
Protejări din foaie țările, aniii-măț

In aceste zile premergătoare mărețului eveniment de la 1 Mai — z 
‘j Ziuaj solidarității internaționale a celor ce muncesc — la redacție r 
j ne sosesc numeroase scrisori prin care corespondenții voluntari ne >. 
5 informează despre minunatele realizări pe care siderurgiștii și cons- 
< tructorii hunedoreni le obțin în toate domeniile de activitate. Publicăm 
J mai jos cîteva din corespondențele venite recent la redacție.

Cocsarii și-au depâșit angajamentul
Pe un panou mare așezat la in

trarea în cadrul uzinei cocso-chi- 
mice sînt afișate angajamentele pe 
care și le-au luat cocsarii în în're- 
cerea cu rivalii lor de la Reșița. 
Printre altele, cocsarii s-au angajat 
să producă în cinstea zilei de 1 Alai 
o cantitate de 10.000 tone cocs me
talurgic peste prevedrile sarcinilor 
de plan.

Prin îmbunătățirea indicilor de 
utilizare a cuptoarelor și aplicarea 
în procesul de producție a unor mă
suri tehnico organizatorice, colecti-

Socul întîi
lndeplinindu-și înainte de termen 

planul de producție pe primul tri
mestru din acest an, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii de la lamino
rul de 800 au pornit la muncă în 
luna aprilie cu un avint și mai mare.

In întrecerea desfășurată d'n ziua 
de 3 aprilie ac. cînd laminorul a 
intrat în funcțiune după reparația

Brigăzi
Printr-o mai bună organizare a 

locurilor de producție și respectarea 
prescripțiunilor tehnologice, echipele 
de muncitori de la cele patru furna
le au elaborat peste prevederile 
planului pînă în ziua de 10 aprilie 
a.c. în contul angajamentului o can
titate de 1195 tone fontă.

O muncă intensă pentru mărirea 
producției de fentă pe seama îmbu
nătățirii indicilor de folosire a agre-

I
Cele 16.

Ca toate că îl cunoș
team destul de bine pe to 
varășul Ionete l-am găsit 
cu greu astăzi. Poate și 
forfota grozavă de pe a- 
cest șantier, împinzit de 
mașini de tot felul, poate 
și numărul mare al oa
menilor care lucrează a- 
ici să mă fi împiedicat 
să-l întîlnesc mai repede. 
Dar, tot întrebînd pe ți
nui și pe altul, cu oarei 

* care răbdare și oarecare
știțnță a rosturilor șan- 

1 fierului, l-am găsit. Anu-
< me, l-am găsit la coman-
i da aceleași mașini unde îl
( știam cu ani în urmă.

Mașina este o macara, 
' mai precis macaraua
' „Maxima" nr. 325.024. O
1 namilă pe șenile, grea,
1 • complicată, cu motoare a

căror putere se face rde 
departe simțită, fiindcă

* trepidează parc-ar fi mo- 

l

vele de muncă de la cele două ba
terii au reușit să-și îndeplinească și 
chiar depășească angajamentul lu
at. Astfel, în loc de IOCOO tone 

. cocs cît s-au angajat să dea, ei au 
produs pînă în ziua de 9 aprilie 
a.c. o cantitate de peste 17.000 tone 
cocs metalurgic. Totodată, cocsarii 
au reușit să realizeze și importante 
economii. Numai în primele 9 zile 
ale lunii curente, muncitorii de la 
cele două baterii au realizat econo
mii în valoare de aproape 73.000 lei.

BARBUNCEANU ANDREI

îrț întrecere
mijlocie și pînă în data de 10, har
nicii laminatori au produs în afara 
sarcinilor de plan cu 4% mai mul
te tone de laminate. Schimburile 
conduse de inginerul Păcurar Eu
gen și maistrul Dragota Nicolae au 
ocupai locul întîi în întrecere și 
respectiv locul doi.

BORZAȘ TIB1

harnice
gafelor, au adus-o echipele condu
se de prim-furnaliștii Cîndea Iosif, 
Farcaș Vilmoș, Jeleru Nicolae, 
Bartec Ioan, Mîtcă Ilie și altele- 
De pildă, numai echipa lui Farcaș 
Vilmoș a dat peste plan în acea 
perioadă cu 383 mai multe tone de 
fontă, iar cea a lui Jeleru Nicolae 
245 tone.

A. ȘTEFAN

000 de ore aie
toarele unei fabrici in 
toată regula- Acest me
canism complex e condus 
cu ușurință și pricepere 
cu ajutorul a doar cîteva 
manete.

„Maxima" tovarășului 
Ionete Constantin lucrea- 

ză acum pe șantierul la
minorului de 650. Intr-un 
moment de răgaz a co
borî! de la comanda ma
șinii cu sprinteneala o- 
mului tînăr și s-a așezat 
alături, pe o grindă. Bra
țul macaralei sprijinea un 
stllp prefabricat din be
ton, pe care montorii îl 
fixau la locul său într- 
unul din pereții laterali 

ai noului laminor.
— M-am învățat cu 

mașina, cum te înveți cu 
un tovarăș credincios —

mi-a spus acest macara
giu vestit. Sîntern împre
ună, om și mașină din 
'53. Cinci ani, zi de zi- 
In vremea asta nu ne-am 
trădat niciodată unul pe 
altul... Am luat-o în pri
mire nouă-nouță și pînă 
astăzi .Maxima" n-a 
suferit nici o reparație 
generală, doar mici de
fecte ici-colo, ușor de în
dreptat.

La o altă întrebare, 
tovarășul Ionete a dat 
următorul răspuns:

— .4/7? lucrat in multe 
părți în Hunedoara. La 
Cerna la. estacadă, în cîte
va locuri din combinat, 
la bluming — și acum pe 
șantierul acesta, al lami
norului de 650. Am făcut 
cu „Maxima", din 1953 
încoace, poate 16.000 de 
ore!

...Da, 16.000 de ore în

lui Ionete Constantin

Faza de afinare a șarjei de oțel era pe sfîrșite. Topitorii și tehni
cienii noilor cuptoare Martin dau atenția cuvenită calități oțelului. 
Probele luate și controlul șarjelor în cuptoare sînt ghidul practic de 
conducere a procesului tehnologic. /.V FOTOGRAFIE: maistrul TIFE- 
RIU SIRCA, alături de primul topitcr, urmărește încăodătă prin sticla 
de cobalt oțelul din cuptor înainte de desfundarea șt icului.

........... .....

Pe un șantier al tineretului

DISTILĂRIA DE GUDROANE
Nu departe de Hunedoara a în

cepui cu un an în urmă construc
ția unei noi clădiri industriale. Este 
vorba de viitoarea distilărie de gu- 
droane care va îmbogăți zestrea 
combinatului siderurgic. Sarcina 
pentru această construcție care acunl 
se conturează tot mai mult, a fost 
încredințată tineretului. De fapt, 
despre acest lucru vizitatorul se 
convinge încă la intrarea pe șantier 
unde pe o arcadă stă scris cu lite
re mari: „Șantierul tineretului"..,

In aceste zile frumoase ale pri
măverii, munca pe șantier se des
fășoară intr-un ritm viu, intens. Ti
nerii se întrec zi de zi cu tot mai 
multă înflăcărare pentru a-și res

cinci ani de zile. Muncă 
obișnuită, străduință ome
nească, perseverență în 
procesul dd construire al 
Hunedoarei noi. Sute de 
mii de tone de materiale, 
de elemente prefabricate, 
de utilaje ridicate, purta
te de macaraua condusă 
de tovarășul Ionete și a- 
șezate repede și cu preci
zie la locurile destinate 
Dar ce nu ne-a spus to
varășul Ionete este că a- 
ceste 16.000 de ore reali
zate în cinci ani reprezin
tă abia ceva mai mult ca 
11.000 de ore lucrate e- 
fectiv. Restul însemnează 
depășire, pricepere, elan.

La comanda macaralei 
„Maxima" 325.024 maca-, 
ragiul comunist Ionete 
Constantin va mai reali
za, cu siguranță și alte 
isprăvi.

M. ENBSGU

Citiți uT acest număr:
— Patriei mai mult metal

(pas. 2-a)
— Posibilități de economisire d 

metalului in siderurgie — (constn 
tație).

