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înaintează lucrările de construcții

a celei de a treia baterii de cocs
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Oamenii tnuncii din lumea întrea
ga, toți prieteni păcii și ai progresu
lui, salută cu dragoste și cu entu
ziasm Congresul al XXI-lea al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovieti
ce. Creat și călit de V. 1. Lenin, pri
ma ,,brigadă de șoc" a mișcării 
muncitorești și revoluționare mondi
ale, P.C.U.S. a intrat în istorie 
prin fapte glorioase și eroice, priit 
realizări grandioase. Sub conduce
rea lui s-a înfăptuit marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie, s-a 
construit prima orînduire socialistă 
din lume, s-a obținut istorica victo
rie asupra fascismului și se constru
iește astăzi cu succes comunismul 
— societatea belșugului, bucuriei și 
fericirii oamenilor.

Congresul al XXI-lea va discuta 
^raportul de activitate al C.C. al 
P.C.U.S., cifrele de control cu pri
vire la pianul septenal de dezvolta
re a economiei naționale a U.R.S.S., 
va face bilanțul marilor realizări ale 
oamenilor sovietici și va trasa sar
cinile mersului înainte și mai rapid 
spre comunism.

In puținii ani care au trecut de 
la Congresul al XX-lea, P C.U.S. în 
fruntea poporului sovietic, a condus 
Uniunea Sovietică spre o nouă și 
puternică înflorire economică și 
culturală. Necontenit crește puterea 
statului sovietic și prestigiul său 
internațional, ca urmare a luptei 
dirze și consecvente în slujba păcii 
mondiale. Comitetul Central al 
P.G.U.S., întruchipare a experienței

Zorii încă nu se iviseră. Liniștea 
plină de farmec a dimineții era tul
burată de fluierul locomotivei, care 
in ciuda mecanicului nu avea cale 
liberă. De o oră începuse să fulgu
iască. Fulgii, la lumina becului, 
păreau steluțe argintii. Muncitorii 
triajului din schimbul de noapte fă
ceau trierea vagoanelor.

...De. la blocuri cobora spre șo
sea un om de statură mică. Pășea 
cu pași siguri și apăsați Era prea 
de dimineață să crezi că acest om
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colective a partidului, a elaborat și 
înfăptuiește grandioase măsuri ba
zate pe invincibila învățătură le 
ninistă, măsuri care asigură neîn
cetatul și impetuosul avînt al indus
triei grele — temelia, temeliilor eco
nomiei socialiste — dezvoltarea 
multilaterală a agriculturii, crearea 
unui belșug de produse de larg con
sum.

Succesele multilaterale ale Uniu
nii Sovietice înflăcărează pe oame
nii muncii din toate țările de demo
crație populară ca și popoarele di i 
lumea întreagă. Aceste succese de
monstrează in mod strălucit justeței 
învățăturii marxist-leniniste, 
că numai atunci cînd clasa 
toare condusă de partidul 
avangardă ia puterea în 
sale, se poate realiza o cotitură ra
dicală în situația oamenilor muncii, 
o creștere continuă a bunăstării lor 
materiale și al nivelului lor cultural.

Exemplul uriașelor transformări 
revoluționare din Uniunea Sovietică 
este adine grăitor. In cei 11 ani 
dinainte de război și 11 ani după 
război, adică în anii 1930-1940 și 
în 1947-1957, producția industrială 
a U.R.S.S. a crescut în medie cu 
16,2 la sută pe an, iar în S.U.A. cu 
numai 2,7 la sută.

Partidului Comunist, energiei sale 
și consecvenței sale față de progra
mul leninist, i se datorează faptul că 
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ÎNSEMNĂRI DE PE ȘANTIERE
mergea la șantier. Ajunge la mar
ginea șoselei, o traversează și se 
oprește începînd să privească cu 
băgare de seamă gardul de beton 
care împrejmuiește triajul. Iși dă 
șapca pe ceafă si pare nemulțumit. O 
șuviță de păr, puțin cirlionțat ii 
trădează vîrsta Să tot aibă vreo 
45 de ani. 
pași repezi

Ș fringe din pumni și cu 
înaintează. I a linia uzi-

Șeful de brigadă Stan 
Comei, se numără prin
tre muncitorii fruntași din 
cadrul I.C.S.H. Brigada 
pe care o conduce depă
șește zilnic norma cu 20- 
25 la sută.

In foto: Stan Cornel 
urmărește cum funcționea
ză aparatele de la pano
ul de comandă, a noii 
stații de aer comprimat la 
care lucrează.
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Sovietice îi sint 
toate condițiile ne- 
să rezolve pînă în 
economică funda-

dintr-o țară înapoiată cum era Ru
sia. Uniunea Sovietică a devenit 
astăzi o tară industrial-coțhoznică. 
cu un înalt nivel de dezvoltare. în
zestrată cu tehnica cea mai perfec
ționată. Uniunii 
astăzi asigurate 
cesare pentru ca 
1970 sarcina sa 
mentală și anume să ajungă din ur
mă și să întreacă cele mai dezvolta
te țări capitaliste în ce privește 
producția pe cap de locuitor.

Oricine își poate da seama cu ușu
rință că această sarcină va fi dusă 
la bun sfîrșit, că sistemul socialist, 
sistemul cel mai progresist va ieși 
învingător din întrecerea pașnfcă cu 
cel capitalist Planul șeptenal des
chide perspectiva sigură a unor noi 
pași importanți pe calea îndeplinirii 
acestei sarcini economice, 
mentale, pe calea ce duce 
munism.

In lucrările și hotărîrile 
sului, poporul sovietic va 
țe noi pentru ducerea la îndeplinire 
a sarcinilor trasate de P.GU.S. pen
tru lupta comună în vederea trium
fului cauzei păcii și socialismului.

Perspectivele și țelurile îndrăz
nețe pe care și le propune Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice însu
flețesc poporul muncitor.

funda-
spre co

Gongre- 
găsi for-

nafă care traversează șoseaua se 
oprește și cercetează cu atenție niș
te fundații pentru stîlpi. Bolboroseș
te ceva și merge mai departe..

★
...In biroul înjghebat din niște 

seînduri, la lumina unei luminări, 
comunistul Raicu Cristache stătea 
aplecat peste niște planuri și schițe. 
Suflă in pumni să se mai încălzeas
că puțin și-și continuă calculele Nu 
se împăca cu o problemă. In pro
iect era o soluție care cerea o ma
noperă ridicată, iar practic această 
problemă putea fi ușor rezolvată la 
un preț mai ieftin — ceea ce era în 
avantajul atît al beneficiarului, cît 
și al executantului.

Prin gemulețul din față pătrundea 
lumina blîndă a dimineții. Forfota 
specifică șantierului începuse. Pri
mul care venise la lucru în această 
dimineață a fost Safta Nicolae, res
ponsabilul unei brigăzi de tineret 
care lucrează la montarea gardului 
de la împrejmuirea triajului. Nici 
n-apucă să pășească pragul barăcii 
cînd ,,nea Raicu'' — așa îi spuneau 
acum tinerii care lucrează cu el — 
începu să-l mustre.

