
O liotârîre 
de Importanța 

deosebită

I
 Trăim intr-o \pocă — grație 
orindnirii socialiste — cind for
țele de producție se dezvoltă in
tr-im ritm vertiginos. Cu dez
voltarea impetuoasă a industri
ei trebuie să tină pas în mod ne
mijlocit și celelalte comparti
mente care concură indirect la 
înflorirea continuă a economiei 
naționale.

Un înalt exemplu de aplicare 
in viață a teoriei marxist-leninis- 
te privind dezvoltarea vertiginoa
să și In același timp armonioasă 
a tuturor ramurilor economiei 
naționale, găsim în hotărlrile 
elaborate de partid și guvern. 
Recenta hotărîre cu privire la 

învățămintul mediu și superior 
seral și fără frecvență, stă măr
turie a grijii permanente a par
tidului și guvernului, privind ri
dicarea continuă a nivelului teh- 
nico-cultural al maselor munci
toare. Hotărîrea nu consemnea
ză numai un fapt in sine, 
indică linia generală, care 
asigure pe deplin creșterea 

inelului tehnic și de cultură 
inerală a celor ce muncesc.
\ Siderurgiștii hunedoreni 
\primit cu entuziasm această

ci 
să 
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au 
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iărire, conștienți fond că drumul 
cel mai scurt spre sporirea neîn
cetată a producției de metal tre
ce prin îmbogățirea și 'împrospă
tarea permanentă și organizată a 
nivelului'tehnic și de cultură ge
nerală. Hotărirea constituie un 
pas important spre introducerea 
obligatorie a invățămîntului me
diu de cultură generală, consti
tuie o verigă de importanță isto
rică in aplicarea in -oieță a indi
cației leniniste, „invățați, invă
țați, înoățați!"
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20 de zile mai de vreme.

bliilui 
zentat 
certul

Intre 15-19 martie va fi Hunedoara expoziția
„U.R.S.S. în plin avînt al construi rii comunismului".

In foto : un grup de vizitatori ad mirînd macheta artificială a celui 
de-al treiea „Sputnic",

De la Reșița ni
Oțelarii reșlțeni șl-au reînoit an

gajamentul cu încă 10 000 tone o- 
țel. Aceasta înseamnă că pînă la 
sfîrșitul anului ei vor produce pes
te sarcinile de plan 40.000 tone o- 
țel. Zilele trecute au elaborat cea de 
a zecea mie tonă de oțel din contul 
angajamentului înregistrînd suc-

Kealizări în
In întrecerea ce se duce de către 

muncitorii și tehnicienii cocsari, 
obiectivul principal îl constituie fo
losirea la maxim a capacității cup
toarelor, lucru care se și realizează 
în fiecare zi. Aceasta a făcut ca în 
primele zece zile ale lunii martie 
furnalele să primească 2.100 tone 
cocs metalurgic peste plan.
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Au trecut primele luni de cind si- 
derurgiștii hunedoreni au adresat 
chemarea la întrecere către meta- 
lurgiștii reșlțeni pentru o producție 
sporită de fontă, oțel și laminate. 
Perspectivele acestei întreceri sint 
concretizate în angajamentul total 
al siderurgiștilor din întreaga țară, 
care s-au angajat să dea în cursul 
acestui an peste sarcinile de plan 
109.000 tone oțel, 35.000 tone fontă, 
35.000 tone laminate.

Pentru colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni din combinatul 
nostru, problema centrală o consti
tuie fără îndoială atingerea de in
dici tehnico-ecouomici superiori Re- 
șiței. Eforturile depuse pină în pre
zent arată cu destulă claritate po
sibilitățile largi care există în a- 
ceastă privință; preocuparea per
manentă pentru respectarea angaja
mentelor ce se manifestă atît din 
partea, conducerii combinatului și a 
cadrelor tehnice, cit și din partea 
masei de muncitori. In fruntea tu
turor acestor acțiuni stau organiza
țiile de partid, care cu pricepere 
și competență canalizează energia 
creatoare a maselor în direcția prin
cipală, în sectoarele care hotărăsc 
soarta întrecerii

Printre furnaliștii ca
re se străduiesc să dea 
patriei mai multă fon
tă se numără și prim- 
topitorul Costea Nico- 
lae de la furnalul nr. 6.

se comunică
cesu! îndeplinirii planului trimestri
al cti

Indicele de utilizare a cuptoare
lor Martin a sporit cu mai bine de 
două ori față de cel realizat în anul 
trecut. De la începutul a.nului și pînă 
în prezent oțelarii reșlțeni au reali
zat economii la prețul de cost de 
3.389 000 lei.

prima decadă
Cu aceeași însuflețire se desfă

șoară activitatea și la secțiile chi
mice. Aci în prima decadă produc
ția de sulf a crescut cu 18,22 la 
sută, cea de gudron brut cu 22 la 
sută și de benzen brut cu 23,14 la 
sută. Acestea sînt primele reali
zări pe luna martie.

Huneck
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Pînă în momentul de față, C.S.H. 
a reușit să-și îndeplinească anga
jamentele eșalonate pentru perioa
da expirată. In contul angajamentu
lui au fost produse pînă la 8 mar
tie : 11.606 tone cocs metalurgic,
11.184 tone oțel, 1.305 tone lamina
te peste plan. Pe cuptoare indicele 
de utilizare este de 5,04. Dar, și 
„adversarii" noștrii au obținut rea
lizări deosebite. Pe lunile ianuarie 
și februarie au dat peste plan
8.184 tone oțel (numai cu două cup
toare) au sporit indicele de utili
zare la 6,73 tone pe m.p. vatră; 
au redus rebutul de la 3,5 la sută 
admis, la 3,25, iar la prețul de cost 
au reușit să facă economii de 99,24 
|ei pe tona de oțel.

Este prețios pentru noi să cu 
noaștem modul cum oțeiarii reși- 
țeni au reușit să obțină asemenea 
rezultate. Aceasta, cu atit mai 
mult, cu cit indicele realizat de ei 
este cu mult mai mare decît indice
le realizat de noi la cuptoarele 
similare. In ciuda oricăror afirma
ții făcute de sceptici, trebuie recu
noscut că la baza acestor realizări 
stă preocuparea deosebită pentrU 
îmbunătățirea continuă a tehnolo
giei, pentru introducerea experien

ței avansate. Astfel, s-au luat mă- 
suri de modificări constructive la
cuptoare, s-a introdus și se respec
tă cu strictețe standardizarea încăr
căturilor cu fier vechi. Maiștrii se 
ocupă în mod deosebit de dozarea 
șarjelor și încălcarea cuptoarelor. 
Aceasta a permis ca durata șarjei 
să se reducă de la 6 ore și 42 de 
minute în ianuarie, la 6 ore și 12 
minute în februarie. îmbunătățirea 
activității tehnice a dus și la o 

îmbunătățire simțitoare a activită
ții economice concretizată în redu
cerea prețului de cost cu peste 99 
lei pe tonă. Realizările reșițenilor 
sînt rezultatele unei muiicî asiduie, 
duse de întregul colectiv al combi
natului, al unei conduceri concrete 
a întrecerii socialiste din partea 
organizațiilor de partid și sindicale 
și datorită unui nivel înalt al între-

Tealrul de păpuși din Alba- 
Iulia la Hunedoara

Iii zilele de 22 și 23 martie, colec
tivul Teatrului de păpuși „Prichin
del" din Albâ-Itilia va da în ora
șul nostru, în sala Teatrului nou, 
două spectacole cu basmul „Aladin 
și lampa fermecată”.

Autobuse la Cinciș
Ca urinare a numeroaselor cereri 

ale oamenilor muncii din orașul 
nostru, care locuiesc în satele de pe 
valea Cernei, au început să circule 
pe ruta Hunedoara — Cinciș auto
buse ale întreprinderii regionale de 
transporturi. De la 1 aprilie aces
tea vor circula pe traseul Deva — 
Cinciș.

Spectacol muzical
12 martie colectivul ansam- 
de estradă al EC.S.H. a pre- 
pe scena teatrului nou, con- 
muzicâî 'Vreau să cînt".

