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PRIND VIAȚĂ HOTĂRÎRILE 
PLENAREI C.C. AL P.M.R.
Prima lună din noul an de muncă s-a încheiat cu bine și spor 

i Bilanțul făcut la sfîrșițul lunii arată că majoritatea colectivelor de side 
; rurgiști au dobîndit realizări de seamă pe linia înfăptuirii sarcinilor 
i trasate industriei noastre siderurgice de recenta plenară a C.C. a 
i P.M.R, Publicăm mai jos cîteva din rezultatele obținute în cadrul între 
; cerii desfășurate în luna ianuarie a. c.

©. S. M. I
Infrecîndu se de zor și muncind 

cu entuziasm pentru realizarea an
gajamentelor pe care și lc-au luat 
în legătură cu sporirea producției 
de metal pe baza indicilor de utili
zare a cuptoarelor, oțelarii din sec
ția l-a au înscris succese impor 
tante. De la începutul lunii și pînă 
In ziua de 30 ianuarie a.c., ei au 
elaborat un număr de 218 șarje ra
pide cu 51 șarje mai mult decît 
prevedea angajamentul. Față dc 
plan, indicii de utilizare a cuptoa
relor au fost măriți cu 10,9 la sută, 
iar productivitatea muticii a sporit 
cu 11 Ia sută față de 6 la sută cit 
prevedea angajamentul.

Datorită reducerii timpului de 
elaborare a șarjelor și creșterii 
productivității muncii, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii acestei secții 
au reușit ca în primele 30 zile ale 
lunii ianuarie să dea peste sarcinile 
de plan o cantitate de 2.068 tone 
oțel.

Cei mai înalți indici de utilizare® 
au fost realizați de echipele prim- 
lopitorilor Bîrlea Traian, Mihăi'ă 
Simion, Forțu Petru și aUele.

Laminoare
Importante succese pe calea în

făptuirii sarcinilor trasate de ple
nara C.C. al P.M.R., au obținut și 
colectivele de muncă de la lamino

rul de 800 m.m. și cel de 1000 ni.m. 
De pilda, pe seama ridicării indi
cilor de utilizare a agregatelor, lu
minătorii au reușit să dea în luna 
ianuarie peste sarcinile de plan pes
te 2.500 tone de țâgle și blu
muri.

Printre schimburile fruntașe de 
la laminorul de ^00 m.m. care au 
contribuit la îndeplinirea planului 
de producție cu o zi înainte de ter
men, se numără schimbul maistru
lui Gheorghe Andreșescu, care a 
laminat cu 8,7 la sută mai multe 
tone de oțel și cel a! maistrului 
Petru Constantin, care și-a realizat 
planul în proporție de 106,3 la sută.

Cocserie
O vie și susținută întrecere pen

tru mărirea producției pe scama 
sporirii indicilor de utilizare a 
cuptoare'or și mașinilor de șarjare, 
au desfășurat în luna ianuarie și 
cocsarii combinatului. In urma a- 
cestui fapt, cît și a introducerii în 
procesul de producție a unor mă
suri tehnico-organizatorice, munci
torii, jnginerii și tehnicienii uzinei 
cocso-chimice au reușit ca în seara 
zilei de 29 ianuarie — orele 23 — 
să-și îndeplinească planul lunar și 
să livreze furnalelor cu peste 2.000 
tone mai mult cocs metalurgic.

In fruntea întrecerii pentru o pro
ducție mărită de cocs metalurgic, 
s-a situat shimbul inginerului Că- 
btiță Ioan.
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Bătrînu Ioana este zidăriță și lu
crează la zidăria de șamot de la 
bateria IlI-a de cocs. Toți muncito
rii cu care lucrează o cunosc ca o 
zidăriță harnică. De altfel acest ca
lificativ este confirmat de rezultate
le ce le obține In muncă: zilnic de
pășește norma cu cel puțin //)%.

Au sosit sEÎorele

Congresul al XXI-lea a! P.G.U.S. 
— cel mai de seamă eveniment 
politic din aceste zile, care ține 
trează atenția opiniei publice in
ternaționale — își desfășoară lucră
rile la Moscova. Succesele fără de 
seamăn ale poporului sovietic pe tă- 
rîmul științei, tehnicii și. economiei, 
care au precedat acest eveniment 
de importanță istorică, nu numai 
că au dovedit, odată în plus, între
gii lumi, superioritatea orînduirii 
sovietice, dar au stimulat nespus 
forțele progresiste care privind spre 
zorii comunismului văd mai aproa
pe viitorul de aur al omenirii. Toc
mai de aceea primele relatări apăru
te în presă cu privire la Congresul 
al XXI-lea al P C.U.S. sînt urmări
te cu viu interes de toți oamenii 
cinstiți.

Iată acest lucru exprimat și de 
fotografia alăturată. In secție au 
sosit ziarele proaspete, ceea ce i a 
făcut pe Dinu Gheorghe, Topor Ro
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CIFRELE DE CONTROL
Citesc aceste cifre de control
— Vast furnicar de coaie —
Și-mi pare că-a:td șuier albastru de petrol

Și grîne văl urină do moale

Citesc aceste cifre, le-aud sunînd în girul
Și-mi pare
Că văd orașe albe zvîcnite din pămînf, 
Lumini fără de număr călătorind pe mare.

Sînt inimi comuniste ace lea ce-au bătut
La fiecare cifră, scriind-o pe hîrtie
Și au știut că cifra de-acum e-un început

Al zilei ce-o să vie.

Vibrează-n noi mPidria de a ne ști părtași 
Cu brațul și cu mintea la arderea unică, 
Azi Comunismul ca un vapor de uriași

Lansat, implintă prora în măre și-o despică.

man, Deac Nicolae, Caramalis Te
odor și Chiriac Constantin să se 
strîngă ciorchine în jurul agitatoru
lui Scurtu Constantin, care citește 
cu voce tare. Echipamentul oameni
lor vorbește de la sine despre locul 
în care ne găsim : oțelăria — r.ouă 
și moderna otelărie a Hunedoarei. 
Cei din fotografie formează echipa 
de oțelari a comunistului Caramalis 
Teodor, cu excepția lui Scurtu Con
stantin, care este termotehnician pe 
schimb. Pînă la elaborarea șarjei 
de otel, ce se plămădește în cuptor 
și care va împlini cele peste 1800 to
ne oțel date peste plan iii luna ia
nuarie a. c. de către colectivul 
noii oțelarii, mai este o oră. Scurtul 
răgaz' de odihnă ce le revine din 
această oră. oțelarii îl folosesc în 
tovărășia ,,Scînteiin care le aduce 
vești noi de la Moscova, privi
toare la desfășurarea lucrărilor ce
lui de-a! XXI-lea Congres al 
P.C.U.S.
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Informații de partid
Zilele trecute biroul Comitetului 

orășenesc P.M.R. Hunedoara, a luat 
în discuție problemele legate de 
activitatea întreprinderii de Indus
trie locală ,,Ilie Pintilie". Discuțiile 
au fost axate îndeosebi pe posibili
tățile de îmbunătățire a muncii poli
tice și economice la fabrica de 
pline.

Peste puțin 
timp, in combi
nat va intra în 
funcțiune o nouă 
secție de aer 
comprimat.

In fote: as
pect exterior al 
noii secții de 
aer comprimat.

In aceeași ședință, bitoul a mai 
discutat despre necesitatea comasă
rii unor cantine muncitorești, des
pre îmbunătățirea continuă a cali
tății meselor servite ș. a.

