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Pe marginea conferinței sindicale 
a constructorilor hunedoreni

SIDERURGIȘTII 
au semnat contractul 

colectiv pe 1959
Zilele trecute a avut loc în ora

șul Hunedoara, conferința membri
lor de sindicat din cadrul întreprin
derii de construcții siderurgice. Cu 
acest prilej, a fost prezentată da
rea de seamă asupra realizării an 
gajamentelor reciproce din contrac
tul colectiv și asupra activității 
sindicale pe anul 1958. S-a ales 
noul comitet de întreprindere în 
urma unificării trustului 4 construc
ții cu 1 G.S.H. și s-a semnat con 
tractai colectiv pe anul 1959.

l.a conferință au participat tova
rășii ; Bălan Vichente, președintele 
consiliului sindical regional; Far- 
caș Alexandru secretar al consiliu
lui sindical raional Hunedoara, Po- 
ja Brîncoveanu, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Hune
doara, muncitori, tehnicieni și ingi
neri constructori, precum și invi
tați.

1958 — anul marilor 
succese în construcții
Ritmul vertiginos al dezvoltării 

economiei noastre naționale a dus 
la creșterea continuă a necesităților 
de metal fapt care a impus dezvol
tarea rapidă și multilaterală a Com
binatului siderurgic din Hunedoara. 
Mărețele construcții înfăptuite aici 
în anii regimului democrat-popular, 
au ridicat Hunedoara la rangul de 
cel mai puternic centru siderurgic 
al țării. In scurt timp au apărut 
fabrici și uzine moderne. E de a- 
juns să privim numai la ce s-a 

.construit în anul trecut. Construc- 
gorii hunedoreni consideră anul 1958 
— anul marilor succese in construc
ții. Impresionează într-adevăr rit
mul cu care s-a construit în 1958; 
o nouă oțelărie Martin cn trei cup
toare de i 85 tone fiecare; laminorul 
bluming 1009; stația regională de 
conexiuni; hala de stripaj: hala 
de șarjabilizare ; sfărîmătorul de 
metal; al doilea cuptor ia fabrica 
de var; o magazie centrală ; linia

<- 
I 
L 
t 
L 
t 
l 
L 
l 
l 
L 
l 
L 
l 
l 
(. 
C 
L 
L 
L 
C 
L 
L 
L 
l 
(. 
C 
L 
l 
t 
L 
i 
i 
i 
L 
l 

J

La cuptorul de unde i 
A PORNIT INIȚIATIVA?INIȚIATIVA’

Ferestrele mari ale halei oțelăriei 
devin albastre, apoi negre, semn că 
se înnoptează. Orificiile alb-incan- 
descente ale ușilor cuptoarelor de
vin singura sursă de lumină. Mul
țimea de becuri electrice pe tavanul 
oțelăriei aduc mai de graba a niște 
palide stele pe un cer fără lună. 
Printre fascicolele de lumină arun
cate în toate direcțiile de orificiile 
cuptoarelor, oamenii se mișcă între
gind un spectacol fantastic de lu
mini, umbre și muncă. Mai ales 
muncă, pentru că cine n-a aflat de 
sarcinile de onoare ce stau în fața 
oțelarilor în luptă pentru înflori
rea patriei?
Se lucrează intens. In primul cup

tor, îmbrăcat într-o atmosferă de 
scînteieri, se toarnă fonta lichida. 
Cel de-al doilea fierbe, plămădind, 
oțelul. Al treilea își deschide ritmic 
gura de foc, lăsînd să se pătrundă 
la intervale scurte troci după troci 
de fier vechi. E în curs de încăr
care. Cel de-al patrulea de aseme
nea fierbe. La ultimul cuptor, al 

V-lea, se execută operația cea mai

C.F.U.. de transportat lingouri 
bluming; cuptoarele adinei de 
laminorul de 800 nun. ; o modernă 
secție de rectiticare a benzenului. 
Pentru oamenii muncii s-au cons
truit și dat în folosință 281 de apar
tamente confortabile și alte cons
trucții social-culturale.

★
Conferința sindicală a construc

torilor hunedoreni a analizat pe larg 
felul cum organizațiile sindicale și 
conducerile ,tehnico-administrat/ve 
s-au preocupat de mobilizarea oame
nilor muncii la îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid în domeniul 
construcțiilor.

In perioada anului trecut, comite
tele de întreprindere și conducerile 
tehnico-administrative. sub îndruma
rea comitetelor de partid, au luat o 
serie de măsuri privind crearea con
dițiilor bunei organizări a întrecerii 
socialiste ; organizarea la un nivel 
mai înalt a consfătuirilor de produc
ție ; aplicarea metodelor înaintate 
de muncă; extinderea mișcării de 
inovații și raționalizări, precum și 
aplicarea în practică a diferitelor 
măsuri tehnico-organizatorice. Ca 
rezultat la sfîrșitul anului trecut, 
toate obiectivele industriale amintite, 
prevăzute în plan, au intrat în ex
ploatare. In baza succeselor obținu
te în întrecerea socialistă, au fost 
confirmați peste 5OJ de fruntași în 
producție, care prin munca lor ne 
obosită, au grăbit construirea și da
rea în exploatare a noilor agregate 
siderurgice

E demn de remarcat și faptul că 
din totalul angajamentelor cuprinse 
în contractele colective, la I.G.S.H. 
și Trustul 4 construcții mai bine de 
98 la sută au fost realizate.

Constructorii hunedoreni și-au 
adus un aport deosebit și in privin
ța extinderii mișcării de inovații și 
raționalizări. Inovatorul Szaloși 
(îheorghe, de pildă, este autorul ă

G. 1LIESGU

(Continuare în pag. II-a col. 1-3)

Cînd otelul din cuptor 
scurs in întregime, va- 

Pe gura

pentru o nouă

macaralele de 
au un pic de

importantă- elaborarea șarjei: un 
moment in care munca oțelarilor 
se desfășoară în întreaga ei măre
ție.
s-a 
tra a și fost reparată, 
cuptorului, oțela
rii introduc apoi o 
bară lungă pen
tru curățirea șticu- 

lui și după astuparea lui, cuptorul 
e din nou gata 
șarjă.

Intră în funcție 
încărcare. Oțelarii 
răgaz și se poate sta acum de vor
bă cu ei.

De aici, de la cuptorul cinci a 
pornit noua inițiativă in lupta pen
tru mai mult oțel: aceea de a se 
realiza în fiecare zi, la fiecare cup
tor un indice de utilizare de cel 
puțin 5,30 tone pe m.p. vatră. Cum 
se înfăptuiește acest nou angaja
ment ?

— Graficul poate da un răspuns 
clar — spunea oțelarul Mereț 
loan.