Proletari din foaie țările, imiți-odl
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gii munci politice de masă. Astfel, 
în cadrul colturilor roșii sint or
ganizate acțiuni sistematice în le
gătură cu angajamentele, la club 
inginerii și tehnicienii țin conferin
țe pe tema : „Ce trebuie făcut pen
tru a cîștiga întrecerea cu Hune
doara" ; iar în întregul combinat 
agitația vizuală popularizează con
cret realizările obținute în produc
ție, fruntașii, situația realizării an
gajamentelor la Hunedoara.

Esența întrecerii constă în a în
văța din experiența celorlalți, a 
generaliza tot ceea ce este bun, a 
face ca realizările de azi să fie 
mai bune decît cele de ieri.

Reevaluarea posibilităților oțela- 
rilor din combinat și a tuturor ce
lorlalte secții trebuie să fie un im
bold nou de îmbunătățire a întregii 
activități în producție și în primul 
rînd de lichidare a lipsurilor și 
strangulărilor ce țin încă pe loc ini
țiativa maselor. Măsurile luate de 
conducerea combinatului din Hune
doara în ceea ce privește îmbună
tățirea aprovizionării oțelarilor cu 
fier vechi și reorganizarea secției 
de șarjabilizare, introducerea ur
măririi operative a prețului de cost 
în secțiile de bază, controlul pre
ventiv al cheltuielilor de regie, re
prezintă factori importanți în asigu
rarea îndeplinirii angajamentelor 
luate Dar, aceste măsuri sînt încă 
insuficiente. Centrul de greutate în 
activitatea conducerii tehnico admi
nistrative din secții, trebuie să-l 
constituie generalizarea experien- 

Inginer N. VLAȘGEANU

In ziua de 12 martie a.c. colecti
vul de muncă al fabricii de aglome
rare, a obținut cel mai mare suc
ces de la punerea în funcțiune a 
fabricii. Rezultatul obținut se con
cretizează în 952 tone aglomerat dat 
peste sarcinile de plan.

în preajma 
deschiderii 
expoziției

Deschiderea la Hunedoara a, ex
poziției „U.R.S.S. în plin avînt al 
construirii comunismului", a stîrnit 
în îîndurile oamenilor muncii din 
orașul nostru un ecou deosebit. Prin 
organizarea expoziției în importan
tul nostru centru industrial se cre
ează pentru siderurgicii și cons
tructorii hunedoreni încă o posibili
tate de a lua cunoștință despre uri
așele succese obținute pe tărîmul 
științei de oamenii sovietici, mai 
cu seamă prin prezența în cadrul ex
poziției a machetelor celor trei 
„Sputnici".

Cu acest prile j ne-am adresat to
varășului Dobrin Ion, setul serviciu
lui organizarea muncii din combi
nat, care ne-a spus următoarele :

—- „Am avut deosebita bucurie 
să particip în anul trecut, împreună 
cu o delegație a siderurgiștilor din 
Hunedoara, la manifestațiile orga
nizate la Moscova în cinstea celei 
de-a 41-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie. Atunci 
am vizitat și „Expoziția Unională 
Agricolă și Industrială" unde, în 
pavilionul Academiei de Științe a 
U.R.S.S., arn admirat pentru întîia 
oară machetele în mărime naturală 
ale celor trei „Sputnici" sovietici. 
Prin lansarea în cosmos a sateliți
lor artificiali ai pămîntului, și la 2 
ianuarie în acest an a primei pla
nete creată de rnîna omului, oamenii 
de știință și constructorii sovietici 
și-au dovedit o dată mai mult supe
rioritatea asupra savanților și cons
tructorilor din țările capitaliste.

In aceste zile, machetele celor 
trei „Sputnici" sovietici vor putea fi 
admirate de către oamenii muncii 
din Hunedoara în cadrul expoziției 
„U.R.S.S. în plin avînt al constru
irii comunismului". Este un titlu 
de mîndrie pentru orașul nostru, 
care corespunde și unei frumoase 
tradiții. In anii din urmă Hunedoa
ra a avut cinstea să primească nu
meroase delegații sovietice, dovezi 
ale strînselor legături de prietenie 
dintre popoarele noastre. Nu de 
mult, inginerul sovietic V. A. Pa- 
leakis a conferențiat la Hunedoara 
despre folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice.

Expoziția deschisă la Hunedoara 
ne aduce încă o mărturie a uriașe
lor succese înregistrate de oamenii 
sovietici în măreața operă de cons
truire a comunismului".

— Succesul — ne-a declarat tova
rășul inginer A. Surda — este de 
fapt rodul întrecerii socialiste ce a 
luat un avînt deosebit în luna mar
tie între toate echipele și brigăzile 
fabricii.



PRESA — ÎN MINA

FIECĂRUI OM AL MUNCII

f Oamenii muncii din orașul 
* nostru acordă o mare importan- 
) ță citirii presei. Ei urmăresc zil- 
< nic evenimentele politice interne 
\ și internaționale, găsesc în co-
ș Ioanele ziarelor probleme de via- 
\ ță. de producție, lucru ce a dus 
'/ în ultimul timp la creșterea nu- 
S mărului de cititori.

Unde există
Buna răspîndire a presei stă in 

centrul atenției organizației de bază 
din cadrul sectorului laminoare. 
Aici, peste 500 de muncitori sînt a- 
bonați la diferite publicații, tocmai 
pentru faptul că există preocupare 
în ceea ce privește difuzarea și co
lectarea de noi abonamente. Diîu- 
zoarea voluntară Constanța L., stă 
uneori peste programul de lucru, 
merge in secție, vorbește cu acei 
oameni care încă n-au pr’ns gustul 
cititului. Același lucru îl face și to-

Exemplu de operativitate
Cu cîteva luni în urmă la turnă

toria de fontă a combinatului numă
rul abonamentelor la ziare și publi
cații era relativ mic.

Sezisată de acest lucru, organi
zația de partid a secției a luat la 

.timp măsura de înlocuire a difuzoru
lui voluntar cu tovarășa Suciu Flo- 
rica. Sprijinită efectiv de comuniști 
s-a deprins în scurt timp cu a- 
ceastă muncă pe care o prestează 
cu mult simț de răspundere. Funcția 
de magazineră pe care o îndepli
nește efectiv o obligă să jie, în de
cursul celor 8 ore de muncă, la

La oțelăria .Martin veche, lucrea
ză un mare număr de muncitori. 
Despre ei vorbesc ziarele zilnic. 
Lupta lor pentru sporirea produc
ției de oțel este de asemenea cu
noscută. Numai că organizația de 
partid de aici, manifestă o mare

Acolo uncie 
nu pătrunde presa

In problema abonamentelor și 
difuzării presei, lipsuri serioase au 
existat și la laminorul bluming.

Aici, deși lucrează un număr ma
re de salariați, totuși numărul celor 
abonați la presă este foarte mic. De 
exemplu, în luna februarie a. c. 
n-au existat decît 63 de abo
namente. Cum a fost posibil acest 
lucru ?

Biroul organizației de bază 
P.M.R. și îndeosebi fostul secretar 

..alacesteia Nebela loșif, în loc .să 
desfășoare o largă muncă politică 
și organizatorică pentru răspîndirea 
presei, a lăsat această latură a 
muncii de partid pe plan secundar. 
Ca urmare a acestui fapt, în con
știința și viața unor muncitori a în
ceput să apară și să se manifeste 
deprinderi nesănătoase tendințe de 
a citi literatură decadentă sau mis
tică, așa cum a obișnuit să facă 
tinerii Ionescu Marin și I. Erernie.

Tată unde duce nepăsarea mani
festată față de răspîndirea. și ci
tirea presei. Acolo unde nu pătrunde 
presa, pătrund alte preocupări, stră
ine educației noastre socialiste.