In ambele probleme, biroul co
mitetului orășenesc a adoptat mă- 5 
suri corespunzătoare. I

: —------- ♦♦♦♦♦« ------------------==

Toate rezervele Interne tu slujba prețului de cost

REZERVE NEFOLOSITE
IR aptarea zgurii sudate rezulta- 

tă din cuptoarele adinei de 
la laminoare în urma încălzirii lin- 
gourilor de oțel, nu este un lucru 
de prisos. Muncitorii de la cuptoa

re fac această treabă cu multă con
știinciozitate. Dovadă este faptul 
că în ziua de 22 ianuarie ajunsese
ră să nu mai aibă cochile pentru 
captare. Peste 20 de cochile erau 
blocate cu astfel de zgură și înce- 

— puse să ia naștere ,,o haldă de 
I zgură" chiar în incinta halei. Va- 
î goane pentru transportarea ei la 
; oțelărie. de cinci zile în urmă nu 

au mai fost repartizate. Șeful de 
schimb susținea că în fiecare zi ar 
fi necesar un vagon pentru acest 
transport. Dar.. cine să se preocu
pe de valorificarea unei asemenea 
rezerve 1?

S ar spune că zgura sudată de 
1 laminoare este folosită la oțelă- 
ria nouă ! Probabil este în faza de 
a se „naște" un sistem de aprovi
zionare ritmică cu zgură pentru 
decarburarea oțelului. Cert este că 
în timp ce în hala laminoaretor 
stau zeci de kilograme de zgură, 
care costă nimica toată, oțelăria 
veche a folosit din comerț circa 500 
tone sgură și tundăr, a căror va
loare este mai mult decît dublă, 
lată un aspect al „luptei" pentru 
economii. 

ăA existat și există o vie întrecere 
''** între sheimburile de cocsari 
pentru sporirea producției de cocs 
metalurgic. Ce bine ar fi dacă ace
eași vie întrecere s-ar desfășura 
și pentru reducerea spargerilor de 
piloți. Ar mai fi valorificată deci 
o rezervă de sporire a productivită
ții fiecărui schimb și implicit pre
țul de cost nu poate decît să sca 
dă. Posibilități există. Aceleași 
schimburi de cocsari au dovedit în 
lunile trecute acest lucru. Prin 
exigență mai mare din partea mai
ștrilor ; buna întreținere a mașini
lor de șarjire ; comprimarea corec
tă a piloților; respectarea proce
sului tehnologic, spargerile pe fie
care pilot au fost în medie de cir
ca 15 kilograme, fapt care mar
chează un bun suaces.

In cele două decade din ianuarie 
a.c., era lăudabil să se întîmple ca 
media spargerilor pe pilot să se 
mențină în limitele admise. Dar, 
rezultatele scot la iveală că schim
bul condus de tovarășul Staron 
Ștefan, bate recordul în spargeri de 
piloți. Iată un exemplu elocvent: 

(Continuare în pag. IV-a col. 4-5)
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Mai aproape de problemele vieții
— Constatări pe marginea acti/itătii culturale la I. C, S. H. —

Viata unei întreprinderi de im-tocmai antrenarea
portanța I.C.S.H. ridică probleme 
cît se poate de complexe. Activita
tea culturală este și ea parte inte
grantă a muncii generale a colecti
vului său. Comisia muncii culturale 
de masă s-a străduit să-și îndrep
te inițiativele și acțiunile în direc
ția sprijinirii și îmbunătățirii pro
cesului muncii constructorilor. In 
anul care a trecut, popularizarea 
muncitorilor fruntași și a metodelor 
lor, conferințele cu caracter tehnic, 
aplicațiile concrete la locul de mun
că, au fost unele din metodele folo
site cu succes în această direcție. 
Gazeta centrală de perete a I.C.S.H. 
„Să construim Hunedoara" s-a do
vedit un însemnat mijloc agitatoric, 
fiind și premiată la cîteva concur
suri pentru conținutul valoros al 
materialelor publicate. Cele trei 
brigăzi artistice de agitație care 
activau în 1958 au prezentat în fa
ța muncitorilor din sectoare multe 
programe interesante, evidențiind 
fenomenele pozitive din activitatea 
sectoarelor respective și satirizînd 
pe leneși, pe birocrați, pe toți acei 
care nu se încadrau suficient în efor
tul constructiv permanent al tova
rășilor lor. Ziarul nostru a consem
nat de mai multe ori aceste succe
se și a evidențiat pe cei mai meri
tuoși activiști ai muncii culturale 
din I.C.S.H.

începutul noului an a găsit colec
tivul de muncă al constructori.or 
hunedoreni în plin efort pentru în
deplinirea importantelor sarcini ce 
le revin în cadrul pianului de dez
voltare a puterii economice a țării 
și a ridicării nivelului de trai al 
oamenilor muncii: terminarea la
minorului de 650, a bateriei a 3-a 
de cocs, 600 de noi apartamente, 
noul stadion, sala de reuniuni și 
sport etc. Se poate face însă con
statarea că activitatea culturală în 
perioada apropiată se dezvoltă în 
sens opus realizărilor în producție, 
bate pasul pe loc, sau chiar dă 
înapoi.

Brigăzile artistice de agitație 
nu-și mai trăiesc viața; doar din 
sectorul mecanicului șef mai acti
vează — celelalte stnt în curs de 
reorganizare. Cauze ? Se pot găsi. 
De pildă, unii dintre tinerii care 
formau aceste brigăzi artistice au 
plecat din întreprindere să-și sa
tisfacă stagiul militar. Dar poate 
fi de laudă o formație artistică a- 
matoare care se bazează doar pe 
tfei-patru elemente talentate și se 
destramă în lipsa acestora ? Cre
dem că nu. Puterea acestor colecti
ve artistice ar trebui s-o constituie

rnai mare de
unui număr cît 

tovarăși în muncă.
lucru pe care .tovarășii din comitete
le de secții se pare că îl uită.

Cifrele arată că numărul citito
rilor înscriși la bibliotecile din 
I.C.S.H. a crescut. De la aproxima
tiv 4.400 în 1957, s-a ajuns la 
5.130 în 1958. Totuși, față de mare
le număr al muncitorilor întreprin
derii considerăm că cifra este mică. 
Cele opt biblioteci volante care a- 
parțin de sectoarele mari de lucru 
au o activitate mai mult decît mo
destă. Doar în sectorul montaj, bib
lioteca — de care răspunde tovară
șa Pancan Rodica — î?i îndepline
ște rostul, fiindcă cele din sectoa
rele magazii-depozite, constricții 
II O.S.M.. etc., cu greu își merită 
numele. Se mai poate observa că 
în afară de gazeta centrală de pe
rete despre care am vorbii, în sec
ții și sectoare gazetele de perete 
sînt la periferia preocupărilor tova
rășilor din organizațiile de partid 
și sindicale, respective.

w
In ultima vreme ansamblu! de 

estradă I.C.S.H. a muncit pentru 
montarea unui spectacol intitulat: 
„Fabulă muzicală". Colectivul a 
dovedit o străduință meritorie de-a 
lungul celor aproape cinci luni de 
ziie. S-a constatat pînâ la urmă că 
spectacolul e necorespunzâtor și din 
munca întregului colectiv nu s-a 
aies nimic. Pentru ce, oare ? Fiin
dcă această „Fabulă muzicală", 
scrisă cu cele mai bune intenții de 
tovarașa Domnița Roșu, care își 
propunea să vorbească în limba
jul basmului despre problemele con
temporane, s-a dovedit în fapt rup
tă de realitate, fără o legătură vizi 
bilă cu viața. Oare orașul nostru, 
atît de viu și de frămîatat, nu 
poate oferi teme pentru colectivul 
de creație de la I.C.S.H. ? Oare in- 
să-și viața întreprinderii nu poate 
inspira pe creatorii spectacolelor 
prezentate de ansamblul artistic ? 
Pentru ce, dar, trebuie să evadăm 
în basm, să ne războim critic cu 
niște înfumurați și leneși nu se știe 
de unde, cînd avem, vorba ceea, 
leneșii, înfumurații și birocrații 
noștri ? Sînt lucruri care trebuie 
să dea de gîndit tovarășilor care 
răspund de munca culturală din 
cadrul I.C.S.H. Apropierea activită
ții culturale de problemele concrete 
ale producției, apropierea de oa
meni și problemele lor este cheia 
îmbunătățirii muncii culturale din 
marea întreprindere constructoare 
a orașului nostru.

