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In oțelăria nouă Martin 
se poate muncii mai productiv i

Mitirgul oatnenilor muncii din” Hunedoara

Documente’e plenarei C.C. 
al P.M.R, din noiembrie anul 
trecut constituie pentru toți 
oamenii muncii din patria 
noastră firul roșu călăuzitor în 
lupta ce se duce pentru ritmul 
rapid de dezvoltare a econo
miei naționale. Deosebite sînt 
în acest sens sporurile prevă
zute la creșterea producției 
siderurgice — pionul dezvol
tării întregii economii națio
nale. In documente se spune : 
„Considerăm că, din rezerve
le existente, industria side
rurgică poate realiza în anul 
care urmează o creștere a 
producției de oțel de 38 la 
sută față de 1958, adică < 
producție totală de 1,3 mili
oane tone. Acest spor poate fi 
obținut prin folosirea mai in
tensivă a cuptoarelor de la 
oțelăria nouă din Hunedoara 
și prin reconstruirea și mări
rea capacității a trei cuptoa
re la oțelăria din Reșița“.

In vederea realizării aces
tor importante sporuri de pro
ducție s-a preconizat lichida
rea deficiențelor în exploata
re, ridicarea indicilor de uti
lizare a agregatelor, măsuri 
corespunzătoare pentru creș
terea producției. Cu scopul de 
a materializa indicațiile ple
narei, de a-și aduce aportul 
la înflorirea patriei, siderur- 
giștii hunedoreni și în primul 
rînd oțel ar ii au pornit înfiăcă- 
rata întrecere cu reșițenii, an- 
gajîndu-se ca intensificînd ex
ploatarea cuptoarelor, indicele 
de utilizare să crească în me
die cu cel puțin 10 la sută și 
să dea astfel industriei prelu
crătoare mai mult oțel.

Colectivul secției a doua 
oțelărie Martin — cea mal 
mare oțelărie a țării — avîll- 
tat în această luptă patriotică 
și-a propus să producă în a- 
cest an cel puțin 38.000 tone 
oțel pese plan. In luna apri

lie și în mod deosebit în luna 
mai, s-a constatat un adevă
rat avînt. Au fost multe zile 
cînd s-au realizat cei mai 
mari indici de utilizare de la 
data intrării în funcțiune a 
cuptoarelor : 8.40 — 8,48 — 
la cuptorul 1: 7,90 — 8,
la cuptorul nr. 2; 7,05 —
8.09 la cuptorul nr. 3. Atunci 
Ia oțelăria nouă au fost ela
borate primele șarje rapide. 
Ca atare a fost atinsă cea 
mai mare producție — fapt 
convingător că și oțelarii a- 
cestei secții sînt capabili de 
fapte mărețe, să folosească 
cuptoarele mai productiv, să 
atingă și să întreacă thiar 
angajamentele luate în între
cere cu reșițenii.

Unde duce 
neglijența ...

"Rezultatele de la siîrșitul 
primului semestru și cele din 
luna iunie dovedesc că în 
această secție cadrele tehni
ce, comitetul sinaTcal, organi
zațiile de partid și U.T.M. 
n-au manifestat preocuparea 
așteptata pentru permanenti
zarea succeselor anterioare. 
In luna iunie, oțelarii nu
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JTluncă și odifină
In ziua de 5 iunie a.c., Co

mitetul orășenesc al femeilor 
din Hunedoara a organizat o 
excursie de agrement la 
Băile Gioagiu. In legătură cu 
aceasta un reporter al ziaru
lui. a solicitat un interviu to
varășei Segato Hiena, pre
ședinta Comitetului femei
lor din Hunedoara-

—■ A fost o excursie plăcu
tă ! Dar să sistematizăm ide
ile. In cadrul unei plenare, 
unde s-a discutat pe marginea 
planului de înfrumusețare a 

și-au putut îndeplini planul. 
Intensitatea exploatării cup- 
tc?!elor în Ioc să crească a 
scăzut și în mod deosebit Ia 
cuptorul nr. 2. Dacă planul se
mestrial a fost depășit cu 
2.000 tone oțel, aceasta se 
datorește numai succeselor 
anterioare. O analiză temeini
că scoate la iveală deficiențe 
de organizare precum și ac
centuarea unor cazuri de in
disciplină în muncă, care au 
dus în ultimul timp la neres- 
pectarea tehnologiei de fabri
care a oțelului, Ia rezultate 
sub posibilități.

De pildă în luna trecută 
nu s-a respectat graficul de 
reparații la cuptoare. Timpul 
de reparații al vetrelor fiind 
depășit la cuptorul 3, cu 7 
ore și 10 minute și la cupto
rul nr. 2 cu 89 ore și 50 mi
nute. Este bine să reamintim 
maiștrilor și inginerilor oțe- 
lari că din staționările cup
toarelor în luna iunie, numai 
30 ore și 35 minute au in
fluențat direct asupra duratei 
șarjelor ; 255 de ore și 50 de 
minute de staționare justifi
că deficiențe de organizare a 

/. goruneanu 
Continuare in (pag. 2-3) 

orașului, _ femeile, au hbtărit 
formarea brigăzilor de mun
că voluntară, condusă de că
tre o responsabilă, cu plan de 
muncă, șt in prezent cu multă 
și rodnică activitate. Pină 
acum brigăzile au prestat 
3.200 ore muncă voluntară.

— Care sint brgăzile frun
tașe 7

— Trebuie evidențiată bri
gada condusă de tovarășa 
Ijrim Aurora, Damianoiu Bea
trice, Bisirian Margareta 
Albu Hortensia...

Libertate
C. S. H.

■ In ziua de 6 iulie a.c., mu 
și sute de siderurgiști din ca
drul Combinatului Siderurgic 
„Gheorghe' Gheorghiu -Dej'' 
s-uU adunai in jeța -blocului 
tehnic dm incinta combinatu
lui pentru a cere guvernului 
Grec să pună în libertate pe 
Manolis Glezos.

