fieretiri să 3e consume cît 
mai puțin carbon.

Imbunălățirea contac

tului între gaze și mine
reuri este prima condiție 
care trebuie respectată. 
Gazele trec de preferință 
prin cocs, din două mo
tive : cocsul este de obi
cei în bucăți mai mari 
decît minereul și nu se 
topește. Prin materialul 
topit (zgură) gazele trec 
cu mult mai greu. Orice 
neuniîormitate în reparti
zarea minereului duce la 
pregătirea incompletă a 
lui la intrarea în creu
zet, deci la răcirea furna
lului și la mărirea con
sumului de CoCs. La ace
lași rezultat se ajunge în 
urma repartiției neunifor
me a aerului insuflat prin 
gurile de vînt. Unele mă
surători au arătat că blo
carea unei guri de vînt 
numai în partea inferioa
ră (un sfert din diame
tru), duce la reducerea 
cantității de aer intrată 
prin formă cu 50 la sută.

Factorii care influen
țează asupra uniformității 
îtl funcționare sînt extrem 
de numeroși: cantitatea 
de zgură din creuzet, stă
tea gurilor de vînt, gra
dul le uzură al zidăriei,

litMolliea tehnologiei furnalului
etc. Insă pentru a avea 
un mers relativ uniform, 
este nevoie înainte de 
toate de preocuparea față 
de această problemă: prin 
curățirea gurilor de vînt, 
prin evacuarea în perma
nență a zgurii din creu
zet și mai ales prin în
cărcarea îngrijită a furna

Unele probleme actuale ale măririi 
producției de fontă

lului, mai buna utilizare 
a gazelor. Un rol însem
nat îl are înzestrarea fur
nalului cu aparate de 
control, care să stabi
lească repartizarea curen- 
ților de gaze, temperatura 
zidăriei în partea superi
oară, debitmetre pe gurile 
de vînt, aparate pentru 
luarea probelor de gaz pe 
raza gîtului, Din păcate, 

furna! ele nu sînt toate în
zestrate cu aceste aparate, 
iar unele din aparatele e- 
xistente nu sînt folosite. 
La reparațiile care ur
mează, propunem să se 
facă înzestrarea furnale
lor 1—4 fi 6 cu dispo
zitivele necesare pentru 
urmărirea detailată a re

partizării minereului. In 
afară de aparatele obiș
nuite, propunem montarea 
unor grinzi staționare, iă- 
cite cu apă, care, după 
datele literaturii sovietice, 
pot funcționa vreme în
delungată.

Repartiția neuniformă 
pe circonferință are încă 
o urmare costisitoare: u- 
ziira accelerată a cără. 

mizii refractare pe o par
te a furnalului, deci scoa
terea din funcționare îna
inte de timp a agregatului.

Alegerea unei repartiții 
raționale pe raza furna
lului, care să combine 
funcționarea intensă a 
furnalului cu un consum 
de cocs redus este sarcina 

de cea mai mare impor
tanță a cadrelor tehnice 
de la furnalele noastre. 
Se poate arăta de pildă, 
că la furnalele 5—6 deși 
consumul de cocs a fost 
mult redus, totuși inten
sitatea de funcționare este 
încă redusă.

Un rol însemnat îl joa
că compoziția chimică și 
proprietățile zgurilor pri

mare. Zgurile primare 
fluide permit funcționarea 
intensă a furnalului cu 
un consum redus de cocs. 
Aceasta este una din cau
zele care duc la economii 
mari de cocs prin folosi
rea aglomeratului autofon- 
dat, îndeosebi cînd în 
compoziția sa intră și o- 
xidul de magneziu sau 
de aluminiu.

Funcționarea cu zguri 
magneziale și aluminoase 
dă rezultate bune și a- 
tunci cînd se lucrează cu 
minereu sau aglomerat o- 
bișnuit. Din aceste mo
tive, propunem să se facă 
încercări de a se ridica 
— la furnalele 5 și 6 — 
conținutul de oxid de 
magneziu în zguri pînă la 
7—8 la sută, în loc de 
4 la sută cît are acum, 
prin folosirea în șarja de 
aglomerare a dolomitei 
calcinate și introducerea 
prafului de dolomită, care 
în prezent se aruncă.

O cantitate însemnată 
de cocs se consumă pen
tru descompunerea calca
rului. Introducerea calca
rului în șarja de aglome
rare și obținerea aglome

ratului autofandat duce lt 
economie de cocs, car 
variază între 100 și 501 
kg. pentru fiecare tonă d< 
calcar scos din șarja fur 
nalelor. Se pune însă < 
singură condiție: calcaru 
să nu aibă grăunțe ma 
mari de 3 mm. Rezulta 
tele sînt și mai bune, da 
că grăunțele sînt sub 
mm.

La fabrica de aglome 
rare din G.S.H. este î 
curs de construcție o in 
stalație pentru măcinare 
calcarului. Din păcate îr 
să, deși o mare parte di 
instalație este terminat: 
ea încă nu poate fi foii 
sită din cauza unor eroi 
de proiectare, iar l.G.S.l 
a părăsit șantierul.

