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Fapte mărefe ale siderurgiștilor
Pentru a conso

lida realizările do- 
bîndite î;T prima 
lună a anului în 
curs, siderurgiștii 
au pornit încă 
din primele zile 
ale lunii februarie 
o aprigă întrecere, 
hotăriți să înscrie 
noi și importante 
succese. Aceasta a 
făcut ca în perioada 1-5 februarie 
inclusiv ei să dea peste sarcinile 
de plan :

■ o s a e Participînd ,cu 
entuziasm la în
trecerea ce se des
fășoară pentru 
sporirea producției 
de metal pe seama 
ridicării indicilor 
de utilizare a agre
gatelor, siderurgi
știi hunedoreni au 
reușit, ca în luna 
ianuarie a.c. să dea 

peste plan : 5.687 tone oțel, 165 tone 
fontă, 2.723 tone blumuri șj, 3.989 
tone cocs metalurgic.

■MBSIBia

417 tuna cocs metalurgic
184
349
50

529

tone fontă
tens oțel Martin 
to«e oțel electric 
tone țagls și blumuri

Rezultatele primelor cinci zile
20.900 tone minereuri aglomerate 
ste planul de producție al anului 

1959 —- acesta este angajamentul 
colectivului de .iglcmcratoriști luat 
în luna ianuarie, potrivnic greutăților 
ce le îgtîmpinau din cauza slabei 
aprovizionări ci1 materiale, hnbună- 
tățindu-se aprovizionarea spre sfîr- 
șitul lunii și rezultatele au fost ce
le așteptate. Exemple, ne oferă rea-

lizările primelor cinci ziie, cînd au 
fost expediate furnalelor cu 606 tone 
mai multe minereuri aglomerate pes
te cît era planificat. La obținerea 
primului succes din această lună, lo
cul de fruntașă în întrecere l-a de
ținut brigada a doua condusă de to
varășul inginer Ieșeatiu Victor, cu 
maiștrii Vișchi Laurențiu și 
Grigore.

Gere A.S.I.T. fruntaș

A'oraru

Succes deplin Conferinței 
filialei regionale A.S.I.T.

In sala mare a Teatrului nou din 
orașul nostru își va desfășura astăzi 
lucrările Conferința filialei regio-’ 
nale A.S.I.T. Hunedoara. Cu acest 
prilej, se va analiza activitatea teh
nico științifică desfășurată în perioa
da martie 1957 — decembrie 1958 
de către comitetul filialei și cercurile 
A.S.I.T. din întreprinderile de pe cu
prinsul regiunii noastre. Se va dez
bate îndeosebi felul cum comitetul 
și cercurile A.S.I.T. au luptat pentru 
mobilizarea pe scară cît mai largă 
a forțelor tehnico-inginerești din re
giune, la realizarea sarcinilor ce au 
stat anul trecut în fața întreprinde
rilor și cum anume s-a ocupat de 
orientarea și îndrumarea activității 
tehnico-științifice a marelui număr 
de ingineri, tehnicieni, fruntași în 
producție, inovatori.

în darea de semă care va fi pre
zentată. sini oglindite o serie de 
realizări ale comitetului filialei în 
ceea ce privește înființarea de noi 
cercuri A.S.I.T. și activizarea cercu
rilor existente, atragerea de noi 
membri în rîndul asociației etc. O 
mare atenție se acordă în darea de 
seamă si modului cum comitetul 
filialei s-a preocupat de stimularea 
activității cercurilor A.S.I.T. din re
giune, de ridicarea nivelului tehni
co-științific al membrilor Asociației, 
extinderea experienței înaintate, or-

ganizarea de consfătuiri și sesiuni 
tehnico-științifice și întreprinderea de 
vizite de studiu.

Pe lingă aceste probleme legate de 
munca comitetului filialei, în darea 
de seamă se vorbește oe. larg de 
contribuția adusă de membrii cercu
rilor A.S.I.T, în sprijinirea creșterii 
producției, a productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, pentru 
utilizarea mai bună a capacităților 
dc producție existente și introduce
rea tehnicii noi etc.

Intr.ucît practic darea, de seamă 
nu va putea cuprinde toate aspecte
le activității filialei A.S.I.T., de dorit 
este ca participant» la conferință 
să-și spună părerile, să arate ce me
tode au folosit în cadrul cercurilor 
din care fac parte și ce rezultate au 
obținut, făcînd totodată propuneri 
concrete care să ducă la îmbunătăți
rea activității tehnico-științifice, la 
ridicarea muncii comitetului filialei 
pe o nouă treaptă.

Manifested un interes deosebit 
față de evenimentul de seamă ce 
arc loc astăzi în viața muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, membri
lor și cercurilor A.S.I.T., oamenii 
muncii, siderurgiștii și constructorii 
din întreprinderile orașului Hunedoa
ra, trimit Conferinței un cald salut 
și îi urează succes deplin în desfă-1 
șurarea lucrărilor sale.

♦ ♦♦

uu am ae emu l cuer, 
Mihai a părăsit satul natal, de 
lingă Lipooa. și a venit în Hunedoa
ra. In traistă, lingă merindea de 
drum a băgat o mistrie și un cio
can, avere moștenită de la tatăl- 
săa încă de la vîrsta de 14 ani. Cînd 
â venit in Hunedoara se lucra de 
zor la bateria Ia de cocs. Aici s-a 
angajat și el ca zidar. Deși nu 
mai lucrase ca'țamot, lotuși r.n a 
trebuit să treacă multă vremi, pînd 

. cînd a prins tot ,,secretul" zidăriei 
' din samot.

Acum lucrează la cuptoarele bate- 
riei a Ill-a de cocs. Pentru meritele 
sale în muncă a fost avansat ca șef 

- de brigadă și brigada lui se numără 
printre brigăzile fruntașe din cadrul 
I C.S.H.-ului pentru că zilnic depă

șește norma cu 72-/5 la suia.

k
l
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Printre cercurile A.S.I.T. dm orașul 
nostru care au obținut importante 
succese pe linia ridicării nivelului 
tehnico-științific al muncitorilor, in 
ginerilor și tehnicienilor, se numără 
și cercul ,,Oțelul” din combinatul si
derurgic. Timp de mai bine de un an 
de zile, acest cerc a inițiat și ținut 
cu regularitate mai multe cursuri 
din cadrul ciclului de lecții numit 
„Cuptorul școală”. Aici, s-au dezbă
tut Ta un nivel tehnico-științific des
tul de ridicat, dar accesibil partici- 
panților selecționați dintre cei mai 
buni muncitori și maiștri oțelari, 
toate problemele legate de exploata
rea în condiții specifice locale a 
cuptoarelor Martin.

In urma activității rodnice desfă
șurate în cadrul concursului inițiat

---- ---- =~ ♦♦♦♦♦♦♦====

între cercurile A.S.I.T. din 
de către comitetul filialei,
A.S.I.T. ,,Oțelul” a obținut în trimes
trul II al anului 1958 premiul II.

regiune 
cercul

Cursuri de ridicare a nivelului 
tehnico-științific

O vie și susținută activitate a des
fășurat în scopul ridicării nivelului 
tehnico-științific al muncitorilor con
structori și cercurile A.S.I.T. din 
I.C.S.H. In această direcție merită 
a fi amintit cursul de pregătire a 
electricienilor în vederea obținerii 
autorizației de instalatori electricienii 
cursurile de minim tehnic pentru 
șefii de echipă electricieni, cursurile

al constructorilor
pentru mecanici auto ș pentru mon
tori etc.

In afara acestor cursuri, au măi 
fost ținute mai multe conferințe că 
caracter tehnico-științific unde su
biectele abordate s-au referit îndeo
sebi la posibilitățile de punere în va
loare a rezervelor interne încă nefo
losite, la posibilitățile introducerii 
tehnicii noi în diferite sectoare de 
muncă etc.

-x—>♦♦♦♦♦<

Toate rezervele interne in slujba prețului de cost

Qonsumuri specifice chibzuite 
însemnate la prețul de

In planul economic al combinatu
lui pe anul curent, se acordă o de
osebită atenție problemelor referi
toare l!i continuarea cu stăruință a 
realizării măsurilor pentru reduce
rea consumurilor de materiale, com-

economii
cost!