Au fost de față reprezen
tanți ai comitetului de luptă 
pentru pace . din orașul nost- 
stru, activiști ■ ai comitetelor 
de întreprindere și de U.T.M., 
reprezentanți ai comitetului 
de partid, precum și tovarăși 
din conducerea combinatului 
siderurgic.

Deschizînd mitingul, tova
rășul Ungur loan, președin
tele Comitetului de luptă pen
tru pace din orașul Hunedoa
ra, a arătat in cuvintul sau 
indignarea cu care oamenii 
muncii au primit vestea de a 
trimite in țața tribunalului 
militar de la Atena pe eroul 
Șt patriotul grec Manolis Cric, 
zos, care acum 18 ani in ur
mă, minat de ura 'împotriva 
fascismului, a smuls drapelul 
cu crucea incirligată de pe 
Acropole.

După cuvintul de aesMde- 
re tovarășul Achim loan, pre
ședintele comitetului de între
prindere C.S.li. a evocat 
viața Șl lupta marelui patnot.

Au luat apoi cuvintul nu
meroși siderurgiști. Tovarășul 
Caratnalis Tănase, prini-iopt- 
tor la O.S.M. 2 a arătat prin, 
tre altele „Glezos trebuie 
smuls din ghiarele căiăiiot, 
săi. Aceasta nu constituie 
numai îndeplinirea unei da
torii nobile a omenim pro
gresiste față de un luptător, 
minunat al idealurilor ei, ci 
un sințbol viu al rezistența 
nemuritoare a popoarelor im 
potriva fascismului liitlerist. 
Avi nd încredere aaijică ig 
forțele omenirii progresiste Și 
ale poporului grec, alăturăm 
încă odată cererea noastră ce
rerii mondiale: libertate lui 
Manolis Glezos șt celorlalți 
patrioți greci I

lui Manolis Glezos
In încheierea mitingului 

participanta uu adoptat in a- 
nanimitate o moțiune adresa
tă guvernului de ia Alena î'f 
care se cere punerea iii lib. r- 
tate imediată a lui Mu noii s 
Glezos.

I. C. S. H.
Luni după-amiază, peste o 

mie de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari din
I.C.S.H.  s-au adunat în sala 
cinematografului „I.C. Fritnu" 
pentru a-și manifesta protes
tul lor hotărît față de acțiu
nea judiciară îndreptată îm
potriva cunoscutului luptător 
antifascist Manolis Glezos.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Gostian Alexan
dru, directorul administrativ 
al întreprinderii de construc
ții siderurgice Hunedoara. A 
luat apoi cuvîntul tovarășul 
Mihăilă Gheorghe, președin
tele comitetului de întreprin
dere, care printre altele a 
spus: „Oamenii mumii din 
întreprinderea noastră, între
gul nostru popor muncitor și 
toți oamenii iubitori de pace 
și libertate din lumea întrea
gă au aflat cu aaîncă îngri
jorare de primejdia ce pla
nează tot mai mult asupra 
vieții eroului național ai 
poporului grec Manoiis Gle
zos. După cum se știe, auto
ritățile grecești pregătesc în 
grabă trimiterea în fața tri
bunalului militar din Atena 
pe Manolis Glezos și tovară
șii săi unde în curînd urmea
ză să fie judecați pe baza 
faimoasei legi 375, adoptată 
în timpul dictatorului Meta
xas. Acum, cînd Manolis 
Glezos este amenințat cu 
moartea, noi ne ridicăm cu 
hotărîre în apărarea vieții iri- 
flăcăratului luptător pentru 
progres și pace și cerem ca 
el să fie pus în libertate".

In continuare a luat cuvîn
tul mecanicul de utilaje Bile 
Iosif. „Manolis Glezos — a 
spus el — luptător și patriot 
național care a fost condam
nat de mai multe ori la 
moarte de ocupanții fasciști 

sc a Hă din nou în primejdie 
Față de hotărîrea luată pri
vind judecarea lui de către 
tribunalul militar, îmi ridic 
glasul și cer încetarea urmă
ririi judiciare împotriva iui 
Manolis Glezos și să fie pus 
imediat îff libertate".

— Măsurile reacțiunii gre
cești care amenință viața im 
Manolis Glezos, — a arătat 
în cuvîntul său electricianul 
Vuțas Anastasios — a cărui 
nume a devenit steag al lup
tei antiîasciste, a provocat in
dignare și adîncă îngrijora
re în rîndul poporului grec și 
a oamenilor cinstiți de pretu
tindeni. Protestîud cu vehe
mență împotriva măsurilor 
samavolnice a autorităților 
grecești, alături de toți oa
menii muncii din țara noastră 
și ceilalți oameni ai muncii 
cinstiți de pretutindeni, noi 
cerem cu hotărîre anularea 
procesului și punerea în liber 
ta te a lui Manolis Glezos. 
Muncitorii, inginerii, tehnici
enii și funcționarii din 'între
prinderea noastră își unesc 
glasurile lor de cel ai tuturor 
oamenilor muncii din lumea 
întreagă și cer stingerea ac
țiunii îndreptată împotriva de
ținerii în închisoare a lui 
Manolis Glezos și să se pună 
capăt înscenării procesului 
judiciar, iar el și compatrioții 
Iui asupra vieții carora pla
nează pericolul condamnării 
la moarte să fie puși în cel 
mai scurt timp în libertate.

Au mai vorbit și și-au ex
primat protestul lor față de 
judecarea procesului iui Ma
nolis Giezos în baza legii 
reacționare 375, cerînd ime
diata fui punere în libertate, 
inginerul Ramba Mircea, teli- 
niciana Elefteriu Caterina, 
maistrul Demeter Petru și in
ginerul Șerban Ștefan. In în
cheiere, tovarășul Oprișa Vic
tor, secretarul comitetului de 
partid I.C.S.H., a dat citire 
unei moțiuni în care se cere 
încetarea procesului inscenat 
împotriva luptătorului erou 
Manolis Glezos și eliberarea 
lui.

