
Proletari din toate țările, uniți-vâ

Pentru îndeplinirea plenului pe 1959

Dezvoltarea întrecerii socialiste 
pretinde o temeinică bază materială

Necesitatea sporirii producției de 
metal, în lumina sarcinilor trasate 
de recenta plenară a partidului, a 
constituit factorul mobilizator al 
tuturor oamenilor muncii din Com 
binatul siderurgic în jurul cifrei- r 
de pian pe 1959. Dezbătîndu-se in 
mod amănunțit în consfătuirile de 
producție aceste cifre, ele au deve
nit cunoscute de către fiecare mun
citor, tehnician, și inginer. Fiecare 
cunoaște ce sarcini îi revin pentru 
îndeplinirea cu succes a planului 
de producte, zilnic, lunar sau tri
mestrial.

Acolo, unde colectivul secției sau 
al sectorului a analizat cu mult 
simț de răspundere posibilitățile pe 
care le are pentru îmbunătățirea 
indicilor de utilizare a capacități 
lor de producție existente, propu
nerile în acest sens n-au întîrziat 
să se arate Sînt de altfel cunoscu
te zeci și chiar sute dc asemenea 
propuneri.

îndeplinirea angajamentelor însă 
PRETINDE O TEMEINICA BAZA 
MATERIALA. Fără asigurarea 
unei aprovizionări ritmice a secți
ilor cu materii prime și materiale, 
în cantități suficiente, este cu nepu
tință realizarea de succese.

Oțelarli hunedoreni s-au angajat 
ca pînă la sfîrșitul anului să a- 
jungă la un indice de utilizare a 
cuptoarelor de cel puțin 5 tone 
oțel pe m p, vatră de cuptor. Un 
factor important în realizarea aces
tui indice îl va constitui buna apro
vizionare și deservire a secției cu 
cele necesare. Această cerință a 
înțeles-o pe deplin colectivul sec
ției — alimentarea oțeiăriilor —- 
care a trecut la aplicarea unor mă
suri, cum ar fi: creșterea greutății 
medii de încărcătură pe fiecare 
troacă cu circa 200 kg. fier vechi; 
sortarea materialului; mărirea nu- 
mărului de tăietori pe schimb pen
tru a se putea șarja fierul greu ; 
intensificarea șarjării scoarței de 
metal și a deșeurilor etc.

In consfătuirile de producț e ți
nute cu prilejul discutării sarcinilor 
de plan pe 1959, furnaliștii aglome- 
r.toriștii, cocsarii, turnătorii și alte 
colective, și-au manifestat hotărîrea 
fermă de a lupta pentru sporirea 
producției și productivității muncii, 
scoțînd în evidență că succesul 
scontat va depinde în cea mai 
mare măsură de operativitatea și 
ritmicitatea aprovizionării agregate
lor respective cu cele necesare. 
Furnaliștii hunedoreni au experien
ța ultimelor luni din anul trecut, 
cînd din cauza insuficientei apro
vizionări cu materii prime și mai 
ales din cauza proastei calități a 
minereului, au pierdut locul de 
frunte în întrecerea socialistă. I)ar 
nu numai atît. Datorită faptului că 
de cefe mai multe ori minereul nu 
corespunde granulației conținînd 
un procent ridicat de steril care a- 
tinge pînă la 6 la sută după prăji- 
re (admis 1 la sută) se trimite 
pe haldă mai multă zgură, în timp 
ce cantitatea de fontă produsă sca
de. Un calcul sumar în această di
recție arată că pentru a topi în 
furnal 100 tone steril (lucru nedo
rit și totuși petrecut la furnale) se 
consumă cocs în valoare de circa 
25.000 lei. Conducerea tehnică a 
combinatului nu a ținut prea mult 
cont de faptul că în procesul de fabri
care a fontei, dintre adausurile ne
cesare elaborării metalului, cocsul 
influențează cel mai puternic pre. 
țu! de cost al acestuia.

Făcînd o medie a plloțilof de 
cocs produși pe ambele baterii, re
iese că în luna noiembrie media 
zilnică era de 110 piloți ; în pri
ma jumătate a lunii decembrie a- 
nul trecut — 111, iar spre sfîrșitul 
lunii s-au realizat chiar 118 de pi
loți pe zi. Cercetat mai cu atenție 
ritmul unei astfel de producții, cu 
variații destul de mari între diferi
te perioade, rezultă felul cum se 
face aprovizionarea cu materii pri- 

(Continuare in pag. IV a col. 4-5)

In combinat se 
lucrează de zor la 
terminarea nou 
stații de aer com
primat. Muncitorii 
I.C.S.H -ului care 
montează această 
stație se grăbesc 
să o dea cît mai 
repede în funcțiune. 
Iată doi tineri ute- 
miști Trifu Eugen 
și Konnerth Wil
helm, electricieni, 
verificînd u 
tor electric

Pentru un amnt 
și mai puternic 
în dezvoltarea 

economiei regiunii 
(Din lucrările Conferin
ței regionale de partid)
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DIN VIAȚA ORAȘULUI NOSTRU
Convorbiri informative

Conferința regională de partid ce 
a avut loc recent a pus un accent 
deosebit asupra măririi producției de 
fontă, oțel și laminate.

Pentru a face cunoscute oameni
lor muncii dezbaterile și hotărîrile 
conferinței regionale de partid, nu
meroși delegați participanți la lu
crările conferinței au organizat 
convorbiri informative.

Printre delegații care au organi
zat astfel de convorbiri se numără 
tovarășii Scutaru Ghcorghe, secre
tarul organizației de bază de la 
secția I-a furnale, Raț Andrei, aju
tor maistru la trenul de încărcare 
a furnalelor 1-4 și alții.

La convorbirea organizată de 
către tovarășul Bîrlea Traian prim- 
topitor la cuptorul nr. 4 O.S.M. 
vechi a participat un număr însem
nat de tovarăși. La această convor 
birc printre ce’ care au luat cuvîn- 
tul se numără și tovarășii Grigore 
Mihai, Șerbail Gheorghe și alții. 
Ei s-au angajat că vor depune și 
de acum încolo tot elanul lor pen
tru bunul mer» al oțelăriei, în așa

T)e la început voință și entuziasm
I1
i

î
I

Lupu Ionel de la postul „B“ 
e la datorie și de data aceasta. 
In cabina de alături, lumina be
cului indicator de funcționare a 
sondei pilpîie de cîteva ori. O- 
mul, calm, nu oprește sonda, ci 
intervine mai întîi la controlul 
aparatelor. La gîtul furnalului 6 
un val de fum se ridică sus, scă
pat de presiune și temperatură. 
In jos, lunecă schipul pentru a 
nu știu cita oară să reia o nouă 
încărcătură de cocs ori de mine
reuri. Lupu Ionel urmărește mai 
departe mersul aparatelor. Pen
tru el încărcarea furnalului e 
fapt obișnuit, ‘dar nu lipsit 
importanță. Sub privirile lui 
fost introduse în furnal zece, 
poi o sută, mii de schipuri 
minereu și cocs.

Cînd pe secție s-a luat anga
jamentul, ca răspuns la chema
rea oțelurilor de a se produce 
peste planul anual 10.000 tone 
fontă și a reduce prețul de cost 
eu 5 lei pe fiecare tonă, la fel ca 
prim-topitorii Olaru Alexandru, 
Schnel Gheorghe și ceilalți fur- 
naliști, Lupu Ionel, candidat de 
partid, a manifestat aceeași do
rință de a trece din prima zi la 
materializarea lor. De atunci a 
trecut doar o săptămînă și ceva, 
perioadă în care furnaliștii au în
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fel îneît hotărîrile conferinței regio
nale de partid cu privire la oțelari 
să fie aplicate întocmai.

Excursie în munți
Asociația turiștilor din Hunedoa

ra, organizează o excursie colecti
vă în munții Retezat, pînă la cabana 
Baleea. Excursia va avea loc în 
zilele de 23, 24 și 25 ianuarie și 
va fi închinată Centenarului Uni
rii Țărilor Romîne. Este un pri
lej fericit pentru iubitorii turismu
lui, oameni ai muncii din Hune
doara, de a petrece cîteva zile în 
minunatul cadru natural al munți
lor din regiunea noastră.