TERMEN
Zi de iarnă. Peisaj obișnuit. 

Ninge, lumina e palidă, estompa
tă. E frig. Aici, sub bolțile imen
selor hale, activitatea continuă 
fără să-și modifice ritmul. Miș- 

■ cările oamenilor sînt la fel de iuți 
și de sigure. Zgomotele sînt felu
rite, dar familiare, le cunoaștem 
de mult : ciocanele izbind în cor
purile metalice ale pieselor,, sîsîi- 
tul specific al apăratelor de sudu
ră, scrîșnetul rece al macaralelor, 
comenzile șefilor de echipă. Sîn- 
lein pe șantierul viitorului lami
nor de 650, sau laminorul de 
profile mijlocii.

Mărimea bălei de montai e 
copleșitoare. 'Străbaterea ei' de 
Ia un. capăt la altul, chiar turis
tic, agale, ?îți .4a: q. buna bucată 
de vreme. Cercetarea cu oareca
re interes a fidcârui loc de lucru 

‘ obligă'însă'-ia- ziie întregi. Aici 
munca se desfășoară în planuri 
suprapuse; de la cele subterane, 
de adîncimi între 15 și 20 metri, 

, pînă la înălțimi de alți 40-50 
metri. Laminorul crește organi
zat. armonios, fibră cu fibră, 
element cu element, secție cu sec
ție. Pe utilajele în curs de mon
tare .citim cîte.va inscripții în 
limba rusă. Tovarășul inginer 
Ilea loan — tin tînăr mărunțel,

r"* r*;- f r— t 1 MAI r~*

în pufoaică, pîslari, și pe cap cu o 
căciulă îmblănită — toate potri
vite cu vremea — ne lămurește 
cu multă bunăvoință :

— Sînt utilaje livrate de Uni
unea Sovietică, de la uzina 
Electrostal!" din Moscova. De 

ahfel vă puteți convinge cu ușu
rință că marea noastră prietenă 
nu ne sprijină doar cu piese,

hole de pe șantier

mașini și motoare, ci și cu spe
cialiști -de ■ înaltă pregătire.

■Alături, de noi se lucra 
stabilirea, definitivarea

•la 
batiu- 

rilor meselor basculante din fața 
șt dinapoia cajelor trio finisoare 
și,‘într-adevăr, unul din specia
liștii sovietici care ajută la gră
birea lucrărilor laminorului de 
650 dădea liniștit indicații unei 
echipe de montori. Am întîlnit 
pe urmq și alți tovarăși sovie
tici intervenind cu competență 
acolo unde era nevoie. Ajutorul 
frățesc al Uniunii Sovietice e 
permanent și multilateral.

Tovarășul Huh Gheorghe, mai
stru, ne-a dat apoi multe alte 
date ale construcției și ne-a în 
leșnit cunoașterea cîtorva din 
harnicii montori ai marelui lami
nor. Am coborît în pîntecul halei, 
la centrala de ungere automată 
și am stat de vorbă cu șeful de 
echipă Moțu Aurel.

— Spuneți-ne, tovarășe Moțu, 
nu e prea frig ?

— Frig? Este. Dară stai de
geaba, cu mîinile în sîn, e frig. 
Numai că noi avem ele lucru și 
ne încălzim.

— Cu ce lucrări vă încălziți 
acum ?

— Ctt cele care se văd. Adică 
amplasăm pompele, rezervoarele 
și răcitoareie de la una din sta
fii. Noi îi zicem stația „J 3". Va 
deservi cu alte vorbe cafele duo 
si trio finisoare.

Ungerea automată a miilor 
de puncte ale acestui imens a- 
gregat- una din cele plai frumoa
se izbînzi tehnice, aplicate lă
ncile construcții industriale . din 
Hunedoara , noastră. Pînă acum, 
doar blumingul are stație, de un- . 
gere automată. Laminorul de 650

I. FLORIAN

bustibil, energie termică și electri
că, pentru reexaminarea tehnologiei 
și pentru mărirea coeficientului de 
utilizare a agregatelor și mecanis
melor. Intre măsurile tehnico-orga 
nizaforice, un loc din ce în ce mai 
important îl ocupă melodele noi, in
troducerea tehnicii înaintate, folosi
rea mașinilor și agregatelor perfec
ționate, și măsurile pentru reducerea ____ __
cheltuielilor de fabricație neproduc- tafea ca în ramurile'respective să 
five, ............... - *

In documentele ședinței plenare 
a C.C. a! P.M.R. din 26-28 noiembrie 
1958 s-a arătat că rezultatele intro
ducerii tehnicii noi și ale creșterii 
productivității muncii se oglindesc 
în reducerea prețului de cost care

constituie unul dintre indicii sintetici 
cei mai importanți, un adevărat ba
rometru ce înregistrează succesele 
și lipsurile activității diferitelor ra
muri ale economiei naționale. „Cît 
de importantă este reducerea con
sumurilor specifice de materiale re
zultă și din faptul că în anul 1959 
un singur procent de reducere a a- 
cestor consumuri asigură posibili- 

. ’ * ___..._J
poată fi obținută o producție su
plimentară de. cea, 22.500 tone fon
tă sau 18.500 tone oțel, 450 auto-

Iijg REBREANU GHEORGHE

(Continuare în pag. iV-a col. 5-6)

♦ ♦♦

(Continuare in pag. IV-a col. 1-4}
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; A7u de multă vreme a început re cepționarea zidăriei terminale la cup- : 
: toarele bateriei a IIl-a de cocs.
; In loto : inginerul Somăcescu Ion, maistrul Krubl Pruncise și zidarul ;
: șa/notor Dumitru Ilie de la I.C.S.H. recepționează zidăria executată tm- i 
i pretmă cu Covaci Alexandru din partea combinatului. j



Uzina noastrA ----

k Îmbunătățirea aprovizionării și deservirii oamenilor muncii din ora-( 
Ișul nostru, trebuie sa constituie principala sarcină a lucrătorilor din' 
Î unitățile comerciale. Practicarea unui comerț civilizat, în lumina ce s 

rințelor publicului consumator, constituie o problemă care trebuie săi 
stea In atenția orfanelor dc condu cere de îndrumare și control asupra / 
muncii desfășurate in unitățile socialiste ale comerțului nostru. 3

Intrucît în orașul nostru, uneori aceste cerințe sini In parte ne j 
glijoie, ziarul Uzina noastră” tn colaborare cu orfanele secțiunii* 
comerciale, miliției și sanitare a întreprins tn ziua de 31 ianuarie tz.C.\ 

) un raid. Publicăm tn numărul de față cîteva din constatările colec- 2 
j ticului care a efectuat raidul. ’

Un colectiv harnic

„CARP AȚI"... DAR NU LA ÎNĂLȚIME

Restaurantul ,,Cerna" este vizitat 
Zilnic de sute de cetățeni. Datorită 
deservirii prompte și conștiincioase 
a consumatorilor de către colectivul 
restaurantului, planul de producție 
este cu regularitate depășit, in urma 
căruia colectivul de aici de.ine dra
pelul da unitate fruntașă pe trust 
timp de mai multe luni.

Deservire civilizată a clienților
In scopul asigurării unei aprovi

zionări cit mai bune a oamenilor 
muncii cu alimente, in ult'tna lună 
a anului trecut s-a deschis în ora
șul nostru un magazin nou — Gos
tat. Această unitate este bine apro
vizionată cu tot felul de produse 
alimentare și preparate GOSTAT. 
Se găsesc aici din abundență: slă
nină, salam, conserve, miere de al- 
b«ne, vin și altele, achiziționate di
rect din sectorul socialist de stat 
lin cadrul regiunii noastre.

Vânzătorii deservesc tn irod civili
zat cumpărătorii. Ie oferă produsele 
sabotate și le recemandă tn același

Lucru bun dar
Restaurantul „Cormntl" este ridi- 

sat acum doi ani și constructorii 
e-aa străduit să-i asigure toate con
dițiile de buna deservire și contort. 
Gete trei secțiuni alo complexului
— cofetăria, berăria și restaurant ui
— au fost inecStrate cu tot ce 
trebuie unei unități de alimentație 
publică modernă.

