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O producție zilnică 
la un nivel înalt — 

preocupare de seamă 
a tuturor furnaliștilor

Spre sfîrșitul lunii trecute și chiar 
în primele zile ale acestei luni, zi
arele consemnau pe scurt în pagi
nile lor despre remarcabilele succe
se obținute în întrecere de către har
nicul colectiv de muncă din secția 
l-a furnale.

Revenim astăzi cu unele amănun
te pe care le-a primit recent un re
dactor al ziarului nostru in urma 
unor întrebări adresate tovarășului 
inginer Ghiorghișor Gheorghe, ad
junctul secției furnale vechi.

— Ne puteți arăta mai pe larg 
ce succese au doblndit jurnaliștii
in luna februarie și care an fost
factorii care au contribuit la înfăp-
tuirea lor?

— Da. înainte de a răspunde in
să la această întrebare, consider 
necesar să arăt că in primele zile 
ale lunii februarie, colectivul nostru 
de muncă rămăsese dator patriei cu 
o mare cantitate de fontă. Acest lu- 
cru a pus pe gînduri, atît organiza
ția de partid, cît și conducerea sec
ției care au trecut de îndată la lua
rea unor măsuri politice și tehnico- 
organizatorice. In urma măsurilor 
întreprinse, situația a început să se 
Îmbunătățească, ajiingindu-se la o 
producție de fontă la care înainte 
vreme puțini îndrăzneau să viseze 
Astfel, s-a reușit să se atingă indici 
de utilizare pe întreaga secție de 
0.900 tone pe fiecare meiru cub de 
volum util, iar Ia furnalul ! s-a rea
lizat un indice de 0,953.

La obținerea unor asemenea indici 
de utilizare care au dus la depăși
rea planului cu peste 1.000 tone de 
fontă, au contribuit o sene întreagă 
de factori printre care: deservirea 
din exterior în bune condițiuni atît 
în ce privește aprovizionarea cu ma
teriale și materii prime, cit și evacu
area la tirnp a fontei topite și a zgu
rii ; încărcarea corectă a furnalelor 
fi funcționarea tuturor agregatelor 
iară întrerupere. Principalul factor 
a fost însă strădaniile oamenilor din I

Hol succese in întrecerea socialisto
INDICI SPORIȚI DE UTILIZARE

întrecerea ce se duce între încăr
cătorii și prim-topitorii celei de-a 
doua secții de furnale, urmărește ri
dicarea indicilor de utilizare a agre
gatelor — sarcină indicată de Ple
nara din noiembrie a C.C. al parti
dului. Aceasta face ca în ultimele 
săptămîni indicii realizați la furna
lele 5-6 să se mențină Ia nivelul ce
lor mai mari realizări — socotite 
vîrfuri de producție. De exemplu, 
în primele 4 zile ale lunii martie 
la furnalul V, indicile realizat re
prezintă 0,916 tone fontă pe metru 
cub de volum util, iar la furnalul 
VI — 0,940 tone. Creșterea indicilor 
de exploatare a furnalelor cu mult 
peste sarcina planificată, coincide 
cu aproape 400 tone fontă dată pes-

te plan în primele 4 zile ale lunii 
în curs.

★
Bătălia pentru indici sporiți de 

exploatare a bateriilor de cocsificare 
a cărbunelui, continuă cu intensita
te. Străduința cocsarilor de a mări 
Ia limita maximă capacitatea pilo- 
ților de cărbune comprimat, a făcut 
ca în perioada 1-4 martie inclusiv, 
să se realizeze indici medii de 0,800 
tone cocs metalurgic pe m.c. de 
volum pe cuptor. In cifre creșterea 
indicilor de utilizare la baterii co
respunde cu 857 tone cocs metalur
gic date peste plan.

★
Colectivul laminorului de 800 mm. 

și-a propus ca în întrecere cu reșițe- 
nii, cele 6.000 tone 
plan să le realizeze 

nătățirii indicelui de

cuptoarelor și laminorului. îndepli
nirea sarcinilor de plan pe luna tre
cută înainte de vreme cu mai bine 
de două zile, se datorește creșterii 
indicelui de 
lui. Pe luna 
nuă. Mărind 
4,30 la sută 
colectivul laminorului de 800 mm. a 
laminat în 4 zile cit 215 tone mai 
mult otel decît prevedea planul. Din
tre schimburi, în fruntea întrecerii 
se menține cel condus de maistrul 
Iosif Trifu cu o depășire medie a 
planului de 11 la sută.

exploatare a laniinoru- 
martie succesele conti- 
indicele de utilizare cu 
față de cel planificat,

1 întregul nostru popor, alături Z 
de întreaga omenire iubitoare c 

, de pace și progres, sărbătorește ) 
mîine Ziua Internațională a Fe- s 
meii. Hotărîrea de a face din a- \

1 ceasta zi un prilej de afirmare Z 
a solidarității femeilor din toate r 
țările în lupta pentru egalitate ) 
socială, pentru eliberare dini 
cătușele exploatării milenare, a \ 
fost luată la conferința femeilor Z 
care a avut loc la Gopenhaga c 
în 1910. )

In cei 49 de ani care au trecut A 
de la acest eveniment s-au petre- ) 
cut în viața omenirii prefaceri J 
uriașe. Datorită luptei duse de \ 
clasa muncitoare, milioane și Z 
milioane de femei din Uniunea r 
Sovietică, Republica Populară) 
Chineză și țările din lagărul so- < 
cialist, și-au cîștigat dreptul la \ 
egalitatea socială, sînt astăzi Z 
libere de orice exploatare și par- c 
ticipă cu entuziasm la munca ) 
constructivă pașnică în toate \ 
domeniile de activitate ale socle- \ 
tații, în munca direct produc- 4 
țivă în activitățile social-cultu- r 
rale ș. a.

Astăzi peste 200 milioane de \ 
fetnei sînt organizate în Fede- > 
rația Internațională a Femeilor / 
Democrate (F.D.I.F.) din care ? 
fac parte femei din toate țările, ) 
din toate continentele, indi- \ 
ferent de rasă, culoare, con- > 
vingeri politice, sau religioase 7
(Continuare in pag. II-a col. 4-5)

laminate peste 
pe baza îmbu- 
ntilizare al

S

De ta ffleșifa ni se comunică
In luna februarie siderurgiștii reșițeni au produs peste sarcinile 

plan :
4.694.8 — tone oțel Martin. ’

247.8 — tone fontă.
2.847.9 — tone laminate

De la începutul anului și pînă 
produs în contul angajamentelor

8.194.8 — tone oțel Martin.
483.8 — tone fontă.

5.590.9 — tone laminate inclusiv carotaje și discuri.
Indicele de utilizare a cuptoare lor Martin în luna februarie a cres

cut în medie de la 6,20 tone oțel pe tn. p. vatră, la 6,74.

de

au

inclusiv carotaje și discuri.
la l martie siderurgiștii rCșițeni 
luate :

(Continuare în pag. Il-a col. 1-2)

♦
♦

Tinerii din brigada II a de mun câ patriotică de Ia laminorul blu- 
ming realizează frumoase succese în producție și în activitățile patrioti
ce de tineret. In acest trimestru ei s-a u angajat să înscrie 1.200 ore mun
că voluntară, să colecteze 50 tone fier vechi și să descarce 375 de tone de 
materiale din depozitul central.

In foto : tinerii Cuc Vasile, Loc sei Alexandru, Marian Petru, Mărgi- 
neanu Nicolae, din brigada II a de muncă patriotică.

mm
Sprijină campun’a agricolă 

de primăvară
Formația de teatru a siderurgișii- 

lor pregătește piesa intr-un act 
„Cheia succesului", a cărei acțiune 
se desfășoară intr-un sat din zilele 
noastre. în mijlocul problemelor pe 
care le ridică transformarea socia
listă a agriculturii. Noua piesă va 
fi prezentată în satele din raionul 
nostru în actuala campanie agrico
lă de primăvară.