Intr-adevăr graficul vorbește în
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După dezbaterea proiec
tului de contract colectiv in 
grupele sindicale și adunări
le generale și în urma pro 
punerilor făcute de munci
torii și tehnicienii siderur- 
giști, săptămînă trecută la 
Combinatul siderurgic a 
fost semnat contractul co
lectiv pe anul 1959 de că
tre comitetul de înlreprinde 
re, din partea muncitorilor, 
și conducerea combinatului. 
Printre alte angajamente se 
preoecle : 

❖ Considered că mai există ne
numărate rezerve interne, siderur- 
giștii s-au angajat ca pe baza mă 
ririi indicilor de utilizare a agrega
telor să obțină o creștere a produc
tivității muncii de cel puțin 5 la 
sută față de planificat; planul va
loric al producției globale și a! pro
ducției marfă să sporească cu 2 la 
sută ; prețul de cost să scadă cu 1 
la sută sub sarcina planificată și 
să accelereze rotația fondului de rul
ment cu 0,5

900 de 
tabăra nr. 1 și Bataga vor fi cazați 
anul acesta în blocuri noi muncito
rești.

la sută.

salariați celibatari din

Lăcătușul Ignat Cornel de la atelierul de reparații electrice din ; 
C.S.II. se numără printre fruntașii in muncă. El depășește zilnic nor- ; 
mu în medie cu 15-20 la cută.

In foto: Ignat Cornel la locul de muncă.
amtisaiii

❖ In contractul colectiv se mai 
prevede și angajamentul cu privire 
la construirea unei policlinici pentru 
salariații combinatului si a unui 
cinematograf dc vară în O.M.

Anul acesta vor fi date în folo
sință apartamente și. garsoniere în 
blocuri muncitorești care vor tota
liza 1.300 m.p. suprafață locuibilă.

*** Se va amenaja o grădiniță de 
copii, cu tot confortul necesar în 
localul restaurantului „Oțelul” (Ciu
perca) și altele.

Pentru aprovizionarea și îmbu
nătățirea mesei la cantine, condu
cerea combinatului va amenaja 
crescătoria de porci din Pcștiș pen
tru o capacitate anuală de îngră- 
șare a 200 porci.
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graiul său despre faptele oțelarilor. 
Cuptorul V e fruntaș pe întreaga 
oțelărie. întrecerea se desfășoară 
nu numai între cele cinci cuptoare, 
ci și intre fiecare schimb al cup
torului. Luna februarie a fost în

cheiată de schim
bul lui Jescu Sil
vestru cu o depă
șire de plan de 

26,2 la sută, cel al lui Șerban Du
mitru cu 26,8 la sută, iar schimbai 
condus de Brujan Dumitru — 
schimb fruntaș pe cuptor — cu 28,5 
la sută.

— Cum de ați cîștigat întrece
rea pe februarie ?

Să spună prim-topitorul Bru
jan. El știe mai bine.

Iată-l pe prim-topitorul 
E atit de tinăr incit pare 
calandru. N-are decît 22
In 1954 a terminat școala profe
sională, iar acum e prim-topitor. 
Acest tinăr vorbește despre oțel 
ca și cînd ar fi lucrat la cuptor o 
viață. Din cuvintele lui se desprin
de clar ce au făcut oțelarii pentru 
a-și respecta ciivîntul dat. In mod

Brujan. 
un flă- 
de ani.

Peniru curățenia slrăzilor

Lucrări edilitare

1. BARBU

HUNEDORENE
tierul Chizid, depozitul central de 
alimente și va continua acțiunea 
de amenajare a terasei „Corvinul" 
și parcului din fața Școlii medii. Tot
odată s-a întocmit un plan al mun
cilor voluntare pentru înfrumuseța
rea orașului, în cinstea Festivalului 
orășenesc care va avea ioc în vara 
viitoare.

Conferințe tehnice

In luna februarie, în cadrul obiș
nuitelor „Joi ale oțelarilor”, la 
G.S.H. s-au tinut mai multe con
ferințe tehnice cu teme care in
teresează într-un grad însemnat 
munca secțiilor. De pildă, în ziua 
de 12 februarie, s-a expus conferin
ța : „îmbunătățirea durabilității 
utilajului de turnare”. O săptămînă 
după aceea conferința a avut ca su
biect : „Căile de reducere a prețului 
de cost al oțelului” care prin im
portanta sa a fost repetată și în 
joia următoare.

Noi familii

De la începutul anului și pînă la 
28 februarie, la oficiul de stare 
civilă al Sfatului popular orășenesc 
Hunedoara au fost înregistrate 139 
căsătorii. 139 rfe perechi de tinere 
și tineri au pornit împreună pe 
drumul întemeierii unor cămine fe
ricite

în acest număr:Citiți
— lina d

la furnale
— Scrisori din Reșița

(pag.
— Note (pag.
— Din viața întreprinderilor

(pag. 3-a)
— O cale riscantă

2-3)

2-a)
2-a)

Intreprinderea de gospodărire oră
șenească (I.G.O.) și-a mărit recent 
parcul de mașini cu o automătură- 
toare. care va înlocui munca mul
tor zeci de lucrători, efectuînd în 
același timp măturarea străzilor 
într-un timp mult mai scurt decît 
acum.

In planul de măsuri a! Sfatului 
popular orășenesc sint prevăzute 
pentru acest an o serie întreagă de 
lucrări edilitare de cea mai mare 
importanță. In prezent au lost ata
cate lucrările de canalizare în car-
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curent ei introduc în cuptor aer 
comprimat pe țevi, reducind ast
fel timpul de topire. Timpul de a- 
justare a vetrei a fost redus de la 
30 de minute la 15. Cuptorul e 
întreținut cu cea mai mare grijă, 
iar șticul e bine curățat pentru ca 

. descărcarea cuptorului să dureze 
doar citeva minute. Oțelarii au în
vățat să lupte pentru minute, pen
tru secunde, căci economisite, ele 
înseamnă indici înalți de utilizare, 
tone de oțel in plus.

Cuptorul V, de unde a pornit 
inițiativa pentru indici înalți de 
utilizare e fruntaș. Chemarea Ier 
de a se realiza cel puțin 5,30 tone 
zilnic pe metru vatră cuptor, a 
fost însușită de toate cele trei 
schimburi ale oțelăriei însuflețind 
munca întregii oțelarii pentru 
cele 3. 644 tone otel date peste 
planul lunii februarie.

3.600 tone de oțel peste plan in
tr-o singură lună. O realizare de. 
seamă care le dă imbold spre noi 
victorii în bătălia pentru mai mult 
oțel.



---------2 Uzina noastrA
SCRISORI DIN REȘIȚA (IV)

Comisia
Gomisia muncii culturale de pe 

lingă comitetul de întreprindere al 
6.M. Reșița a cîștigat o bogată ex
periență în desfășurarea muncii ce-i 
revrne. Desigur, această experiență 
a fost câștigată treptat, în munca de 
satisfacere a cerințelor mereu cres- 
cînde de culturalizare a maselor.

Pentru buna desfășurare a pro
pagandei de producție, membrii co
misiei muncii culturale participă cu 
regularitate la consfătuirile de pro
ducție din secțiile combinatului. De 
aici, din discuții și criticile făcute 
de participantii organizării și desfă
șurării producției, cît și din propu
nerile pentru munca de viitor, mem
brii comisiei desprind problemele 
pe care trebuie să le. rezolve cu a- 
jutorul 
ducție. 
lă de 
fătuire 
tut: problema neajunsurilor provo
cate de scurgerile de oțel la căldări; 
calitatea slabă a materialelor refrac
tare ; cum trebuie îngrijiți și utilizați 
electrozii etc. probleme care în pe
rioada respectivă influențau negativ 
reducerea prețului de cost pe tona 
de oțel.