Conferință
In sala Maxim Gorki, duminică 

la ora îl a.m., tovarășul inginer 
Strulea Vasile din C.S.H. a confe
rențiat despre ,,Produsele rezultate 
la cocsificarea cărbunelui11. După 
conferință a rulat un film.

Spectacol la Buituri
Duminică după-amiaza în sala 

căminului cultural din suburbia 
Buituri a avut loc un spectacol cu 
piesa : „Take, Ianke și l<adîr“ de

- ....... ........

scris primele progrese. Pînă la 
16 ianuarie au fost date la fur
nalul 6 peste producția prevăzu
tă. 982 tone fontă.

— In ultimele zile — ne-a in
format secretarul organiației de 
partid, după un calcul prealabil 
— au fost obținuți cei mai ridi
cați indici de utilizare ai furnale
lor noi: 0,931 la furnalul 5, față 
de 0(778 indice planificat. La fur
nalul 6. unde în ultimele zile 
s-au descărcat 90-130 tone mai 
multă fontă peste sarcina plani
ficată, indicele planificat a cres
cut cu circa 0.200.

ir
Alături, în hala sectorului tur

nătorii entuziasmul nu lipsește.. 
Deși cu unele greutăți (neapro- 
vizionarea la timp cu fontă spar
tă, lipsa cocsului de turnătorie, 
a nisipului în hala de jos, sau a 
vagoanelor pentru evacuarea pro
ducției), turnătorii au trecut cu 
forțe sporite să dea viață anga 
jamentelor.

La cuptorul de o tonă, e o vie 
animație. Echipa topitorului Niță 
Dumitru descarcă o nouă șarjă 
de oțel. Muncitorii din echipele 
fruntașe ca cele ale tovarășilor 
Nemeș Gheorghe, lurca loan, ori 
Arimie Simion, toarnă metalul 
incandescent în formele dinain
te pregătite. Alții bat pămîntul în 

Supravegherea bu
nului mers al cup
toarelor Martin se 
face de la tablouri
le de comandă au
tomată. Aceasta 
cere o înaltă cali
ficare profesională 
din partea oțelari- 
lor. operativitate și 
spirit de răspun
dere

In foto: uiemis- 
tul Stinea Gheor
ghe, la masa de 
comandă a cupto
rului Martin nr. 5 
de la secția 1 oțe- 
lărie.

Victor Ion Popa. Interpretată exce
lent de actorii din colectivul de 
amatori al Combinatului siderur
gic. — tovarășii Pavel Crișan, Gh. 
Doroftei, Victor Stana, Ovidiu 
Ivășcoiu, Maria Stoica și Silvia 
Atiron — piesa a fost primită căl
duros de cei prezenți.

Concurs „Drumeții veseli"

In cadrul manifestărilor organi
zate în orașul nostru în cinstea 
Centenarului Unirii Țârilor Romîne, 
duminică dimineața elevele și elevii 
Școlii medii O.M. au participat la 
un concurs „Drumeții veseli1* avînd 
ca temă Unirea. Cîștigătorii con
cursului au primit premii în cărți 
și obiecte. ’

Examinator al elevilor concurenți 
a fost tovarășul profesor C. Ior
govan.

Pentru copiii 51'derurgiștilor

La tradiționala serbare a pomu
lui de iarnă, organizată în fiecare 
an de către comitetul de întreprin
dere al combinatului, cîteva sute 
de copii ai muncitorilor siderurgiști 
au primit zilele acestea frumoase 
daruri în valoare de 40.000 lei.

jurul formelor îngropate sau cu
răță piesele răcite. Tovarășul in
giner Beșliu .șeful secției turnă
toria de oțel, ca deobicei este 
prezent la fața locului. Supraoe-f 
ghiază și îndrumă pe oamenii la , 
turnarea pieselor. Notează în car
net.

— Echipa lui Niță Dumitru 18 
procente în plus. Pînă acum e 
înaintea celei condusă de Bența 
Viorel cu două procente. Pe sec
ție, 10 tone oțel dat peste plan 
în numai 16 zile. E doar primul 
rezultat din acest an...

Inițiativei oțelarilor au răspuns 
și turnătorii de fontă. In întrece
rea lor pe lingă bătălia ce o duc 
pentru înfăptuirea angajamentu 
lui se desprinde încă un aspect: 
acela de a obține în fiecare lună 
(una dintre echipe) titlul de cea 
mai bună echipă dintre fruntașe
le secției. Acum, la început de 
an. bătălia cea mai mare se dă 
pentru acest titlu între turnătorii 
conduși de Mitusis Nicolae, Spă- 
riosu Iochim, Sirbu Iosif și în
că cîțiva. In privința rezultatelor, 
a calității și consumurilor speci
fice de materiale, nu sînt muri 
deosebiri. La un loc ei însă au 
turnat in perioada 1-16 ianuarie 
peste 270 tone fontă peste plan. 
Și aceasta e doar numai înce
putul...
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Pentru un uvlnt si mul puternic In dezvoltarea economiei reîlunii*)
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Regiunea Hunedoara, care dis
pune de bogate resurse naturale, 
se dezvoltă de la an la an — dato
rită grijii partidului și guvernului 
— devenind una din regiunile cele 
mai importante si mai înfloritoare 
ale patriei.

Perioada de mimai doi ani, care 
a despărțit recenta Conferință re
gională de partid de conferința 
precedentă, se caracterizează prin- 
ir-un șir de succese remarcabile 
obținute In creșterea forțelor de 
producție, ir. dezvoltarea unor ra
muri importante pentru întreaga 
economie națională, cum sînt in
dustriile miniera și siderurgică, în 
sporirea producției de cărbune, fon
tă. oțel și laminate, precum si in 
obținerea unui avînt in dezvolta
rea agriculturii pe calea socialistă 
și in ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al poporului 
munăior.

Lupta consecventă pentru inde-

Sporirea producției de metal — principala sarcina
Vcrbind cu îndreptățită mîndrie 

despre succesele obținute in tjate 
ranmrite industriale — succese e- 
glmaite in cele 149.000 tone căr
bune. 39 600 tone mtr.ereu de tier, 
39.700 tone cocs metalurgic, 17.W0 
terțe laminate și in alte cantit-.ț. 
însemnate ae produse date peste 
plan numai in 195-8 — delegații 
au arătat ia conferință entuzi-s.i.ul 
cu care masele muncitoare din ora
șele și satele regiunii au întîmpi- 
nat sacimle trasate de plenara C.C. 
al P.M.R. din noiembrie 1938, a 
căror Îndeplinire va asigura un 
ritm mai intens de construire a 
socialismului in Patria noastră, și 
au subliniat voința neclintita a mi
nerilor, siderurgiștilor, constructo
rilor și a celorLl.i oameni ai mun
cii de a lupta cu hotar.re pe ,tru 
îndeplinirea și depășirea acestor 
sarcini menite să ducă la intensi
ficarea ritmului de construire a so
cialismului, la creșterea mai rapidă 
a nivelului cte trai al celor ce mun
cesc.

Un Ioc important în lucrările 
Conferinței regi.nale de partid l-a 
ocupat frămintazea, preocuparea 
plină de răspundere pentru înde
plinirea sarcinii de mare însemnă
tate pusă de partid în fața side
rurgiștilor de a spori în anul aces
ta _ producț a de oțel în așa lei 
incit industria siderurgică din re
giunea noastră să contribuie din 
plin ca producția de oțel sa crească 
pe țară cu 38 la sută față de 1-58 
adică să atingă 1.300.000 tone.

Oțelarul Traian Bîrlea și aii to
varăși de la C.S.H. au arătat in 
conferință că o.elarii hunedorenl 
au înțeles necesitatea de a spori 
producța de metal și că ei vor 
depune toate eforturile pentru a 
îndeplini această sarcină.

— Așa cum am știut in 1958 
să ne îndeplinim sarcinile de plan 
înainte de termen — a spus tov. 
Traian Bîrlea după ce a arătat că 
oțelarii din secția l-a s-au anga
jat să dea peste plan 16.500 tone

Producția de cărbune cocsificabil și minereuri fieroase trebuie 
să țină pas cu nevoile industriei siderurgice în plină dezvoltare
Dezvoltarea capacității de pro

ducție a unităților siderurgice, 
creșterea planului producției de 
fontă și oțel, impun necesitatea 
unei creșteri corespunzătoare a 
producției de cărbune cocsifica 
bii și de minereuri fieroase. In 
ultimii doi ani, îndeosebi în anul 
1958, minerii au muncit cu en
tuziasm pentru asigurarea indus
triei siderurgice cu aceste maierii 
de bază. Cu toate rezultatele ob
ținute insă dezvoltarea producției 
de cărbune. cocsificabil și minereu-

♦) Din ziarul „Drumul socialiș- 
mu':w.“ tir. 126a.