HUfiEDOREHE
această acțiune se număra și tova
rășii Hoția Vasiloni, Tincuța Spăta- 
ru, Victor Niță, Mircea Tuță și alții.

Noi cititori
h Alexandru 

două 
citi 
care

In 
fost

Sus, pe platforma înal
tă a noilor cuptoare 
Martin, In cabinele de 
comandă, biroul maiș
trilor și In jurul cuptoa. 
relor, un suflu nou pre
vestitor de fapte măre
țe, străbatea întreaga 
atmosferă de muncă și 
voie bună a oțelarilor.

— Șarja de la cupto
rul nr. 1 a fost elabo
rată in 9,25 ore — a- 
nunță cu un sentiment 
de bucurie oțel arul 
Ghecrghe Tiț. E un 
succes minunat /...

— Ei, băieți — se 
auzi vocea prim-topito- 
rului Maier Augustin 
— vedeți că pulem 
scurta durata de elabo
rare a șarjelor! Tre
buie însă să existe mai 
mult interes din par
tea fiecăruia. Adică 
să urmărim mai în
deaproape toate fazele 
de lucru pentru a clș- 
tiga cit mai mult timp.

ȘARJE DE SCURTA

Biblioteca clubului 
Sahia" a înscris în primele 
luni ale acestui an 395 de noi 
tori, dintre care 271 muncitori 
lucrează efectiv în producție, 
perioada de timp amintită au 
împrumutate 2.800 de volume.

Pe ecranele cinematografelor
La cinematograful „Maxim Gorki*' 

va rula de la 7-10 inariie filmul 
francez „Vrăjitoarele din Salem" in
terpretat de cunoscuții actori Ives 
Montand și Simone Signoret, 
cinematograful „30 Decembrie" 
rula în zilele de 7 și 8 martie 
inul sovietic „Rînduniea’'.

Membrii cenaclului „Flacăra" 
la lucru

♦'♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

tone pe metru pătrat 
vatră de cuptor, iar as
tăzi (era in ziua de 
4) un indice la cupto
rul nr. 1 de 7,18,

— Cum s-a ajuns la 
acest rezultat 7

— Obfinerea uncf 
astfel de indici a fost 
posibilă in primul rind 
datorită reducerii dura
tei de elaborare a șar
jelor. Prin organizarea 
și conducerea mai bu
ne. a procesului tehno
logic am reușit să re
ducem timpul de ajus
tare cu 20 minute și cel 
de încărcare cu aproa
pe o oră, iar timpul de 
topire cu vreo 45 mi
nute. O urmărire mai 
îndeaproape a tuturor 
fazelor de lucru cred 
că rie-ar aduce o eco
nomie de timp și mai 
mare. Acest lucru preo
cupă de fapt la ora ac
tuală pe toți oțelarii.

! A. B.
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♦
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RURATA
— l-am auzit vor

bind pe cei de la 3 — 
interveni in discuție 
un alt oțel-ir — că ei 
vor elabora astăzi șar
ja in 8 ore și ceva. 
S-ar putea 7

— De ce nu — i-o 
reteză tinărul Gheor- 
ghe Tiț. Și noi putem 
realiza așa ceva. Dar, 
trebuie să luptăm mai 
aprig cu timpul...

In biroul maiștrilor 
care se găsea la cițiva 
pași de grupul de oțe
luri ce discutau despre 
succesul doblndit, dom
nea aceeași atmosferă 
însuflețită. Altfel nici 
nu putea fi. Cui nu i se 
umple inima de bucurie 
cină e vorba de un re
cord 7

Pînă acum —

ase maistrul șef Trip- 
șa Ștefan — despre 
noi se pomenea mai 
puțin in legătură cu 
șarjele rapide. Acum 
insă... oamenii au că
pătat mai multă expe
riență in exploatarea 
noilor agregate au de
venit muncitori price- 
puți, de nădejde. De 
fapt despre acest lu
cru vorbesc succesele...

— Despre ce succe 
se e vorba 7 — l-am 
întrebat noi prefăcîn- 
du-ne că nu știm.

Maistrul zîmbi, trase 
un registru in față, 
luă o bucățică de hlrtie 
și făcind clteva soco
teli spuse :

— lată. In ziua de 
3 martie am reali
zat. un indice de 6,38

Membru cenaclului literar „Fla
căra" au hotărît să susțină colecti
vele brigăzilor artistice de agitație, 
ca să se asigure textelor din progra
mele acestora un nivel cît mai ridi
cat, atît din punctul de vedere al con
ținutului de idei, cît și al măiestri
ei artistice. Printre cei care sprijină

La 
va 
fii-

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
♦

P? Cal^a agriclilftipii socialjsfe
* In raionul Hunedoara sînt în prezent 16 gospodării agricole 

colective care cuprind 1.743 familii și o suprafață de 5.718 hectare.
* Gele 35 întovărășiri agricole din raion cuprind un număr de 

2.453 familii și suprafața de 5.276 hectare.
* In cele 30 întovărășiri zooteh nice din raion, sînt cuprinse un nu

măr de 1 808 familii și o suprafață de 9.114 hectare. Fondul de bază al 
acestor întovărășiri se compune din 3.620 oi și 134 capete de vite mari.

* In întreg raionul sînt 81 uni tăți agricole socialiste, care cuprind 
un număr de 6004 familii și suprafa ța de 20.108 hectare.

* In luna februarie au intrat în unitățile agricole existente șl nou 
înființate 707 familii cu 3.821 hecta re, Din acestea numai in G.A O, au 
intrat 393 familii cu 1.316 hectare, R



- 2 -..— Uzina noastră ~

O producție -zilnică la un nivel înalt 
preocupare de seama a tuturor 

furnalișfilor
(Urmare din pag. I-a col. I-a) 

rindul căroaa s-au remarcat tovarășii: 
Bartoc loan. Culda Avram, Cîndea 
Iosif, Manolache Teodor și mulți 
alții.

— Se cunoaște faptul că în zilele

ziua de 27 februarie a. c. furnalul 
nr. 3 s-a încărcat pe o parte, ceea 
ce a provocat răcirea furnalului și 
pierdere de producție.

— Ce măsuri vor fi luale pentru 
asigurarea în viitor a unei produc-

de 17, 18, 23 și 25 februarie a. c. 
eclecticul secției I-a furnale a real
lisat cel mai înalt uîrf de producție.
Care sini cauzele care nu au per-
ms obținerea unei producții zilnice 
la același nivel ?

f— Intr-adevăr, nu în toate zilele 
producția realizată a fost la același 
nivel Trebuie insă ținut seamă de 
faptul că în ultimele zece zile a e 
funii trecute doar o singură dală am 
fost in plan. In restul zilelor am a- 
vut totdeauna depășiri de cel puțin 
40 tone. Totuși, aceste succese pu
teau fi și mai mari dacă nu existau 
unele deficiențe

Cu toate că aprovizionarea in ge
neral s-a îmbunătățit, livrările de 
minereu de la Cihelar și Teliuc și 
mai ales a sideritei bulgări, sint 
uneori din punct de vedere cantita
tiv insuficiente. In luna februarie, 
de. pildă, puține au fost zilele cînd 
cantitatea de siderită primită s-a 
încadrat în planul de aprovizionare. 
Nici calitativ această siderită nu 
este satisfăcătoare. întrucît conține 
mult steril vizibil și material mărunt. 
De asemenea, calcarul primit de ia 
Banița conține mult material mă
runt. fapt ce influențează ân mod ne
gativ buna funcționare a furnalelor.

Greutăți mari întimpinăm și la 
evacuarea fontei și zgurii. Au fost 
cazuri cînd nu am avut vagoane su- 
ficiente pentru zgure granulate, iar 
circulația oalelor de fontă s-a fă
cut de multe ori greoaie, fie că ban
da de turnare era aglomerată și nu 
descărca la timp oalele, fie, mai 
ales, că oțelăria veche comanda mul
tă fontă (pentru a crea rezerve) pe 
care apoi nu o descărca la vreme.