(pag. 2-a)

Înaintează, lucrările laminorului de 650
Pe șantierul laminorului de 660 

mm. care la 1 Mai va trebui să 
intre in rodaj la rece, lucrările de 
montaj și instalații se desfășoară 
cu entuziasm. In ultimul timp, da
torită muncii montorilor și instala
torilor aflați in plină întrecere, s-au 
efectuat probele de casă de la uti
lajul din fața cuptoarelor cu pro
pulsie, iar în urmă cu cîteva zile 
a început rodajul individual al celor 
14 ansamble din zona I-a. Totoda- 

pecta angajamentul și anume de a 
termina cu zece zile înainte de ter
men lucrările distilăriei de gudroa- 
ne. Despre stadiul actual al lucră
rilor de aici rie-'a informat zilele 
trecute tovarășul inginer Origoriță 
Gheorghe.

— ...Pînă în momentul de față — 
a ținut să precizeze el — construc
torii au terminat și predat funda
țiile depozitului de ulei și gudron, 
unde au și început lucrările de mon
taj ■ centrala termică a intrai în 
faza de finisaj, iar la subsecția 
cristalizarea fracțiilor care va fi 
gata la 1 iunie a.c., se muncește 
intens la turnarea betoanelor de la 
etajul I. De asemenea, s-a terminat 
cu o lună înainte de termen cons
trucția postului trafo-tridată, în 

-vreme ce la casa de pompe s-au 
terminat lucrările de betoane, fă- 
cîndu-se in prezent pregătiri pentru 
începerea zidăriei. S-ar mai putea 
vorbi despre depozitul de reactivi 
unde lucrările sînt în finisaj; iar 
lucrările de la fundațiile exterioare 
de la cristalizarea fracțiilor și cele 
de la prepararea fenolelor sînt exe
cutate în întregime, urm'ind și aici 
să înceapă de îndată lucrările de 
montaj și instalații.

...Cînd discuția noastră veni des
pre oameni, tovarășul inginer Gri- 
goriță stătu o clipă pe gînduri, 
apoi foarte amabil răspunse:

— La grăbirea lucrărilor de 
construcție ale distilăriei de gudroa- 
ite au depus eforturi susținute și 
muncesc și în prezent cu pasiune 
și entuziasm toate brigăzile existen
te pe șantier. Totuși, dacă ținem 
cont de cantitatea și calitatea mun
cii efectuate, atunci pot fi scoși în 
evidență membrii brigăzii conduse 
de dulgherul Benko luliu și cei din 
brigada candidatului de. partid 
Rașca Alexandru...

DUMITRESCU JAN 
corespondent

— .4 apărut „carnetul agitatorului 
nr. 3"

(pag. 3-a)
— Note -- „Ieși rău din pîrătt..."

(pag. 3-a)
— De comun acord

(pag- 4-a)
— Știri din industria sovietică

(pag. 4-a)

tă, în această zonă a mai intrat în 
funcțiune subsolul de ungere cu 
toate instalațiile aferente, în vreme 
cț la utilajele din spatele cuptoare
lor se continuă probele de casă.

Cu muliă intensitate se desfă
șoară lucrările și în celelalte zone. 
Spre exemplu, lucrările de finisare 
la caia degrosesoare din zona a 
două sînt aproape terminate ur
nind ca nu peste mult timp să în
ceapă și aici rodajul. Tot în zona 
a doua se muncește în prezent cu 
multă stăruință la montarea motoa
relor electrice de la căile cu role 
cu acționare individuală.

Duhotaru Florea

Actualități —
~------- hunedorene

* Astă seară la clubul 
muncitoresc Alexandru Sahta 
se va ține o „Seară a 
oțelarului". Cu acest prilej va 
fi prezentat un referai din 
partea schimbului fruntaș în 
secția I-a S. M. a combina
tului, după care urmează e 
întrunire tovărășească.

* Miine dimineață la ore
le 10 tov. irig. Popa Sepli- 
miu va conferenția in sala 
cinematografului Maxim 
Gorki despre „Asigurarea 
unui înalt nivel al produc
tivității muncii prin utiliza
rea la maximum a capacită
ții de producție a agregate
lor".

Tot mîine, la aceeași oră, 
în sala ,,30 Decembrie" din 
tabăra nr. 1 se va ține con
ferința: „Formarea pămln- 
tului și apariția vieții pe pă- 
mînt."

★In săpfamina de la 13- 
19 aprilie a.c. pe ecranul ci
nematografului „Victoria" 
va rula filmul ,,Patru pași 
în nori" o producție a studio
urilor franceze. La cinema
tograful „Maxim Gorki" în
tre 13-15 aprilie va rula fil
mul german „S-au cunoscut 
cu toții".

* Miercuri 15 aprilie a.c. 
orchestra de muzică popu
lară a Filarmonicii de stat 
din Cluj va prezenta în ora
șul nostru două spectacole 
muzicale, în cadrul cărora 
își vor da concursul cunos
cutele soliste Ioana Radu —• 
artistă emerită — și Lucre
tia Ciobantt. Spectacolele vor 
avea loc în sala cinemato
grafului „Victoria" la orele 
18 și la 20,30.

* Stadionul Corvinul va 
găzdui mune cu începere de 
la orele 16, întîlnirea de fot
bal din cadrul categoriei B 
dintre Corvinul Hunedoara 
și C.F-R. Timișoara.

123 INOVAȚII
La cabinetul tehnic al combina

tului siderurgic au fost înscrise de 
la începutul anului și pînă la 4 a- 
priiie 123 de inovații, prezentate 
de muncitori, ingineri și tehnicieni.

Ultima înscrisă, care poartă nu
mărul de ordine 123, a fost realizată 
de șeful de echipă de la oțelăria 
Martin veche, Ciobanu Gheorghe 
și este intitulată: „Grătar pentru 
zidirea maselotelor cu instalații de 
uscare a lor".

Din totalul inovațiilor au fosi 
studiate și acceptate în primul tri
mestru al acestui an un număr de 
73, care aduc aproape 4.000.000 lei 
ecwomii antecalculate, __



Uzina noastră ~~~

PATRIEI/ MAI MULT METAL!
Vom munci mai bine —pentru o producție 

sporită și de calitate bună

Comunistul Vlaicu Nicolae 
este conducătorul uneia din
tre cele mai harnice echipe 
de la ajusfaj, ce lucrează la 
laminorul de 800 mm.

Sub îndrumarea sa echipa 
„salvează" lunar de la rebut 
mii -de kilograme oțel care 
intră în. producția de calitate 
bună.

Tovarășul Hlinca Vasile 
este unul dintre cei mai 
buni pistolari ai secției lami
noare. Cu 6 ani în urmă a 
îmbrățișat meseria de pisto
lar și de atunci dă mare a- 
tenție curățirii țaglelor și 

bramelor de oțel.

Atenția cuvenită — activității 
cultural-educative de masă

De curînd colectivului nostru de 
laminatori i-a fost decernat drapelul 
roșu de fruntaș pe țară, pe ramură, 
pentru semestrul II al anului 
trecut.- Această distincție reprezintă 

.pentru țioi un îndemn ce ne entuzi
asmează mai mult în întrecerea pen
tru a da industriei prelucrătoare mai 
multe laminate peste plan.

In fața noastră stau sarcini de 
mare răspundere pe care -sîntem 
hotărîți nu numai să le realizăm, dar 

-să le și întrecem. Analizînd posibili
tățile ce există în secție, ne-am mă
rit angajamentul luat de a produce 
peste planul acestui an 6.0U0 tone 
laminate, cu încă 2.000 tone. Este o 
sarcină care cere eforturi, dar care 
este pe deplin realizabila.,daca ținem 
seama că reducerea rebuturilor, 
provenite din arderi în special, este 
una din principalele rezerve concre
te. In luna ianuarie de pxemplu ar
derile de, lingouri reprezentau 0,28 
la sută, in februarie, muncind mai 
bine, pocentul la arderi a scăzut 
la 0,15 la sută, deci apoape cu jumă
tate.