— Din lucrările Conferinței regionale de partid
plinirea mărețelor sarcini izoorite 
din directivele Congresului al doi
lea al partidului și a sarcinilor 
concrete stabilite de Conferința re
gională de partid din toamna anu
lui 1956 au avut drept rezultat îm
bogățirea tabloului industrial al re
giunii cu mari obiective ca noua 
oțel arie electrică, cu o capacitate 
de 40.000 tqne oțel anual, cele trei 
cuptoare ale noii otelării . Martin, 
cu o capacitate de 185 tone fiecare, 
marele laminor Bluming, cea de a 
doua baterie de cocs, secțiile chi
mice de obținere a benzenului rec
tificai, sulfatului de amoniu și sul
fului, dezvoltarea și modernizarea 
unităților din celelalte ramuri in
dustriale. îndeplinirea ritmică a 
planurilor de producție în toate 
întreprinderile din regiune. De ase
menea. ca urmare a intensei munci 
po’itîce desfășurate lă sate, secto-

de oțel, să reducă prețul de cost 
a! tonei de oțel cu 10 lei șl să 
elaboreze 2.000 șarje rapide — vom 
ști și in acest an să ne facem pe 
deplin datoria. Mă angajez în fața 
conferinței ca împreună cu echipa 
mea să dau patriei 1.000 tone de 
oțel peste plan.

In conferin d au fost analizate 
pe larg lipsurile și o serie de greu
tăți care frîaează creșterea produc
ției de metal.

— De ce avem indicii de folo
sire a volumului util al furnalelor 
scăzuți ? Răspunzînd acestei între
bări, tovarășul Setuvartz Arcadie a 
arătat că o parte din răspundere 
pentru această situație o poai.'tă 
colectivul care lucrează la furnale, 
in activitatea căruia mai există de
ficiențe, insă vina principală o 
poartă conducerea tehnică a C.S.H. 
care n-a analizat cauzele deficien
țelor și n-a luat măsuri eficiente 
care să ducă la înlăturarea lipsu
rilor.

— Noi, furnaliștii — a spus vor
bitorul — ne-am angajat ca în 
1959 să dăm patriei, peste plan, 
10.000 tone de fontă, să mărim sim 
țitor indicii de utilizare ai furna
lelor, să lucrăm cu o productivi
tate mai mare și să reducem sub
stanțial procentul de fontă decla
sată. Cu toate că aceste angaja
mente sînt îndrăznețe, noi le vom 
îndeplini. Cerem să fim însă mai 
îndeaproape sprijiniți in lupta noa
stră de condtiterea combinatului și 
de Ministerul Industriei Grele.

In conferință s-a arătat că pre
țul de cost al fontei este ridicat din 
cauză că nu se urmăresc cu aten
ție consumurile specifice de mate
riale. O serie de materiale, cum 
este calcarul, nu sînt cîntărite și 
de multe ori vagoanele în care so- 
sec aceste materiale conțin canti
tăți mult mai mici. Delegații au 
subliniat de asemenea necesitatea 
asigurării aprovizionării ritmice a 
furnalelor cu cocs și. calcar și a îm- 
bunătăț rii calității acestor materii.

ri fieroase este încă nesatisfăcătoa
re datorită,- pe de o parte, atenției 
scăzute care s-a acordat dezvoltă
rii exploatărilor care dau cărbune 
cocsificabil și lărgirii irpnturilor 
de lucru la exploatările de mine
reuri fieroase, iar pe de altă parte, 
deficiențelor care mai există în a- 
ceste sectoare în ceea ce privește 
organizarea procesului da produc
ție, aprovizionarea locurilor de 
muncă etc.

Despre aceste lipsuri a vorbit 
în cuvîntul său tovarășul Mihai 
Bako, miner din Lupeni, care a 
cerut să se ia măsuri pentru îm
bunătățirea activității organelor 

ral cooperatist al agriculturii a 
crescut de la 6 la sută la 33 la 
sută, adică de peste 5 ori.

Scoaterea în evidență a expe
rienței pozitive clștigate de orga
nizațiile de partid în organizarea 
și mobilizarea maselor largi de 
oameni ai muncii în dobîndirea 
acestor succese, analizarea profun
dă a lipsurilor care mai există în 
activitatea economică, de stat și 
de partid, găsirea de noi căi pen
tru asigurarea îndeplinirii sarcinilor 
sporite ce izvorăsc din expunerea 
tovarășului Gh Gheorghitt-Dej la 
plenara C.C. al P.M.R. din noiem
brie 1958, pentru obținerea unui 
avînt și mai puternic în dezvolta
rea economiei regiunii — iată pro
blemele asupra cărora și-au îndrep
tat întreaga atenție delegații par
ticipant la Conferința regională de 
partid.

In cadrul dezbaterilor purtate pe 
marginea problemei sporirii produc
ției de metal a luat cuvîntul și to
varășul Nicolae Cătană, directorul 
general al C.S.H.

— Cu toate Ică în combinat au 
existat doi directori furnaliști — 
a spus tovarășul Cătană, referin- 
du-se ia deficiențele din cadrul sec- 
ț.ilor de furnale — activitatea a- 
cestui sector a șchiopătat vreme 
îndelungată. Acești directori n-au 
depus suficiente eforturi pentru li
chidarea lipsurilor privind aprovi
zionarea și evacuarea furnalelor, 
cazurilor de mersuri reduse și a 
încălcărilor regimului tehnic, care au 
cauzat în ultimii ani pierderea 
unor cantități însemnate de fontă. 
Conducerea C.S.H. se va strădui 
să sprijine într-o măsură mai mare 
lupta jurnaliștilor și oțelurilor pen
tru sporirea producției de oțel.

Conferința regională de partid a 
scos în evidență rolul hotăritor pe 
care-1 are înibunătăî.rea activității 
organizațiilor de bază, in mobili
zarea muncitorilor siderurgiști la 
sporirea producției de lontă și 
oțel.

Conferința a cerut noului or
gan, precum și Comitetului orășe
nesc de partid Hunedoara, să dea 
un sprijin mai concret organiza
țiilor de bază, la locurile de mun
că și să ia măsuri pentru lichida
rea practicii unor activiști de a 
lua contact — atunci cînd vin în 
întreprinderi pentru a se interesa 
de problemele producției — numai 
cu organele administrative.

De asemenea, conferința a arătat 
necesitatea intensificării muncii po
litice de masă ca muncitorii si
derurgiști să înțeleagă ce înseam
nă fiecare tonă de oțel dată peste 
plan, pentru dezvoltarea puterii e- 
conomice a patriei noastre, pentru 
avîntul întregii industrii, pentru în
florirea agriculturii și ridicarea ni
velului de trai al întregului popor 
muncitor, 

tejlniCo-adminisirative ale exploa
tărilor, în sensul ca ele să asi
gure minerilor condiții pentru a 
putea munci din plin tot timpul 
celor 8 ore de muncă, aprovizio- 
nîridu i cu vagonete goale, mate
riale și aer comprimat la locurile 
de muncă, dîndu-le o asistență 
tehnică mai bună etc.

— Noi, minerii din Lupeni — 
a spus el — extragem cea mai 
mare parte a cărbunelui cocsifi
cabil necesar uzinei cocsochimice 
de la Hunedoara și sîntetn pătrunși 
de importanța pe care o are mina 
noastră în lupta pentru sporirea 
producției. de metal,

C.u toate greutățile mari întîm- 
pinate anul trecut, minerii din 
sectorul II, în care lucrează și 
brigada din care fac eu parte, au 
extras peste plan 9.700 tone de 
cărbune. La acest succes a con
tribuit în mare măsură și faptul 
că organizația de bază a desfă
șurat o muncă intensă pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a 
muncitorilor mineri. Ținînd seama 
de situația locurilor de muncă din 
sector și de capacitatea și aptitu
dinile fiecărui membru de partid, 
ea a repartizat membrii și candi
dați i de partid pentru a putea cu
prinde toate abatajele și toate 
schimburile încredințînd celor mai 
buni comuniști sarcina de a munci 
ca agitatori în locurile de muncă 
de care depinde în cea mai mar» 
măsură producția sectorului. In fe
lul acesta organizația de bază și-a 
putut îndeplini bine rolul de con
ducător politic, organizator și mo
bilizator al minerilor în lupta pen
tru sporirea producției de cărbune.