Nici colectivul nosfru nu lucrează 
întotdeauna fără cusur. De multe 
ori,. datorită nerespeetării întocmai 
a rețetei stabilite, furnalele s-au 
încărcat incorect, neunifonn. Din 
neglijenta maistrului Bimell Mihai 
și a lăcătușilor de la întreținere in

ța ritmice ?
— De fapt, despre unele măsuri 

ce ar trebui luate am amintit mai 
sus. Este vorba de buna deservire a 
secției din exterior și de asi
gurarea funcționării corecte a furna
lelor. Pentru 
de curățire 
instalațiile ce 
putea separa 
cocs. Totodată, încă de pe acum am 
întărit controlul asupra regimului de 
încărcare, urmînd ca intr-un viitor 
apropiat să fie reparate unele cîn- 
tare de a căror funcționare nu sîn- 
tem siguri. Sînt, de asemenea, în 
curs de reparare și refacere unele 
utilaje de la încărcarea furnalelor, 
iar in scurt timp vom începe o serie 
de acțiuni de ridicarea calificării 
muncitorilor noștri.

Aceste măsuri și încă altele ce 
vor fi întreprinse, cit și hotărirea 
întregului colectiv de a-și îndeplini 
cu cinste angajamentele luate, vor 
face să realizăm o producție ritmică 
și să dăm astfel patriei cantități 
tot mai mari de fontă.

aceasta este în curs 
silozul de cocs cu 
le avem pentru a se 
mai bine praful din

cT)e Ziua Internațională a Femeii
» V

Destine firești
In secția turnătorii — C.S.ll. am 

cunoscut două muncitoare despre 
care, rni se spusese lucruri comune: 
modele de hărnicie, conștiincioase 
ș. a. Cea dinții, Armaș Maria, for
matoare, e o femeie trecută de prima 
tinerețe, dar sprintenă și vorbărea
ță, așa că discuția noastră s-a pur
tat fără nici o greutate.

— Lucrez la turnătorie abia de 
zece ani, din 1949. In uzină m-am 
angajat cu șapte ani mai înainte, în 
"42. In cei șapte ani am făcut munci 
necalificate. Știi dumneata: femeie 
de serviciu, curieră, treburi mărunte, 
care nu mi-au adus nici o bucurie. 
Abia aici mi-am găsit un rost — 
rost de om întreg. Ce să-ți mai 
spun ? Acasă nu mai am cine știe ce 
de făcut. Copiii mei sînt mari. Simi
an e tehnician. Elena s-a căsătorit 
cu un inginer, iar Maria e studentă 
în al patrulea an, la facultatea de 
chimie din Cluj. Are cine să-mi 
poarte de grijă la bătrînețe, așa e ?...

Cea de a doua muncitoare cu care 
am stat de vorbă se numește Ursu 
Ana și lucrează la moara rulantă 
care pregătește praful pentru cochile. 
E iînără, cu fața plină, rotundă. In

(Continuare în pag. IV-a col. 5-a)

Acțiuni în cinstea zilei de 8 Martie
Adunări festive

Joi 5 martie s-a desfășurat la 
O.C.L. produse industriale adunarea 
festivă închinată Zilei Internaționale 
a Femeii. Ieri, o manifestare ase
mănătoare a fost organizată in ca
drul combinatului siderurgic, iar 
astăzi sîmbătă, se va desfășură 1.: 
I.C.S. H.

Duminică 8 martie adunările fes
tive se vor organiza în cartierele 
Zlaști, Răcăștie, Boj și Buituri, pre
cum și în orașul nostru.

Muncă culturală
Și la Zlaști, prin munca stăruitoa

re a comisiei de femei, s-au pus baze
le unei brigăzi artistice. Primul său

------ ♦♦♦♦♦«

spectacol va avea loc la 8 martie 
cu piesa : „Îndoiala". Responsabilă 
a acestei formații artistice este to
varășa învățătoare Ciucescu Eliza. 
Cele mai active din brigadă s-au do
vedit tovarășele Sinteria Elena, Tor- 
san 
diș

Maria, Drăgoi Elisabeta și Jol- 
Elena.

la
Un colț al femeii 
uzina cocso «chimică

In secțiile uzinei cocso-chimice, la 
pregătirea cărbunelui și laborator, 
lucrează numeroase femei, care în 
cinstea zilei de 8 Martie au amena
jat un „Colț al femeii" frumos îm
podobit cu fotomontaje, lozinci etc.

Toate rezervele interne in slujba reducerii prețului de cost

ENERGIA ELECTRICĂ SI TERMICĂ
POATE COSTA MAI PUTIN

Plenara C.G. al P.M.R. din no
iembrie 1958, a acordat o impor
tanță deosebită problemei reducerii 
prețului de cost — sarcină princi
pală pentru fiecare unitate economi
că. Studiind documentele plenarei, 
colectivul de muncă al secției Cen
trale electrice, a întețit lupta pentru 
reducerea continuă a prețului de 
cost al energiei termice și electrice.

In combinat nu există secție 
.care să nu folosească energie elec- 
.trică. și termică. Astfel, reducîrd 
prețul de cost al energiei electrice 
și termice, colectivul nostru contri
buie efectiv la reducerea prețului de 
cost al fontei, oțelului, laminatelor, 
cocsului și celorlalte produse ale 
combinatului, în care aceste energii 
intră ca elemente ale prețului de 
cost.

Energia electrică produsă de cen
tralele proprii este cu mult mai 
ieftină, decît cea pe care combina
tul o primește, pe baza contractului 
existent cu întreprinderile furnizoa
re de electricitate.

Ințelegînd această problemă, co
lectivul nostru a întețit lupta pen
tru a produce cit mai multă ener
gie la centralele proprii. Actualmen
te folosim drept combustibil gazul 
de furnal și gazul de cocs la maxi- 

Valorificarea 
ca zânele

elementul

mum. 
ze la 
stituie

acestor 
noastre 
principal

ga- 
con- 

cu

care noi contribuim la reducerea 
prețului de cost al fontei, cocsului 
și al celorlalte produse.

Un aspect al problemei îl repre
zintă rezultatele obținute în luna 
ianuarie cînd producția de energie 
electrică a crescut cu 18,79 la sută 
față de plan, aducînd combinatului 
economii în valoare de peste 
900.000 lei.

Lupta pentru a produce cit mai 
multă energie peste plan, se împle
tește strîns cu preocupările pentru 
reducerea prețului de cost. Deoarece 
combustibilul în structura prețului 
nostru de cost este elementul cu 
ponderea cea mai mare, colectivul 
și-a îndreptat atenția spre reduce
rea continuă a consumurilor specifi
ce de combustibil special pe seama 
folosirii combustibililor inferiori — 
gazul de furnal și de cocs — care 
este ieftin. Pentru reducerea consu
murilor specifice s-a organizat in
struirea fochiștilor, de felul cum 
trebuie să conducă mai bine pro
cesul arderii, pentru asigurarea 
funcționării economică a cazanelor. 
La cursul organizat cu fochiștii 
s au predat opt lecții pe baza expe
rienței practice, unde au participat 
85 tovarăși. Ca urmare a lecțiilor 
predate de către tovarășii inginer! 
Bădărău Mircea, Ungureanu Liviu, 
Todea Liviu și alții, fochiștii Cazan 
Sabin. Ciușnel loan, Coadă Viorel, 
Jurca Constantin, Copp Filip, Mi

la
cu

în

Tehnicianul Truță 
bastian pe lingă faptul că 
este și un bun meseriaș, 
este și un activ cititor ai 
modestei biblioteci de la 
centrala electrică tir. 2 
din combinat. In foto : 
Truță Sebastian înainte du 
a pleca acasă a trecut p 
la bibliotecă, unde tovară
șa Bălie Victoria ii punc
ta dispoziție cărțile dorite.

