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vieții publice, 
de către gu- 
a criminalului

poporul nostru

A intrat în tradiția poporului nos
tru ca una din duminicile lui febru
arie să fie inchinată muncitorilor de 
la căile ferate — detașament harnic 
și combativ al clasei noastre mun
citoare în opera de construire a so
cialismului în scumpa noastră pa
trie. Sărbătorirea „Zilei ceferiștilor" 
constituie o vie dovadă a înaltei 
prețuiri acordate de partid, guvern 
și popor minunatelor tradiții de 
luptă revoluționară a muncitorilor 
ceferiști, care în februarie 1933 șl 
în multe alte rînduri au’ înscris 
pagini de glorie nepieritoare în lup
ta împotriva exploatării capitaliste, 
împotriva politicii cercurilor conducă
toare ale burgheziei și moșierimii de 
transformare a țării într-o semicolo- 
ni a monopolurilor imperiali .te din 
apus, de fascizare' a 
împotriva pregătirii 
vernele de pe atunci 
război antisovietic.

Condus de partid, 
în frunte cu clasa muncitoare s-a 
eliberat de sub jugul exploatării ca
pitaliste, a luat în propriile sale 
mîini puterea politică și economică, 
pornind pe drumul luminos al so
cialismului in opera de construire 
a vieții noi, muncitorii cailor ferate 
ocupă un loc de seamă. Zi și noapte, 
fie vară sau iarnă, pe arșiță sau 
ger, întinsul patriei e străbătut de 
trenurile ceferiștilor noștri, care 
prin munca lor unesc toate regiunile 
țării într-un singur tot, dau econo
miei noastre naționale un caracter 
închegat, unitar. Mecanicii de loco
motivă, personalul de tren, muncito
rii din depouri și ateliere, toți cei 
care contribuie la desfășurarea în 
hune condițiuni a transporturilor fe
roviare, acordă un ajutor de mare 
preț siderurgiștilor, minerilor, me- 
talurgiștilor și tuturor celorlalți oa
meni ai muncii în îndeplinirea sar
cinilor ce le stau în față.

Muncitorii și tehnicienii siderwv 
giști ai Hunedoarei poartă recunoș
tință harnicilor ceferiști pentru aju
torul pe care li-1 acordă în dezvol
tarea producției industriei grele — 
baza înfloririi întregii noastre econ<>- 
mii naționale. Către Hunedoara se 
îndreaptă zilnic multe trenuri de 
mare tonaj purtînd cărbune scos de 
minerii din Valea Jiului pentru bate
riile de cocs, fier vechi necesar 
oțelăriilor. Sosesc venind din Uniu
nea Sovietică multe vagoane pur- 

In U.R.S.S, a fost fabricată de curînd o nouă locomotivă electrică.

tînd cccs și mai ales mașini și uti
laje pentru dezvoltarea continuă a 
combinatului nostru. Tot ceferiștii 
sînt aceia care duc spre fabricile și 
uzinele prelucrătoare produsul mun
cii siderurgiștilor — oțelul și fonta 
Hunedoarei, laminatele pe care ea 
le produce.

In cadrul Combinatului siderurgic 
Hunedoara, care dispune de un 
mare parc de locomotive și vagoane 
pentru deservirea tijanspoijturilor 
uzinale, lucrează un însemnat nu
măr de muncitori care pot fi numi.i 
feroviari-siderurgiști. Transporturile 
uzinale constituie un factor de ma
re importanță în desfășurarea proce
sului de producție al combinatului. 
Furnalele și oțelăriile bateriile coc- 
so-chitnice și celelalte unități ale 
combinatului nu și-ar putea desfă
șura cu succes activitatea fără spri
jinul efectiv al muncitorilor de la 
transporturi. Muncitorii de la C.F.U. 
învață de la ceferiști să organizeze 
transporturile, să asigure siguranța 
circulației, să îngrijească parcul de 
locomotive și vagoane, liniile ferate. 
Urmînd exemplul de muncă al ce
feriștilor, din rîndul muncitorilor 
transporturilor uzinale ale C.S.H. 
s-au ridicat mecanici de locomotive, 
fochiști. impiegați, manevranți de 
frunte cum sînt tovarășii Vlad Tra
ian, Negru Mihai, Berheci Dima, 
Popa Nicolae, Bulgarii Teodor, Sir- 
bu .Mihai și mulți alții. ,

Sărbătorindu-lc ziua împreună cu 
întregul nostru popor, siderurgiști: 
și toți oamenii muncii din Hunedoa
ra urează muncitorilor ceferiști mari 
succese în munca lor de înaltă răs
pundere. pusă în slujba dezvoltării 
întregii economii naționale, în sluj
ba înfloririi patriei.

Toate rezervele interne in slujba reducerii prețului de cost

Activitatea oțelariei vechi ponte să fie îmbunătățită
Necesitatea dezvoltării continue . 

și într-un ritm mai intens a econo
miei noastre naționale, cere din 
partea siderurgiștilor hunedoreni să- 
și intensifice și mai mult eforturile 
pentru a soori neîncetat și pe toate 
căile producția de fontă, oțel și la
minate. Acestei sarcini mărețe pusă 
în fața siderurgiștilor de plenara 
G.C. al P.M.R. din noiembrie 1958,
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NOI SUCCESE
ojelSporesc producția de 

special
Participînd cu entuziasm la 

cerea ce se desfășoară pentru 
rea producției de metal, colectivul 
de muncă din secția electrică a com
binatului, înscrie zilnic noi și însem
nate realizări. De la începutul lunii 
și pînă în ziua de 12 februarie in
clusiv, muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la cele două cuptoare de 
20 tone au elaborat in afara sarci
nilor de plan cu 13,5 la suta mai 
mult oțel special.

Cele mai mari cantități de oțel 
au fost produse 
echipele conduse 
Coenaris Hristos, 
Maftei loan.

de muncitorii din 
de priin-topitorii 

Haiduc Florian și

PREDA 1OAN 
corespondent

In schimbul de noapte
Schimbul I al tineretului de la 

noul laminor bluming desfășoară cu 
avînt întrecerea pentru a da cît 
mai multe laminate, in această în- 

din secția I-a s-au străduit 
trecută să i răspundă prin

oțelarii 
în luna 
tr-o muncă entuziastă, prin dobin- 
direa unor succese de seamă.

Mărturie în această privință sînt 
cele 236. șarje rapide elaborate și 
cele 3.721 tone de oțel produse pes
te sarcinile de plan.

Realizările oțelarilor puteau fi 
însă cu mult mâî mari. In activita
tea lor au existat o serie dc lipsuri 
ce au frînat elanul lor, precum 
și unele deficiențe ce au afectat ne
gativ asupra creșterii producției și 
calității oțelului. Bunăoară, în luna 
ianuarie procentul de rebuturi, pe 
întreaga secție a fost dc 3.74 la 
sută față de 2,5 la sută cît era ad
mis. Din totalul rebuturilor în
registrate 3,53 procente s-au obținut 
după, laminare, iar 0,21 procente în 
timpul turnăh’lor.

Creșterea procentului de rebut 
peste lin ii to admisă se datorește 
faptului ca în oțelărie se duce o lup
tă i ' 
jîndu se 
cauze d 
toric.

mai mult pentru cantitate, negii-'' 
alitatea, cît și unor 
tehnic și organiză-

Se impune
mai

o aprovizionare 
ritmică

Obținerea unor indici înalți în fo
losirea capacității cuptoarelor și 
fabricarea unui oțel bun și ieftin, 
este strîns legată de asigurarea unei 
aprovizionări ritmice cu materii pri
me și materiale necesare, Or, toc-

Simedrea Ion este 
operator 3 In sala de 
mașini a cocseriei. 
Faptul că el îngrijește 
mașinile ca pe propria 
lui avere, se numără 
printre fruntașii in 
muncă.