Se poate arăta că în luna martie 
s-a făcut un pas spre îmbunătățirea 
difuzării presei și mărirea număru
lui de abonamente. Dar totuși cele 
155 abonamente nu satisfac încă pe 
declin cerințele tuturor luminătorilor. 
De aceea noul birou al organizației 
de bază a luat măsuri eficace ca în 
luna aprilie numărul cititorilor să 
ajungă la cel puțin 400 tovarăși,

Cititorii orașului nostru aș- ' 
teaptă insă o difuzare bună, ope- > 
rativă- pentru a nu rămîne în \ 
urma evenimentelor. Inirucit lai 
redacția noastră au sosit o seriei 
de șezi sări în legătură cu di fu- 1 
zarea defectuoasă a presei, zile- < 
le acestea s-a întreprins un raid. \ 

Publicăm mai jos cîteva din / 
constatările de pe teren: ?

preocupare
varășul Mihăilescu Ion, membru în 
biroul organizației de bază. El 
discută mai mult cu membrii și 
candidații de partid asupra rostu
lui ce îl are presa în munca de zi 
cu zi. Datorită acestui fapt, în sec
torul laminoare nu există maistru 
sau tehnician inginer sau mane- 
vrant fără să fie abonat la o publi
cație. Exemplul sectorului laminoare 
în ceea ce privește răspîndirea pre
sei, poate fi luat și de alte secții 
și. sectoare din cadrul combinatului.

locul de muncă. Ca toate a- 
cestea, tovarășa Suciu își găsește 
timp și pentru difuzarea operativă 
a presei la locul de muncă al turnă
torilor, incit zilnic. înainte de ora 
12 toți nbonații din secție intră In 
posesia ziarelor. Această operativi
tate a scutit-o pe tovarășa Suciu de 
multe greutăți ivite altădată în co
lectarea de abonamente si a ajutat-o 
să sporească lună de lună numărul 
de abonamente, atît la publicațiile 
centrale, cit și la cele locale, incit 
pe luna martie a. c. peste 50 la sută 
din muncitorii secției sînt abonați.

Pentru ce aceasta situajie?
indolență față de buna răspîndire 
a presei. In legătură cu aceasta 
cîteva exemple sînt ediiicatoare.

După cum se știe la oțelăria ve
che au apărut bine cunoscutele ini
țiative pentru sporirea cantității de 
metal. întreaga presă a vor
bit despre aceste inițiative. Era 
firesc deci, ca organizația de bază 
să se intereseze de felul cum ajunge 
ziarul în mîna oțelarilor.

Realitatea este însă alta. Față de 
numărul mare de muncitori care lu
crează aici, numărul ziarelor este 
extrem de relus. Chiar tovarășii des
pre care ziarele au vorbit atît de 
mult, nu sînt abonați la ziare. 
De pildă, tovarășul Nojogan 
Alexandru este abonat doar la

CÎTEVA CONCLUZII
> Din constatările de pe teren, reie se că acolo unde organizațiile de
< partid au pus în centrul atenției bu na răspîndire a presei, rezultatele 
j au fost satisfăcătoare In această direcție sînt semnificative preocu- 
, pările organizațiilor de bază de la secțiile chimice, laminoare, turnă-

torii și alte organizații din cadrul combinatului.
Există însă serioase lipsuri în răspîndirea presei de partid la unele 

^secții și servicii unde lucrează numeroși salariați și unde numărul
< de abonamente este extrem de redus. La direcția administrativă de pil-
< dă nu ajung decît 3 ziare „Scînteia'', 6 „Scînteia Tineretului” și 1
< „Sportul popular". La serviciul can tine nu sînt decît patru abonamente, 
5 deși aici lucrează peste 200 de sala riați. O situație asemănătoare gă-
< sim și la aglomerator unde nu sînt decît 38 de abonamente, la C.T.E. 
S 2 unde nu sînt decît 13 abonamente sau la laminorul de 650 unde nu 
? intră decît 16 abonamente.
<> In lumina acestor stări de tuer uri, credem că a sosit timpul de a se 
/pune capăt proastei răspîndiri a presei.
< Organizațiile de partid trebuie să ia măsuri în vederea activizării 
Sdifuzorilor voluntari pentru ca aceștia să colecteze cît mai multe abo
namente. Activizarea difuzorilor voluntari nu trebuie să fie înțeleasă

la orga nizațiile de bază, pentru a le atra- 
număru lui de abonamente. Ei trebuie să se 
al orga nizațiilor de bază, al membrilor și 
necesar de asemenea a se lua măsuri de 
presei, pentru ca muncitorii să fie la curent

îngust, adică chemarea lor 
ge atenția asupra măririi 
bucure de sprijinul concret 
candidaților de partid. Este 
difuzare mai operativă a 
cu tot ce se înfîmplă pe pian intern și internațional.

Luptînd pentru o mai bună răs pîndire a presei, vom putea aduce 
o contribuție de seamă la munca de educare a oamenilor muncii în spi
ritul învățăturii marxist-leninisfe.

Comoditatea
reversul operativității

Că operativitatea este una din 
condițiile de bază în munca de di
fuzare a presei, este un lucru cunos
cut. Cu toate acestea însă, sînt și 
secții unde organizațiile dc bază, nu-i 
îndrumă pe difuzorii voluntari să fo
losească cele mai potrivite metode 
pentru ca ziarele să ajungă la timp 
în mina abonaților.

O astfel de secție este oțelăria 
nouă. Difuzorul voluntar de aci, Sa- 
su loan aduce ziarele la vestiarul 
secției, unde le selecționează, le 
aranjează în rafturi și așteaptă... 
așteaptă ca oamenii să vină singuri 
să și le ia. Cum oțelar'i însă nu pot 
părăsi cuptoarele în timpul celor 
8 ore de muncă, cum mulți dintre 
ei nu mai trec pe la vestiar la ie
șirea din schimb, ziarele zac zile 
în șir în rafturi. Următorul exemplu 
e cît se poate de concludent : zia
rele de sîmbătă 7 martie a. c. 
(Scînteia, Munca, Scînteia tineretu
lui și Uzina noastră) nu ajunseseră 
în mîna abonaților nici miercuri 11 
martie, în ciuda faptului că în unele 
din acestea se vorbea chiar despre 
succesul deosebit al oțelarilor.

Se înțelege că în felul acesta 
nici pe departe nu poa.te fi atins 
țelul stimulativ, mobilizator, al ar
ticolelor de popularizare care apar 
în presa noastră. Tocmai de aceea 
organizația de bază de la oțelăria 
nouă trebuie să schimbe felul 
static de muncă al difuzorului vo
luntar din secție și să-l îndrume 
spre o muncă vie de teren, îneît zi
arele să fie înmînate abonaților la 
locul lor de muncă chiar în ziua în 
care ele sosesc.

„Scînteia". Nu mai vorbim de to
varășul Popescu Mircea, șeful sec
torului — oțelăria veche — sau de 
tovarășul Găvănescu, șef de schimb, 
care nu sînt abonați la nici un ziar. 
Întrebat de această situație, tova
rășul Toma Adam, secretarul orga
nizației de bază, răspunde că „nu vin 
ziarele la timp".,. Dar tovarășul nu 
spune nimic de felul cum se preo
cupă organizația de bază de răs
pîndirea presei în rîndul oțelarilor, 
lăsînd această latură a muncii de 
partid la voia întîmplării. Este per
mis oare, ca în întreaga oțelărie să 
existe doar zece ziare „Munca”, 
sau 16 ziare „Drumul socialismu
lui" ? Organizația de bază are da
toria să analizeze această stare de 
fapte.

VAGONUL FANTOMĂ
..Intr-o frumoasă dimineață de 

vară, pe la începutul lunii iunie, 
anul trecut, cînd frunzele plopilor 
de pe alei foșneau zglobii sub 
adierea prietenoasă a zefirului și 
ciripitul vrăbiilor tui mai contenea, 
la direcția comercială a combinatu
lui se stîrnise o oarecare fierbere. 
C.e-i tulbura din munca lor obișnuită 
pe tovarășii din această direcție în 
dimineața frumoasă de atunci ? 
Oare ce se întlmplase ?

Pricina era zbirniitul continuu al 
telefonului.

— Aici oțelăria electrică de 20' 
tone 1 N-avem lac pentru cochile!