Efecte nu mai puți 
Importante poate ave 
calcinarea parțială a ca 
carului în afara furnah 
lui și introducerea van 
lui semiars, sau chiar ar 
în furnal. După unele ca 
cule, această măsură apl 
cată în condițiile secției 
furnale, ar putea adus 
o economie de ordinul 
100—200 tone cocs, zilni 
ceea ce ar însemn^ t



ÎN PREAJMA DESCHIDERII
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI POLITIC UTM

SFATUL MEDICULUI Poliomielita

Paralel cu pregătirile 
ce au loc în vederea des
chiderii învățămîntului de 
partid, și organizațiile 
U.T.M. din orașul Hune
doara, au luat măsuri 
pentru asigurarea deschi
derii și desfășurării în 
bune condițiuni a învăță- 
mîntului politic U.T.M. în 
anul școlar 1960—1961.

Ținînd seamă de numă
rul mare de tineri exis- 
tenți în întreprinderile și 
instituțiile orașului Hu
nedoara, organizațiile 

U.T.M. au preconizat ca 
în noul an de învățămînt 
să funcționeze peste 200 
cercuri și cursuri dintre 
care 25 cercuri de stu
diere a statutului U.T.M., 
53 cursuri „Să ne cunoaș
tem patria", peste 100 
cursuri serale anul I și
II. Pînă în momentul de 
față comisiile care se o- 
cupă de pregătirile în ve
derea deschiderii învăță- 
mîntului politic au recru
tat peste 4.000 cursanți.

Filarmonica din Arad 
j la Hunedoara

Orchestra simfonică a 
Filarmonicii de Stat din 
Arad a prezentat aseară 
pe scena Teatrului nou un 
concert simfonic dirijat de 
Jan Hugo Huss, avînd ca 
soljst pe violonistul Ște
fan Ruha, Laureat al 
concursurilor internaționa
le de la București, Mos
cova și Paris. Programul 
a cuprins uvertura la o- 

, pera „Ruslan și Ludmila" 
> de M. ■ I. Glinka, concer

tul în mi minor pentru 
violină și orchestră de Fe
lix Mendelsohn — Bar- 
tholdy, Balada pentru vi
oară și orchestră de Ci- 
prian Porumbescu și Sini- 

. fonia a V-a (a Destinu- 
lujj de Ludwig van Be- 

. eflBf’en. Spectatorii hune 
doreni au aplaudat înde
lung măiestria orchestrei, 
dirijorului și solistului a- 
cestui concert.

Trebuie arătat că 80 la 
sută din propagandiștii 
care vor conduce cercu
rile și cursurile U.T.A1. 
sînt membri și candidați 
de partid. Acum majori
tatea propagandiștilor 

participă la cursurile de 
pregătire cu durata de 2 
săptămîni, ce are loc în 
fiecare după masă la cen
trul școlar profesional. 
Prima lecție în cadrul a- 
cestui curs intitulată: 
„Realizări de însemnătate 
istorică obținute de po
porul nostru sub condu
cerea partidului între anii 
1956—1960“ a fost expusă 
de tovarășul Mihai Con

■♦4

HAMPEL HEINRICH „OMUL ȘI OȚELUL" 
(De la expoziția cercului de artă plastică al C.S.H.)

stantin, propagandist la
I.C.S.H.

Acei propagandiști care 
vor conduce pentru prima 
oară în acest an formele 
învățămîntului politic 

U.T.M. sînt pregătiți la 
Deva de către comitetul 
tejjional U.T.M. Acest 
curs are o durată de 13 
zile.

Trebuie arătat că lec
țiile care vcr fi predate 
în cadrul cercurilor și 
cursurilor vor apare în 
broșuri pe parcursul anu
lui la librării. Pînă acum 
un număr de peste 1.100 
tineri au și făcut abona
mente la aceste broșuri.

S-a deschis învățămîntul ideologic
In dimineața zilei de 5 septembrie a. c. a avut 

loc deschiderea învățămîntului ideologic al cadre
lor didactice din orașul nostru. In fața aproape a 
200 de paiticipanți, tovarășul Coste Vasile, șeful 
secției învățămînt și cultură a sfatului popular oră
șenesc Hunedoara, a expus prima lecție intitulată: 
„Realizări de însemnătate istorică obținute de po
porul nostru sub conducerea partidului între anii 
1956—1960".