Conferința a criticat cu tărie lip
surile care contribuie la rezultatele 
slabe obținute în reducerea prețu
lui de cost a! cărbunelui.

Una din deficiențele care duc la 
scumpirea costului cărbunelui o 
constituie consumurile mâți de ma
terial lemnos, exploziv ștoenergie. 
Delegații mineri, care au luat cu
vîntul, au arătat că depășirea con
sumurilor specifice de lemn se da-

Obiectivul ele luptă al constructorilor: 
la timp, bine și ieftin

Dezbătînd problemele sporirii 
producției de metal. Conferința re
gională de partid a acordat o mare 
atenție îmbunătățirii activității sec-' 
torului de construcții. Cum con
struim ? Ce calitate au construe- 
ți le noastre ? Cu ce preț con
struim ? — iată întrebările la care 
o serie de delegați printre care to
varășii losif Cotoi, Nicolae Cătană, 
Constantin Seros, Horaț u Tamaș 
și alții s-au străduit să răspundă 
în conferință.

In cuvîntul său, tov. Nicolae 
Cătană a criticat conducerea 
I.C.S.H. pentru calitatea nesatis
făcătoare a unora din const ucțiile 
industriale executate de această în
treprindere și lipsurile în ceea ce 
privește preocuparea pentru respec
tarea termenelor de dare în folosin
ță a noilor agregate.

— Anul trecut — a spus vorbi
torul — prin faptul că nu s-au 
pus în functune la termenul pre 
văzut cuptoarele de la noua oțe- 
lărie Martin, s-a pierdut o pro
ducție de zeci de mii de tone de 
oțel.

— Inlîrzierea lucrărilor de con
strucție a melanjcrului — a arătat 
tovarășul Constantin Seros — pro
voacă mari greutăți In munca ©Șe
larilor. Dar de ce LnCrzie construc
ția acestui agregat? Se știe — a 
arătat \ orbitorul — că tovarășii 
din conducerea I C.S.H. au for
mulat greșit comanda pentru că
rămida refractară necesară con
struirii melanjorului. In loc să se 
comande cărămidă pană, s-a co
mandat cărămidă dreaptă. Acum, 
se pierde mult timp prețios pentru 
a se da acestei cărămizi forma 
necesară. Dar cine este vinovat 
-pentru această greșeală, cine plă
tește întîrzierea, cheltuielile supli
mentare ? Conducerea I.C.S.H. n-a 
luat încă poziție față de aceste 
lipsuri

Tovarășul Alexandru Cogan, di
rectorul I.C.S.H., a recunoscut în 
conferință ca juste criticile serioase 
aduse activității acestei întreprin
deri și s-a angajat să depună efor
turi mai serioase pentru lichidarea 
lor. 

torește în mare măsură faptului 
că adeseori locurile de muncă nu 
sînt aprovizionate cu lemn cores
punzător : uneori acesta este prea 
gros, alteori prea subțire și aproa
pe întotdeauna mai lung decît tre
buie. Pentru a remedia această de
ficiență, rămîne ca sarcina celor 
care asigură lemnul de mină, în
treprinderilor forestiere, să respecte 
cerințele privind sortimentele, și 
calitatea materialului lemnos livrat 
exploatărilor miniere.

Tovarășul losif Cotoț, șeful ex
ploatării miniere Vulcan, și alți 
delegați, au criticat faptul că lem
nul din pădurile Văii Jiului este 
trinus în alte părți, în timp ce cea 
mai mare parte a lemnului folosit 
Ia minele din acest bazin este 
adus tocmai din Valea Bistriței.

Conferința a cerut organizațiilor 
de partid, organizațiilor sindicale 
și cpnducerilor administrative din 
unitățile miniere, să lupte pentru 
organizarea mai hună a procesului 
de producție, pentru folosirea mai 
deplină a utilajelor, pentru desco
perirea și valorificarea nesecatelor 
rezerve care există în această ra
mură industrială, să mobilizeze 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
mineri la lupta pentru lichidarea 
lipsurilor existente, pentru îndepli
nirea ritmică a planului în toate 
sectoarele și abatajele, pentru creș
terea randamentelor și pentru rea
lizarea de economii, spre a se putea 
acoperi într-uri timp cît mai scurt 
sumele acordate de stat pentru 
îmbunătățirea salarizării.

Conferința a cerut organizațiilor 
de partid, comuniștilor care-și des
fășoară activitatea în rîndurile 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor care construiesc noile li
gi egale siderurgice cili regiune, 
să-i mobilizeze pe aceștia la luptă 
pentru a da în folosință pînă la 1 
martie a. c. melanjoriil de la Hu
nedoara și cele două cuptoare de 
semi cocs din Călan ; pînă la 1 iulie 
laminorul de 650, iar pină la sftr- 
șitul anului distileria de gudroaiie 
și noua turnătorie de lingdtierei 
aia Călan.

Conferința a dezbătut pe- larg 
sarcinile organizațiilor de partid 
în mobilizarea muncitorilor con
structori privind executarea la timp 
a volumului sporit de locuințe pre
văzut pentru anul în curs și rea
lizarea sarcinii trasate de plenara 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 1958 
de a se reduce prețul de cost al 
unui apartament la 80.000—40 000 
Ie*.

★

Analiztnd pe larg munca des- 
Ușurată de organizațiile de partid 
i.i conducerea activității economi
ce, Conferința regională de partid 

apreciat că sarcinile sporite pre- 
v.muie in planurfe întreprinderilor 
pe anul în curs, pe baza directi
velor date de plenara C.O. al 
P.MR din noiembrie 1958, pot Ii 
îndeplinite și depășite. Conferința 
a cerut organelor și organizați lor 
de partid să depună eforturi pen
tru a-și îmbunată,i în continuare 
stilul de muncă, să pătrundă mai 
adînc în problemele economice ale 
întreprinderilor și să desfășoare o 
activitate mai tie de .convingere a 
muncitorilor despre justețea politicii 
partidului, desțp<e necesitatea în
deplinirii sarcinilor stabilite de 
partid. Este necesar ca în toate 
unitățile industriale să se dea o 
mai mare atenție creșterii produc
tivității muncii pe baza folosirii mai 
depline a tehnicii noi și a ridicării 
nivelului de calificare al muneito- 
rilor, folosirii tuturor căilor de re* 
ducere a, prețului de cost.

(Continuare in pag. 11 ha wL
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Să respectăm cu strictețe normele leniniste ale vieții de partid
(Urmare din pag. H-a col. 1-5)

Ia toate realizările și succesele 
remarcabile obținute în regiunea 
noastră in ultimii doi ani, se 
oglindește mutica neobosită desfă
șurate de organizațiile de partid 
pentru mobilizarea entuziastă a 
roaselor largi la înîăptuirea politicii 
juste a partidului. Forja organiza
toare și mobilizatoare a organiza
țiilor de partid a crescut mult prm 
primirea unui mare număr de mem
bri și candidați de partid din rî:i- 
durile celor mai înaintate elemente 
și prin îmbunătățirea sinului de 
muncă în ceea ce privește elabora
rea și controlul îndeplinirii hota- 
rîrilor, mutarea centrului de greu
tate al muncii politice în întreprin
deri și sate, atragerea într-o mă
sură mai mare la activitatea or- 
ganizațiilor de partid a activului 
de partid și fără de partid, întărirea 
legăturii cu masele largi. îndepli
nirea cu succes a sarcinilor mari, 
izvorîte din documentele Congre
sului al ll lea al partidului, care 
au stat în fața oamenilor muncii 
din regiunea noastră, ar fi fost de 
neconceput . fără creșterea simți
toare a nivelului întregii munci de 
partid.