I FLORIAN

Duminică —
îp oraștil nostru

Expoziție de fotograjii
Zilele acestea combinatul meta

lurgic din Magnitogorsk — 
U.R.S.S. — a împlinit 27 de ani 
de existență. In cinstea acestui 
eveniment la clubul muncitoresc 
„Alexandru Sahia" a fost deschisă 
o interesantă expoziție cu fotogra
fii. Numeroase fotografii expuse 
pe panourile din sala de lectură a 
clubului, oglindesc munca și viața 
metalurgiștilor din acest puternic 
centru industrial sovietic, stîrninJ 
admirația sutelor de vizitatori.

Conferință
In cadrul ciclului de conferințe 

organizat săptămînal de comitetul 
de întreprindere al Combinatului 
siderurgic, tovarășul inginer Dobrin 
Ioan — șeful organizăm muncii din 
C.S.H., a ținut duminică 1 februa
rie a.c„ în sala cinematografului 
„Maxim Gorki", conferința „Sub con
ducerea partidului spre noi realizări 
în siderurgie". Conîennța a Iest 
ascultată cu viu interes de sute de 
siderurgiști,

Teatru
In seara zilei de duminică 1 fe

bruarie a.c., sala Teatrului nou din 
localitate a găzduit spectacolul dai 
de membrii cercului de artă drama
tică din cadrul ansamblului artis
tic al grupului școlar al G S.H. Co
media în trei acte „Sosesc deseară 
de Tudor Mușatescu, montată în re
gia tovarășilor Lae Stancovici și 
profesor Alexandru Stănescu, s-a 
oucurat de un binemeritat succes.

IN LUNA FEBRUARIE 
PRIMUL CuNCuRS

Antrenorul echipei de lupte Co
vaci Ludovic ne-a spus că lotul 
pe care-i antrenează cuprinde 18 
sportivi. Antrenamentele au lost re
luate la 7 ianuarie. De trei ori pe 
săptămină, compouenții celor două 
echipe (lupte libere și clasice) se 
pregătesc temeinic.

Perseverența și atenția cu care 
se pregătesc hunedoremi au un 
scop precis: să reintre în rindunle 
celor 16 echipe din categoria ,,A" 
(după cum se știe corvimștii au re
trogradat anul (trecut din prima 
categorie a țării). Deși îi așteaptă 
întreceri foarte grele, sportivii spe
ră să cîștige calificarea pentru a 
promova din nou în prima catego
rie a țării.

In planul de pregătire figurează 
mai multe întîlniri amicale printre 
care și un concurs cu participarea

§ p <o> im ir
unor echipe din categoria „A”.

DUMINICA
PRIMUL JOC DE FOTBAL

Este vorba bineînțeles de un joc 
amical pe care echipa „Corvinul” 
îl va susține în compania echipei 
divizionare „A” din Petroșani, 
„Jiul". Pînă atunci corviniștii se 
pregătesc intens. ,

Pregătirile au început alternativ, 
în sală și aer liber. Pînă acum 
au fost efectuate opt antrenamente 
în sală și șase în aer liber. Antre
norul principal Ilie Savu, s-a decla
rat mulțumit de gradul de pregătire 
la care au ajuns jucătorii în aceas
tă perioadă.

De la început s-a pornit la 6 an
trenamente pe săptămînă — o zi 
fiind dedicată învățămîntului poli
tic. După cele două jocuri amicale, 
pentru o perioadă mai scurtă, in

tensitatea antrenamentelor va fi re
dusă. La antrenamente participă în
tregul lot și anume : Niculescu, Ne- 
bela, Biro, Ivan, (fostul junior) 
Manta, Coiciu, Calotă, Nacu, Sîrbu 
Balint, Tătaru, Belea, Petică, Tătă- 
rucă, Smărăndescu, Pîrvu, Oprea, 
Nistor și Stanciu. După cum se 
vede din lot, în afară de Tetea, 
Qhec și Costăchescu, plecați să-și 
satisfacă stagiu! militar, lipsește 
Zapis, care — să sperăm că numai 
pentru moment — a renunțat să 
mai joace fotbal.

După întîlnirea amicală cu Jiul, 
hunedorenii vor susține la 15 febru
arie, o nouă întîlnire de data aceas
ta avînd ca partener pe ,,Progresul" 
București.

La 8 februarie încep pregătirile și 
juniorii. De pregătirea lor se preo
cupă antrenorul secund al primei 
echipe Dumitru Pătrașcu. Lotul 
cuprinde 22 de tineri. M. N.

Pentru a-și aduce deplina lor con
tribuție la înfăptuirea sarcinilor tra
sate industriei noastre siderurgice 
de către recenta Plenară a C.C. al 
P,M.R„ furnaliștii combinatului 
și-au îndreptat eforturile încă din 
primele zile ale noului an spre folo
sirea cît mai productivă, cu maxi- 
«um de randament a agregatelor 
și utilajelor. Mai mult, răspunzînd 
eu înflăcărare chemării oțelarilor, 
ei s-au angajat ca pe baza posibili
tăților existente să dea peste sarci
ni* planului anual cu 20.000 tone 
mai multă fontă.

Mărirea producției de fontă în no
ul an nu trebuie lăsată numai pe 
seama eforturilor colectivelor de 
furnaliști. Așa cum practica a dove
dit-o de atîtea ori, este necesar ca 
lupta dusă pentru sporirea producți
ei să fie strîns legată de problema 
transporturilor interne care tre
buie să devină o rețea cu funcționa
re ireproșabilă, capabilă sâ întrețină 
viața agregatelor și să sprijine efor
turile muncitorilor. După greutățile 
pe care le întîmpină zilnic în munca 
lor furnaliștii, reiese că în activita 
tea serviciului transporturi la cele 
două secții există încă o serie de 
deficiențe șl nereguli ca frîneâtă 
elairel farnaflftfor,

Transporturile interne de la furnale 
trebuiesc îmbunătățite1

Principala lipsă ce îngreunează 
obținerea unui ritm necesar funcțio
nării continue și din plin a furnale
lor, o constituie transports nesatis
făcător de materiale, evacuai ea fon
tei și a zgurii. Din aceasta cauză, 
majoritatea agregatelor funcționează 
de cele mai multe ori sub nivelul 
capacității lor productive.

Spre exemplificare vom da cîte
va cazuri. In ziua de 18 ianuarie 
a.c. o descărcare Ia furnalul nr. 5 
a întîrziat timp de 50 minute fiin
dcă n au sosit oalele de la O.S.M.; 
în ziua de 20 la același furnal o 
altă descărcare a întîrziat 30 minute, 
iar la furnalul 6 numai în ziua de 
19 două descărcări au întîrziat 70 
minute din lipsa oalelor de fontă și 
zgură.