Dar bucuria oMatoriler „Cantina- 
Im"' a feri de scurtă durată. Com
plexul este și cai In atelaș loc, des- 
abis la aceleași ore, insă condițiile 
de deservire s-au schimbat esențial. 
Să le enumerăm pe etteoa.

Complexul a fost inxestrcd ea, 
sări tioem, o fabrici bins utilată 
pentru prepararea gbeții. Dar de 
ta bun început aceasta n-a funcțio
nai. Evident, acum fiind iarnă, pro
blema ghefii nu se prea pune. A 
nul grija nahin «I M dsigtfi kt-

Responsabilii restaurantului stau 
permanent printre consumatori, ve
ghează asupra modului de deservire 
și în caz de reclamare, iau masuri 
pe loc.

Activitatea acestui colectiv poate 
servi drept exemplu.

timp noile sortimente primite. Demn 
de apreciat este faptul că responsa
bilul unității ia în seamă preferin
țele clienților, le studiază șt coman
dă la gospodăria de stat care-i pa
tronează magazinul, mărfurile ali
mentare cerute mai mult de consu
matori.

Interiorul magazinului are un as
pect atrăgător și pretutindeni stă
ruie o curățenie desăvîrșitî. Perso
nalul de deservire se preocupă zil
nic de buna întreținere a localului 
șt de amenajarea cit mai atractiva 
• vitrinelor cu boi sortimente ali
mentare.

In era zf jrurilor 
interplanetare

*

A 7 — Hei ospătar, te creți la j 
„Metalul”, l-ți trebuie o j 

. jumătate de ori să aduci :-5 • katbi ?u

Desen de A. Andronic

rău întreținut
racket. Dar... aura viitoare, ce ne 
facem ?

Complexul a mai fost tmestrat cu 
Șapte lifturi, care si asigure trans
portul alimentelor și materialelor de 
la subsol în local, și inoors. Acestea 
nu funcționează. De ce?

Grătarul din berărie e situat în 
local și îamal strietl deeorația artis
tică a interiorului, fta e păcat ?

SM întrebări oare bor neapărat 
răspuns.

Comisia de raid: 1
~-—...   ]

M. *eagu
A. Slmeria
1. Gruia s

< J
L V. D»agOm» 1

La restaurantul „Carpați" e liniș
te. Doar cîțiva consum .'-ri care în
cearcă să ,,înfrîngă’’ tăria plinii. De 
ce trebuie să fie plinea așa de tare, 
n-am putut afla deoarece gestiona
rul de serviciu era plecat undeva... 
„pe teren".

Ne-a părut foarte rău că n-am 
găsit pe gestionar la locul de muncă 
pentru că l-am fi întrebat de ce fe
țele de mese sînt murdare, de ce 
un le mărfuri din bufet nu au prețuri 
afișate, de ce este așa de murdar in 
bar ?

Lichior „Unic"
La magazinul alimentar nr. 35 

era de obicei lume multă. Vînzătorri 
serveau repede și curat. In magazie 
însă, lucrurile sînt puțin cam încur
cate. Rafturile sînt foarte încărcate 
cu sticle goale de sirop și vin spu
mos. Acestea sînt neridicate de foar
te mult timp de către serviciul ad
ministrativ al O.C.L. „Alimentara", 
sub motiv că nu are unde să le de
poziteze. Se înțelege că sticlele goa
le ocupă spațiu mult și în acest caz 
unele mărfuri stau depozitate ne 
corespunzător.

Și, mai este un lucru curios aici: 
în magazie stau circa 400 kilograme 
lichior „Unic”. Dacă vă vom spune 
că de aproape patru ani această 
băutură stă în magazie, țâră a se 
vinde măcar o sticlă, veți ajunge la 
auceeași concluzie: că este intr-ade
văr un lichior... „unic” 1

Este de neînțeles uh lucru: de ce 
organele comerciale care cunosc 
această situație (și care in treacăt 
fie spus ast.el de mărturi se găsesc 
la majoritatea magazinelor) nu au 
luat măsuri să ridice aceasta marfă, 
care nici măcar ca decor nu poate 
fi folosită ? Privind la aceste sticle 
care stau de patru-cinci ani în ma
gazin, îți piere pofta da a mai con
suma lichior.

Normal ar fi ca despre aceste 
unități să scriem puțin mai dulce. 
Dar ce stricăm noi dacă la cofetă
riile „Victoria" și „Alemul” n-am 
găsit cu ce să ne iuduicim...

La c.oietăria „Victoria sortul de 
prăjituri este extrem ae sar„c; uoar 
aoua tei un de prăjituri. Gestionara 
ne-a aratat intr-auevar lis.a de co
manda către laourutor, dar n-a pri
mit... decit un fel de cozonac, labo
ratorul motivind ca nu arc ouă pen
tru prăjituri.

Cum este posibil ca un mare la
borator cum este cel al T.A.P.L. să 
nu aibă ouă pentru prăjituri, ram! 
ne o prob uuia pe cuie treuuie s-o 
dezlege conducerea trustului. Dacă 
răinine fără acest produs cooperati
va „Drum nou" uu este mare lucru, 
dar unui laborator de coiutarie nu-i 
este permis. N-ar fi de mirare ca 
tovarășii care se ocupă de aprovi
zionarea cu ouă a laboratorului, pre
cum și cei care lucrează la prepa
rarea prăjiturilor să fie „premiați" 
pentru... economii.

Sortul de prăjituri la cofetăria 
„Metalul" este și mat bogat: 6 
variante. Dar dacă vii și în urmă
toarele zile vei găsi aceleași prăji
turi : cu mere, nucă, fursecuri și 
ecler. Cum se realizează această 
,.performanță” ? Nu este vorba des
pre „specialitatea easei” așa bum

L-am căutat și pe tovarășul con
tabil să vedem de ce la bucătărie 
nu există lista de anti-meniu, dar 
în ziua aceea dumnealui era plecat 
„puțin" pînă la Ghelar I

Un sfat bun pentru consumatorii 
acestui restaurant: dacă atunci 
cînd servesc masa găsesc din în- 
tîmplare prin farfurii bucăți de tablă 
sau lemn, să nu se sperie — sînt 
de pe masa bucătăriei care îmbătrî- 
nind a început să-și dea „sufletul" 
bucată, -cu bucată. Atît I

★
Neglijență față de cerințele con

sumatorilor se vădește și in faptul 
că din bufet lipsesc în mare parte 
diferite sorturi de preparate cerute 
de c'.ienți, în timp ce alteie stau

Iarna sandale
Cu ocazia raidului efectuat pe te

ren s-au putut constata deficiențe și 
în privința aprovizionării unor uni
tăți comerciale cu mărfuri de sezon, 
solicitate de cumpărători. E știut că 
în acest anotimp este căutată cel 
mai mult îi-tălțămintea pentru iarnă. 
In magazine, rafturile sînt mai mult 
pline cu tot felul de încălțăminte de 
vară. De pildă la magazinul de în
călțăminte nr. 15, ca și la celelalte 
de acest fel, nu se găsesc bocanci cu 
talpă de bovină cu numere mai mici 
de 42-44. In general lipsește încăl
țămintea pentru copii, numerele 25-

Zahăr și
La magazinul alimentar unitatea 

nr. 19 din Piața Libertății, se vinde 
zahăr tos și cubic. Dar în timp ce 
acela tos este alb-strălucitoi, dc bu
nă calitate, cel cubic are o culoare 
foarte îndoielnică.

Responsabilul magazinului, tova
rășul Em-scu, spunea că a primit 
spre desfacere 509 de kilograme de 
zahăr umed. Explicația, cum de a

Prin cofetăriile „Victoria" și „Metalul"
s-ar crede, ci gestionara face ace- 
eși comandă de prăjituri în flecare 
zi. Dumneaiei motivează aceasta 
lipsă de „fantezie" prin faptul că 
în zadar cere să Zicem savarină, 
sau cataif pentru că tot nu primeș
te...