îs moi de monera oberr
— Brigada cea mai bună, 

I cite ore de, muncă voluntară 
• are 7

NOI UZINE RIDICATE IN ANII PUTERII POPULARE

— In mod deosebit se evi
dențiază brigada condusă de 
tovarășa Ijrim Aurora, care 
a realizat 1.200 ore muncă 
voluntară. Mențiune ' merită 
Insă toate cele 20 de brigăzi 
Plecind de la acest conside
rent Comitetul orășenesc al 
femeilor a hotărit organizarea 
unei excursii. De subliniat 
este că activitatea brigăzilor 
a fost apreciată in mod deo- 
sebit de Comifetul executiv 
al sfatului popular, care a 
găsit potrivită și utilă propu
nerea noastră de a organiza 
excursia, ajutindu-ne efectiv 
in această direcție. Cum spu- 
neam, excursia a decurs in
tr-un cadru plăcut. Cu, acest 
prilej s-a dovedit încă odată 
că femeile noastre știu nu 
numai să muncească, dar 
să-și organizeze și orele de 
odihnă in mod 'plăcut.

Sprijină efortul cocsarilor
Colectivul de muncă al ate

lierului central de reparații de 
la uzina cocso-chimică este 
animat de dorința de a spri
jini zilnic efortul cocsarilor 
hunedoreni. Avîntul de a da 
la timp piese de schimb de 
cea mai bună calitate însufle
țește pe fiecare muncitor, de 
Ia fiecare mașină. Spre exem
plu la vagonul de stins cocs 
lucrează echipele de lăcătuși 
conduse de’'Somboti Berii și’ 
Benedec Alexandru, care au 
zilnic depășiri de normă între 
10-12 la sută. In atelier se 
mai execută lucrări importan
te ca : osii la mașinile de bă-, 
tătorit, mașinile de șarjare, 
piulițe, șuruburi precum și 
alte diferite piese care sînt 
necesare în procesul de pro
ducție.

Muncitorii acestui atelier 

au reușit ca lucrările de recti
ficare a "bandajului de ia cele 
două roți ale locomotivei e- 
lectrice a uzinei cocso-chimice 
să le execute în atelierul lor.

Tovarășii Pîrvu loan, Po
pescu Ioan și maistrul lacob 
Dănilă și-au adus o contri
buție însemnată la locui de 
muncă.

— Răpirea Vezuviultii

Fapte d
Muncitorii din atelierul e- 

lectric de întreținere al 
I.C.S.H., deservesc în bune 
condițiuni șantierele de con
strucții și montaj. Jată că, de 
cîtva timp în atelierul electric 
se execută diferite reparații la 
transformatoare și agregatele

Citiți în aeest număr;
— Siderurgia hunedoreană 

în antichitate pag. 2-a
— Aspecte din viața unor 

gazete de perete
pag. 2-a.

— Obiective concrete în în
trecere — nu formalism.

pag. 3-a.

pag. 4-a.

e laudă
de sudură. Numai în ultimele 
două săpfămîni, muncitorii a- 
cestui atelier au reparat trei 
transformatoare și patru agre
gate de sudură.

In mod deosebit au execu
tat reparații de bună calitate 
electricienii Dina Marin și 
Mureșan loan.



Uzina noastră ---- -

b ii n ? d o r ? a n ăSiderurgia în antichitate
Cu prilejul aniversării 

a 75 de ani de ia 

punerea tn funcțiune 
a primului furnal 

din Hunedoara

Majoritatea istoricilor afir
mă că producerea fierului și 
a uneltelor de fier au fost 
introduse pe teritoriul țării 
noastre de către Sciți, în se
colul VI î.e.n., existența pe 
aceste teritorii a unor zăcă
minte de minereu de fier con
tribuind la • introducerea 
uneltelor de fier în agricul
tură.

Ar fi însă greșit să se 
creadă că statornicirea epocii 
de fier s-ar explica numai 
prin venirea Sciților. Popu
lația de bază a Peninsulei 
Balcanice, la nord de Grecia, 
continua să fie formată din 
triburi locale de agricultori 
traci, cu un nivel de dezvol
tare destul de înalt. Folosirea 
unor unelte de fier era cu
noscută în țările Carpato-Du- 
nărene și înainte de venirea 
Sciților. Triburile de agricul
tori traci întrețineau de mul
tă vreme-legături cu triburile 
culturii Hallstatt (prima epocă 
a culturii fierului) cit și cu 
triburile grecești din sudul 
peninsulei Balcanice, a căror 
influență devine deosebit de 
pregnantă începînd din acea 
vreme. De aceea este posibil 
ca influența resimțită de Sciți 
din partea triburilor locale, 
subjugate, să fi fost chiar mai 
mare decît aceea exercitată de 
ei asupra triburilor respective.

Este foarte verosimil că ex
ploatarea minereului de fier 
și extragerea fierului din mi
nereuri în împrejurimile Hu
nedoarei să dăinuiască încă 
dinaintea venirii Sciților, deci 
înainte de secolul VI î.e.n.

In favoarea acceptării aces
tui fapt, pledează următoa
rele:

1. Zăcămintele de fier'din 
jurul Hunedoarei și în special 
cele de la Ghelar, erau cele 
mai bogate în fier din întrea
gă regiune carpatică,' cît și a 
cursului inferior al Dunării, 
erau poroase, ușor reducti- 
bile și ușor accesibile.

2. Potrivit, unei hărți întoc
mite în anul 1778, existau pe 
atunci la Ghelar două grote, 
dăinuind din timpuri stră- ' 
vechi, provenite din exploata- f 
rea minereului.: grota Banffy * 
și grota Polița. Calculînd 
după volum cantitatea extrasă 
pînă la acea date, se poate 
deduce, ținînd cont de necesi
tățile de fier și de posibilită
țile de prelucrare din acele 
vrerhuri, că exploatarea a 
început cu multe secole îna
intea erei noastre.