Neasigurarea unui ritm corespun
zător mișcării Oalelor pentru fontă 
și zgură se datorește în mare mă
sură slabei organizări a serviciului 
transporturi la secțiile furnale și 
mai ales atitudinii nesănătoase a 
unor impiegat! de mișcare față de 
procesul de prâduefi*. îti «<ua d* 

14 ianuarie, de pildă, oamenii din 
schimbul II de la furnalul 5 au 
întîrziat o descărcare vreme de 
jumătate de oră, datorită faptului 
că impiegatul Vlad Simion nu a 
vrut â primească oalele goale pen
tru fontă ce urmau să fie aduse de 
la O.S.M. 2 cu locomotiva ojelăriei.

Multe din greutățile pe care le 
întîmpină furnaliștii și care duc în 
mod evident la pierderea unor în
semnate cantități de fontă, își gă
sesc explicația și în nerespectarea 
disciplinei socialiste a muncii, în 
încăpâțînarea unor oameni din ser
vitul transporturi interne de la fur
nale. Spre exemplu, neascultînd in
dicațiile impiegatului de mișcare din 
sectorul 111 — și silozurile furnalelor 
1-4 — șeful de manevră Panait 
Constantin și manevrantul Costana 
Constantin, au făcut ca în dimineața 
zilei de 7 ianuarie să deraieze un 
autodescărcător gol. Fără însă să 
aștepte trenul de ajutor, ei s-au a- 
pucat cu de la sine putere să tragi 
teu e lacometivl de autodaaeărcător, 

deranînd astfel liniile și blocînd 
transportul de materiale. Aceasta a 
făcut ca furnalele sa meargă Tu 
ziua respectivă redus timp de 16 
ore. In ziua următoare — t- ianua
rie — ca rezultat al deraierii auto- 
descărcătorului, furnalele 1-2 au 
funcționat redus mai bine de 8 ore, 
adică cu un sfert din mersul lor 
normal, iar furnalul 4 a mers redus 
24 ore. Datorită acestui fapt, fami
liștii au pierdut circa 300 tone me
tal, în vreme ce fonta de la furna
lul nr. 4 a fost declasată.

Faptul că cole, tivul de muncă de 
la furnalele 1-4, nu-și pot respecta 
întocmai graficele de desâcrcare, se 
mai întîmplă și din cauza neintro- 
ducerii la timp a oalelor de zgură 
la rine. Lucrul acesta se explică prin 
faptul că în secția I-a furnale exis
tă doar un singur „Diessel" care în 
permanență se defectează. Iar la 
data de 21 ianuarie „Diesaelul" 
respectiv lipsea fiind defect de vreo 
două zile.

In afară de cele semnalate pînă 

aci, furnalele combinatului func
ționează de multe ori sub capacita
tea lor și din pricina neritmicilățll 
serviciului transporturi în expedie
re-' suferitei de la silozurile din 
Ghelar, la prăjitoare, precum și în 
aprovizionarea îndeosebi a furnale
lor 5-~ cu materii prime necesare.

împotriva unor astfel de lipsuri 
care stagnează activitatea furnali- 
știlor și duc la pierdera unor însem
nate cantități de metal, conducerea 
serviciului transporturi și comitetul 
sindical, cu sprijinul organizației de 
bază, sînt chemate să analizeze acti
vitatea sectoarelor de transporturi la 
cele două secții și în consecință să 
ia măsurile cerute. Acei oameni care 
manifestă dezinteres și lipsă de răs
pundere față de sarcinile ce le revin 
în problemele de producție, care în
calcă disciplina socialistă a muncii 
trebuie ‘trași aspru la răspundere, 
mergînd pînă acolo îneît chiar să 
fie înlăturați din posturile ce le de
țin, iar în locul lor să fie promovați 
Oameni cu dragoste de muncă, ca
pabili să asigure ritmul de trans
port necesar funcționării din plin a 
furnalelor,

A, BALINIȘTEANU
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Secția Il-a furnale poate să devină fruntașă
Se știe că îndeplinirea sarcinilor 

în orice sector de activitate depinde 
în mare măsură de felul 
cum este organizată și cum se des
fășoară munca politică. In articolul 
de față ne propunem să analizăm 
în ce măsură organizația de bază 
de la secția II a furnale se preo
cupă de organizarea și buna desfă
șurare a muncii politice, ținînd sea
ma de faptul că în fața comuniști
lor și a tuturor furnaliștilor în a- 
cest an stau sarcini mărețe.

Putem spune de la început că or
ganizația de bază de aici a dobîn- 
dit rezultate bune în anul care a 
trecut în ce privește viața internă 
de partid. Ca urmare s-a îmbună
tățit și munca politică de masă în 

* rîndul furnaliștilor. De asemenea 
a existat o preocupare și în sensul 
ridicării producției și productivită
ții muncii. In acest scop a existat 
și un pian de măsuri politico-orga- 
nizatorice.

Cu toate că a existat o preocu
pare față de problemele producției, 
totuși secția Il-a furnale a încheiai 
anul 1953 cu serioase ramineri in 
urmă la îndeplinirea principalilor 
indici de plan și anume : a rămas da
toare patriei cu 8.482 tone fontă. Deci 
planul de producție la fontă n-a 
fost realizat și ca o consecință n-a 
fost realizat nici procentul de creș
tere a productivității muncii. Nici 
sarcina de reducere a prețului de 
cost nu a fost îndeplinită.

Nereajizarea planului atît în ce 
privește producția, productivi,atea, 
cît și prețul de cost este drept ur
mare a faptului că în anul lu58 ce
le două furnale au mers redus în 
total 3.055 ore și au fost oprite în 
afara orelor planificate 741 ore.

Din totalul de ore mers redus 
și opriri, peste 70 4a sută se dato- 
resc cauzelor tehnologice provenite 
din cadrul secției și slabei colabo
rări cu celelalte sectoare din com
binat. Iată cîteva din aceste cauze : 
ruperea tijei la clopotul mare de la 
furnalul 5 și perforarea știclilui de 
fontă. Acestea se datoresc neglijen
ței și faptului că furnalul nu a 
fost descărcat după graiic din cau 
za întîrzierii oalelor de fontă șl 
zgură. Aceste înlirzieri a oalelor de 
fontă au fost cauzate de exploata
rea nerațională a benzilor de turna
re. etc.

Situația de mai sus scoate în evi
dență următorul fapt. Conducerea

secției și organizația de bază deși 
s-au preocupat de problemele pro
ducției, totuși nu au obținut re
zultatele scontate. Cauzele 
sus însă, nu pot justifica 
neîndeplinirea planului și 
rea prețului de cost.

Lăsînd la o parte cauzele 
ve cu care se încearcă să 
tifice creșterea prețului de 
tonei de fontă, trebuie să 
că la furnalele 5-6 preocuparea pen
tru munca politică concretă, strîns
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legată de îndeplinirea sarcinilor de 
producție, a fost aproape inexis
tentă.

Dacă ar fi existat o preocupare 
mai atentă față de bunul mers al 
producț.ei, față de întreținerea a- 
gregatelor nu s-ar fi putut întîmpla 
ruperea tijei la furnalul 5; benziic 
de turnare ar fi funcționat mai bi
ne ; furnalele puteau fi încărcate 
în mod rațional, funcționînd cu un 
regim termic constant.