Intr-o uzină mare cum e a noas
tră, cu atîtea sec
ții, fiecare avînd 
nevoie de fel și 
fel de materii pri
me și materiale, lacul pentru cochi
le necesar oțelăriei electrice însemna 
in păienjenișul de scripte bine ordo
nate ale direcției comerciale o mar
fă, un simplu reper. Caută oamenii 
la locul respectiv, scot repede o fi
șă, apoi răspund:

— Ați primit un vagon cu lac 
pentru cochile acum cîteva zile,

— Da' de unde! N-am primit ni
mic

I 'asăzică, cele două păreri se 
ciocneau cu îndărătnicie, cap în cap. 
De aci a pornit fierberea. Și cerce- 
țările. Piuă cînd, ajungînd la unele 
concluzii, direcția comercială trimi
te către serviciul contabil șef, la 
17 iunie 1958, o adresă care glă- 
suia cam așa : ,,/n ziua ae 29 mai 
1958, orele 5,10 a intrat în stația 
Peștiș vagonul C.F.R. nr. Z. 3848108 
încărcat cu 6.000 kg. lac... Deoarece 
acest vagon n-a fost descărcat și 
nici recepționat de către destinatar 
— oțelăria electrică de 20 tone — 
vă rugăm să întreprindeți... etc...." 
Semnat: șeful direcției comerciale.

l:u din această clipă zarva s-a în
tețit

★
Intlmplarea este atît de incîlcită, 

atît de bine ascunsă în neguri, 
că abia cu foarte mare trudă poți 
înțelege unele lucruri. Socotind de 
prisos a vă împărtăși pas cu pas 
peripețiile neașteptate ale vagonu
lui 3848108, vom d-a totuși cîteva a- 
mănunte asupra ciudatei sale'vieți, 
piuă la stadiul ,,dispărut fără urmă". 
Și pe cît posibil ne vom baza pe 
fapte riguroase.

Este incontestabil că vagonul 
38481G8, încărcat cu 6.000 kg. lac 
a intrat în ziua de 29 mai 1958 în 
stația de joncțiune Peștiș, cu tre
nul C.F.R. 2537. Prezența sa aici, 
la ora aceea, o garantează dirijorii 
serviciului de aprovizionare ai 
C.S.H de la Peștiș, care au întoc
mit documentul de transport res
pectiv, citeț, caligrafic, in patru 
exemplare. Apoi traiectul acestui

♦ ♦♦ ..................—--------------

Rezultatul unei propuneri
Intr-o . consfătuire de producție, 

tovarășul Șeuleanu Lariu de la fa
brica de aglomerare a făcut o pro
punere : confecționarea unei stropi
tori la banda nr. 20, care să prote
jeze banda de arsurile rotorului. 
Fiind confecționată și montată, stro
pitoarea a contribuit la prelungirea 
duratei de funcționare a bandei 
transportoare cu încă două luni, 
realizîndu-se pe această cale eco
nomii în valoare de 10.880 lei.

DASCALU DUMITRU

O inițiativă bună
Ritmul lucrărilor de la laminorul 

de 650 solicită agregate de sudură 
în bună stare de funcționare. De a- 
ceea, electricienii de la atelierul de 
întreținere al I.C.S.H. au luat ini
țiativa să înlăture defecțiunile teh
nice la locul de muncă. Așa se face 

vagon năzdrăvan e îniortochiaf, dar 
poate fi urmărit. El momește spre 
stația uzinală Peștiș, unde ajunge 
la ora 10.25, iar de aici e triat și 
trimis acolo unde trebuia să ajun
gă, la O.S.M. II. Datorită abilității 
tovarășilor Rovetița Constantin, im
piegat dc mișcare și magazinerul 
de tranzit Berei Herman, în soarta 
vagonului intervin două modificări, 
aparent lipsite de însemnătate. In- 
tîi, e obligat să-și schimbe conținu
tul dintr-o simplă trăsătură de con
dei — păcură în loc de lac — al 
doilea, e îndrumat nu în sectorul 
de destinație, ci cîțiva pași mai în
colo, la O.S.M. 1. La ora 13.35 în 

aceeași zi, trenul 
uzinal C. 25, care 
ducea printre al
tele și vagonul nos

tru, este luat în primire de impie
gatul de mișcare Moldovan Ion.

Din această clipă, asupra desti
nului vagonului 3848108, s-a lăsat 
bezna cea mai adîncă. A intrat în 
pămînt ? s-a evaporat în aer ? a 
pornit-o din proprie inițiativă pe al
tă linie, s-a ascuns undeva ? Taină 
mare l

O singură rază de lumină vine să 
împrumute o notă de optimism si
tuației tragice a vagonului: la 29 
iunie 1958 s-a întocmit fișa de re
cepție nr 470 semnată calm de to
varășii Hie Adalbert, șef al depozi
tului 10 carburanți și' Sicoe Aurel, 
controlor tehnic, prin care se certi
fică oficial recepția celor șase tone 
de iac. Chițibușarii ar putea obiecta 
că această recepție S-a făcut o lună 
de zile după intrarea vagonului în 
uzină și două s’ptămîni după recla- 
mația direcției comerciale. Alții ar 
putea interveni spunlnd că în reali
tate depozitul de carburanți nu a 
primit și nu are această marfă. în
tunericul rămîne apoape deplin.

A fost descărcat lacul în bazi
nul de păcură ? a plecat înapoi ca 
vagonul 3848108 fără să fie descăr
cat ? Nimeni nu știe.

Ceea ce este sigur, este că uzina 
a suferit din această cauză o pagu
bă de exact 40.477 lei. Iar vinovății 
sînt, în afară de cei numiți: Chereji 
Maria, magaziner de tranzit și 
Chiru Constantin, impiegat de miș
care.

După un an de la această miste
rioasă întlmplare, e timpul să se 
facă lumină.

MIRCEA ENESGU

At>ona|I~va
LA ZIARUL

că echipa tovarășului Copăceanu 
Ion a reparat în ultimele două luni 
un număr de 7 agregate de sudură, 
care au fost redate în scurt timp 
producției.

ION DUMITRESCU

Agitația vizuală pe teme 
actuale

Biroul organizației de partid de 
la secția H-a furnale a luat măsuri 
pentru legarea agitației vizuale de 
sarcinile economice actuale. Un co
lectiv de muncitori în frunte cu too. 
Amariei Ion a scris și expus la lo
curile de muncă din secție 35 lozinci 
mobilizatoare, lată cîteva din ele t 
,,Fufnaliști, luptați pentru indici 
inviți de utilizare a agregatelor''. 
„Străduiți-vă să obțineți victoria 
în întrecere cu siderurgiștii reși* 
țeni", ș. a.

CRO1TORF.SGU GHEORGHH



VIAȚA DE PARTID

Educarea candidaților de partid
sarcină de seamă

NOTE
A cui e răspunderea?

Una dintre sarcinile organizați
ilor de partid este îmbunătățirea 
continuă a educării partinice a 
membrilor și condidaților de par
tid In această direcție, o bună 
experiență are organizația de 
bază montaj instalații din cadrul 
l.C.S.H. Aici pe lingă faptul că e- 
xistă o preocupare permanentă în 
direcția primirii in partid, organi
zația de bază se interesează îndea
proape de felul cum se desfășoară 
munca de educare a candidaților de 
partid, pentru ca aceștia să devină 
luptători politici clarvăzători, mili
tant! activi în lupta pentru înfăptui
rea politicii partidului nostru.

Ce metode folosește în această 
muncă biroul organizației de bază ? 
El repartizează candidaților de par
tid sarcini concrete, consultîndu se 
în prealabil cu membrii de partid 
care i cunosc mai bine pe candidați. 
Tovarășii care se ocupă de educa
rea candidaților informează aduna
rea generală asupra felului cum 
muncește tovarășul respectiv, ce ci
tește, dacă are o comportare sănă
toasă în societate. Aceasta a făcut 
ca mulți dintre candidați să dețină 
astăzi funcții de răspundere in pro
duc.ie. lo.arășii Cușmir G..e rgr.e, 
Marian Ștefan, Nastase Nicolae șl 
multi alții sînt acum șefi de echi
pă, tovarăși care conduc lucrări im
portante în cadrul sectorului.