Expunere în fața propagandiștilor
In cadrul cursului de 

pregătire a propagandiș
tilor de la învățămîntul 
de partid, care funcțio
nează Ia clubul muncito
resc din O.M. a fost pre
dată tema III-a intitulată : 
„Partidul Muncitoresc Ro
mir,, conducătorul și orga

O cantină model
Pentru muncitorii care 

lucrează la laminoare- 
le bluming și 650 
mm. și cele care se 
vor construi a fost dată 
nu de mult în funcțiune 
o cantină nouă. Ea este 
înzestrată cu toate in
stalațiile necesare unei 
cantine moderne pentru a 
deservi un mare număr de 
abonați. La etaj, sala de 
mese plină de lumină ca 
și bucătăria sînt prevă
zute cu instalații speciale 
de condiționare continuă 
a aerului. Jos, o serie de 
încăperi special amena
jate pentru magazii, frigi
der, răcitor pentru păs- 
tratul cărnii, sală pentru 
curățirea zarzavaturilor și 
o frumoasă garderobă în 
holul de la intrare.

E firesc că avînd asi
gurate astfel de condiții, 
în întreg localul predo

---- -—----— —---- —
Pe urmele materialelor publicate

In ziarul din 11 august a. c. a apărut o ru* 
>> brică intitulată „Din activitatea unor gazete de 
K perete". In răspunsul trimis redacției, organizația 
& de bază și comitetul sindical de la noua oțelărie 
K Martin arată că cele semnalate sînt juste, însu- 
& șindu-și întrutotul critica adusă, și că au fost luate 
g* măsuri corespunzătoare care vor duce la îmbunătă- 
& țirea activității gazetei de perete.

nizatorul poporului nostru 
în lupta pentru victoria 
deplină a socialismului". 
Expunerea a fost făcută 
de tovarășul Frențcni La- 
zăr, membru în comitetul 
orășenesc de partid Hune
doara.

mină curățenia desăvîrșî- 
tă, de la mozaic și pînă 
la ultimul tacîm. In sală, 
nrsele sînt acoperite cu 
fețe curate, albe și călca
te, iar peste ele, sticlă, 
pahare curate pentru apă... 
într-un cuvînt tot ceea ce 
este necesar La toate a- 
cestea trebuie adăugat că 
și masa este bine pregă
tită (pentru un număr de 
aproximativ 200 de abo
nați), gustoasă și sufi
cientă. Deocamdată, se 
servește numai prînzul, la 
ini preț destul de conve
nabil, 5 lei pentru 3 fe
luri de mîncare care e 
preparată în fiecare zi din 
carne. Deservitul este de 
asemenea conștiincios.
Deci, pe drept cuvînt se 
poate spune depre aceas
ta că este o cantină mo
del.

Poliomielita este o boa
lă contagioasă, mai ales 
a copilăriei, care poate 
da epidemii destul dc în
tinse și care se caracteri
zează prin semne de boa
lă generală urmată de 
paralizii și atrofii muscu
lare.

Boala este dată de un 
virus, rezistent la diverse 
substanțe chimice și a- 
genți fizici. In apă și unt 
se păstrează peste 160 
zile. In lapte cîteva zile, 
fiind distrus în laptele 
fiert.

Virusul poate pătrunde 
îri organism, fie pe cale 
aerogenă (prin picături

î

t„Mă consider fericit că am văzuti 
c inima de oțel a Rommiei“ i
£ (Urmare din pag. l-a)
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rea țin pas cu cele mai 
noi cuceriri ale științei 
și tehnicii mondiale.

In vizită prin orașul 
dumneavoastră am po
posit și la Castelul Cor
vi ne șt Hor. Stînd pe ct'm.- 
cile castelului unde pe 
vremea feudalismului o- 
mul de rind era aruncat 
în groapa cu fiare sălba
tice unde 
mi-a fost 
stăpînesc elanul de a ad
mira ceea ce a dat so
cialismul poporului 
cilor. Am văzut întreg 
orașul îmbrăcat in 
noilor prefaceri 
liste.

era sfîșiat, 
greu să-mi

muri

haina 
socia

li n oraș care a 
prosperat și prosperă de 
la o zi la alta. Hune
doara a constituit pentru 
mine o dovadă grăitoa
re a afirmațiilor unui 
muncitor de la Bicaz- 
care spunea: „Comuniș
tii au putut să facă ceea 
ce nu a putut face capi
taliștii în secole la rină".

Ca și peste tot unde 
am făcut vizită în țara 
dumneavoastră am în- 
tîlnit oameni ospitalieri, 
și prietenoși care se in-

fJuJuJuJvJuJuJuJuJuJuJu-JuJ

de salivă) fie pe cale di-, 
gestivă prin alimente și 
apă infectată, iar prin in
termediul nervilor, atinge 
măduva spinării dînd pa
raliziile.

De la pătrunderea viru
sului în organism și pînă 
la apariția primelor sem
ne de boală (perioada de 
incubație) trec în medie 
14 zile, cu variații între 
2 și 21 zile.