3. Un cuptor primitiv des
coperit la Teliuc, judecind 
după vasele și cioburile de 
lut găsite în apropiere," provi
ne cu certitudine din epoca 
preistorică.

In veacul III înaintea erei 
noastre au trecut pe teritoriul 
țării noastre Celții sau Galii, 
care coborau pe valea Dună
rii, care erau foarte pricepuți 
în lucrarea fierului. Pe terito
riul țării noastre începe să se 
dezvolte a doua fază a epocii 
fierului numită la Tene, în 
care apar plugul și toporul 
de fier și este de asemeni ve
rosimil că atelierele de extras 
și prelucrat fier din regiunea 
Hunedoara să fi fost princi
palii furnizori ai acestor u- 
nelte.

Că Romanii au exploatat 
minele de fier de la Ghelar și 
Teliuc o dovedesc insrcipțiile, 
marele număr de medalii, 
precum și uneltele de fier des
coperite în aceste mine. Este 
de asemeni cert că nu roma
nii au descoperit aceste mute, 
în momentul ocupării Daciei, 
ei fiind continuatorii unei in
dustrii minere și metalurgice 
existente și destul de avan- 
sată.Acest lucru este uovedit 
pe lîngă existența cuptoarelor 
primitive preistorice de nume
roasele unelte și arme din 
fier găsite la Grădiștea Mun- 
celului și Costești, vechi ce
tăți Dace din regiunea noas
tră, datînd din perioada se
colului I î.e.n. și a secolului I 
e.n, în special cu ocazia să
păturilor efectuate în anii 
1950-1951. Și fie-ne permis să 
presupunem că dacă potrivit 
scrisorii urbariale din anui 
1754 cel mai vechi document 
tratînd cu oarecare amănunți
me situația mineritului și 
metalurgiei (ieroase din acea 
vreme, se arată că cuptoarele 
și atelierele de prelucrat fier 
de la Sibișel și Cugir, din a- 
propierea cetăților Dacice, 
erau alimentate cu minereu 
de la Ghelar — și în trecutul 
îndepărtat originea obiectelor 
de fier găsite la Costești și 
Grădiștea Muncelului trebuie 
căutată în ateliere^ din jurul 
Hunedoarei, sau în apropie
rea cetăților respective, ce 
prelucrau .minereul bogat și 
ușor reductibil sau lupele pro
venite de la Ghelar și Teliuc.

Și de asemeni este cert că 
aici, în aceste locuri, a fost 
sursa principala care alimen
ta cu arme armata Dacilor și 
deci vitejii luptători care au 
apărat libertatea patriei lot 
contra cotropitorilor romani, 
sub conducerea lui Decebaf 
au ținut în mîiiii arme făurite 
din fierul hunedorean.

De asemeni, originea unel
telor miniere cu ajutorul căro
ra se extrăgea aurul, mult 
rîvnita bogăție a Daciei, tre
buie căutată tot aici. (Unelte
le de fier găsite la Băița — 
regiunea Hunedoara, datează 
cu multe secole înaintea co
tropirii Daciei de către arma
tele lui Traian).

Urme de minerit feros 
și de extracție a fierului 

datînd d n epoca 
ocupației romane

Sub ocupația romană, mi
neritul fieros și extracția fie- 
rtilai din minereuri a luat 
un deosebit avtnt.

Acest lucru este dovedit de 
mseripțiile, de marele număr 
de medalii și monede, cit ș 
de uneltele de fier descoperite 
in minele străvechi de la 
Ghelar și Teliuc, cu ocazia 
reluării expjqqtărilot, h

Este cert că aceste mine au 
fost exploatate pentru fabri
carea armelor de care avea 
nevoie legiunea XIII-a Ge- 
mina cu sediul la Apullum 
(Alba-Iulia), limonita de la 
Ghelar și Teliuc fiind găsită 
de romani ca foarte potrivită 
pentru obținerea a diferite 
produse din fier.

La Ghelar, în interiorul mi
nei, s-au găsit sculele unui 
miner, lingă care se aflau și 
oase de om, probabil a pose
sorului sculelor, prins acolo 
de o surpare. Toate aceste 
scule erau executate cu îngri
jire, din fier de bună calitate, 
fiind insă puternic atacate de 
rugină. La Teliuc, de asemeni 
s-a găsit o trusă completă de 
scule necesare unui miner 
(amănunte privind exploată
rile de la Teliuc in timpul ro
manilor în „Uzina noastra". 
nr. 736).

Minereul extras era încăr
cat în coșuri, fiind transpor
tat cu oameni sau animale la 
cuploarele de topire ; minereul 
nu avea nevoie de o prăjite 
prealabilă, produsul imediat 
fiind fierul forjat

Cuptoarele erau situate 
chiar pe platoul minei, din
spre malul Cernei și anume în 
partea lui estică. In spatele 
lor și paralel cu ele erau for
jele, iar in rîndul al lll-lea, 
spre vest instalațiile primitive 
de recoacere.

Că într adevăr fierul forjai 
produs era de calitate supe
rioară, fiind obținut dintr-un 
minereu de foarte bună cali
tate — este dovedit de obiec
tele găsite :aici(; pe lingă 
scule necesare mineritului 
s-a i produs și unelte agricole 
și în special arme și alte ar
ticole din fier necesare arma
tei. Obiectele și sculele pro
duse erau atît ~de apreciate, 
incit minele, la un moment 
dat nu mai puteau satisface 
nevoile cuptoarelor, fiind ne
cesar să aducă minereu și din 
altă parte.