De ce oare la G.S.H. lucrurile nu 
ar putea lua o astfel de întorsătură 
în privința activității comisiei mun
cii culturale ? Membrii comisiei să 
nu se limiteze numai la întocmirea 
unei situații statistice, cum că în- 
tr-un trimestru sau semestru s-au 
ținut la colțurile roșii „numeroase" 
conferințe, la care din păcate, prea 
puțin și-au dat contribuția.

Un alt aspect. Comisia muncii cul
turale mai folosește un procedeu de
osebit de valoros: muncitorii, tehni
cienii și inginerii care au fost ir. 
alte țări în schimb de experiența, 
sînt solicitați să prezinte, în cadrul 
unor simpozioane, conferințe tehnice, 
expuneri cu caracter de schimb de

propagandei tehnice de pro- 
De pildă, la oțelăria specia
la Reșița, într-o 
de producție s-a

cons-
dezbă-

muncii culturale
în acfiune

experiență, In cadrul acestora ei îm- 
pârtășesc experiența dcbîndită în 
cursul vizitelor făcute.

Stația de radio-amplificare este un 
mijloc valoros pentru desfășurarea 
muncii de culturalizare și educare 
a maselor, de răspîndire a experien
ței înaintate. Aici se organizează 
cu regularitate emisiuni speciale 
pentru muncitorii care obțin reali
zări deosebite în producție. Mai 
mult decît atît, în fiecare marți se 
transmite: „Tribuna fruntașilor în 
producție". De la această tribună 
vorbesc muncitorii fruntași despre 
metodele lor.

Asemenea emisiuni ar trebui să 
organizeze și comitetul de întreprin
dere G.S.H.

La Reșița, colectivele gazetelor de 
perete își desfășoară activitatea în 
cadrul unui concurs pe tema : „Cu 
toate eforturile spre îndeplinirea pla
nului de stat pe 1959 cu produse

NOTE

altă

O MINĂ MISTERIOASĂ

un

mai multe, mai bune și mai ieftine". 
In acest concurs gazetele de perete, 
care au un larg activ de colabora
tori, se preocupă efectiv de îndepli
nirea planului de producție la toți 
indicii.

Brigăzile artistice de agitație — 
și trebuie spus că la Reșița există 
multe cu o bogată activitate — bri
găzi care au cîștigat locurile I și II 
în cadrul concursurilor raional și 
regional, se pregătesc intens pentru 
concursul: „Cu cîntecul, gluma și 
satira, la luptă împotriva lipsurilor". 
Sâptămînal ele prezintă spectacole 
cu un bogat repe-toriu.

Comitetul de întreprindere, cu pri
lejul unei recente consfătuiri cu ac
tivul sindical din toate secțiile com
binatului din Reșița a analizat posi
bilitățile ca munca culturală să fie 
ridicată și maT mult la nivelul sar
cinilor actuale. ■ v

OLIVIU CRISAN

♦♦♦♦♦♦

FABRICI DA..
Lui Mitică i-au venit trei a- 

rn.ici din București. Ga o gazdă 
bună s-a gîndit să-și invite 
prietenii să petreacă o seară 
la restaurantul „Gorvinul".

Așa se face că duminică sea
ra cei patru amici au ocupat o 
masă centrală — erau prea pu
ține ocupate și aveau de unde 
alege — și ca din pămînt a 
apărut (după 20 de minute) un 
ospătar, care ce-i drept s-a scu
zat foarte politicos că a avut 
nu se știe ce de făcut împre
ună cu responsabilul.

Cei patru consumatori au co
mandat cîte o friptură, cîțiva 
mici și o baterie de vin. De 
fapt de aici începe toată tîrășe- 
nia. Dacă nu le veneau „ideia" 
să comande și bateria de vin, 
nu se întîmpla mai nimic, pen
tru că atît friptura, cît și micii 
au fost tare gustoase. (N-o să 
mă credeți, dar așa este!)

Totul a pornit — se putea 
altfel ? — de la vin. Cei patru 
amici au fost serviți cu o sticlă 
de vin și... atît. Nedumerit, Mi
tică a întrebat ospătarul :

— Dar o sticlă de apă mine
rală aveți ?

— Nu, vă rog frumoas — a 
răspuns ospătarul.

— Atunci poate aveți 
sifon.

—■ Nu, vă rog frumos.
— Poate este adus din 

localitate, intervine în discuție 
Ion.

— Nu, vă rog frumos, avem

. SIFOANE BĂ
fabrică de sifoane chiar 
această clădire.

— Atunci cum măi frate nu 
aveți sifon ? întrebă celălalt 
amic a! lui Mitică.

— Vă rog să mă credeți că 
habar n-am I

Mitică și-a exprimat dorința 
să vorbească cu responsabilul 
de servici. Extrem de amabil 
responsabilul a venit într-o clipă.

— V-am deranjat pentru o 
mică problemă: Cum se face că 
nu aveți sifon ?

— Păi, n-avem sifon de două 
săptămîni I răspunde acesta cu
prins de un exces de sinceritate, 
care să fim drepți i-a uimit 
pe cei patru consumatori,..

— Mda, dar băuturile 
foarte calde.

— Păi, este explicabil: din 
moment ce la bar, unde ținem 
băuturile avem calorifer, cum 
vreți să fie băuturile reci ?, spu
se responsabilul contrariat.

Și în timp ce amicii sorbeau 
cu „plăcere" șprițul călduț — 
deh, ca de la calorifer I —■ Miti
că se gîndea cum este posibil 
ca un restaurant de talia „Cor- 
vinului" să nu aibă sifon sau 
apă minerală? Asta tocmai în 
zilele cînd muncitorii vor să-și 
petreacă o seară plăcută — așa 
cum spune și o reclamă a res- 
t iurantului...

Și cînd te gîndești că fabrica 
de sifon este în aceeași clădire.

Să nu-ți vină cu sifor: ?
M. NEAGU

Pe marginea conferinței sindicale
a constructorilor hunedoreni

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

5 inovații aplicate pentru confecțio
narea mai rapidă și mai economică 
a diferitelor piese necesare întreți
nerii parcului de mașini și utilaje ; 
tovarășul Katy Emeric este inova
torul macaralei funicular care apli
cată pe șantierul laminorului 050, 
aduce o economie anuală de circa 
700.000 lei. Din totalul inovațiilor 
prezentate cabinetelor tehnice, cele 
Care au fost aplicate în cursul anu
lui trecut aduc economii post-cal- 
culate le 3.400,000 lei.

In construcții se pot 
obține realizări și mai 

de seamă
Unii constructori prin discuțiile 

purtate au scos în evidență lipsuri
le și deficiențele care au existat și 
care au dus în anul trecut la nein- 
deplinirea planului producției globa
le.

Unificarea celor două întreprin
deri constructoare a creat pentru 
anul acesta toate condițiile favora
bile ca principalii indici de plan 
să fie îndepliniți. In această direc 
ție trebuie luate încă o serie de

măsuri din partea conducerii tehni- 
co-administrative și a comitetului 
de întreprindere 1.G.S.H.

Pe unele șantiere de exemplu se 
mai constată lipsa de materiale, 
care împiedică desfășurarea unei 
munci ritmice. Chiar atunci cînd 
există materiale în depozite cons
tructorii întîmpină greutăți în apro 
vizionare.

