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Ritmicitatea îndeplinirii 
planului de producție, asigură 
înfăptuirea angajamentelor
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LA SFÎRȘIT DE TRIMESTRU

la corn- 
din Hu- 

create 
pentru

In anul acesta, 
binatul siderurgic 
nedoara au fost 
condiții optime
dezvoltarea producției si
derurgice. Partidul și gu
vernul nostru au acor
dat și acordă o atenție 
deosebită dezvoltării și 
utilizării combinatului 
cu agregate moderne de 
înaltă productivitate. A 
fost îmbunătățită apro

vizionarea cu materii 
u'irime și materiale în 
A-vderea creșterii pro
ducției și realizării rit
mice a planului de 
producție. La acestea 
dacă se mai adaugă 
experiența acumulată 
de către siderurgiști în 
anii trecuți privind ex
ploatarea modernelor a- 
gregate, creșterea nive
lului tehnico-profesio- 
nal al muncitorilor, 
tehnicienilor și ingine
rilor putem vedea ce con
diții minunate au fost 
create pentru asigurarea 
îndeplinirii ritmice a sar
cinilor din primul an al 
șesenalului.

Corespunzător cu aceste 
Cfijtdiții create au fost lua- 

;i angajamentele pe a- 
wfcSft an. De pildă, furna- 

liștii din ambele secții 
8-au angajat să producă 
pînă la slîrșitul anului 
40.000 tone fontă peste 
sarcina planificată ; oțela
rii și-au asumat răspun
derea să elaboreze 100.000 
tone oțel pesfe plan; la- 
minatorii au o sarcină și 
mai 
liza
Fe 

importantă de a rea- 
104.000 tone laminate 
1960, iar cocsarii

TURNEE ARTISTICE 
ÎN ORAȘUL NOSTRU

A Ansamblul artistic al Sfatului popular al 
Capitalei a prezentat spectacolul in două acte „Bu
curești — drag București". Solistă a programului 
de ieri seară a fost și cunoscuta cintăreață de 
muzică populară romînească Rodica Bujor.

A Teatrul de stat Valea Jiului Petroșani se 
află din nou in turneu prin regiune. Colectivul 
său artistic va interpreta pe scena din orașul nos
tru, luni 10 octombrie la orele 20.30, piesa in 3 
acte „Vlaicu și feciorii săi" de Lucia Demetrius.

A Un alt program de cîntece romineștt fi 
jocuri populare va fi pre tent at la 9 octombrie 
de orchestra „Doina Argeșului" din Pitești. So
liștii concertului slnt cintăreții Alexandru Grozuță, 
Ileana Constantinescu, Ana Ispas, Tita Bărbulescu 
șt flttlerttștil Flofca Tctcu,

și-au luat și ei anga
jamentul de a realiza 
peste planul anual 17.000 
tone cocs metalurgic.

Au trecut trei trimestre 
din acest an și o analiză 

mai atentă arată că 
— în acele secții unde s-a 

acordat toată atenția 
îndeplinirii ritmice a 
planului de producție 
lună de lună, angaja
mentele pot fi îndepli
nite întocmai. Multe 
secții au raportat încă 
de pe acum că și-au 
îndeplinit angajamen
tul anual. Printre aces
tea se numără secția 
il-a furnale, oțelăria 
electrică și altele. Co
lectivul secției a doua 
furnale luînd măsuri 
eficace pentru ridicarea 
indicilor de utilizare a 
furnalelor lună de lu- 

“• nă și-a realizat cota 
parte din angajament. 

De remarcat este și fap
tul că succesele au fost 
înfăptuite în mod progre
siv.
luna 
lectiv a produs peste 
plan
tă iar în luna septembrie 
succesul a fost și mii de 
seanță: 2.604 tone fontă 
peste plan. In mod pro
gresiv au depășit planul 
de producție și oțelarii de 
la vechile cuptoare, colec
tivul oțelâriei electrice și 
cel al otelăriei noi.

Cu totul altfel stau lu
crurile în celelalte secții 
ale combinatului.

Colectivul secției a l-a 
furnale a fost apreciat 
pentru succesele pe care 
le-a realizat în primul se- 
(Continuare In pag. 4-a)

Spre exemplu, în 
august acest co-

fon-2.342 tone

Noul cupîor Martin 
se comportă excelent

Luni dimineața, cel mat mare cuptor Martin . 
al țării, construit la Combinatul siderurgic Hune- A 
doara, a dat prima șarjă de oțel. In zilele urmă- v 
toare, echipele prim-iopiterilor Orelt Paid, Marian >< 
Axente și Opriș Avram au elaborat la noul cuptor 
peste 1.000 tone de oțel de bună calitate. Oțelarii 2 
apreciază că acest modem agregat se comportă <5 
de la început excelent.

Astăzi, noul cuptor Martin va fi 
capacitatea normală, deci va 
dc 400 tone.

elabora
încărcat la 

prima șarjă

Lucrări care

avansează

Muncitorii din cadrul 
lotului nr. 3 I.C.S.H., lu
crează intens pentru a da 
viață uneia dintre sarci
nile economice prevăzute 
în planul șesenal — con
struirea noii secții de la
minoare de sîrmă, profile 
ușoare, mijlocii și benzi. 
De la începerea lucrărilor 
și pînă la sfîrșitul lunii 
trecute, constructorii de 
aici au excavat 14.404 
m. c. pămînt la fundațiile 
liniilor de benzi și pro
file mijlocii, au fasonat 
55.600 kg. fier beton și 
au turnat 2.75S m. c. be
ton în fundația liniei de 
laminare a sîrmei.

Printre constructorii 
fruntași ai lotului se nu
mără tovarășii Cismaș 
Teodor, Fălcușan loan, 
Gheorghe loan, Krich 
și alții.

Ion

Realizări

semnificative
zileleBilanțul efectuat 

trecute la turnătoria „Pa
tria" din cadrul între-

prinderii 
cală ' 
rașul nostru, arată reali
zări semnificative. Spo
rirea producției de piese 
turnate din fontă, cît și 
necesitatea respectării ca
lității a stat în atenția în
tregului colectiv. Astfel că 

luna septembrie, ul- 
din trimestrul III 
planul valoric și 

a fost depășit cu

de industrie Io- 
Ilie Pintilie" din o-

și în 
tinia
a. c.
fizic
10.000 și respectiv 100 000 
lei. Depășirea propriu zisă 
rezultă din executarea 
peste plan a 8.000 kg. pie
se mecanice și 1.655 kg. 
tucerie comercială,

La obținerea acestor 
succese și-au dat aportul 
lor echipele de turnători 
formatori conduse de 
Schneider Ioan, Weber 
Gheorghe și Coteț Aurel.

MARCONIE PETRU 
corespondent

Economii

importante

ălColectivul de muncă 
sectorului electrotehnic din 
C.S.H. a realizat în pri
mele 9 luni ale anului cu
rent 3.200.000 lei economii 
la prețul de Cost. O con
tribuție esențială la aceas
ta a adus-o și secția cen-

în acest număr:
Gu tot
ceea ce

sufletul sau... 
este obișnuit I 
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— Întrecerea pe profesii 
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— Aniversarea a 11 ani 

de la proclamarea 
Republicii Democrate

trale electrice care a ob
ținut numai în luna sep
tembrie o economie de 
250.000 lei. Sursa princi
pală a economiilor amin
tite a constituit-o înlocui
rea consumului specific de 
păcură cu gaz de furnal 
și de cocs în proporție de 
80 la sută, folosirea judi
cioasă a materialelor 
întreținere și scurtarea 
2—5 zile a timpului 
reparații a agregatelor 
nergetice.

de 
cu 
de 
e-

In contul lunii
viitoare

La începutul anului, 
colectivul turnătoriei de 
tuburi din C.S.H. s-a an
gajat să îndeplinească 
planul anual înainte de 
termen.

Astăzi, acest colectiv 
produce deja piese în 
contul zilei de 10 noiem
brie 1960. Maiștrii B alint 
Alexandru și Popa Gheor- 
glie, echipa de formatori 
condusă de comunistul 
Horopciuc Ioan, a lui Pa
vel Ștefan, sci limbul tova
rășului Topor Petru și al
ții au fost șl sînt în 
fruntea întrecerii pentru 
creșterea producției. Lor 
și celorlalți turnători se 
datorește acest succes, de
oarece au folosit mai bine 
utilajele de turnare, au 
menținut procentul de re
but sub media admisă. Ca 
urmare, în luna septem
brie și în primele 4 zile 
ale lunii octombrie, colec
tivul turnătoriei de tuburi 
și-a îndeplinit planul de 
producție în proporție de 
107 la sută.