Dar mă rog frumos, ce s-ar în- 
tîmpla dacă îirtr-o bună zi, gestio
narele de ia cofetăriile „Metalui" și 
„Vicțpria" ar refuza mari* — pen

---- CÎTEVA CONCLUZII----
Din cele relatate mal sus rele se că deși s-au făcut pași In direc

ția îmbunătățiri; deservirii In corner ul nostru socialist totuși mal sînt 
încă unek lipsuri care nu mal pot j tolerate și fa ă de care conduceri
le unităților criticate va trebui să ia rtsuri de îndreptare,

O atenție deosebită va trebui acord tâ și in direcția întreținerii 
igienice a localurilor, in gospodări rea bunurilor. Se observă apoi ten
dința vî.izării mărfurilor fără amba I je, motivind că „n-avem hfrtie". 
Deși exi.tă unele cauze „obiectiv#" in ace.stâ direcție, totuși nu poa
te fi admisă o asemenea situa ie.

Analizînd sub diferite aspecte rincipaleie deficiențe care mai per
sistă în comerțul nostru socialist, am constatat că ele provin in majori
tatea lor din unul șl același motiv: lipsă de educare șl interes

Se impune deci m_i multă muncă educativă cu lucrătorii din comerț, 
mai multă străduință în ridicarea calificării lor profesionale șl mai 
multă exigență in aprovizionarea și deservirea muncitorilor din Hune
doara

multe zile neschimbate. Bufetiera 
se servește de un cîntar defect, înșe- 
lind la gramaj consumatorii.

Trebuie sublimat faptul că la lip
sa de preocupare față de buna gos
podărire a restaurantului, se mai a- 
daugă și fluctuația oamenilor de la 
un loc la altul. Gestionarii de aici 
sînt schimbați foarte des, ceea ce-i 
determina să du privească cu mai 
multă seriozitate și simț de răspun
dere problemele gospodărești ale 
restaurantului.

Este necesar ca în viilor, condu
cerea T.A.P.L.-ului să ia măsuri 
penii u o mai bună gospodărire a 
localului, în așa fel încît acesta să 
contribuie într-o măsură mai mare 
la buna deservire a consumatorilor.

și vara bocanci
28; încălțăminte Kaiuelhart nr. 22- 
23 și altele. Se găsește în schimb în
călțăminte pentru sezonul de vară, 
nesolicitată acum de clientelă, ca 
sandale decupate etc.

In baza acestei realități, cumpără
torul e pus în situația să poarte iar
na sandale... și vara bocanci. Condu 
crea unităților respective (O.C.L. 

produse industriale) trebuie să țină 
cont de cerințele cumpărătorilor in
tervenind insistent pentru a asigura 
mărfurile căutate.

... „zahăr"
ajuns zahărul în acest grad de umi
ditate și culoare, este că a fost 
transportat prin ploaie.

Că a fost transportat prin ploaie, 
să fie trași la răspundere cei vino- 
vați: dar de ce trebuie să se Vîn- 
dă consumatorilor mărfuri proaste ? 
Cu atît mai mult cu cit asemenea 
„zahăr” nu îndulcește pe nimeni...

tru că Intre noi fie vorba și așa nu 
se vinde — și le-ar spune celor de 
la laborator „mîncați dumneavoas
tră aceste prăjituri, consumatorii 
noștri plătesc $i vor ceva tnai bun" ?

Cu greu am putea cri-de ci „ou- 
iștrii cofetari" de la T.A.P.L. ar 
mînca asemenea turte, ridicate prin 
r.u știm ce miracol la rangul da.., 
prăjituri,



rzr llzfna noastră
VIAȚA DE PARTID

Unele aspecte ale învâțamîntului 
din I. \H.de

Cunoașterea învățăturii marxist- 
leniniste dă membrilor și candidați- 
lor de partid putere de orientare și 
siguranță în munca practică, le lăr 
gește perspectivele muncii, energia și 
combativitatea lor revoluționară.

Înțelegând acest lucru, organizați
ile de buză din cadrul I.C.S.H. se 
interesează îndeaproape de buna 
funcționare a cursurilor și cercurilor 
de studiu, urmăresc legarea strinsă 
a învățămîntuiui de partid în proble
mele construirii socialismului, în ac
tivitatea practică, astfel încît comu
niștii să fie cît mai bine informați in 
vederea îndeplinirii sarcinilor care 
le revin.

Majoritatea corminștifor care stu
diază în diferite cercuri si cursuri 
sînt în primele rînduri în lupta pen
tru mărirea producției, fiind ei înșiși 
exemplu de atitudine socialistă fața 
de muncă.
LA SECTORUL MECANIC ȘEF

In acest sector funcționează 
cercul de studiere a Statutului 
P.M.R. Aici au fost încadrați cei mai 
buni muncitori din sector membr- și 
candidați de partid. Datorită faptu
lui că există o preocupare atentă din 
partea organizației de bază față de 
buna desfășurare a învățămintului 
de partid, propagandistul acestui 
cerc, tovarășul Poenaru Gheorghe, 
s-a străduit în permanență ca să 
predea lecțiile în așa fel, încît fie
care cursant să înțeleagă și să-și în
sușească prevederile statutului parti
dului nostru.

Însușind și punînd în practică pre- 
vedci ile statutare în legătură cu obli
gațiile membrilor de partid și anume 
de a participa activ la lupta pentru 
construirea socialismului, marea ma
joritate a cursanțiior printre care se 
numără tovarășii Zaharia Gheorghe, 
Brudiu Dumitru. Floricel Dumitru, 
Mătulescu loan, Petrescu llie, Rud- 
zic Aurel și alții au devenit fruntași 
în producție, mobilizînd prin propriu! 
lor exemplu oe cei fără de partid 

■i lupta pentru mărirea continuă a 
productivității muncii și întărirea dis
ciplinei în muncă.

LA O.S.M. NOUA
Ga și la sectorul mecanic șef Și 

aici există un cerc de studiere a sta
tutului P.M.R. De remarcat este lap- 
tul că aici frecvența cursanțiior la 
tnvățămîntul de partid este întotdea
una intre Vu-lOO la sută. Acest lucru

Disciplina socialistă a muncii în discujia 
organizației de partid

importanța muncii ce o efectuează, 
a lucrat consecutiv două titre.

Ca urmare a discuțiilor și propu
nerilor făcute de către comuniști 
în scopul îmbunătățirii disciplinei 
în producție, adunarea generală a 
organizației de bază a adoptat un 
program de măsuri cu sarcini și res
ponsabilități precise pentru fiecare 
membru și candidat de partid.

Ohservmd uuete abateri da la 
disciplina socialistă a muncii, care 
în lunile trecute au îngreunat ,n bună 
parte desfășurarea procesului de pro
ducție în aprovizionarea secțiilor 
Cu materii prime și evacuarea pro
duselor, de curînd organizația de 
partid din Direcția transporturi a 
pus în discuția adunării generale 
problema întăririi disiciplinei m pro
ducție și măsurile ce se cuvin a fi 
luate. La adunarea generală au par
ticipat și membri din birourile or
ganizațiilor de bază din celelalte 
sectoare ale C.F.U. Pe această temă, 
tovarășul director Moise A., a pre
zentat în adunarea generală a orga
nizației de bază un raport în care a 
relatat activitatea depusă de între
gul colectiv pentru întărirea conti
nuă a disciplinei în cimpul muncit.

Membrii și candidații de partid, 
printre care tovarășii Suciu Silviu, 
Vlășan Sunion, Hedeanu loan ți 
alții, au luat atitudine față de cei 
Care prin comportarea lor au contri
buit la slăbirea disciplinei și astfel 
la îngreunarea desfășurării procesului 
de producție. Au fost aspru criticați 
Vasilescu losif, șef dc tură, care s-a 
prezentat la serviciu în stare de e- 
brietate, impiegatul de mișcare Ono- 
frei Vasile și alții, care obișnuiesc 
Să frltîrzie de la serviciu, sau să 
părăsească tocul de muncă in timpul 
programului firi aprobare. 

dovedește că membrii și candidații 
de partid încadrați în acest cerc sînt 
dornici să cunoască și să-și Însușeas
că învățătura marxist-leninistă des
pre partidul nostru, despre scopul și 
sarcina fundamentală a P.M.R., des
pre îndatoririle și drepturile mem
brilor de partid etc.