Existența atelierelor de ex
tras fier din minereuri, este 
confirmată de descoperirea a 
patra halde de zgură: una pe

IN OTELARIA noua martin 
se poate muncii mai productiv I

(Urmare din pag. I-a) 

fluxului producției și abateri 
de la disciplina tehnologică, 
fapte care nu pot fi motivate 
de așa-zisele cauze de neâpro- 
vizionare și slaba cooperare 
cu celelalte sectoare. Trebuie 
răspuns atunci la întrebarea ; 
de ce atîtea deficiente ? Con
ducerea secției face vinovați 
pe inginerii — șefii de schim
buri, iar aceștia pe maiștri și, 
maștrii pe topitori, pe munci
torii de la pregătirea oalelor, pe 
turnătorii din hală etc. Să ve
dem însă cum stau lucrurile 
în adevărata lor realitate ; de 
ce pierderile de otel reprezin
tă pe semestrul I aproape 900 
de tona ? I de ca provin circa 
4.000 tone oțel, pierderi prin 
solidificăm'; de ce procentul 
de rebut depășește limitele 
admise ; de ce nu se respectă 
reparațiile cuptoarelor ?

Maistrul Stanciu Aurel,- 
care a vizitat unele oțelării 
din U.R.S.S. ne-a mărturisit 
că oțelării șo^etiei execută ț< 

dealul Plosca (in imediata 
apropiere a comunei Teliuc) 
și trei în pădurea dintre Hu
nedoara și Teliuc. Minereul 
era topit în cuptoare primitive 
mici, aproape de locul de ex
tracție.. Aerul necesar era in
trodus prin tiraj natural, fie 
prin foaie acționate cu mina 
sau cu piciorul. Ele produceau 
lupe in greutate de 5-10 kg. 
(■■• astfel'"ele lupă s-a găsit 
în amil 1904).

Exploatarea minelor se fă
cea de către sclavi mineri, în 
unele cazuri delicvenți ce-și 
ispășeau condamnările la 
muncă silnică. (Condamnați 
„adnetalla" ).

Scla vii mineri, neavînd 
dreptul de- a părăsi locul de 
muncă, în acest caz fiind ur
măriți ca dezertori, erau în 
întregime legați de mină; 
chiar cînd stăpînul minei se 
schimba în situația 'or nu in
tervenea nici o schimbare. Ei 
constituiau așa numita „fa
milia". Acești sclavi apar fi
nind stăpinuatt minei, nu nu
mai că puteau fi vînduți de 
stăpîni, ci chiar dați in chirie 
pe intervale de timp mai mari 
sau mat mici.

Avintul industriei de [ier nu 
a fost însă de lungă durată: 
începe migrațiunea popoare
lor, care favorizează răscoa
lele sclavilor și ale populați
ilor, autohtone contra cotro
pitorilor Romani. In timp ce. 
luptele sclavilor luau amploa
re, atacurile „barbarilor" șt 
ale triburilor Dace libere se 
țineau lanț la granița 'irnpc-i 
riului roman, astfel ca împă
ratul Aurelian e nevoit să pă
răsească Dacia. Goții împre
ună cu Dacii liberi, pâtruiui 
in Dacia eliberată de sub ju
gul roman In anul 271 e.n.

Cei ce exploatau minele, 
sclavii mineri și muncitorii 
de la cuptoarele primitive (ca 
și grosul populației) nu au 
părăsit Dacia. Industria fie
rului s-a retras insă pe înăl
țimile greu accesibile ale 
Ghețarului, la adăpost de a- 
tacurile popoarelor in nugra- 
țiune care au trecut peste te
ritoriul țării noastre.

CHINDLER NICCLAE

justarea unui cuptor de pro
porția celor de la Hunedoara 
în 20-30 minute, că ajustarea 
Cuptoarelor se face deobicei 
în faza de afinare a șarjelor 
etc. La oțelăria nouă însă, a- 
justările cuptoarelor depășesc 
cu mult acest timp. Asta pen
tru, că nu toți topitorii, mai
ștrii și inginerii ce lucrează 
pe schimburi manifestă perma
nentă preocupare în acest 
sens; adesea, nu respectă 
conținutul de carbon la topi
rea șarjelor, fază, care pre
lungește durata de elaborare. 
Reparațiile de asemenea se 
„grăbesc" peste măsură dolo- 
mita neavînd timp să se sude
ze — care și ea nu corespun
de calitativ, conținînd mult 
praf, granulația fiind necores
punzătoare, lucru de care a 
Host sezisat de nenumărate 
Ori tovarășul Popa Aurel, șe
ful fabricii de dolomită și Iui 
Bichiș Mihai dispecerul șef 
■al oțelărief. Ei însă nu au 
răspuns cu fapte acestor ce

Aspecte din viața 
unor gazete de perete

Una din sarcinile gazetelor 
de perete este aceea de a po
pulariza succesele oamenilor 
muncii obținute în întrecerea 
socialistă, cîl și de a lua po
ziție hotărîtă împotriva anu
mitor lipsuri care se mai ma
nifestă la locurile de muncă. 
Iată așadar, că la începutul 
lunii iulie a.c. a apărut noua 
ediție a gazetelor de perete 
din combinat. Spre exemplu în 
coloanele gazetei de perete 
„Oțelarul" găsești multe ma
teriale bune. In articolul in
titulat : „Întreținerea cuptoa
relor" semnat de tovarășul 
Brînzei Dumitru, se vorbește 
despre importanța ce trebuie 
să o acorde muncitorii cup
toarelor, despre aportul ce 
trebuie să-l dea ei zilnic la 
exploatarea în bune eondițiuni 
a agregatelor secției. Totodată 
în acest articol, autorul nu 
trece cu vederea lipsurile care 
se manifestă în sectorul mai
strului Josan Gogu. In alt 
articol erau criticați de ingi
nerul Deheleanu Constantin, 
întreg schimbul condus de to
varășul Lăbuneț. Acest schimb 
— descrie autorul — a elabo
rat" de multe ori șarjele la 
temperaturi necorespunzătoa
re.