O rezervă indirectă, dar de care 
depinde creșterea producției de lami
nate este întreținerea agregatelor în 
care privință răspunderea revine în 
egală măsură muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor, atît celor de la 
cuptoare, de la linia de laminare, cit 
și celor de la întreținere. Dacă în lu
na ianuarie am avut staționări din 
cauza defecțiunilor accidentale și 
mecanice 78 ore, în februarie timpul 
de -staționa're a laminorului, din ace
leași motive, în loc să scadă a cres
cut la 84 ore, astfel'că în martie 
să scadă la 59 ore.

Inlăturînd’ aceste .deficiențe consi
derăm că există-posibilități ca anga
jamentul luat de a lamina peste, 
•plan pînă la sfîrșitul anului 8.000 
tone oțel, să fie pe deplin realizabil.

Dacă pe trimestrul 1 al anului, 
planul a fost depășit în medie cu 
4,26 la sută, și productivitatea mun
cii a crescut cu 3,52 la sută față de 
planificat, la rebuturi luate pe sec
ție, am depășit procentul admis. 
Mult rebut a provenit din arderi ce
ea ce dovedește că și fochiștii din 
schimbul pe care-1 conduc ca Radu 
Cărbunaru, Uie Dragomir și alți 
muncitori de la cuptoare din celelal
te schimburi nu s-au achitat de sar

cini așa cum se cuvine. împotriva a- 
ccstei stări de lucruri, colectivul și 
în special comuniștii au luat atitu
dine. Agitatori ca Petru Băidan, la- 
nis Bairas, Constantin Pădureț, duc 
o intensă muncă de lămurire în rîn- 
dul luminătorilor pentru folosirea 
fiecărei rezerve. Atulți dintre cei care 
manifestau pasivitate față de cali
tatea producției, au devenit astfel 
fruntași, oameni de nădejde printre 
care amintim pe macaragiul Cons
tantin Cornilă.

Astfel, în schimbul nostru din 
rîndul fruntașilor nu lipsesc mane- 
vranții Dumitru Ghenea, Anghel 
Marcu, fochistul. Gheorghe Semciuc, 
luminatorul Traian Barabaș și alții 
care dau mare atenție folosirii fiecărei 
rezerve pentru creșterea producției 
de laminate.

Oameni harnici ca luminatorul 
Iordan Ilea, manevrantul Ion Topli- 
ceanu, lucreză și în celelalte schim
buri. Ultimele realizări dovedesc 
însă, că schimbul nostru a luat-o 
înainte înscriind cea mai mare de
pășire de plan — 10 la sută. Fără 
îndoială că greutăți vom mai avea 
de întîmpinat. însuflețirea și avîntul 
patriotic de care e cuprins întregul 
colectiv au drept țintă’ menținerea 
drapelului cîștigat în întrecerea cu 
toți luminătorii țării. Și pentru a- 
ceasta vom munci mai bine pentru a 
da o producție sporită de laminate 
și de calitate bună.

IOSIF TRIFU 
maistru laminator — șef de schimb

CĂRȚI 9
K. MARX

— Capitalul, vol. I 
Ediția a IlI-a, 876 pag., 27,50 lei

— Capitalul, vol. 11
Ediția a Il-a, 592 pag., 17 lei

— Capitalul, voi. 111 
partea I, 448 pag., 13,60 Iei 
partea a Il-a, 475 pag., 13,50 lei 
F. ENGELS

— Anti-Diihring
ediția a IlI-a, 480 pag., 10,25 lei 

’ — Dezvoltarea socialismului de la 
I utopie la știință

ediția a Il-a, 80 pag., 1,05 lei

Cil citva timp în urmă factorii 
responsabili cil educația muncit'Jrilcr 
de la fabrica de aglomerare a C.S.H. 
se plîngeau, și pe bună dreptate, de 
inexistența unui colt roșu corespun
zător, capabil să devină centrul în
tregii activități cultural-educative din 
sector. Ca urmare forurile competen
te din combinat au pus la dispoziția 
aglomeratoriștilor o sală minunată, 
încăpătoare, dotată cu mobilierul ne
cesar care întrunește toate cerințele 
unui colț roșu modern. In baza con
dițiilor optime create, care este în 
prezent activitatea desfășurată la 
colțul roșu al fabricii de aglomera
re 7

Din primul contact cu sala colțu
lui roșu se face simțită neglijența 
totală a organelor politice din .fa
brică față de agitația vizuală — mip 
,loc profund educativ al muncii poli
tice de masă. Deși frumoasă din 
punct de vedere ăl construcției, sala 
e neprimitoare, pare „dezbrăcată" : 
nici un panou stimulativ, nici o lo
zincă mobilizatoare sau fotomontaj 
nu împodobesc .pereții acesteia. Pro
gramul de activitate al colțului roșu 
stabilit pentru luna martie (progra
mul de pe luna aprilie tiu este încă 
întocmit') stă și acum ,,afișat" în 
dosul ușii, bine ferit de privirile oa
menilor. Grafic, el cuprinde patru 
obiective — trei conferințe și o re
cenzie — din domeniul tehnicii de 
producție și al culturii generale, 
practic însă, luna martie a luat sfîr- 
șil fără a face ,,cunoștință" cel 
puțin cu una din ele. In afară de 
cursurile învățămîntului politic care 
se țin în cadrul colțului roșu, în luna 
martie și prima decadă a lunii apri
lie nu a fost organizată aci nici o 
acțiune cu caracter educativ, cultu
ral.

Pînă la începutul anului curent, 
inactivitatea cultural-educativă din 
cadrul fabricii de aglomerare nu a-

NOI =-
V. I. LENIN

— Opere
37 de volume — fiecare volum 
costă 7,50 lei

—- Articole din 1923
56 pag., 0,80 lei

— Caiete filozofice
464 pag., 9,05 lei

— Ce-i de făcut?
ediția a IlI-a, 192 pag., 3,45 lei

— Ce sînt „prietenii poporului" și 
cum luptă ei împotriva social-de- 
mocraților 7
ediția a Il-a, 252 pag., 4,70 lei

părea în adevărata sa lumină întril- 
clt era suplinită, în oarecare măsură, 
de programele prezentate la colțul 
roșu de brigada artistică de agitație 
a fabricii. Odată ,.cu dezorganizarea 
acesteia insa, fapt produs in cursul 
lunii decembrie 1958, s-a stins și 
cea din urmă licărire a muncii edu
cative prin care comisia culturală din 
sector — responsabil tovaraȘui Arrnaș 
Simipn. — își căuth salba rea- ori de 
cite ori era necesar să-și justifice 
„preocuparea" față de sari mi le i:e ii 
revin. ' *■

De munca cu cartea membrii co
misiei culturale nici nu cutează să 
discute, întrucit orice încercare de 
justificare e infirmată de realitate • 
in trimestrul 1 al anului 1959, tota
lul cititorilor bibliotecii din secție 
este 24 (dintre care nici unul nu a 
solicitat vreo carte tehnică); in luna 
martie și primele 10 zile din. aprilie 
— nici un cititor. Cauza 7 Munca de 
popularizare a cărților e necunoscută 
aci- Tovarășa Anghel Maria — care 
este, bibliotecara secției nu poate 
face, față și acestei cerințe,- dacă ne 
gîndim că pe Ungă funcția de biblio
tecară mai are cel puțin alte cinci 
funcții pe linie politică, obștească, 
cetățenească...

Logic, cele de mai sus dovedesc 
cu prisosință un singur lucru, care 
este de. altfel esențial: atît. comisia 
muncii culturale, organizația de par
tid, comitetul de secție, cit și comi
tetul U.T.M. din fabrica de aglome
rare nil au încă o viziune clară a- 
supra rolul iii pozitiv mobilizator, pe 
care îl are munca vie, permanentă, 
de educare și culturalizare a mase
lor, în activitatea de producție a a- 
cestora. Altfel, măcar unul din aces
te organe s-ar fi trezit la timp din 
pasivitatea de pînă aci, și și-ar fi 
aa: seama că o serie de deficiențe 
existente in activitatea fabricii de a- 
glomerare (manifestate în calitatea 
produselor, in prețul de cost al aces
tora și in disciplina socialistă a mun
cii) ar fi putut fi înlăturate prin 
organizarea unor schimburi de expe
riență între echipele de aglomerata- 
nști, prm conferințe cu caracter teh 
mc, politic și cultural, prm dezvolta
rea gustului pentru lectura la oameni, 
în sfirșit, printr-o activ.late opera
tivă, plină de conținut, a brigăzii 
artistice de agitație.-

In această situație este de aștepta! 
ca biroul organizației de bază P.M.H. 
de la fabrica de aglomerare să dove
dească primul că a înțeles așa cum 
se cuvine importanța activității cul
tural-educative intr-un sector de 
producție și atenția ce i se cuvine 
acesteia.