Convorbire cu to
varășul ing. Moisi 
Avram — directo
rul direcției tran
sporturi C.S.H.

progresii
Dezvoltarea combinatu

lui, prin intrarea în func
țiune a noi și moderne 
agregate, creșterea conti
nuă a producției de me
tal necesită și ridicarea 
nivelului tehnic al tran
sporturilor uzinale pentru 
o cît mai bună deservire 
a secțiilor și sectoarelor. 
In acest sens, la întrebă
rile puse de un colabora
tor al ziarului nostru, to
varășul inginer Moisi A- 
vram — director al direc
ției de transporturi uzi
nale — C.S.H. ne rela
tează unele preocupări ale 
feroviarilor pentru ridica
rea nivelului tehnic de de
servire a secțiilor combi
natului.

— S-a încheiat trimes
trul III al anului. Vă 
rugăm să ne spuneți care 
sînt principalele rezultate . 
obținute de feroviari și ce 
preocupări au avut in di
recția ridicării nivelului 
tehnic de exploatare fero
viară?

•— La transporturile u- 
zinale, problema ridicării 
nivelului tehnic s-a pus 
încă dc la începutul anu
lui 1959, eînd o parte din 
noile agregate au început 
să producă normal. Și de 
la început este necesar să 
precizez că aceasta a ne
cesitat eforturi, deoarece 
personalul tehnico-ingine- 
resc din cadrul transpor
turilor uzinale a avut de 
combătut o veche prac
tică de a subaprecia răs
punderea și anume, că 
transportul uzinal ar fi o 
activitate simplă, care se 
poate face de oricine, cri- 
cînd și oricum. Rădăcina 
unor astfel de tendințe 
și-a găsit explicația în 
lipsa de pregătire tehnică, 
corespunzătoare nivelului 
actual de exploatare a 
G.F.U., a unei bune părți 
din personalul de deser
vire. A fost necesar ca 
introducerea progresului 
tehnic să înceapă 
G.F.U. mai întîi 
fecțiortarea cunoștințelor 
tehnico-profesionale și rL 
dicarea spiritului de răs
pundere morală și mate
rială față de munca pres
tată, deci introducerea

la 
cu per-

Calificarea 
profesională 
în pas cu 
I tehnic
concepției tehnice înain
tate în activitatea ferovia
ră uzinală. Odată cu a- 
ceasta au început să se 
resimtă și rezultatele. 
Graficele de circulație a 
convoaielor (trenurilor), 
planul tehnic de exploa
tare a stațiilor și a locu
rilor de muncă (din fie
care stație), procesul teh
nologic de compunere și 
descompunere a convoaie
lor, graficele de alimen
tare a locomotivelor etc. 
au avut efect pozitiv și 
au înlăturat arbitrarul și 
întîmplarea din activitatea 
de transporturi, au stabi
lit sisteme precise de lu
cru care au condus la o 
deservire corespunzătoare 
a secțiilor productive.

Sînt doar cîteva măsuri 
de organizare tehnică a 
transportului uzinal, fără 
de care nu am fi reușit 
să satisfacem nevoile 
simțitor crescînde, în a» 
provizionarea și evacuarea 
secțiilor, deoarece volumul 
de transport a crescut în 
ultimii ani într-un ritm 
de-a dreptul impresionant. 
De pildă, dacă luăm ca 
bază anul 1958, expedie
rile de produse finite ale 
combinatului au crescut 
astfel: în 1957 cu 39 la 
sută, în 1958 cu 58 la 
sută, în 1959 cu 119 la 
sută și anul acesta creș
terea va fi de 180 la sută. 
Intrările de materiale în 
combinat au crescut de a- 
semenea anul trecut cu 
63 la sută iar anul aces
ta vor atinge un spor de 
90 la sută. Sînt citeva 
cifre din cate se poate ve
dea cît de îmbinată tre
buie să fie munca fero
viarilor cu cea a sldertir» 
giștilor.

Personalul tehnico-ingi- 
nefesc din direcția de 
transporturi a avut de re
zolvat problema reparării 
și întreținerii parcului de 
vagoane și locomotive, a 
liniilor și mai ales a avut 
de studiat și avizat pro
iectele în legătură cu vi
itoarea dezvoltare a com
binatului, preocupări care 
au dus la îmbunătățirea 
muncii noastre de care 
vor depinde succesele In 
viitor.

“ Trimestrul Iii al aces
tui an s-a încheiat cu o 
deservire completă a sec
țiilor, cu însemnate depă
șiri de pian, cu economii 
de ore-vagoh la transpor
tul G.F.R. și cu minimum 
de deranjamente. Trebuie 
să arătăm că în acest 
trimestru activitatea lu
crătorilor din transporturi, 
în frunte cu cadrele teh- 
nlco-inglnerești, s-a axat 
pe completarea și verifi
carea cunoștințelor tehnice 
ale întregului personal de 
la exploatare, care tre
buie să fie corespunzâtoa-

(Qonfinuart tn pag. <-«)

Colectivul harnicilor o* 
țelari de ta O.S.M. II a 
dat in primele 4 Zile ale 
acestei luni, 497 tone oțel 
peste plan,
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Cu tot sufletul sau.. Succese grăitoare
ceea ce

Se poate afirma cu toa
tă certitudinea că nota 
predominantă a peisajului 
hunedorean o constituie, 
de cîțiva ani încoace sche
lele ce parcă-și rostesc 
dorința de a atinge cerul, 
și roșul atrăgător al con
strucțiilor deja ridicate, ca 
și al acelora ce abia șe 
înfiripă. Hotărît lucru, nu 
este vorba doar de peisa
jul industrial, — care ne
îndoielnic este caracteris
tica esențială a Hunedoa
rei socialiste — dar și de 
peisajul deosebit de impu
nător și impresionant al 
construcțiilor social-cultu- 
rale. Și într-atît au intrat 
acestea în componența 
priveliștilor hunedorene, în 
conștiința și viața local
nicilor, incit aproape nu 
mai sint băgate in seamă, 
fiind socotite lucruri ab
solut obișnuite.

Un astfel de amănunt 
„obișnuit" a atras totuși, 
mai serile trecute, luarea 
aminte a trecătorilor. Este 
cunoscut angajamentul 
constructorilor de a ridica 
un bloc din economii. Se 
știe și că acesta este blo
cul 89, și puțini, foar.e 
puțini, sînt aceia care să 
nu știe exact care anume 
este blocul 89. Amănuntul 
care a atras atenția a 
fost acela că la al 111-lea 
eiaj al blocului străluceau 
puternic lumini. De sus 
se auzeau lovituri de cio
can, ronțăitul intermitent 
al unui fierăstrău

Efectuarea reparațiilor 
de calitate și la 
de cost cît mai 
este preocuparea

un preț 
scăzut, 

de sea-

Zilele acestea primul cuptor de 400 tone de la noua oțelărie Martin, 
a dat cele dinții șarje. Gonstrucția celorlalte continui. Redăm în clișeul 
de mai sus un aspect din munca constructorilor. . ... .. i

razele luminii se

este obișnuit!

și în
profilau siluiete.

Curios și totuși... obiș
nuit ! Una din brigăzile 
de dulgheri i-a înduplecat 
(nimic mai ușor de altfel) 
pe electricieni să le in
staleze lumină electrică 
sus, ca ei să poată lucra 
și mai tîrziu, după ce se 
lasă seara. Au făcut din 
munca patriotică la acest 
bloc o chestiune de onoa
re a întregii brigăzi și 
și-au depășit propriul an
gajament. De mare folos 
le este aplicarea metodei 
de lucru în lanț. Dar aici 
nu e vorba numai de or
ganizare ci și de... suflet. 
Căci oamenii aceștia mun
cesc cu tot sufletul. De la 
„veteranul" brigăzii Lazăr 
Vilă de 59 de ani, la 
„mezinul", proaspăt ab
solvent al școlii profesio
nale în meseria de dul
gher parchetar (cu cîtă 
mîndrie a spus asta!) 
Nicolae Cristian.

In seara 
erau 7 din 
restul erau la
pede, precis, cu voie 
nă munceau Neacșu 
Constantin, Marinescu 
Marin, Vlădoi Dumitru, 
Boroda Gostache și încă 
doi tineri (colegii lui Nico
lae Cristian), Bărbos Con
stantin și Fuss Iohan. Cu 
tot sufletul făceau un lu
cru ce li se pare obișnuit: 
fructificau economiile 
turor muncitorilor de 
șantier 1

B. DAMIANOIU

aceasta 
brigadă 
școală.

lu-

Re- 
bu- 
M.