.-V

IÎN liNTIRUECiEifltlEA SOCIALISTA
trecere tinerii laminoriști au obți
nut în noaptea de 11-12 februarie 
un succes deosebit. Dudaș Constan
tin, Todea loan. Moț Vasile și cei
lalți tineri de la cuptoare și-au or
ganizat astfel munca îneît au putut 
încălzi mai multe lingouri ca înain
te. Manevranții Moga loan, Alim- 
pescu ioachim au dat în acea noap
te exemplu de modul cum trebuie 
folosită din plin întreaga, capacitate 
de producție a utilajelor. Toți tine
rii din schimb în frunte cu comu
niștii au muncit exemplar, fapt care 
le-a dat putință să încheie progra
mul de lucru cu cel mai frumos bi
lanț din acest an : 480 tone lamina 
te peste plan.

Un început bun
Cu o lună și ceva în urmă, la sec

ția a doua furnale a luat ființă o 
brigadă de muncă patriotică în care 
s-au încadrat 25 de "tineri, majorita
tea utemiști. Ținînd seama de indi
cațiile organizației de partid, briga
da și-a îndreptat atenția spre unul 
din cele mai grele locuri de muncă, 

im- 
a

mai această problemă atît de 
portantă în buna desfășurare 
procesului de producție nu s-a bu
curat-de atenția cuvenită. Așa se 
face că în mai tot cursul lunii ia
nuarie in activitatea oțelarîlor s-a 
resimțit lipsa fontei lichide, a fieru
lui vechi, minereului de decarbttra- 
re, dolomită calcinată și brută, var. 
magnezită, etc. Datorită acestor 
neajunsuri, graficul fiecărei opera
ții în parte nn a putut fi respectat 
întocmai. Spre exemplu : din cauza 
fontei lichide care a fost de multe 
ori insuficientă și necorespunzătoa
re, topitorii au avut greutăți serioa
se în dozarea șarjelor și chiar 
Ia lucrul ulterior, al lor. La fel, d'n 
pricina fierului vechi, fie că a lipsit, 
fie că era de proastă calitate, durata 
de încărcare a cuptoarelor a fost 
depășită în unele.cazuri cu cel puțin 
trei ore. Au fost de asemenea peri
oade cînd a lipsit varul și îndeosebi 
dolomită calcinată și brută, fapt ce 

.a condus Ja a .îefretiilBKe necores- 
punzatoare a cuptoarelor și a dat 

. naștere la erupții .de vetre pe neaș
teptate. In eonse; inț '.._Proașta .apr o
vizionare cu materii prime și mate
riale auxiliare a cuptoarelor a îm
piedicat pe topitori să facă o bună 
întreținere a cuptoarelor, să dozeze 
corect șarjele conform cerințelor 
prescrise în-fișă, să elaboreze în 
acesf fel un oțel secorespunzător 
scopului propus.

Greutăți au întîmpinat în activita-

(Continuare în pag. Il-a col. 1-5)

trecînd la sprijinirea muncii de pre
gătire a materialelor necesare încăr
cării furnalelor. E un început bun. 
Brigada a efectuat de la înființarea 

și pînă în prezent 206 ore mmi- 
voluntară pregătind și încărcînd 
furnale 44 tone cocs metalurgic; 
tone șpan greu. Paralel cu aceas- 
brigada a strîns 15 tone fig^..

ei 
că 
în 
10 
ta 
vechi.

S-an remarcat în mod deosebit 
tinerii Spănache Dumitru, l’ană F.li- 
sabeta, Semeni Victor și alții. Cei 
25 de tineri din brigadă și-an pro
pus ca în întrecerea brigăzilor de 
muncă patriotică din combinat si: 
cîștige drapelul roșu de brigada 
fruntașă.

!<■*?

BREAZU STELIAN 
corespondent voluntar

(SLetu Citate

ținut o 
față de 
asculta 
peste o

(Sonferință
Miercuri 11 februarie, comisia de 

femei din circumscripția O.M. a 
organizat la Școala medie mixtă o 
întrunire a femeilor din cartier. In 
cadru! acesteia, tovarășa Marunțelu 
Florica, secretară a organizației de 
bază din cartierul O.M. a 
conferință cu tema : „Grija 
avutul obștesc17, care a fost 
fă cu mult interes de cele 
sută de participante.

Oamenii rrjuncii în excursie
Comitetul de întreprindere al 

Combinatului siderurgic din Hune
doara a organizat duminică 8 fe
bruarie pentru salariați și familiile 
lor o excursie «colectivă la Tîrgul 
Mureș. Gu acest prilej- excursioniș
tii au participat la un spectacol dat 
de ansamblul parizian „Parisul pe 
gheață".

★

Duminica 22 februarie comitetul 
de întreprindere al C.S.H. organi
zează a doua excursie colectivă din. 
ultimul timp, de data aceasta la 
Arad. Cu acest prilej excursioniști 
vor putea asista și la un spectacol 
dat de ansamblul francez „Parisul 
pe gheață". _  i

Vîrjzări în rate
De la începutul anului și pînă i»ri

13 februarie magazinul 1(,Menaj" 
din O.M. a vîndut în rate, 16 frigi
dere „Pinguin" 60 mașini electrice 

. de spalat rufe și 160 aparate Je 
- radio. Numai în ziua de îl februa

rie a.c; 15 muncitori — printre care 
Mert Romulus și Mihaly Grigorc 
de la laminoare, Berbec Martin de 
la cocserie și Grancea Ștefan de la 
oțelărie — și-au cumpărat- aparate 
de ratjio în rate,
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In cadrul cocseriei din orașul nostru funcționează și un laborator
i de cercetări. In acest laborator lu crează si tînăra Hancitt Eugenia. 
: Fiind disciplinată in muncă ea ren șește să realizeze cit mai multe ana 
; lize ale cărbunelui.

In clișeu : tînăra Hanciu Euge nia cercetind indicii ptastometrici. ■

rClnnașii foștilor „derbedei' se mută
Stau în camera mare, luminoasă, 

unde peste puțin timp se vor muta 
tinerii. Acum e liniște. Pipăi perdele
le ușoare ca adierea vîntului de pri
măvară. Stau întins pe patul moale, 
acoperit cu pături din lină călduroa
să. Albul imaculat al cearșafurilor 
împrumută atmosfera urci case de 
odihnă.

Aici se vor muta tinerii din tabă
ra nr. 1. Vasăzică, în aceste blo
curi construite pe locul unde arhi- 
tecții au fixat centrul Orașului Mun
citoresc, se vor muta pentru început 

de tineri care lucrează la agre- 
^gatele marelui combinat. Așadar, 
urftidșii foștilor derbedei e mută.

In acei an, 1948, tabăra era lînga 
gara veche. Acum, acolo nu mai 
este nimic, doar niște fiare vechi și 
cocs. Dar văd aevea cabana mare și 
lungă ca un hangar de avion. Pa
turile suprapuse făcute în pripă, cu 
saltele umplute peste măsură. In ca
bana aceea stăteau peste două sute 
de tineri care lucrau în schimburi 
diferite.

Mai tirziu, brigadierii au fost 
mutați. Pentru ei, s-a cc-nstruit pro
vizoriu tabăra nr. 1. Aici, erau pa
vilioane cu 10-12 paturi. Ei da, era 
o mare diferență. Paturile aveau 
cearșafuri curate, pături groase, iar 
fiecare tînăr își avea dulapul iui. 
Acum se simțea într-adevăr nevoia 
acestora. Fiecare începuse să-și 
cumpere cîte ceva.

Și iată că astăzi tinerii se mută 

din nou. Din nou barăcile din seîn- 
duri se dărîma. Tinerii se mută în 
blocuri. In blocurile unde Fiecare ca
meră are baie. E drept că mulți din 
cei care in 1948 visau să locuiască 
într-un apartament asemănător nu 
mai sînt in Hunedoara. Suit ofițeri, 
ingineri, activiști de partid și de stai.

Stau de vorbă cu un tînăr tare 
simpatic. Era necăjit că in tot ora
șul n-a găsit să cumpere o pereche 
de papuci. L-am întrebat de ce 
pentru un lucru atît de mic să fie 
așa de necăjit.