Activitatea de educare a candida
ților de partid, nu s-a redus numai 
la repartizarea de sarcini. Organi
zația de bază no a pierdut din vede
re faptul că candidații de partid 
sînt comuniști în formare și pentru 
aceasta lor trebuie să li se dea în
drumări concrete, multilaterale.

Este interesant cazul candidatului 
de partid Mălăelea loan. Cind a 
lost pus în discuția adunării gene
rale pentru a fi primit în rîndul 
candidaților de partid, o parte din 
comuniști nu prea au fost de acord 
cu primirea lui în partid, pe motiv 
că era scandalagiu, malagambist. 
S-au găsit însă tovarăși care au vă
zut la tovarășul Mălăelea și lucruri 
bune, faptul că era un bun muncitor 
n producție Și atunci s-a hotărit 
:a totuși să fie primit, însă să se 

muncească cu el Biroul organizației
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Cursuri de pregătire a agitatorilor
De curînd, în orașul nostru a 

început școlarizarea agitatorilor de 
pe lîngă organizațiile dc bază. In 
cadrul acestor cursuri sînt predate 
lecții metodice nrivind munca de 
agitație, pe baza ciclului de lecții 
trimise de către secția de propa
gandă și agitație a Comitetului re
gional de partid.

La oțelăria nouă de pildă, sînt 
cuprinși peste 60 agitatori, iar la 
G.F.U. numărul agitatorilor cuprinși

In ultimele luni ale anului 1958, 
în secția noastră calitatea produse
lor mai lasă de dorit. Cantitățile de 
rebut depășeau procentul admis. Ga 
urmare a acestei situații, care nu ne 
făcea de loc cinste, conducerea poli-, 
tico-administrativă a secției a con
statat cu ocazia unei analize făcute 
că una din principalele cauze ale 
creșterii procentului de rebut o con
stituie neglijența unor muncitori care 
lucrau neatenți cu instalațiile exis
tente — instalații cu care înainte 
vreme s-au obținut totuși rezultate 
frumoase.

Astfel, s-a observat că față de a- 
cele neglijențe care aveau loc în 
cadru! schimburilor, maiștrii care 
sînt principalii conducători ai proce
sului de producție nu luau întotdea
una măsurile eficace care să asigure 
o mai bună folosire și întreținere a 
agregatelor, nu trăgeau la răspundere 
cu destulă tărie pe cei ce încălcau 
instrucțiunile tehnologice, De aseme-, 

de bază a încredințat tovarășului 
Tuțescu Ion sarcina de a se ocupa 
de tovarășul Mălăelea în direc.ia 
educării lui în spiritul moralei co
muniste. Și rînd pe rînd, apucături
le rele ce i s-au arătat în cadrul 
adunării generale, au fost lichidate, 
Acum tovarășul Mălăelea este e- 
xemplu în muncă și corectitudine și 
conduce una din cele mai bune e- 
chipe de instalatori.

Aceste cîteva exemple reflectă în 
mod grăitor însemnătatea ce o are 
munca de educare a candidaților de 
partid

Firește că organizația de bază a 
folosit și alie metode în această 
muncă. Periodic s-au făcut expu
neri îri fața candidaților asupra 
principalelor probleme ale vie
ții de partid, cum sînt discipli
na de partid, unitatea partidului, 
drepturile și îndatoririle membrilor 
de partid etc. Expuneri interesante 
se fac și în cadrul cercului de stu 
diere a Statutului P.M.R. unde sînt 
cuprinși cei peste 100 de candidați 
de partid.

Întărind continuu munca de edu
care a candidaților de partid, iup- 
tînd pentru apărarea unității și coe
ziunii partidului, organizația de 
bază din cadrul sectorului montaj 
instalații va obține noi succese în 
munca politică și de producție.

G. BACIU

în acest curs este de peste 80 to
varăși.

Pînă în prezent s-au predat lecțiile 
„Rolul agitației politice în construi
rea socialismului” și „Despre orga
nizarea și activitatea colectivelor 
de agitatori”.

Organizațiile de partid au luat 
ntăsuii ca aceste lecții să fie pre
date de către tovarăși competenți, 
cu o bogată experiență în munca 
politică.

Din experiența fruntașilor

O măsură bună 
pentru reducerea rebuturilor

nea, s-a constatat că între maiștrii 
de la linia de laminare și muncitorii 
din schimburile lor se legase o prie
tenie neprincipială, bazată in cea 
mai mare parte pe familiaristn.

Față de această situație, organiza
ția de bază, comitetul sindical și 
conducerea secției au luat hotărîrea 
de a organiza începînd din luna fe
bruarie a c. un schimb de experien
ță prin trecerea de pe un schimb 
pe altul a maiștrilor de la linia de 
laminare. La început, pentru unii 
muncitori și chiar maiștri, schimbul 
de experiență părea fără prea mare 
importanță și în consecință ei sus
țineau că ar fi mai bine să se lucre
ze ca și mai înainte, Cu timpul însă,

> Dreniuș Ecaterina lucrează în ) 
( laboratorul centralei termoelec- 5 
(trice nr. 2 din combinat. Prin > 
[•calitatea analizelor pe care le J 
( face contribuie la buna funcție- < 
’ nare a cazanelor. j
/■ In foto : Dremuș Ecaterina <; 
Cexecutînd o analiză a carburan-1 
f ților pentru cazane <
AAAAa.*'

Crește numărul 
cititorilor

Cartea a devenit prieten de ne
despărțit al multor cetățeni din Hu
nedoara. 1297 oameni ai muncii au 
devenit cititori, prieteni activi ai bi
bliotecii raionale din localitate. In 
ultimele două luni ale acestui an, 
ei au citit 8.392 cărți de literatură 
beletristică, politică, tehnică și ști
ințifică. Cei mai buni cititori sînt 
tovarășii Eaici Gheorghe, Vlad Mi
ron, Floreă Grigore și alții, care au 
citit pînă acum în medie 40-50 cărți.

VASILE ION 
corespondent

De ce producția laminorului bluming nu este ritmică
Colectivul de muncă a! marelui 

laminor bluming și conducerea com
binatului siderurgic și-au asumat o 
mare răspundere atunci cînd s-au 
angajat ca în anul acesta să spo
rească producția de blumuri cu 
80.000 tone față de sarcina plani
ficată,

La sfîrșitul lunii ianuarie s-a în
registrat primul succes din noul 
an ; planul lunar a fost îndeplinit 
și depășit cu cîteva mii de tone. 
Pe la fiirșitul lumi februarie apă
ruseră însă unele neajunsuri care 
în luna martie s-au accentuai. Este 
vorba de sistemul defectuos de a- 
provizionare cu lingouri pentru la

cînd maiștrii nu au mai tolerat aba
terile de la procesul tehnologie, s-a 
văzut că într-adevăr măsura luată 
a fost bine venită. Dacă in luna ia
nuarie din acest an procentul de 
rebut în secția noastră a fost cu 
mult depășit, în cur«ul lunii februa
rie cînd s-a făcut rotația pe schim
buri cu maiștrii de la linia de lami
nare, situația s-a schimbat în bine. 
In afară de schimbul maistrului Dra- 
gota Nicolae care a depășit cifra ad
misă de rebut datorită arderilor la 
cuptoare, celelalte două schimburi 
— Trifu Iosif și al tineretului — au 
reușit să reducă simțitor rebuturile. 
De pildă, schimbul tineretului a re
dus rebutul in luna precedentă cu

Vom povesti intii faptele* 
care sini destul de surprinză
toare.