Articole interesante cu un 
conținut bogat și variat sint 
publicate și Ia gazeta de pe
rete „Furnalisțul" de Ia sec
ția a 11-a furnale. De pildă,

uirfne& rnaiezria&âw3 
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In ziarul „Uzina noastră" 
nr. 735 din 17 iunie a.c. a 
apărut articolul intitulat: 
„Din scrisorile sosite la re
dacție". Aici, printre altele, se 
critica modul defectuos în 
care se făcea aducerea și dis
tribuirea ziarelor muncitorilor 
abonați din sectorul mecanic 
șef I.C.S.H.. In răspunsul tri
mis ziarului, biroul organiza
ției de bază de la mecanicul 
șef ne informează" că s-a ana
lizat temeinic această latură 

rințe ale oțelarilor. lată doar 
cîteva din cauzele care au dus 
la numeroase reparații și sta
ționări a cuptoarelor, la ne- 
respectarea calității oțelului 
și nerealizarea planului pe 
ultima lună. Se întîmplă ade
sea ca în schimburile de 
noapte, muncitorii-termotehnf- 
cieni, lăcătușii și electricienii 
să doarmă, deobicei sus în ca
binele de comandă ale cup
toarelor — lucruri cunoscute 
de maiștrii și șefii de schim
buri, dar care n-au luat ati
tudine combativă împotriva 
unor astfel de lipsuri.

Oțelării știu că pe lîngă 
preocupările bune maiștrii de 
pe schimburi nu lucrează 
în colaborare, între maiștrii de 
la cuptoare și cei de la între
ținere lipsește întrajutorarea 
obligatorie în muncă, una din 
principalele condiții pentru 
exploatarea mai productivă a 
agregatelor. Schimburilor de 
noapte le lipsește dolomită 
pentru reparații și ajustări și 
asta pentru eă inginerii șt 

ultimul număr al gazetei con
ținea o serie de articole prin- 
tre care : „întrecerea cu Reși
ța" tinde colectivul de redacție 
face analiza tuturor realizări
lor pe primele 6 luni ale a- 
nulul.

Dar, nu același lucru se 
poate spune despre activita
tea și „viața" gazetei de pere
te de la aglomerator, care nti 
a mai publiact articole de la 
29 mai a.c. De asemenea, ul
tima ediție a gazetei „Oțelul" 
organul de presă de la oțelă
ria nouă datează din 4 iunie, 
a.c. In această situație se 
mai află și gazeta de perele 
de la sufiante, al cărui colec
tiv de două luni de zile 
a uitat să mai publice vreun 
articol.

Pe lîngă faptul că uncie ga
zete de perete nu-și trăiesc o 
activitate din plin, se mai ob
servă că în multe ediții apar 
articole prea „generale" care 
nu vorbesc nimic din secțiile 
respective. Mai mobilizator 
este faptul cînd la gazetă se 
scrie despre oameni și reali
zările lor obținute în întrece
rea socialistă etc.

Este bine ca de acum înco
lo, colectivele de redacție ale 
gazetelor de perete să-și in-' 
tensifice munca în cinstea zi
lei de 23 August — ziua eli
berării patriei noastre de sub 
jugul fascist.

DUMITRESCU J.

a muncii de agitație și în ca
drul unei ședințe la care au 
fost invitate să participe și 
toate vîrfurile organizațiilor 
de masă, s-au luat măsuri 
concrete. Astfel, în cadrul 
secțiilor — la fiecare loc de 
muncă — a fost numit cîte 
un responsabil care să se o- 
cupe de încasarea costului a- 
bonamentelor și de difuzarea 
zilnică a ziarelor. De aseme
nea, cei vinovați de difuzarea 
defectuoasă a ziarelor înainte 
vreme, tov. Crețu F., Cră- 
ciunescu loan și Toma Fran- 
cisc, au fost aspru criticați.

maiștrii din schimbul de di- 
mneață (cînd sosește vagonui 
cu dolomită) și cei din schim
bul de după-masă, nu depun 
suficient interes ca acest ma
terial să fie folosit proporțio
nal, să asigure și aprovizio
narea schimbului de noapte.

Ei știu că pierderile de oței 
se datoresc șarjelor reci, ela
borate sub temperatura nor
mală : neinchiderii dopurilor 
.Ia oalele de turnare, erupțiilor 
numeroase și a altor defici
ențe care frînează creșterea 
producției de oțel. Pentru li
chidarea acestor stări de lu
cruri conducerea secției, res
pectiv tovarășul inginer Bîr- 
san Aurel, a întîrziat prea 
mult cu măsurile corespunză
toare. ”

Mai multă 
preocupare din partea 

cadrelor tehnice
Maiștrii Răduică Petru, 

care are mulți ani de experH



VIAȚA DE PARTID

Obiective concrete in întrecere — 
nu formalism

SOTE - 

Cine răspunde?

In înfăptuirea sarcinilor 
puse de partid și guvern în 
fața colectivelor de muncitori, 
tehnicieni și ingineri din în- 

i Deprinderi, un rol din cele 
mai însemnate îl are între
cerea socialistă, care este 
metoda comunistă, verificată 
în practica de construire a 
socialismului.

Pentru traducerea în viaț.l 
a sarcinilor trasate de plena
ra din noiembrie 1958, cjlcc- 
iiveie de furnaliști din C.S.H. 
își intensifică eforturile spre 
a mtîmpina cea de-a lo-n 
aniversare a eliberării pat.i- 
ei cu noi realizări.

Angajamentul furnaliștilor 
de la secția a doua jurnale, 
luat îi; întrecerea cu furnaliș- 
Iii reșijeni de a da peste plan 
10.000 tone de fontă, a lost 
indef imit încă din 29 iunie 
1959, însă furnaliștii secției 
la ;-,u rămas în urmă cu a- 
proape 2.000 tone față de an
gaja nentui defalcat la zi

Cum se explică acest lucru, 
că în secția I-a furnale in 
perioada 1 ianuarie — 30 a- 

bprilic avea în contul angaja
mentului 2 100 tone de fontă ?