— Bine tovarășe Safta, dumnea
ta nu știai că betonul trebuia aco
perit ? — Nicolae Safta se roșise 
pînă în urechi și începu să explice 
hîlbîindu-se,

— Am văzut că aseară s-a înno
rat... 1 Tovarășul Raicu îl privea 
țintă în ochi. Veniră și ceilalți ti
neri, După 
la locurile 
Raicu mai 
de folosire

ce s-a făcut împărțirea 
de muncă, comunistul 
împărți unele indicații 
cu atenție a fiecărui

aceste zile, constructorii de pe 
Ic șantiere ale Hunedoarei 

muncesc cii rîvnă și cu clan pentru 
a da înainte de termen în exp'oa- 

rnărețele agregate, care con- 
sarcinilor recentei plenare a 

a intra
Printr-o 
locurilor 
întrecerii 

s- 
ae

urmează

93 la sută 
repartizarea

este favora-

zona cup- 
unde s-a
420 tone 
în aceas- 

prezent la

tare 
form 
C.C- al P.M.R. 
in funcțiune anul acesta, 
mai bună organizare a 
de muncă și intensificării, 
socialiste pe echipe și brigăzi,-T> 
tructorii laminorului de profi.
650 mm. și cei de la bateria a tre
ia de cocs, înscriu de fiecare dată 
noi și importante realizări în acti
vitatea lor. Spre exemplu, construc
torii celei de a treia baterii de cocs 
au reușit ca printre alte lucrări să 
termine de înzidit cu cărămidă re
fractară canalele orizontale de fum 
zona regeneratoare și 
din zona canalelor de 
gazelor de încălzire.

Deși timpul nu prea
,bil construcțiilor, totuși într-un 
ritm viu înaintează și celelalte lu
crări. In momentul de față, la sec
ția cocs a viitoarei baterii se lu
crează cu mult avînt la 
toarelor de cocsificare, 
zidit pînă acum peste 
cărămidă refractară. Tot 
tă secție, se lucrează în 
rampa de cocs unde s-a ajuns la 
fazele de finisaj; la turnul de stin
gere nr. 2 unde se execută cadrele 
de beton armat și se fac pregătiri 
pentru începerea zidăriei ,,Klinker“ : 
la decantorul de ape fenolice și 
platforma de ,,Ș!anp‘ unde se exe
cută construcția metalică ia izolații 
și betoane de protecții. De aseme
nea, se lucrează intens la platfor
ma de deservire nr. 4, unde s-au 
terminat zidăriile la parter și plan- 
șeul de la parter, iar de curind 
s-a început zidăria de la etaj, care 
după cum spun constructorii va fi 
gata în timp de două săptâmîni.

In secția pregătirea 
se lucrează
nr. 2 unde deja s-a ajuns la faza 
de finisaje ; la podurile transpor
toare care vor alimenta cu cărbune 
turnul și prelungirea căii ' mașinii 
de șarjare precum și alte lucrări de 
seamă. In total, pînă acum au 

cărbunelui,
la turnul de cărbune

gram de ciment și a altor materiale 
de construcție.

★
Munca începuse. Sus pe halda de 

zgură, acolo unde se toarnă zgura 
incandescentă provenită de la fur
nale și oțelării, s-ar părea că nu 
se construiește Ritmul în care se 
lucrează te face să crezi că acești 
oameni au uitat de gerul care le 
pișcă vîrfurile urechilor. Gluma 
și veselia îi însoțesc pretutindeni 
Moș Raicu. ca veteran în construcții 
le explică secretul care duce la de
pășirea zilnică a normei de produc
ție. Tinerii făceau haz de tilcul cu 
care vorbea bătrînul. O fetișcană, 
durdulie cu gropițe în obraji și pu
țin cam obraznică îl iscodea pe moș 
Raicu cu duiumul de întrebări care 
i le punea. La prima vedere îți 
par niște oameni obișnuiți. Nu par 
preocupați cu munca, dar în fond 
acești oameni muncesc cu zel și 
conștiinciozitate, achitîndu-se cu 
cinste de sarcinile ce le revin. Prin
tr-o bună organizare a locului de 
muncă, comunistul Raicu cu oame
nii pe care îi conduce obține rezul
tate de seamă în producție. Folosi
rea rațională și cu atenție a fiecă
rui gram de ciment și materiale de 
construcție au dus la economisirea 
a '20.000 lei. Printre cei care s-au 
evidențiat în obținerea acestor rezul
tate se numără : Cau Marin, Mun- 
teanu Marian, utemiștii Gazacu Pe
tru, Bănățeanu Dumitru și alții. A- 
cești oameni plini de entuziasm 
și-au propus ca lucrările începute 
să le dea in folosință înainte de ter
menul planificat Lucru de care 
sîntem siguri că se va achita.

I. SL'GIU 

fost montate mai mult de 440 to
ne construcții metalice și s-a în
zidit circa 7.000 tone cărămidă re
fractară.

De remarcat în activitatea zida
rilor bateriei de cocs, este faptul 
că datorită urmăririi zilnice a can
tității și calității lucrărilor execu
tate. cît și a producției realizată 
de fiecare om în parte, productivi
tatea muncii .a sporit zi de zi. Din 
ziua de 5 și pînă în 16 ianuarie 
spre exemplu, productivitatea mun
cii pe cap de zidar a crescut cu 
20 la sută față de cea planificată.

Lucrările de zidărie a bateriei 
sînt efectuate de brigada condusă 
de tovarășul Ekert Mihai care a 
lucrat și la celelalte două baterii 
de cocs. Printre echipele acestei 
brigăzi destoinice, care zilnic își 
depășesc sarcinile stabilite și dau 
lucrări de bună calitate, se numără 
echipa lui Lassel loan, cea a lui 
Codreanu loan și echipa condusă 
de zidarul Tocaci Ștefan, 
membrii acestor echipe, 
deosebit se evidențiază în 
tovarășii Nazdravan Aurică, 
Tiberiu, Torok Carol și alții.

Conducerea I.C.S.H.-ului 
să ia măsuri pentru o mai bună 
aprovizionare a locurilor de muncii 
cu materialele necesare, și îndeose* 
hi cu cărămidă refractară. Avînd 
toate condițiile optime create, har
nicii constructori vor putea să in
tensifice ritmul lucrărilor și să dea 
astfel la timp în exploatare mă
reața construcție.

Dintre 
în mod 

muncă 
Govaci

trebuie
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Veytl din 
orașul nostru
Pregătesc un nou program

Membrii brigăzii artistice 
de agitație de la Termocen
trala electrică nr. 2 din 
C.S .11 au prezentat șase pro
grame in fața oameni
lor muncii din combi
nat și din orașul Deva. Ulti
mul program l-au dat cu oca
zia împlinirii unui secol de la 
Unirea Țărilor Romine.

In prezent ei pregătesc un 
nou program artistic alcătu
it din momente satirice, cînle- 
ce populare romîneși și ale 
minorităților naționale, pre
cum si o piesă de teatru. 
Printre cei mai activi tineri 
se află tovarășii Sîrg loan, 
Miișulbașa Ecaterina și Mânu 
Uri sul a.

Conferință
Săptăminal in orașul nos

tru au loc conferințe cu ca
racter educativ, științific sau 
tehnic organizate de Filiala 
A.S.I.T., comitetul de între
prindere al combinatului sau 
alte organizații de masă. Du
minica trecută in sala cine
matografului „Maxim Qorki". 
în fața a cîteva sute de oa
meni ai muncii, tovarășul in
giner Kațighera Cătinel a 
vorbit despre posibilitățile de 
îmbunătățire a muncii me
trologice în Combinatul side
rurgic hunedorean. După con
ferință a rulat filmul „Parada 
1 Mai la Moscova".

Tragerea la sorți 
a obligațiunilor C.E.C.
Sîrnbătă 31 ianuarie va avea 

loc în sala Teatrului nou din 
Hunedoara tragerea la sorți 
pe țară a obligațiunilor C.E.C-, 
5 la sută cu cîștiguri. La a- 
ceastfi tragere participă toa 
te obligațiunile aflate asupra 
deținătorilor care n-au ieșit 
cîștigătoare la tragerile ante
rioare, cît și cele cumpărate 
pînă în seara zilei de 30 ia
nuarie 1959.
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IDCEPUTCIE.