: I. DANUȚIU

Posibilități de economisire a metalului în siderurgie
In procesul general de dezvol

tare a industriei și în primul rind 
a industriei grele, un rol impor
tant este încredințat industriei 
constructoare de mașini, chemată 
să asigure reconstrucția și- dezvol
tarea . bazei tehnice a întregii eco
nomii naționale.. Bna din principa
lele condiții ale înfăptuirii acestui 
obiectiv este dezvoltarea puternică 
a siderurgiei care trebuie să asigu
re baza de materii prime — fontă, 
oțel ș'i laminate — de care are ne
voie industria. de mașini.

Economia de 'metal joacă un rol 
important în dezvoltarea industriei 
metalurgice.

Sporirea producției prm econo-

Pr od ucția
. Minereurile mărunte sau fracțiu

nile prăfoase din minereurile obiș
nuite, pe lîngă faptul că provoacă? 
un mers neregulat al furnalului, de
oarece scade „permeabilitatea. coloa- 
nei .de materiale încărcate în furnal, 
sînt în mare parte antrenate de 
gaze în afara furnalului, construind 
așă-zisul praf de furnal. Pierderile 
de tnețal datorită, acestui fenomen 
se ridică pînă la 2,5 — 4,5 la șută. 
Pentru reducerea acestor pierderi, 
minereurile trebuiesc ciuruite, iar 
măruntul să fie trimis la aglomera- 
jțor. De asemenea trebuie intensiîi-

mia de metal se face cu cheltuieli 
extrem de mici față de restul pro
ducției. In acest fapt constă izvorul 
nesecat de reducere a prețului de 
cost pe unitatea de produs, căci 
prin economia de metal se mărește 
fondul metalic al țării la un preț 
de cost mai scăzut.

In cele ce urmează se va căuta 
să se analizeze în prima parte, po
sibilitățile de economisire a metalu
lui în siderurgie și măsurile ce 
trebuie luate pentru aceasta, iar în 
partea doua, rezultatele obținute de 
colectivul de muncă al C.S.H. în 
luptă pentru economia de metal în 
trimestrul I 1958.

de fontă
cată recuperarea prafului de furnal 
și punerea în aplicare a metodei de 
utilizare a șlamurilor rezultate la 
instalațiile pentru curățirea fină 
a gazului de furnal.

Proporția de oxid de fier în zguri
le de furnal se ridică pînă la 1,0 — 
1,5 lâ sută, ceea ce reprezintă circa 
1 la sută fier. Deși s-ar părea că a- 
ceastă pierdere este mică, totuși ea 
reprezintă în anul 1958 la C.S.H, 
circa 6.000 tone fier, echivalînd cu 
circa 6.300 tone fontă. Mersul uni
form al furnalului este remediul cel 
mai important pentru a limita pier

derile de metal prin oxidul fieros 
din zgură.

Pierderile de fontă sub formă de 
incluziuni în zgură, sînt influențate 
de calitatea zgurii de furnal și în 
special de fluiditatea ei. Cu cît zgu
ra va fi mai vîscoasă cu atît va an
trena mai multă fontă sub formă de 
picături. Uneori aceste pierderi sînt 
considerabile putînd ajunge pînă Ia 

2-3 tone de fontă la o descărcare. 
Cu menținerea unui regim normal a 
zgurii, aceste pierderi se pot evita 
pînă aproape de zero.

Pierderile la banda de turnare 
sînt provocate atît de calitatea fon
tei, cît mai ales de felul organizării 
muncii și întreținerii agregatului, O 
fontă vîscoasă cu proprietăți de 
curgere slabe va da naștere la pier
deri importante de metal, ajungînd 
pînă Ia 6-7 la sută din înireaga can
titate de fontă lichidă. Neîntreține- 
rea în bune conditiuni a benzii de 
turnare, conduce la pierderi impor
tante de metal prin stropi.

Pierderea de metal prin urși de 
fontă este provocată de solidificarea 
fontei pe gală. Cauzele mei import 

tante care conduc la solidificările 
de fontă pe oale sînt următoarele:
— Calitatea fontei necorespunză

toare (rece și vîscoasă).
— Menținerea fontei timp îndelun

gat în oală.
— Necurățirea oalei după fiecare 

basculare.
..Pierderile datorită „urșilor" de 
fontă se ridică la 1-2 la sută din 
fonta lichidă.

Producția de oțel
Pierderile de metal prin zgură, 

atît sut forma de oxizi, cît și de pi
cături metalice, sînt influențate di
rect din cantitatea de zgură rezul
tată la fabricarea oțelului. Conținu
tul de oxid de fier al zgurii se cu
prinde între 10-30 la sută-

O cantitate mare de zgură, sau de 
compoziție necorespunzătoare înrău
tățește transmiterea căldurii, prelun
gește timpul de elaborare a șarjelor.

Din această cauză, trebuie luate 
măsuri pentru reducerea cantității 
de zgură, în primul rînd prm utili- 
zii-a unei fonte cu compoziție co:rs- 
punzătoare (siliciu sub 1 la sută), 
prin utilizarea unui minereu de de- 
carburare de bună calitate (maxim 
de 8 la sută SiO2 și minim 60 la 
sută fier) și prin sortarea și curăți
rea fierului vechi de pămînt, nisip, 
betoa, etc,

Se impune o mai intensă recupe
rare a fierului și manganului din 
zgurile cuptoarelor Martin prin uti
lizarea lor în încărcătura furnalului.

Pierderile de metal prin deșeurile 
din hala de turnare sînt influențat? 
de nivelul organizării muncii în1 
hală precum și de calitatea oțelului, 
elaborat. O mai mare atenție la. 
montarea trenurilor de turnare, o 
montare îngrijită a dopurilor la oală, 
uscarea atentă a întregului ansam
blu de turnare a oțelului, sînt. condi
ții importante în lupta .pentru redu
cerea acestor pierderi. De aseme
ni se impune reutilrzarea acestor 
deșeuri din nou în cuptorul Martin, 
evitînd a fi aruncate pe haldă.

Rebuturile reprezintă pe lîngă o 
cantitate importantă de metal pier
dut, o valoare mult mai ridicată de- 
cît a tuturor celorlalte pierderi de 
metal. In general, rebuturile se da- 
toresc în primul rînd nerespectării 
tehnologiei prescrise și în multe ca
zuri unor condițiuni mai grele 
lucru, a lipsei de pregătire, a fieru
lui vechi și a calității necorespum 
zătoare a fontei precum și a cără
mizilor refractare.

In oțelării, deși majoritatea pier
derilor sînt recuperabile, totuși la 

(Continuare in pag. IV-a col. 4-5)
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A an&rut „CARNETUL AGITATORULUI" Nr. 5.

Secția de propagandă și agitat.e 
a Comitetului regional de parti j a 
editat cel de-al treilea număr al 
carnetului agitatorului din ace.t 
an, care cuprinde materiale impor
tante, privind experiența muncii de 
agitație din industrie, agricultură 
etc.

In numărul de față, carnetul pu
blica o interesantă rubrică, intitu
lată : ..Reducerea prețului de cost 
— sarcină centrală", în care s.nt 
publicate citeva materiale din com
binatul nostru scrise de agitatorii 
Avram Eh iu de la uzina cocsd-chi-

mică și Gheorghe Tîț de la oțelăria 
nouă.

In articolul intitulat : ,,Importan
ța lucrurilor mărunte" agitatorul 
Gheorghe Tiț împărtășește agita
torilor importanța pe care o au 
așazisele ,,lucruri mărunte". El dă 
exemplu felul în care s-a ocupat 
de recuperarea magnezitei din știe 
și a cărămizilor de la rine, lucruri 
considerate altă dată ca fiind lip
site de importanță. Agitatorul înfă
țișează și alte exemple. El a des
fășurat o muncă susținută și în ce
ea ce privește folosirea rațională a

țevilor de desfundare, recuperarea 
dolomitei folosită la praguri etc.