De înarmarea cursanțiior cu aces 
te cunoștințe se ocupă, și nu fără 
rezultate propagandistul Gună Du
mitru. El a reușit să predea lecț'ile 
la zi, iar cursanții să-și însușească 
în mod temeinic conținutul lecțiilor 
predate. Nu există cursant, fie zida
rul șamotor Zvolenschi Miliai, lăcă
tușul Mutu Gheorghe, fie montorui 
Curteanu Mihai sau zidarul Ostreher 
Emi> să nu cunoască prevederile sta 
tutare în ce privește îndatoririle lor 
de membri și candidați <ie partid.

CERCUI DE ECONOMIE 
CONCRETA

La acest cerc, care este condus de 
către propagandistul Mihai Constan
tin se studiază problemele legate de 
nrac ica de producție a întreprinderii. 
Lecțiile predate pînă acum, au fost 
consacrate unor teme ca: „Organi 
zarea și conducerea întreprinderilor’, 
,,Planificarea internă, planul tehnic, 
financiar și de producție al întreprin
derii”, „Structura prețului de cost și 
căile pentru reducerea lui" etc.

Din rîndul cursanțiior acestui 
cerc, fac parte tovarăși ca Ra iu 
Romulus, Zeik Ervin, Moldovan E- 
m'L Gri^ontă Gheorghe, care apli- 
cînd în viață ceea ce învață, au de
venit buni organizatori la locurile 
de muncă, ridicînd sectoarele 
unde fac parte la nivelul celor 
țațe

Trebuie însă arătat că deși 
cest cere au fost mcadrați pe 
de cereri unii tovarăși cu munci de 
răspundere din cadrul I.C.S.H. cum 
sîid cursanții Palcău Ioan, Somâ- 
cescu Ioan, Daragiu Constantin și 
alții, totuși acești cursanli nu-și 
justifică activtatea lor în cerc. Ei 
nu stud'ază și ca urmare firească 
acestui fapt nici nu iau cuvîn'ul la 
dezbaterea problemelor ce se ridică. 
Mai mult, ei linsese fără motive în- 
♦em-iate de la cursuri. Este timpul 
ca organizațiile de bază din care fac 
parte acești tovarăși să analizeze 
atitudinea lor față de studiu.

0. PETRE

de 
frun-

la a- 
baze

♦♦♦♦♦♦

S-a arătat de exemplu, că mecani
cul Elchescu Ștefan a trebuit să 
fie înlocuit de pe mașină și scos 
chiar din transporturile uzinale pen
tru gravele abateri de la disciplina 
socialistă a muncii, prezentîndu-se 
în serviciu deseori în stare de ebn- 
etate. Deși i s-a atras atenția in 
repetate rinduri, arătîndu-i-se preju
diciile ce le-ar putea aduce trans
porturilor, muncind lu astfel de situ
ație el n-a înțeles si se îndrepte, 
persistînd cu încăpățînare mai depar
te în asemenea lipsuri.

Adunarea generală a avut un 
puternic caracter educativ prin fap
tul că analizhtd și dezbătînd lipsu
rile, au fost popularizate in același 
timp și numeroase aspecte pozitive 
din activitatea feroviarilor.

Ca exemple pozitive au fost dez
bătute faptele a numeroși mecanici, 
fochiști și a altor feroviari, fruntași 
în munca pentru buna desfășurare 
a procesului de producție în combi
nat și în folosirea cît mai rațională 
a ut'lajclor de transport. Mecanicul 
Sîncrăianu Iuliu, într-una din zilele 
acestei luni, deși trebuia să iasă din 
serviciu (la sfirșitul turei), a refuzat 
să predi-a locomotiva pentru a fi con
dusă de mecanicul Ciopunta Nico- 
lae. frdrucît acesta din urmă era 
„supărat" în urma consumării unei 
însemnate cantități de alcool. Astfaî, 
mecanicul Slticrâiaiiu, conștient dă

Extinderea unor 
metode 

de propagandă tehnică
Au devenit cunoscute în combina

tul siderurgic „Joile oțelarului", în 
cadru! cărora s-au dezbătut săptă- 
mînal problemele imediate de cea 
mai mare însemnătate pentru bunul 
mers al secției. In urma bunelor 
rezultate la care a dus această acți
une, la propunerile venite din rindu- 
rile siderurgiștilor, cu sprijinul comi
tetului de partid, al celui sindical și 
cabinetului tehnic al uzinei, aceste 
zile ale tehnicii s-au extins in cele
lalte sectoare principale, devenind și 
„Joi ale cocsarului", ..Furnaiistuim” 
— separat pentru fiecare din cele 
două secții — precum și „Vinerile 
aglomeratoristului".

Planul de conferințe d;n primul 
trimestru cuprinde teme variate care 
interesează îndeaproape colectivele 
de muncă din sectoarele respective : 
„Rezerve interne pentru reducerea 
prețului de cost la cocsul metalur
gic”, „Posibilități de îmbunătățire a 
randamentului cauperelor”, „Căile 
de reducere a consumurilor de cocs 
la furnalele mari" etc. conferințe pe 
care Ie expun inginerii și specialiș
tii din combinat.

Posturile U.T.M. de control — factor 
activ în întărirea disciplinei

Nu de mult, colectivului postului 
U.T.M. de control de la Centrala 
termoelectrică nr. 2, i s-a decernat 
pentru a doua oară, steagul da co
lectiv fruntaș pe combinat. Care sînt 
meritele pentru care postul U.T.M. 
a primit această înaltă apreciere ? O 
scurtă vizită la termocentrala tine
retului, dă răspunsul cuvenit...

Spre deosebire de majoritatea po- 
sturi'or U.T.M. de control din com
binat, cel de la termocentrală este 
afișat la loc vizibil, tratează proble
me multiple. în genuri variate ca as
pect și conținut — în citeva cuvinte, 
el constituie o oglindă reală a sec
ției, ceea ce i-a asigurat prestigiul 
cuvenit în rîndul muncitorilor. Nu-i 
mai puțin adevărat însă, că presti- 
■gitil acesta se daforește și birouri
lor organizațiilor de bază P.M.R. și 
U.T.M. care au îndrumat în perma
nentă colectivul postului și la rîn- 
dul lor l-au controlat efectiv în ac
tivitatea desfășurată.

Ediția de față a postului U.T.M 
de control, spre exemplu, ne face 
cunoștință Cu „Un tînăr cu care ne

*ctv*ij*** K*l

(Continuare In pag, IV-a coi 2S)

Fttimtsial pleait'i la șahi.

Măsari penîra organizarea celui de-al V-!ea 
Concurs al echipelor afîisîice de amatori
> In acest an se va desfășura In întreaga țară cel de-al V-loa concurs, 
f al echipelor artistice de amatori din întreprinderi, instituții, S.M.T.
C G.A S. Devenind traditional și aumd ca scop dezvoltarea continuă a ac-‘ 
C tivității artistice amatoare in rîndul muncitorilor, inginerilor și tehnici-
> enilor — mijloc de educare socialis i a oamenilor muncii • ~---- ‘----
(din acest an are o semnificație deosebită, el desfășurtndu-se 
C celei de-a XV-a aniversări a eliberă rii patriei noastre.
> La concurs se pot prezenta forma H corale mixte, coruri de bărbați,. 
f coruri de femei, pe două, pe- trei sau patru voci, orchestre semi-simfoni- ■ 
Lce, orchestre de mandoline, chitare și fanfare, formații de teatru, echt-’
> ie de dansuri și brigăzi artistice de agitație. Etapele desfășurării con-' 
(ursului sînt următoarele-. 1 februarie — 1 mai, etapa pregătitoare; 
C1 mai — 1 iunie, faza raională; 1 iunie — 1 iulie, faza regională și' 
(.15-23 august faza finală, la București.
> Pentru buna organizare a celui de- al V-lea concurs al echipelor artls- 
(tice de amatori In raionul și orașul nostru, a avut loc miercuri. 4 februa- 
C rie la Comitetul orășenesc de partid constituirea comisiei de coordonare, 
>din care fac parte reprezentanți ai comitetelor orășenesc și raional de. 
r artid și U TM., sfaturilor populare raionale și orășenesc, consiliului sin 
(dicat local, reprezentanți ai combina tului siderurgic și I.C.S.H. eto. In 
ț prima sa ședință de lucru comisia le organizare și-a propus un proiect 
[de plan amănunțit unde suit specificate o serie întreagă de acțiuni în