Privind în ansamblu 
activitatea șantierului de 
montaj nr. 1 din I.G.S.H.' 
putem spune că este bu
nă. Rezultatele obținute 
în luna septembrie a. c. 
arată că planul fizic a 
fost îndeplinit și depășit. 
La toate punctele de lu
cru s-a muncit intens; 
munca politică și organi
zatorică desfășurată de 
organele de partid și de 
sindicat a însuflețit pe 
fiecare muncitor, tehnician 
sau inginer al șantierului.

Intr-adevăr la fabrica 
de betoane care va de
servi turnarea fundațiilor 
la secția nouă de fur
nale, lucrările sînt execu
tate în procent de 80 la 
sută. Pe subsecții: hala 
de preparare, depozitul de 
ciment, bunkerele de ci
ment rezervă, se apropie 
de sfîrșit. In prezent la 
tateria IV-a de cocs 
fac identificările, întrucît 
s-a stabilit a se începe 
montajul construcției me
talice între 1—10 
brie a. c.

O altă lucrare 
fantă la care s-a 
se duce o muncă susținu
tă este și terminarea sec
ției de ciuntire a cocsului 
de la furnalele vechi. In
trarea în funcțiune a a- 
cestei secții va permite 
furnaliștilor să sporească 
cu mult productivitatea 
muncii.

se

decem-

impor- 
dus și

ELECTRICIENI HARNICI

de ciu- 
mine- 
insta- 

la

Paralel cu aceste reali
zări, colectivul de munci
tori al șantierului 1 a e- 
xecutat pentru mina Te- 
Jiuc o instalație 
ruire automată a 
reului. Această 
lație a fost făcută 
mina Teliuc pe baza in
vestițiilor acordate pentru 
mica mecanizare.

Odată cu lucrările a- 
. mintite, în luna septem
brie la șantierul 1 mon
taj s-a dus și o luptă ho- 
tărîtă pentru realizarea de 
economii la materii prime 
și materiale, economii ce 
se ridică la peste 30.000 
lei.
---  ---------------- .«4-----------------

Consfătuire cu directorii
Zilele trecute a avut Ioc o consfătuire cu direc

torii școlilor din orașul Hunedoara, organizată de 
secția de învățămînt a sfatului popular. După ce 
au fost făcute citeva comunicări importante 
vind buna desfășurare a procesului de 

1960—1961, s-a făcut un

pri- 
învățărnint 

în anul școlar 1960—1961, s-a făcut un schimb 
de experiență la școala nr. 1. Directorii au anali
zat modul cum a fost îndeplinit pianul de școlari
zare, cum se realizează politehnizarea, deci felul 
în care funcționează atelierele școlii și cum mun
cesc grupele de elevi în ateliere, după care au a- 
sistat Ia ore.

In concluzii s-a arătat necesitatea întăririi disci- 
istorie trebuie pus 
patriotică 
se poate

plinei și faptul că la lecțiile de 
un accent deosebit pe educarea 
lor. Consfătuirea s-a dovedit cît

| resantă și folositoare pentru toți directorii de școli.

a elevi- 
de inte-

♦ ♦♦

c. atelierul și-a

mă a muncitorilor de la 
atelierul electric din ca
drul Mecanicului șef 
I.G.S.H. In luna septem
brie a.
depășit- planul cu 10 la 
sută, realizînd economii 
de aproximativ 2.000 iei. 
Printre reparațiile execu
tate se numără 21 de etec- 
iromotoare de diferite pu
teri, 5 agregate de sudură 
și altele.

Și în aceste zile ale 
octombrie munca

In plin cîmp la Poș
ta Nouă au apărut mai 
intîi citeva magazii im
provizate pentru mate
riale, citeva blocuri, apoi 
o baracă cu pretenții de 
trăinicie ; era făcută 
din cărămidă și chiar 
tencuită. Aici — s-a a- 
flat — urma să fie 
grupul de șantiere con
strucții 4 din I.C.S.N. 
și totodată „epicentrul" 
viitoarelor construcții.

Astăzi cîmpul este 
populat de noile blocuri 
cărora din vara aceasta 
le ține bună și utilă to
vărășie o școală de 7 
ani cu 16 săli de clasă, 
laboratoare, atelier, sală 
de sport. Școala se 

I înalță albă, impunătoa
re, cu clasele spațioase 

j pline de lumină cu mo
bilier nou, cu parchet pe 
jos. Acesta este un mi
nunat, neprețuit dar 
pentru cei aproape 900 
de copii, fii și fiice de 
siderurgiști și construc
tori.

Pentru succesul campaniei de toamnă
Pregătiri intense 
la Buituri...

de
gospo- 

coleciive 
din suburbia 
intense pre- 
acum, ei au 
baza de re

Pentru a respecta întoc
mai epoca optimă de în- 
sămînțare a grîului 
toamnă, membrii 
dăriei agricole 
„Drum nou“ 
Buituri fac 
gătiri. Pînă 
schimbat la 
cepție o cantitate de 2.000 
kg. grîu ce va fi însă- 
mînțat într-un lot semin- 
cer, au arat peste 50 la 
sută din suprafața desti
nată însămînțărilor de 
toamnă și au transportat 

continuă cu însuflețire, 
întrecerea socialistă avînd 
un caracter mai organizat 
a dat posibilitatea echi
pelor de electricieni să 
repare 3 electromotoare cu 
2 zile înainte de termenul 
planificat, lucrare la care 
s-a realizat și o economie 
de 400 lei.

Meritul revine îndeosebi 
comuniștilor Hoțea Ale
xandru, Mateeseu Costinel 
și utemistului Neamțu Ni- 
colae.

TEHEI NICOLAE 
corespondent

Bucuria a fost egală 
și pentru școlarii ,vechi" 
— vechi se socotesc și 
cei din a doua! — ca 
și pentru prichindeii ca
re in acest an 1960, au 
pășit intîia oară, sfioși, 
emoționați dar și min
ări, pragul unei școli.

Darurile
Clasele, coridoarele ai 
căror pereți imaculați, 
sint încă fără nici xn! 
fel de podoabă au o so-i 
brietate deosebită. Clopo
țeii glăscioarelor de co
pii izbucnind vesele, in- 
crezătoare, le dau o 
gingașă căldură și un 
farmec nebănuit.

In clasa intîia (sini 
cinci clase a intiia) toc
mai intră doi cite doi 
cei mai mici școlari, 
învățătoarea Chira Ele
na îi supraveghează cu 
grijă și apoi începe lec- 

pe cîmp cca. 450 care și 
căruțe cu gunoi de grajd.

In momentul de față, 
colectiviștii din această 
suburbie muncesc intens 
la recoltatul porumbului 
de pe suprafețele ce ur
mează a fi însămînțate cu 
grîu de toamnă, efectuînd 
în același timp și arătu
rile necesare.

...și la Răcăștie

toamnă 
cadrul 

co-- 
din 

Aici, 
comitetului de 
s-a schimbat o 
de 2.000 kg. 

restul de să-

Pregătiri intense pentru 
însămînțările de 
se execută și în 
gospodăriei agricole 
lective „Progresul" 
suburbia Răcăștie. 
prin grija 
conducere 
cantitate 
grîu, iar 
mînță a fost selecționată, 
urmînd ca în curînd să 
fie și tratată. Totodată, 
suprafața pe care s-a fă
cut recoltatul boreeagului 
și pe care urmeaza să se 
însămînțeze grîu de toam
nă a fost îngrășată cu 
gunoi de grajd și arată. 
Pentru ca însămînțările să 
nu întîrzie pe supra
fețele cultivate cu po
rumb, colectiviștii au 
transportat la capătul tar
lalei întreaga cantitate de 
gunoi pe care imediat du
pă recoltare îl vor îngro
pa sut brazdă.

Rămași în urmă

la 
de 
cu

Protlema efectuării pre
gătirilor necesare începerii 

timp a însămîîițărilor 
toamnă nu este privită 
același simț de răspun-

Medicii în mijlocul colectiviștilor
De curînd un grup de 

28 de medici, surori de 
caritate și delegate ale co
mitetului de femei din ora
șul nostru au poposit în 
mijlocul colectiviștilor din 
suburbia Boș.