Agitatorul redă în ariicol și al’.e 
metode folosite de el, în direcția 
reducerii prețului de cost al otelu
lui cum-sînt convorbirile la lx’ul 
de producție, grafice etc.
Carnetul agitatorului nr. 3 al Co

mitetului regional de partid este 
de un real folos pentru toți agita
torii din orașul nostru.

Este de datoria organizațiilor de 
partid de a lua măsurile necesare 
pentru ca acest carnet să ajungă 
în modul cel mai operativ în mîna 
agitatorilor

< <.<<

<<
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Sâ discutăm la concret despre reducerea prețului de cost
In ședințele noastre de producție 

sau în ai.le împrejurări, se discută 
deseori despre necesitatea reducem 
prețului de „coși. Cș. agitator, am 
vorbit și eu-Ununcitonlor despre po
sibilitățile pe care îioi cocsaru le 
avem înȚnvirița realizăm ur.ei'pro
ducții la un preț de cost cît mai re
dus. 'Dar, on de cite ori am făcut 

•liceul lucru, fără a alege argumen
tele- cele mai convingătoare, rezulta
tele au tost nesatistacâtoare. Dim
potrivă, atunci cînd le-am vorbit la 
concret,, cînd am lost exemplu per
sonal, oamenii s-au convins și au 
putut. înfăptui. lucruri frumoase.

Bunăoară eu, lucrez in schimbul 
de ursari condus de tovarășul în- 

^kgjner Căbuță loan. Schimbul nostru 
^^Fse menține de citeva luni fruntaș in 

întrecere, dar faptul nu ne-a mulțu
mit întotdeauna. Realizam cea mai 
mare producție, insă prețul de cost 
îl încărcăm cu cheltuieli inutile, ba 
aveam multe spargeri de pdoți, ba 
un consum prea mare de energie 
electrică sau pierdeam din timp cu 
tot felul de reparații la mașinile <le 
șarjare.

Conducerea uzinei cocso-chimice, 
sub înarumarea organizației de par
tid a luat o sene de masuri în pri
vința reducerii prețului de cost șt 
deci oamenii trebuiau lămuriți asu
pra necesității punerii lor în apli
care. In această privință agitatorii 
mu organizația noastră de oază au 
fost instruiți cu principalele pro
bleme ce trebuiau lămurite prin dis
cuții de la om la om și prin con
vorbiri la locul de muncă. Aici re
vin la afirmația pe care am făcut-o 

^^Lnai înainte; pentru a deslășura cu 
^Jțune rezultate munca ce ne revine 

nouă agitatorilor, trebuie folosite 
argumentele cele mai convingătoa
re. Vreau să-redau un singur exem
plu. Mecanicii de pe mașinile de 
șarjare pot contribui în bună mă
sură la reducerea prețului de cost 
prin înlăturarea Spargerilor de pr 
loți. Aceasta am 
munca practică de fiecare zi pe 
care o prestez și eu ca mecanic pe 
una din mașinile de șarjare. .To.va-

AVRAM LIV1U 
agitator — uzina cocsochifnică a 

G. S. Hunedoara

observat-o din

rășul Onasie- Gheorghe este și ei 
mecanic. Mai înainte vreme, foarte 
des se întâmpla ca dm piloțn pe care 
îi comprima să se spargă o însem- i 
nată cantitate. Cu toate că erau I 
doar 36 kilograme spargeri pe pi
lot, în unele zile se ajungea la sute 
de kilograme’ spargeri pe un singur 
pilot. Văzînd aceasta, m-am intere
sat îndeaproape de felul cum lq- 
crează tov. Onasie. Am stat de vor
bă cu el de mai multe ori și îi ex
plicam cum lucrez eu. La început 
nu credea că s-ar putea lucra tară 
pierderi. Nedumeririi iui l-am pus 
insă capăt. L-am invitat să vadă 
cum lucrez eu pe mașina de șar- 
jare. In acea 'zi am comprimat 16 
piloți in numai 6 ore, dm care nici, 
unui nu s-a spart. I-am explicat a- 
tunci că nu trebuie să se grăbească 
la comprimare, să fie atent și să 
observe grarîulația și umiditatea 
cărbunelui și în funcție de acești 
doi factori să prelungească sau să 
scurteze perioada de comprimare a 
piloților. A mai trecut puțin timp 
și am observat rezultatul. Intr-o 
lună, tovarășul Onasie Gheorghe a 

.. comprimat 419 piloți cu numai 1,9 
kilogranie spargeri pe pilot. Vestea 
s-a răspîndit și în cadrul celorlalte 
schimburi îneît mecanicul Nisip 
loan, din schimbul tov. inginer Ar- 
deleanu Viorel, comprimase și el 
433 de piloți cu numai 6 kilograme 
spargeri pe pilot. Aceste succese au 
marcat doar începutul. Conducerea 
uzinei a luat apoi și alte măsuri 
pentru mărirea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost. Noi 
agitatorii le-am susținut și pe aces
tea. Am stat de vorbă cu oamenii, 
fiecare la locul nostru de muncă și 
le-am insuflat încredere în ceea ce 
urma să realizăm.

Se punea problema 
țimii piloților cu o 
urma acestui- .fapt 
cocs putea crește cu

I

al cuptoarelor a sporit cu 15 la 
sută față de planificat, iar în luna 
trecută la prețul de cost am reali
zat o economie de 
de COCS.

Am arătat doar 
Concluzia care se 
ceea, că noi, agitatorii, atunci cînd 
ne desfășurăm activitatea în .mijlo
cul maselor de oameni ai muncii 
-pentru, a-i mobiliza la înfăptuirea 
unei sarcini deosebit de importante 
cum este de pilda sarcina cu pri
vire la reducerea prețului de cost, 
trebuie să le vorbim la concret, să 
le demonstrăm practic cum se poate 
face. In felul acesta, rezultatele vor 
fi întotdeauna cele dorite.

(„Carnetul agitatorului" Nr. 3)
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10 lei pe tona

Ieși rău din pîrău...“J J
Lipsisem citeva zile din secție. 

Numai... cîleva și încă cu aproba
re. Așa că n-am pentru ce să 
învinuit de indisciplină. Dar-., 
lăsăm astea la o parte...

In ziua cînd mă întorceam 
serviciu, m-am intllnit cu un tova
răș de muncă care mergea grăbii 
din blunting spre șosea cu o gălea
tă in mină. Pentru un moment îmi 
făcusem impresia că găleata aia 
o fi cumva -„plus de inventar" și 
cetățeanul o fi avînd nevoie de ea 
De, vorba aia, cite nu trebuie la o 
casă ! Și pentru a mă convinge da
că am sau nu dreptate la ceea ce- 

■ mă gindisem l-am 'întrebat:
— Hei, dar unde mergi tovarășe, 

așa grăbit cu găleata ?!
— Păi.-, unde să mă duc ? După 

apă! Ce, doar no-i fi crezind că am 
șterpelit-o ?!

■— ...Nu, nu — i-am răspuns eu 
cam încurcat. Apă insă de unde ai 
de gind să aduci ?

La această întrebare, omul puse 
găleata jos, iși cuprinse fruntea in 
podul palmei stingi, medita puțin și 
dînd drumul, urnii oftat spuse :

■— Sincer să fiu, nici. eu nu știu 
încotro s-o apuc : la Minerău Pești- 
șul Mare sau cel Mic... ?! In orice 
caz, cred că la Peștișul Mare că 
poate prind vreo ocazie sau chiar 
autobusul lui l.G.O.

— Bine, bine —- I-am întrerupt 
eu. Ce cauți dumneata tocmai la

da

/<«

la

Peștiș după apă ? Ce, la noi în blu
nting nu este destulă apă?

— O fi, nu zic — îmi ripostă el. 
Nouă ne trebuie insă apă potabilă 
și nicidecum industrială. E clar?

...Intr-adevăr, in blaming exista
se cu citeva zile in urmă o singură 
cișmea care alimenta întreaga sec
ție cu apă „potabilă" ce era destul 
de bogată in conținut de fier, îrțtru- 
cit înainte de a ajunge la cișmea 
avea menirea să răcească mai Iri- 
tii... cilindrii de la caia. Dar... vorba 
aceea: „Ieși rău din plrăa, că e 
mai rău fără rău", secase și acel 
mijloc de potolire a setei..