Intr-tina din nopțile trecute, 
la o oră tirzie, cină circulația 
pe străzi se stinsese aproape cu 
totul, trei copii hoinăreau agale 
prin centrul orașului. De obicei, 
la ora aceea copiii dorm acasă 
lingă părinții lor, dar micit noș
tri „eroi", pentru motive care 
urmează să le lămurim, nu a- 
veau altceva mai bun de fă&ut 
decît să colinde ‘ sub cerul sum
bru al sfîrșitului de iarnă stră
zile, ca intr-o plimbare obișnui
tă. La unu din noapte, însă, 
astfel de „activități" își pierd 
caracterul comun, de aceea mi
lițianul de serviciu s-a simțit 
absolut dator, in dreptul său le
gitim, să se întrebe din care 
cauză acei trei copii umblă fără 
nici lin căpătîi în toiul nopții 
prin parcul de mașini al I.Q.O., 
unde el i-a întilnit. Și i-a înso

țit la postul de miliție.
Copiii aveau ținui opț ani, 

iar ceilalți cite cinci. Doi dintre 
ei sînt frați: Petrică și Mircea, 
iar pe cel din urmă îl cheamă 
Carol — sau Corci, cum îi spun 
„prietenii1'. Te-ai fi așteptat de 
la asemenea ținti să fie sfioși, 
tăcuți, să mai și plîngă. De un
de I îndrăzneți și voioși au răs
puns repede și amănunțit la 

toate întrebările. Că nu e prima 
dată cînd fug și hoinăresc noap
tea, că acum cîteva zile pe 
Corci era să-l calce un camion, 
dar că șoferul a frînat „la 
țanc" și altele.

★
Se naște întrebarea: din ce 

cauză acești copii vagabondea
ză și împrumută, încet dar si
gur, cele mai primejdioase de
prinderi ?

Petrică — de opt ani și Mir
cea — de cinci ani — sînt fiii 
lui Baidache Savin, care lucrea

ză în combinat, la oțelărie. infa
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minare. Normal, nu se poate conce
pe ca o șarjă de oțel să intre în 
procesul de laminare, fără a-i cu
noaște calitatea. De fapt, laminato- 
rii nici nu se încumetă să facă a- 
eest lucru. Atunci ?... Stau lingouri
le de oțel lîngă cuptoarele adinei 
pînă ce sosește fișa de evidență a 
șarjei. Și, din păcate stau cam mult. 
Șarja nr. 999 din 11 martie a intrat 
în stripaj la ora 5 iar încărcarea ei 
în cuptoarele adînci nu s-a putut 
fi.ee nici piuă la orele 12 deoarece 
nu sosise fișa de evidență, nu se 
cunoștea calitatea. De ce oare nu 
poate sosi la bluming fișa de evi
dență a șarjelor odată cu trenul de 

60,5%, iar schimbul condus de mais
trul Trifu Iosi/ cu 10%. Rezultatele 
celor două schimburi au făcut ca re
butul pe întreaga secție să fie redus 
cu 11 % față de cifra admisă.

Pentru a se putea trage cele mai 
juste concluzii, acest schimb de ex
periență, prin trecerea maiștrilor de 
pe un schimb pe altul, continuă și 
in această lună. Succesele pozitive 
realizate pînă acum în problema re
buturilor arată că această inițiativă 
este de mare însemnătate și că e 
necesar ca ea să fie extinsă atît la 
maiștrii și șefii de echipă de la ajus
tai, cit și la prim-laminaiorii de la 
linia de laminare. Aplicarea în viață 
a acestei măsuri va duce fără îndo
ială la obținerea în viilor a unor re
zultate și mai bune în ceea ce pri
vește scăderea continuă a procentu
lui de rebuturi, la ieftinirea prețului 
de cost al produselor noastre.

Ing. PAGURAR EUGEN 
secția laminoare

ma lor. Catinca, nu e în pro
ducție. Locuiesc în O.M, blocul 
21. apartamentul 14. Corci — 

tot de cinci ani — e copilul 
electricianului Keresteș Carol și 
al Marei, care locuiesc la rîndul 
lor în strada B 5. Ca punct de 
asemănare, în aceste două fami
lii, neînțelegerile sînt dese, cer
turile și scandalurile se țin lanț, 
cei doi tați vin acasă adesea băuți, 
puși pe arțag. Educația copiilor 
Ier e lăsată în voia soartei. 
„Pedagogia" gîrbaciului și a 
dosului de palmă intră de multe 
ori în aplicare, cuvîntul cald, 
gingășia, sfatul părintesc sînt 
lucruri uitate Cum cresc, deci, 
acești copii ? Ce tendințe le să
desc în suflet părinții lor, la 
vîrsta cînd sufletul copilului a- 
bia se deschide spre viață, spre 
lumină ?

Educația copiilor e unul din 
lucrurile de cea mai gravă și 
mai profundă răspundere ome
nească. Fără grija cea mai â- 
tentă de a încrusta cu răbdare, 
zi de zi, în sufletul copilului 
virtuți care să facă din el un 
om viitor în înțelesul întreg at 
cuvîntul. prime idia împotmoli
rii în defecte și năravuri greu 

de șters mai tîrziu, e destul de 
mare.

Glridiți-vă Keresteș Carol și 
Baidache Savin la minunatele 
posibilități care se deschid în 
societatea noastră tuturor copi
ilor ! Nu aveți dreptul să nu, ți
neți seama de faptul că răspun
derea principală față ae educa
ția copiilor voștri, vă aparține 
acum în întregime. Societatea 
socialistă,. clădită de oamenii 
muncii, are nevoie de tineri cin
stiți și harnici, care să ducă 
mereu înainte ceea ce au înfăp
tuit părinții lor. Copiii voștri de 
azi pot să fie mîine tocmai ase
menea tineri.

Acum răspunderea vă aparține.
1. FLORIAN

t

turnare ? I-a tras cineva la răspun
dere pe cei însărcinați cu întoc
mirea și expedierea la timp a fișe
lor de evidență ?

In ultima vreme apare tot mai 
frecvent și un alt aspect. Se produc 
calități de oțel care nu se încadrea
ză în programul de laminare. Ser
viciul producției și vînzirile nu țin 
cont de cerințele ce trebuie satisfă
cute și în raport de acestea să se 
programeze fabricarea oțelului și 
laminarea lui. Conducerea combina
tului trebuie să privească lucrurile 
și prin prisma de vedere de a nu 
se produce ceea ce se cheamă de 
altfel o imobilizare a fondului de 
rulment. Așa s-a întîmplat cu șar
jele 997 O.L. 34 A ; 944 sau 920 O.L. C 
60, cîteva sute de tone dc oțel, care 
nu era programat să fie laminat 
și probabil nici comandă nu există 
pentru această calitate, fapt ce face 
ca acum lingourile respective să 
stea în depozit pînă eventual se 
va găsi client și pentru ele. Aceas
ta se petrece cu toate că blumingui 
duce lipsă uneori de lingouri pentru 
laminare, Lucrfcidu-se aupă acest 
sistem nu e de mirare de ce nu e- 
xistă la bluming ritmicitate în în
deplinirea planului de producție,

Unor astfel de practici tre
buie pus capăt fără prea multă 
întîrziere. Intre cele două secții 
principale — O.S.M. 2 și bluming 
— să se stabilească o strînsă co
laborare pe linia punerii în concor
danții a planurilor de producție. Tre
buie combătută cu tărie orice ten
dință de a se produce la oțelăria 
nouă indiferent ce calitate de oțel. 
Respectarea sortimentelor trebuie să 
asigure satisfacerea nevoilor de mea 
tal cerut de industria prelucrătoare,

G. ILIESCU



Să învățăm reciproc
din întrecerea socialistă

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

tei pozitive, preocuparea ca indi
cii realizați de muncitorii fruntași 
să devină lin bun al /iecărui furna- 
list, al fiecărui oțelar. Aceasta în
seamnă în practică mii de tone de 
fontă, oțel și laminate peste plan. 
Tocmai de aceea trebuie combătută 
tendința unor conducători ai sec
ției I-a O.S.M. care consideră că 
este de ajuns să aibe, indice re
cord" la anumite cuptoare, mulțu- 
inindu-se în același timp cu indici 
scăzuți la restul cuptoarelor. In a- 
celași timp pe o treaptă mult mai 
înaltă trebuie desfășurată munca 
culturală, politica de masă. Organe
le sindicale și de U.T.M. nu au 
reușit pînă acum să asigure un ni
vel corespunzător muncii lor, față 
de problemele ridicate de întrece
rea desfășurată cu Reșița. De alt
minteri mai nimic în combinat nu

Cînd lipsesc controlul și îndrumarea 
practică pe teren

La 1 aprilie se prevede intrarea 
în funcțiune a unui cuptor de cal- 
cinarea doloinitei necesară oțelă- 
riilor Martin. Lucrările de construc
ție a acestui agregat au fost atacate 
în semestrul II al anului trecut. De 
atunci au trecut mai bine de șase 
luni și la cuptorul de calcinare a 
doloinitei abia ait fost terminate 
lucrările de turnare a betoanelor. 
Deși s-a lucrat cu încetineală, par
tea de susținere propriu-zisă a cup
torului executată din beton armat 
lasă de dorit în ce privește calitatea. 
Atît stîlpii, cît și corpul platformei 
cuptorului prezintă numeroase go
luri de material, care slăbesc rezis
tența construcției. Ce-i drept, ulteri
or constructorii au încercat să le 
„astupe" ntibzînd forțe suplimentare, 
dar construcția continuă să prezinte 
un aspect urît.