MĂREA SATISFACȚIE

Cu vreo 15 ani ::i urm.i, 
Tripja >teian mar alerga 
încă pe ulițele largi și pune 
de prai ale comunei bară- 
bauț din raionul Alba-lulia. 
Pe atunci era abia un omu
leț neastunparat, iar joaca și 
școala erau singurele iui pre
ocupări. Once ar fi tăcut 
Tripșa era totuși un copil 
ca oricare altul întilnit prin 
comuna amintită. Dacă ci
neva l-ar fi întilnit pe atun
ci și l-ar fi prins de bărbia 
mică și i ar ii spus : PMăi, 
țtncule, tu ai să ajungi un 
bun topitor de oțel-1 — cu 
siguranță că mogiideața s-ar 
fi pus pe plins. El nu va 
pleca nicăieri. Va rămtne 
aici, lingă casa părintească.

Dar, ca un făcut, tocmai 
celor care nu le-a plăcut să 
plece de lingă casa, cînJ 
erau mici, le este dat să 
umble, să cutreiere prin lo
curi necunoscute, atunci cînd 
cresc. Și ce plăcut este să 
faci cunoștință cu locuri noi,

----------  ' . r- rr------------

Deeuseară Aurel este me
canic, în cadrul l.C.S.H - 
ului și lucrează la noua sta
ție de aer comprimat care 
în eurînd va fi dată in ex- 
jHoațare combinatului. Acest

î INIȚIATIVE
♦ , ■, ............................ . . ............

j Șl REZULTATE
♦ ........ .
* ^%zsz«>z,w
♦J ❖ lnir-o consfătuire de producție, tinerii si- 
J derurgiști, în dorința de a spori continuu pro- 
J ducția de metal s-au angajat să producă peste
♦ sarcinile de plan pînă la sfîrșitul anului ■
♦ — 8.000 tone de oțel, (numai tinerii de la 
ț oțelăria nr. 1);
J — 10.000 tone fontă (la ambele secții).
♦
♦ ❖ In anul care a trecut tinerii din întreprin.
♦ deri'e și instituțiile orașului nostru au colectat
♦ și predat la I.C.M. 1.485 tone fier vechi. In
♦ această acțiune s-au evidențiat tinerii din or-
♦ ganizațiile de bază U.T.M. din combinat și
♦ i c.s.h. .
♦

« ❖ Râspunzînd la chemarea patriotică a ti-
♦ nerlior reșijeni de economisire a metalului, ti-
♦ nerii siderurgiști hunedoreni s-au angajat să
♦ economisească in 1958-1.759 tone. Angajamen
♦ tul lor a fost depășit, economisindu-se 3.150
♦ tone de metal.♦

* ❖ Pină acum în orașul nostru au fost înfiin. 
« țațe 58 brigăzi de muncă patriotică. /Membrii 
« acestora au și efectuat 5.100 ore de muncă vo-
* >untară

care se ivesc ia iiecare pas I
Prin 1948, Tripșa cu boc 

ceaua de drum, pornește la 
Hunedoara să învețe mese
rie. Pentru asta se înscrie, 
în Școala profesională, unde 
timp de trei ani se războieș
te cu cartea și practica la 
cuptor, căutînd să intre cît 
mai adine în tainele topirii 
oțelului. La început, pus în 
fața unui cuptor Martin — 
care, parcă vroia să-l 
sperie, și arunca limbi de fa: 
prin toate ușile — Tripșa a 
fost cuprins de emoție, cuce
rit de măreția acestei pro 
fesii.

Au trecut trei ani. Ani de 
învățătură și munca asiduă. 
Și astăzi, Tripșa culege pe 
deplin roadele perseverenței 
sale. După ce mai întîi a 
urmat școala de maiștri și 
apoi a fost prim-topitor la 
oțelăria electrică, Tripșa este 
numit maistru cu pregătirea 
elevilor de la Școala profe
sională, adică cu aceia care 

mecanic realizează zilnic o 
depășire de normă între 10 
și ÎS la sută.

In foto : Decuseară Aurel 
controlînd funcționarea apa
ratelor montate de ei,

VIEȚII
ca și el au fost atrași 
de chemarea uzinei. Astăzi 
el este maistru principal Ia 
noua oțelărie Martin.

Sarcina este extrem de di
ficilă. Să conduci și să or
ganizezi munca ia ceie trei 
cuptoare Martiri — și ce 
cuptoare I — nu este treabă 
ușoară. Dar cu pasiunea ce-1 
caracterizează, perseverent și 
plin de inițiativă, tinârul 
maistru se sprijină pe colec
tiv și întotdeauna orice acțiu
ne este reușită.

Discuția noastră are loc in 
cabina de comandă a cupto
rului nr. 2. Un topitor intră 
și cheamă pe maistru pentru 
a vedea ultima probă de oțel 
înainte de elaborare. Pornind 
spre cuptorul 3, Tripșa pri
vește rezultatele de labora
tor și acestea fiind bune se 
încep lucrările de elaborare 
a șarjei. După aceea, reîno- 
dăm firui discuției noastre...

Prima călătorie peste gra
niță a făcut-o atunci cînd 
pentru munca depusă în pro
ducție C.U.S. l-a trimis pe 
tînărul Tripșa Ștefan să-și 
petreacă concediul în R. D. 
Germană.

Dar călătoriile tînărului 
Tripșa nu s-au oprit aici. 
Rîzînd el îmi povestește ce 
zarvă a produs în rîndurile 
foștilor săi concetățeni Jiu 
Bărăbanț o vedere trimisă de 
pe motonava ,,Transilvania". 
Mirarea lor a crescut și mai 
mult cînd au mai primit două 
vederi pe care erau niște 
ștampile cti cuvinte tare ciu
date. Erau vederi din Istam
bul și Atena. Apoi pleacă în 
Uniunea Sovietică pentru spe
cializare.

Și totuși cea mai fericită 
zi din viață a fost atunci 
cînd tovarășii de muncă au 
discutat cererea sa de intra
re în rîndul P.M.R. De atun
ci, de cînd a primit carnetul 
roșu — o fărîmă din glo
riosul drapel al partidului — 
Tripșa Ștefan a devenit un 
alt om.

La 25 de ani, Tripșa Ște
fan este maistru principal la 
noua oțelărie Martin. A vi
zitat pînă acum Uniunea So
vietică, R. D. Germană, Tur 
cia, Grecia. Ce va fi de-acum 
înainte ? Viitorul ii este des
chis. Tripșa Ștefan este abia 
la începutul vieții,

MIRflEA NEAGll

Fiecare profesie își are 
particularitățile ei care odată 
înțelese de cel care a îmbră
țișat-o îi produce mari satis
facții. Fie că este vorba des
pre topitorii furnaliști și oțe- 
lari, fie că sînt în cauză alte 
profesii, toate îți oferă la în
ceput un inedit ce te uimeș
te, ca apoi să te cucerească 
pe deplin.

Cînd metalul curge vi
jelios spre oala încăpă
toare, topitorul își șterge fața 
îmbrobonată și zînbește sa
tisfăcut.

Pentru mineri marea satis
facție este atunci cînd vad 
vagonetele încărcate pornind 
spre ,,ziuă“.

Dar apaductierul de la 
furnale? Acela care în tot 
schimbul se plimbă in jurul 
lurnatului pentru a putea in
terveni la timp cînd se pro
duce defecțiunea. Care este 
satisfacția sa ? La prima ve
dere s-ar părea că rolul apa- 
ductierului se reduce doar la 
urmărirea apei care în jeturi 
puternice curge pe corpul 
mare al furnalului. Dar a- 
ceasta e prea puțin.