— Avem o sarcină măreață de 
îndeplinit — spuneau constructorii 
Boca Dumitru, Pătrașcu Ioan și 
multi alții. Laminorul de 650 trebuie 
să-l construim cît mai repede. Anul 
acesta să dea produse laminate pe 
care le așteaptă uzinele constructoa
re de mașini. Acesta este țelul pe 
care îl urmăresc toți constructorii și 
pentru îndeplinirea lui noi cerem 
comitetului de întreprindere tot spri
jinul în mobilizarea tuturor forțelor 
la înfăptuirea sarcinilor ce ne stau 
în față

bune organizări a consfătuirilor de 
producție la nivelul șantierelor și 
apoi pe grupele sindicale.

In viitor comitetul de întreprindere 
trebuie să se preocupe în mod deo
sebit de pregătirea activului sindi
cal cu probleme economice specifice 
locului de muncă unde își desfășoa
ră activitatea.

Pe platforma de încărcare a 
furnalelor 1-4 a sosit într-o bu
nă zi o cantitate de tablă pentru 
repararea corfelor de transport. 
Această bună zi era tocmai din 
acelea cu noroi, cu apă multă pe 
jos provenită din dezgheț. Și 
cum tabla n-a fost ridicată ime
diat de pe locul de descărcare, 
cei care treceau pe aici călcau pe 
ea pentru a se feri de noroi. 
Gu alte cuvinte tabla adusă 
pentru repararea corfelor făcea 
pînă una-alta oficiul de... pavaj.

A trecut o zi, încă una și 
apoi încă una. In total trei și 
tabla intra tot mai adînc în 
noroi Tovarășul Bimel Mihai 
maistru de întreținere, care 
trebuia să ridice această tablă

și să o pună în lucru, o dăduse 
uitării.

Atunci, pe terenul de încăr
care s-a petrecut un lucru mi
raculos. Cineva a luat o foaie 
de tablă și a scris pe ea : „To
varășe Bimel, vă rugăm fie-vă 
milă de noi I”

N-au trebuit decît 
tabla să fie ridicată 
și pusă la locul ei. 
totuși că după ce a 
bla, tovarășul Bimel 
curios să afle cine a fost 
care „i-a făcut bucata”.

I s-a spus: O mînă misteri
oasă. La oare trebuie adăugat 
și bună.

3 ore ca
din noroi 
Se spune 

ridicat
ar fi

B. IONES4U

VIAȚA DE PARTID

Una din grupele de 
furnale

partid
de la

Participantii la conferință au fă
cut propuneri prețioase pentru mun
ca de viitor, privind crearea unor 
mai bune condiții pentru organiza
rea și desfășurarea întrecerii socia
liste, de care slab s-au ocupat în 
trecut organele sindicale. S-au făcut 
recomandări în privința unei mai

Pe urmele materialelor publicate
Cu ocazia unui raid, în coloane

le ziarului nostru au fost criticate 
anumite lipsuri din comerțul socia
list.

In răspunsul trimis redacției, 
conducerea O.G.L. Alimentara arată 
printre altele:

„Verificînd cele arătate în articol, 
am constatat că sînt reale și am

luat măsuri de remediere. In legă
tură cu zahărul umed care a fost 

magazinul din „Piața Li- 
(gestionar Enescu Gheor- 
comunicăm )că zahărul se 
din cauza magaziei care

găsit în 
bertății” 
ghe) vă 
umezește
are igrasie. Totuși pe viitor nu vom 
mai permite vînzarea zahărului 
umed, dîndu-i p altă întrebuințare".

In ultimele săptămîni ale lui fe
bruarie muncitorii secției a l-a fur
nale au trăit multe bucurii. S-au 
atins producții ia care acum un an 
unii tehnicieni nici măcar nu în
cercau să gîndească. Deși sarcini
le de plan sînt cu mult sporite fală 
de cele de anul trecut, la secția l-a 
furnale se înregistrează depășiri 
mari : în ziua de 24 februarie gra
ficul arăta că s-a elaborat cu 474 
tone de fontă mai mult decît pre
vede planul. N-au trecut decît pu
ține zile și în 26 februarie o ediție 
fulger a gazetei de perete „Fuma- 
listul" ’anunța că fonta dată peste 
plan se ridică la 714 tone La sfîr- 
șitul lunii februarie depășirea de 
plan se cifra la 1.000 tone.

Scheletul acestor cifre dă imagi
nea unui grafic ce urcă vertiginos. 
Un grafic care vorbește despre 
munca entuziastă a furnaliștilor de 
aici, muncă ai cărei animatori sînt 
în permanență comuniștii.

Succesele furnaliștilor sînt rezul
tatul unui întreg complex de măsuri 
luate în scopul îndeplinirii sarcinii

C C. al P MR din 
privind sporirea 

siderurgice pe seama 
măririi indicelui de utilizare Mai 
multă fontă pe metru cub de fur
nal cere respectarea riguroasă a 
tehnologiei de încărcare, a regimu
lui de temperatură, a graficului de 
descărcare, cere o bună întreținere 
a agregatelor Intr-un cuvînt totul 
să meargă ca ceasul. Și cu cine 
ai sta de vorbă de la furnale, con- 
stați că la acest importaut progres 
al muncii în secția l-a, organizația 
de bază a adus o contribuție deose
bit de importantă.

In centrul problemelor 
oie/ii

Organizația de bază este insufle- 
țitorul colectivului furnalelor. O 
dovedesc faptele : exemplul înaintat 
al muncitorilor și tehnicienilor co
muniști, edițiile fulger ale gazetei 
de perete, dar mai ales munca vie 
cu oamenii desfășurată de Cele 4 
grupe de partid,

pusă de plenara 
noiembrie 195*  
producției

— Dintre grupele de partid care 
au fost constituite în cadrul organi
zației noastre de bază — spune to
varășul Raț Andrei, secretarul orga
nizației de bază — grupa de partid 
al cărei organizator este tovarășul 
Șerban Gonstantin, desfășoară acti
vitatea cea mai bună.

Intr-adevăr, activitatea acestor 
grupe de partid este rodnică. Bi
roul organizației de bază a reparti
zat sarcini concrete fiecărui mem
bru sau candidat de perfid. In în
deplinirea sarcinilor trasate, mem
brii și candidații de partid sînt 
controlați îndeaproape de tovară
șul Șerban. Multe sarcini pe linie 
de partid au drept scop îmbunătă
țirea procesului de producție.

Tovarășul Prodan Vasile, de 
exemplu, lucrează la încărcarea fur
nalului 4 Lui i s-a repartizat sarci
na de a ajuta și pe încărcătorii de 
la celelalte furnale, mai ales în 
privința menținerii nivelului de în
cărcare — condiție de seamă pentru 
folosirea din plin a capacității de 
producție a furnalelor. El a luat 
poziție hotărîtă împotriva muncito
rilor Bălțaru Mihai și Cornescu, 
care din tendințe de chiul nu țineau 
încărcătura furnalului la nivelul ce
rut. S-a dat o luptă susținută pen
tru respectarea rețetei de încărcare, 
deoarece și aici existau o serie de 
lipsuri care dăunau, în primul rînd.
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Invăfămîntul politic — principal 
mijloc de educație a tineretului

Organizația U.T.M. din cadrul 
complexului montaj — instalații 
I.6.S.H. s-a îngrijit din timp de 
cuprinderea întregului tineret în 
formele învățămîntului politic de 
U.TM. La un cerc de învățămînt 
„Să ne cunoaștem patria" propa
gandist este tovarășul Gheorghiță 
Grigore. Deși n-are o experiență bo
gată, în munca de propagandist, 
totuși tovarășul Gheorghiță Grigo
re știe să discute cu cei peste 20 
cursanți problemele esențiale ale 
șantierului, împletind armonios te
ma pusă în discuție cu sarcinile con
crete ce stau în fața cursanților. 
Pe lingă materialul bibliografic in
dicat, propagandistul folosește 
exemple din presa locală, lucru ce 
face ca lecția să fie atractivă.