— Cum pentru ce? M-.n întrebat 
mirat. Ne mutăm, și acolo trebuie 
să fim la înălțimea confortului apar
tamentelor. Ce faci acolo fără pa
puri și pijama ?

Logic nu ? Avea dreptate prie
tenul meu. L-am întrebat daca știe 
cum au locuit la început tinerii side- 
rurgiști. l

— Știu, mi-a răspuns el. Am citit 
„Derbedeii" lui Micuță Fanase. Dar j 
nu uita mata, îmi spune el pe un , 
ton profesional, că pe atunci noi i 
eram la început de drum...

...In cameră e cald și bine. Visez ? 
Este realitatea anilor de azi. Ani de 
muncă, de transformări uriașe. Ani 
luminoși în care poporul nostru a 
pornit să îndeplinească vastul pro
gram al partidului și prin îndeplini
rea căruia viața noastră este soră 
bună cu fericirea.

MIRCEA NEAGLI

Lucrările melanjorului trebuie
In cursul acestui an — se va da 

în exploatare melanjorul de 600 tone 
care va alimenta noile cuptoare 
Martin cu fontă lichidă. Prin intra
rea în funcțiune a acestui melanjor 
de mare capacitate, indicii de uti
lizare a celor trei cuptoare Martin 
se vor mări simțitor, fapt în urma 
căruia producția de oțel și producti
vitatea muncii vor spori cu mult.

Lucrările de construcții ale me- 
lanjorului se găsesc la ora actuală 
într-o fază destul de înaintată. Pînă 
acum, în afară de hală ale cărei lu
crări s-au efectuat în proporție de 
98 la sută, s a terminat blindajul 
propriu-zis al melan jorului. S-a ter
minat jumătate din înzidirea melan- 
jcrului cu cărămidă izolatoare și 
se continuă în prezent cu cărămidă 

Proiectul de contract colectiv în discuția siderurgicilor
In majoritatea secțiilor combinata- proiectul contractului colectiv pe a

lui nostru au avut loc zilele acestea 
adunări sindicale pentru analiza în
deplinirii angajamentelor din con
tractul colectiv pe anul trecui și 
dezbaterea proiectului de contract 
pe anul acesta. Dările de seamă și 
discuțiile au scos la iveală în mod 
deosebit măsurile ce trebuie adopta
te pentru realizarea sarcinilor indi
cate de plenara C C. al P.M.R. din 
26-28 noiembrie 1958, privind creș-
terea continuă a producției de 
metal.

PRIMELE PROPUNERI
După afișarea cu cîteva zile îna

inte a proiectului de contract colec
tiv, dezbaterile au început și la sec
ția I!-a furnale. Discuțiile au fost 
axate pe posibilitățile obținerii unor 
indici î.nafți de utilizare, reducerea 
declasatelor, a pierderilor de fontă 
și realizarea de economii la consu
murile specifice. Ei au cerut să se 
treacă în noul contract colectiv cîn- 
tărirea exactă a materiilor prime 
înainte de introducerea lor in furna
le. Aceasta, le va da posibilitatea să 
se încadreze în limitele consumurilor 
specifice și să reducă simțitor con
sumul de cocs. Printre alte măsuri 
s-a mai propus comitetului de sect e 
și conducerii administrative studie
rea într-un timp cît mar scurt a unei 
forme operative și concrete, de ur
mărire și desfășurare a întrecerii 
socialiste.

PAREREA A DOUA GRUPE 
SINDICALE

Grupele sindicale de la labrica 
de aglomerare au dezbătut și ele

de șamot la rîndul doi și cu cără
midă de magnezită la rîndul trei. 
In total, cele trei echipe de zidari, 
conduse de maiștrii Fori Palco De- 
zideriu, Raduli Ciheorghe ți Deac 
Eugen au înzidit circa 15 metri cubi 
zidărie refractară.

In momentul de față se lucrează 
intens la așezarea capacelor melan
jorului, iar după înzidirea acestuia 
urmează să se înceapă montarea 
paharului de turnare a fontei lichide 
în melanjor.

Pînă aici totul pare a fi bun și 
lăudabil. Un singur Ittcru însă e 
rău, care de altfel le creează zidari
lor greutăți. Este vorba de cărămi
da de niagnezită pe care I.C.S.H.-ul 
ă comandat-o la dimensiuni greșite 

cest an Ținînd cont de indicațiile 
plenarei eie s-au străduit să găseas
că unele posibilități de sporire a pro
ducției de aglomerat cu scopul de 
a veni în ajutorul furnaiiștilor în 
lupta pentru mai mult metal. Mun
citorii din grupele tovarășilor Popa 
Pavel, șef de echipă la retur și Voi- 
nea loan de la mașina de aglome
rare, au propus să se studieze de 

i

Printre strungarii fruntași ai sec ției mecanică din cadrul combinatu
lui siderurgic se numără șt tlnărnl Munteanu Francisc. Aceasta pentru 
că el depășește zilnic norma cu cel puțin /5 la sută

intensificate
față de proiect. Din această cauză, 
zidarii trebuie să cioplească și să șle
fuiască mai întîi cărămizile la di
mensiunile dorite și numai după a- 
ceea să se apuce de lucru.

. — Ne-am angajai — spune mai
strul Fori Palco Decideriu — să ter
minăm înzidirea melanjorului la 1 
martie a.c. Cu toată veința noastră 
însă, cred că datorită cărămizilor 
nu ne putem respecta cuvîntul dat. 
Nu știu cum să zic, dar parcă s-a 
lucrat cu picioarele și ni -i decum cu 
capul. Inchipui.ți-vă, cîta muncă tre
buie să depunem acum pentru cio
plirea și șlefuirea celor circa 5.000 
bucăți de cărămizi, cu cît o să 
scumpească această operație prețul 
de cost 1 

către conducerea combinatului mon
tarea a două conducte directe cu 
tiraj natural la tobele de retur pen
tru absorbția aerului încărcat cu 
impurități și a aburului emanat din 
minereurile arse. Altă propunere 
prevede folosirea șuberelor reglabile 
la buncărele de șarjare în scopul 
creșterii vitezei mașinilor de aglome
rare și a obținerii unei producții 
crescînde de aglomerat

(Urmare din pag. I-a col. 2-4) 

tea lor și turnătorii din hală, In re
petate nnduri aceștia au dus xfpsă 
de iero-siliciu, oxigen pentru care 
oamenii au fost nevoiți sa umble pi
la oțelăna electrică și secția lami
noare. Activitatea celor din baia 
de turnare este îngreunată și dtn 
lipsă de vagoane, platforme și bas
culante, pentru evacuarea murdăriei 
și a deșeurilor. In ce privește munca 
oamenilor din hala de pregătire a 
trenurilor de turnare, aici s-a făcut 
resimțită lipsa gazului pentru usca
rea în condiții optime a rnaselotelor 
și pîlniilor, cît și a aerului pentru 
curățirea (suflarea) cochilelor Și 
podurilor de turnare.

Pierderilor de oțel să li se 
pună capăt

Despre pierderile mari.de oțel din 
secția I-a oțelărie s-a mai scris. 
Cu toate acestea, pînă acum nu s-au 
luat cele mai eficace măsuri și nu 
s-a imprimat simțul răspunderii față 
de acele cazuri care lipsesc econo
mia națională de o însemnată can
titate de metal și scumpește prețul 
de cost al oțelului produs. In cursul 
lunii ianuarie, datorită unor materi
ale necorespunzătoare a șocurilor 
termice și a proastei montări a unor 
trenuri de turnare, pe întreaga sec
ție a art: loc un număr de 30 erup- 
țH, ceea ce a dus la blocări de tre
sari și o pierdere de 36,9 tone oțel.

Toate rezervele interne în slujba I ACtiVltHtSQ OțSlărÎGl VSCHi 
reducerii prețului de cost I poate să fie îmbunătățită

De asemenea, o mare cantitate de 
oțel s-a pierdut prin cele 32 scurgeri 
de dop, curgeri peste ciocul oalei și 
aupâ plecarea oalei.