După această perioadă 
de „tăcere" a bolii apar 
o serie de turburări care 
nu sînt caracteristice po- 
pliomielitei, fapt ce face

(Continuare in pag. 4-a)

1 
ieresau de succesele po- 1 
porului nostru. Ei mi-au 1 
împărtășit din experiența 1 
lor și a colectivelor de 1 
muncă în care lucrează. 1 
La Hunedoara jurnaliștii 1 
mi-au explicat unele me-1 
tode pe care le folosesc 1 
in scopul sporirii produc- J 
ffei de fontă; otelarii j 
mi-au vorbit despre preo- ) 
cuparea lor pentru pro-1 
greșul tehnic, iar lamina- 1 
lorii despre lupta lor ne-1 
obosită pentru sporirea 1 
vitezei de laminare. Vă 1 
asigur că-mi îndeplinesc 1 
sarcina de a face cunos-1 
cut oamenilor muncii din 1 
țara mea minunatele suc- ' 
cese ale siderurgiștdor J 
hunedoreni, iar pentru J 
căldura cu care ei rn-du , 
primit le mulțumesc și i 
pe această cale. -j

Am intîlnit la dv. oa- ) 
meni care și-au exprimat ] 

' dorința să vadă țara ] 
noastră unificată. Și po-) 
porul coreean dorește a- j 
ceasta. Deci să activăm ] 
intens pentru întărirea ] 
lagărului socialist în j 
frunte cu Uniunea Sovie- ] 
tică; să luptăm activ "j 
pentru menținerea și în-) 
tărirea păcii în lume. "j

mari aproximații, 20—40 
milioane lei anual.

In ultimii ani furnaliștii 
sovietici au elaborat o 
metodă eficace de redu
cere a consumului de 
cocs: utilizarea gazului 
metan. GazuLmefan intro
dus în furnal arde par
țial în oxid de carbon 
și hidrogen, care sînt a- 
genții reducători activi. 
Economia rezultată după 
experiența furnal iștilor so
vietici e de 5—15 la sută 
fiind mult mai mare, cînd 
se folosește aer îmbogă
țit în oxigen. După exem
plul lor, la furnalele 5 și 
6 de asemenea s-a intro
dus gazul metan, obținîn- 
du-se economii de apro
ximativ 10 la sută la con
sumul de cocs și crește
rea mare a producției de 
fontă.

Cînd se utilizează gazul 
metan trebuie avut în ve
dere, că gazul introdus in 
Vînt consumă căldură — 
fiecare 1 la sută gaz cere 
75"G . pentru compensarea 
căldurii de descompunere, 
în Condițiile noastre cu 
consum relativ ridicat de 
ci'CSț cantitatea de gaz de 

furnal este mai mare de- 
cît o Cer procesele de 
reducere (pentru reducere 
sînt suficiente gazele de 
la 4—500 kg. cocs/t fon
tă). De aceea pentru a 
obține cele mai bune re
zultate, nu trebuie să ne 
lăsăm antrenați și să in
troducem în furnal can
tități mari de gaz metan, 
ci trebuie folosit avanta
jul că furnalul, la care 
se folosește gazul metan, 
merge foarte uniform, 
chiar cu temperaturi ale 
vîntului ridicate. Pentru 
aceasta temperatura vîn
tului trebuie ridicată la 
valoarea maximă pe care 
o pot da cauperele, iar 
debitul de gaz metan 
menținut la valoarea mi
nimă, la care mersul fur
nalului este uniform.

Presiunea ridicată la 
gîtul furnalului favorizea
ză considerabil procesele 
de reducere și mărirea 
productivității furnalului. 
Mărirea presiunii se rea
lizează prin strangularea 
Conductelor de gaz, semi- 
epurăt după primul scru- 
ber, ceea ce duce și la 
creșterea presiunii vîntii* 

lui, deci sînt necesare 
suflante, care să dezvolte 
presiuni mai mari la a- 
celași debit, in U.R.S.S 
se construiesc suflante 
speciale pentru presiuni 
ridicate, însă și suflan- 
tele actuale se pot folosi 
dacă înaintea lor se mon
tează presuflante, care 
pot da diferența necesară 
de presiune.

Deși avantajele presiu
nii ridicate sînt evidente 
(economia de cocs putînd 
atinge 20 la sută), totuși 
la noi această porblemă 
nu a primit atenția cuve
nită, lăsîndu-se totul pe 
seama IPROMET.

Sortarea cocsului și în
cărcarea sa în două frac
țiuni de mărime (de pil
dă 25—50 și peste 50 
mm., sau 40—60 și peste 
60 mm.) a dat mărirea 
producției cu 5—15% și 
mari reduceri la consu
mul specific de cocs. A- 
ceastă soluție se poate 
aplica relativ simplu 
chiar la furnalele în func
țiune, prin mărirea ochiri- 
riior ciururilor existente și 
reciuruirea finală a mărun
tului cu separarea cocsului 

metalurgic și introducerea 
lui prin intermediul unui 
buncher în pîlnia cîntar.