Așa după cum a reieșit din lu
crările conferinței, organizațiile de 
partid își exercită cu nrai multă 
competență roiul de conducător po
litic, pătrund mai adînc în pro
blemele concrete ale întreprinderi
lor și unităților socialiste din agri
cultură. Exigența orgauizațiilor de 
partid, a comuniștilor, față de mun
ca lor și față de întreaga activi
tate din domeniul în care lucrează, 
a crescut mult. In rîndurile mem
bri'or de partid s-a dezvoltat pu
ternic simțul de răspundere față 
de sarcini, a crescut spiritul de 
disciplină. Organizațiile de partid, 
comuniștii, reușesc să explice ma
selor largi politica partidului și să 
le mobilizeze la aplicarea în viață 
a acestei politici.

Pătrunși de răspunderea pentru 
ridicarea continuă a nivelului mun
cii de partid — garanție a îmbu
nătățirii activității în toate dome
niile — delegații s-au străduit să

Mai multă atenție muncii de educare marxist-leninistă 
a maselor

Un loc. important l-a ocupat în 
cadiul lucrărilor Conferinței regio
nale de partid și analizarea activi
tății desfășurată de organizațiile 
de , partid în răspândirea idei
lor marxist-leniniste, în ridicarea 

.nivelului politic și ideologic al 
membrilor, în educarea patriotică 
a maselor largi.

Conferința a relevat faptul că a- 
tenția sporită acordată de către 
Comitetul regional și celelalte or
ganizații ridicării nivelului muncii 
ideologice, creșterii nivelului poli
tic și conștiinței membrilor de par- 
rid și celorlalți oameni ai muncit, 
stă la baza multor succese obținute 
în îndeplinirea sarcinilor mari puse 
de partid în fața întregului popor. 
In această activitate mai există în
să multe lipsuri, o serie de organi
zații negiijind această latură im
portantă a muncii dc partid.

Vorbind despre datoria organi
zațiilor de partid de a manifesta o 
preocupare permanentă pentru ridi
carea nivelului ideologic al cadre
lor de partid, tovarășul David La- 
zăr a remarcat faptul că elementele 
care săvîrșesc cele mai multe aba
teri de la disciplina și morala de par
tid, au în general un nivel politic 
și ideologic scăzut, fapt ce ușurea
ză pătrunderea influenței străine în 
concepțiile lor. Este semnificativ 
faptul — a spus vorbitorul — că 
la Hunedoara însuși biroul Comite
tului orășenesc de partid a neglijat 
munca ideologică. Neavînd un ni
vel politic și ideologic corespunză
tor, unii membri și activiști de par

scoată în evidență, intr-un spirit 
critic și autocritic constructiv, prin
cipial, și o serie - de deficiențe și 
neajunsuri din activitatea vechiu
lui Comitet și birou regional.

. Tovarășii Ilie Verdeț, David La- 
zăr, Dumitru Dejeu, Samoilă Alo- 
meu. Ștefan Boureanu și alții, au' 
arătat ca ân activitatea unor mem
bri ar Comitetului și biroului regio
nal de partid a existat o slabă le
gătură cu terenul, o preocupare 
scăzută pentru controlul îndeplinirii: 
hotărîrilor, s-a manifestat tendința- 
de automulțumire — lipsuri care 
au adus prejudicii muncii de par
tid.

Delegații Ia conferință au criti
cat cu asprime metodele greșite și; 
abaterile săvîrșite de unii mem
bri ai fostului birou al Comitetu
lui orășenesc de partid Hunedoara: 
ca Ștefan Șoimoși, Horia Jureaî 
:i Ștefan Ilincea care, slăbind sim
țul de clasă, s-au lăsat înconju
rați de elemente nesănătoase, ru- 
pîndu-se de masa oamenilor muncii.!

— Acești tovarăși, care au fost* 
ridicați de partid în munci de răs-J 
pundefe — s a arătat în confe-i 
rința — s-au înfumurat în așa mă-» 
sură încîț au uitat de unde au 
plecat, n-au rnai ținut seamă că 
trebuie să dea socoteală în fața 
partidului de activitatea și faptele 
lor.

Avind în vedere gravitatea a- 
baterilor de la normele leniniste ale 
vieții interne de partid, săvîrșite 
de tov. Ștefan Șoimoși, fost mem
bru al biroului Comitetului re
gional, și prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid Hune
doara, și Ștefan Ilincea, fost mem
bru al Comitetului regional și al 
biroului Comitetului orășenesc de 
partid Hunedoara, conferința a luat 
măsuri statutare.

Luînd cuvîntul, tov. Șoimoși și 
Ilincea au arătat că măsurile luate 
sînt juste și s-au angajat să lup
te pentru a înlătura din activitatea 
lor lipsurile șî abaterile pentru 
care au fost sancționați și să mun
cească pentru a redobîndi încrede
rea partidului și a oamenilor mun
cii.

tid uită că orice abatere de la prin
cipiile de partid creează posibilități- 
ca dușmanul de clasă să pătrundă 
în anumite verigi ale muncii de 
partid și de stat, căutînd să loveas
că de acolo în politica partidului 
nostru.

Din lucrările conferinței s-a des
prins sarcina ca organele și orga
nizațiile de partid să manifeste 
mai multă grijă pentru ridicarea 
nivelului învâțămîntului de partid, 
pentru îmbunătățirea conținutului 
și eficacității sale, in sensul legării 
mai strînse cu practica construirii 
socialismului, îmbunătățirii calită
ții predărilor și discuțiilor și asi
gurării unei frecvențe cit mai mari.

Ca urmare a măsurilor luate de 
partid și guvern și a activității 
desfășurate de organele de partid, 
nivelul cultural al oamenilor mun
cii din satele regiunii a crescut 
simțitor.

— Țara Hațegului, care se așter
ne la poalele Retezatului — a ară
tat tov. Alexandru Moise -— era cu
noscută multora în -trecut prin 
frumusețile și prin localitățile sale 
istorice dar și prin starea de nea
gră înapoiere culturală și de crun
tă mizerie în care era ținută țără
nimea muncitoare. Pe întinsul a- 
cestui teritoriu existau nenumărate 
castele în care grofii — marți mo
șieri, se lăfăiau în lux și desfrî.i 
în tifhp ce școlile, căminele cultu
rale,' dispensarele lipseau. In pre
zent, în raioanele Hațeg există 138 
formații artistice care desfășoară, o 
vie activitate «Ulfuftlâ, SuU îtldru-

Trăgînd învățăminte prețioase 
din analizarea acestor lipsuri, con 
ferința a subliniat necesitatea de a 
se acorda o deosebită atenție dez
voltării criticii și autocriticii con
structive — principală armă de în
dreptare a lipsurilor; îndeosebi 
criticii de jos, din partea masei 
membrilor de partid și a oamenilor 
muncii cinstiți, izvorîtă din dorința 
sinceră de a contribui la îmbunătă
țirea activității de partid, de stat 
și economice. Noul Comitet regio
nal și toate celelalte organe și or
ganizații de partid din regiune, tre
buie să lupte ca în cadrul lor să 
se statornicească relații de muncă 
sănătoase, principiale, de neîmpă- 
care cu lipsurile.

Conferința a atras atentia orga
nizațiilor de partid de a pune și 
pe mai departe un accent deosebit 
pe întărirea în continuare a disci
plinei de partid și a simțului de 
răspundere față de sarcini. Fiecare 
membru și candidat de partid tre
buie să fie pătruns de conștiința 
că abaterile de la disciplină și de 
la normele leniniste ale vieții de 
partid slăbesc capacitatea de lup
tă a organizațiilor și creează teren 
prielnic pentru activitatea dușma
nului de clasă. Elementeie dușmă
noase, care și-au pierdut terenul 
politic au devenit mai perfide, folo
sesc cele mai subtile metode pentru 
a slăbi activitatea organizațiilor 
de . partid, exploatînd apucăturile 
steăine partidului care se manifes- 
ta în conduita unor oameni slabi 
de caracter, lipsiți de răspundere, 
cu nivel politic scăzut, încrezuți. 
cărora le place să se laude și să 
fie lăudați.

Subliniind pericolul pe care-1 
prezintă activitatea elementelor 
dușmănoase, rămășițele claselor 
exploatatoare puse în slujba duș
manului din afară, conferința a tra 
sat organelor și organizațiilor de 
partid sarcina de a dezvolta necon
tenit spiritul de vigilență revolu
ționară în rindul lucrătorilor din 
aparatul de partid, de stat și eco
nomic, masei largi â membrilor de 
partid și tuturor oamenilor muncii.

marea organizațiilor de partid ma
joritatea intelectualilor din satele 
raionului participă activ la ridica
rea nivelului cultural; la combaterea 
misticismului, la atragerea țărăni
mii muncitoare pe calea socialis
mului.