Î
1 care să fie atrase toate formațiile artistice de amatori din orașul și ra

ionul Hunedoara, precum și antrenarea unui activ larg de cola
boratori din rîndul oamenilor muncii, inginerilor, tehnicienilor și intelec
tualilor. S-a preconizat un more nu măr de spectacole publice ale coruri
lor, echipelor de dansuri brigăzilor artistice de agitație și a ansamblului 
de teatru al siderurgistilor și altele.
a..

mîndrim" — după expresia tovară
șului Bularda Constantin, autorul 
articolului de la colțul roșu al pa 
noului. Tînărul dat ca exemplu, îl 
identificăm în persoana tovarășului 
Fîrtat — șef de tură la atelierul 
turbine. La colțul negru al panou
lui facem cunoștință cu Moțiu Iosif, 
Cucu Adargareta, Telișcă Cazan — 
care dorm în orele de serviciu, efec
tuate în schimbul III — cu Simțea 
Petru care nu-și respectă angaja- 
mentele disciplinare luate, cu Stat
ion Constantin, Secuia Remus, Ha- 
bără Gheorghe și Popîrțan Ghcor- 
ghe, care nu manifestă suficientă 
grijă pentru aparatura cu care um
blă’. Aceștia din urmă sînt trecuți 
prin focul satiric al caricaturilor și 
al versurior satirice, deopotrivă de 
izbutite.

Attt despre numărul de față al 
postului 1 Dacă ne adtncim însă în 
lectura dosarului ordonat al postu
lui U.T.M. de control, vom întîlrti 
o și mai mare varietate de proble
me tratate la un înalt nivel educativ 
și, raiduri de noapte și de zi e- 
fectuate de colectivul postului, vom 
întîlni caricaturile și portretizările 

■♦•rice ale tovarășilor Pooa Avram, 
Bologan Gheorghe, care azi nu li se 
mai privesc, întrucît ■eriticile făcute 
la timp i-a ajutat să-și observe gre
șelile și să se corecteze.

Pornind mai departe în vizită pe 
la posturile utemiste de control din 
C.S.H., vom întîlni contraste de-a 
dreptul izbitoare. La secția furnale 
l-d, panoul postului U.T.M. de con 
trol, este „depozitat" — de mai mul
te luni de zile — într-un colț din a- 
telierul apaductierilor. Oare, !i a- 
ceastă secție s-a ajuns la un așa 
nivel de disciplină a muncii, încît 
postul U.T.M. de control să nu mai

ACTIV’TATțA 
ARTISTICA LA 

mcM 

FĂRĂ cuvintb

concursu < 
se în cinstsa^

fi fost util ? Nicidecum l Aș* gîadesc 
doar tovarășii Ihsei loan — instruc
tor pentru furnale din partea comite
tului U.T.M. al combinatului — Qă- 
inaru Ion, Roșea Stelian și lordache 
Gheorghe — secretari ai organizații
lor de bază din cele trei scflimbyri. 
In realitate, cazuri de indisciplină 
mai există pe ici pe colo și dacă aceș
ti tovarăși nu le-au observat încă 
îi ajutăm noi: tovarășul Roșea Ste
lian ia o poziție lipsită de respect 
în fața superiorilor săi cînd € tras 
la răspundere pentru neglijență în 
muncă (cazul întîmplat ni ziua de 
3 II. 1959, cu tovarășul inginer To- 
ina Alexandru); Mates Simiondș 
la rezilierea oalelor de fontă Șt 
oțel... idem.

La turnătorii, colectivul postului 
U.T.M. de control, Vîrlan ‘Constan
tin, .Mărgineanu Nicolae, Ttnase 
Victoria, Tautsch Traude — au așe
zat panoul la un loc ferit de ochii 
muncitorilor, iar pentru a »e „*»i- 
gura" că nu va fi citit de nimeni, 
accesul la panou a fost blocat cu 0 
serie de piese și forme. In plus de 
aceasta, colectivul de redacție con
fundă postul U.T.M. de control cu... 
gazeta de perete a secției care tra
tează problemele la generai, tn arti
cole depăște de vreme. în loc să M 
situeze în actualitate și să pună tn 
discuția maselor tot ce e 'bun sau 
rău în secție.

In alte secții din contbinat tnttt- 
nirh posturi U.T.M. de control a că
ror activitate le situează frrtr-0 pozi 
ție de mijloc — ca să zicem așa — 
O.S.M. 1 și II, laminoare, forjă, ate
lierul mecanic. Caracteristic acestor 
posturi de control, este faptul tă ele

8. I0NES0U
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Uzln& noastră

încheierea lucrărilor Congresului al XXMea 
extraordinar al P. C. U. S.

T ermen
(Urmare din pag. I-a col. 1-3)

1

■ MOSCOVA (Agerpres) TÂSS a- 
nuntă : In dimineața zilei de 5 fe
bruarie cel de-al XXl-'.ea Congres 
al P.C.U.S. și-a reluat lucrările. Șe
dința este prezidată de FROL KOZ
LOV membru a! Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S.

Au luat cuvîntul: PIOTR ȘE- 
LEST, secretar al Comitetului re
gional de parud Kiev, EVGHENII 
KOLUȘINSCH1 (Siberia occidenta
lă); secretar a! Comitetului regional 
de partid din Omsk, acad. KON
STANTIN OSTROVITIANOV și 

' acai AV-.RK AUT1N.
Pieșvd.r.te'e ședinței a anunțat 

• că "a ZezbaUriîe pe marginea ra
.. au luai cuviEtu; 56 de per- 

k soaiie.

Tovarășul N. S. Hrușciov, care 
a prezidat ședința, a arătat că, 
potrivit statutului P.C.US., al 
XXII-lea Congres ordinar al parti
dului urmează să aibă loc în 1960. 
In numele Prezidiului congresului 
el propune ca Congresul al XXII- 
lea ordinar al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice să fie convo
cat în 1961.

Congresul a adoptat în unanimi
tate hotărîrea cu prvire la convo
carea Congresului al XXII-lea or
dinar al P.C.U.S. în 1961.

Tovarășul N. S Hrușciov a 
in continuare că pe adresa 
grasului al XXI-lea au sosit
tesfații la hotărîri cu privire Ia ex
cluderi din partid, cu privire la

spus 
Con-
cou-

★
Dup i o scurtă iEt-eruoere a ros- 

ut .cuvintul de închidere- N. S 
HRUȘCIOV, prin.-secretar ai C.C. 
al P.C.U.S. și președ:nte:e Consi
liului de Miniștri al U.X.5.S. 

• Cuvintarta tovarășului N.
Hrușciov a fost ascultată cu mare 
atenție și a fost subiîaiată în re
petate rihduri prin aplauze furtu
noase.

Congresul a trecut la discutarea 
și adoptarea rezo ujiei pe mărginea 
raportu.iu tovarășului N. S. tiru^- 
ci»v și la aprobarea ctireior d- 
control ale dezvoltării economiei 
naționale a U.R.s.S. pe auu 1959- 
1965.

Dup iusărpinarea comisiei pentru 
elaborarea pro<ecmmi de rezoluție 
a Congresului ' al XXl-iea ai 
P.C.U.S., tovarășul M. A. Suslov 

. piczirita raportul despre precizărt- 
. le și ci*inp;eclăriie la proiectul de 

rezoluție șr ia proiectul cilreior oe 
control 'taie ' dezvoltării . economiei 
naționale a U.R.Ș.S._ pe ami 195y- 
Ihua coe doua. ducumetue sitr.

: puse la voL
Congresul a adoptat în unani

mitate ./ezoluția pe marginea ra- 
por.utui iui N. S. Hrușciov.