O cauză care dă naștere ia risipă 
de oțel prin rebut este și aceea că 
în oțelărie încă nu se acordă sufici
entă atenție dozării cuptoarelor în 
bune condițiuni și că se tuge după 
obținerea de cît mai multe puncte 
pehtru cel mai ridicat tonaj, fara 
a se ține cont de consecințele pe 
care le aduce această întrecere ba
zată pe criterii cu totul greșite.

La cuptoarele dirijate de tovară
șul Drîngă Alexandru s-a pierdut 
în luna treCută tocmai datpri.tă 
acestei întreceri și lipsei unor mate
riale auxiliare 20,4 tene oțel. Lipsuri 
asemănătoare s-au resimțit și în 
alte schimburi. Pierderi de oțel au 
avut loc în luna amintită și din cau
ză că au existat unele defecțiuni 
tehnice. De pildă, prin arderea vi- 
derlagărttlui răcit cu apă, cuptorul 
nr, 3 a avut o staționare de 40 ore 
— timp în care se putea produce 
o mare cantitate de oțel,

Disciplina muncii trebuie 
întărită

Pe lîngă aprovizionarea defectu
oasă a oțelărie! și îfi special cu ma

teriale auxiliare, procentul mare de 
rebuturi se datorește și slabei munci 
politice desfășurată de organizația 
de bază și comitetul de secție pen
tru educarea oamenilor în spiritul 
dragostei față de muncă și de colec
tivul în mijlocul căruia lucrează. 
Incîntate oarecum de unele realizări 
pozitive, aceste organe nu s-au pre
ocupat întotdeauna în mod suficient 
și nici n-au folosit în întregime toa
te mi jloacele ce le au la îndemînă 
pentru a explica pe larg fiecărui 
muncitor ce înseamnă pentru el și 
familia lui, pentru economia națio
nală, reducerea prețului de cost nu
mai cu 1 la sută.

Mai mult, organizația de bază 
și comitetul de secție n-au luptat 
cu destulă tărie împotriva oricăror 
abateri de la disciplina muncii. Nu
mai așa se poate explica faptul de 
ce în luna ianuarie au avut loc nu
meroase abateri care au dus la pier
deri de timp neproductiv, folosirea 
incompletă a capacității cuptoarelor 
și utilajelor, la depășirea procentu
lui de rebuturi. In loc să se preocti 
pe de bunul mers al producției, to 
varășii Mihăilă Simion, Evu Ghcor- 
ghe și Vîntu Iulian din schimbul 
maistrului Vaier Lăbuneț au găsii 
de cuviință fă e mai bine să se 

bată în timpul serviciului. Asemeni 
lor, a procedat și tovarășul Crăciu- 
noiu I., din schimbul tineretului. 
Alți tovarăși, cum ar fi, Andruț Si
mion, Berta Pavel, Ganga Traian și 
Crișan Gheorghe. au lipsit nemoti
vați ce la serviciu, pun: nd astfei 
mai presus interesele personale de- 
cît cele ale colectivului, îs.- macara
giul Xițuică și Klain Mihai au fost 
găsiți dormind în timpul serviciului 
de noapte.

Se impun măsuri concrete 
și efic.ce

Față de lipsurile ș; deficiențele 
semnalate, conducerea combinatului 
și cea a oțelăriei sînt chemate să 
ia măsuri concrete și eficace care 
să asigure o bună desfășurare a 
procesului de producție. In primul 
rînd este necesar să se acorde o 
mai mare atenție problemei aprovi
zionării oțelăriei cu materii prime 
și materiale auxiliare în mod ritmic 
și în cantități suficiente.

Pentru încărcarea cuptoarelor la 
întreaga lor capacitate, este nece
sar ca așa cum au cerut oțelarii, 
fierul vechi să se .pregătească cu cel 
puțin 8 ore înainte de încărcare, iar 
atunci cFpd furnalele merg redus să 

se asigure un stoc de fontă solida. 
In ce ^ivește problema dolomitei 
calcinate, conducerea combinatului 
trebuie să insiste pe lingă I.C.S.H, 
să termine cît mai repede construc
ția celor două cuptoare de dolomitâ 
și să dea curs propuneri: făcute ca 
Ia fabrica veche de dolomitâ să se 
mai construiască încă un cuptor 
care n-ar costa cine știe cît.

Direcția tiansporturi erie obligată 
să asigure o apro.izioi.are ritmică 
s oțelăriei cu var, fontă solidă de 
fa banda de turnare și introducerea 
Iu timp a vagoane’or pentru evacu
area murdăriei și a deșeurilor. Este 
oare permis și unde s-a mai pomenit 
ca un vagon tiling cu fontă solidă 
să nu ajungă de la bancă ia O.S.M. 
în timp de opt ore ? Sau unui vagon 
de var să-i trebuiască de la margi
nea Hunedoarei și pînă la oțelărie, 
mai bine de o jumătate de zi ?

Munca politică ce trebuie să o 
desfășoare organizația de partid și 
L’.T.M., comitetul dc secție, pentru 
întărirea disciplinei muncii și mă
surile tehnico-organizatorice ce se 
impun, trebuie să ducă la înlăturarea 
tuturor lipsurilor și deficiențelor 
existente. Descoperirea de noi re
zerve interne trebuie să ducă la o 
utilizare mai bună a capacității de 
producție a cuptoarelor, să asigure 
o creștere corespunzătoare a produc
ției și productivității muncii și să 
contribuie din plin la reducerea 
prețului de cost al oțelului,

mari.de


—~ Uzina noastrâ
VIAȚA DE PARTID Comunism NOTE

Să păstrăm cu grijă 
documentele de partid

Organizarea în bune condiții a 
evidenței membrilor și candidaților 
de partid are o mare importanță în 
viața și activitatea partidului nos
tru. Asigurarea unei ordine exem
plare în evidența de partid, ajuta 
organele și organizațiile de partid 
să cunoască cu precizie efectivul lor, 
să urmărească modificările cantita
tive și calitative în compoziția par
tidului, contribuind la întărirea dis- 
ciplinii, ia activizarea comuniștilor 
și la ridicarea întregii .minei de 
partid.

Dacă în majoritatea organizațiilor 
de bază ale partidului din combinat 
există o evidență bine pusă la punct 
și o gospodărire atentă față de do
cumentele de partid, nu același lu
cru se poate spune despre organiza
ția de bază din secția mișcare și 
tracțiune. Aici nu există o preocupa
re necesară din partea biroului or
ganizației de bază față de gospodă
rirea documentelor de partid și în
deosebi față de ținerea evidenței 
membrilor și candidaților de partid.

Datorită indolenței manifestată 
de către biroul organizației de baza 
față de această problemă, din regis
trul de evidență nu se poate afla 
precis numărul membrilor și candi
daților de partid existenți. In acest 

• registru figurează aproximativ o 
sută tovarăși, însă în realitate orga
nizația de bază are cu mult ma: 
puțini membri. Este adevărat că c 
parte din comuniști an fost mutați, 
sau a plecat temporar, însă a- 
ceasta nu poate fi un motiv înte
meiat, care să scutească biroul or
ganizației de bază de vina ce o 
manifestă față de evidența comuniș
tilor. O altă lipsă a biroului organi
zației de bază este și aceea că la 
peste 30 membri și candidați de 
partid nu are complectate datele 
personale. In această situație sînt 
tovarășii Orosz Alexandru, Fale Pe
tru, Hegheduș Alexandru și alții. 
Mai grav este faptul că unii membri 
de partid apar de două cri în regis
trul de evidență și chiar pe aceeași 

• pagină, așa cum este cazul tovară
șului Șolteș Iosif.

In registrul de evidență există și 
alte nereguli. In dreptul unor mem
bri și candidați de partid există di
ferite ștersături cu guma, sau pur

cu degetul, lucru neper-și simplu 
mis, care dă un aspect nrît pagini
lor din registrul de evidență. O 
astfel de ștersătură există în drep
tul tovarășului Moldovan Petru.