Nu se mai știe 
cine a avut ideia 
organizării acelei 
brigăzi artistice. 
Poate tovarășa E- 
caterina Șandru, 
poate tovarășa Andruț Didi, poate 
altă femeie muncitoare din satul 
Boj. In orice caz este sigur că ini
țiativa aparține comisiei de femei din 
această suburbie a Hunedoarei. Și 
într-o seară s-au adunat ia sfat.

— Bun, facem și noi o brigadă 
artistică, dar vorba e, cum ?

— Să vezi : alegem întîi piese 
d alea mai ușoare, într-un act.

— Fie și într-un act, dar vorba e, 
care ?

Au fost două propuneri: „Arvinte 
și Pepelea" și „Bucuroși de oaspeți” 
Pentru că n-au reușit să cadă de 
acord cu majoritate asupra niciu- 
neia, s-au hotărît să le joace pe 
amîndouă. Și au început repetițiile,

pe care le-a Con
dus învățătoarea 
Smărăndoiu Emi
lia. Inimoasele fe
mei din satul 
Bo i au „prins" re

pede meșteșugul și lucrul mergea 
cu spor. Se ivise, însă, și o încur
cătură : ce facem cu Arvinte, cu Pe
pelea, care sînt bărbați, și cu ceilal
ți bărbați din piesă? Și s-au hotă
rît : „jucăm noi și pe Arvinte și pe 
Pepelea și pe toți ceilalți I Ia’ uite 
colo 1“ . .

Zis si făcut. Repetițiile au continu
at și astăzi sînt încheiate. In cinstea 
zilei de 8 Martie brigada artistică 
din Boi va apare pe scena că
minului cultural și va fi primită fără 
îndoială, cu meritatele aplauze. Va 
fi recunoștința pentru frumoasa ini
țiativă a comisiei de femei din sub
urbia Hunedoarei.

(Urmare din pag. I-a col. 5-a)

hăilescu Chirilă și alții au obținut 
cele mai bune rezultate în exploa
tarea cazanelor. In luna ianuarie 
ac. s-a reușit să se reducă prețul 
de cost al energiei electrice la cen
trala termo-electrică nr. 1 cu 0,0134 
lei pe kwh față de planificat, iar 
centrala termo-electrică nr. 2 
0,008 lei.

Rezerve interne există multe
sectorul nostru. Noi am descoperit 
o parte din acestea și sîntem hotă- 
rîți să facem totul pentru a contri
bui lună de lună la scăderea pre
țului de cost. Îngrijirea atentă a a- 
gregatelor pentru a Ie prelungi 
viața de funcționare, eliminarea la 
maximum a pierderilor cu gazele 
arse, reducerea consumului propriu 
tehnologic, sînt numai cîteva din 
rezervele spre care este îndreptată 
atenția noastră. Este necesar însă 
să primim mai mult sprijin din 
partea conducerii combinatului 
pentru a valorifica aceste rezerve, 
a organiza schimburi de experien
ță cu alte centrale din țară etc.

Apreciind rezervele existente și 
forțele din secție, capabile să ducă 
înainte succesele de pînă acum, 
sîntem îndreptățiți să spunem că 
în viitor vom întrece aceste reali 
zări.

Inginer RUSAN IER0N1M 
Șeful secției centrale electrice 

din C S.H.

Ele militează cu hotărîre pentru o- 
prirea cursei înarmărilor, împotri
va războiului atomic pe care îl ur
zesc imperialiștii, pentru pace, pen
tru triumful vieții.

In țările capitaliste, femeile nu 
se bucură de drepturi sociale. Re
cent, guvernanții din Elveția au rea
firmat refuzul lor de a acorda fe
meilor dreptul de vot. In țările colo
niale situația femeii este și mai 
grea, nedeosebindu-se cu nimic de 
aceea a unei sclave.

Din rîndurile femeilor s-au ridi
cat nenumărate luptătoare pentru 
libertate. Amintirea luminoasă a 
Zoiei Kosmodemianskaia, care și-a 
sacrificat viața în lupta dusă de 
popoarele Uniunii Sovietice împotri
va cotropitorilor hillerști, va rămî- 
ne veșnic vie in inimile tuturor oa 
menilor iubitori de pace. In Ro.nî 
nia burgheză, in anii grei ai tiraniei 
fasciste au căzut luptînd pentru li
bertate Donca Simo, Dlga Bancic, 
Tereza Ocska și multe alte femei, 
eroine ale clasei muncitoare.

Astăzi, în patria noastră liberă, 
sărbătorirea Zilei Internaționale a 
Femeii are loc în condițiile unui a- 
vînt sporit al întregii noastre cla
se muncitoare pentru îndeplinirea 
măiețelor obiective ale construcției 
socialiste, expuse de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la plenara 
C.C. al P.M.R. din 26-28 noiembrie 
1958. In această muncă entuziastă, 
aportul femeilor este deosebit de în
semnat Lucrînd în marile întreprin
deri ale țării, pe ogoare, la catedrele 
instituțiilor de învățămînt, în spita
le și toate formele acțiunilor cultu
rale — obștești, femeile participă 
cu abnegație la opera de construire 
a socialismului. Femeile pot fi azi

deputate și academiciene, magistrali 
și miniștri, pot să ocupe în stat ori
ce funcție la care le dă dreptul ca
pacitatea și munca lor.

l a Hunedoara lucrează multe mi’ 
de femei, at.t in Combinatul side
rurgic, la marile lucrări de construc
ții, in școli și spitale, în instituții, 
în toate domeniile de activitate. 
Procentul femeilor angajate în corn 
binat este astăzi de 11,84. Sînt cu
noscute realizările brigăzilor de fe
mei de la cocserie și hobinaj, a to
varășelor care muncesc în transpor
turi și în serviciile administrative. 
Sudorița Szâke Viorica, zidărița 
Năzdrăvan Aurica, muncitoarele 
Petcov Maria și Barbu Gheorghiiia 
de la I.C.S II. și altele sint frumoa
se exemple de hărnicie și devota
ment la locurile lor de muncă. De 
putatele Gostian Aurora, Mihăilescu 
Aristița, -Navratil Elisabeta etc. lu
crează neobosite pentru rezolvarea 
tuturor problemelor cetățenești dm 
circumscripțiile lor. La creșele și 
căminele din oraș femeile îngrijesc 
cu dragoste copiii ai căror părinți 
participă la procesul de producție, 
in uzină sau pe șantier.

I a sărbătorirea zilei de 8 Martie 
acest an, femeile din țara noas- 
își manifestă încă o dată adînca 
solidaritate cu lupta femeilor 
întreaga lume ,în frunte cu fe

din 
tră 
lor 
din 
meile din U.R.S.S. pentru înfăptui
rea marilor idealuri ale omenirii, 
pacea și bunăstarea celor ce mun
cesc. Ele sînt hotărîte ca alături de 
tovarășii lor de viată și muncă 
să-și unească eforturile pentru în
deplinirea mărețelor sarcini trasate 
de hofărîrile Partidului, pentru con
tinua înflorire a patriei noastre, 
construirea socialismului și apărarea 
păcii.
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VIAȚA DE PARTID
MUNCĂ CONCRETĂ — 

REZULTATE CONCRETE
- Colectivul de la laminorul de 
890 mm. s-a angajat încă din pri
mele zile ale acestui an să realize
ze o producție de cca. 15.000 tone 
peste sarcinile de plan, pe seama 
descoperirii și punerii în valoare 
a rezervelor interne. Acest angaja
ment, dezbătut în prealabil de toți 
laminoriștii sectorului, a devenit 
obiectivul principal în cadrul întrece
rii .ce se desfășoară pentru sporirea 
producției de metal.