Utilizarea gurilor de 
vînt cu aripioare elicoida- 
le. care imprimă jetului 
de aer o mișcare de ro
tire (sfredel) sau a 
gurilor de vînt cu ieșirea 
eliptică poate da, fiecare 
în parte, creșteri a pro
ducției de fontă care pot 
atinge 5—10 la sută și 
economii însemnate de 
Cocs. In alte cazuri au 
fost folosite țevi din oțel 
inoxidabil, care introduc 
aer comprimat rece prin 
axa gurilor de vînt, reali- 
zindu-se de asemenea 
creșteri considerabile de 
producție.

Factorii care influențea
ză asupra productivității 
furnalelor și asupra con
sumului de cocs sînt foar
te numeroși. De pildă o 
mare însemnătate o are 
reactivitatea cocsului. Unii 
furnaliști consideră că 
cocsul trebuie să aibă o 
reactivitate cît mai mare. 
Autorul acestor rînduri 
crede că părerea Contra
rie este corectă. Prin re
activitatea mare a cocsu

lui în cuva furnalului se 
consumă o cantitate mare 
de cocs, fără eliberare de 
căldură, deci se mărește 
consumul specific de cocs. 
In această direcție rolul 
hotărîtor îl joacă tehno
logia de cocsificare.

lntr-un articol de ziar 
și chiar într-o serie de 
articole nu pot fi cuprinse 
toate măsurile care pot 
duce la mărirea producției 
de fontă și reducerea 
consumului de cocs. In 
descoperirea și folosirea 
rezervelor care există în 
secțiile de furnale trebuie 
să fie antrenați toți cei a 
căror muncă se concreti
zează în cantitatea de 
metal topit și în prețul 
său de cost: mineri, cor
sari, aglomeratoriști, fur- 
naliști.

Pentru folosirea rezer
velor existente este nevoie 
înainte de toate de o ac
țiune susținută și orga
nizată pentru progres 
tehnic. Este nevoie de a- 
plicarea judicioasă a tu
turor măsurilor care au 
dat în alte părți sau pot 
da rezultate bune. Bhlar 

dacă o măsură, aplicată 
în anumite condiții, nu dă 
bune rezultate, trebuie 
perseverat. De pildă, la 
furnalul nr. 2 a fost în
cercată o singură gură de 
vînt eliptică construită 
din tablă de cupru, apoi 
experiența a fost părăsită. 
Ori gurile de vînt, elip
tice, judicios construite, 
nu pot să nu dea rezul
tate bune.

Am arătat la începutul 
acestei discuții că expe
riența și priceperea fur
nal iștilor sînt un factor 
determinant al indicilor de 
funcționare a furnalelor. 
Oricît de bune ar fi ma
teriile prime și oricît de 
perfecte instalațiile, ele 
nu pot lucra nici pe de
parte la capacitatea lor 
maximă, dacă personalul 
de deservire nu are o ca
lificare adecvată gradului 
de tehnicitate al agregate
lor și sarcinilor de plan.

Preocuparea pentru ridi
carea nivelului cunoștințe
lor profesionale trebuie să 
constituie o acțiune de 
masă, unul din obiecti
vele întrecerii socialiste, 
care să cuprindă întreg 

colectivul de muncă și să 
fie dirijată spre cunoaște* 
rea cît mai perfectă a po- 
sibiiitâților agregatelor.

Capacitățile de produc
ție cresc cu ridicarea ni
velului tehnic, cu introdu
cerea și extinderea proce
selor tehnologice moderne.

Poate nu toți tovarășii 
muncitori, tehnicieni și in
gineri din secțiile de fur
nale sînt de acord cu 
măsurile propuse de auto
rul acestor rînduri. De a- 
ceea considerăm necesară 
o discuție asupra lor, dis
cuție, în care se vor ivi 
multe alte propuneri, în 
legătură cu posibilitățile 
concrete de la fiecare loc 
de muncă.

Elaborînd și aplicînd a- 
ceste măsuri, noi ne vom 
respecta angajamentul de 
a atinge nivelul de pro
ducție prevăzut pentru 
sfîrșitul anului 1965 cu 
un an și jumătate înainte 
și vom aplica în practică 
hotărîrile partidului, care 
prevăd ridicarea nivelului 
tehnic al producției, 
ing. GHEORGHiȘOR GII, 

Serv. Cercetări 
siderurgice — G.SH.



Țări independente
1. REGIUNEA EGIP

TEANA A REPUBLICII 
ARABE UNITE. Egiptul 
a căpătat autonomia în 
anul 1922. In anul 1953 
a devenit republică. Su
prafață — 995.000 km. p. 
Populație — 25 milioane, 
în special arabi.

2. LIBIA. Declarată in
dependentă prin hotărîrea 
O.N.U. în anul 1951. Su
prafață— 1.760.000 km.p.; 
populație — 1,2 milioane.

3. TUNISIA. Republică 
independentă din 1956. 
Suprafață—156.000 km.p. • 
populație — 4 milioane, 
în special arabi și ber
beri.