Deși în cursul anului 1958 s-au 
ținut cîteva adunări generale în ca
dru! cărora s-a discutat problema 
întrecerii socialiste și legat de aceas
ta a îndeplinirii planului de produc
ție, totuși nu s-a insistat ca tona 
de fontă să epste. mai ieftin.

Maistrul Crișan Vasile este un 
bun organizator la locul de produc
ție, dar uneori nu știe ce are de fă
cut pentru ca tona de fontă să coste 
mai puțin. Nu i s-a părut ceva de
osebit nici cînd în cursul anului tre
cut din neglijența unor furnal iști 
s-a scurs o însemnată cantitate de 
fontă alături de oale.

Un alt maistru tovarășul Oancea 
Dionisie în loc să dea exemplu în 
îndeplinirea obligațiilor de servici 
și să mobilizeze furnaliștii pentru 
reducerea prețului de cost, însăși el 
era acela care în timpul serviciului 
a fost găsit dormind.

Organizația de bază are un nu
măr însemnat de agitatori, dar nici 
aceștia nu au fost instrui ți, să cu 
noască căile reducerii prețului de 
cost și să muncească pentru lămu
rirea muncitorilor în această direc
ți». , i

De fapt nici membrii biroului or-
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bază de aici și nici 
grupelor de partid

ganizației de 
organizatorii _ 
nu sînt lămuriți care sînt cauzele 
creșterii prețului de cost, pentru că 
de fapt nu a existat o preocupare 
serioasă pentru a le afla.

Nu se poate spune că muncitorii 
nu cunosc importanța creșterii pro
ductivității muncii și a reducerii 
prețului de cost,_pentru că de acest 
lucru s-a amintit în mai toate șe
dințele. Neînțelegerea pornește de 
la faptul că această problemă s-a 
pus în general. Muncitorii au auzit 
foarte des atît de la șeful secției, 
tovarășul Roman Gheorghe, cît și de 
la tovarășul Schvart Arcadie secre
tar al organizației de bază cuvin
tele : ,,Tovarăși, trebuie să muncim 
pentru creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost" Dar de la a spune și pînă a 
îndruma concret muncitorii, în rezol
varea tor este un drum destul de 
lung.

Lipsa constă în faptul că nici or
ganizația de bază și ni.-i grupele 
de partid n-au lua* măsuri în acea
stă direcție în mod practic, chiar la 
locul de muncă respectiv.

Organizația de bază de 
activ fără de partid, însă 
faptului că acest activ s-a 
pictat, organizația de bază nu se 
mai consultă cu el și mai mult, 
nici nu luptă 
activului fără 
răși.

Este timpul 
la lichidarea 
împiedică secția a doua furnale să- 
și ia locul ce i se cuvine în rîndul 
secțiilor fruntașe. Pentru aceasta 
organizația de* bază, grupele de 
partid, conducerea administrativă 
și organizația sindicală au la înde- 
tnînă mijloace încercate, care și-au 
dovedit eficacitatea.

La buna desfășurare a munch 
trebuie să-și aducă contribuția, mai 
mult decît pînă acum comitetul de 
partid și colectivul de conducere a 
C.S.H., care să dea un sprijin ca
litativ la nivelul Combinatului în 
rezolvarea unor greutăți de care se 
lovesc furnaliștii în ce privește a 
provizionarea cu materii prime și a 
transportului fontei și a zgurii.

Dacă aceste măsuri cît și altele 
care se consideră necesare vor fi 
luate, secția a doua furnale va pu
tea să-și lichideze lipsurile și să 
devină o secție fruntașă.

aici are 
datorita 
descom-

să atragă în rîndul 
de partid noi tova-

să se treacă energic 
acestei situații, care

hunedoara un oraș înfloritor
Principala preocupare ce a stat 

anul trecut în fața colectivului de 
muncă al întreprinderii de gospodă
rie orășenească Hunedoara a fost 
și continuă să fie munca pentru 
îmbunătățirea continuă a deservirii 
populației orașului nostru prin pre
stațiile ce Ie execută: alimentarea 
cu apă, energie electrică, salubrita
te, canal, coșerit. reparații la clă
diri etc. Pe lîngă activitatea cotidi
ană, îndrumată de sfatul popular, 
întreprinderea a executat anul tre
cut însemnate lucrări de înfrumu
sețare a orașului. Se pot aminti 
printre acestea amenajarea parcu
lui pentru copii „I.G. Frimu", pa- 
varea unor străzi, amenajarea de 
zone verzi și plantarea a 1.469 
pomi ornamentali. A fost reame- 
najată șoseaua suburbiei Boj, un 
drum de acces la lucrări Ie de fo
raj pentru apă, precum și întreți
nerea canalelor pluviare.

Pentru a da orașului nostru un 
aspect plăcut s-au plantat în par
curi și zone verzi 4.200 flori de se
zon. In vederea reducerii prețului 
de cost al lucrărilor și pentru reali
zarea lor la timp, salariații noș
tri au efectuat și un mare număr 
de ore muncă voluntară la amena
jarea parcului „I. C. Frimu", cură
țirea întreprinderii etc.

Activitatea depusă de întregul co
lectiv pentru satisfacerea cerinlelor 
mereu crescînde ale oamenilor 
muncii din orașul nostru a făcut 
posibil ta Și planul valoric la pro* 
dueția globali pe anul trecut si

fie îndeplinit în proporție de 122,7 
la sută, vărsînd mari beneficii în 
fondul statului.

Aceste realizări au necesitat efor
turi. Avem în întreprindere oameni 
care au înțeles să satisiaca cu prio
ritate interesele generale ale siderur- 
giștiior și constructorilor hunedo- 
reni. Fie tehnicianul constructor 
Ștelszner Eugen, șoferul Peter Ște
fan sau încărcătorul Miron Nicolae, 
fie apaductierul Tanuns Nicos, 
electricianul Ghergheli loan, fie 
coșarul Lrdei Dumitru ori mătură
torul Radulescu Mihai ea și mulți 
alții, ei s-au simat întotdeauna în 
fruntea celorlalți muncitori pentru 
îndeplinirea la vreme a sarcinilor 
încredințate.

Pentru anul acesta sarcinile noa
stre au sporit, cu atit mai mult cu 
cît a fost reorganizat și traasportul 
în comun. Se prevede un mai mare 
consum de energie electrică.

Rezolvarea acestor probleme 
ca și înfrumusețarea orașului, 
are la baza un plan de măsuri teh- 
nico-organizatorice. Încă din trimes
trul IV al anului trecut s-a pre
conizat repararea serei de Hori, în
zestrarea ei cu răsaduri noi, încăl
zirea ei, mărirea culturii for
țate de garoafe, etc. Vor 
fi reînsămînțate zonele verzi și se 
vor completa eu necesarul de pomi 
ornamentali. In parcuri vor fi plan
tate panseluțe și trandafiri alto- 
iți. Printre alte lucrări cu caracter 
de înfrumusețare se mai prevede 
telminarea pațwJuI de la spitalul

de contagioși, plantarea pomilor și 
florilor în parcul de la restauran
tul „Corvinul". Chioșcul din centrul 
orașului va îi de asemenea aprovi
zionat cu o cantitate mat mare de 
flori diferite de sezon.

Existînd posibilități și nelipsind 
voința, colectivul nostru de muncă 
a pornit cu~forțe sporite de la înce
putul anului, hotărît să îmbunătă- 
țească și mai mult deservirea popu
lației hunedorene, să facă din ora
șul nostru un oraș înfloritor.