Cum se face că indicii Jc 
u'ubzaie a volumului util iu 
perioada 1 ianuarie — 30 a- 
pri.'ic a atins în medie 0,770 
tone m.c. și în unele zile 
il.tar 0,900 tone tn.e., iar a- 
cwna a scăzut sub 0,750 toi.c 
m.c. ? Care sînt cauzele de- 
pttyii: consumului specific ce 
cocs și a prețului de cost Ia 

ția l-a furnale?
Pe nr.ga cauze bine deter- 

ni,l ale independente de voin
ța luinaliștilor ca : o rezist ..-, 
ță nncâ a cocsului și insufi
cientul număr de prăjitoare 
pentru minereul bulgări livrat 
liar cauza principală o cons
tituie munca cu oamerm.

»
La secția l-a furnale, corm- 
te tul de secție, nu a apreciat 
cum se cuvine importanța în- 
treu i ir socialiste și nu a 

urnii; it ca angajamentele să 
ilustreze preocuparea conti

nuă a colectivului pentru pu
nerea in valoare a rezervelor 
interne, pentru folosirea cit 
mai deplina a capacității îu.- 
nalelor, -cduceica consumul i 
lor 'pteuice, a prețului de 
cost. îr. Limatațirea calității 
produselor.

Au fost cazuri cînd dozato
rul Postolache și maistrul 
Șerban din schimbul ingine
rului Ghiorghioni, au încăr
cat în furnal un anumit fel 
de material, iar pe fișa teh
nologică au trecut altul. 
Uneori, primtopitorii nu as
tupă în condiții normale fur
nalele ceea ce provoacă pier-i 
deri de producție, cum au 
fost cazurile prim-topitorulm 
Jeler Nicoiae, de sub condu
cerea inginerului Manea.

Disciplina socialistă a mun
cii a fost deseori încălcată în 
Spdrul acestei secții, unii 
maiștri dînd ei însăși exem
ple negative în fața mun
citorilor. Toate aceste lipsuri 
nu au constituit pentru co
mitetul de secție un prilej de 
analiză a felului în care se 
iau angajamentele în între
cere, cum se urmăresc ele și 
cum se pot lichida deficien
țele.

Comitetul de întreprindere 
nu a sprijinit în suficientă 
măsură pe tovarășul Cara 
Petru, președintele comitetu
lui de secție, neîndrumîndu-1 
în organizarea întrecerii so
cialiste, în generalizarea ce
lor mai înaintate metode de 
muncă, în urmărirea rezul
tatelor obținute în întrecere.

Consfătuirile de producție, 
care bine pregătite și orga
nizate cu regularitate, cons
tituie o condiție principală a 
succesului întrecerii socialiste 
nu au stat în centrul aten
ției comitetului de secție. An
gajamentele luate de unii 
muncitori, sînt formale, ne
pornind de la o analiză a 
rezultatelor obținute în luna 
precedentă, altele nțfiind alt
ceva decît sarcini decurgînd

însăși din postul de muncă 
respectiv ca : venirea la ser
viciu în mod regulat, folo
sirea din timp a celor 480 
minute, îngrijirea agregate
lor etc.

Comitetul de secție în 
frunte cu tovarășul Cara Pe
tru, nu a folosit munca po
litica de masă pentru mobi
lizarea muncitorilor, neur
mărind activitatea gazetei de 
jferjte, care din 6 iunie nu 
a mai fost schimbată, nu a 
urmărit ținerea unei evidențe 
concrete, operative a înde
plinirii angajamentelor lua
te, a publicității în jurul re
zultatelor obținute în între
cerea cu furnaliștii reșițeni, 
brigăzile și echipele, neștiind 
cine „bate pasul pe loc“ și 
cine merge înainte.

Graficul „rezulateior în în
trecerea cu furnaliștii reși
țeni" și graficul „prețului de 
cost" stau cu rubricile goale, 
necompletate de săptămîm. 
Nici extinderea schimbului de 
experiență cu secția a II-a 
furnale — fruntașe — nu a 
fost o preocupare a comitetu
lui de secție.

A fost necesară intervenția 
comitetului de partid care se- 
zisîndu-se de rămînerea în ur
mă a secției I-a furnale să 
organizeze o ședință lărgită 
la care pe lîngă biroul orga
nizației de Bază, comitetul de 
secție și conducerea secției 
I-a furnale să participe și bi
roul organizației de bază, in
ginerii, membrii de partid și 
comitetul secției II-a furnale. 
In urma discuțiilor, a analizei 
amănunțite a situației s-au 
luat o serie de măsuri menite 
să readucă secția 1.-a în rîn- 
dul secțiilor fruntașe.

Comitetul de secție, îndru
mat îndeaproape de biroul 
organizației de bază, va or
ganiza întrecerea socialistă, 
aducînd în prealabil la cunoș
tința muncitorilor, obiectivele 
întrecerii, în consfătuiri de 
yroducție, pregătite temeinic,

la care muncitorii să vină 
pregătiți cu propuneri concre
te’.

Agitatorii vor fi pregătiți 
de secretarul organizației de 
bază în vederea mobilizării 
muncitorilor și a populariză
rii fruntașilor în întrecere 
ceea ce va duce desigur la 
creșterea numărului de mun
citori antrenați în întrecere.

Graficele, gazeta de perete, 
postul U.T.M. de control și 
agitația vizuală, vor fi reacti- 
vîzate, contribuind la mărirea 
elanului .muncitorilor. In a- 
ceeași ședință, s-au luat hotă- 
rîri pentru repartizarea co
muniștilor pe agregate și 
schimburi, pentru instruirea 
organizatorilor de grupe de 
partid și sindicale, cu prob
lemele cele mai acute din 
șecțis

De asemenea se vor ține 
conferințe cu subiecte privind 
metodele de manipulare a 
materiilor prime, lupta pentru 
organizarea locului de mun
că, organizarea muncii unei 
brigăzi etc.