4. MAROC. Independent 
din 1956. Suprafață - 
441.000 km. p. ; populația
— arabi, berberi — nu
mără 10,5 milioane.

5. SUDAN. Republică, 
independentă politicește 
din 1956. Suprafață — 
2.250.000 km. p. Locuito
rii, peste 10 milioane, sînt 
arabi și nubieni în nord 
și niloți în sud.

6. ETIOPIA. Vechi stat 
suveran. Suprafață — 
1.230.000 km.p.; populație
— circa 20 milioane.

7. GUINEEA. In anul 
1958 această republică s-a 
desprins de Uniunea Fran
ceză în urma unui plebis
cit. Suprafață — 275.000 
km.p. ; populația — 3 mi
lioane — formată din po
poarele negre fulbe, susu.

8. LIBERIA. Republică 
creată în 1847 de negrii 
care s-au strămutat din 
America. Teritoriul — 
111.000 km. p. ; populație
— 2,5 milioane.

9. GHANA. Republică 
independentă. Face parte 
din Commonweal thul bri
tanic. Suprafață, 238.000 
km. p. ; populație, aproxi
mativ 5 milioane, în spe
cial acani, așanti, eve.

10. TOGO. A căpătat, la 
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27 aprilie 1960, statutul 
de republică suverană. Su
prafață — 57.000 km. p.; 
populație — 1.000.000, în 
special eve.

11. CAMERUN. Decla
rat republică independen
tă la 1 ianuare 1960 prin 
hotărîrea O.N.LT. Suprafa
ță — 422.000 km. p. ; 
populație — 3,5 milioane.

12. UNIUNEA SUD-
AFRICANA. Stat în care 
colonialiștii și . uneltele 
lor au instaurat un re
gim de cruntă și sîiîge- 
roasă discriminare rasia
lă. Suprafață — 1.200.000 
km. p. Populație — 15
milioane, din care 3 mi
lioane englezi și buri; 
popoarele negre — cosa, 
zulu, beciuana, basuto, 
reprezintă 10 milioane; 
restul de 2 milioane — 
populație amestecată și 
originari din Asia.

13. FEDERAȚIA MALI.
Uniune a fostelor colonii 
franceze Senegal și Su 
dan. Proclamată indepen
dentă la 20 iunie 1960. 
Suprafață — 1.400.000
km. p. ; populație — 6 
milioane, popoare negre, 
volof, serer, fulbe, tamba- 
ra, adepți ai islamului.

14. CONGO. Fostă co
lonie belgiană, proclama
tă la 30 iunie 1960 repu
blică independentă. Supra
față — 2.344.000 km. p.; 
populația — 14 milioane
— popoare negre din 
grupul bantu: bacongo, 
baluba, mongo și altele.

15. REPUBLICA SO
MALIA. Pioclamată inde
pendentă la 1 iulie 1960, 
prin unificarea Somaliei 
italiene (fostă sub tutela 
O.N.U.) cu Somalia bri
tanică. Suprafață — 
636.000 km. p.; populație
— 2,2 milioane.

16. MADAGASCAR. La 
26 iunie 1960 această co
lonie franceză și-a căpă
tat autonomia politică, ră-

AFRICA 1960
mînînd în cadrul Comu
nității Franceze sub' denu
mirea de Republica Mal- 
gașă. Suprafață — 590.000 
km. p.; populație — 5 
milioane — malgași de 
origine amestecată, rnala- 
czo-africană.

17. DAHOMEY. Repu
blică în cadrul Comunită
ții Franceze. Proclamată 
independentă în noaptea 
de 31 iulie spre 1 august 
1960, Suprafață - 113.000 
km. p. ; populație — 1,7 
milioane.

18. NIGER. Proclamat 
îepublică independentă în 
noaptea de 2 spre 3 au
gust 1960. A rămas in 
cadrul Comunității Plan
teze. Suprafață —

1.280.000 km. p.; popu
lație — 2,5 milioane.

19. VOLTA SUPERI
OARA. Proclamată repu
blică independentă în no
aptea de 4 spre 5 august
1960. A rămas în Comu
nitatea Franceză. Supra
față - 275.000 km. p.; 
populație — 3,3 milioane

20. COASTA DE FIL
DEȘ. Proclamată repu
blică independentă în ca
drul Comunității Franceze 
în noaptea de 6 spre 7 
august 1960. Suprafață — 
329.000 km. p.; populație 
—- 3,2 milioane.

21. CIAD. Proclamat re

REGIUNEA . 
EGIPTEANA

la sffrțltut ca
lai da-al doilea 
râzbol mondial, 
pa hâfto Africii 
nu c® aflau dacii 
3 «tata Indepen
denta : liberia, 
Etiopia și Uniu
nea Sad-Africa- 
nâ.

j?

publică independentă în 
cadrul Comunității Fran
ceze la 11 august 1960. 
Suprafață — 1,285.000 km. 
p.; populație — 2,5 mi
lioane.

22. AFRICA CENTRA
LA. Proclamată republică 
independentă în cadrul 
comunității Franceze în 
noaptea de 12 spre 13 au
gust 1960. Suprafață — 
617.000 km. p. : populație 
— 1,3 milioane.