Es'te un lucru știut că în viața po
litică și în viața personală a unui 
membru sau candidat de partid se 
întîmplă diferite evenimente. Pentru 
a cunoaște cît mai bine pe membrii 
săi, pentru a-i putea repartiza cu 
cît mai bune rezultate în muncă, pe 
baza calităților lor reale, partidul tre
buie să fie ținut la curent cu toate 
aceste schimbări. In organizația de 
bază de la secția mișcare și tracțiu
ne nu se respectă nici această regn 
lă In cadru! secției numai în anul 
1958 [a peste 20 comuniști au Inter 
venit schimbări în ce privește pro
fesia lor, absolvirea de diferite școli 
etc. Cu toate acestea, datele surve
nite nu au fost luate în evidență 
de către biroul organizației de bază.

Lipsuri serioase se manifestă și 
în ee privește întocmirea proceselor 
verbale la adunările generale ale or
ganizației de bază. Din procesele 
verbale ale ultimelor adunări de 
partid nu reiese cîți membri și can
didați de partid au participat la 
adunări, nici dacă adunările au fost 
conduse de un prezidiu.

Intr-un cuvîut din procesele ver
bale nu reiese dacă adunările au 
fost statutare sau nu.

O situație asemănătoare se mani
festă și la organizația de bază din 
cadrul laminorului de 800. Nici aici 
nu se acordă atenția cuvenită bunei 
gospodăriri a documentelor de par
tid, asigurării unei ordini desâvîrs te 
a materiale'or de partid aflate in 
■ Pt.-are. neexi tind o e iJcnță cla
ră a membrilor și candidaților de 
partid. Acest lucru este cu atît mai 
grav cu cît secretarul organizației 
de bază de aici, tovarășul Munteanu 
Ioan, are. un stagiu îndelungat în 
munca de partid.

Este nece ar ca în cel mai scurt 
timp organizațiile de bază respective 
să lichideze lipsurile avute în gos
podărirea documentelor de partid, 
și să facă'lt'pinâ în evidența mem
brilor și candidaților de partid.

Respectînd cu stricte’e instrucțiu
nile C.C. al P.M.R. cu privire Ia 
gospodărirea documentelor de par
tid, vom asigura existența unei or
dini desăvîrșite în acest domeniu al 
muncii de partid.

GII. ZAHARIA

dedicată celui de-al XXI-lea 
Congres al P. C. (J. $.

Păstram în minți ca pe un ochi 
deschis, 

Neîndoielnic, comunismul — 
vis.

Și iată. Astăzi, izbucni-nainte 
Din așteptări, din visuri, din 

cuvinte, 
Din nesfirșite lupte cu dușmani, 
Din trecerea dc-atîția ani.

Țărmul gîndit se-ntinde-n

Tremură zori deasupră-i

Și inimile ba! mai plin,

începe vasta debarcare.

față, 
nalt, 
roșu 
fald, 
mai

tare,

Vom cobori și-ntorși din 
spre

Ne-om bucura privind, iot

Cinematograful surprizelor

nou 
ape 
mai 

aproape,
Cum ies din zări și năzuiesc 

spre noi 
Corăbii noi.

Oprîndu-te în fața unui afiș care 
anunță programul filmelor la cine
matograful „Maxim Gorki1’, nici 
nu-țl vine a crede cît de mare este 
,,grija" celor ce gospodăresc acest 
cinematograf pentru publicul specta
tor. In afară de jurnal, spectatorilor 
11 se oferă o serie de surprize care 
merită să fie știute. Măcar să li se 
ducă vestea...

Face o impresie cu totul neplăcu
tă aspectul deplorab'l al intrării, 
care necesită urgent reparații. După 
ce intri, te impresionează totuși o 
sală mare, capitonată, cu aspect 
frumos, pentru amenajarea căreia 
s-a cheltuit, după cît se vede, mult. 
Cum e șl normal, după ce intri în- 
tr-o sală de spectacol iți cauți lo
cul, ghidîndu-te după numărul de pe 
bilet. Și... fără să bagi de seamă, 
ajungi în apropierea celei de-a doua 
uși, unde pur și simplu te prăbu
șești. Este aici un fel de groapă care 
nu poate fi decît un rezultat al unei 
grave nepriceperi din partea celor 
ce au renovat sala.

In sfîrșit, după ce te „aduni" în 
urma acestei surprize destulCONSTANTIN ILIE

Roger Garaudy. cunoscutul filozof 
marxist francez, se ocupă în lucra
rea sa de una dintre cele mai dez
bătute probleme : libertatea umană.

Problema libertății omului i-a 
preocupat pe gînditori din cele mai 
ve.hi timpuri Autorul analizează 
principalele teorii despre libertate 

ară-elaborate de-a lungul istoriei 
tind substratul lor de clasă.

Posibilități nefolosite în realizarea de economii>
Una din căile ce duc ia creșterea 

producției și micșorării prețului de 
cost, o constituie reducerea sistema
tică a rebuturilor. Această rezervă 
există în fiecare secție de bază a 
combinatului, dar nu totdeauna se 
luptă cu perseverență pentru redu
cerea lui. La laminorul de 800 mm. 
de exemplu, rebuturile rezultate în 
decursul lunii ianuarie și în prima 
decadă a lunii februarie, nu numai 
că nu se încadrează în limitele ad
mise dar le depășesc cu mult. De 
ce ? Pentru că nu s-au respectat în
totdeauna normele de producție mai 
ales datorită neglijenței unor mai
ștri și muncitori ce lucrează la cup
toare și la linia de laminare. Pentru 
a confirma aceasta, folosim cîteva 
cifre. In luna ianuarie de pildă, 63 
la sută din cantitatea de rebuturi 
provine din arderile de lingouri. 
Cele mai multe rebuturi — aproxi
mativ 40-42 la sută — aparținînd 
schimbului condus de maistrul Savu 
Alexandru.

Oricum, s-ar încerca să se moti
veze că arderile exagerate de lingo
uri sînt urmarea introducerii unor 
noi combustibili la cuptoare, aceas
ta nu corespunde adevărului. Ex
plicația constă în faptul ca inginerii 
și maiștrii de la cuptoare nu au 
luat din timp măsurii? necesare pre-

gătirii profesionale a fochiștilor, 
pentru a putea munci corespunză
tor cu noile condiții tehnologice ce 
se cer încălzirii lingourilc-r.

Referindu-ne- la posibilitățile de 
scădere a pre,ului de cost, în cadrul 
laminorului de bOO mm. trebuie spus 
că mai există încă multe rezerve. 
Este vorba de cilindri necesari ca- 
jei pregătitoare. Aceșți cilindri exis
tă chiar în hala laminorului și ar 
putea fi puși din nou în funcțiune 
dacă ar fi recondiționați. După cum 
se știe această problemă a mai fost 
discutată și în cadrul direcției teh
nice a combinatului. Secția însă, 
n-a primit pînă acum nici un sprijin 
concret pentru recondîționarea a- 
cestor cilindri. Se simte lipsa în 
secție a unui aparat (cu o capacita
te de 1000 A.) necesar sudării elec
trice a treflelor cilindrilor. Aseme
nea aparate există de altfel în com
binat și ar putea fi folosite la recon- 
diționarea cilindrilor. De exemplu, 
unul poate fi găsit la secția Il-a 
furnale, exploatat sub capacitate. 
Soluția ar fi ca pentru perioada cît 
ar dura recondîționarea cilindrilor, 
acest aparat să fie împrumutat la- 
minoriștilor. Furnaliștii n-ar întîm- 
pina greutăți dacă ar folosi în locul 
lui unul sau două aparate de capaci
tate mai mică.

Rezolvarea. acestei probleme poa-

de 
de 

datoria conducerii tehnice a combi
natului să-i acorde atenția cuvenită.