împărțind în trei grupe, 
acest colectiv medical a 
făcut consultații la peste 
160 ' 
dul 
lor 
rat 
mente și au fost

de persoane din rîu- 
colectiviștilor, iar ce- 
suferinzi li s-au elibe- 
rețete pentru niedica- 

îndru-

ția de scriere. Pe filele 
caietelor cu linii, ml- 
nuțe încă nedeprtnse cu 
scrisul aștern linii drep
te, curbe, baslonașe și 
ovale. O, ce necaz! Un 
strop de cerneală ă pă
tat un caiet! In ochii 
fetiței strălucește bobita 

unei lacrimi. „Nu e ni
mic. Așa e la început. 
Atenție, și nu se va 
mai întîmpla", o liniș
tește învățătoarea.

Și cit sînt ei de 
cei dintr-a întiia au 
puns darului cu 
Cosghir Qheorghe 
Barbu Adrian au luat 
10 la aritmetică iar 
Bembe Gheorghe și A- 
ron Dorina 10 la citire.

Cei mai „vîrstnici" — 
elevii din clasa a VII-a 
— au luat și ei încă 
din primele zile de 

/H'CZ 
ras- 
dar:

și

dere peste tot. Membrii 
gospodăriei agricole colec
tive din suburbia Boș, de 
pildă, au reușit să discute 
abia mai zilele trecute 
ce anume trebuie să facă 
pentru această campanie. 
In afară de faptul că au 
schimbat prin baza de re
cepție 2.000 kg. grîu, ci nu 
au făcut mai nimic pentru 
asigurarea succesului cam
paniei de toamnă. Mai 
mult, aici nu s-a executat 
în întregime nici dezrni- 
riștitul suprafețelor de pe 
care s-a făcut recoltatul 
păioaselor. In ce privește 
culesul porumbului pe a 
cărui suprafață urmează 
să se însămînțeze grîu de 
toamnă, această lucrare se 
desfășoară anevoios.-

Ținînd cont de timpul 
înaintat și de rolul im
portant pe care îl are 
desfășurarea la timp a în- 
sămînțărilor de toamnă, 
comitetul de conducere al 
gospodăriei din suburbia 
Boș are datoria să ia 
toate măsurile cuvenite.

♦

Cififi

răspîndiji
ZIARUL 

„UZINA 
NOASTRĂ"

diferite
v
în fața 
de co- ț

fost țipată 
„Lumina V;i

mâți să urmeze 
tratamente.

După aceasta, 
unui mare număr 
lectiviști a 
conferința: 
viața".

In aceeași 
rlc medici s-a deplasat în ‘ 
satul Groș unde de ase
menea a dat o serie de 
consultații.

ANDRUȚ MIRCEA 
corespondent

școală note bune: Ca
nea Mihai are mare pa
siune pentru aplicațiile 
practice din aielier și 
deci un motiv să-și în
sușească temeinic noile 
cunoștințe industriale și 
să ia și un 10, iar Uia- 
coneasa Aurelian a lua! 
9 la limba rusă.

In clasa a. V-a Ă — 
dirigintă profesoara Tă
tara Maria — a și a- 
părut îngrijit desenat, 
un grafic al situației la 
învățătură Și altul pen
tru frecvența copiilor la 
școală. O consultare a 
catalogului provizoriu e 
mulțumitoare. Elevii și 
elevele clasei a V-a A 
au primit și ei multe 
note bune. Czego Doi
na, Molea Florin, Că- 
lușer Maria au clteși 
trei 10 la matematică.

Anul acesta, primul 
din șesenal, a adus cu 
el multe daruri și pen
tru cei mari ca și pen
tru cei mici.

DELIA BOGDAN



Invingînd 
greutățile

In cursul lunii trecute, 
la laminorul trio au avut 
loc o serie de opriri acci
dentale provenite din lip
să de gaz, dărîmarea bol
ții la cuptorul nr. 2 și 
defecțiunea de la motorul 
de angrenare. Invingînd 
aceste greutăți și intensi- 
ficînd ritmui întrecerii, 
muncitorii de aici au reu
șit să se achite cu cinste 
de sarcinile ce le reve
neau. Astfel, planul de 
producție lunar a fost în
deplinit și chiar depășit 
cu un procent de 3,04 la 
sută.

La aceasta au contri
buit în mod deosebit mun
citorii din schimbul con
dus de tovarășul Socol 
Gheorghe care și-au reali
zat sarcinile de plan in 
proporție de 104.30 la 
sută, precum și celelalte 
două schimburi de sub în
drumarea tovarășilor Stăn- 
ciulescu loan și Coșeru 
Vasile care au laminat cu 
^92 la sută și respectiv 
cu 1,82 la sută mai multe 
Wne de oțel.

JUVERDEÂNU I0A\

GAZETA DE PERETE 
CU ACTIVITATE BOGATA

Colectivul de muncă de 
la laminorul de 650 mm. 
și-a îndeplinit încă la 
sfîrșitul lunii august an
gajamentul luat pe anul 
1960, dînd peste sarcinile 
de producție 17.184,6 tone 
laminate.

La realizarea acestui 
succes o contribuție a 
adus și gazeta de perete 
„Laminatorul“ organ al 
organizației de bază, al 
comitetului sindical și 
U.T.M. din cadrul secției. 
Cum era și firesc colecti
vul de redacție din care 
fac parte tovarășii' Dra
gan Emeric, Diaconu Ion, 
Boldin Silviu, Voinea Ion, 
Cobîrzan Traian, Walker 
Eduard, Marian Petru, 
și-a îndreptat întreaga 
activitate a gazetei de pe
rete spre rezolvarea celor 
mai principale probleme 
de la locul de muncă și 
în primul rînd spre înfăp
tuirea sarcinilor celui 
de-al IlI-lea Congres al 
partidului. De la începu
tul anului și pînă în pre
zent, gazeta de perete, 
vînd apariție bilunari, a 
publicat peste 100 arti
cole, din care 40 au fost 
axate pe probleme econo
mice, 20 pe munca poli

S-a deschis un nou magazin
Studiind în permanență cerințele de consum ale 

populației din orașul nostru și anaiizînd propunerile 
făcute în acest sens. Comitetul executiv al sfatu
lui popular al orașului, împreună cu conducerea 
O.G.L. „Produse industriale", a amenajat în str. 
Cloșca nr. 1 un nou magazin. Este vorba de ma

gazinul „Auto-moio" unde posesorii de mașini, moto
ciclete, biciclete și toți acei ce au motoare, își pot 
procura piesele de schimb necesare.

Deschisă în ziua de 4 octombrie a. c., noua 
unitate industrială face parte integrantă din cele 
5.000 magazine ce se vor da în funcțiune in cursul 
planului șesenal.

, DRAGO ARTUR

tică de masă, iar restul 
priveau diferite alte laturi 
ale activității laminatu
rilor.

.Majoritatea articolelor 
economice apărute au fost 
consacrate descoperirii re
zervelor interne ale sec
ției, măsurilor ce trebuie 
luate pentru creșterea pro
ductivității muncii, pentru 
obținerea de economii și 
reducerea prețului de cost. 
Iată spre exemplu în edi
ția din 29 iulie a. c. gă
sim un grupaj de infor
mații care relatează suc
cesele obținute pe cele 3 
schimburi din cadrul sec
ției și îndeplinirea sarci
nilor de plan înainte de 
termen. Ediția cuprinde o 
scurtă informație sub 
titlul: „Pentru creșterea
producției". Valoarea deo
sebită a acestei informații 
constă în aceea că nu se 
mulțumește numai să în
fățișeze cititorilor măsu
rile luate în ajustaj, dar 
în același timp semnalea
ză conducerii secției une
le neajunsuri de înlătura
rea cărora depinde în bu
nă măsură sporirea pro
ducției.

In ediția din 11 septem
brie sub semnătura mais
trului Savu Alexandru a 
apărut articolul intitulat 
„Să laminăm cu toleran
țe minime". Importanța a- 
cestui articol constă în 
aceea că atacă o proble
mă deosebit de importan
tă pentru realizarea de e- 
conomii. Iată un frag
ment: Un blum obișnuit 
care se laminează la sec
țiunea de 80x80 mm. are 
după laminare o lungime 
de 32 m. din care după 
înlăturarea șutajului re
zultă o lungime de 31,6 
m. Dacă laminăm la o 
secțiune de 79x79 mm..

deci cu o toleranță de nu
mai 1 mm, același blum 
va avea după laminare și 
înlăturarea șutajului 32,7 
m. Vom obține deci o e- 
conomie de 3 la sută, iar 
într-o lună cîteva sute to
ne oțel în plus. Noi am 
început să aplicăm cu 
succes această metodă și 
am obținut rezultate fru
moase. De aceea, în 
scopul să aducem econo
mii tot mai mari combi
natului, chemăm toate 
schimburile să facă acest 
lucru". Deși de la publi
carea acestui articol n-a 
trecut mult timp totuși 
laminarea cu toleranțe 
minime a fost extinsă la 
toate schimburile.