SOGOL IOAN
Director I.G.O.

Spre cel mai înalt nivel de trai
Pe platforma oțelăriei Siemens 

Martin, în dreptul cabinei cuptoru
lui nr. 4, topitorii se adunaseră cior
chine în jurul agitatorului Jescu Sil
vestru. Acesta le citea cu patos ra
portul prezentat de tovarășul N. S. 
Hrușciov la Congresul al XXI-lea 
al P.C.U.S., cu privire la cifrele de 
control ale dezvoltării 
naționale a U.R.S.S. pe 
De sigur, oțelarilor le-a 
tenția și în mod special 
în care se vorbește despre dezvol
tarea industriei și transporturilor. 
Agitatorul a explicat muncitorilor 
semnificația cifrelor cu care Uniu
nea Sovietică va păși în comunism : 
„Sporirea volumului producției in
dustriale în cursul septenalului va 
fi egală cu sporul producției pe ul
timii 20 de ani". Producția de oțel 
va ajunge la siîrșitul anului 1965 
ia 36-91 milioane tone.

La sfîrșitul prelucrării textului, 
s-au purtat discuții interesante. Ci
frele acestea de control — a spus 
prim-topitorul Mogonea Constantin

econorniei 
1959-1965.

atras a- 
paragraful

— arată în mod elocvent imensa 
dezvoltare economică, culturală și 
a nivelului de trai al poporului so
vietic în anii ce vin. Avîutul eroic 
de muncă al cetățenilor sovietici, 
ne însuflețește și pe noi în munca 
de construire a societății socialiste 
în patria noastră.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Stratulat Dumitru, care a spus : 
„Uniunea Sovietică este țara care 
va asigura, prin planul său seple- 
nal, cel mai înalt nivel de trai al 
constructoritor comunismului”. Nu 
lipsită de interes a fost și relatarea 
tovarășului Doroftei Ilie. El a ară 
tat printre altele: „Experiența în
delungată a P.C.U.S. călăuzește 
partidul nostru în politica sa de 
industrializare socialistă a țării, 
prin pivotul ei principal — indus
tria grea și în special a celei con
structoare de mașini. De aceea, noi 
oțelarii vom contribui la întărirea 
puterii economice a lagărului socia
list, dînd patriei cît mai mult oțel 
si de calitate superioară".

VLADUȚ IOAN

Pe calea îndeplinirii visului de aur
In ziua de 29 ianuarie, difuzorul 

voluntar al fabricii de aglomerare 
a adus ziarele mai de vreme ca de- 
obicei, Tînărul Ardeleanu Dumitru, 
agitatorul brigăzii, și-a luat îndată 
Scînteia, a cercetat-o cu atenție, a- 
poi a intrat în sala mașinilor. A- 
glomeratoriștii se găseau în pauză.

— Dați-vă mai aproape, să vă 
citesc ceva interesant băieți I —■ le 
dădu de veste agitatorul.

Intr-o clipită tinerii se adunară 
cerc în jurul lui.

— A apărut vreun articol bun ? 
— săriră toți cu gura.

— Desigur... da'nu numai unul, 
ci cîteva pagini. Ia ascultați...

Și agitatorul începu să citească 
cu glas tare raportul expus de to
varășul N. S. Hrușciov la Congre
sul al XXI lea al P.C.U.S., în le
gătură cu cifrele de control ale dez
voltării economie naționale pe 1959- 
1965.

Tinerii muncitori ascultau cu 
mu'tă atenție textul raportului. La 
terminarea lecturii, tcvarrșii Ianis 
Constantinidis și Pangas Tănase au 
subliniat în cuvîntul lor, importanța 
ee o prezintă programul elaborat de 
P.C.U.S. pentru construirea socie
tății comuniste în marea țară prie
tenă de la răsărit.

ROMAN N1GOLAE
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SURPRIZĂ LA..
Am luat-o de la început cu sur

priza pentru că mai există în ma
rele combinat o secție (probabil și 
altele) care sînt la „ordinea zilei" 
cu surprizele.

Pentru cei pe care îi voi aminti: 
tovarășii ingineri Mircea Popescu 
și Niță Gh., conducătorii direcți ai 
secției O.S.M. I, probabil că cele 
de mai jos să nu constituie surprize, 
însă pentru oricare alt vizitator al 
secției pe care o conduc, surpriza 
ține locul cel mai potrivit expresiei 
pe care o poți folosi atunci cînd ți-e 
dat să privești la „perspectiva" 
anului 1959.

...Calitate
s-ar zice oțelarii de la cup- 
electrice au pășit cu dreptul 

mult

Curn 
toarele 
In acest an. Au și dat oțel 
peste plan. Constatarea fiind cu 
totul prematură, oferă totuși ..obi
ceiuri vechi". In noul an era de aș
teptat ca pe rina cuptoarelor să 

curgă oțel numai de bună calitate.

FIERUL VECHI
— Zău, e și ce-afi realizăt mă rog cu economiile astea de .Jtarevecfu" ? 
** Iaca tjiarele astea nd" ț

RECUPERAM

— Ce părere aveți tovarășilor: 
inginer Rata Francisc și maistru 
Lupescu Teodor ?

Teoretic nu puteți să nu fiți de 
acord. cu calitatea bună a oțelului, 
practic însă vă mai scăldați în 
„apele șarjelor" 2.988 și 2.990 din 
care s-au ales... numai circa 
27.000 kg. deșeu. Cu toate că ce
lelalte schimburi s-au străduit să 
mențină la. înălțime calitatea oțe
lului produs, schimbul pe care îl 
conduceți a trîntit pecetea muncii 
de proastă calitate peste realizările 
de început din noul an. Vă reco
mandăm să schimbați „pasul" in- 
trînd în cadența începutului cu 
dreptul.

...Electrozi și refractare
Electrozi în silozurii Da, da, în 

silozurile de la cuptoarele electrice. 
Și, încă ce mai cantitate I Aproape 
io.000 kg. electrozi din import pen
tru cuptoarele electrice zac în niște 
gropi din hala de pregătire a ma
teriei prime pentru cuptoare. Zic,

'—— gropi, deoarece» amenajărilor de

Dt»en de Adrian Andronic

silozuri nu li se poate spune altfel. 
Ele adăpostesc anapoda iei de fel 
de vechituri metalice, murdărie și... 
prin bunăvoința ,,harnicilor gospo
dari" ai secției, au ajuns aici și ce
le 10.000 kg. electrozi degradați. O 
asemenea cantitate de electrozi, 
care ar fi fost suficientă pentru ela
borarea a peste 1.100 tone de oțel, 
intră în prețul de cost al acestuia 
în mod nejustificat.

Alte cîteva vagoane de cărămidă 
refractară, aflată pe sub platforme
le din hala de turnare au fost supu
se aceleiași soarte — degradării. 
Acestor materiale prețioase nu li 
se poate asigura oare o altă soartă 
mai ferjeită decît cea pe care au 
avut-o în anul trecut ? Iată încă 
0 rezervă de reducerea prețului de 
cost cars așteaptă doar hotărîrea 
„bunilor gospodari",

O. GRIȘAN



Uzina noastrA zzzzz

Grandios program al construcției comunismului
Rtporiul prezentat de tovarășul N. S. Hrușciov 

la cel de-al XXI-lea' Congres alP.C.U.S. constituie 
un măreț program de dezvoltare a economiei națio
nale a U.R.S.S. pe perioada 1959-1965, deschizînd 
perspective largi înfăptuirii celui mai măreț vis a! 
omenirii — comunismul.