O zi petrecută cu acești 
„anonimi" ai furnalelor te 
lămurește pe deplin asupra 
importanței muncii lor. Fur
nalului îi este tot atît de ne
cesară apa ca și omului. Și 
apoi, cu gurile de vînt ale a- 
cestuia trebuie să te porți cît 
se poate de atent. O gură de 
vînt arsă, neschimbată la 
timp, produce mult necaz 
furnaliștilor. De aici se trage 
mersul redus al furnalului și 
deci scăderea indicelui de | 
utilizare. Dar dacă schimba- i 
rea acestcr guri de vînt se 

Jnginerul fabricii ♦
♦

...Cine nu-l cunoaște, îl poale căuta mu'! ♦ 
timp printre muncitorii aglomeratoriști fără « 
să-l ,,ghicească". Este un om modest și activ. J 
Nu ți-ar pierde o clipă în zadar nici cînd fiu- ♦ 
xul producție’, merge „strună". Nu stă, face * 
calcule, urmărește mereu să aducă ceva nou., ♦ 
Iar cînd se simte nevoia nu ezită, personal ♦ 
pune mina, fie la comanda unei mașini, fie la * 
verificarea linei instalații ori montarea unei pie- J 
se. Oamenii îi spun „inginerul fabricii". Nu ♦ 
greșesc ! Vreți să-l cunoașteți ? E tînăr, scund, ♦ 
vioi, cu firea-i prietenoasă, zîmbitor. Numele 1 $ 
Valentin Răileanu (inginer, șef de schimb la ♦ 
brigada I-a). ♦

Ceea ce l-a atras la. Hunedoara este în spe- J 
ci al uzina și oamenii ei. /și aduce aminte cu * 
plăcere de anii studenției. Aproape fiecare lec- «. 
ție predată în domeniul siderurgiei era corn- ♦ 
pletată cu exemple din viața și dezvoltarea ♦ 
Hunedoarei noastră. Acestea l-au legat poate * 
mer mult deed orice de Hunedoara, de orașul ♦ 
cu tradiții vechi în topirea fierului... ♦

La terminarea Institutului Politehnic, dintre * 
toți studenții aceleiași promoții, numai el și a ♦ 
întocmit proiectul pentru examenul de stat pe ț 
tema studiului funcționării fabricii de aglomc- ♦ 
rare și a procesului tehnologic. Nu i-a fost * 
ușor, mai ales că la noi n-au existat asemenea * 
fabrici. Lipsindu-i literatura și documentația * 
necesară în limba romînă. proiectul său avea ♦ 
la bază un neobosit studiu al literaturii soaie- * 
tice de specialitate și din oițe țări înainta:-: J

Aci, în fabrică, s-a preocupat printre altele ♦ 
de studierea și introducerea unor procedee teh- * 
nologice înaintate experimenting sistemul de ♦ 
aglomerare a minereurilor în ceașcă și uli- ♦ 
Uzarea gazului de cocs, cu cel de la furnale J 
în procesul de coacere a aglomeratului. (Ina- ♦ 
inte se folosea numai gazul de furnal). ♦

...Dacă astăzi- fabrica în comparație cu ul- * 
timii 2-3 ani, e mai bine exploatată, iar pro- ♦ 
ductivitatea muncii a crescut cu mult, calitatea * 
minereurilor aglomerate îmbunătățindu-se me- * 
reu- succesul se datorește în bună parte și ♦ 
aportului adus de tovarășul inginer Răileanu. J

Gînduri de viitori Multe. Unele îndreptate ♦ 
spre găsirea unor noi posibilități de îmbunătă- * 
firea calității aglomeratului. Altele pentru ere- * 
șterea indicilor agregatelor, sprijinirea munci- ♦ 
tarilor în însușirea unei culturi tehnice mai X 
înaintate $

Asta nu e totul. Lucruri mai sînt de făcut ♦ 
pentru creșterea producției de aglomerat și ♦ 
ele se vor face Se vor face pentru că exemplul * 
și forța Comuniștilor din rîndul cărora face ♦ 
parte și tînărul inginer e totdeauna insufle- ♦ 
țitoare, 1, GARA1AQU £

face repede, cît mai repede, 
atunci timpul cîștigat în
seamnă fontă.

Dumitru Struț, în ciuda 
faptului că este tînăr, se nu
mără printre apaductierii 
fruntași din secție. Nici nu 
este de mirare. Eț a fost pri
mit de eurînd în rîndul can- 
didaților de partid și trebuie 
să dovedească prin muncă 
cinstea ce i s-a făcut.

El mi-a pr ~ it lupta — 
da, chiar așa, .apta pentru 
cîștigarea timpuliu de schim
bare a gurilor de vînt. Și 
dacă mai de mult această 
operație se făcea într-o oră, 
ba și mai mult, acum, apa
ductierii o execută în mai 
puțin de zece minute. Cum 
au ajuns aici ?

------—-----=
Din activitatea unui cerc politic U.T.M,

La fabrica de aglomerare 
din combinat funcționează 
mai multe cercuri de învăța ■ 
mînt politic U.T.M. Printre 
ele se numără și cercul ,,Să 
ne cunoaștem patria", al că
rui propagandist este tovară
șul Drăghici Mihai. La a- 
ceastă formă frecventează un 
număr de 40 de tineri.

In expunerea lecțiilor în 
fața cursanților propagandis
tul folosește un limbaj acce
sibil, întrebuințînd în același 
timp material demonstrativ. 
Spre exemplu, la lecția inti 
tulată : ,,Frumoasă și bogată 
este patria noastră...", con
ducătorul' cercului a folosit 
harta economică a R.P.R., 
arătîndu-le celor prezenți lo
calitățile unde sînt situate

Ei, asta-i altă poveste și ea 
incepe odată cu o'consfătuire 
de producție, cînd apaductie
rii au fost chemați de către 
furnaliști să sprijine mai ac
tiv munca acestora pentru 
sporirea producției de fontă. 
De atunci, timpul pentru 
schimbarea gurilor de vini 
arse, ca și numărul defec
țiunilor accidentale s-a redus. 
Meritul revine apaductierilor.

Iar cînd se face descărca
rea fontei, undeva mai de
parte de rina înroșită stau și 
privesc la șuvoiul incandes
cent cîțiva tineri. De fiecare 
dată sînt bucuroși ca pen
tru propria lor muncă.

Să știți că aceia sînt apa
ductierii...

centrele industriale mai impor
tante, precum și bogățiile so
lului și subsolului ce se gă
sesc în țara noastră.

Propagandistul cercului a 
zăbovit de sigur mai mult 
asupra așezării geografice a 
regiunii Hunedoara și în spe
cial a orașului nostru, de- 
monstrînd importanța ce ' o 
prezintă Hunedoara pentru 
economia națională.

La seminarul ținut recent 
la lecția respectivă, majori
tatea cursanților au luat cu- 
vîntul și au dezbăiut nume
roase probleme puse în dis
cuție. Printre tinerii strguin- 
cioși la învățătură pot fi 
amintiți tovarășii Arteonu 
Ioan, Roșea Ilie și alții.

V. FANIOĂ



Toate rezervele interne în slujba reducerii prețului de cost ir IE L IE IR A Ml E EXTERNE
Pe drumul reallzâril multor 

milioane de economii
In legătură cu îmbunătățirea ca

lității produselor combinatului și 
economiile ce se pot realiza pe a- 
ceastă cale, ne-am adresat tovarășu
lui inginer Niță loan, șeful serviciu
lui control tehnic calitativ. IatJ 
răspunsurile primite:

— Cum apreciați dumneavoastră 
că se “respectă în principalele sec. 
ții ale combinatului instrucțiunile 
tehnologice de fabricație ?