I. GRADIȘTEANU

te aduce întreprinderii economii 
aproape 1.000.000 Iei. Este deci

de

Cantina I C.S.H. situată în 
pierea porții nr 10 a Combinatului 
siderurgic s-a bucurat o vreme de 
o bună apreciere din partea celor 
ce iau masa aici. Acum insă, din 
motive greu de înțeles, la această 
cantină se cuibăresc din ce în ce 
mai multe lipsuri. Deși mîncarea e 
de multe ori consistentă, pregătită 
corespunzător, n-o poți servi în tih
nă dintr-o serie întreagă de motive. 
Fețele de masă stnt murdare. Atunci 
cînd se servește mîncare cu carne, 
nu-i chip să dai de un cuțit cu care 
să o tai. Tot așa se întîmplă cu slă
nina servită dimineața, sau cu mar 
melada ce trebuie întinsă pe pîlne. 
Ori mănînci ca-n era primitivă, ori 
pleci flămînd. Lipsesc de asemenea 
de pe mesele din fundul s’lii căni
le și paharele de ană, solnițele.

Dar cel mai mare inconvenient

..tari", îți găsești locui și aștepți 
să ți-se potolească emoția provoca
tă de groapă. Pînă unzr-aflta începe 
filmul și atunci seria surprizelor 
continuă. La spectacolul prezentat 
în ziua de 10 februarie, de la ora 
18 la 20 filmul s-a întrerupt de pa
tru ori, dintre care două întreruperi 
au fost mai lungi de 10 minute. 
Spectatorii îșl consultă ceasurita 
devin nervoși, încep să fumeze în 
sală și bat din palme. Atunci îrt ușă 
apare un cetățean probabil dirt co 
lectivui cinematografului, eawftrt 
un pic de bun simț se adresează 
spectatorilor -.

— Bateți din palme > Batețt fBft- 
deți că o să aveți de cîștigat î...

Cam așa se desfășoară Un" specta
col la cinematograful.,, surprizelor. 
Tovarășii din Comitetul sindical al 
Combinatului siderurgic, îndeosebi 
tovarășul Marcu Vssite, responsa
bilul cu munca culturală, trebuie Sâ 
mediteze asupra acestei situații șl 
să curme cu asemenea „surprtzeT 
care-1 supără pe omul muncitor ve
nit aici să vadă un film.

Polul frigului
apro- este că în sala mare, cu efment pe 

jos a cantinei, este un fel de frig 
ca și afară. Deși sînt aici patru sobe 
de teracotă, ele sînt veșnic reci. A- 
bonațj mănîncă îmbrăcațl cu șep- 
cile sau căciulile pe cap și daci 
s-ar putea, chiar cu mănuși. N-ar 
fi rău ca tavarășul Popa hwn, fe- 
ful serviciului cantinelor din eadrur 
I.C.S.H., sau chiar tovarășul Oo- 
stian Alexandru, directorul adminis
trativ al întreprinderii, să treacă Cfra 
cînd în cînd pe la cantină și să la 
măsuri pentru remedierea lipsurilor. 
Astfel, auzi tot mai dea discuții de 
felul acesta :

—• Unde mănînlci ?
— La... Polul frigului"
— Și unde vine ăsta ’
— La cantina I.C.S.H. de Hngâ 

poarta princioală a combinatului.
B f&NEBCU

Pe șantierul Jistilaii?î de gudroane

I
i

Unul dintre șefii de brigadă care se ocupă îndeaproape de califica
rea tineretului este și Eckert Mihai, zidar șamotor la bateria a treia de 
cocs.

In foto t Eckert Mihai dă expli cații celor trei tineri țimmer NU 
cqIim, Miehplțagh Niwltut N Erakw Mihai {fiul său),

clădire. Acolo se așteaptă ca thdatâ 
ce frigul va slăbi să-și râncWJjâ 
munca instalatorii, pentru montarea 
rețelei de apă și energie _ «lecfrif I. 
Sus, pe zidul unei clădiri, o ftfij- 
cană dă indicații consfrucțdrffcr. 
La prima vedere pare a fi fiica vre
unui zidar constructor. Dar nu t 
Ea este inginera constrt^iSW 
Dobra Maria și conduce 
le la șapte corpuri de clJdiifU

Iată și casa pompelor ufttf® 
gudroanele, sub formă de ptofit ft- 
chidă, vor fi împinse spre instala
țiile de cristalizare și spălare. Lu
crările de fundații sînt în țoi. Cîteva 
pompe absorb cu putere apa rezulta
tă jos, la săpăturile fundației. Cons
tructorii din echipa lui Roșea Mihai,

Undeva, pe mâlul Cernii, în apro
pierea blumingului se găsește unul 
dintre cele mai noi șaniiere ale 

C.S.H. E șantierul distilăriei de 
gudroane. Aici, a început să se con
tureze grupul unor noi clădiri indus
triale.

Sînt de atunci doar cîteva luni. 
Și acum, în ciuda frigului ce pișcă 
fețele constructorilor, ridicarea gru
purilor de clădiri industriale înaintea
ză în fiecare zi. Hala în care vor 
fi montate agregatele de preparare 
a fenolilor, una dintre cele mai mari 
clădiri; va avea trei etaje. La parter 
zidurile sînt gata, iar acum se lu
crează intens ia înălțarea primului 
etaj. Depozitul de zmoală c o altă

___ echipați’cu cisme de cauciuc, lurfjt
pînă Iu bAu, montează fieriiî-betOR. 
Dincolo de ei, la cîțiva pași SK gi 
sesc turnătorii de betoane. Printre 
ei, Ciobanii Mihai esfe nntil d intra 
muncitorii mult apreciațî perifru gri
ja pe care o dă în turhar'eâ fundă 
țiilor. In interiorul unui cofi'Sg, el 
potrivea cu grijă cofțurifc Bâtei 
unui stîlp în betonul proaspăt tur
nat. Lucrul acesta îl face de obicei 
în fiecare zi.

O altă construcție impbnăfcâre 
va fi cea a depozitului de reactivi. 
Acolo lucrează Covaci Petru etT ti- 
darii din brigada fui, precum și dul
gher ii din brigada condusă de B’ett- 
lio Iitliu. Condițiile atmosferice sfiit 
grele. împotriva înghețului, ?L 
darii și tencuitorii sprijiniți de in
gineri și tehnicieni, folosesc in pre
pararea materialului soluții spidafe. 
Aceasta le dă posibilitate» ca gerul 
de 15 grade minus să continue. lu
crările de tencuire interioară.

Țelul propus de constructori e mă
reț. El reprezintă de fap ftoffrtriHt 
de a da în exploatare di 
gvdroanș înainta de termen.

I, VASI^



Uzina noastrâ _____

Siderurgiștii dezbat documentele 
celui de-al XXI-lea Congres al P.C.U.S.

Documentele celui de-al XXI-lea 
Congres al P.C.U.S. și îndeosebi 
raportul tovarășului N. S. lirușciov 
prezentat la acest Gongres, continui 
să rămînă in centrul atenției side- 
rurgiștilor hunedoreni. Este și firesc 
Documentele Congresului, învăță
mintele ce se desprind din lucrările 
sale, sînt de o însemnătate uriașă, 
Congresul al XXI-lea al P.G.C.S. 
intră în istorie sub numele de Con
gresul construcției comunismului. 
Poporul sovietic a trecut la con
strucția desfășurată a societății co
muniste visul de aur al omenirii.

Lucrările Congresului au fost ur
mărite cu un interes deosebit de că
tre siderurgiștii și toți ceilalți oa
meni ai muncii din Hunedoara. Nu
meroase gazete de perete din secți
ile combinatului publică articole 
care oglindesc puternicul ecou al 
lucrărilor Congresului. Lăcătușul 
Stoica Gheorghe publică un articol 
la gazeta de perete a oțelăriei veehi 
prin care salută mărețul program 
de construire a comunismului elabo
rat "de Congres Principalele sarcini 
ale planului septen.il, a căror înde
plinire va asigura crearea bazei 
teh.nico-materiale a comunismului, 
întărirea puterii economice și de 
apărare a U.R.S.S., și totodată sa
tisfacerea mai deplină a cerințelor 
materiale și spirituale crescînde ale 
poporului, entuziasmează nu numai 
pe oamenii sovietici, ci pe toți oa
menii cinstiți din întreaga lume. In 
articolul său tovarășul Stoica Gheor 
ghe citează cifre care oglindesc cre
șterea vertiginoasă a producției in
dustriale și agricole prin a căror 
îndeplinire poporul sovietic va da un 
nou avînt economiei naționale a 
U.R.S.S. 'El își exprimă mîndria că 
poporul noștru^.constructor entuziast

al socialismului luptă alături de ce 
lelalte țări socialiste, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, pentru cîștigă- 
re a întâietății de către sistemul mon
dial socialist în domeniul producției 
materiale. Animați de acest gînd, 
oțelarii hunedoreni își sporesc for
țele de muncă pentru a da patriei 
mai mult oțel.