Tovarășul Vasile Fărcaș a vor
bit în conferință despre experiența 
pozitivă acumulată d.e organiațiile 
de partid din raionul Alba în edu
carea patriotică a maselor munci
toare de Ia orașe și sate. In cadrul 
cluburilor muncitorești, căminelor 
culturale, s-a ținut un mare număr 
de conferințe despre lupta țărănimii 
muncitoare pentru pămînt și li
bertate și despre trecutul de lup
tă al clasei muncitoare. La ținerea 
acestor conferințe au tost antrenați 
activiști de partid, luptători din ile
galitate, intelectuali de valoare, cu 
prestigiu în mase. întocmirea <ie 
monografii pe comune — în care 
sînt oglindite' condițiile grele de 
trai ale țărănimii muncitoare în re- 
girfiuriie trecute, — și popularizarea 
acestor monografii a constituit de 
asemenea o metodă eficace dc edu
care patriotică a țărănimii munci
toare.

Conferința a cerut organizațiilor 
de partid să întărească și mai mult 
munca de educare politică a mase
lor, să lege și mai strîns această 
muncă de sarcinile construcției so
cialiste.

★
Conferința a analizat pe larg și 

o serie de altț laturi ale activității 

de partid, de stat și economice, 
preocuparea organelor locale de 
problemele privind condițiile de 
viață ale oamenilor muncii etc

In hotărîrea adoptată, pe baza 
analizării temeinice a situației din 
regiune, conferința a trasat sarcini 
a căror îndeplinire va duce la ridi
carea pe o treaptă mai înalta a

Întreaga activitate de partid 
și economică — la nivelul sarcinilor !

In încheierea lucrărilor Conferin
ței regionale de partid a luat cu
vîntul tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al G.G. 
al P MR., președintele Consiliului 
Central a! Sindicatelor din R.P.R > 
care a transmis delegat lor la Con
ferință salutul C.G. al P.A1.R. și al 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej personal.

In cuvîntul său tovarășul Gheor
ghe Apostol a arătat condițiile 
interne și internaționale în care 
s-a ținut Conferința regională de 
partid, subliniind succesele însem
nate obținute de poporul nostru in 
construirea socialismului, crește
rea uriașă a forțelor păcii și socia
lismului în frunte cu Uniunea So
vietică:

Lucrările Conferinței, a spus vor
bitorul în continuare, au scos în 
evidență rezultatele activității des
fășurate de orgariizați le de partid 
din regiunea Hunedoara. In indus
trie, în agricultură, în activitatea 
sociâl-cufturală au .fost obținute 
rezultate bune. Organele și organi
zațiile de partid analizează cu mai 
multă competență problemele eco
nomice și financiare din întreprin
derile industriale și unitățile socia
liste din agricultură, își îndepli
nesc tot mai bine rolul de condu
cător politic.

Tovarășul Gheorghe Apostol, a 
arătat în cuvîntul său că în fața 
organizației regionale de partid 
stă sarcina de a mobiliza masele 
largi de muncitori minieri, siderur- 
giști, constructori, țărani munci
tori și intelectuali la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite de ^ptenara 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 1958,

Gu cit organizațiile de partid 
vor cunoaște mai bine problemele 
economice concrete djn fiecare uni
tate, cu cît vor cunoaște mai bine 
problemele financiare ale întreprin
derilor, a subliniat vorbitorul, cu 
atit mai bine vor putea mobiliza 
membrii de partid, de sindicat, ute- 
miștu, muncitorii și tehnicienii să 
descopere rezervele interne ale în
treprinderilor și să le pună în va
loare. Dacă comuniștii vor ști să 
demonstreze cu răbdare și price
pere maselor de muncitori, țărani 
muncitori și intelectuali, justețea 
sarcinilor economice și culturale 
stabilite pentru anul 1959 și dacă 
se vor strădui să cunoască expe
riența pozitivă, în activitatea eco
nomică și să sprijine organizațiile 
sindicale în organizarea generali
zării metodelor înaintate de muncă 
care au dat rezultate bune în pro
ducție, aceste sarcini vor fi înde
plinite și depășite.

Organizațiile de partid și orga
nizațiile sindicale, conducerile ad
ministrative au datoria de a arăta 
pe larg muncitorilor toate sarcinile 
incluse in planurile de producție ale 
întreprinderilor și mai ales sarci
nile privind creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost, astfel ca fiecare muncitor să 
știe ce trebuie să facă în întreprin
derea sa pentru a produce mai 
mult, mai bun și mai ieftin.

Comitetul regional de partid tre 
buie să acorde o atenție mai mare 
muncii de transformare socialistă 
a agriculturii, atragerii1 țăranilor 
muncitori în gospodăriile agricole 
colective și întovărășiri, îițtârirh 
eeonomieo-organizatorke a acestor 

nivelului activității în toate sectoa
rele, la sporirea producției indus 
triale și agricole, la ridicarea nive
lului de trai, material și cultural 
al celor ce muncesc.

Sarcinile cuprinse în această ho- 
tărîre vor trebui să constituie un 
program de luptă pentru toate or
ganele și organizațiile de partid.

unități, sporirii producției agricole 
vegetale și animale.

Tovarășul Gheorghe Apostol s-a 
ocupat în continuare pe larg ae 
sarcinile care stau în fața noului 
Comitet regional în vederea crește
rii nivelului politic și ideologic al 
muncii de partid în întreprinderi, 
instituții și unități socialiste din 
agricultură.

Trebuie — a spus vorbitorul — 
să îmbunătățim stilul de munțcă în 
sensul de a găsi timp măi mult 
pentru a lucra în mijlocul comuniș 
iilor din întreprinderi, gospodării 
colective, întovărășiri și S.M.T, Ac
tiviștii de partid să participe cît 
mai des la adunările organizațiilor 
de bază din întreprinderi, să stea 
mai mult de vorbă cu membrii bi
rourilor organizațiilor de bază și 
cu ceilalți comuniști. Numai așa 
vor putea membrii birourilor regio
nal, raionale și orășenești să cu
noască realitatea și să-și dea sea
ma în ce măsură viața internă de 
partid este la nivelul sarcinilor sta
bilite de conducerea partidului nos
tru, în ce măsură se respectă nor
mele leniniste ale vieții interne de 
partid, în ce măsură se respectă 
disciplina de partid și se îndepli
nesc hotărîrile partidului și guver
nului și hotărîrile proprii ale orga
nizațiilor de partid.

Subliniind importanța principiu
lui muncii colective și răspunderii 
colective, criticii și autocriticii, to
varășul Gheorghe Apostol a arătat 
■că nu este suficient numai să vor
bim despre muncă colectivă, răs
pundere colectivă, critică și auto, 
critică, ci trebuie să luptăm cu per
severență pentru aplicarea în viață 
a acestor principii de bază în mun
ca de partid;

Tovarășul Gheorghe Apostol a 
accentuat necesitatea de a se ma
nifesta mai multă grijă pentru ri
dicarea nivelului politic, ideologic 
și profesional al activiștilor care 
lucrează în aparatul organelor re
gional, raionale și orășenești de 
partid, pentru ca aceștia să excr 
^.te un control mai competent ți 
să dea un sprijin mai calificat or
ganizațiilor de partid, de stat ți 
economice.

Ocupîndu-se de rolul Important 
pe care îl au sindicatele în mobili
zarea entuziastă a muncitorilor, In
ginerilor și tehnicienilor la realiza
rea sarcinilor planului de stat pa 
1959, vorbitorul a arătat că este ne
cesar ca organele și organizațiile 
de partid să acorde o grijă sporită 
ridicării nivelului activității orga
nizațiilor sindicale, ca acestea să 
organizeze mai bine consfătuirile 
de producte și întrecerea socialistă, 
să se ocupe mai îndeaproape d« 
generalizarea mdtodefor înaintate, 
să dezvolte mișcarea inovatorilor 
și raționalizatorilor, să întărească 
munca de educare socialistă a ma
selor și preocuparea pentru îmbu
nătățirea condi.ilor de muncă șl 
viață ale muncitorilor ți funcțio
narilor.