Pentru îndeplinirea angajamen
tului. organizația de bază (secretar 
Alunteanu Ioan) a desfășurat o vie 
muncă politică de masă în rîndul 
laminoriștilor. In primul rînd, or
ganizația de bază a convocat o a- 
dunar.e a activului fără de partid 
în care a analizat posibilitățile de 
reducere a rebuturilor, atit la linia 
de laminare, cît și la cuptoare. Cu 
această ocazie a reieșit că în cadrul 
schimburilor nu există o repartizare 
justă. a . comuniștilor in locurile 
,;cheie” ale producției. De asemenea, 
s-a scos la iveală făptui că în ca
drul consfătuirilor de producție nu 
se criticau lipsurile ce se manifes
tau-la unele schimburi, aceasta ca 
urmare a unor tendințe de familia
riza» ce se înrădăcinaseră între unii 
tovarăși. Tragind concluziile reve
lare asupra situației create, organi
zația de bază a propus conducerii 
sectorului de a muta pe unii mai- 
ștri și șefi de schimb dintr-un loc 
intr-altul cu aceeași responsabilitate. 
Această metodă a dat rezultate bu
ne. Acum în cadrul consfătui
rilor de producție, laminoriștii iau 
cuvîntul, critică pe maiștrii, tehni
cieni; și inginerii care nu manifes

Felul de organizare 
a transportului în comun 

impresionează
Cine vizitează pentru prima dată 

Reșița, rămîne impresionat de fe
lul cum este organizat transportul 
în comun. Prin stații la intervale 
de 4 minute trece cîte un autobus. 
Nu se poate vorbi de aglomerație 
la urcare sau coborîre din mașină. 
Poate și din cauza aceasta reșițea- 
nul preferă să parcurgă chiar dis
tanța între două stații (cca. 600 m.) 
cu autobusul. încă un amănunt. Pa
sagerul s-a obișnuit să aibă în bu
zunar totdeauna 0,50 lei pentru taxa 
de transport. Pentru el ca să călă
torească cu autobusul înseamnă co
moditate, economie de timp etc, etc. 
. Cititorul acestor fapte — gîndin- 
du-se la situația transportului în 
comun din orașul nostru — rămîne 
impresionat de cele ce se pot rea
liza într-un oraș asemănător Hu
nedoarei

★
Conducerea l.G.O.R. a fost preo

cupată îndeaproape de a găsi cele 
mai potrivite metode de organizare 
a transportului în comun. In situ
ația actuală nu s-a putut ajunge 
decît prin stabilirea graîtcelor de 
circulație — central și pe mașini. 
Graficul central oglindește mișcarea 

tă destul interes pentru producție, 
iau poziție față de plimbăreți, le
neși.

Organizația de bază a însărcinat 
pe unii membri de partid să răs
pundă la locul de producție de bu
nul mers al agregatului respectiv. 
Așa de pildă tovarășul Mairaș Ia- 
nis, șeful unei echipe de laminatori, 
a primit sarcina de a veghea asupra 
bunului mers al cajei pregătitoare. 
Constantin Ștefan și Bran Nicolae, 
manevranți, se ocupă de bunul mers 
al laminorului în toate schimburile, 
iar tovarășul Puțuc Mihai are sar
cina de a veghea asupra felului 
cum se desfășoară numea la aces
tea.

Comuniștii care răspund pe linie 
de partid de bunul mers al produc
ției nu sînt niște „observatori” care 
să înregistreze lipsurile și care să le 
raporteze organizației de baza în 
adunări generale. Ei sînt în prime
le rînduri pentru rezolvarea unor 
greutăți ce se ivesc pe parcurs. A- 
cest fel de a munci se reflectă și 
în faptul că numai în ultimul timp 
peste 35 tovarăși au intrat în nodu
rile candidaților de partid, că da
torită muncii entuziaste a întregului 
colectiv de laminoriști, în frunte 
cu comuniștii, planul de producție 
pe luna februarie a fost îndeplinit 
la data de 26.

G. G

CITITORII NE SEZISEAZÂ
N-au curieri sau... 

neglijență?
In ziua de !4 februarie a.c., o 

rudă din Apoldul de Sus, raionul 
Sebeș a transmis pe adresa mea 
două avize telefonice. Nu am primit 
nici un aviz. Am pormt pe fir... la 
P.T.T.R. Hunedoara. Aici, cineva 
m-a întîmpinat cu... „n-avem curieri 
pentru toată lumea”. Cred însă că 
altul e adevărul : neglijenta. Ce are 
de spus conducerea instituției amin
tită ?

A ȘTEFAN 
șofer I.C.S.H.

„Vino mîine...“
Acum două săptămâni am predai 

o „canadiana’’ la secția spălătorie a 
cooperativei „Drum nou” din loca
litate. In ziua de 19 februarie m-atn 
dus s-o iau. Tovarășa Ciobotaru E 

SCRISORI DIN REȘIȚA (V)

DE LA I.G.O. REȘIȚA
PENTRU I.G.O. HUNEDOARA

mașinilor din garaj, iar graficul 
pe mașini este ghidul după care 
circulă o mașină în timpul unei 
zile. Cum se pot pune în practica 
și respecta aceste grafice ?

La capetele traseului de circulație 
sînt create posturi ale dispecerilor 
de mișcare, factori principali în res
pectarea graficului de circulație. Di
mineața la orele 6 pornesc primele 
două autobuse de la aceste posturi 
(în sensuri opuse) pe traseu. După 
1 minute pornește altul și în conti
nuare toate celelalte care sînt diri
jate din garaj după graficul cen
tral. Parcurgerea unui traseu, de 
pildă de 14 km (dus-întors) după 
cronometrările făcute si stabilirea 
timpului! mediu, trebuie efectuată 
în 50 de minute. Dispecerul de 
mișcare care are în față giaficul de 
circulație are datoria să-l respecte 
cu strictețe în tot timpul zilei. Con
ductorii auto primesc la fiecare 
sosire la capul traseului cîte o viză 
pe graficul mașinii. In felul acesta 
pot fi trași la răspundere atunci cînd

Deficiente edilitare
Intreprinderea. de gospodărire oră

șenească a asfaltat și canalizat 
orașul, a amenajat zone verzi, a 
plantat mii de pomi efc. Pe strada 
Nicolae Bălcescu. încă din toamna a- 
nnini. trecut s-a făcut macadamul 
urmînd ca în primăvara aceasta să 
se toarne asfaltul. Pînă aici totul 
pare a fi în ordine. Locuitorii care 
merg pe această strada, sînt însă 
nemulțumiți pentru faptul că o por
țiune de circa 100 metri, a rămas, 
desfundată încă din toamnă. Iarna 
a mers cura a ruers, pentru că te
renul a fost înghețat. Acum însă, 
circulația de pe această porțiune a 
străzii a devenit imposibilă. Unii 
maT „gri julii” nu mai merg la ser
viciu cu pantofi, ci cu cisme de cau
ciuc. Ce! mai mare ghinion îl are 
cetățeanul care este nevoit să mear
gă noaptea acasă. In afară de fap
tul că e un noroi pînă la glezne, nu 
există nici măcar un bec. Aceasta 
în ciuda faptului că la numai cițiva 
pași, mai precis în piață, ard becu- 
ri'e și ziua.

Propunem conducerii I.G.O. să 
amenajeze o potecă din prefabri
cate și să instaleze cîteva becuri, 
pînă cînd întreprinderea își va con
tinua lucrările de asfaltare.

Ăbonațl-vă
LA ZIARUL t 

bZINANDASTRA

lena, responsabila subunității, m-a 
amînat de pe o zi pe alta, astfel: 
„Vino mîine că nu-i spălată, poimîi- 
ne că nu-i uscată” etc. Dr- ce atîtea 
amînări ?

I. ZORILA 
muncitor G.S.H.

Timp pierdut
La sectorul mecanic șef din 

I.C.S.H. există un depozit cu mate 
riale. Zeci de muncitori pierd zilnic 
cîteva ere din producție așteptînd 
să fie serviți cu piese. Cauza ? con
ducerea sectorului nu a promovat 
nici pînă în prezent pe nimeni în 
locul devenit vacant. Șeful depozitu
lui de unu! singur nu izbutește să 
întocmească formularele și să elibe
reze materialele la timp.