Merit deosebit îi revine 
colectivului gazetei de pe
rete pentru faptul că a 
știut să folosească cu pri
cepere caricaturile, gen 
publicistic mult apreciat 
de către cititori. Eaptul 
că într-o perioadă de timp, 
schimburile de noapte nu 
obțineau aceleași rezultate 
ca cele de zi, a dat de 
gîndit colectivului. Orga
nized cîteva raiduri de 
noapte la locurile de mun
că cu memtrii colectivu
lui de redacție, a reieșit 
că unii muncitori și chiar 
șefi de echipă aveau obi
ceiul să doarmă în timpul 
serviciului. Astfel, în ur
ma constatărilor făcute au 
fost publicate numeroase 
caricaturi. Iată cîțiva din
tre cei caricaturizați: Bor
dei Gheorghe mecanic la 
pompe, Dunea Octavian, 
Habără Gheorghe elec
tricieni, Mărăcine Ște
fan șef de echipă, 
Biro loan și Cociobea 
Cornel muncitori de la 
stația de pompe, Kratofil 
Elena telefonistă și alții. 
Caricaturile publicate au

avut drept urmare lichida
rea dormitului în timpul 
serviciului.

Intr-un timp, șeful de 
echipă de la ajustaj An
tal Gheorghe a dat mult 
de furcă conducerii sec
ției. Din anumite nemul
țumiri personale în loc să 
mobilizeze oamenii din e- 
chipă la îndeplinirea și 
depășirea planului de pro
ducție, el provoca diferite 
intrigi între ei, fapt ce 
ducea la demobilizarea a- 
cestora, făcînd ca echipa 
condusă de el să fie me
reu codașă. Dar iată că 
într-o zi la gazeta de pe
rete a apărut o carica
tură însoțită de o epi
gramă.

Bineînțeles că acest lu
cru a avut efectul dorit. 
Șeful de echipă Antal 
Gheorghe și-a schimbat 
complet atitudinea față de 
muncă, în momentul de 
față fiind printre fruntașii 
de la ajustaj.

Putem spune fără a 
greși că prin activitatea 
sa gazeta de perete „La- 
minatorul" și-a cîștigat pe 
merit prețuirea muncitori
lor, inginerilor și tehni
cienilor și ocupă un loc 
de c’rste în viața secției, 
îmbunătățirea permanentă 
a conducerii de către or
ganizația dc partid a ga
zetei de perete va contri
bui la creșterea rolului 
său în lupta pentru de
pășirea sarcinilor de pro
ducție.

TOVARĂȘI,
Abonați-vă din timp 

la ziarele și revistele 
sovietice pe anul 1961. 

Abonamentele te 
primesc de către ofi
ciile P.T.T.R., agen
ții și factorii poștali, 
difuzorii de presă din 
întreprinderi, instituții 
și de la sate.

acest an, întrecerea 
rofesii a cunoscut o 

largă dezvoltare în combi
natul siderurgic-Hunedoa- 
ra Studiul 
unui plan 
comitetului 
a scos la 
tatea ca întrecerea pe pro
fesii să- fie organizată în 
primul rînd în secțiile de 
bază unde sînt create con
diții favorabile acestei în
treceri. Apoi, treptat, ea 
urma să fie extinsă și în 
secțiile auxiliare. Așa a 
pornit întrecerea pe profe
sii în acest an la ambele 
secții de furnale, oțelării, 
laminorul de 800 mm. și 
bateriile de cocsificare. De 
exemplu, la furnale, între
cerea a fost organizată 
pentru cîștigarea titlului 
de cea mai bună echipă 
sau brigadă de furnaliști, 
încărcători, cauperiști ; la 
oțelării: pentru cîștigarea 
titlului de cea mai bună 
echipă sau brigadă de to- 
pitori, turnători, echipă de 
la oalele de turnare și pre
gătirea trenurilor de turna
re, iar la laminoare pen
tru cîștigarea 
cea mai bună echipă de 
fochiști de la cuptoarele 
adînci și cu propulsie, cea 
mai bună echipă de lami- 
natori, cel mai bun mane- 
vrant etc.

©ti timpul această între
cere a fost organizată și 
în cadrul colectivelor de

făcut pc baza 
de acțiune a 
sindical G.S.H. 
iveală poaibili-

titlului de

Orașul nostru cît mai curat,
mai

muncă auxiliare, constatîn- 
du-se că și aceste colective 
aduc un aport prețios la 
realizarea sarcinilor de 
producție și chiar pot in
fluența în mod pozitiv 
realizarea de indici econo
mici mult superiori fața dc 
perioadele trecute. In a- 
ceastă categorie au intrat 
lăcătușii, electricienii, apa- 
ductierii, instalatorii, zida
rii șamotori și macaragii.

prin faptul că la ea par
ticipă pînă în prezent a- 
proape 2,000 de siderur
giști încadrați în 161 de 
echipe și brigăzi.

Obiective concrete =-
rezultate bune

Caracteristic-este faptul 
că în întrecerea pe profe
sii s-a pus un accent deo-

tru realizarea planului de 
producție alte 50 de punc
te. Orice depășire a prin
cipalilor indici de plan 
aduc echipei sau brigăzii în 
plus puncte prețioase care 
la sfîrșitul lunii o situea
ză pe locul bine meritat. 
Punctajul în întrecerea pe 
profesii stimulează și alte 
preocupări, cum ar fi de 
pildă, preocuparea pentru 
funcționarea ritmică a a-

nii sînt preocupați numai 
de realizarea unei produc
ții sporite prin exploatarea 
intensivă a agregatelor. Da, 
este și acesta un adevăr, 
dar în plus, înfr-ajutorarea 
tovărășească se dezvoltă 
neîncetat. Comunistul Ena- 
che Constantin, șeful unei 
brigăzi de oțelari, a luat 
în brigadă cinci tineri pe 
care s-a angajat să-i cali
fice anul acesta în mese-
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odihnă,
= J

menlelor și străzilor, 
parcurilor și a zonelor ■j 
verzi, la buna gospodă-^ 
rlre în general a oră-'ț 
șului. Faptele însă vor-] 
besc de la sine. Oricine] 
știe cum arăta înainte] 
vreme acest oraș, nu] 
poate să nu remarce ait] 
de mult și-a schimbat 
el înfățișarea... J

Spre sfîrșitul raportu-i 
lui prezentat, se citesc 4 
și numele comitetelor 4 
cîștigătoare. Ele sini 4 
aceleași de mai inain- 
te: pe locul îr.tti s-a ■j 
clasat comitetul de la 
blocul nr. 3 al cărui ■j 
președinte este comu- j 
nistul Boroșescu David: y 
pe locul doi comitetul -j 
de la blocul nr. 1 a/ -j 
cărui președinte este to-y 
varășul Bartok loan, > 
iar pe locul trei conu-J 
teiul de pe strada J 
Brincuș. Membrii ctces- 
tor comitete, ca și cei-j 
lalți sînt veseli, gu ini-'] 
mile pline de mindrie. In ) 
vreme ce tovarășul ^oZ-1 
dan Teodor, ofeepre^e-^ 
dinte al comitetului e--] 
xecutiv al sfatului popu-} 
Iar orășenesc, le inmî-'i 
nează drapelele roșii 
fruntași și-i felicită Cil-] 
duros pe clștigătorl,") 
glodurile multora din 1 
sală zboară chiar fără^ 
voia lor, la parcurile 
și zonele pline cu flori "i 
șf verdeață, la bloca-]

In zilele de 
sălile clubului muncito
resc din O.M. sînt mai 
liniștite. Astăzi însă, — 
duminică 2 octombrie — 
sala mică a devenit a- 
proape neîncăpătoare. 
S-au adunat aici zeci 
de femei și bărbați, 
membrii ai comitetelor 

de circumscripții, blocuri 
și străzi, deputați. Au 
venit cu toții să afle 
rezultatele întrecerii des
fășurate în cea de a 
doua etapă sub lozinca 
„Orașul nostru cît mai 
frumos, cît mai curat"7

In prima perioadă de 
întrecere drapelele de 
fruntași au fost cîștiga- 
te de comitetele de la 
blocurile nr. 1 și 3 și 
de cel de pe strada 
Brincuș. Acum? Nimeni 
încă nu știe. Toți aș
teaptă cu mare nerăb
dare să afle care vor 
fi fruntașii.