Articole închinate învățămintelor 
trase din lucrările celui de-al XXI- 
lea Congres al P.C.U.S. publică nu
meroase alte gazete de perete din 
cadrul combinatului. La uzina coc
so-chimică, gazeta de perete „Chi
mistul" publică trei asemenea arti
cole semnate de tovarășii Neuman 
Tiberiu Ștefanidis Teofil și Molea 
Gheorghe In cadrul aceleași uzine 
o altă gazetă de perete — „Laboran
tul" — publică de asemenea un arti
col închinat Congresului scris de 
tovarășul Holm Ioan.

Dezbaterea documentelor Congre
sului de .gătre șiderurgiști are un ca
racter larg. In cercul de studiere a 
Statutului P.M.R. condus de tovară
șa Bocoș Elena s-a făcut o expunere 
despre planul glorios de construire 
a comunismului elaborat de Congre
sul al XXI-lea al P.C.U.S. O confe
rință cu același subiect s-a ținut la 
uzina cocso-chimică. In numeroase 
secții ale combinatului agitatori bine 
pregătiți prelucrează cu muncitorii 
în pauze raportul tovarășului N. S. 
lirușciov, fâcînd expune'-; pe capi
tole. Nu de mult, la secta reparații 
electrice tovarășul Popa Vălean, 
membru în biroul organizației de 
bază, a ținut o convorbire axată pe 
capitolul din raport care se referă 
la dezvoltarea industrială a Uniunii 
Sovietice in anii septenalului. Con
vorbiri, conferințe, discuții despre

documentele Congresului s-au ținut 
îi majoritatea secțiilor combinatului.

— Nici odată n-am urmărit cu 
un asemenea interes vreun docu
ment — spunea tovarășul Vlad Ni 
colae de la uzina cocso-chimică. 
Perspectivele planului septenal ne 
însuflețesc în muncă. Exemplul oa
menilor sovietici constituie pentru 
noi un puternic izvor de forță.

Pentru ca întreaga masă de mun
citori să cunoască documentele Con
gresului. comitetul de partid al corn 
binatului a luat măsuri ca dezbate
rea raportului tovarășului N. S. 
lirușciov să se facă organizat, pe 
capitole, după terminarea schimbu
lui, în fiecare secție. Era și necesar, 
deoarece unele birouri ale organiza
țiilor de bază nu acordau atenția 
cuvenită acestei acțiuni. La mișca- 
re-tracțiune, de exemplu, biroul 
organizației de bază, îndeosebi to
varășul Răduș Petru care răspunde 
de problemele de propagandă și agi
tație nu a îndrumat propagandiștii 
și agitatorii să dezbată documentele 
Congresului cu oamenii muncii din 
secție. De luni de zile biroul acestei 
organizații de bază nu a instruit 
colectivul de agitatori, fapt care fa
ce ca acesta să fie inactiv. Nici la 
bluming dezbaterea documentelor 
n-a luat încă un caracter organizat.

Organizațiile de partid sînt da
toare să acorde o atenție deosebită 
acestei probleme, deoarece cunoa
șterea temeinică a documentelor 
celui de-al XXI-ea Congres a! 
P.C.U.S., studierea lor constituie un 
mijloc eficace de înarmare poiiticc- 
ideologică a membrilor și candida- 
ților de partid, a tuturor oamenilor 
muncii în lupta în care întregul 
nostru popor o desfășoară pentru 
construirea socialismului, pentru 
apărarea păcii.

A. _ »♦»♦♦♦< ----- -------- T—~

O INIȚIATIVĂ BUNA
In scopul ridicării cunoștințelor 

polit;co-ideclogice și tehnico-profe- 
sionale a constaictorilor.de la cocse- 
rie, I.G.S.H., biroul organizației de 
bază aici a organizat un curs de 
învățămînf pe o perrbadă de 3 luni 
la care au fost încadrați membrii 
ăctivului fără de partid, agitatori 
și candidați de partid

In programul acestui curs figu
rează următoarele lecții: ,,Ce este 
productivitatea muncii", „Despre 
normare și salarizare", „Prețul de 
post și elementele’ fui", „învățătura 
rriarxist-lenrnistă despre partidul de 
tip nou", precum și altele

Cursul se tine din două în două 
săptămîni și lecțPle sînt predate de 
cadre bine, pregătite cum sînt tova-

rășu! Radu R, Moldt Gheorghe, A- 
postol Gheorghe și alții.

Inițiativa biroului organizației de 
bază de la cocserie de a organiza 
un astfel de concurs este bine veni

tă. Ar fi un merit al comitetului de 
partid, de la I.C.S.H dacă ar extinde 
această inițiativă și ar organiza ast
fel de cursuri în toate sectoarele 
întreprinderii.

Au cerut reducerea prețului de cost
Echipa turnătorului comunist Spă- 

riosu Ioachim a devenit cunoscută 
în întregul -combinat ca urmare a 
luptei ce o duce pentru reducerea 
prețului de cost. Executînd poduri 
de turnare pentru noua oțelărie 
Martin, ea și-a depășit cu mult sar-

TELEGRAME EXTERNE

Președintele Indiei despre 
sprijinul specialiștilor romîni

DELHI (Agerpres) — In cuvîn- 
tul rostit la 9 februarie cu ocazia 
sesiunii bugetare a parlamentului 
indian, președintele Indiei, Rajendra 
Prasad, ocupîndu-se de situația in
ternă a Indiei a remarcat succesele 
obținute în industrie, agricultură și 
știință. El a subliniat necesitatea 
grăbirii ritmului de dezvoltare a eco
nomiei indiene.

Vorbind despre perspectivele pro
mițătoare ale dezvoltării industriei 
petrolifere, președintele a amintit de 
lucrările de foraj de ta Jawalaniu-

khi, executate cu sprijinul specialiș
tilor romîni, precum și de încheierea 
acordului eu guvernul romîn privind 
construirea rafinăriei din statui 
Assan și acordarea de asistență 
teh îică în domeniul industriei petro
lifere.

Președintele Prasad s-a ocupat de 
relațiile Indiei cu țările îndepărtate 
și apropiate arătînd că aceste rela
ții continuă să fie prietenești. El a 
amintit printre altele de vizita în 
India a tov. Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne.

Guvernul cuban a cerut extrădarea 
lui Batista

HAVANA (Agerpres). — La 12 
februarie guvernul cuban a cerut 
în mod oficial guvernului Republi
cii Dominicane să-l aresteze pe fos
tul dictator Batista . în vederea ex
trădării. Ministeriil Afacerilor Ex

terne al Cubei, Alberto Agramonte, a 
remis însărcinatului cu afaceri domi
nican o notă în care declară că Ba
tista este „un refugiat care a fugit 
din fața justiției".

Vincent Auriol a demisionat din S.F.I.O.
PARIS (Agerpres). — Vincent Au

riul, fostul președinte al Republicii 
Franceze, membru al S.F.I.O. din 
anul 1905, și-a înaintat demisia sa 
din acest partid.

Potrivit relatărilor săptămânalului 
francez ,,['Express", Vincent Auriol 
a publicat o scrisoare în care se 
desolidarizează de acțiunile întreprin
se de către Guy Mollet de cînd aces

ta se află în fruntea partidului so
cialist francez. Această hotărîre a 
mea. scrie V. Auriol, se dătorește 
faptului că Guy Mollet a impieddicat 
de cînd se află în fruntea acestui 
partid, orice acțiune de unire a| 
forțelor clasei muncitoare In urma 
acestui fapt, scrie Auriol. nu-mî ră- 
mine altceva de făcut decît să pă
răsesc acest partid".