V. STAN 
mecanic I.C.S FI.

întreprinderea de gospodărire 
orășenească — Reșița, după re 
zultatele pe care le-a obținut în 
anii trecuți a fost declarată în
treprindere fruntașă pe țară in 
ramura respectivă și distinsă 
cu premiul II. Ce-i drept are și 
experiența mai multor ani decît 
l.G O. Hunedoara...

se reîntorc în garaj pentru eventua
lele abateri. Pare neînsemnat urmă
torul aspect însă prin acesta s-a 
introdus o severă disciplină. Dispe 
cerul de mișcare stă într-o cabină 
(asemănătoare unui capăt din sta
țiile care s-au construit pe traseele 
din orașul nostru.) De acolo apasă 
pe butonul unei sonerii care trans
mite semnalul de plecare autobusu
lui ce stă în fața acelei stații.

Se poate întîmpla ca uneori, o 
mașină să întîrzie pe traseu din 
cauza unor defecțiuni accidentale. 
Dispecerul observă acest lucru după

NOTE

ș>

Sici
...Intri să te bărbierești. Este 

lin lucru pe care îl faci tot la 
două-trei zile odată. Obișnuit, 
prin această operație, a bărbieri
tului, se înțelege rasul feței, po
trivitul mustății — dacă ai — 
cremă, pudră, pieptănatul părului 
— și atît. Dar intrați dumnea
voastră la unitățile cooperativei 
„Drum nou” din Hunedoara 
adresați-vă la casă.

— Un ras.
— 1,25 lei. Cremă doriți ?
— De bună seamă.
— Mai dați 25 de bani, 

potriviți și mustața ?
— Natural.
— Mai dați 30 de bani.
Cetățeanul este în dreptul 

absolut să se întrebe : de ce 
se face un preț unic, un total 
pentru aceste faze ale bărbieritu
lui ? Tovarășii de la „Drum nou", 
răspund că așa au „dispoziții”'. 
Curioase dispoziții. Birocratice 
Sîcîitoare,

Vă

lui
nu

Cine are dreptate?
Intr-o bună zi, furnalistul Hăj- 

dățeanu Alexandru, întoreîndu-se 
după o lipsă de două săptămîni 
acasă, în locuința sa din blocul 
35, s-a supărat, vorba aceea, foc... 
In cameră, un fum de să-l tai 
cu cuțitul și funinginea pe jos de 
trei degete. Fumul venea de la 
sobă. Dar el nu făcuse foc de 
mai multă vreme. Atunci ? Păi, 
focul îl făcuse vecinul său, to
varășul Goldiș, care lucrează în 
combinat, la direcția transporturi. 
Și a ieșit un mic scandal. *

Avea drept tovarășul Hăjdă-

❖ Tovarășul Ostreicher Emil — 
I.G.S H Cele două articole: „O 
brigadă comunistă" și „Angajamen
tele luate", în cuprinsul cărora ați 
relatat aspecte din activitatea cons
tructorilor, n-au putut fi publicate, 
deoarece au sosit prea tîrziu la re
dacție.

❖ Tovarășul Copilaș Romeliu — 
laminorul de 650 mm. Răspundem 
la cele două întrebări: ședințele de 
lucru ale cenaclului literar „Flacăra" 
au loc în sala clubului „Alexandru 
Sahia” din strada Molotov, în fie
care duminică orele 11,00; puteți 

grafic și imediat repune în locul ei 
mașina care stă de rezervă tot tim
pul la capul liniei. La sosirea celei 
defecte, atelierul mobil, care există 
și acesta la capul liniei, intervine 
pentru remedierea defectului, ca la 
tura următoare sau mai tîrziu, ma
șina să poată reintra în grafic, iar 
cea de rezervă să fie retrasă.

Eliminarea curselor în gol s-a fă
cut prin crearea posibilităților de 
alimentare a mașinilor cu combus
tibil la capătul traseului. Aici, se 
aduce combustibilul cu o cisternă 
improvizată.

Exploatarea parcului de autobuse 
după acest sistem nu poate fi decît 
rațională și poate crea o sursă prin
cipală de beneficii pentru întreprin
dere, De pildă, l.G.O.R. lucrează cu 
beneficii la transportul în comun 
deoarece fiecare autobus realizează 
lunar circa 20.000 lei. Pentru con
ductorii auto s-a putut stabili uti 
plan corespunzător de 5.500 — 
6.000 km. • lunar. Salarizarea aces
tora se face după realizarea planu

i e 1 î
...Mergi să cumperi carne
— Un kilogram de mușchi
— Hârtie aveți ?
— Pentru ce ?
— Pentru ambalaj.
— N-atn. Dar mă duc și fac 

rost.
Pierzi apoi zece minute, pînă 

cînd cumperi un ziar. La înapoie
re sînt optsprezece cetățeni îna
intea dumitale.

Pentru ce, oare ? De ce trebuie 
să fie sîcîiți cetățenii 
nea nimicuri ?

★
...Sau la magazinul 

a peștelui din piața 
întrebi pe vînzător :

— Ge e scoarța asta ?
— Ambalaj.
„Ambalajul” e un fel de 'nîrlie 

de sac, groasă ca un carton. Și 
neigienică.

...Pentru ce aceste sîcîieti ?
MIRGEA ENESCU

cu aseme-

de vînzarc 
veche. II

țeanu să se supere pe vecin ? 
Avea.

Dar vecinul își făcuse focul, 
ca orice gospodar, în soba sa. De 
unde să știe că fumul trece din
colo din cauza coșurilor cars 
sînt prost construite ? Avea drept 
tovarășul Goldiș să sc. supere 
pe vecin fiindcă îi face scandal, 
fără să fie vinovat ? Sigur că 
avea.

E un mister aici. Poate că-1 
dezleagă serviciul de locuințe al 
combinatului...

I. BARBU

să ne trimiteți desene cu portrete 
ale muncitorilor fruntași în produc
ție și caricaturi.

❖ Tovarășul V. Simi — O.S.M. I 
din G.S H. Corespondența cu titlul 
„Lupta cu focul”, primită zilele tre
cute, prezintă o temă interesantă. 
Ea însă nu are o documentație te
meinică. Cînd vă permite timpul, 
treceți pe la redacție.

❖ Tovarășul Racolța loan — sec- 
torul cocs — U.G.G. Ne bucură fap
tul că ne scrieți din nou. Vă dorim 
succes!

lui, beneficiind în același timp de 
un sistem premial bazat pe indicii 
de realizare a planului, economii de 
combustibil, buna îngrijire a mași
nilor etc.

★
La Hunedoara există condiții ca 

I G.O. să-și organizeze transpor
tul după un grafic de maxim 10 mi
nute Dar, în sistemul actual de pla
nificare a circulației, sistem elabv 
rat de conducerea I.G.O., nu se 
poate concepe un transport cores
punzător cerințelor. Prea puțin se 
ține cont de orele în care circula
ția populației este mai intensă. Un 
autobus pe ruta : Piață — Gară — 
O.M. și retur are planificat pe zi. 
de la orele 6 pînă la 23, doar 13 
curse. Traseul trebuie să-l parcur
gă în 35 de minute care înmulțite 
cu 13 curse pe zi ar reprezenta cir
ca 8 ore. Intre orele 6 și 23 există 17 
ore din care se folosesc doar 8. 
Unde se pierde restul de timp ? — 
în Piața Libertății, unde autobuse
le parchează ore întregi, în timp ce 
prin stații pasagerii se plictisesc 
așteptînd. Mai mult, hunedoreanul 
a renunțat fa acest sistem de trans
port, prin faptul că nu a fost obiș
nuit cu o deservire promptă, lată 
de unde rezultă pierderea a 5.010 
Iei lunar din planul stabilit pe un 
autobus 1 Dar pe toate autobusele ?.

OLIVIU CRIȘAN
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BHILAI 
transmite; La 4 
guvernamentală a 
ce, care se află în 
sosit la Bhilai — 
rurgic al Indiei — unde recent a 
fost dată în folosință cea mai mare 
uzină metalurgică construită 
ajutorul Uniunii Sovietice.