Tovarășul Simcria 
Avei din partea sfatului 
popular orășenesc face 
analiza muncii. Se ci
tează cifre și exemple: 
peste 115.000 cetățeni au 
efectuat mai mult de 
700.000 ore muncă pa
triotică, valoarea lucră
rilor ridieîndu-se la su
ma de 1.725.299 lei. 
Mulți dintre cei pre- 
zenți rămîn oarecum 
surprinși de atttea cifre 
și parcă nu le vine a 
crede că în dosul lor 
se ascunde munca și rile și străzile îngrijite^ 
strădaniile lor, precum 
și a multor alți cetățeni 
care au participat cu 
entuziasm la întreține
rea blocurilor, uparta-

an de mulți siderurgiști. 
Printre ei se află tovară
șii Ispas Iulian, Karama- 
lis Teodor, Klusch Osvald, 
Sergiu Gostică, Orelt 
Paul, Iacob loan, Tăgîrță 
Stelian, Olaru Alexandru, 
maiștrii Sirca 
Călțun Valentin,
loan, Păpușoiu loan, 
nerii Bun Maxim, 
Constantin și alții.

Tiberiu, 
Hăulică 

ingi- 
Dan

Efortul lor se concretizează 
în asigurarea condițiilor 
opiime de funcționare rit
mică 
cerea timpilor de reparații 
și în 
rirea 
lelor, cuptoarelor din oțe
lării sau a laminoarelor.

Pentru atragerea perso
nalului tehnic, a ingineri
lor și maiștrilor la spri
jinirea muncitorilor aflați 
în întrecerea pentru reali
zarea cu succes a angaja
mentelor, a fost inițiată 
întrecerea pe profesii și 
pentru maiștrii, inginerii 
șefi de schimb.

Amploarea pe care a 
luat-o întrecerea pe profe
sii în combinatul siderur
gic poate fi ilustrată puncte în întrecere iar pen-

a agregatelor, redu-

cele din urmă în spo- 
productivitații furna-

sebit pe stabilirea unor o- 
biective concrete drept cri
teriu de întrecere. Aceasta 
constituie de fapt factorul 
mobilizator în munca de zi 
cu zi a siderurgiștilor. La 
furnale de pildă, criteriile 
de întrecere oglindesc preo
cuparea ce se acordă spo
ririi producției, a indicilor 
de utilizare, în care scop 
pentru fiecare 100 kg. fon
tă realizată în plus pe me
tru cub volum util de fur
nale față de indicele pla
nificat se acordă în plus 
echipei respective 7 puncte. 
Am arătat că cele 7 puncte 
sc acordă în plus deoarece 
pentru realizarea indicelui 
de utilizare planificat echi
pa respectivă cîștigă 50 dc

gregatului între două re
parații planificate, îngriji
rea rinelor și a șticului, 
crearea celor mai bune 
condiții de muncă etc. O- 
biective concrete asemănă
toare caracterizează între
cerea pe profesii și în ce
lelalte secții : oțelării, la
minoare, cocserie și altele, 

întrecerea pe profesii are 
efecte 
întăririi 
liste în 
spiritul 
tovărășească. Cîteva exem
ple pot confirma pe de
plin aceasta. La noua oțe- 
lărie, întrecerea între bri
găzi se desfășoară cu mul
tă pasiune. O privire su
mară asupra acestui fapt 
ar lăsa impresia că oatue-

pozitive și asupra 
disciplinei socia- 
muncă, dezvoltă 
de într-ajutorare

ria de topitori. Din bri
gada comunistului Tîrpescu 
Mihai s-au ridicat alți doi 
prim-topitori — Prodan 
Ion și Drăghin loan. Un 
alt exemplu îl oferă și 
faptul că la vechea oțelă- 
rie, comunistul Mogonea 
Constantin se preocupă zi 
de zi ca toți tinerii din 
brigada pe care o condu
ce să ajungă la nivelul 
lui de cunoștințe ; prim- 
topitorul Noiogan Alexan
dru a imprimat în rîndul 
membrilor brigăzii lui 
simțul de răspundere pen
tru îmbunătățirea calității 
oțelului și respectarea sor
timentelor planificate.

Titlul de cel mai bun 
în întrecerea pe profesii 
a fost cîștigat în acest

Progresivitatea
nu cunoaște răgaz

Progresele care s-au în
registrat în întrecerea pe 
profesii la C.S.H. sînt 
demne de evidențiat. Lună 
de lună, pe lîngă spori
rea numărului de partici
pant la această întrecere, 
rezultatele în creșterea 
producției, productivității 
muncii, îmbunătățirea ca
lității producției, au sporit 
considerabil. Spre exem
plu, în luna februarie din 
acest an, prim-topitorul 
Tăgîrță Stelian, de la fur
nalul nr. 3, împreună cu 
echipa sa a realizat pla
nul de producție în pro
porție de 100 la sută, iar

de mîinile lor care fac-^ 
orașul nostru mereu j 
mai frumos, mai atră-] 
gător.

A. B. -j

j.—

indicele de utilizare era 
de 0,810 tone pe metru 
cub volum util de furnal. 
Desfășurind o însuflețită 
întrecere pentru cîștigarea 
titlului de cea mai bună 
echipă de furnaliști, în 
lunile următoare realiză
rile echipei au sporit. In 
luna august, aceeași e- 
chlpă a realizat planul în 
proporție de 104,34 la 
sută, producînd maî mult 
cu 65 kg. fontă pe flecare 
metru cub volum util de 
furnal decît în februarie. 
O comparație asemănătoa
re arată că prim-topitorul 
Iacob Ioan, de la furna
lul nr. 4, a realizat în 
luna august față de fe
bruarie o producție cu 6 
procente mai mare și pe 
metru cub volum util de 
furnal a produs 
kg. mai multă 
(comparațiile sînt
luna august cînd cei amin
tiți au cîștigat 
pe profesii)

Verificată în 
întrecerea pe 
dat rezultate bune, a fă
cut ca tot mai mulți 
muncitori, tehnicieni și in
gineri să privească cu 
încredere efectele ei. Ceea 
ce trebuie subliniat, este 
următorul fapt : fruntașii 
întrecerii pe profesii să 
împărtășească cu răbdare 
și pricepere experiența 
lor tuturor siderurgiștilor.

0. ILIESCU

cu 180 
fontă, 

date cu

îritrecere*

practici, 
profesii a



• ft Aniversarea 
a 11 ani de la
proclamarea

Lucrările Adunării Generale a O.N.U.

Ședința plenară 
din seara zilei 

de 3 octombrie

repre-

NEW YORK (Ager- 
pres). — TASS trans
mite :

La ședința plenară din 
seara zilei de 3 octombrie 
a Adunării Generale s-a 
discutat problema
zentării Chinei în O.N.U. 
Primul a luat 
Pejvak Abdul 
reprezentantul 
nului, care s-a 
cu hotârîre pentru 
uoașterea drepturilor 
gitime ale R. P. Chineze 
în O.N.U. Nimeni nu poa
te contesta, a declarat el, 
că aceasta este o proble
mă internațională care in
teresează în primul rîrtd 
Organizația Națiunilor U- 
nlte.

Sprijinind amendamen
tele Nepalului și Guineei 
care prevăd îndepărtarea 
din O.N.U. a reprezentan
ților lui Cian Kai-și și 
înlocuirea lor cu reprezen
tanți ai R P. Chineze. 
A. Novotny, președintele 
R. S. Cehoslovace, a de
clarat că se alătură păre
rii majorității Adunării 
Generale care consideră 
că este timpul să se pună 
capăt dictatului Statelor 
Unite în această proble- 
mă.

Luînd apoi cuvîntul, T. 
Jlvkov, șeful delegației 
bulgare, a sprijinit cu căl
dură cererile cu privire la 
restabilirea imediată a 
drepturilor legitime ale 
R> P, Chineze In O.N.U.

în cuvîntarea sa, repre
zentantul Nepalului, R. 
Saha, a sprijinit satisfa
cerea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze în 
O.N.U. Guvernul Repu
blicii Populare Chineze, a 
declarat el, indiferent da* 
că aceasta este sau nu 
pe placul unor state, e* 
xistă de mai bine de zece 
ani și, fără participarea 
Iul, nu este cu putință 
rezolvarea problemelor 
privind regiunea Extremu
lui Orient și a problemei 
dezarmării,

Irt cuvîntarea sa, îsmail 
Ture, delegatul Guineei, 
s-a pronunțat pentru res
tabilirea drepturilor Chinei

cuvîntul 
Rahman, 

Afganista- 
pronunțat 

recu- 
le-

Indiei, 
subl i- 

dezbă- 
are o

în O.N.U. El a sprijinit 
amendamentele Nepalului 
și a prezentat un amenda
ment propriu în care pro
pune înlocuirea în O.N.U. 
a ciânkaișistului cu un re
prezentant al Republicii 
Populare Chineze.