■ De asemenea au fost aprobate 
In "unanimitate cifrele de control 
ale dezvoltării economiei naționale 
â U.R.S.S pe anii 1959-1965.

%

A *

_1

o.

aplicarea de sancțiuni de partid și 
șl în legătură cu .alte probleme de 
partid privind anumite persoane.

Congresul a însărcinat C.C. al 
P.C.U.S. șă asigure examinarea 
acestor contestai ii.

Tovarășul N. S Hrușciov a de 
datat că ordinea de zi a fost epu
izată, și hotăririle au fost adop
tate. El a anunțat că Congresul 
al XXI-lea extraordinar al P.C.U.S. 
denumit de partid și popor con
gresul constructorilor comunismu
lui, și-a încheiat lucrările.

In sală izbucnesc ovații. Delega
ții si oaspeții intonează imnul parti
dului — „Internaționala”. Ră
sună din nou ovații. Se aud excla
mații : „Trăiască comunismul 1”.

Primirea de către N. S. Hrușciov 
a delegației Partidului Muncitoresc nomin

MOSCOVA. Corespondentul A- 
gerpres anunță : La 5 februarie 
1959, N. S Hrușciov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S. a primit 
delegația Partidului Muncitoresc 
Roinin care a asistat la lucrările 
celui de al XXI-lea Congres extra
ordinar
Uniur’it

N. S.
bire cu

al Partidului Comunist al 
Sovietice.
Hrușciov a

membrii
avut o convor- 
delegației —

Gheorghe Gheorgliiu-Dei, pnm-se- 
crefar al C.C. al P.M R., Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Nicolae 
Ceaușescu, membri ai Biroului Po
litic a! C.C al P.M.R. și Leonte 
Răutu, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R.
' Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială și priete
nească.

♦♦♦

Fosturile U.T.M. de control — factor 
activ in întărirea disciplinei

(Urmare din -pag. IlI-a col. 3-5)

iau atitudine combativă față de lip
surile din secțiile respective, dar 
smt lipsite de operativitate, de o 
cuprindere ma: ampiă a proolemeior. 
De cele mai multe ori. In edițme a- 
cestor posturi e ridicată doar o sin
gură problemă, iar ediția se schimbă 
cu mare întirziere.

★
Pentru ca posturile U.T.M. de 

control să aducă un sprijin prețios 
muncii sîderurgiștuor, care in acest 
an și au propus obiective demne de 
laudă în întrecerea recent declanșa
tă, birourilor organizațiilor U.'l .M.Cit 
organizațiilor de partid din secție,

le revine obligația de a analiza 
toată răspunderea aceste forme 
nerești de educare a maselor, de a 
le îndruma și controla în permanen
ță. Pe de altă parte, comitetul 
U.T.M. al combinatului nu trebuie să 
se mulțumească numai cu decerna
rea drapelului de fruntaș celui mai 
bun post U.T.AL de control. E! va 
trebui sâ organizeze săptămînal — 
acum și nu mai tîrziu — schimburi 
de experiență între colectivele cu ac
tivitatea mai slabă și colectivul pos
tului U.T.M. fruntaș, astfel îneît, 
numărul pretendenților ia titlul de 
post U.T.M. fruntaș să crească sim
țitor încă in cursul acestei luni.

cu 
ti-

t
. r
[ 
r"
r
r
f

îl urmeze. Cu doar Cîțiva oa
meni, care au rostul să suprave
gheze aparatele de control, cele 
doua'stații ale noului laminor 

. vor asigura funcționarea fără 
greș a procesului de ungere a 
tuturor punctelor acestei colosa
le uzine.

Cu vorbă măsurată, chibzuind 
. bine, ca să nu uite pe nici unul 

și nici să laude fără să trebuia
scă pe vreun altul, maistrul Mo
ții ne arată pe. cîțiva din cei mai 
inimoși muncitori din echipa pe 
care o conduce.

. — De pildă, iată-1 pe sudorul
electric, comunistul Velici Alex
andru. Sau pe sudorița autogenă, 
candidata de partid Szoke Viori-' 
ca. Apoi monturii Stanciu Con
stantin, Bartok Ludovic, Ludes- 
cu loan...
La caja de angrenare conduce- 
echipa de montori un tîriăr zvelt 

.. și cu fața ascuțită, îmbrăcat cu
rt pufoaică albastră. E tovarășul 
Balirrt Arcadie. Vine spre noi 
suflînd în Diimni:

— V-.aș ruga să nu mă țineți 
prea mult de vorbă, ne spune el

M» = CSi

vesel, că iarna-i cam aspră și ] 
n-am ce face cu mîinile cînd vor- ] 
besc.... 1

Am intrat așadar direct în. 1 
subiect: j

—’ Cum siați cu angajamente- 1 
le ? ■ ]

— Termenul de intrare în ] 
funcțiune a: laminorului c 1 Mar. 1 
Sarcina noastră este după cum ] 
vedeți, cît se poate de însemnată, 1 
Echipa pe care o conduc lucres- 1 
ză acum la centrarea suporților ] 
motoarelor electrice, ale rolelor 1 
cajei și lagărele barei de cuplaj. 
Ne străduim să executam lucru 
de bună calitate și in termen cît 
mai scurt. Sînt tovarăși harnici 
în echipă, ca utemistul Constan
tin Gheorghe, Szucs loan, Ghețli 
-Ilie și Ftiicp Adalbert Să nu cre
deți că-i laud, dar sînt sigur că 
veți mai auzi de ei.

Lucrările marelui laminor îna- 1 
intează cu repeziciune. Montorii ] 

cadru' I.C.S.H. își încordea-"] 
ză voința și outerea sa-și respec- "] 
te angajamentele, să dea viață "] 
euvîntului-partidului. Termen -do "] 
intrare în funcțiune a laminoru- 
lui de 650 din Hunedoara: ț 
1 Alai. - J

. 1

]
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1
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SALA MAXIM GORKI de la 9-11 
februarie: O lecție a istoriei, film 
sovieto-bulgar ; sala „30 DECEM
BRIE” de la 9-11 februarie: In vîr-

l^i

tejul dansului, film cehoslovac; sa^
la „FILI.MON S1RBU” (O.T.) de 
la 9-11 februarie: ..S-au cunoscut 
într-o trăsură, film maghiar,

selecțiuni din pro hramul de radio

DUMINICA. 8 FEBRUARIE 1959 
(programul 1) 9,00 Teatru la micro- 
ion pentru copii; 10,20 Concert de 
estradă; 11,00 Emisiunea „De pe 
șantierele patriei"’; 12,30" Cîntece de 
pace și prietenie; 13,15 Muzică ușoa- . 
ră : 14,00 Emisiunea „De toate pen
tru toți" ; 14,35 Melodii lăutărești ; 
16,00 Din muzica popoarelor; 17,40 
Cîntă Ion Luican; 18,00 ..Drumeții 
veseli”; 19,05 Cîntăreți iomîni de 
operă: soprana Lia Hubic; 19,30 . 
Teatru la microfon : „Săgeata roșie” 
de lurii Niculin și „Iniîlmre in cimp” 
de Grcb Uspenski : 22,30 Muzică de 
dans: (programul II) 8.30 Cîntă or
chestra de muzică populară Miorița 
din Orașul Stalin ;' 10,00 Muzică u-

Consumuri specifice chibzuite — economii 
însemnate la prețui ce cost

, (Urmare din pag. Itp col. 3-5)

cppiioa.ne sau- 600. tractoare, 4.01,0 
tone carbid, 2.700.C00 m. țesături 
de: bumbac,.,250,050 țesături • de 
liiiă".

Dezvoltarea-necontenită a.tehnicii 
noi în. combinatul nostru, creș.erea 
ma: ivă a.-produc..ei, odată cu cre- 

* Ștereai îiili ilor calitativi, demons
trează posibilitatea depășirii planului 
de stat.