Opinia publică din^Libia 
tratatului cu privire 

la bazele americane

cere anularea

din Libia

(Agerpres). — TASS 
martie delegația 
Uniunii Sovieti- 

vizită in india, a 
noul centru side-

Chipuri de femei sovietice

O învățătoare erou

cu

TRIPOLI (Agerpres). — TASS 
transmite : In prezent atenția libie- 
nilor este ațintită spre Bengazi, 
unde au început la 6 februarie tra
tativele libiano-americane pentru re
vizuirea tratatului din 1954 cu privi
re ia bazele americane din Libia.

In conformitate cu acest tratat, 
încheiat pe termen de 20 de ani, 
S.U.A. au construit pe teritoriul Li
biei, în apropiere de Tripoli, una 
din cele mai mari baze aeriene mi
litare americane de peste ocean. In 
schimb, partea americană s-a obli-

gat să 
anuală 
acorde

Opinia puBlică și presa din Libia 
critică vehement activitatea ameri
canilor în Libia și cer în mod cate
goric anualrea acestui tratat care 
după cum scrie ziarul „Al Libii", 
seamănă mult cu „un tratat de va
salitate sau un act de capitulare 
încheiat între învingători și învinși".

In paginile ziarelor libiene a în
ceput să apară în mod frecvent lo
zinca : „Americani, cărați-vă acasă

plătească Libiei o arendă 
de 4.000.000 dolari și să-i. 
„ajutor" economic.

♦ ♦♦ =

in Bolivia continuă manifestațiile antiamericane
LA P.AZ (Agerpres) — In Boli

via continuă manifestațiile antiame
ricane ca urmare a articolului insul
tător apărut în revista americană 
„Time", care „recomandă" împărți
rea Boliviei între vecinii ei. La 4 
Martie a avut loc la La Paz o de
monstrație de masă la care au par
ticipat aproximativ 12.000 de per
soane, organizată de centrala sindi-

calâ Central Obrera Boliviana. La 
mitingul care a avut loc după de
monstrație, cei care au luat cuvîn- 
tul au demascat imperialismul 
S.U.A. ca dușman al libertății po
poarelor latino-americane. Un grup 
de manifestanți au vrut să demon
streze în fața clădirii ambasadei 
americane, dar au fost împiedicați 
de puternice forțe de poliție.

Uzina Koliușcenco 
din Celiabinsc a livrat 
prima serie de buldoze
re cu acționare hidrau
lică. Noile buldozere, 
construite pe caza trac
torului „C-100", sint 
In curs de experimenta
re. In foto: Buldozerul 
„C-100"

i

Sînt primele ore ale dimineții. 
Școlarii din satul Mansurovo se 
îndreaptă grăbiți spre școală. Pri
ma oră este lecția de literatură cu 
învățătoarea Nina Savelievna Gu
seva.

învățătoarea își deschide servieta 
și scoate caietele.

— Astăzi vom vorbi despre eroii 
preferați din cărțile de literatură 
citite.

Apoi ea se ridică de pe scaun și 
se apropie de fereastră. Vintul izbea 
în geam stropi mari de ploaie. Ci
neva, dintr-o bancă din fund, se 
ridică și citi încet, dar clar ;

— îmi amintesc de mina priete
nească pe care mi-a întins-o în 
anii gre' de închisoare tînăra ru
soaică Nina Guseva.

Cel care o citise se așfezâ în ban
că apoi așteptă. . Toți elevii aștep
tară ce va spune învățătoarea des
pre eroul lor preferat, pe care l-au 
îndrăgit mai mult decît pe toți ero
ii din literatură.

Guseva își privi cu duioșie elevii, 
li veniră în minte ceața de fum de 
ia Oswiecim, baraca pentru copii, 
copiii muribunzi. Pentru ei căuta și 
le aducea bucăți de gulii, de mor
covi, pentru ei aduna fărămituri de 
pîine, cîrpe. Făcea tot ce putea 
pentru a le încălzi trupușoarele lor 
plăpînde, pentru a Insufla în ele 
viața. Ea cunoaște cartea dm care 
a citit un fragment elevul ei. Sînt 
cuvintele franțuzoaicei Maria Cla
ude, ilegalistă activă deținută în 
lagărul de la Oswiecim. Niciodată 
n-am să uit mîna prietenească pe 
care mi-a întins-o în anii grei de 
închisoare tînăra rusoaică Nina Gu
seva, învățătoare în regiunea Orei, 
tovarășă de luptă în organizația 
ilegală din lagărul nostru. Pe mîna 
ei era scris numărul 40.156. N-am 
să uit mîna acestei fete, după cum 
n-am să uit fața primului ostaș rus 
— eliberatorul meu" —.

Nici ea nu va uita fața Măriei 
Claude, nu-și va uita tovarășele de 
suferință din lagăr. Dar elevii aș
teaptă răspunsul el.

— Ați citit această carte ? — ii 
întrebă învățătoarea.

— Sigur că am citit-o.
— Aici scrie despre dumneavoas

tră ...
— Și în altă carte scrie despre 

dumneavoastră — în cartea „Solda- 
ții războiului mic" de Aleksandr 
Lebedev : șT ei citiră un fragment; 
„In lagărul de femei „Bîrkenau" 
acționa eroic patriota 
Nina Guseva..." Despre 
voastră este vorba, Nina 
vna. Noi știm acest lucru.

Călăii fasciști i-au împușcat so
țul i-au zmuls băiețașul din brațe. 
Nina Savelievna a devenit partizan, 
pentru a se răzbuna. A fost luată 
prizonieră. Au schingiuit-o în celule
le închisorii din Vitebsk. După ace
ea a fost dusă Ia Oswiecim, în la
gărul morții. Bătăile, frigul insu
portabil, rațiile infime de hrană, 
calculate pentru a provoca o moar
te lentă, experiențele medicilor fas
ciști... Toate acestea trebuiau su
portate. ea trebuia să rămînă în 
viață pentru a continua lupta. Și 
Nina Guseva a luptat.

In ianuarie 1945, Armata Sovie
tică a eliberat pe prizonierii din la
găr. Nina Savelievna s-a întors în 
patrie și și-a reluat ocupația ei dra
gă — educația copiilor.

Și iată, că elevii au vorbit astăzi 
ia lecție despre eroul lor preferat — 
despre învățătoarea lor dragă.

Muncitorii, inginerii indieni și 
specialiștii sovietici care lucrează 
in uzină au organizat o intîlnire 
festivă cu membrii delegației sovie
tice.

In aceeași seară a avut loc un 
mare miting al muncitorilor, ingi
nerilor indieni și al specialiștilor so
vietici de la uzina din Bhilai. La mi
ting au luat cuvîntul Svaran Singk, 
ministrul Industriei Metalurgice și 
miniere și al Combustibilului, V. G. 
Dimaitz, inginerul șef al construc
ției, A. A. Andreev membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și N. S. Muhiidinov, pre
ședinte al comisiei pentiu Afacerile 
Externe a Sovietului Naționalități
lor al Sovietului Suprem al U.R.S.S.

sovietică 
dumnea- 
Savelie-

Destlne firești
(Urmare din pag. Il-a col. 3-a)

1955 a venit la Hunedoara. Erau 
nouă frați. Tatăl lor a robit o viață 
întreagă pe moșia unei principese de 
viță regească, în regiunea Timișoa
ra. Acum e și tată! lor angajat în 
uzină, zidar Ia cocserie. Bărbatul 
tovarășei Ursii, o soră a sa și băr
batul acesteia, sint de asemenea 
muncitori în combinat. Ciștigă bine 
și își fac planuri. Deocamdată soții^^ 
Ursii nu au copii, dar dacă vor aoeiKfi 
tot aici îi vor îndemna s i munceas
că : meșteri la furnale, sau în alt 
sector. Pînă atunci Hunedoara va 
arăta ca o grădină. Poate vom avea 
și tramvai...