Propagandistul Gheorghiță Gri
gore se ocupă printre altele și de 
îndrumarea tinerilor de a deveni 
membri și candidați de partid. La 
fiecare lecție, el discută cu cursun
fit despre partid, despre cinstea de 
a deven: membru de partid. In ur
ma acestei preocupări, mulți tineri 
au cerut organizației de partid să 
fie primiți în rindul candidaților de 
partid. Printre aceștia se numără

tovarășii Bădlnă Nicolae, Giocan 
Claudiu, Sanduț Victor și alți tova
răși fruntași în muncă și în învă
țătură. ' I

Mulți dintre cursanții cercului pe 
care îl conduce tovarșul Gheorghiță 
Grigore sînt și purtători ai insig
nei „Prieten al cărții". In cadrul 
concursului ce a avut loc, tova
rășii Oprea loan și Focoș Petru 
s-au situat în fruntea tuturor tova
rășilor.

Preocupat îndeaproape de bunul 
mers al învățămîntului politic, to
varășul Gheorghiță Grigore nu ră- 
mîne pasiv față de unele abateri 
ale tinerilor care fac parte din cer
cul pe care îl conduce. De pildă, 
tovarășul Orbeanu Augustin care a 
lipsit în mai multe rinduri de la 
învățămînt a fost pus în discuția 
cursanjilor. Gu această ocazie ei 
au cerut sancționarea lui pe linie 
de organizație.

Metodele propagandistului Gheor
ghiță Grigore pot fi folosite și de 
alți propagandiști în scopul ridicării 
nivelului învățămîntului politic 
U.TM. și legării lui strînse de 
viață,

Biblioteca doar cu numele
In întregul combinat sînt peste 

50 de biblioteci volante, de unde 
împrumută cărți salariații din sec
țiile de bază, auxiliare Și sectoa
rele administrative. Aceste biblio
teci pot fi adevărate focare de cul
tură, dacă factorii de răspundere 
manifestă dragoste și interes față 
de munca cu cartea, de populariza
rea ultimelor noutăți tehnice și li
terare prin mijloace de agitație 
vizuală etc.

Din păcate biblioteca volantă a 
secției laminoare nu-și merită nu
mele chiar dacă o privim cu cea 
mai mare indulgență. Gele cîteva 
sute de volume — o cifră exactă 
nu se poate stabili neexistînd o evi
dență cît de sumară — stau în raf
turi la întîmplare, fără a fi dispuse 
după specificul lor, autori și alfabet. 
Cel care dorește să împrumute o 
carte, cu greu se poate descurca în 
harababura existentă aici. Nici 
chiar fișele de cititori nu sînt com
pletate, iar numărul de voi tme ne
restituite de luni de zile e destul 
de mare.

Responsabilul cultural — tova
rășul inginer Furda Oliviu — și

bibliotecara secției — tovarășa Hen- 
țiu Maria — au neglijat în mod ne 
permis îndatoririle lor. Iată de ce 
numărul dc cititori din secție este 
extrem de mic.

RADU ILIE
corespondent

Din viața Întreprinderilor

In turnătorii se poate munci
Dezvoltarea impetuoasă a combina

tului și măsurile elaborate de ple
nara G.6. a! P.M.R. din 26-28 no
iembrie 1958, privind creșterea con
tinuă a producției de metal, au 
pus și în fața turnătorilor sarcina 
sporirii continue a cantității de 
piese turnate necesare desfășură
rii în bune condițiuni a procesului 
de producție în secțiile de bază. 
Muncitorii și tehnicienii turnători 
și-au propus ca obiectiv să realize
ze acest spor de producție în pri
mul rînd pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Măsurile prin
cipale luate în acest sens au fost 
îndreptate spre folosirea cît mai 
productivă a spațiului de formare, 
turnare, și curățire a pieselor.

Astfel, spațiul suplimentar s-a 
putut obține ca urmare a centrali
zării preparării amestecului 
formare într-un singur loc, 
najîndu-se un depozit de 
„nou” și nisip „vechi”. Altă 
țitir.e de spațiu necesar formării și 
turnării pieselor s-a putut recupe
ra prin descongestionarea halei 
în urma scoaterii cutiilor de for
mare și a păstrării lor într-un loc 
amenajat special.

O importanță deosebită 
creșterea productivității 
în turnătorie o reprezintă 
zarea unor operații care

d". 
ame- 
nisip 
por-

pentru 
muncii 
mecani- 
înalnte

se făceau manual. Folosind mași
nile în locul muncii manuale la 
operația de preparare a ameste
cului necesar formării, productivi
tatea muncii a crescut aproape de

I

Pe platforma 
furnalului 6

două ori, înlocuindu-se totodată 
mîna de lucru în proporție de 
circa 90 la sută.
In plus, omogenitatea, permeabi
litatea și rezistența amestecului 
pregătit cu ajutorul mașinilor — 
fiind mult superioară — a influ
ențat pozitiv calitatea pieselor 
turnate, scăzînd procentul de rebu
turi sub cifrele admise.

Mărirea spațiului de turnare și 
necesitatea creșterii producției tfe 
piese de schimb a impus găsirea 
unor rezerve și în privința măririi 
capacității de producție a cubilou- 
rilor. In urma propunerilor făcute 
de muncitorii și tehnicienii turnă
tori s-a trecut de la unul sau două 
rîndttri de guri de vînt (cite aveau 
înainte) la trei rinduri de guri de 
vînt, mărindu-se în același timp și 
diametrul interior al cubiioutilor.

O rezervă ce există în secția 
noastră și pe care turnătorii au 
știut s-o folosească o constituie îm
bunătățirea continuă a calității pie
selor turnate. In această direcție 
turnătorii au depus multă stăruin
ță. In fruntea acțiunii patriotice, dc 
menținerea rebuturilor sub, cifra 
admisă, s-au situat în primul rînd 
comuniștii care au reușit să ridice 
calitatea muncii la formare. Drept

la turnă- 
la turnă- 
sută la 
trecut în

mai productiv
rezultat 10 la sută din cantitatea 
medie a pieselor rebutate 
toria de oțel, 14 la sută 
toria de tuburi și 15 la 
turnătoria de fontă, au
contul producției de calitate buna.

Se poate spune că s-a făcut un 
adevărat salt calitativ. In luna 
ianuarie la turnătoria de fontă rebu
tul a scăzut sub admis cu aproape 
30 la sută, iar la cea de tuburi cu 
26 la sută. In luna februarie de ase
menea, rebutul a fost micșorat sub 
cifra 
buri, 
nate 
cele

măsurile aplicate 
productivitate a 
pe luna aceasta, 
rezultatele dobîn- 

de

admisă cu 30 la sută la fu- 
cu 27 la sută la piesele tur- 
din fontă și cu 12 la sută la 
din oțel. Progresul în privin

ța calității, cît și 
conduc la o 
muncii sporită și

Ținînd cont de
dite, de experiența și clanul 
care dau dovadă muncitorii și teh
nicienii turnători în munca pentru 
creșterea productivității muncii, va- 
lorificînd rezervele interne, nu gre
șim dacă spunem că în turnătorie 
se pot realiza în permanență Indici 
de plan sporiți.