Reprezentantul 
Krishna Menon, a 
niat că problema 
tută de adunare
mare însemnătate politică. 
Referindu-se la proiectul 
american de rezoluție ca
re, încâlcind regulile 
procedură, a fost 
tat în Comitetul 
Menon a arătat 
aceasta Comitetui 
drepturile Adunării Gene
rale.

Refuzînd Chinei dreptul 
de a fi reprezentată în 
O.N.U., a spus Menon, 
Organizația Națiunilor U- 
nite sfidînd rațiunea, ne
socotește adevărata stare 
de lucruri. Reprezentantul 
Indiei și-a exprimat uimi
rea în legătură cu poziția 
Angliei în această pro
blemă.

In încheiere Menon a 
cerut să fie respins pro
iectul de rezoluție al Co
mitetului General și să 
fie adoptat amendamentul 
Nepalului la acest pro
iect,

Cu aceasta, datontă 
orei înaintate, ședința de 
seară a luat sfîrșit. Intru- 
cîi lista vorbitorilor în a- 
ceastă problemă nu a fcst 
nici pe departe epuizată, 
președintele a declarat că 
discutarea ei va continua 
în cadrul ședinței de sea
ră din 5 octombrie a A- 
dunării Generale.

de 
adop- 

general, 
că prin 
uzurpă

(Urmare din pag. l-a)

în trimestrul 
s-a schimbat, 

îndeplinirii 
producție a 
In luna iu- 
vechi au

Calificarea profesională 
în pas cu progresul tehnic

(Urmare din pag. I-a)

Republicii Democrate Germane
Prima turbină de 100

Mw construită in R.D.6.
La termocentrala din 

Lubbenau, care se află 
încă în curs de construc
ție, a fost conectată ex
perimental la rețeaua de 
energie electrică cea de-a 
patra turbină de 50 Mw.

Astfel, prima parte a 
acestui gigant energetic 
are o putere de două sute 
Mw de energie electrică, 
cantitate suficientă pen
tru satisfacerea în pro
porție de 50 la sută a 
necesităților tuturor în
treprinderilor industriale 
din regiunea Cottbus.

In prezent, constructorii 
de cazane de Ia între
prinderea Spezialbau din 
Magdeburg lucrează la 
montarea ultimului cazan, 
cel de-al șaselea, la uzi
na nr. 1 a termocentralei. 
Ei creează astfel o impor
tantă premisă pentru ter
minarea primei 
construcției pînă 
șitul anului I960, 
rînd, la uzina nr. 
mocentralei va 
montarea unei turbine de 
100 Mw proiectată și con
struită pentru prima dată 
în R. D. G,

părți a 
la sfîr-
In cu-

2 a ter- 
începe

Reconstruirea centrelor 
unor orașe

Conform prevederilor 
planului septenal a Repu
blicii Democrate Germane, 
în urma construirii 
număr de clădiri, 
tul unor orașe
schimba radical în 
cîțiva ani.

Pînă în 1965 
construite 220 noi 
plexe de locuit, 
dintre acestea 
tind un adevărat cartier.

unui 
aspec- 

se va 
numai

vor fi 
corn- 

fiecare 
reprezen-

In vasta acțiune de re
construcție a centrelor 
distruse ale marilor orașe 
din R. D. Germană de 
un ajutor de neprețuit 
este larga inițiativă a 
populației. Incepind de la 
ampla dezbatere a proiec
telor elaborate de arhi- 
tccți și terrainînd cu mun
ca efectivă prestată în 
mod voluntar la ridicarea 
construcțiilor, totul ex
primă grăitor strînsa le
gătură care există și în 
acest domeniu între gu
vern și popor. Exemplul 
Aleei Stalin din Berlin, 
la a cărei construcție au 
participat zeci și sute de 
mii de berlinezi, este edi
ficator. In 
pilda 
urmată de locuitorii orașe
lor Leipzig, Dresda, Mag
deburg și Rostock.

Planul de șapte ani al 
R. D. Germane prevede 
reconstruirea centrelor a- 
cestor orașe, precum și 
din Karl Marx-Stadt, 
Frankfurt pe Oder, Nou- 
brandenburg, G.ra și din 
numeroase alte orașe de 
mărime mijlocie.

Reconstrucția centrului 
orașului Gera, de pildă, 
implica transformarea fun
damentală a spațiului cen
tral, construit la întîm- 
plare sub regimul capita
list.

Datorită succesiunii mai 
multor piețe construite în
tre Elba și gara principa
lă, ca și datorită cuprin
derii construcțiilor de pe 
malul Elbei în partea cen
trală a orașului, Magde- 
turgul prezintă de pe a- 
cuin trăsături cu totul noi 
in arhitectura sa. In pre
zent, principală problemă 
arhitectonică o reprezintă 
aspectul pieței centrale a 
orașului, care urmează a

ultimii ani, 
berlinezilor a fost

fi întregită de o impună
toare clădire administra
tivă, de hotelul gării și 
de un magazin universal. 
In jurul centrului Magde- 
burgului peste 15.200 lo
cuințe formează o cunună 
de complexe de locuit.

In Dresda, al cărei 
centru a fost complet dis
trus, se ridică acum, într-o 
nouă înfățișare, vestita 
piață „Almarkt", tiu an
samblu deosebit de armo
nios. Intre „Postplatz" și 
„Pirnaischer Platz" se ri
dică clădirile unei noi 
străzi principale. Aci se 
reconstruiesc absolut toa
te edificiile galeriilor de 
tablouri și muzeelor, 
oraș se concentrează 
la sută din totalul con
strucțiilor de locuințe pre
văzute pentru întreaga re
giune. In acest scop s-a 
alocat pînă în 1965 suma 
de 900 milioane mărci.

In vestitul oraș al tîr- 
gurilor internaționale, 

Leipzig, noul și mărețul 
„Ring" este întregit prin 
construirea pieței „Karl 
Marx“ ca centru politic și 
social. Măreața clădire a 
operei care urmează a fi 
terminată în curînd, edifi
ciul „Casei artei și știin
țelor", reconstrucția mu
zeului de artă, precum și 
edificiul impozant al stu
dioului de radio și tele
viziune întregesc 
marilor construcții care se 
desfășoară în acest oraș.

La Karl Marx-Stadt se 
stabilește în prezent legă
tura cu centrul. Aci se 
vor construi între alte 
clădiți noi, un teatru, un 
hotel, mâi multe cinema
tografe, mari restaurante 
și magazine.

In vechiul oraș Potsdam 
se vor ridica de asemenea 
importante clădiri.

pro- 
de 

mai

tehnico*

In
50

tabloul

re cu necesitățile impuse 
de gradul de înzestrare 
tehnică și de dezvoltare 
a combinatului.

Hotărirea Comitetului 
Central al P.M.R. șt a 
Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. cu privire la ri
dicarea nivelului tehnic al 
producției a avut o înrîu- 
rire deosebită asupra ac
țiunii noastre de perfec
ționare a calificării 
tesionale și obținerii 
rezultate practice
bune în producție. Am a- 
vut satisfacția să consta
tăm, în urma organizării 
învățămîntului 
profesional, că mul ți din
tre acei tovarăși care se 
mențineau cu un minimum 
de cunoștințe tehnice 
(care nu se străduiau să 
și le completeze), au ce
rut inginerilor și tehnicie
nilor detalii mai complete 
asupra sistemului și nor
melor de exploatare fero
viară prezenlîndu-se apoi, 
în fața comisiei de exa
minare cu un bagaj îmbo
gățit de cunoștințe tehni
ce și teoretice, verificate 
de rezultatele practice.

Corpul mecanicilor de 
locomotive, într-o majori
tate apreciabilă, a dove
dit, la examinare, cunoș
tințe tehnice profesionale 
la nivelul cerut astăzi. 
Mecanicii Tașcă Mircea, 
Lungescu Iosif, Mara Ște
fan, Tuca Gheorghe, Popa 
Mihai, Goldiș loan și al- 
ții, corpul impiegaților de 
mișcare, printre care Er- 
han Pavel, Rădulescu Ma
rius, Onofrei Vasile, Zam- 
firescu Haralambie, Băr- 
zan Ștefan, Stănciulescu 
Constantin, Grădinara A- 
lexandru și mulți alții au 
ieșit din cadrul îngust de 
practicism învechit și dău
nător, la un nivel avan
sat din punct de vedere 
tehnic în exploatarea par
cului de locomotive și va
goane, în dirijarea trenu
rilor și deservirea secți
ilor.