Exemplele acestor două harnice 
muncitoare — Armaș Maria și Ursu 
Ana — dovedesc ce posibilități mi
nunate oferă regimul democrat-popu
lar, femeilor muncitoare. Sînt două 
destine firești. Socialismul pune la 
Indemîna tuturor oamenilor muncii 
astfel de posibilități.

C IFRE Șl FAPTE^r^,
i

* înainte de Revoluție, peste jumătate din numărul femeilor sala- j
riale din Rusia erau servitoare, 25 % erau argate și numai 13% din ] 
femei lucrau în industrie. ț

Peste 26% din deputății Scoie tul ui Suprem al U R.S.S. sint femei. ] 
Aceasta depășește considerabil nu mărul femeilor alese în / 
tele tuturor statelor capitaliste.

* 76% din medici sînt femei,
sînt femei.

* Numărul specialiștilor-femei

parlamen-
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iar din rîndurile învățătorilor
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l 70%
t
(. în comparație ou anul 1928.
(, * 36% din numărul total al
[. * In 1958, un număr de 5.700.000 de femei erau decorate cu ordi-
L ne și medalii „Gloria maternă', „Medalia maternității"; 55.187 de 
t femei erau distinse cu înaltul titlu de „Mamă-eroina".
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esfe in prezent de 27 ori mat mare

oamenilor de știință sint femei.

Lucrările Congresului al XXl-lea 
al P.G.U.S. continuă să fie princi
pala temă a discuțiilor pe plan in
ternațional. Popoarele Europei și 
Asiei, întreaga omenire, a întîm- 
pinat raportul lui N. S. Hrușciov, 
lucrările Congresului de la Moscova 
cu un uriaș interes. Intr-adevăr, 
ele nu pot fi limitate nici un mo
ment la problemele exclusiv ale 
dezvoltării Uniunii Sovietice care 
intră într-o etapă nouă a dezvoltă
rii sale; lucrările Congresului al 
XXl-lea au în mod pregnant un ca
racter internațional, influența lor 
se repercutează asupra întregii evo
luții a evenimentelor pe plan mon
dial pe o întregă perioadă istorică. 
,,Succesele noastre în îndeplinirea 
planului — spunea N. S. Hrușciov 
— vor atrage de partea socialismu
lui milioane de noi adepți, vor duce 
la consolidarea forțelor păcii și la 
slăbirea forțelor războiului, vor pro
voca schimbări uriașe nu numai în 
țara noastră, ci și în întreaga lume. 
Pe arena internațională se va pro
duce, în domeniul economic, o 
schimbare hotărîtoare în favoarea 
socialismului."

Cifrele planului septenal dau un 
răspuns mai complet la întrebarea 
care de decenii preocupă omenirea : 
cui îi aparține viitorul î Apariția 

societății socialiste, dezvoltarea ei, 
formarea sistemului socialist mon
dial, au însemnat etape pe calea 
afirmării superiorității absolute a 
socialismului în întreaga lume.

In anii care s-au scurs s-a vădit 
că superioritatea socialismului asu
pra capitalismului constă in primul 
rînd în faptul că a reușit să im
prime dezvoltării economiei un ritm 
necunoscut capitalismului. Toate 
planurile de perspectivă elaborate și 
traduse în viață de poporul sovietic 
erau caracterizate de o creștere 
foarte puternică a ritmului indus
triei. In perioada 1913-1957 indus
tria U.R.S.S. a crescut de 33 de 
oii, ;n timp ce în S U.A. doar de 
4,1 ori ; producția industriei de 
mașini a crescut în U.R.S.S. în a- 
ceeași perioadă de 200 de ori, în 
timp ce în S.U.A. numai de 17 ori; 
producția de energie electrică în 
U.R.S.S. a crescut de 108 ori, în 
timp ce în S.U.A. de 29 de ori ; 
producția de oțel în U.R.S.S; de 12 
ori, în S.U.A. de 3 ori; producția 
de ciment in U.R.S.S. de 19 ori, 
în S.U.A. de 3 ori. In cele patru 
decenii 1918-1957 producția indus
trială a Uniunii Sovietice a crescut 
în medie anual cu 10,1% în timp 
ce pentru S.U.A. această cifră re

prezintă doar 3,2%, iar pentru An
glia 1,9%.

Această superioritate extraordi
nară în ritmul producției industria
le a fost realizată de Uniunea Sovi
etică în ciuda faptului că din cei 
41 de ani de existență a puterii 
sovietice cel puțin 18 au fost ani 
de război civil sau de război (cel 
de-al doilea război mondial). Practic 
deci, ritmul industrial în perioada 
de pace a fost mult superior chiar 
cifrelor medii citate mai înainte.

Faptele arată — și ele nu pot fi 
infirmate — că în cele patru decenii 
Uniunea Sovietică pornind de la 
nimic a ajuns din urmă și a depășii 
Anglia, Germania occidentală și 
Franța în ceea ce privește nivelul 
absolut al producției de fontă, oțel, 
cărbune, energie electrică, ciment 
ș. a. In ceea ce privește producția 
pe cap de locuitor la minereu de 
mangan, crom, nichel, locomotive 
electrice, vagoane de pasageri, 
combine cerealiere, lină, cereale, 
cartofi, numărul porcinelor și ovi
nelor, U.R.S.S. a depășit deja nive
lul producției medii pe cap de locu
itor din S.U.A., iar în ce privește 
producția de minereu de fier, căr
bune, țesături de lină și grăsimi a- 
nimale, s-a apropiat de nivelul me

diu ai producției pe cap de locui
tor din S.U.A.

Planul septenal exercită o puter
nică influență asupra întregii ome
niri în special asupra popoarelor 
din țările slab dezvoltate, care văd 
în exemplul construcției economice 
din țările socialiste, in marile reali
zări ale Uniunii Sovietice, singura 
cale pe care ele pot păși spre elibe
rarea lor deplină. întrecerea între 
cele două sisteme și marile victorii 
ale sistemului socialist, au prin ur
mare o însemnătate primordială 
pentru țările ștab dezvoltate din 
Asia, Africa și America Latină, 
aceasta cu atit mai mult cu cit po
poarele acestor țări au pășit în pre
zent într-o fază a luptei hotărîte 
pentru libertate și progres social și 
economic, împotriva exploatării im
perialiste, a relațiilor bazate pe ine
galitate care sînt dominante in orin- 
duirea capitalistă. Fiecare nouă vic
torie a socialismului creează condi
ții tot mai favorabile pentru dezvol
tarea mișcării de eliberare naționa
lă în țările economice slab dezvol
tate ale lumii capitaliste.

Popoarele din țările slab dezvol
tate apreciază în majoritatea lor 
covîrșitoare că singura lor cale este 
calea deplinei eliberări de sistemul 

exploatării capitaliste și nu întîm- 
plător programele care prevăd di
verse idei „socialiste" se înmulțesc 
în rîndul acestor țări. G-orge Alien, 
directorul Biroului de informații al 
S.U.A., constata că popoarele țări
lor slab dezvoltate „consideră că 
sistemul sovietic le poate ajuta să- 
și reconstruiască structura economi
că și socială încă în decursul ac
tualei generații". Conducătorii lagă
rului imperialist sînt nevdiți să con
state tot mai des că au pierdut în
trecerea cu socialismul nli numai 
în domeniul propriu-zis 1 activității 
economice, ci și al luptei pentru 
mintea și inima popoarelor.

Încă în anul 1921 Leahi spunea : 
„In momentul de față principala în- 
rîurire asupra evoluției evenimente
lor internaționale o exercităm prin 
politica noastră economică. In acest 
domeniu lupta se duce pe scară 
mondială. Dacă rezolvăm această 
problemă cîștigăm sigur și definitiv 
întrecerea pe scară internațională".

Aceste cuvinte pline de previziu
ne ale lui Lenin revin în memorie 
în prezent cînd studiezi cifrele pla
nului septenal, întrucît acestea a* 
rată concret tocmai înrîurirea so
cialismului asupra întregii omeniri, 
asupra soartei și viitorului evolu
ției societății omenești,
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