Inginer VULPESeii DUMITRU 
Șeful sectorului turnătorii C.S.H,

După cinci luni...
încheiate din toamnă. In aceeași 
situație se găsește lucrarea de par- 
dosire a sălii. Toate acestea, dacă 
nu sînt remediate la timp, fac să 
întîrzie montarea mașinilor și ca 
atare darea în exploatare a lamino
rului de 650 mm.

★
Urmărind felul în care se desfă

șoară munca pe unele șantiere de 
la bluming se observă Că uneori 
muncitorii constructori sînt itevofțî 
să refacă unele lucrări care o dată 
au fost plătite. Așa se întîmplă cu 
o parte din tuburile metalice livrate 
de întreprinderea „Independența” 
Sibiu. Aceste tuburi trebuie resuda- 
te longitudinal din cauza unor 
flări care nu sînt depfetate 
timp,

Aceste lipsuri generatoare
cheltuieli suplimentare ar putea fi 
lichidate dacă conducerea I.G.S.H. 
ar interveni mai insistent Ia între
prinderea furnizoare pentru îmbună
tățirea calității tuburilor livrate șl, 
în același timp, le-âr supune la pro
be corespunzătoare de etanșietate,

calității fontei. Grupa de partid a 
discutat operativ această problemă 
și aici a fost pus să lucreze în cali
tate de șef cantaragiu comunistul 
Apostolache Ioan, cil sarcina de a 
veghea în permanență la respecta
rea riguroasă a rețetei de încărcare 
Acestea sînt doar cîteva exemple 
din numeroasele acțiuni sprijinite 
de grupa de partid care au con
tribuit din plin la cele 1.000 tone 
de foni date peste plan în cursul 
lunii februarie,

loji membrii de partid 
activi

Grupa de partid a adus o contri
buție de seamă la îmbunătățirea 
vieții de partid în organizația de 
bază. Gu toate acestea mai existau 
și unele lipsuri. Tovarășul Groza 
Gheorghe, muncitor la furnalul IV, 
de exemplu, nici la adunările orga
nizației de bază nu participa cu re
gularitate, iar la locul lui de mun
că lucrurile nu decurgeau în ritmul 
dorit. Tovarășul Șerban, organiza
torul grupei de partid a stat de 
vorbă cu el în cîteva rinduri. La 
început tovarășul Groza se supăra 
cînd i se arătau lipsurile, dar pînă 
la urmă el a devenit un membru 
de partid activ și un bun organiza
tor al muncii. Grupa de partid a 
luat de asemenea in discuție pe

candidatul de partid Pasăre Dumi
tru, care în cîteva rinduri a lipsit 
nemotivat de la lucru, dînd astfel 
un exemplu prost in fața celorlalți 
muncitori.

Cu ajutorul membrilor și candi- 
dațllor de partid au fost îmbunătă
țite multe laturi ale muncii de par
tid. Tovarășa Bodolean Elisabeta a 
fost repartizată să se ocupe de mo
bilizarea tuturor celor înscriși la 
învățămînt la frecventarea cu re
gularitate a cursurilor de partid. 
Rezultatul ? Toți membrii șt candi- 
dațli de partid din brigada respec
tivă participă cu regularitate la în
vățămînt. Tot în această brigadă 
sînt cei mai multi abonați la presă, 
deoarece și în această privință au 
fost repartizate sarcini concrete. 
Educarea la locul de muncă a can- 
didaților de partid, atragerea acti
vului fără de partid la diferite ac
țiuni, organizarea de convorbiri ale 
agitatorilor pe teme de producție 
precum și în jurul unor evenimente 
internaționale preocupă de aseme
nea grupa de partid.

iată doar cîteva exemple din 
activitatea bogată a grupei de par
tid, activitate care contribuie din 
plin la ridicarea nivelului întregii 
munci politice la furnale. Ia mobi
lizarea fumallștilor în lupta pentru 
tot mai multă fontă. 1. BRANEA

Pal Victor se numără printre cei 
mai buni topitori de fontă ai com
binatului.

In foto: Pal Victor urmărind pro
cesul de topire a fontei în furnal.

Construcția și darea în exploata
re înainte de termen a laminorului 
de profile mijlocit — alături de 
celelalte obiective industriale — re
prezintă pentru colectivul I.G.S.H. 
o sarcină de mare răspundere. Prin 
darea în funcțiune a acestui impor
tant obiectiv industrial, producția 
de laminate a țării va crește anual 
cu încă 550.000 tone. Pentru reali
zarea înainte de termen a sarcinilor 
de plan constructorii au trecut la 
reînnoirea angajamentelor, urmă
ri. :d apropierea termenului de dare în 
funcțiune a laminorului. Dacă a- 
aeesta este un fapt de laudă, nu 
același lucru se poate spune despre 
unele lucrări a căror construcție în- 
t'.rz.e.

■ La sala de mașini nr. 1 de exem
plu, o parte din lucrări se desfășoa
ră într-un ritm necorespunzător. Cî
teva exemple: închiderea halei — 
lucrare care a început tocmai acum 
5 luni — mai precis în luna sep
tembrie anuf trecut — n-a fost ter
minată nici pînă la începutul lunii 
martie deși aceste lucrări trebuiau

su- 
din

de

I N T
...Dacă veniți spre Hunedoara, 

poposiți la cîțiva kilometri mai ios 
de oraș, Ungă satul Peștiș. Acolo 
unde unii dintre dumneavoastră 
știau cimp gol, s-a ridicat blumin- 
gul. E o construcție de proporții 
impresionante unde in'regul și 
complicatul proces al muncii e au
tomatizat. Acum, lingă blumingul 
Hunedoarei crește cu fiecare zi ce 
trece laminorul de profite mijlocii 
— cunoscut mai bine sub numele: 
laminorul de 650.

In expunerea ținuta la plenara 
din 26-28 noiembrie 1958, a C.C. al 
P.M.R. tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej arată că prin intrarea In func
țiune a noului laminor de la Hune
doara producția de laminate a țării 
va crește anual cu 550.000 lone. A- 
cestc-a vor întări considerabil pute
rea industrială a patriei noastre, 
vor constitui o temelie puternică în 
munca de construcție socialistă.

Laminorul de 650 este acum un 
vast șantier, uimitor prin dimensi
uni. Expresia de forță pe sare • $»'

A E APROAPE
gajd copleșește. Linia de laminare 
se întinde pe o lungime de aproape 
un kilometru i la lucrările de funda
ție au fost necesare aproape o ju
mătate milion de tone de pietriș și

nisip; s-au folosit aproape 2.000.000 
de cărămizi, 2.000 m c. de. cheres
tea i vor fi montate aproape 14.000 
tone de utilaje... Greutatea tuturor 
materialelor folosite în construcția 
acestui uriaș laminor ar putea încă
pea intr-un tren lung de 600 kilo
metri. Din întreg betonul turnat 
aici s-ar putea construi an bloc ma
siv de 16 metri înălțime pe o supra
față de un hectarl

Sînt cifre care impresionează pro
fund. Asemenea construcții grandi
oase au devenit posibile în anii a- 
ceștia minunați, ani de prefaceri, 
de luptă necurmată pentru viața 
mai bună a celor ca muncesc.