— Respectarea instrucțiunilor teh
nologice de fabricație, cu 4-5 ani în 
urmă, nu constituiau una din prin
cipalele preocupări ale colectivului 
de muncă din combinat.

In urma Congresului al II-lea 
al P.M.R. s-au elaborat hotărîri 
care au contribuit la orientarea 
întreprinderilor în sensul luării de 
măsuri pentru îmbunătățirea nive
lului calitativ și reducerea pe aceas
tă cale a prețului de cost al produ
selor. Rezultatele acestor măsuri sc 
oglindesc în indicii de calitate, care 
ui ultimii ani au marcat o creștere 
a nivelului calitativ al producției.

Astfel, în anul 1958, la toate pro
dusele principale ale combinatului 

ji-a înregistrat, față de anul 1957,

Rebutul — dușman al prețului de cost
Nu odată mi-a fost dat să ascult 

cuvinte de laudă adresate cțelarilor, 
tehnicienilor și inginerilor din secția 
O.S.M. I care gindesc, inițiază și 
pun în practică felurite metode și 
măsuri în scopul sporirii produc
ției de oțet. Constituie de asemenea 
prilej de admirație, hotarîrea cu 
care s-au angajat oțelarii să răs
pundă sarcinilor trasate de partid 
pentru continua dezvoltare a econo
miei noastre naționale. Pare un an
gajament nu tocmai ușor de reali
zat acela de a produce în acest an 
în plus de sarcinile planificate (și 
acestea sporite față de anul 1958) 
încă 16.500 tone oțel; să realizezi 
economii la prețul de cost de circa 

■3.500.000 lei și să obții un indice 
Tde calitate spor-it cu 15 la sută față 

de anul trecut.
Alai mult, mai bun și mai ieftin I 

Trei indici care In orice moment în- 
fățișază preocupările colectivului de 
oțelarî de a înfăptui ceea ce s-au 
angajat. Dc la începutul .inului și 
pînă la sfîrșitul celei de a doua de
cade a lunii ianuarie producția de o- 
țel, ce-i drept, a sporit; indicii de uti
lizare a cuptoarelor au fost îmbunătâ-

Plen&ra Comitetului orășenesc 
de Cruce Roșie

Zilele trecute a avut ioc plenara 
Comitetului de Cruce Roșie din ora
șul Hunedoara. La plenară au parti
cipat numeroși medici de circum 
scripții, conducători de întreprinderi 
și secretari ai organizaților de Cru
ce Roșie din întreprinderile și insti
tuțiile din localitate. Cu această o- 
cazie, tovarășul dr. Marinescu Alex
andru, președintele Comitetului oră
șenesc de Cruce Roșie a dat citire 
dării de seamă asupra activității 
desfășurata pe anul 1958,

Din cuprinsul ei a reieșit succese
le obținute de Comitet in educarea 
sanitară a oamenilor muncii. Iată 
numai cîteva din ele : s-a reorgani
zat un număr de 45 comitete de 
secții, lărgirea activului sanitar cu 
încă 1.104 absolvenți ai cursurilor 
G.P.A.S, și organizarea a 69 posturi 
sanitare la locurile de muncă. Acti
vitatea acestora s-a oglindit în re
ducerea zilelor de incapacitate de 
muncă.

De asemenea, au fost ținute în 
fața activului voluntar de cruce ro
ite 74 wnțerințo cw carauttr asni-. 

o scădere simțitoare a pierderilor 
datorită micșorării rebuturilor șt a 
declasatelor, eu excepția rebuturilor 
de la laminorul de 800 mm. care 
au depășit cu 0,03 la sută realiză
rile din anul 1957,

Măsurile tehnico organizatorice a- 
doptate pentru anul în curs, efectu
area unui control tehnic preventiv 

pe fluxul lehnoiogie al principale
lor produse cît și cointeresarea ma
terială a colectivelor de muncă pen
tru calitatea producției, constituie 
garanția unor noi succese în dome
niul creșterii nivelului calitativ al 
producției.

— Ce economii s-ar putea rea
liza în acest an prin întărirea acti
vității organelor G.T.G. ?

— Calculele noastre preliminare 
ne arată că numai prin respectarea 
indicilor de calitate pianficați pentru 
anul 1959 se pot realiza, fața de 
anul '58, economii în valoare de mi
nim 4.400.000 lei. In afară de aceas
ta prin efectuarea corectă a recep
ției calitative și cantitative a pro
ducției, se pot realiza în acest an 
minim 3.000.000 lei economii.

țiți. Cît privește calitatea oțelului 
și prețul de cost, lucrurile nu stau 
tocmai bine.

In lupta pentru mobilizarea rezer
velor de reducere a prețului de cost, 
un loc principal trebuie sâ-1 ocupe 
preocupările fiecărui muncitor, mai
stru sau inginer de a îmbunătăți ca
litatea produselor. Din păcate, la 
oțelărie, uneori astfel de preocupări 
își justifică anemic eficacitatea. Afir
mația este dovedită de faptul că 
procentul de rebut al oțebilui după 
laminare (numai din cauza oțelări- 
ei) a ajuns în perioada 1-20 ianua
rie la peste 25.000 kg. Unii oțelari 
au grijă să motiveze oarecum pro
centul ridicat de rebut, aruncîr.d 
„vina" pe oțelul produs în noiem
brie și decembrie anul trecut, cînd 
lupta pentru calitate scăzuse. (Asalt 
■a sfîrșit de an cum de altfel se 
întîmplă acum la sfîrșit de lună — 
cauză generatoare de rebuturi). A- 
devărul este că șarjele cu numerele 
6.358 — 6... sînt producție din 
ianuarie 1959 și au în medie 7.000— 
13.000 kg. oțel cu retasuri, crăpă
turi și așchii. Astfel, rebutul după 
laminare a ridicat (în perioada ana-

tar — conferințe ținute de medici 
bine pregătiți ca : doctorii Balomiri 
Gheorghe, Cibisescu Igor, Sarf t’va, 
Concera Ioan etc. S-au organizat 
300 convorbiri pe teme sanitare și 
s-au citit 500 broșuri de către acti 
vul sanitar și ceilalți oameni ai 
muncii. In oraș au fost formate nu
meroase echipe de curățenie care 
au dat rezultate bune în întreținerea 
fondului de locuințe de la O.M. 
Mișcarea donatorilor de sînge s-a 
extins și ea, ajungînd la cifra de 
2.528 donatori voluntari.

Anul trecut, în cadrul legăturilor 
de prietenie cu organizațiile din alte 
țări, Comitetul orășenesc de Cruce 
Roșie a primit vizita unei delegații 
din R. P. Chineză, cu care a avut 
un fructuos schimb de experiență 
asupra metodelor de muncă ale ce
lor două organizații prietene.

In încheiere, plenara a adoptat 
un plan de măsuri organizatorice, 
care prevede intensificarea muncii 
de educație sanitară în rîndul oamc- 
nilgr mslk

— Ge v-ați propus să realizați în 
viitor în lumina documentelor ple
narei C.G. al P.M.R. din 26-28 no
iembrie 1958 ?

— Sarcina principală care a fost 
pusă în fața noastră și a întregului 
colectiv de siderurgiști de către ple
nara partidului este aceea de a rea
liza planul de producție pe anul 
1959, cu însemnate economii la pre
țul de cost, economii care puse la 
dispoziția statului să asigure dez
voltarea accelerată a economiei noa
stre naționale.