Deputati olandezi au cerut reducerea cheltuielilor militare
HAGA (Agerpres) TASS anunță : 

La 11 februarie în cea de a doua 
Cameră a parlamentului olandez, 
în timpul discutării bugetului Minis
terului Apărării, numeroși deputați 
au cerut guvernului o reducere con
siderabilă a cheltuielilor militare. 
Shauvenaar,. deputat "al partidului 
muncii, a declarat că fracțiunea so
cialistă nu va sprijini planurile de 
modernizare a crucișătoarelor Flotei 
maritime militare pentru înfăptuirea 
cărora ar fi necesari aproximativ 
100.000.000 guldeni.

Virda, deputat al aceluiași partid, 
a subliniat în euvîntarea sa că, în 
comparație cu alți parteneri militari 
ai pactului N.A.T.O., Olanda duce o 
povară mult prea grea în ceea ce 
privește cheltuielile militare. Redu
cerea cheltuielilor militare, a spus 
Virda, va permite folosirea acestor 
mijloace pentru construirea caselor 
de locuit. Virdâ"â propus de aseme
nea reducerea duratei serviciului 
militar.

PRIMUL
10 la șută — cu atît și-au. propus 

siderurgiștii de la Hunedoara să 
îmbunătățească indicele de utilizare 
ăl furnalelor, cuptoarelor Martin 
și electrice, al laminearelor și al 
celorlalte agregate, în întrecerea cu 
metalurgiștii de la Reșița. Și cum 
de atunci s-a încheiat o lună,. coc- 
sarii au și făcut primul bilanț. Din 
calcule rezultă că ei au întrecut an
gajamentul general realizînd indici 
medii de exploatarea baterii for de 
110,89 la sută (la bateria 1). șj 
110,08. la sută (ia bateria II).

Ceea ce a ajutat cocșarilor. să 
depășească propriul lor angajament 
este aplicarea unor măsuri organi
zatorice. Mărind greutatea piloților 
de- cărbune, ei reușesc să obțină la. 
iiecare descărcare cu aproape 600 
leg. .mai rnitilt cocs metalurgic. De 
asemenea, respectarea strictă, a. urni-, 
dității medii le a dat posibilitatea 
să îmbunătățească regimul de'.coe- 
sifieare.’-s-ă-prelungească viața,,-pup- 
toarelor și. să realizeze însemnate 
economii la combustibil.

BILANȚ
Mărind capacitatea de producție 

a cuptoarelor ei au reușit ca în pri
mele 12 zile ale lunii februarie să 
dea peste plan 1.783 tone cocs me
talurgic

cinile, dînd piese de calitate bună. 
La începutul acestei săptămîni echi
pa a trecut la analizarea posibili
tăților concrete ce există în secție 
pentru creșterea economiilor. In a- 
cest scop echipa a hotărit să ceară 
reducerea prețului de cost stabilit 
pe fiecare piesă turnată cu 7,46 lei 
Prin reducerea cheltuielilor de pro
ducție muncitorii din echipa tova
rășului Spăriosu dau un mobilizator 
exemplu de felul cum trebuie luptat 
pentru reducerea prețului de cost — 
sarcină centrală ce stă în prezent 
în fața oamenilor muncii.

corespondenți voluntari 
FLEGEL EMIL 

POP GH

Atitudine jignitoare
De curîiid am fost martorul unei 

scene neplăcute ce a avut loc la 
măcelăria de lingă' farmacia di 1 
OM Am așteptat răspunsul condu
cerii acestei unități ca urmare a 
cazului semnalat de trei tovarăși în 
condica de sugestii și reclamații 
din magazin. Dar cum un aseme- 

I nea răspuns nu există nc adresăm 
. pe această cale conducerii O.C.L. 

Alimentara.
Mai. mulți cetățeni am obținut bo- 

.ntir-î de casă pentru carne așteptînd 
;șă fim serviți de către măcelarul- 
vînzător. Spre surprinderea noastră,, 
vînzătorul. a refuzat să ne serveas
că la timp. Motivul? La tejghea a 
apărut o „cunoștință" a măcelarului

căreia i-a servit carne în douăspre
zece pachete separate. Atunci cîțiva 
tovarăși mai îndrăzneți au propus 
vînzătorului să servească în mod 
civilizat semnalînd cazul în condi
ca de sugestii .și reclamații. In ur
ma semnalării în condică, măcela
rul a amenințat pe acei tovarăși să 
șteargă, cele scrise că de alt fel „le 
va purta de grijă..."

întrebăm conducerea O.C.L. Ali
mentara de ce nu se pune capăt a- 
titudiniî unor asemenea vânzători 
care servesc pe „sprinceană" știr
bind prestigiul comerțului nostru 
socialist ?

GH. UNGUREANU 
mecanic C.S.H.

FILME
De la 16-IM Il-a vor rula urmă

toarele filme :
Sala MAXIM GORKI Afacerea 

s-a clasat, film cehoslovac
Sala 30 DECEMBRIE (tabăra nr.

1) Echipajul vasului Nadejda, film 
bulgar.

Sala FILIMON SIRBU (O.T.) 
Poznașii din Bârenberg, film ger
man.

SELECȚIUN1 DIN PROGRAMUL DE RADIO
DUMINICA 15 FEBRUARIE 

(programul 1) ora 9,00 Teatru la 
microfon pentru, copii și tineret: 
,,M-am făcut baiat mare ’ scenariu 
radiofonic de Nictip Tănase; 11,00 
De pe șantierele patriei; 12,15 Pa
gini din opera lui Mihail Eminescu ; 
14,00 ,.De toate pentru toți'; 16,30 
Concert popular; 19,05 Internreți 
romîni de muzica de opere : barito
nul Dan lordâchesct!; 19,30 Teatru 
la microfon: ..Răzeșii lui Bogdan" 
de Ernest Mafiei; 21,45 Melodii 
preferate. , programul 11) 9,45 Cân
tece ciobăneștij 10,50 Transmisiune 
din sala Ateneului a concertului Fi
larmonicii de Stat „George Enescn 
14,45 La microfon: „Satiră și U- 
mor“ ; 16,00 „Vorbește Moscova 1” ; 
19,25 Interpretul săptămînii : pianis
tul Dinu Lipatti; 20,05 Album de 
romanțe; 21,55 Muzică de dans. 
LUNI 16 FEBRUARIE (programul 
I ) 8,00 Muzică ușoară; 9,13 Me
lodii populare romînești ; 12,15 Ch- 
tece de muncă : 13,05 Concert de

prîuz; 15.45 Poeții cîntă Grivița 
roșie; 19 15 Teatru la Microfon: 
„Tînăra gardă" dramatizare după 
romanul Iui Aexandr Fadeev; 21,30 
Concert de muzică populară rusă, 
(programul II) 16,15 Ciate.ce de 
dor; 17.00 Formații corale de ama
tori ; 18,25 Muzică ușoară; 20,00 
Tribuna Radio: Rezolvarea justă a 
problemei germane — factor impor
tant pentru apărarea păcii; 22,35 
Muzică poDulară romîr.ească. 
MARȚI |7 FEBRUARIE (progra
mul I) 9,00 Muzică instrumentală ; 
12,00 Pagini de mare popularitate 
din opere; 14,00 Popoarele cîntă 
prietenia; 15,40 Muzică de estradă 
de compozitori sovietici ; 19,05 Re
vista economică radio; 20,55 Melo
dii lăutărești : (programul II) 15,40 
Emisiunea de cîntece „Iniin.te tine
ret" ; 17,00 Cîntece și jocuri popit 
lare romîneșii; 18,05 Concert sim
fonic : 19,30 Valsuri pentru orches
tră ; 20 25 Din muzica popoarelor.

SPECTACOLE

Sala Teatrului nou, duminică 15 I.C.S.H. : „Vreau să cînt" — cor>- 
februarie — Ansamblul de estradă cert de muzică populară și ușoară.
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