Dublarea producției globale în perioada septena- 
lului permite, după cum reiese din tezele raportu
lui tovarășului Hrușciov, creșterea venitului mun
citorilor cu 40 la sută și aceasta în condițiile cînd 
U.R.S.S. va fi țara cu cea mai mică săptămînă de 
lucru din lume.

Realizarea acestui grandios program nu poate 
decît să umple de bucurie și mîndrie inimile tutu
ror oamenilor cinstiți din lumea întreagă. Țările 
lagărului socialist văd în victoriile marelui popor 
sovietic, victoriile lor proprii. Acest lucru este veri
ficat prin ajutorul multilateral și dezinteresat acor
dat de U.R.S.S. acestor țări pentru creșterea puterii 
lor industriale.

însăși dezvoltarea Combinatului siderurgic din 
Hunedoara, care a cunoscut în anii de democrație

populară un ritm impetuos, n-ar fi fost posibilă fără 
sprijinul marelui popor prieten.

M-am convins de înalta tehnicitate a agregatelor 
care poartă spre mîndria constructorilor marca 
fabricilor sovietice, lucrînd în uzina cocso-chimică, 
cea mai modernă uzină de acest gen din tară, oro 
iectată și construită cu ajutorul sovietic.

De aceea nu pot să nu-mi exprim bucuria care 
iri-a cuprins, citind raportul tovarășului N. S. Hruș
ciov cu privire la planul de dezvoltare al economiei 
naționale a U.R.S.S. în viitorii șapte ani, cu atît 
rnai mult, cu cît el constituie o chemare la întrece
rea pașnică adresată țărilor capitaliste și își pro
pune depășirea nivelului industriei celei mai dezvol
tate dintre acestea, S.U.A.

Experiența oamenilor sovietici, care construiesc 
comunismul, este pentru noi un nesecat izvor de în
vățăminte, iar teze'e raportului tovarășului Hrușciov 
care trasează mărețele obiective de dezvoltare a 
U.P.S S. ne însuflețesc în munca noastră de constru
ire a socialismului.

VASILOM HORIA
maistru uzina cocso-chimică

Un imbold puternic
Am studiat cu viu interes raportul tovarășului 

N. S. Hrușciov la cel de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S. Cu toate că îmi erau bine cunoscute, încă 
din noiembrie trecut, cifrele de control care schițea
ză perspectivele din viitorul apropiat al construc
torilor comunismului — uimirea m-a încercat din 
nou. Dar nu numai uimirea ci și bucuria m-a încer
cat ; bucuria omului care avînd o viziune clară asu
pra v;itorului de aur al omenirii a trăit momentul 
istoric în care primul stat din lume al muncitorilor 
și țăranilor a trecut la construirea desfășurată a co
munismului. Și bucuria aceasta este cu atît mai fi
rească cu cît știu bine că printr-un asemenea mo
ment istoric va trece și patria noastră care, făctad 
parte dm familia popoarelor frățești ce alcătuiesc 
puternicul lagăr al socialismului, pășește neabătută 
pe- drumul lui Lenin.

Ca lucrător în unul din cele mai puternice cen
tre industriale ale țării noastre, fci- dau cît se 
poate de bine seama că grandiosul program econn

mic pe care Congresul al XXI-lea l-a pus în fața 
poporului sovietic nu este ușor de realizat, că el 
cere multe e’orturi, voință și fapte eroice. Cu toa
te acestea sînt convins că poporul sovietic care, nu 
de puține ori a uimit lumea cu realizările sale, va 
ști să-și facă datoria și de astă dată. Convingerea 
aceasta izvorăște din succesele fără de seamăn pe 
care pionierii noii orînduiri sociale le-au repurtat 
în toate domeniile vieții, izvoiăște din faptul că la 
elaborarea cifrelor de control ale septenalului a par
ticipat poporul însuși, care e chemat să le dea viață.

Evenimentul de uriașă importanță care are loc 
azi în țara care construiește prima în lume coran 
nismul. constituie pentru noi o garanție a muncii 
creatoare pe care o desfășurăm, un imbold puternic 
în lupta pentru construirea socialismului în patria 
noastră.

TOMA ALEXANDRU 
inginer secția l-a furna!e

Educația comunistă a tinerei generații — 
oăiectiu principat

Unul dintre capitolele de seamă 
ale raportului prezentat de către 
tovarășul N. S. Hrușciov la Con
gresul al XXI-lea al P.CU.S. este 
acela care dezvoltă sarcinile educa
ției comuniste și învățăinîntului pu
blic în viitorii șapte ani. „Cu cît va 
fi mai ridicată conștiința maselor de 
milioane, a arătat tovarășul Hruș
ciov, cu atît va fi mai mare succe
sul în îndeplinirea planurilor cons
trucției comuniste".

Alături de obiectivele de uriașă 
însemnătate privind ridicarea nive
lului industriei și agriculturii între 
anii 1959—1965 pentru a face posi
bile aceste realizări și a le consoli
da, problemele educației comunis

te a tinerei generații sînt în centrul 
atenției politicii Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice. Rolul 
principal în cadrul muncii de edu
cație revine școlii sovietice.

In prevederile planului septenal 
se acordă o deosebită atenție cre
șterii numărului de cadre cu pregă
tire medie și superioară, îmbunătă
țirii procesului de instruire al aces
tora, prin legarea temeinică a școlii 
cu viața. Fiecare absolvent de școa
lă medie din Uniunea Sovietică, va 
fi îndrumat să se specializeze acolo 
unde aptitudinile sale pot da cele 
mai bune rezultate. In 1965, vor fi 
în Uniunea Sovietică peste 4,5 mi
lioane de specialiști cu studii supe

rioare, adică de 1,5 ori mai mult 
față de 1958. Care țară capitalistă 
se poate mîndri cu asemenea rea
lizări ?

Ca învățător, ca educator al tine
rei generații, mă bucur din inimă 
de marile perspective ale dezvoltă
rii învâțămîntului și educației co
muniste în U.R.S.S. expuse de la 
tribuna Congresului de către tova
rășul N S, Hrușciov. Conștient de 
marea răspundere ce o am față 
de educația viitorilor constructori ai 
socialismului în patria noastră, mă 
voi strădui tnereu să fiu la înălți
mea nobilei sarcini ce mi s a încre
dințat.

STOIAN CIUCESGU 
învățător

Rezerve nefolosite
(Urinare din pag. (-a col. 3-5)

29.000 kg. spargeri în numai 21 de 
zile din ianuarie. Situația nu este 
cu mult mai bună, fiind vorba de 
schimbul condus de inginerul Arde- 
leanu Viorel ■ 20.500 kg. spargeri 
în aceeași perioadă. Și cînd te gîn- 
dești că această situație ar putea 
continua, care va fi situația pre
țului de cost ?
|£7 iecare schimb de oțelari, prin 

șeful pe care îl are, își con- 
semnează observațiile asupra des
fășurării procesului de producție ii 
cele 8 ore în condica de rapoarte. 
Să o consultăm puțin. 4 ianuarie 
1959: schinbul tineretului a produs 
șarje foarte mari, din care cauză 
a curs oțel peste oală... Dar, altce
va urmărim. 7 ianuarie .- aprovizio
narea cu dolomitâ s-a făcut foarte 
greu; 11 ianuarie: a lipsit com
plet dolomitâ; în mai multe din 
zilele următoare se conseamnă ace
lași lucru Lipsa dolomitei se resim

te aproape zilnic ia oțelărie. Ge 
legătură are aceasta cu prețul de 
cost î Răspunsul se referă la slaba 
posibilitate de întreținere la cald 
a cuptoarelor; încărcarea lor de 
multe ori sub capacitate și altele. 
De asemenea nu poate lăsa indife
rentă conducerea tehnică a combi
natului faptul dacă un cuptor func
ționează normal în timpul unei 
campanii, sau prezintă uzuri pre
mature.