Pentru aceasta ne vom strădui să 
transformăm aparatul nostru de 
control într-un factor activ care să 
lupte pentru realizarea de economii 
prin reducerea cantității de re
buturi, care în loc să ia drumul 
cuptoarelor pentru retopire, vor in
tra ca produs bun în circuitul eco
nomic al statului.

In scopul efectuări unui control 
riguros și competent va trebui să 
ridicăm nivelul profesional al ulti
mului controlor la acela al celui 
mai bun muncitor din secția contro 
lată, astfel ca produsul fabricat în 
combinat să fie din ce in ce mai 
apreciat pe piața internă și la 
export.

lizatâ) prețul pe tona de oțel cu 29 
de lei. Tovarăși din conducerea 
secției I înmulțiți producția din lu
na ianuarie cu numai 29 lei pe 
tonă (in cazul că vă veți menține 
aici) și observați de ce valoare pu
teți lipsi economia națională ?

Nu se poate afirma că lucrurile 
ar merge prost din cauze „obiecti
ve". Nu 1 Cauzele „subiective” în
trec... limita. E admis ca o șarjă să 
aștepte în cuptor de ia 30 minute 
pînâ la o oră și jumătate din lipsa 
ansamblelor de turnare; alteori 
din lipsa macaralei, a fontei care 
se introduce cu întîrziere ? Trenul 
de turnai e nr. 7 a deraiat într-o zi 
„numai" de două ori. Utilajul de 
turnare s-a deplasat, s-au produs 
erupții — s-a pierdut oțel. In ziua 
de 17 ianuarie, macaraua nr. 4 fiind 
în reparație a întîrziat introducerea 
fontei. Pînă la această dată a mai fost 
în reparație, iar pe data de 19 ia
nuarie, aceeași macara a lost opri
tă pentru reparație. Cazuri de defec
țiuni a macaralelor sînt nenumărate. 
Aceste situații crează piedici serioa-, 
se în mărirea indicilor de utilizare 
a cuptoarelor, trăinicia acestor a- 
gregate, respectarea procesului teh
nologic, imbunătățrea calității oțe
lului și reducerea prețului de cost.

★
Stimularea luptei pentru reduce

rea prețului de CPst, privită prin 
prisma de vedere a preocupărilor 
comitetului sindical din secție și a 
comitetului de întreprindere cores
punde comodității și unei munci lip
sită de conținut „desfășurată” de 
cele două organe. Deși au cunoscut 
din anul trecut că în lupta pentru 
calitate, au existat multe deficiențe, 
iar unele echipe și chiar schimburi 
străduindu-se au acumulat o bună 
experiență, nu s-au preocupat de 
organizarea unui schimb de expe
riență pe tema calității, ca ex
periența înaintată să-și găseas
că un cîmp larg de râs- 
pîr.dire. Era de așteptat ca în 
privința prețului de cost angaja
mentele să apără pe schimburi, bri
găzi, echipe, ajungînd chiar pînă la 
om. Numai astfel se poate desfășura 
o muncă mobilizatoare de la om la 
om pentru valorificarea tuturor re
zervelor secției spre reducerea pre
țului de cost, iar rezultatele înre 
gistrate pot influența în mod con
cret și direct asupra cîștigului ce
lor aflațl în întrecere socialistă,

6RIȘAN OLIVIU

Cu prilejul celei de-a X-a aniversări 
a Tratatului de prietenie 

romîno-polon
Cuvîntarea radio-difuzată a ambasadorului

R.P.R. la
VARȘOVIA Corespondentul A- 

gerpres anunță: La 26 ianuarie 
a.c., Marin Florea Ionescu, amba
sadorul R.P. Romîne la Varf”~ 
a rostit la posturile radiodifu^.„- 
nii poloneze o cuvîntare cu prile
jul celei de-a X-a aniversări a sem
nării Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală dintre 
R. P. Roniînă si R. P. Polonă.

După ce a arătat că legăturile 
strînse dintre popoarele romîn și 
polonez sînt o expresie vie a re
lațiilor de tip nou de nezdruncinat

Cuotntarea rcdtotelevizatâ 
R. P. Polone

Duminică seara, cu prilejul îm
plinirii a 10 ani de lă semnarea 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între R.P. Ro- 
m“nă și R. P. Polonă, ambasadorul 
R. P. Polone la București lanusz 
Zambrowicz a vorbit la posturile 
noastre de radio.și televiziune.

După ce a trecut în revistă roa
dele colaborării multilaterale dintre

Noi incidente serioase în Congo belgian
LEOPOLDVILLE (Agerpres) - 

Noi incidente serioase s-au produs 
la 25 ianuarie în Congo belgian, 
în localitatea Mataci, singurul port 
al acestei colonii, aflat la cca. 300 
km. de Leopoldville. După cum re
latează agențiile de presă, inciden
tele s-au produs cu prilejul unei 
consfătuiri organizate de autorită
țile coloniale în această localitate 
pentru a obține din partea unor 
conducători congolezi aprobarea 
„programului” guvernului belgian 
privind viitorul Gongului belgian. 
O mare mulțime de congolezi a or
ganizat o demonstrație împotriva 
acestui program care, după cum 
se știe, nu prevede nici o măsură 
concretă pentru acordarea indepen

FILME

De la 29 I. — 1 II în orașul nos
tru rulează următoarele filme: 
Sala „MAXIM GORKI" — Roma 
oraș deschis, film italian; sala

SELECȚlUNl DIN PROGRAMUL DE RADIO

JOI 29 IANUARIE 1959 (progra
mul I) ora 7,30 Jocuri populare ro- 
niînești; 9,00 AAuzică din opera : 
11,57 Muzică distractivă; 12.25 
Emisiunea „Inovații și inovatori"; 
14,40 Emisiunea „Viață nouă, cîn- 
tec nou"; 16,00 Concert de mu
zică din opere: 17,15 Muzică cora
lă romînească: 18,05 Emisiunea 
„Almanah științific" : 19,05 „Tribu
na Radio"*: Dezvoltarea forțelor de 
producție în procesul trecerii la co
munism în Uniunea Sovietică; 
19,45 Transmisiune din sala Atene
ului a concertului orchestrei simfo
nice Radio. Concert comemorativ 
Teodor Rogalski: 23,00 Concertul 
„Noapte bună, somn ușor". (Pro 
gramul II) 15,00 Muzică de came
ră; 16,30 Emisiunea „Vorbește 
Moscova I" : 17.00 „Din istoria li
edului : Grieg; 19,00 Emisiunea 
„Să învățăm limba rusă eîntînd":
20.30 Muzică ușoara romînească; 
23,15 Din muzica corală clasică.

VINERI 30 IANUARIE (progra
mul /) 9,10 Cântece de pace și prie
tenie: 10,00 Muzică simfonică: 
11,03 Concert disractiv: 12,25 Mon
tajul literar muzical: „Clopote în 
negură" — Scriitori progresiști din 
țările capitaliste despre lupta po
poarelor lor pentru pace și liberta
te; 13,65 Pagini alese din opere:
14.30 Muzică populară romînească; 
15,10 Concert de prinși 17.18 Brtrt’

Varșovia
între țările lagărului socialist, care 
se bazează pe principiile leniniste 
ale internaționalismului socialist, 
vorbitorul a subliniat însemnătatea 
politico-economică a tratatului.