Este caracteristică pentru etapa
actuală a rmrwiț tinștruetorilar !«•

minorului nou, străduința perma
nentă pentru grăbirea ritmului de 
lucru. Termenul pentru rodarea la 
rece e cunoscut ■ 1 Mai. De aceea 
fiecare muncitor, fiecare maistru și 
inginer socotesc ca datorie de onoa
re executarea la vreme a planului și 
depășirea simțitoare a acestuia. De 
pildă, rut de mult îritr-o ședință 
la cate alt participat factori de răs
pundere în munca de partid de la 
Comitetele regional și orășenesc, 
constructorii laminorului de 650 
s-aa angajat să-și îndeplinească 
sarcinile la termene mai apropiate 
deci! cele stabilite inițial. De pildă, 
în numele tineretului, tovarășul Ve- 
lici Alexandru, care este și secretar 
ăl organizației U.T.M. a propus or
ganizarea a două brigăzi de 
tineret și o brigadă de mun
că patriotică în vederea spriji
nirii organizate a realizării sarcini
lor de plan. Șeful de brigadă Andră 
șan Borneo și-a luat angajamentul 
să apropie cu cinci tile dala fermi-

(Continuare în pag. lV.a col, ș.a)
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Pc șantierul 
drgcentralei 
menciug, 
U eraineană 
crează 
anul 
dare 
primi 
agregate. 
In foto: Vederi 
nerală a a 
gropi de juru 
a hidrocentralei.

Kre- 
R.S.S. 
se 

cu spor.
1959 vor fi 
în exploatare 
le două hidro

• toi-

Sosirea

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite: La 2 martie a sosit la 
Moscova delegația guvernamentală 
a Republicii Popukre Romine în 
frunte cu Alexandru 
cepresedinte al Cons 
tri al R.P.R.

tirladcanu, vi
ului de Miniș-

Cine va ajuta
Agenția .Associated Press a reia-- 

tat că la începutul lunii februarie 
la Houston, în statul Texas, s-a pe
trecut următorul caz. Poliția judi
ciară i-a arestat pe soții Stillion, 
care au încercat să vîndă cu 500 
de dolari pe copiii lor gemeni Tho
mas și George. în vîrstă de 8 ani. 
Soții Stillion mai au doi 
Nancy, în vîrstă de .4 ani, 
în vîrstă de -3 ani.

Stillion este șomer.
— Eram desperat — a 

el la poliție, căutînd să-și explice 
fapta.

Răspunzînd la întrebările ce 
le-au fost puse, copiii au spus că 
nu voiau să fie vînduți, „dar tata 
și mama ne-au spus că trebuie să 
ne despărțim de ei pentru ca după

copii : 
și Tina,

declarat

In Algeria luptele dintre trupe le colonialiste . franceze și forțele 
naționale algeriene s-au intensificat în ultimul timp.

In " :o ■ l. n document convingă tor al teroarei ce domnește în sate
le algeriene. Locuitori nevinovați din satele algeriene, femei, copii 
și moșnegi - : î uciși. Cadavrele lor sînt transportate prin sate pentru 
a inspira groază locuitorilor; Trăit sporturile de cadavre pe spinarea 
afinilor sînt escortate de soldați francezi.

la Moscova a delegației 
guvernamentale

Pe aeroportul Vnukovo, delegația 
a fost întîmpinată de Iosif Kuzmin, 
vicepreședinte al Gonsiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și președinte al 
Comitetului de stat al Planificării 
al U.R.S.S., Simion Snacikov, pre
ședintele Comitetului de stat pen-

familia Stillion ?
aceasta s-o ducem mai bine".

In timpul procesului, judecătorul 
a stabilit că de multă vreme Sfilli- 
on nu mai poate găsi de lucru. 
Timp de cîteva luni în șir cei doi 
soți au cerut ajutor la diferite orga
nizații de binefacere și au solicitat 
primirea copiilor într-un orfelinat. 
Nereușind să capete nici un ajutor, 
ei au recurs la acest act desperat.

Judecătorul care a examinat ca
zul n-a putut probabil să nu ia tn 
considerație latura lui tragică, și 
i-a achitat. El a declarat că acu
zații au nevoie nu de o sentință, 
ci de ajutor.

Inimosul judecător însă n-a pu
tut să arate cine va da totuși fami
liei Stillion ajutorul de care are 
atît de imperios nevoie.

Plecarea unei delegații 
guvernamentala la Moscova
Luni dimineață a părăsit Capita

la plecînd spre Moscova o delega
ție guvernamentală. Din delegație 
fac parte tovarășii: Alexandru Bîr- 
lădeanu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, conducătorul dele
gației, Gr. Gaston Marin, preșe
dintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, ing. Mihai Florescu, mi
nistrul Industriei Petrolului și Chi
miei și ing. Valentin Steriopol, ad
junct al ministrului Comerțului.

Ui plecare, membrii delegației au 
fost conduși de reprezentanți ai 
conducerii ministerelor economice 
și âi .Ministerului Afacerilor Externe.

Au fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Unjunji Sovietice la 
București și membri ai ambasadei 
U.R.S.S.

tru relațiile economice externe de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., și alte persoane oficiale.

Printre cei care au venit în în- 
-tîmpinarea delegației se aflau de 

asemenea Aurel Vijoli, ministrul Fi
nanțelor al R.P.R., Mihail Dalea, 
ambasadorul Republicii Populare 
Romîne, precum și reprezentanți ai 
presei.

O c
La 11 februarie Phoui Senanî- 

kone, primul-ministru ?1 Laosului, 
a declarat că înfăptuirea acorduri
lor de la Geneva din 1954 a fost 
încheiată și că guvernul laosian nu 
se mai consideră legat de ele.

Să amintim conținutul acelor pre
vederi ale acordurilor de la Geneva 
care se referă la Laos. Ele stipulau 
încetarea operațiilor militare dintre 
trupele regale și armata de elibera
re Patet Lao, retragerea trupelor 
străine de pe teritoriul Laosului și 
acordarea de drepturi politice depli
ne foștilor participanți ai mișcării 
de eliberare Patet Lao. Guvernul La
osului se obliga să nu încheie a- 
lianțe militare și să nu admită cre
area de baze militare străine pe te
ritoriul țării. Și el a declarat într-a- 
devăr că va duce o politică de ne
utralitate și de coexistență pașnică 
pe baza principiilor Bandungului.

Dar prevederile acordurilor de la 
Geneva referitoare la problemele 
interne ele Laosului nu au fost nici 
pe departe îndeplinite. După cum 
a relatat la 20 decembrie ziarul 
„Lao Haksat” din Vientian, la sfîr- 
șitul anului trecut au început repre-

JTlarea grijă
septenal de dezvoltare a 
naționale aprobat de Con- 
XXI-lea al P.C.U.S. ur

Pianul 
economiei 
greșul al 
mărește prin întreaga sa esență 
ridicarea necontenită a nivelului de 
trai al oamenilor sovietici.