O "mare ÎTemnătate în acțiunea 
de economisire a materiilor prime-, 
di.-eCte și auxiliare, O are normarea 
progresiva, org. izată și moiivaiă 
teh ic. Met da ..tcti.ă ce normare 
nu stimulează lupta pentru econo
mii, nu- reflectă directivele progre- 
sis.e și stabilirea unor norme de 
consum-specific jus.iiicatc, nu pune 
în evidenț. pierderile neproductive, 
deranjamentele, im erfecțiunea teh
nologiei. Normele de consum specif’c 
nu sînt numai criterii de bază 
pe :tr i a. recierea. fuacț orarii com
bina.ul i no tru, dar înle nesc și 
acțiunea dei ie cd; erire .și de folo
sire a rezer el r de e 0 io ii, sti
mulează fo'o. i ea tehnicii noi și in- 
flue eaz i s abili; ea' celor mai ra- 
’ ale și m i econofnkje regimuri 
de lucru, precum șl î ăbunat .țire3 
organiză ii rnurreii.

Urmărirea atentă a desfășurării

realizărilor consumurilor specifice 
au permis în cursul anilor trecuți, 
reduceri la consumuri'e specifice 
și realizarea numai in anul 1958 
a peste 10.000.000 lei economii.

Față de realizările anului 1958, 
în planul pe 1j59 se preconizează 
obținerea unor economii de peste 
50.u00.000 lei. Aceste economii se 
pot realiza dacă se urmăresc atent 
variațiile realizărilor celor mai im
portante ma.er-ii prime,, directe și 
auxiliare. Astfel, la furnale se pre
vede realizarea ,a peAe 16.500.000 
lei, e .o io ii prin reducerea consu-. 

_ mulul sped, ic de cocs.
Acea .ta realizare e te posibilă 

prin contribuJa" minerilor de a da 
luru.leior mai mult mb.ereu cu o 
come tr.i .ie mai. bogată în fier prin 
îmbunătățirea calității minereuri
lor de Iacobeni și prin foLsire.n 
ua ti cal. ar cu granulaț e omogena. 
De asemeni, măsurile interne 
aplicarea tehnicii noi, vor avea 
fluen e favor .bile mari în ceea 
privește med t e. ea consumului 
co... \ Printre aceste mă un se
tează ■ ridicarea temperaturii aeru 
lui insuflat în furnale, introducerea 
instalației de. ciur, ire a cocsului 
înainte de introducerea lui în tur 
nai, scăderea conținutului de m.aii-

• gan din fontă, precum și insufla- 
rea aerului cu umiditate constantă.

s-ati 
de

de 
in-
ce
de. 
ci-

încercările de stabilire a tehno
logiei folosirii unui nou combusti
bil la furnale, la condițiile combina
tului siderurgic Hunedoara, vor de
termina de asemeni realizări masi
ve î.i cumul anilor v.iiori, la econo
misirea cocsului metalurgic. 
Utilizarea minereurilor proprii la 
furnalele noastre în proporții din- 
ce in ce mai mari, îndeosebi a an- 
cheriieior, poț aduce la încărcătura- 
metMică economii de peste 5.800.000 
lei.

In oțelării, în anul 1959 
prevăzut consumuri speciile
metal care să aibă în vedere utili 
zarea cit mai ra ională și cît mai 
complexă a recurselor interne de 
metal, cum sînt deșeurile, scoarțele, 
„urșii” de fontă, care la 
duc la economii de 
19.300.000 lei. Mai trebuie 
tă importanța economiei de 
care va rezulta în urma înlocuirii 
acesteia cu un nou combustibil.

In cursul acestui an, muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor din 
cadrul oțelâriei vechi le revine sar
cina de a stabili tehnologia utiliză
rii noului combustibil în condițiile 
locale la cuptoarele Martin, care 
să contribuie la mărirea producti
vității muncii, la obținerea unor in
dici cît mai ridicați și a producției, 
în care sortimentele de oțel să fie

un loc 
peste 

aminti- 
păcură

mult îmbogățite pentru a satisfaee 
nevoile crescînde ale constructorilor 
de mașini. La laminoare se prevede 
o încărcătură metalică, care să con-" 
ducă la realizarea unei economii 
de pes.e 1.350.000 lei, față de rea
lizările an..lui precedent.

Lupta intensivă pentru micșora
rea îebuturiicr și a deșeurilor st 
aplicarea de masuri care să contri
buie efectiv la scăderea Jor, cum ar. 
fi infrodtuerea flamă.rii cu gaz de 
cocs pentru curățirea laminatelor și 
gropile cu răcire dirijată, sînt con
diții cheie care contribuie la îmbu
nătățirea calității oțelului și redu
cerea prețului de .cost.

Lansarea, chemării oțelarilor de. 
a. obține o producție sporita de me-, 
tal pe seama creșterii indicilor de 
utilizare, de a reduce consumurile 
specifice și prețul de cost, tund îm-j 
brățișată și de celelalte colective, 
arată patriotismul de care sînt în
suflețiți munci.orii, tehnicien.i și. 
inginerii combinatului nostru care, 
răspunzînd chemării partidului, duc 
o luptă susținută pentru descoperi
rea celor mai. de seamă rezerve 
pentru sporirea acumulărilor.

Desfășurînd larg întrecerea socia
listă, avînd ca obiective reducerea 
consumurilor speJfice, scăderea re
butului și a deplasatelor, muncitorii 
tehnicienii și inginerii combinatului 
continuă mai departe lupta pentru 
creșterea producției de metal — ce
ea ce înseamnă progres tehnic șt 
bună stare.

șoară; 10,50 Transmisiune din sala 
: Ateneului a concertului orchestrei 
simfonice și corului Filarmonicei de 
Stat „George Euescu”. Dirijor: Ni
colae Boboc; 14,15 Arii din opeie;
14,45 Satiră și umor: 16,00 „Vor
bește Moscova I”. LUNI 9 FE
BRUARIE (programul 1) 9,03 Jocuri 
populare romînești; 10,00 Selecțiuni 
din opera „Nunta lui Figaro " de Mo
zart; 14,40 Cîntece interpretate de 
mari ansambluri corale romînești; 
16,00 Emisiunea : „Pagini de glorie 
din lupta partidului''. îp muzica ro- 
mînească; 18;30 Concert de muzică 
populară sovietică ; 19,15 Teatru la 
microfon : „Rusalka" poem dramanc^ 
de A. S. Pușkin; 22,30 Concert clțO 
muzică ușoară (programul II) 14,2™ 
Piese pentru vioară; 17,00 Formații 
corale ceferiste de amatori; 19,05 
Prin sălile de concert ale Capitalei; 
20,00 Tribuna Radio: „Rolul planu
lui septenal în rezolvarea păcii în 
lume” ; 22,00 Sonata opus 57 în Fa 
minor „Appasionata” de Beetlibvenn. 
La pian : Wilhelm Backhaus. MARȚI 
10 FEBRUARIE (programul I) 9,00 
Alțizică instrumentală ; 11.03 Emisi
unea de cîntece „Prin muncă ne-am 
oțelit”; 12,00 Muzică din opere ; 
13,05 Concert de prînz; 14,00 Cîn- 
tepe despre patrie; 18,05 Melodii 
alese din opera Cio-Cio-San de Pu
ccini ; 20,35 Soliști și orchestre de 
muzică populară romînească care au 
-concertat în Uniunea Sovietică;- 
23,15 Serenade și canzcnete,” (pro
gramul II) 14,07 Muzică ușoară; 
-16,45 - R-âdioreportaj :■ „Gara • de 
nord” ; 19,30 Din creația de operă 
a compozitorilor sovietici; 22.00
Muzică populară romînească. MIER
CURI U FEBRUARIE (programai 
I) 9,00 Muzică ușoară; 10,00 Con
cert de muzică din opere ; 12,00 Cîn
tă corul Sfatului popular al Capita
lei ; 15,50 Concertul bfandenbiirgic 
nr. 5 în Re major de Bach; 18,30 
Cîntece de dragoste și jocuri, popu
lare romînești; 23,15 Simfonia a 
Vl-a de Dimitri Șosțakdvici (pro
gramul II) 14,50 Mozaic, muzical,' 
15,40 Emisiunea de cîntece „Ne con
duce oartidul” ; 19,00 Teatru la mi
crofon : „Cetatea de foc” de Mihail 
Davidoglu; 21,15 Concert de muzi
că populară romînească: 23,15 Con
cert de noapte.
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