In încheiere, ambasadorul R. P. 
Romîne a subliniat că bilanțul rod
nic al celor 10 ani ce s-au scuts 
de la semnarea tratatului este O 
garanție sigură că relațiile dintre 
Rogiînia și Polonia se vor dezvol
ta și mai mult în viitor spre binele 
ambelor popoare,

a ambasadorului
la București
țara noastră și R. P. Polonă obți
nute în ultimii 10 ani — colabora- 
re ce are la bază principiul egali
tății depline în drepturi și avanta
jului reciproc -- lanusz Zambrowicz 
a subliniat posibilitățile largi pen
tru dezvoltarea continuă a colabo
rării în toate domeniile între cele 
două țări prietene.

denței acestei colonii belgiene. De
monstranții scandau lozinci antice- 
lonialiste. Forțele polițienești au in
tervenit cu brutalitate. Poliția a 
tras mai multe salve. Demonstran
ții au răspuns cu pietre atacului 
poliției.

După atacul brutal a! poliției, o- 
rașul a fost blocat. Ieșirea și in
trarea locuitorilor indigeni din și 
în oraș au fost interzice. La Ma
taci a fost introdusă starea excep
țională. Unități întărite ale poliți
ei patrulează pe străzile orașului. 
Cartierul european este păzit de 
mari forțe polițienești și de „volun
tari" din rîndul funcționarilor colo
niali.

„30 DECEMBRIE" (tabăra nr. 1) 
„O vară neobișnuită11, film sovietic 
în culori: sala „FILIMON SIRBU’* 
(O.T.) Două mame, film german.

siune de cîntece și marșuri patrio
tice: 18,05 Actualitatea în țările 
socialiste; 21,25 Vechi melodii ate 
compozitorilor noștri; 23,12 Simfo
nia a IV-a în mi minor de Brahms, 
(Programul II) 14,07 Concert sin’- 
fonic; 15,40 Muzică ușoară: 17,00 
Cîntă Mariă Lătărețul 19,20 Ope
ra „Norma" de Bellini. Orchestra 
și corul operei „Scala" din Alilano, 
dirijor Tul io Serafim: soliști: Ma
ria Meneghini Callas, Nicola Rosși 
Lcineni, Ebe Stignani, Mario Fii- 
penschi, Paolo Caroli, Rina Cava- 
lari; 22,40 Aloment poetic; Demi- 
an Bednîi. SIMBATA 31 IANUA- 
W.E( programul 1) 9,00 Muzică u- 
șoară: 9,30 File din istoria lupte
lor poporului nostru pentru liber
tate ; „U2ina vie" de Al. Sahia;
10,30 Din muzica popoarelor sovie- 
tice: 11,03 Muzică de estradă! 
16,15 „Vorbește Moscova I"! 18,30 
Cîntece lirice alo compozitorilor 
noștri; 20,30 Satiră și umor; 22.30 
Emisiunea ,,ta sfîrșit de săptâmînă, 
cîntec-, joc și voie bună". (Progra
mul II) 15,35 Emisiunea de cîntece 
„Multe țări, multe surori"; 16,15 
Mari cîntăreți: Mark Reizeti ! 17,00 
Cîntă violonistul Ionel Dinicu ȘÎ 
solista Lucreția Ciobanu; 19,00
Concert de muzică populară ma
ghiară ; 19,45 Seară de operetă: 
„Acullna" de Kovner; 23,15 Con« 
cert sitnfoote. ....... „-t
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Cronica rimata

BUN

I
Am plecat in drumeție 
prin ăst mare combinat 
și uite, aicea pe hîrtie 
bun sau rău, ce-am adunat. 
Mai îniîi și-ntii de toate 
am trecut pe la birouri 
unde-un .„croitor" de ștate 
răscroia, din cifre râuri. 
Nume, mlhdre-ns'ăila — 
pe hîrtii' plombaginate — 
iar coada le-o profila 
cu rotunde mii — soldate. 
Primul nume ce-l zării 
fu Șe'rban tu patru mii 
Mai apoi cu vreo trei mii 
fu Cazan, fu Victor Pal, 
și multi alți de la furnal; 
care acum primesc în dar 
ăl de-al treișpelea salar. 
Deci de la-nceput s-o spun . 
„Uite-un lucru foarte bun!“

★
(Mai încolo de birouri — 
(prin aburi țesuți în nouri — 
(ard lumini — veșnic nestinse — 
(penălțimi de hale prinse; 
(prinse-n stilpii de pe drumuri 
(ori pe coama multor turnuri 
(Și-ar mai fi cum ar mai fi 
Ide n-ar arde-n plină zii 

că ard mii de kilovați 
care — contabilizați — 
dau un șir de mii și mii... 
minus la economii.

Ăstui lucru nu pot zău, 
altfel să-i spun decît... „rău".

★
La furnale, zarvă mare 
fiindcă-i timp de descărcare 
și —. așa precum se știe — 
oalele iar iniîrzie ; 
s-au împotmolit pe șine 
și-șcrișnesc din osii ■ ,,'etnee"... 
Cefeuul codobelc, 
cu viteza lui de melc, 
tună, fumegă pe roate. 
Dar degeaba ! Tot nu poale 
să atingă-n „goana." sa 
deci: metru și... ora.
Iată dar — la rîndul său — 
că și ăsta-i lucru rău

★
In vecini, la turnători 

ts-au ivit — cutezători —
(sub numele de Spătaru) 
doi voinici ca plopu-n floare, 
ce-au pornit să se măsoare 
"cu trufia vechiului 
loc să-i facă noului ,
Ungă ei s-au adunat

I
și-alți ■ voinici de la turnat, 
care-n pasul vremii noi 
sini cu „vechiul" în război 
Rezultatul? Ce-l scontat! 
De trei luni au încetat 
risipei să-i dea tribut, 

cu rebut.

E aicea vreun ranchiun 1 
f Nicidecum t E lucru buni 
C ★
>Ț.a noua oțelărie — 
(cu aspect de farmacie •—

$1 HĂU^
toate cele frei cuptoare 
torc din foc și-oțel fuioare, 
ce-au tendințe ascendente 
peste suta de procente. 
Dar, tendințele — amintite 
uneori sînt stăvilite 
de hatîrul celor care, 
montează la întîmplare 
trenurile de turnare.
Montare ? Deh, vorba vine 
fiindcă știe orișicine 
cum, că-n hala trenurilor 
este greii, chiar nu se poale 
să montezi de calitate. 
Jur în jur de te-nvirtești 
loc liber n-ai să găsești 
Șamotă ? Sînt mii de kile 
laolaltă cu ebehile, 
cu moloz din foste șticuri, 
cu traverse cu nisipuri — 
alandala aruncate, 
peste vetre răsturnate 
și lingouri rebutate. 
Ei, dar ce să mai înșir?!
Hala toată-i cimitir 
cu... morminte adecvate 
celor de mai sus notate. 
Deci pe nume i-ar s-o spun .- 
„Asta nu e lucru bun !"

- ....... iiii
*

In sfîrșit, 
la plecare m-am oprit 
și la Cabinetul tehnic 
unde, orice om mai vrednic — 
de progres generator —

■ se cheamă inovator. 
Și aici de m-am oprit 
iată ce-am descoperit: 
în cartea de-nregistrare 
două'ș'șapte de dosare — 
cu-nnoiri pentru cuptoare, 
pentru forje, laminoare... 
ce-au umplut vreo patru file 
numa-n douăzeci de zile. 
Păi să tac ? Ba nu, o spun ■ 
„Iacă înc-un lucru bun I" 
Bun! Și chiar mai bun ar fi 
de nu s-ar opri aci; 
ci sd meargă mai departe, 
să inregistreze-n carte 
un ideal dispozitiv 
(agresiv și guraliv) 
care să-i facă de hulă 
pe ăi de-au musca pe căciulă, 
din sectoarele citate 
in hrisovul ăsta-l meu, 
la capitolele... ,,rău“. 
Dac-acest dispozitiv 
nu va fi prea combativ ■ 
dacă nu va fi în stare 
să-i scoată din hibernare — 
o pendulă atunci să-i facă 
care — așa, In ritm de toacă -■ 
la cap să îi ciocănească 
pînă or să se trezească.