23. CONGO (fost Con
go Mijlociu). Proclamat 
republică independentă în 
cadrul Comunității Fran
ceze în noaptea de 14 
spre 15 august 1960. Su
prafață — 342.000 km. p.; 
populație — 764.000.

24. GABON. Proclamat 
republică independentă în 
cadrul Comunității Fran
ceze în noaptea de 16 
spre 17 august 1960. Su
prafață — 267.000 km. p.; 
populație — 420.000.

Țări în ajunul 

independentei

25. SIERRA - LEONE. 
Protectorat englez, locuit 
de negrii care s-au îna
poiat în Africa în veacul 
trecut. Africanii au cîști- 
gat dreptul de a avea un 
guvern propriu. Suprafață 
— 72.000 km. p.; popu

lație — 2,3 milioane. Va 
dobîndi independența în
1961.

26. NIGERIA. La 1 oc
tombrie I960 va dobîndi 
independența, rămînînd 
în cadrul Commonweal- 
thului britanic. Suprafața
— 878.000 km. p. ■ popu
lație — 35 milioane, for
mată din popoarele hausa, 
ioruba, iho.

27. CAMERUNUL BRl- 
TANIG. Plebiscitul din 
cursul acestui an va ho
tărî dacă acest vechi te
ritoriu aflat sub tutelă se 
va alipi la Camerun sau 
Nigeria. Suprafață — 
88.000 km. p.; populație
— 1,4 milioane.

Regiuni de luptă
înverșunată

28. ALGERIA. Din anul
1954 poporul algerian 
desfășoară războiul de e- 
liberare împotriva trupelor 
coloniale franceze. Supra
față —• 2.250.000 km. p. 
populație — 10—12 mili
oane, în special arabi și 
berberi.

29. IFNI. Posesiune spa
niolă. Suprafață — 2.000 
km. p.; populație — 
40.000. Băștinașii tind să 
se unească cu Marocul.

30. RUANDA-URUNDI. 
Teritoriu sub tutelă bel
giană. Africanii luptă pen
tru a scăpa de tutelă. Su
prafață — 50.000 km. p.; 
populație — 4,5 milioane.

31. KENYA. Intre 1952-
1955 în această colonie 
engleză a avut loc o răs
coală ale cărei ecouri se 
mai aud și astăzi. Su
prafață — 583.000 km. p.; 
populație — 6,5 milioane, 
în special popoare negre 
din grupul bantu, kikuiu 
și kamba, precum și ni
loți și somali.

32. UGANDA. Protec
torat britanic. Tulburările 
durează în țară de cîțiva 
ani. Lozinca generală; 
„autonomie imediată11. Su
prafață — 224.000 km. p.; 
populație — 5,5 milioane, 
de naționalitate baganda 
și alte popoare bantu.

33. TANGANICA. Teri- 
toriu tutelat de Anglia. 
Poporul cere proclamarea 
independenței în acest an. 
Suprafață — 9110G0 ktn. 
p.; populație — 8,5 mi
lioane, în special din 
grupul bantu: sukuma, 
niamvezi, suahili, macon- 
de etc.

34-35-36. Federația Rho
desia și Nyassaland. Cre
ată în 1953 din trei po
sesiuni coloniale ale An
gliei.

34. NYASSALAND. Din 
1959 se desfășoară necon
tenit manifestații de masă 
pentru ieșirea din Fede
rație. Suprafață — 124.000 
km. p.; populație — 3 
milioane, în special din 
naționalitatea niandja și 
neamuri înrudite.

35. RHODESIA DE 
NORD. Locuitorii din a- 
cest protectorat cer lichi
darea Federației. Suprafa
ță — 745.000 km. p. ; 
populație — 2,3 milioane :
tonga, lozi, bomba.

36. RHODESIA DE 
SUD. 300.000 de coloniști 
europeni, care din 1923 
au un guvern al lor, u- 
neltesc pentru transfor
marea Federației într-un 
dominion de tipul Uniunii 
Sud-Africane. Africanii — 
mașona și matabele — 
număîrnd 2,4 milioane — 
luptă pentru drepturi ci
vice egale. Suprafața ță
rii - 389.000 km. p.

Regiuni care se 

ridică la luptă

37. RIO DE ORO. Co
lonie spaniolă. Suprafață
— 285.000 km. p.; popu
lație - pînă la 40.000.

38. MAURITANIA. Re
publică islamică în ca
drul Comunității France
ze. Suprafață — 1.100.000 
km. p.; populație — 
625.000.

39. GAMBIA. Colonie 
engleză. Suprafață — 
10.000 km. p. ; populație
— 300,000.

40. GUINEEA PORTU
GHEZA. Colonie. Suprafa
ță - 36.000 km. p.; 
populație — 540.000.

41. RIO-MUNI. Colonie 
spaniolă. Suprafață — 
27.000 km. p. ; populație
— 175.000.

î Poliomielita
(Urmare din pag. 3-a) 

să nu atragă atenția pă
rinților sau celor bolnavi.