Sarcinile principale ale actualu
lui septenal sînt crearea bazei teh- 
nico-materiale a comunismului, în
tărirea continuă a puterii economice 
și de apărare a UiR.S’.S. 
tă satisfacerea tot mai deplină a 
cerințelor materiale și spirituale 
crescînde ale poporului.

In raportul prezentat la Gongre-

și totoda-

Noutăți tehnice din U.R.S.S.
aaa/ws/v aaaa/na/vVn-

Un nou proiect-tip de cuptor Martin <
Institutul de proiectări de 

utilaj pentru oțelării din Mosco
va a elaborat un proiect tip de 
cuptor Martin cu un volum de 
500 tone. Pînă în prezent, prac
tica mondială nu cunoștea con
struirea de cuptoare Martin atît 
de mari după proiecte tip. (In

< U.R.S.S., printre altele, sînt 
\ răspîndite cuptoare cu un volum
> de pînă la 400 tone.) 
( La elaborarea proiectului-tip 
\ s-a ținut seama de experiența a- 
2 cumulată în exploatarea a două
< cuptoare Martin experimentale
S cu un volum de 500 tone, con- 
2 struite în Uniunea Sovietică a- 
? cum cîțiva ani. Noile cuptoare 
S vor da o cantitate de metal de 
2 1,5 ori mai mare decît cuptoare-
< le de 400 de tone, iar cheltuie-
> Iile capitale specifice, necesitate 
2 de construirea lor, vor fi cu
< 15% mai mici. Potrivit unor cal- 
2 cule preliminare, consumul de 
? combustibil la tona de pțe| șp 
S va reduce în medie cu 10%. La 
2 înalta economicitate a cuptoru-

lui va contribui utilizarea oxi
genului.

Pentru noile cuptoare Martin 
au fost proiectate dispozitive 
de încărcare cu o capacitate de 
15 tone, adică de 1,5 ori mai 
mare decît a mecanismelor exis
tente avînd aceeași destinație, 
un transportor de fontă cu o ca
pacitate de 140 tone de metal, 
Pînă în prezent nicăieri nu au 
mai fost construite mașini atît 
de mari pentru cuptoarele oțelă- 
riilor.

In anii septenalului, cînd pro
ducția de oțel a U R.S S. va tre
bui să crească cu 57—66% (pî
nă la 85—91 milioane țone pe 
an), capacitatea medie a cuptoa
relor Martin va crește de la 
125.000 tone în 1958, la 200.000 
tone în 1965,

Această concentrare a indus
triei oțelului în U.R.S.S. va 
constitui unul din factorii prin
cipali ai ridicării productvitățți 
muncii otelarilor și ai reducerii 
prețului de cost al oțelulu i

$ O instalație pentru amestecarea
> electromagnetică a oțelului
< Recent la uzina „Dneprospețstal" din Zaporojie (Ucraina) 
S a intrat în funcțiune o instalație semiindustrială pentru amest?- 
2 carea electromagnetică a metalu lui lichid în cuptor. Această in- 
v stalație a fost proiectată la Institutul oțelului din Moscova sub
> conducerea prof. N. Okorokov.

Noua instalație oferă o serie de avantaje față de modelele
< sovietice și străine existente. Ea asigură cel mai rațional carap-
> ter al mișcării metalului în cursul amestecării. Principalul a-
2 vantaj al construcției statorului noii instalații îl constituie țap-
< tul că el poate fi fabricat direct în uzina siderurgică. Electro-
> metalurgiștii din Zaporojie au fost primii din Uniunea ȘovietL 
2 Că care au conștruiț un stator
< Aplicarea pe scară largă a
> metalului lichid în cuptor va 
? de sporire a producției oțelurilor de calitate în actualul septenal.

ale risca
siuni împotriva multor membri ai 
Partidului patriotic, în jurul căruia 
s-au unit foștii participanți ai miș
cării de eliberare Patet Lao. In
tr-o serie de regiuni ale țării au 
fost interzise publicațiile acestui 
partid.

Cît despre angajamentele interna
ționale asumate de Laos, este lim
pede că ele nu au putut să-și piar
dă valabilitatea.

Declarația făcută la 12 februarie 
de către Lincoln White, reprezen
tantul departamentului de stat al 
S.LI.A., pune în lumină adevăratul 
substrat al declarației guvernului 
Laosului în legătură cu acordurile 
de la Geneva. White a lăsat să se 
înțeleagă că Laosul a renunțat la 
acordurile de la Geneva cu cousim- 
țămîntul și aprobarea Statelor Uni
te. White a subliniat că acest pas 
va permite să se mărească efectivul 
trupelor laosiene. Dar, după cum a 
anunțat agenția United Press In
ternational , el _n-a dorit să dis
cute mai amănunțit problema".

Durdin, corespondentul ziarului 
...New York Times", a fost însă mai 
vorbăreț. In numărul din 13 februa-

fafa de om
sul al XXI-lea al P.C.U.S., tovară
șul N. S. Hrușciov a subliniat ca 
■satisfacerea cerințelor*  individuale 
ale fiecărui om trebuie să aibă loc 
paralel cu sporirea bunurilor mate
riale și culturale în societate. Un 
loc important în această privință îl 
ocupă fondurile sociale. Rolul și în
semnătatea acestora va crește tot 
mai mult. Creșterea bunăstării po
porului sovietic va fi oglindită, 
printre altele, de creșterea mai de
parte a consumului și lărgirea 
schimbului de mărfuri. 

de acest tip 
amestecării electromagnetice a 
constitui o importantă rezervă 

n t ă
rie el scrie că renunțarea Laosului 
la acordurile de la Geneva „netezeș- 

. te calea” Pentagonului, care vrea 
să pună mîna pe armata laosiană si 
să creeze baze militare în Laos. In-^H 
tărirea colaborării militare dintreWi 
Laos și Statele Unite, remarcă Dur- 
din, va face posibilă stabilirea unor 
relații mai strînse cu S.E.A.T.O,

Washingtonul împinge LaosițJ să 
încalce acordurile internaționale 
spre a pregăti terenul pentru inclu
derea acestei țări în S.E.A.TO. Ga 
urmare a intrigilor agenților pro- 
americani, L.acsul întreprinde acți
uni ostile față de Republica Demo
crată Vietnam și China populară. 
Washingtonul vrea să determine 
Laosul să renunțe la politica de ne
utralitate. Aceasta este o cale ris
cantă care nu promite nimic bun 
poporului laosian.

Ținta e aproape
(Urmare din pag. 111-a col. 3-8)

nării lucrărilor la mesele basculante 
tovarășul B alint Arcadie, de aseme
nea, să realizeze cu trei zile mai 
de vreme lucrările care revin brigă
zii de monfori pe care o conduce. 
Iar alături de aceștia, toți conducă
torii de echipe și brigăzi și-au pro
pus același lucru.

Trebuie să mai amintim încă o 
caracteristică a procesului de cons
trucție a laminorului nostru. Este 
vorba despre colaborarea strinsă a 
mai mulior întreprinderi din 'țară 
la această muncă. Alături de tehni
cienii de la I.C.S.H. lucrează tova
rășii din cadrul întreprinderii 3 in
stalații din București, tovarăși de 
la Bocșa Rorrună și alții.

Această conlucrare are o țintă 
sigură și apropiată: intrarea apro
piată în funcțiune a laminorului de 
650 de la Hunedoara.
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