In cuvîntul său, tovarășul 
Gheorghe Apostol a atras atenția 
asupra datoriei pe care o au orga
nele ți organizațiile de partid de 
a dezvolta și păstra mereu trează 

(C^ntiMW in pag. IV-a țol >5}
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PLENARA C.C. AL P.S.U.G.

Pentru un avînt și mai puternic 
în dezvoltarea economiei regiunii

BERLIN (Agerpres) Agenția 
ADN a transmis comunicatul cu 
privire la plenara Comitetului Cen
trai al Partidului Socialist Unit din 
Germania, care a avut loc în zilele 
de 15-17 ianuarie 1959.

După cum se anunță în comuni
cat. în cadrul plenarei Walter Ul
bricht, prim secretar al C.G. al 

JLS.U.G, a prezentat un raport cu 
privire la îndeplinirea hotărîrilor 
celui de-al V-lea Congres al 
P.S.U.G. In raport se subliniază 
că încheierea Tratatului de pace 
cu Germania, după cum a propus 
guvernul UR.S.S. în nota sa, re
prezintă calea cea mai scurtă și 
mat rapidă spre asigurarea păcii 
și crează premize pentru renaște-

Marea manifestație de la Berlin, închinata 
memoriei lui Liebnnecht și Rozei Luxemburg

BERLIN (Agerpres). — După 
cum transmite agenția ADN, la 18 
ianuarie în sectorul democrat al 
Berlinului a avut loc o mare mani
festație închinată memoriei lui 
Karl Liebnnecht și Rozei Luxem
burg, conducători ai clasei munci
toare și întemeietori ai Partidului 
Comunist din Germania. La mani
festație au luat parte aproximativ 
150.000 de persoane printre care 
cîteva mii de locuitori din Berlinul 
occidental.

In fruntea primei coloane au de 
filat W. Ulbricht, A. Neumann, H. 
Rau, F. Ebert, membri ai guvernu
lui, reprezentanți ai Frontului Na
țional al Germaniei democrate, și 
ai partidelor democratice și organi
zațiilor de masă.

Alfred Neumann, membru al Bi
roului Politic al G.G. al Partidului

Printre norii de particule cosmice
La facultatea de fizică a Uni

versității din Moscova de pe coli
nele Lenin se desfășoară sus
ținerea proiectelor de diplomă. De
osebit de mare este animația în 
rîndurile celor ce studiază natura 
razelor cosmice. Intr-adevăr, lan
sarea primei rachete interplaneta
re din lume deschide orizonturi 
mari în fața tinerilor cercetători.

Iși susține diploma Albert Le
bedev. Studentul vorbește despre 
rezultatele pe care lie-a obținut 
în studierea naturii razelor cos- 

. mice în regiunea de mare altitu
dine a masivului Pamir, despre 
numeroasele experiențe pe care 
le-a efectuat acolo.

Anul acesta 23 de studenți de la 
catedra de fizică a razelor cosmi
ce îșî susțin proiectele de diplomă. 
Ei termină Universitatea în epo
ca cînd știința care se ocupă de 
razele cosmice se dezvolta într-un 
ritm neobișnuit de rapid.

Profesorul Aleksandr Ignatievici 
Lebedinski de la catedra de raze 
cosmice declară (că acum 10-15 
ani despre razele cosmice se știa 
numai că sînt niște particule care 
ne parvin de undeva din spațiul 
îndepărtat al universului, particule 
care au fost în drum, poate timp 
de zeci de milioane de ani înainte 
de a ajunge pe pămînt, se știa că 
ele au o energie uriașă și se de- 
țdasează aproape cu aceeași vite
ză ca și lumina.

Aceste particule nu ajung la su

rea națională a Germaniei ca stat 
democrat șl iubitor de pace. In 
comunicat se arată că în această 
ordine de idei W. Ulbricht a expus 
sarcinile, organizarea și scopurile 
unei confederații a celor două sta
te germane.

In cadrul plenarei a fost ascultat 
de asemneea raportul prezentat de 
K. Hager cu privire la dezvoltarea 
continuă a învățămîntului politeh
nic socialist și la sarcinile lui în 
domeniul construirii socialismului 
în Republica Democrată Germană.

Plenara a aprobat în unanimitate 
rapoartele prezentate de Walter 
Ulbricht și K. Hager și a adoptat 
hotărîri cil privire la măsuri ex-

Socialist Unit din Germania a luat 
cuvîntul în fața participanților la 
manifestație. El a evocat lupta 
eroică a lui Karl Liebnnecht și a 
Rozei Luxemburg pentru eliberarea 
națiunii germane de sub imperia
lism și militarism, subliniind că 
lupta aceasta a fost și continuă să 
rămînă o contribuție importantă la 
crearea unui stat iubitor de pace, 
cu adevărat democratic.

Manifestația oamenilor munci! 
din capitala R. D. Germane a du- | 
rat peste 4 ore și jumătate. Ea a 1 
constituit o dovadă grăitoare a în
crederii de care se bucură politica 
partidului clasei muncitoare' și a 
guvernului Republicii Democrate 
Germane, a hotărîrii de a lupta 
pentru un viitor fericit și pașnic al 
întregului popor german.

»♦♦♦♦»-, .’.arar/-, r-~=Ș=-

prafața pămîntului. Ele nu ating 
nici măcar stațiunilfc situate la 
cea mai mare altitudine așa cum 
este aceea din Pamir unde a lu
crat pînă nu de mult studentul 
Lebedev. Particulele nu ajung pe 
pămînt pentru că rîîicleele acestor 
atomi proveniți din spațiu de
zintegrează nucleele atomi
lor aerului, se dezintegrează ele 
înșele și numai fragmentele lor 
pot fi captate cu ajutorul aparate
lor instalate pe pămînt.

In ultimele decenii radiația cos
mică primară, adică acea radiație 
care pătrunde în atmosfera teres 
tră din afară, a devenit accesibi
lă observațiilor cu ajutorul apara
telor de care dispun fizicienii. 
Oamenii de știință au început să 
monteze aceste aparate pe bordul 
rachetelor.

Cu toate că rachetele se aflau 
dincolo de atmosferă numai cîteva 
minute, ridieîndu-se la o altitudi
ne relativ mică — 100-150 km — 
se părea că sarcina principală a 
fost îndeplinită. Oamenii de știință 
au căpătat posibilitatea de a ob
serva razele cosmice primare. A- 
tunci însă cînd au fost lansați sa
teliții artificiali ai pămîntului, s-a 
constatat că tot ce este mai inte
resant se va afla abia de acum 
înainte.

Sateliții pămîntului s-au ridicat 
considerabil mai sus decît rachete
le. Cu ajutorul aparatelor ins’talate 
pe bordul sateliților s-au făcut 

trem de importante în vederea tra
ducerii continue în viață a hotărî
rilor celui de-al V-lea Congres al 
P.S.U.G

Presa franceză despre 
vizita lui A.I. Mikoian 

în S.U.A.
PARIS Corespondentul Agerpres 

transmite : întreaga presă franceză 
continuă să comenteze cu deosebit 
interes vizita lui A. 1. /Mikoian in 
Statele Unite. Aproape totalitatea 
comentatorilor subliniază că aceas
tă călătorie a făcut posibilă o lu
are de contact pozitivă.

Ziarul „l’Humanită” subliniază că 
vizita lui A. I. Mikoian ît; S.U.A. 
a făcut să renască speranțele în- 
tr-o destindere internațională.

„Nu se poate spera, fără îndoia
lă scrie 1‘Humanite, că numai cîte
va ore de întrevederi ar fi fost su
ficiente lui A. I. Mikoian pentru a 
face pe guvernanții de la Washing
ton să accepte ideea coexistenței 
pașnice. Ceea ce este de netăgăduit 
însă este că vizita sa în S.U.A. va 
crea un climat internațional mai 
bun, mai favorabil tratativelor. 
Prezența și discursurile lui A. I. 
Mikoian au constituiUpentru opinia 
publică americană tot atîtea dez
mințiri convingătoare ale sloganu
rilor repetate ani de zile de propa
ganda războinică. Fără îndoială că 
acesta nu este unul dintre cele 
mai mici succese ale misiunii sale 
pașnice".

observații I2mp îndelungat. S-a 
Stabilit că în afară particulelor 
care ne pai vin din spațiul cosmic 
îndepărtat există un mare număr 
de particule care înconjoară pla
neta noastră. Aparatele înstelate 
pe sateliți au înregistrat la o înălți
me de 1.000—1.500 km. intensita
tea radiației cosmice, constatîndu- 
se că ea depășește de aproxima
tiv 1.000 de ori valoarea admisă 
pînă acum. S-a aflat că în jurul 
Pămîntului există un nor de par
ticule cosmice de mare energie 
care totuși nu pot nici să cadă pe 
pămînt, nici să zboare în altă par
te pentru că sînt reținute de dm- 
ptil magnetic terestru.