Astfel, boala începe cu 
roșeață în gît, tuse, irita- 
ție a nasului, copilul nu 
are poftă de mîncare, pre
zintă greață, uneori văr
sături și diaree. Febra la 
început redusă se poate 
ridica la 38,5 sau 39,5, 
fiind însoțită de transpi
rații și durează 1—2 zile, 
uneori revenind după cî- 
teva zile.

Copilul este somnolent, 
avînd și perioade de in
somnie, prezintă modifi
cări de comportament: 
este neliniștit,' iritabil, o- 
bosește ușor, nu are poftă 
de joc. Prezintă dureri 
de cap, dureri în mușchi 
și articulații, ce sînt foar
te puternice.

Intre a doua și a cin- 
cea zi de la apariția fe
brei se instalează parali
ziile care pot cuprinde a- 
proape toți mușchii orga
nismului, cea mai gravă 
formă fiind dată de atin
gerea centrului respirator.

Eliminarea virusului din 
organismul bojnav se face 
prin secrețiile nazo-farin- 
giene și prin tubul diges
tiv (materii fecale).

Pericolul răspîndirii bo
lii este foarte mare, dacă 
ținem seama de făptui că 
la un caz de boală cu 
paralizii, există aproxima
tiv 1.000 de bolnavi de 
poliomielită, forme fără 
paralizii, care reprezintă 
tot atîtea surse de in
fecții.

Măsuri de apărare îm
potriva poliomielitei.

1. Internarea imediată 
în spital a oricărui bol
nav sau suspect de po
liomielită.

2. Copiii contacți vor 
fi carantinați 21 zile și 
controlați zilnic medical, 
iar la apariția de febră,

42. SOMALIA FRANCE
ZA. Suprafață — 23.500 
km. p.; populație — 
65.000.

43. ZANZIBAR. Protec
torat englez, alcătuit din 
două insule. Suprafață — 
2.000 km. p. ; populație 
- 300.000.

44. MOZAMBIC. Supra
față — 770.000 km. p.; 
populație — 6 milioane. 
Colonie portugheză.

45. ANGOLA. Suprafață 
—1.240.000 km. p.; popu
lație 4,5 milioane. Colo- 
niT portugheză. Populația 
face parte din grupa 
bantu.

46. AFRICA DE SUD- 
VEST. Teritoriu condus, 
potrivit mandatului Ligii 
Națiunilor, de către Uni
unea Sud-Africană, care 
încearcă să-l anexeze. Su
prafață — 835.000 km. p.; 
populație, circa 500.009 — 
avambo, herero, hotentoți 
și bușmeni.

47. BECIUANALAND. 
Suprafață — 712.000 km. 
p.; populație — 300.000.

48. BASUTOLAND. Su
prafață — 30.000 km. p.; 
populație — 650.C00.

49. SWAZILAND. Su
prafață - 17.000 km. p. ; 
populație — 230.000.

Toate trei sînt protțp- 
torate engleze.

turburări digestive sau 
rino-faringiene vor fi izo
lați în spital.

3. Se va face dezinfec- 
ția prin fierbere a len
jeriei de corp și pat a 
bolnavului, precum și de- 
zinfecția camerei.

4. Se va face dezinfec- 
ția W.C.-urilor cu lapte de 
var, creolină, formol sau 
clorurâ de var și se va 
urmări distrugerea muște
lor care transportă mi
crobii din W.G.-uri pe ali
mente.

5. Se va evita ?'%sul 
copiilor sub 15 ani ^ci
nematografe, teatre, mani
festații sportive, etc.

6. Se va evita oboseala 
la copii, prin limitarea e 
xercițiilor fizice, interzi
cerea întrecerilor sportive 
la copii, antrenamente, 
etc.

Se vor evita băile, în 
lacuri și rîuri.

7. Apa care nu prezin
tă garanția unei bune 
protecții se va consuma 
numai fiartă și răcită.

8. Laptele va fi consu
mat numai fiert, iar cele
lalte alimente numai după 
ce au fost supuse acțiunii 
focului (pregătite). Fruc
tele vor fi consumate sub 
formă de compoturi sau 
crude, numai după spăla
rea cu apă fiartă și cură
țate de coaje.

9. Se va menține o cu
rățenie exemplară îri lo
cuințe, curți, colectivități, 
tabere, unități alimentare, 
piețe, etc., punîndu-se ac 
centul pe colectarea și de
pozitarea gunoiului și dis
trugerea muștelor.

10. Mîinile se vor spăla 
obligatoriu înainte de ma
să sau după folosirea W 
G.-ului.

11. La apariția unui 
caz febril cu turburări di
gestive, rino-faringiene ș 
nervoase, chemați medicu 
Ia domiciliu.

Dr. POPOVIGI DAN
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