Nu'este mai puțin adevărat că șl 
materialele — nisipul și pietrișul — 
folosite la prepararea betonului, nu 
se încadrează întotdeauna în nor
mele tehnologice. Nisipul, de exem
plu, adus de la cariera Huituri, ne- 
fiind bine sortat, a fost amestecat 
cu argilă ; piatra spartă, de aseme
nea, nu corespunde uneori granulo- 
metriei cerută de normele tehnolo
gice, avînd o mare cantitate de praf 
care dăunează calității. Așa se ex
plică faptul că dirigintele de șantier 
a fost nevoit să nu acorde plata 
unei cantități de betoane, în volum 
de circa 50 metri cttbi.

„Uzina noastră“xz -v- xZ-'^-XZXZ xz 7 /

Succes participanfilor la cea 
de a treia ediție a Cupei 
sportive ,,Uzina noastră"

Mîine încep întrecerile sportive 
dotate cu Cupa ziarului nostru. 
Cei care vor lua primul „start" sint 
jucătorii de tenis de masă și șah. 
Dintre partide se remarcă Corvinul 
— Șantierul (I!) ; Siderurgia — 
Șantierul (IV) la tenis și Comer
țul — Constructorul la șah.

Redacția ziarului nostru urează 
tuturor participanților succes deplin.

Programările din etapa a Ii-a 
(Joi 19 martie)

TEMS DE MASA: Administra
tiv CS II — Constructorul; Corvi
nul — C.S A.; Moneda — Comer
țul : Administrativ C.S.H. — C.S.A,; 
Corvinul — Comerțul; Moneda — 
Constructorul, la băieți și Voința — 
Comerțul la fete 

amintește de aceasta și știut este 
că dacă entuziasmul nu este orga
nizat și canalizat spre scopuri con
crete. el se irosește fără a da ran
damentul scontat. In această direc
ție comitetul de întreprindere trebuie 
să analizeze temeinic situația exis
tentă și să ia măsuri energice de li
chidarea rămînerii în urmă.

întrecerea dintre Hunedoara și 
Reșița are o vechime destul de 
mare și o tradiție destul de bogată. 
Ceea ce i-a caracterizat întotdeauna 
pe siderurgiștii combinatului hune- 
dorean a fost tocmai spiritul inova
tor, entuziasmul înflăcărat, încercă
rile caracteristice patriotismului 
fierbinte care de altfel a și fost 
una din cauzele obiective ale succe
selor lor. Aceleași calități au stat 
și la baza angajamentelor actuale 
și tocmai de aceea nu poate fi vreo 
îndoială că aceste angajamente nu 
vor fi realizate.

Vinovați de această stare de lu
cruri se fac pe de o parte tovarășul 
inginer Konig Ditter șf maistrul 
Helerman Carol, coordonatorii lu
crării. cît și direcția tehnică a 
I.C.S.H., care a lipsit șantierul de 
controlul și măsurile necesare. Fap
tul că construcția cuptorului se gă
sește într-o fază mult înlîrziată 
se datorește în bună măsura și neor- 
ganizării lucrului în mod judicios. 
Lucrările au început pe timp favo
rabil turnării de betoane. Atunci 
însă, această operație n-a fost acce
lerată, forțele de lucru fiind mereu 
schimbate de pe un șantier pe altul. 
Sistemul defectuos de organizare a 
șantierului mai este explicat și prin 
alt aspect. Ultimele lucrări de be
toane armate au fost terminate a- 
cum două săptămîni, iar montajul 
construcției metalice încă n-a în
ceput. Și, nici nu poate începe în 
zilele imediat următoare. Asta pen
tru că abia acum au început să fie 
atacate lucrările de confecționare a 
părții metalice a cuptorului -— lu
crări, care puteau fi pregătite încă 
dinainte. Lipsa unui control și a 
îndrumării tehnice practice pe teren 
face ca lăcătușii și sudorii să piar
dă timp prețios de lucru și astfel, 
lucrarea întîrzie mai mult.

In această situație întrebarea oțe- 
larilor: „cine răspunde de neres- 
peetarea termenului de dare în ex
ploatare a cuptorului" va trebui să 
dea de gîndit conducerii I.C.S.H.-

ȘAH ■ Voința — Siderurgistul; 
Șantierul (1) — Șantierul (II) ; 
Voința — Șantierul (II) ; Șantierul 
(I) — Siderurgistul.

încep întrecerile și la volei
Săptăinîna viitoare (joi 19 mar

tie) vor intră- în concurs și volei
baliștii. In prima etapă se vor 
desfășura următoarele partide; 
Moneda — Voința; Știința — Șan
tierul (IV): Siderurgia — Șantie
rul (III).

Reamintim echipelor participante 
și spectatorilor că întrecerile de 
volei se vor desfășura pe arena 
sportivă a -Școlii profesionale, din 
bulevardul „23 August", începînd 
de la ora 16.

•A”
In programul de deslășurare a 

jocurilor din prima etapă a interve
nit o modificare: întrecerile la 
tenis de masă vor avea loc în sala 
de sport a Școlii profesionale.

Vizita delegației guvernamentale sovietice în India
BOMBAY (Agerpres). — TASS 

transmite : La Bombay, Asociația 
indiano-sovietică pentru dezvolta
rea legăturilor culturale a organi
zat o mare recepție în cinstea dele
gației guvernamentale a Uniunii So
vietice care se află în India. Salu- 
tînd pe oaspeții sovietici dr. Balica, 
președintele Consiliului național al 
Asociației indiano-sovietică pentru

,.America la ananghie"
La sesiunea Comitetului executiv 

al A.F.L.-G.I.O,, care a luat sfîrșit 
de curînd, Walter Reuther, vicepreșe
dintele acestei organizații, a propus 
să se organizeze un marș al șomeri
lor la Washington. Scopul acestui 
marș este acela de a arăta că „Ame
rica se află la ananghie".

Probabil că o asemenea demon
strație ar atrage atenția asupra pro
blemei șoma jului în continuă creș
tere. Organele oficiale manifestă o 
totală indiferență față de soarta 
milioanelor de „oameni de prisos", 
victime ale crizei economice. La 
Washington s-a adoptat, în general, 
o poziție de parcă nici n-ar exista 
o problemă a șomajului. „La sfîrși- 
tul anului 1958 —■ relatează revista 
„United States News and World 
Report" — depresiunea a dispărut. 
Locul ei a fost luat de un energic 
proces de refacere a comerțului și 
industriei. Tot mai multi oameni ca
pătă de lucru". La una din ultimele 
sale conferințe de presă, președinte
le Eisenhower a declarat că „națiu
nea se află în pragul unei înfloriri 
în permanentă creștere".

In realitate, în ultimele luni situa
ția s-a înrăutățit. Numărul șomeri
lor totali se ridică la aproape 5 mi
lioane și, după toate aparențele, 
va continua să se mărească.

In această situație, liderilor sindi
catelor le revine, fără îndoială, sar
cina de a întreprinde acțiuni pentru 
apărarea milioanelor de oameni ai 
muncii rămași fără lucru.