Lipsa dolomitei se poate explica 
prin faptul că nu întotdeauna cup
toarele fabricii de dolomitâ sînt 
exploatate la capacitatea lor; une
ori datorită lipsurilor interne, alte
ori din lipsa de materie primă 
Slab este organizat transportul do
lomitei la oțelărie.

Conducerea combinatului a cu
noscut din timp că în anul acesta 
oțelăriei îi revin sarcini sporite. Cu 
toate acestea a îngăduit construc
torului (I.C.S.H.) să tărăgăneze 
terminarea cuptorului de dolomitâ.

Termenul de intrare în funcțiune 
era trimestrul IV 1958, iar în pre
zent stadiul lucrărilor nu asiguri 
intrarea grabnică în exploatare a 
cuptorului amintit.
& porlrea necontenită a producti- 

vitățli muncii este calea sigură 
spre reducerea prețului de cost. 
Dacă așa stau lucrurile, atunci să 
ne oprim la secția laminoare. Cine 
poate fi aici cel mai bun descope
ritor al deficiențelor și al rezerve
lor pe care le ascunde procesul 
de producție ? Graiicul de produc
ție. Acesta indica în ziua de 21 
ianuarie oprirea laminorului timp 
de două ore pentru lipsa de „cald". 
In alte zile arăta opriri din lipsă 
de lingouri. Astfel, productivitatea 
planificată nu numai că nu a fost 
realizată, dar nici planul pe sect e 
în unele zile din această lună nu a 
fost îndeplinit. Prin aceasta, une
ori agregatul a fost supus la su
prasarcini și nu e de mirare dacă 
pe parcurs se ivesc chiar incidente 
In producție datorită acestei prac
tici.

TELEGRAME EXTERNE

Dulles va face o vizita la Londra, 
Paris și Bonn

BONN (Agerpres). — Agenția 
France Presse anunță că la sfîrși- 
tul săptămînii acesteia secretarul 
Departamentului de Stat al S.U.A. 
Dulles, va face o vizită la Londra, 
Paris și Bonn.

Această vizită, după cum anunță 
agenția France Presse, va coincide 
cu reuniunea comisiei permanente

a reprezentanților puterilor occiden
tale care va avea loc la Washing
ton, ,și va lua în discuție problema 
germană, precum și elaborarea răs
punsului comun al puterilor occiden
tale la nota sovietică în legătură cu 
Tratatul de pace cu Germania și 
statutul Berlinului.

Creșterea șomajului în S.U.A.
WASHINGTON (Agerpres) - 

Ewan Clague, comisar pentru sta
tistica muncii a declarat că în 
cursul acestui an șomajul în S.U.A. 
nu va înregistra o scădere pînâ la 
nivelul dinaintea declinului econo
mic.

Agenția United Press Internațio
nal scrie că, potrivit statisticilor ofi

ciale, în iunie 1958, numărul șome
rilor din S.U.A. a atins 5.537.000, 
apoi, după o ușoară scădere, în lu
nile noiembrie și decembrie șomajul 
a luat din nou proporții.
- Clague a avertizat că în lunile 
ianuarie și februarie numărul șome
rilor din S.U.A. va crește și mai 
mult.

Membrii Comitetului din nordul Californiei pentru interzicerea arme- ; 
lor nucleare au organizat o mare demonstrație in orașul San Francis- i 
co (S.U.A.)

Sala „MAXIM GORKI" 5 11 — 
8 II Flacăra stinsă, film sovietic. 
Sala „30 DECEMBRIE" (Tabăra

nr. 1) 5 II — 8 II Lumini verzi, 
film sovietic. .

SELECȚIUNI DIN PROGRAMUL DE RADIO

JOI 5 FEBRUARIE (programă 
I) Ora 7,30 Jocuri populare rotnî- 
nești; 9,00 Muzică din opere; 11,03 
Formații sovietice de muzică de 
cameră; 12,35 Cîntă orchesua „Cio- 
cîrlia"; 14,00 Concert de estradă 
interpretat de mari orchestre; 16,40 
Cîntece de dragoste de compozitori 
sovietici; 17,35 Recitalul sopranei 
Magda Ianculescu; 19,05 „Tribuna 
Radio" : Perspectivele întrecerii paș
nice între socialism și capitalism; 
19,45 Transmisiune din sala Atene
ului a concertului orchestrei simfo
nice Radio. Dirijor : Ian Krenz din 
R.P. Polonă. Solistă: Gabi Grubea. 
In program : Simfonia în si minor 
„Neterminata" de Schubert: Concert 
în re minor pentru vioară și orches
tră de Aram Haciaturian ; Rapsodie 
de Krenz, în primă audiție și suita 
de balet „Tricornul’' de Falia; 22,30 
Vechi melodii populare romînești. 
(Programul II) 15,00 Emisiunea 
„De toate pentru toți" : 16,30 „Vor
bește Moscova !”; 17,00 Lieduri de 
Beethoven; 21,15 Cîntece despre 
prietenia popoarelor; 22,00 Muzică 
de cameră de compozitori francezi. 
VINERI 6 FEBRUARIE (progra
mul I) 9,10 Cîntece și marșuri pa

triotice ; 9,30 Scenariul radiofonic 
.,Jules Verne”; 11,03 Muzică ușoa 
ră; 14,30 Cîntece și jocuri popu
lare romînești; 17,15 „Popoarele cîn- 
tă pacea”; 18,05 .Actualitatea în ță
rile socialiste; 20,40 Concert de
muzică populară romînească; 22,35 
Simfonia „Faust" de Liszt (progra
mul II) 15,40 Soliști sovietici,, de 
muzică ușoară; 16,15 Prin sălile 
de concert ale Capitalei; 16.50 Curs 
de limba rusă; 17,30 Emisiunea de 
cîntece „Viață nouă, cîntec nou” ;
19.55 Opera ,,Ariadna la Naxos” de
Richard Strauss. Cîntă orchestra 
„Philarmonia" din Londra. Dirijor : 
Herbert von Karajan. SIMBATA 7 
FEBRUARIE (programul I) 9,30 
Emisiunea „File din istoria luptelor 
poporului nostru pentru libertate” 
11,03 Concertul „Viața e frumoasă" ; 
12,00 Cîntece patriotice; 15,10 So
liști de muzică ușoară; 16,15 „Vor
bește Moscova!"; 20,|5 La micro
fon „Satiră și umor”; 21.00 Muzică 
de dans, (nrogramul II) 15,35 Cîn
tă corul C.C.S?; 17,30 Din muzica 
corală a înaintașilor noștri; 18,00 
Interpretul săptămînii: soprana Eli
sabeth Schwartzkopf; 20,05 Pro
gram pentru iubitorii de romanțe;
21.55 Muzică de dans.

CONFERINȚE

Duminică 8 II, ora 11 a.m., sala ferențiază ing. Beca Eugen (C.S.H.)
„Maxim Gorki" : „Valorificarea chi- Urmează un film. Intrarea liberă,
mică a gudroanelor de cocs”. Con-
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