Această descoperire cu totul ne
așteptată a schimbat într-o măsu
ră foarte mare toate presupunerile 
de pînă acum în privința razelor 
cosmice. In prezent o principală 
Sarcină este »depășirea limltetor 
acestor nori, a limitelor cîmpului 
magnetic a( pămîntului. Numai a- 
colo se va putea observa adevăra-, 
ta radiație cosmică primară.

Explorarea spațiului cosmic a- 
bia începe. Numai 15 luni ne des 
part de momentul cînd primul sa
telit sovietic a părăsit pămîntul. 
Și iată că de cîteva zile racheta 
cosmică sovietică S-a depărtat 
pentru totdeauna de pămînt. De 
aceea putem spera că chiar gene
rația noastră va fi martora unor 
cercetări multilaterale în spațiul 
cosmic.

(Urmare din pag. Ill-a coi. T5)

Vigilența revoluționară împotriva 
elementelor legionare și dușmănoa
se care încearcă prin metode rafi
nate să frîneze mersul înainte a! 
construcției noastre socialiste.

In încheiere, tovarășul Gheorghe 
Apostol și-a exprimat convingerea 
că noul Gomitet regional de partid 
va reuși să ridice munca de partid 
la nivelul sarcinilor sporite cb-i 
revin în aplicarea hotărîrilor parti
dului. la nivelul atenției deosebite 
pe care Comitetul Central al parti
dului a acordat-o și o acordă dez
voltării regiunii Hunedoara, la ni
velul eroismului de masă al mun
citorilor din industria minieră și si
derurgică în lupta pentru înfăptui
rea politicii partidului și guvernu
lui de construire a socialismului

Dezvoltarea întrecerii socialiste 
pretinde o temeinica baza materiala

(Urmare din pag. l-a col. 1-2)

me. De multe ori bateriile lucrează 
sub capacitatea lor.

Asigurarea unei baze materiale 
optime pentru dezvoltarea întrece
rii socialiste se resimte și în alte 
secții ale combinatului. Bunăoară, 
exploatarea noilor cuptoare Mar
tin, s-ar putea face cu rezultate 
mai bune în cazul îmbunătățirii a- 
provizionării cu fontă lichidă și do- 
lomită, asigurarea la timp a utila
jelor de turnare și altele. Pentru 
rezolvarea acestei probleme, con
ducerea combinatului trebuie să 
intervină pe lîngă I.C.S.H., pentru 
ca această întreprindere să termine 
de urgență construcția primului 
melanjor (al cărui termen de pune

SELECT IUN I DIN PROGRAMUL DE RADIO

JOI 22 IANUARIE (programul 1) 
ora 9,00 Duete din operete; 10,00 
Din muzica popoarelor sovietice; 
12,00 Concert de prînz; 17,15 Fi-> 
guri de eroi din trecutul de luptă 
al poporului în cântecele compozi
torilor noștri; 19,45 Transmisie din 
sala Ateneului a concertului or- 
chestei simfonice Radio. Dirijor: 
Dînu Niculescu. Soliști: violoniștii 
Mihai Constantinescu și Nicolae 
Drăgoi. In program: Uvertura 
„Moldova" de Eduard Gaudella, 
concertul în re minor pentru două 
violine și orchestră de Bacii și Sim 
fonia a tl-a de Șostakovici. (pro
gramul II) 16,30 Emisiunea „Vor
bește Moscova 1" ; 18,05 Emisiunea 
de cîntece .făurim o viață nouă"; 
20,00 „De toate pentru toți” (re
luare) ; 21,30 Cîntă acordeonistul 
Marcel BudaU; 23.15 Muzică co
rală clasică. VINERI 23 IANUA
RIE (programul 1): 7,15Cîntece de 
muncă; 9,10 Mari ansambluri co
rale ; 13,05 Pagini de mare popu
laritate din opere; 18,05 „Actuali- 
tatea în țările socialiste"; 18,45 
Unirea Țărilor Romîne, oglin
dită în cîntece; 20,40 Din comoa 
ra folclorului nostru; de Ia frunză

BIBLIOTECI
Biblioteca centrală raională. Pro

gram de lucru: în fiecare zi între 
orele 9-13,30 și 17-19,30.

Clubul „Filimon Sîrbu“ luni, 
marți, miercuri, vineri și sîmbătă:

SPECTACOLE

Sala Teatrului nou, joi 22 ianua
rie orele 19,30 -- Ansamblul artis
tic de amatori al C.S.H.: „Take, 

in patria noastră și apărare a păcii 
în lume.

★
Conferința regională do partid 

a scos puternic în relief hotărîrey 
entuziastă a" organizațiilor de par
tid, a tuturor comuniștilor din re
giune dc a-și strînge tot mai mult 
rîndurile făcînd zid în jurul 
partidului și a Comitetului său 
Central, în frunte cu tovarășul Gh, 
Gheorghiu-Dej, de a lupta și în 
viitor cit forțe sporite pentru apli
carea în viață a politicii partidului, 
pentru întărirea și înflorirea patriei, 
pentru un avînt și mai puternic în 
dezvoltarea economiei și culturii în 
regiunea noastră, pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

re în funcțiune a expirat de fapt la 
I octombrie 1958) și celelalte lu
crări care vor asigura funcționarea 
în bune condițiuni și la capacitatea 
proiectată a instalațiilor din hala 
de stripaj

Aceste exemple, arată că pen
tru sprijinirea celor aflați în între
cere, atît organele tehnice cît și 
conducerea combinatului, sprijinită 
de comitetul de întreprindere, tre
buie să se preocupe îndeaproape de 
crearea unei temeinice baze mate
riale pentru folosirea tuturor agre
gatelor la capacitatea lor reală. In 
astfel de condiții se pot mobiliza 
și mai multe rezerve care să ducă 
la un avînt general activitatea si- 
derurgiștilor hunedoreni.

G. IL1ESGU

la marile ansambluri, (programul 
II) : 17,30 Cîntece din trecutul de 
luptă al poporului nostru; 18,05 
Cîntă orchestra simfonică a Filar
monicii de Stat „George Enescu" 
din București și orchestra Filarmo
nică „Moldova” din Iași; 19,00
Cîntece de dragoste; 1^30 „Cu mi
crofonul prin sălile de operă și o- 
peretă din țară. SIMBATA 24 IA 
NUARIE (programul 1) : 9,30 Scri
itori ai Unirii; 14,00 Muzică de es
tradă ; 18,30 Teatru la microfon; 
„Momente din cronica Unirii" — 
scenariu radiofonic de Mircea Ște- 
fănescu, laureat ah Premiului de 
Stat; 20,15 Transmisie din sala 
Palatului C.F.R. a concertului or
chestrei de studio și corului Radio 
— emisiune închinată Centenaru
lui Unirii Țărilor Romîne. (progra
mul II) 7,30 Emisiunea de cîntece 
„Glorie Republicii**; 13,00 Cîntă 
orchestra „Bărbii Lăutaru"; 14,30 
Emisiunea muzical-liferară „Hora 
Unirii”; 19,10 Cîntece și marșuri 
patriotice; 20,30 Muzică de
dans; 23,10 Concert simfonic :
Concertul nr. 1 pentru pian și or
chestră de Beethoven — solist Emil 
Ghilels și Uvertura pe temele a trei 
cîntece ruse de Balakirev.

9-13 și 16-20; joi; 16-20; duminică 
9-13.

Clubul „Alexandru Sahia" ; marți, 
miercuri, vineri și sîmbătă: 9-13 
și 15-21; foi15-21 ; duminică; 
9-12.

Ianke și Kadîr** comedie în 3 acte 
de Victor Ion Popa.
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