Acum, mai ales că timpul se în
călzește, iar în hală unii oameni lu
crează la temperaturi mari, munci
torii sînt nevoiți să facă cu rîndul 
pe sacagiul, cărind cite o găleată 
de apă de pe unde pot. Acest lucru 
se cunoaște de fapt și de către con
ducerea secției care după cite se 
vede nu ia măsuri și nici tiu cerc 
I.C.S.H-.ului care a executat ins
talația de apă să pună la punct pro
blema robinetelor și să facă racor
dările necesare cu conducta 
deja e de mult instalată in 
halei bl timing.

...Colectivul de muncă de la
mare laminor așteaptă ca organele, 
in drept să ia de îndată măsuri.

Măsuri însă concrete și eficace...
BOLEA FLORIAN 

corespondent ,

care
jurul

acest

NOAPTEA LA FURNALE

„ Mărunțiș44
cu titlul de mai sus, pu-, 
ziarul nr. 711 se critica 
casierița de pe autobusul

In nota 
blicată în 
faptul . . .
l.G.O. pe ruta iiunedoara-Deva nu 
dădea 
■că nu 
fiind 
formează ziarul prin răspunsul tri
mis că acel articol a fost prelucrat 
cu întreg aparatul de taxatori. Tot
odată, tuturor taxatorilor li s-a 
cerut să respecte intrutotul discipli
na financiară și să facă tot ceea ce 
este posibil pentru a da călătorilor 
restul cuvenit, arătîndu-li-se că esțe 
neîngăduit ca sub masca „lipsei de 
mărunțiș" să-și creeze profituri pro
prii.

Pentru a preîntimpina unele ne
plăceri și neînțelegeri ce. se nasc 
din cauza mărunțișului, conducerea 
l.G.O. mai arată in răspunsul său 
— și pe bună dreptate — că ar fi 
de dorit ca și călătorii Să posede 
bani mărunți,

că.

călătorilor rest „pe motivul 
are mărunțiș". Cele sezisate 

juste, conducerea l.G.O. in-

ridicării înăl- 
sută mm. In 
producția de 

circa 350 kg. 
pilot, iar prin mărirea gradului de 
comprimare se putea ajunge la creș
terea producției de cocs cu 1,5 pro
cente. Aplicîndu-se aceste măsuri, în 
perioada 1 ianuarie—20 martie a.c., 
indicii de utilizare a volumului util

Noaptea își lăsase întunericul 
peste întreaga Hunedoară. Agrega
tele cetății siderurgice — furnalele, 
cuptoarele Martin și cele de cocsi
ficare a cărbunelui — predominau 
cu suflul greoi întreaga așezare..

Era tîrziu și se apropia intrarea 
în lucru a unui nou schimb, cînd în 
atelierul secției a doua furnale au 
apărut cîțiva electricieni. Erau ute- 
miștii Cazan loan, Pătrău Nicolae 
și Cîrstea loan. Și-au strîns mîini- 
le, au pregătit sculele, apoi au ple
cat în „misiune", să controleze cî- 
teva instalații: vagonul-cîntar, ma
șinile de astupat și de desfundat 
șticul.

Tinerii electricieni s-au oprit mai 
îiitîi la moara de preparat pămîntul 
pentru furnale. Li s-a părut că ce
va iiu-i la locul lui. Nu s-au înșe
lat. Suporții periilor de la electro
motor erau uzați.

— Demontăm suporții, îi reparăm 
în atelier așa cum trebuie ■— era 
de părere electricianul Pătrău.

Așa au și făcut. Electricienii ,,în
armați" cu șurubelnițe, clește izo
late, aparate de măsură și
țrol s-au .pus pe treabă;. Unul pre- 
giîiea izolația firelor, ceilalți — su- 
psriii și periile. Numai că n-au

con-

Inginerul Cisar Iosif se ocupă îndeaproape de îndrumarea tehni- 
cienilor de la centrala electrică nr. 2 a combinatului. IN FOTO: Ingi
nerul Cisar Iosif explică șefului de tură Petrișca Traian felul cum 
trebuie să fie încărcai generatorul. ......

în pace. Maistrul 
anunțat telefonic :

20 de minute șarjă 1

de

Să

zis

fost lăsați 
schimb l-a

— Peste 
vină un electrician...

— Cîrstea 1 Pleci tu 1 — i-a
unul din colegi. Vezi să ai grija.

Tînărul a plecat în ajutorul topi- 
t.j in.r La i'.raalul 5 se des ar.a 
o nouă șarjă. Electricienii sau ter- 
motei.iiicienii obișnuiesc să înso
țească topitorii la desfundarea de 
știe, la elaborarea fiecărei șarje.

Controlul aparatelor a durat cîte- 
va minute. Olaru Alexandru — 
prim-topitor, cu brațele-i vînjoase, 
însoțit de topitorul Bolea Traian 
au luat în „primire" mașina de per
forat șticul. Electricianul a schim
bat poziția unui buton. Perforato
rul mașinii a început să mistuie pă- 
miiitui uscat ce astupase șticul doar 
cu trei ore în urmă.

O cl-pă, încă una, și platforma 
furnalului 5 a fost inundată de lu
mina rîului de fontă. Topitorului 
principal însă, șuvoiul incandescent 
nu-i era pe plac.

— La „joardă" băieți I — a stri
gat el.

Toți cei din jurul său, candidatul 
de partid Stănescu Grigore, Tuță 
Ilie, Cazghir Ștefan s-au prins mai 
inimoși ca la horă, de „joardă" 
o bară de oțel lungă de aproape 10 
metri cu care au făcut loc la știe, 
șuvoiului de fontă.

Nici gazele cu miros de sulf, nici 
temperatura destul de ridicată, nu 
le-au fost obstacole tinerilor topi- 
tori în lupta lor obișnuită, dar a- 
prigă, pentru a da patriei mai mul
tă fontă.

A fi furnalist sau chiar 
electrician 
Trebuie să 
dibăcie și 
colosul, să 
fontă, mai
nedoreni și-au pus gînd să-i în
treacă pe cei de la Reșița...

Da I E o mare cinste.

numai 
la furnale, nu-i ușor, 
ai curaj, să lucrezi cu 

pricepere ca să învingi 
poți da șarje multe de 
ales cînd Jurnaliștii hu-

1. G.

10 ani de ia naționalizarea farmaciilor
Cir ocazia împlinirii a urnii de

ceniu de la naționalizarea farmaci
ilor particulare, a avut lo<^ la sediul 
Oficiului farmaceutic regional Deva, 
o ședință festivă, la care au par
ticipat numeroși farmaciști, tehni
cieni farmaceutici, salariați ai sec
torului farmaceutic din orașul Deva 
și delegați din toată regiunea.

Tovarășul Tomescu Atircea, far
macist, inspector al Oficiului far
maceutic regional Deva, a făcut 
o amplă analiză a realizărilor și 
perspectivelor sectorului farmaceutic 
din.regiunea Hunedoara de la na
ționalizare și pînă astăzi. Față de a- 
nul 1951, cînd exista o farmacie la 
7.900 locuitori, astăzi numai la 
3.800, locuitori revine cîte o unitate 
farmaceutică- S-au înființat farmacii 
noi și moderne în Valea Jiului la : 
Uricani, Lupeni-Braia, Vulcan, 
noasa, Petroșani (în cartierul 
curilor muncitorești, cea mai 
dernă farmacie din regiune),
renovat farmaciile nr. 3 Hunedoara, 
16 Alba-Iulia, 12 Petroșani, 1 și 2 
Deva, s-au înființat 8 puncte far
maceutice de gradul I de sine stă
tătoare, în centre muncitorești mai 
isolate. Bin totalul de 160 punțtș

Ani- 
blo- 
mot 
s-au

farmaceutice în mediul rurăl, 83 
puncte sînt de gradul 11, pe lîngă 
unități sanitare, iar 75 de puncte 
de gradul 111 pe lîngă cooperativele 
de consum sătești.

Sediul oficiului farmaceutic re
gional și depozitul regional de me
dicamente, de unde pînă la națio
nalizare erau într-un local cu totul 
necorespunzător și cu personal foar
te redus și necalificat, astăzi ara 
spațiu suficient, cadre bine pregă
tite, condiții optime de lucru, fiind 
considerat printre oficiile cele mai 
bine dotate și organizate.