’. S. Grijă-aveți. voi, cei vizați, 
prea mult să nu așteptați ! 
Scuturați-vd căciula 
pin-nu dați ochi cu pendula...

S. I0NES6L

❖ Conducerea sectorului 1 
(O.S.M.) în colaborare cu conduce
rea C.F.U. au făcut o interesantă 
experiență... submarină : linia fe
rată ce deservește cuptorul electric, 
dc 5 tone, cufundată sub apă de 
mai rnulte luni de zile, rezistă mai 
mult decît... nepăsarea de cel mai 
înalt grad. Și, întrucît aceste orga
ne experimentatoare intenționează 
să populeze această apă cu di
ferite varietăți sub acvatice, pesca
rii amatori sînt anunțați să viziteze 
cu încredere lacul artificial format 
aci, care îi scutește de obositoarele 
drumuri pînă la Strei.

Pescarii profesioniști nu au acces 
în incinta sectorului O.S.M. I. Ori-, 
cite garanții ar prezenta ei este 
imposibil, totuși, a crede că vor re
zista pînă la sfîrșit tentației de a 
pescui... lipsa de răspundere aciuita 
în fundul lacului și a o da în vi
leag. . ‘ .

COMB'Wat
(

I
din 

bine 
ncesc în 
.toare.

Atelieruț de întreținere 
secția laminoare nefiind 
închis, lucrătorii -----
condiții necoresp

Vin!ui șuieră din goarnă. 
Prin unghere el pătrunde. 
Dar conducerea răspunde : 
„Păi. ce vreți, că doar e ia'năI"

stinge ti ga-— Tovarășe te rog, 
rea...

— Vai tovarășe, nu 
rată, nu trag în piept II

Slugarnicul

fiți îngrijo-

Teatrului de amatori al side- 
rurgiștilor.

Efortul vostru, vrea să spună
Că e aproape de miracol.
Dar cu-n spectacol, doar, pe lună 
Prea vă dădtirăți în... spectacol.

1111
llll llll

Pe aceeași temă
sînteți ,,amatori" pe-ales

întîrziați și chiulangii

ca să se-ntreacăVoiesc și ei
În muncă — dar discret și fin : 
Dacă sînt ultimii cînd vin.
In schimb sînt primii —• atunci cînd

pleacă...

dumnea-să vă anunț că 
voastră merge !

Desene de A.

telefonul

Andronic

SRniuersare

Că
O amintim adeseori.
Dar și noi sîntem .,amatori'1 
...De-a vă vedea lucind mai des.

• llll
llll IIU

Tovarășei Gheorghiu Agri pi
ua de la secția aer-gaz care 
vine in secție cu un cățel.

Cățelușul e de soi,
Latră simplu și subțire.
Insă, din nefericire,
Se aude pîn-la noi..

llll
llll uu

NEC A Z U R I
O cărămidă e un lucru obișnuit, 

de formă paralelipipedică, din pă- 
niînt ars.' Din cărămida se clădesc 
case — o știți și dvs. fără să v-o 
mai spunem noi — se mai ridică 
stîlpi, ziduri, coșuri — o știați și 
pe asta — și se mai ridică în sfîrșit 
sumedenie de... necazuri. Pe asta 
înă prind că n-o știați.

Case din cărămidă, mai merge. 
Coșuri și ziduri, la fel. Dar neca
zuri din cărămidă, asta, parca e nrii 
rar. Sau imposibil.

Și totuși...
E vorba despre cărămizile refrac

tare din depozitul central de mate-

rial a! combinatului. Acestea sînt 
atît de bine „depozitate11 că o par
te din ele se strică și provoacă ne
cazuri. De pildă, plouă pc ele orm 
acoperiș. Un prim caz.

Apoi, se mai întîmplă că apa — 
atunci cînd plouă — strică aceste 
cărămizi verind pur și simplu prm 
șanț, pe lingă depozit, care e cons
truit la trei palme de pămînt. Alt 
necaz.

Mai apoi, cărămida e descărcată 
neglijent. Și se sparge Al treilea 
necaz.

.. V-am spus noi că necazurile se 
pot ridica și din cărămidă ?

j

vrea să nu le mai aniver- 
în anul viitor

uzină,
', cu
n au

ziarul

- este o calamitate a naturii.

GHICITORI

întrucît ei

(oțunoaiu injațiafv — podgy dojnj) (ajDouțiuPl JQlvyos 'oyad uoSznfj)

Cînd salarul 11 primește 
Fuga-n crîștnă dă năvală : 
Zile-n șir apoi lipsește 
Cu... certificat de boală. 
Hai răspundeți ia-ntrebare. 
Cine-i oare î

sint cuprinși de 
în timpul servi-

Cine-i fercheș, se fălește 
Și-umblă-ntr-una pomădat ?...

Dar cînd șutul isprăvește 

Lasă-n șpan strungu-nglodat ?

Se vor împlini zilele acestea doi 
ani de cînd televizorul din combinat 
și-a pierdut cu desăvîrșire glasul. 
Toate încercările făcute de 
nostru, în urma diferitelor sezisări 
ale oamenilor muncii din 
prin tot felul de ,,medicamente' 
doză masivă de „critieomiciuă" 
ajutat ,,pacientului" să-și recapete 
darul vorbirii. Dînd dovadă de sur
zenie desăvîrșită și mutism, ce-i 
în drept au tăcut, n-au răspuns, dar 
nici n-au făcut nimic să remedieze 
boala devenită cronică, a ,,suferin
dului".

Asemenea aniversări, siderurgi- 
știi ar 
seze și

— FormidabilI apa 
sus învîrtește paletele I
— Bine dar cu repararea 
tavanului ce facem?
— Trece-o la „cheltuieli 

inutile" IU

1} 1
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A NU NȚ URI
❖ Credincioși pînă la moarte spi

ritului de... „economie", electricienii 
de la întreținere, din hala de pregă
tire a oalelor pentru furnale — cu
fundată veșnic în beznă — caută 
urgent colegi de branșă cu inimă 
mai crudă (mai luminați în meserie 
și cu dragoste de muncă — comple
tăm noi) care să-i scoată din.. în
tuneric.

* Colectivul de apaductieri de la 
furnalul nr. 5 caută de urgență un 
specialist în materie de apaduct și 
cu vaste cunoștințe geologice. Pen
tru a obține angajarea, doritorii 
trebuie să demonstreze că „pîrîia 
șui" — ce se scurge pe direcția 
furnalul 5 — furnale vechi, blo- 
cînd — prin înghețare — linia fe
rată pe care se introduceau vagoa
nele la separatoarele furnalelor

vechi -
Pretendenții „rău-intenționați“ oare, 
ar veni cu ideia că „pîrîiașnl" — al 
cărui „izvor11 este în groapa schipu- 
lui de la furnalul nr. 5 -- se da- 
torește faptului că nu e indrumat 
spre canaliarea ce i se cuvine — 
pot fi siguri dinainte de insuccesul 
angajării.

*> Suța I-rancișc — șef de tura la 
depoul Triaj, Bogdan Anton și Mol
dovan Ion — șefi de tură la stația 
nr. 3, precizează pe această cale că 
im este real ceea ce spun gurile re
le, cum., că deseori 
accese de ebrietate 
ciulin Tovarășii de mai sus resping 
acuzația „deseori" 
pot dovedi că o singură dată, acum 
cîteva luni, au avut un asemenea 
acces din care nu și-au revenit încă 
nici azi.
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