Trebuie să subliniez că 
problema ridicării nivelu

lui tehnic al activității fe-

greoaie 
trenuri- 

pentru 
capaci- 
a loco-

Scurte gflrl
TOKIO. Aproximativ 

4(5,000 de Oăffleni ai mun
cii dih capitala Japoniei 
și din suburbiile el au 
participat la 2 octombrie 
la sărbătorirea ziarului 
„Akahata", organ centrai 
ai P.O. din Japonia.

WASHINGTON. La 2 
octombrie au avut loc la 
Washington tratative în
tre Eisenhower, primul 
ministru al Angliei Mac
millan și primul ministru 
al Australiei, Menzies.

mestru. Dar 
III, situația 
Ritmicitatea 
planului de 
lăsat de dorit, 
lie, furnalele 
produs doar 4 tone fontă 
peste plan. Este surprin
zător faptul deoarece la 
7 iulie planul era depă
șit cu 320 tone, la 21 iu
lie cu 336 tone, iar 
sflrșitul lunii...? Deși 
luna august planul 
producție era mai mare cu 
800 tone față de cel din 
iulie totuși furnaliștiî 
produs 368 tone peste 
nul lunar ca apoi în 
tembrie realizările să 
dă din nou. In luna 
tembrie, furnalele vechi, 4 
zile nu și-au îndeplinit 
planul decît în proporție 
de cca. 92 la sută. Așa 
stînd lucrurile mai poa‘e 
fi vorba de o perfectă 
ritmicitate în îndeplinirea 
planului de producție — 
condiție hoțărîtbare pentru 
îndeplinirea ăngajamentu-

Ia 
în 
de

au 
pla- 
sep- 
sca- 
sep-

Ritmicitatea îndeplinirii planului de producție, 
asigură înfăptuirea angajamentelor

lui ? Dacă s-a ajuns în 
această situație, care în 
nici un chip nu poate per
sista și în trimestrul IV, 
pe lîngă deficiențele ma
nifestate în secția î-a fur
nale, un mare neajuns l-a 
provocat cocsul produs în 
trimestrul III, care a fost 
de o slabă calitate. A- 
ceasta a influențat nega
tiv sporirea producției de 
fontă, și a dus la dimi
nuarea economiilor reali
zate de furnaliști. Pe fie
care tonă de tontă 
consumat îh medie
cca. 40—50 kg, cocs mai 
mult decît era normal.

Situația de la laminorul 
bluming arată că proble
ma ritmicității îndeplini
rii planului de producție 
a fost neglijată complet. 
Colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de 
aici a realizat în luna iu-

s-a 
cu

lie peste sarcina planifi
cată 1.804 tone laminate, 
ca apoi în luna august și 
septembrie să rămînă sub 
plan cu aproape 4.000 de 
tone. îmi amintesc că la- 
minatorii de aici în pri
mul semestru au reușit să 
dubleze producția față de 
cea realizată în anul tre
cut și susțineau că dacă 
vor fi terminate noile cup
toare adînci și dacă se 
vor monta noile macarale, 
producția poate să spo
rească și mai mult. Aces
te cerințe au fost înde
plinite ; există 10 cuptoa
re adînci, 3 macarale ti- 
gler și 3 macarale pentru 
capace și situația de ce 
nu s-a schimbat ? La 
bluming există create eon- 
diții optime ca cel puțin 
în medie să se lamineze 
pe fiecare schimb 200 de 
lingouri, însă din cauza

slabei organizări a mun
cii nu sînt folosite din 
plin condițiile create.

Am pășit în cel de-al 
patrulea trimestru din a- 
cest an care va trebui să 
constituie și perioada de 
pregătiri intense în vede
rea noului an în care sar
cinile de plan vor fi spo
rite. Ca și în anul trecut, 
în acest ultim- trimestru 
atenția trebuie 
realizării unor
producție corespunzători în 
medie noilor sarcini de 
plan pe 1961.

In fiecare secție 
luate măsuri ca In 
scurt care a mai 
pînă la sfîtșitul 
planul de producție să fie 
realizat ritmic lă nivelul 
condițiilor create. In mod 
deosebit trebuie sprijiniți 
cocSaril printr-o aprovi
zionare corespunzătoare cu

acordată 
indici de

trebuie 
timpul 
rămas 
anului,

cocs

materii prime la timp și 
de calitate, care la rîiidul 
lor au datoria să livreze 
furnaliștilor numai 
de calitate.

Se pune din nou proble
ma aprovizionării oțelă- 
riilor cu fier vechi. Zilele 
trecute la vechea oțelărie 
încărcarea cuptoarelor a 
durat cca. 4 ore în loc 
de o oră și jumătate sau 
două. Aceasta din lipsa 
fierului vechi greu. Comi
tetul orășenesc U.T.M. 
trebuie să se preocupe in
tens de mobilizarea tine
retului la colectarea fie
rului vechi încît să fie 
valorificate complet imen
sele rezerve care mal e- 
xistă pe plan local. Ace
eași acțiune trebuie sus
ținută de către întreprin
derea de colectare a me
talelor din orașul nostru 
pentru ca oțelârii să poa
tă înfăptui cu succes an
gajamentul de a produce 
în acest ari cantități spo
rite de oțel.

O. CRIȘAN

roviarilor a căpătat ast
fel caracter de masă.

Numai în asemenea 
condiții colectivul nostru 
de feroviari a putut în
cheia trimestrul III al a- 
nului cu o depășire a pla- 
nului de transport de 2 la 
sută pentru linia normală 
și 6 la sută pentru linia 
îngustă, realizlnd și eco
nomii la prețul de cost in 
valoare de 745.534 lei 
Pe primele opt luni ale 
anului, economiile realiza
te la prețul de cost repre
zintă suma de 3.132.122 
lei.

— Ce perspective aveți 
în privința introducerii 
progresului tehnic la tran
sporturile uzinale?

— In ceea ce privește 
perspectivele de viitor ale 
activității noastre, ca ur
mare a sarcinii trasate de 
cel de-al lll-lea Congres 
al P.M.R., am întocmit 
un plan de măsuri, în ur
ma unui studiu practic, 
pentru ridicarea nivelului 
tehnic al activității tran
sporturilor. Sînt prevăzu
te 18 probleme mai -gto 
portante dintre care: rT- 
ționalizarea transporturi
lor interne, în scopul evi 
tării parcurselor 
și costisitoare a 
lor cu materiale, 
utilizarea întregii 
lăți de remorcare
motivelor ; organizarea a- 
ducerii mărfurilor de ma
să, în trenuri marșrute, 
pe feluri de marfă ; mări
rea capacității de trans
port a liniilor, prin insta
lații S.C.B. (semnalizare, 
centralizare, bloc); trece
rea de la tracțiunea cu 
aburi, la tracțiunea die- 
sel-electrică și altele. Le
gat de toate acestea, im
portant este, după cum 
am arătat, ridicarea *jve- 
lului de cunoștințe tej^ice 
al tuturor salariațilc^țn 
raport cu cerințele actua
le ale combinatului, prin 
inițierea unor cursuri spe- 
ciale cu probleme de teh
nică feroviară actuală.

Unele din măsurile pre
văzute cad în sarcina in
ginerilor și tehnicienilor 
feroviari și ele au înce
put să fie abordate. Al
tele sînt de competența 
Ministerului Industriei 
Grele și chiar a Ministe
rului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, cu care 
am început discuțiile spre 
rezolvare.

Golectivul nostru de fe
roviari este conștient de 
rolul bine determinat ce-1 
are în îndeplinirea sarci
nilor ce revin combinatu
lui în cadrul planului de 
6 ani de dezvoltare a eco
nomiei noastre naționale 
și de aceea luptă cu toa
te forțele ca realizările 
sale să fie corespunză
toare nivelului tehnic de 
exploatare din ce în ce 
mai perfecționat al agre- 
gatelor și sprijină efectiv 
pe siderurgiști în mate
rializarea prețioasei lor T 
nițiative, de a îndeplini 
cu 2 ani mai devreme 
sarcina de creștere cu 4C 
la sută a indicilor de uti- 
lizare prevăzută de Con 
greșul al lll-lea al parti
dului nostru
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