După discuții, tovarășul farma
cist Labud Andrei, directorul O.F.R 
Deva, trăgînd concluziile asupra 
ședinței, arată .că realizările din 
cei 10 ani trecuți, sînt o chezășie 
pentru îndeplinirea obiectivelor pro
puse spre binele clasei muncitoare.

La sfîrșitul ședinței s-a dat i 
tire unei telegrame de salut Minis
terului Sănătății și prevederilor 
sociale — Direcția generală farma
ceutică, cu ocazia împlinirii unui 
deceniu de la naționalizarea farma
ciilor particulare.



COMUN ACORD

Uzina noastră
Știri din industria sovietica

In fiecare minut

arată ultimul schimbDupă cum 
de note dintre guvernele puterilor 
occidentale și guvernul Uniunii So
vietice, în sfîrșit s-a căzut de acord 
asupra convocării unei conferințe a 
miniștrilor afacerilor externe ai celor 
patru puteri, ca și a unei conferin
țe la cel mai înalt nivel. Se pot con
sidera drept unanim acceptate urmă
toarele puncte :

la conferința miniștrilor afacerilor 
externe și la conferința la cel mai 
înalt nivel să se treacă la rezolva
rea problemelor internaționale ur
gente ;

Ia 11 mai 1959 să se convoace la 
Geneva conferința miniștrilor aface
rilor externe care să ia în discuție 
problemele germane

la această conferință să participe 
și reprezentanți ai celor două state 
germane.

Deocamdată rămîne deschisă, ur- 
mîrid sa fie rezolvată la conferință, 
problema participării reprezentanților 
Poloniei și Cehoslovaciei, țări vecine 
cu Germania, care au fost primele 
victime ale agresiunii hitleriste și

rezolvareasînt direct interesate în 
problemelor germane.

In nota din 30 martie adresată 
Statelor Unite guvernul sovietic își 
exprimă speranța că toți participan
tă la apropiata conferință își vor 
aduce contribuția pozitivă la lucră
rile ei și că ea va însemna un pas 
important în direcția instaurării unei 
păci trainice în Europa. Această 
speranță o împărtășește întregul po
por sovietic, ca și toți oamenii din 
toate țările care doresc o pace traini
că și destinderea încordării interna 
ționale.

Este timpul ca evoluția evenimen
telor internaționale să fie orientată 
spre consolidarea păcii — așa pune 
problema Uniunea Sovietică. In de
clarația cu prilejul împlinirii a zece 
ani de la înființarea N.A.T.O., gu
vernul sovietic, condamnînd orienta
rea agresivă a activității acestei or
ganizații și politica ei îndreptată spre 
încordarea relațiilor dintre state, ara
tă că situația existentă este intolera
bilă, că nu se mai poate întîrzia cu

luarea de măsuri care să pună capăt 
cursei înarmărilor și războiului rece.

Guvernul sovietic a făcut pînă a- 
cum numeroase propuneri construc
tive în această pivință, printre care 
și propuneri adresate nemijlocit 
N.A.T.O. Pînă în prezent însă, aceste 
propuneri au rămas fără răspuns. 
Astăzi, în legătură cu apropiata se
siune a N.A.T.O., guvernul sovietic 
se adresează din nou statelor din a- 
cest bloc, chemîndu-le să abordeze 
problemele internaționale arzătoare 
de pe o poziție care să permită ca 
evoluția evenimentelor internaționale 
să fie orientată spre consolidarea 
păcii.

Apropiata conferință a miniștrilor 
afacerilor externe trebuie să slujeas
că și ea aceluiași scop. Această mi
siune a conferinței corespunde, fără 
îndoială, în întregime dorinței cercu
rilor largi ale opiniei publice din 
toate țările.

In 1958, tn U-R.S.S. se produceau 
în fiecare minut peste 106 tone de 
oțel, — cantitate suficientă pentru 
fabricarea a 118 autoturisme „Mos- 
kvici". Peste șapte ani, producția de 
oțel va spori în Uniunea Sovietică 
pînă la 170-175 tone pe minut. Din 
această cantitate de metal se pot fa
brica pese 300 de sr unguri de filetat.

Intr-un minut Uniunea Sovietică 
producea în 1958 aproximativ 450.000 
kwh. de energie electrică —■ cantita
te suficientă pentru a alimenta cu 

: energie, timp de trei ani, o așezare
■ mare, bine amenajată, cu peste 300
: de case.

In 1965, Uniunea Sovietică va 
produce intr-un minut peste 960.000 
kwh de energie electrică.

In fiecare minut, în Uniunea So
vietică se extrag in prezent peste 

; 180 tone miner uri de fier, peste
230 tone de țiței, se produc peste 25

■ tone de îngrășăminte minerale, a- 
proape 2-000 kg. de mezeluri, peste

' 3.400 kg. de produse zaharoase, se 
transportă aproximativ 480 metri 
cubi de material lemnos se fabrică 
cel puțin 48 de ceasornice, 3 aparate 

i de fotografiat, 2 televizoare și 7 apa
rate de radio.

i La fiecare patru minute de pe con- 
veierele uzinelor sovietice coboară

o combină cerealieră și o mașină-ti
ne altă așcheietoare de metal.

In anul 1958, în U.R.S.S. se pro
duceau în fiecare minut, peste 1-200 
metri păirați de carton gudronat, 
peste 4.600 de plăci convenționale 
de ardezie, aproximativ 260 metri 
pătrați de sticlă pentru ferestre.

In perioada 1959-1965, în U.R.S.S. 
se vor construi din investițiile capi
tale de stat, cu mijloacele populați
ei, cu ajutorul creditului de stat, lo
cuințe cu o suprafață totală de 650- 
660 milioane metri pătrați, sau apro
ximativ 15.000.000 de apartamente- 
Aceasta înseamnă că în anii septena- 
lului în fiecare minut se vor cons
trui în medie patru apartamente.

Extinderea
rețelei de televiziune

în R. Cehoslovacă 
155.000 aparate de

♦ ♦♦

Hidrocentrala din Lipno, sudul Boemiei, R. Cehoslovacă, e prima 
centrală electrică dintr-un întrejr sistem de lucrări hidraulice de pe 
cursul fluviului Vltava. Această hidrocentrală va intra în funcțiune la 
1 Mai. Aci se creează un lac de acumulare de 306 milioane metri cubi 
de apă care vor iriga peste 4560 hectare. Lucrările de fundații sînt 
avansate. IN FOTO: Barajul Lipno-

Qupa ziarului „Uzina noastră’*
In cadrul întîlnirilor desfășurate 

joi 9 aprilie s-au înregistrat urmă
toarele rezultate tehnice:

TENIS DE MASA

Administrativ C.S.1I. -- Corvinul: 
5-0. Partidele Sănătatea — Șantie
rul I și Șantierul II — Șantierul 
IV au fost arnînate pentru duminică 
12 aprilie.

VOLEI

C.S.A. — Șantierul II : 2-0.
Corvinul —. Șantierul IV : 2-0.FOTBAL
Pe stadionul D.R.D.M. s-au în- 

tîlnit în cuplaj echipele Corvinul III 
cu Șantierul 2 și Corvinul 2 cu A- 
g'omeratorul. In prima partidă, su
periori din toate punctele de vedere, 
corviriștii au cîștigat cu 6-1 (1-1). 
Au jucat formațiile :

CORVINUL III: - Buzea - 
Ileș, Stăniiă, Drosus — Dăscălița,

Jurca — Uțu, Bodreanu, Huzum, 
Popa, Bîrîad.

ȘANTIERUL II: — Alccu — 
Constantin, Sava, Toma — 1 lansel. 
Mihlea — Clinciu, Neamțu, Sipoș 
Dondoș, Velicu.

Cea de a doua partidă a fost de 
osebit de pasionantă și s-a desfășu
rat la un bun nivel tehnic prin cor 
tribuția ambelor echipe. Susținătorii 
Corvinului II care înainte de începe
rea meciului vedeau în echipa tine
rilor aglomeratoriști un adversar 
ușor de întrecut și-au dat seama 
chiar din primele minute de joc că 
s-au înșelat. Aglomeratoriștii au a- 
vut mai tot timpul inițiativa și 
reușit să preia conducerea cu 
în prima repriză.