NU SE POTOLESC
In Germania occidentală luna fe

bruarie a fost luna carnavalurilor. 
La Koln, Munchen, Frankfurt și în 
alte orașe, carnavalurile s-au înche
iat, în ciuda vremii rele, cu tradițio
nalele procesiuni pe străzi. Partici- 
panții la carnaval, purtînd costume 
alegorice, au parodiat pasiunea pen
tru muștruluiala soldățească, actual
mente în curs de reînviere. Bazele 
de rachete, bombele atomice și ce
lelalte atribute ale militarismului 
vest-german au constituit una din 
principalele teme luate în derîdere.

Carnavalurile populare au luat 
sfîrșit. Dar la Koln anumiți domni 
au organizat la 20 februarie o mas
caradă a lor personală, de altfel cu 
un caracter destul de sinistru. Călăii 
hitleriști ai Europei, Heusinger, Ruge,

* La 11 martie a.c. la Berlin a 
avut loc o recepție cu prilejul celei 
de-a 65-a aniversări a lui Otto Gro- 
tewohl.

* Colonelul Shawaf, căpetenia re
belilor din Mosul, a fost ucis de 
proprii săi subordonați.

* Opinia publica afgană conda
mnă încheierea acordurilor bilatera
le ale S.U.A. cu Iranul, Turcia și 
Pakistanul. 

dezvoltarea legăturilor culturale, a 
declarat că vizita primului ministru 
Jawaharlal Nehrtt în Uniunea So
vietică și vizita în India a șefului 
guvernului sovlelic, N. S. Hrușciov 
au avut o însemnătate extrem de 
mare pentru întărirea relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări. De
legația dumneavoastră, a continuat 
el, care a sosit în India într-o vizi-

După cum relatează agenția Uni
ted Press International, aflînd de 
proiectul unui marș al șomerilor la 
Washington, președintele Eisenho
wer a întrebat ironic dacă liderii 
sindicali nu vor cumva să foloseas
că pentru organizarea unui astfel 
de marș plajele însorite de la Puer- 
to-Rico, unde s-a ținut sesiunea Co
mitetului executiv al A.F.L.-G.I.O. 
Walter Reuther poate să se supere 
pentru această ironie. Dar el nu 
poate să conteste că președintele 
știe cîte ceva despre vîrfurile con
ducătoare ale A.F.L.-G.I.O. Desi
gur că Eisenhower știe, bună
oară, că președintele A.F.L.-G.I.O., 
George .Meany, se laudă că nu a 
participat niciodată la vreo grevă 
sau la vreun pichet de grevă. Este 
într-adevăr greu să ți-1 închipui pe 
acest gentleman bine hrănit în mij
locul greviștilor sau în fruntea unui 
marș al foamei.

Nu este de mirare că propunerea 
lui Reuther de a se organiza un 

- marș al șomerilor nu a fost împărtă
șită de Meany. După cura relatează 
presa, divergențele dintre Meany și 
Reuther au ieșit la iveală chiar în 
prima zi a sesiunii Comitetului exe
cutiv. In cele din urmă, propunerea 
de a se organiza un marș al șome
rilor la Washington a fost respin
să și s-a hotărît ca în locul acestu
ia să se convoace la primăvară o 
„conferință de masă" care să exa
mineze problemele șomajului.

Kaminhuber și alții lepădîndu-și uni
forma Bundeswehrului și punîndu-și 
haine civile, s-au întîlnit în cadrul 
congresului de constituire a unei noi 
organizații de propagandă, botezată 
răsunător „Salvați libertatea". Ei au 
cerut să se „salveze libertatea" de 
„penetrația comunistă" și de „primej
dia comunismului mondial". La acea
stă comedie a participat și ministrul 
de război Strauss.

Pentru a desăvirși asemănarea cu 
o adevărată mascaradă și a distra 
publicul, s-a recurs și la cîteva fete 
drăguțe, care prindeau pe pieptul 
invitaților insignele noii organizații.

Parodia evidentă a apariției unor 
generali hitleriști în rolul de salva
tori ai libertății nu l-a stingherit 
pe secretarul general al N.A.T.O., 
Spaak, care a acceptat ralul de prin
cipal orator la adunarea din Koln. 
Spaak a fost aici absolut la locul său, 
deoarece a declarat că lumea apu
seană poate „salva libertatea" nu
mai cu ajutorul bombelor atomice și 
al bazelor militare. Cu acest prilej, 
belicosul domn Spaak a denumit Ber 
linul occidental „valul apusean".

Singurul fapt liniștitor este că a- 
cest „comitet al libertății" nu are 
de loc succes Din cei 800 de invitați 
s-au prezentat numai 150, iar parti
dul social democrat a anunțat că 
apartenența la această organizație 
este incompatibilă cu rămînerea în 
rîndurile partidului 

I

tă de prietenie, de asemenea va a- 
duce un aport considerabil la cauza 
întăririi prieteniei dintre India și 
U.R.S.S.

V. I, Lihacev, șeful secției pentru 
țările Asiei de sud-est din Ministe
rul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
a transmis, în euvîntul său de răs
puns, locuitorilor din Bombay un 
salut frățesc și urări de bine din 
partea numeroșilor prieteni ai Indi
ei din Uniunea Sovietică. El a sub
liniat că noile uzine, centrale elec
trice, laboratoare și instituie de cer
cetări științifice în care oamenii de 
știință din India lucrează pentru ea 
știința să slujească fericirii omului 
au devenit simbolul Indiei indepen
dente.

./'/X/'

Cronică

1
 Ultima perioadă de timp se 
caracterizează printr-un viu 
schimb de păreri în problemele 
ce afectează interesele păcii și 
securității popoarelor. Acestui 
scop servește și vizita întreprin
să în R. D. Germană de delega
ția guvernamentală a U.RJs.S.

Intr-adevăr, printre chestiuni
le nodale înscrise Ia ordinea zi
lei pe agenda evenimentelor in
ternaționale. se numără și pro
blema germană. Din rezolvarea 
acestei situații decurg mari po
sibilități în sensul de a elimina 
definitiv butoiul cu pulbere din 
Europa, creindu-se astfel moda
litatea de a rezolva și alte pro
bleme prin mijloace pașnice, 

j Ge trebuie făcut în acest sens 
este reamintit de N. S. Hruș
ciov cu prilejul marelui miting 
ce a avut loc la Berlin la 9 

? martie a,c. „Noi vrein — a 
(spus N. S. Hrușciov — ca toți 
5 să înțeleagă foarte clar că pro
punerile noastre privind încheie- 
<rea Tratatului de Pace cu cele 
/două state germane, privind li- 
(chidarea regimului de ocupa*ie 
Mn Berlinul occidental, sînt dic- 
( tate de grija de a despărți for- 
<jțele armate ale celor două la- 
Sgăre și de a normaliza situația 
zîn această parte a lumii".
> Propunerile Uniunii Sovietî- 
z ce sint interpretate în occident 
(de altei în mod ne just, ca fiind 
£ ultimative. Speranța pusă de 
<cercurile reacționare în „mane- 

vra politică" care ar trebui să 
/ducă la înghițirea R. D. Ger- 
( mane se dovedește irealizabilă. 
Sin primul rînd pentru faptul că 
/clasa muncitoare din R. D. Ger- 
xmană nu va renunța la cuceri- 
Srile sale revoluționare, iar în al 
(doilea rînd zăngănitui de arme 

Snu intimidează, dimpotrivă, u- 
Înește și mai mult forțele păcii 

pentru apărarea liniștei și se
curității popoarelor.

Vizita delegației guvernamen
tale a U.R.S.S. în Germania oc
cidentală constituie un nou pri- 

< lej de cimentare a legăturilor 
S frățești dintre poporul sovietic 
<și german. Poporul sovietic, toți 
xiubitorii de pace privesc cu sim
patie eforturile oamenilor mun- 
<cii din R. D. Germană în lupta 
Spentru construirea socialismului 

1 acțiunea 
istorică de a crea un sin- 
stat — pașnic și democra-

I
| ’ /și sprijină întrutotul 
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