Abia spre sfîrșitul celei de a
ua reprize, Corvinul II reușește să 
egaleze. In penultimul minut al pre
lungirilor Ăglomeratorul înscrie, cîș- 
tigînd astfel o partidă grea. Scor 
final: 2 1 (1-1) (1-0). For
mațiile : AGLOMERATOR — Na
nus — Simion I, Moga — Rădu-

au
1-0

do-

înflorirea Regiunii autonome 
Sințzian-Uigure

important zăcăinînt de petrol în re
giunea deluroasă din vecinătatea 
munților Turfan. Harta geologică a 
regiunii Sințzian-Uigură s-a comple
tat cu noi zăcăminte de cărbune. Re
zervele globale de cărbune sînt eva
luate la peste 1.200 milioane tone.

Se proiectează construirea unor 
întreprinderi industriale moderne 
alături de noile zăcăminte. Peste 
cîțiva ani și în aceste locuri unde 
timp de veacuri n-a călcat picior de 
om, se vor înălța uzine metalurgice 
și sonde petrolifere.

Pe părnînturile fertile, în văile rî- 
urilor, pe platourile munților, țăranii 
vor culege în anul acesta recolte 
bogate de grîu și de bumbac. Intr- 
un viitor apropiat va începe valo
rificarea a 166 milioane mu de țe- 
lină de pămînt lăsată în paragină.

In regiunea autonomă Sințzian — 
Uigură, unde înainte de eliberare nu 
exista de fapt o industrie modernă, 
în 1958 s-au elaborat peste 200.000 
tone de oțel și fontă, s-au produs 
mii de kilowați de energie electrică, 
a fost pusă la punct fabricarea a 
zeci de varietăți de produse industri
ale.

Construirea căii ferate Alma-Ata- 
Lancijou are un rol important în 
dezvoltarea economiei regiunii Sinț
zian-L'igură. Pînă în prezent au fost 
așezați peste 1.000 km. de șine de 
cale ferată în partea de vest a re
giunii. De-a lungul magistralei se 
înalță așezările muncitorești, clădiri
le întreprinderilor industriale ș. a.

Geologii chinezi au descoperit la 
nord de depresiunea Djungara zăcă
minte de minereu de fier, evaluate 
Ia aproximativ un miliard de tone. 
In munții Ruenlun s-au descoperit 
mari rezerve de plumb și zinc, mi
nereu conținînd 60% fier.

Se construiește cu avînt orașul 
petroliștilor — Karamai. In ult’inul 
timp geologii au descoperit un nou

lescu — Vasile, Morcov — Dodu, 
Simion II, Zorni, Ursache, Tăoase. 
CORVINUL II: — Cojereanu, Ivan, 
Cișmaș, loma — Oncică, Orhidan, 
— Peronescu, Tătărucă, Burlacu, 
Grigorescu, Petica.

Pentru învingători au înscris Va
sile și Ursache.

Pe stadionul C.S.A. s-au întrunit, 
echipele C.S.A. și Știința. In fața 
tinerilor și neexperimentaților jucă
tori ai Științei, echipa C.S.A a 
câștigat cu 6-0 (2-0). Au juca! for
mațiile :

C.S.A.: Ionescu — Tușan, lstu- 
dor, Suhani — Damian, Mo.se, Tuțu- 
ianu, Stanciu, Berceanu, Mușețeanu, 
Grivescu.

ȘTIINȚA: Iorgu — Dînșoreanu, 
Dombrovschi (Ileș), Groh 
mos, Davînca 
Ghișoiu, Ileș, 
(Hepp).

Golurile au 
ceanu (3), Tuțuianu (1) Grivescu 
(1) și Mușețeanu (1).

In cea de a doua partidă: Blu- 
ming — Șantierul III: 3-0.

Semifinalele se vor desfășura 
marți 14 aprilie pe stadionul Cor
vinul, după următorul program:

Ora 16 : Aglomerator — Bluming.
Ora 17,45 C..S A. — Corvinul III. 

I. FLORIAN

(Gostian), 
Schromer,

- Me-
Lazarin,
Neagu,

fost marcate de Ber-

In anul 1958, 
au fost instalate 
televiziune. In primele două luni ale 
acestui an numărul lor a sporit cu 
încă 45.214. Pînă la sfîrșitul lunii 
februarie 1959, își instalaseră apa
rate de televiziune 373.075 de familii 
din R. Cehoslovacă, revenind un te
levizor la fiecare zece familii. Intr- 
un viitor apropiat această cifră va , 
crește și mai mult. Extinderea tot^B 
mai largă a rețelei de televiziune în^^ 
R. Cehoslovacă se datorește produc
ției sporite a uzinelor constructoare 
de mașini care în 1958 au. produs 
aproximativ 
Anul acesta 
iar în anul 
nuală va fi 
televiziune.

Programele transmise de cele pa
tru centre de televiziune din Cehos
lovacia pot fi recepționate în bune 
condițiuni pe aproximativ 30% din 
teritoriul țării. Pînă la sfîrșitul anu
lui 1960, rețeaua centrelor de tele
viziune va fi completată. La princi
palele centre de televiziune din Pra- 
ga, Ostrova, Brno, și Bratislava, 
care funcționează în prezent, vor fi 
adăugate alte șase centre — cinci 
în Boemia și unul la răsăritul Slo
vaciei. Actualul centru din Pragal 
va fi înlocuit cu un centru mai mo" 
dern, puternic și perfecționat din 
punct de vedere tehnic.

130.000 de televizoare, 
ele vor produce 190.000- 
1960 capacitatea lor a- 
de 240.000 aparate de

Posibilităfi de economisire a 
siderurgie

1) Problemele de sporire a preci
ziei de laminare și trecerea la to
leranțe mai restrînse și la cele în 
minus. Ținînd seama de greutatea 
teoretică a laminatelor la dimensiu
nea nominală, economia de oțel ob
ținută prin laminarea cu toleranțe 
negative, este cuprinsă între 1,5-2 
la sută, iar în comparație cu lami
natele în limite pozitive stabilite 
de STAS, această economie este 
mult mai mare ajungînd de la 5 la 
10 la sută.

2) Pierderile de metal prin încăl
zirea lingourilor în cuptoare se pre
zintă sub formă de zgură și țunder 
și ajung în mod normal pînă la 3 
la sută.

La o producție de 500 mii de tone 
laminate aceste pierderi reprezintă 
o cifră importantă, circa 16-000 tone 
metal pierdut.

Reducerea pierderilor prin încăl
zire depinde de conducerea operației 
de încălzire. O mare importanță 
joacă excesul de aer și durata ținerii 
lingourilor în cuptor.

Printr-o conducere corectă a încăl
zirii oțelului, prin folosirea conduce
rii automate a regimului termic al 
cuptorului, prin folosirea de aparate 
de măsură și control și alte măsuri 
se pot reduce pierderile de oțel prin 
ardere.
Inginer REBREANU GHEORGHE 

C.S.H.

metalului în
(Urmare din pag. ll-a col. 1-5) 

fiecare topire, rezultă o pierdere ne
recuperabilă care prin topiri repeta
te se adună și în acest fel cantitatea 
de metal pierdută iremediabil crește. 
Pe lîngă acestea indicele de folosire 
a capacității agregatului scade direct 
proporțional cu aceste pierderi, de 
asemeni prețul de cost este influențat 
negativ.

Producția de laminate
Dacă se montează cu 100 la sută 

toate pierderile de metal din indus
tria siderurgică, prin deșeuri care 
se obțin la producția fontei, a oțe
lului și a laminatelor, atunci deșeu- 
rile laminoarelor reprezintă aproxi
mativ 40 la sută.

In acest fel, cantitatea maximă de 
deșeuri și totodată posibilitățile cele 
mai mari pentru obținerea de eco
nomii de metal se găsesc în produc
ția de laminate.

Cu toate că aceste posibilități apar 
la producția de laminate, rolul cel 
mai important în economia de metal 
revine în proporție de circa 70 la 
sută producției de oțel, restul de 30 
la sută revine producției de lami
nate. O însemnătate specială pentru 
micșorarea consumului de metal în 
fabricarea laminatelor, depinzînd de 
producția de laminate o au:
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