In fiecare săptămînă se va 
redacta o foaie volantă în care 
să se arate rezultatele obținu
te în producție în perioada 
respectivă în realizarea de 
indici sporiți.

De asemenea cercul A.S.I.T, 
și deschiderea unui curs de 
reîmprospătarea cunoștințelor 
pentru maiștri, șefi de echipă, 
cauperiști, prim încăr~ători, 
dozatori, etc. va fi de un real 1 
folos ridicării productivității 
muncii furnaliștilor.

Pentru a sprijini eforturile 
furnaliștilor, conducerea com
binatului a luat măsuri ca u- 
zina cocso-chimică să livreze 
cocs cu o rezistență în limi
tele cerute de procesul tehno
logic al furnalelor, pentru a- 
provizionarea ritmică cu ffla, 
terii și materiale, precum și 
un control îndeaproape dîn 
partea conduceri comitetului,

A. SCHWARTZ

Intr-una din după-amieze- 
le trecute, am ieșit cu fe
tița la plimbare. Dar,. din 
capiii locului trecute~ sa 
spun că mai bine nu ieșeam. 
De ce ?... Stați mai întîi să 
vă povestesc.

După ce am făcut împreu
nă o raită prin centrul ora
șului și mi s-au dus vreo 
zece lei din buzunar pe 
prăjituri și înghețată, n-am 
de lucru și mă duc cu 
fetița în parcul copiilor. 
Aici, o droaie de țirtci se 
zbenguiau care mai de care : 
unii se dădeau în leagăne. 
In leagănul din colțul de jos 
al parcului, nu era insă ni
meni. De noroc să nu te 
plingi niciodată, mi-am zis 
și intr-un suflet am fost cu 
fetița Ungă el. Dar... nu a- 
vuseserăm noroc. Leagănul 
era stricat. Mai încolo, altul 
avea aceeași soartă.

„Apă de ploaie în

In restaurante și în unele 
bufete, sifonul este folosit 
Ia un pahar cu vin sau ia 
un pahar cu sirop. In secți
ile combinatului însă, și în
deosebi în cele cu foc conți
nu' , sifonul se întrebuințea
ză în loc de apă potabilă 
pentru a potoli setea oame
nilor și a-i... răcori.

Cu toate aceste calități pe 
care le are sifonul, și în 
special cea de răcoritoare, 
de o bucată de vreme el se 
aduce în secțiile combinatu
lui de la fabrică în stare 
caldă. Totuși, pentru a se 
putea consuma, în unele 
secții s-au luat măsuri ca

— Tăticule, îmi zise feti
ța, de ce nu repară nimenea* 
leagănele acestea ?!... E așa* 
de greu ? i

— .Viz e... greu, am citu-* 
tat eu să o lămuresc. Sei 
vede însă că nu-i interesea-t 
ză pe niment. t

— Cum, adică parcul ăstiA 
nu are nici un stăpin 71 ,

— Păi,., cam așa se vedel 
treaba. Uite, tu nu vezi

o parte din globurile de, 
pe stllpi sînt sparte, sirmele, 
electrice sînt rupte și căzute,< 
iar aleele sînt pline de 
gropi... ,

— Nu cumva parcul ăsta 
pentru noi — copui — e. 
vitregit 7 (

— Da de unde! Cineom 
tot trebuie să răspundă de 
el...

S. A,

sticlă de ... si/on"
sticlele să fie ținute în apă 
rece industrială. Nu însă a- 
celași lucru s- a făcut și îu 
sectorul oțelărie nr. 1. Aici, 
ce! puțin nici nu s-a gîndit 
nimeni să ia vreo măsură, 
într-un fel sau altul, ca 
sticlele de sifoane să fie 
ținute undeva la rece. Din 
această cauză, topitorii care 
stau mai tot timpul la o 
temperatură destul de ridi
cată, sînt nevoiți să se „ră
corească" sau sa și astîmpe- 
re setea cu un pafîar'de sifon, 
ce numai sifon nu poate fi 
denumit. De fapt, unii mun
citori i-au și dat o denumire: 
„Apă de ploaie în sticle de... 
sifon."

tovarăși,
abonafi-vă 

la ziarul
„Uzina noastră"

ență în munca de oțelar și 
Sirca Tiberiu sînt cunoscuți 
ca oameni capabili, cu o înal
tă calificare profesională, cu 
multă putere de muncă. De ia 
ei au învățat mulți muncitori 
tainele topirii oțelului, adîn- 
cindu-și calificarea profesio
nala. lotuși schimburile ior 
au elaborat șarje reci. Tovară
șul Răduică, de exemplu, se 
lace răspunzător că numai 
la o singură șarjă din cauza 
solidificării pe oală, s-au pier 
dut peste 30.000 lei — aproa
pe prețul de cost al unui 
apartament — și aceasta 
din cauza comodității.

Tovarășul Dan Constantin 
este un oțelar tînăr, candidat 
de partid, crescut și educat în 
spirit nou, socialist, pentru 
care statul nostru democrat- 
popular a cheltuit însemnat^ 
sume de bani pentru a deveni 
un bun inginer. Aici, la cup
toarele noi din Hunedoara el 
s-a bucurat de o mare prețu
ire a partidului și a conduce
rii combinatului, primind în
crederea de a conduce un în- 
fceg schimb dg oțelari, Cu 

toate preocupările și realizări
le sale nu putem să-i ocolim 
lipsurile care se răsfrîng asu
pra producției. Necuitivînd 
spiritul răspunderii personale, 
unii oameni din schimbul său 
au manifestat repetate abateri 
de la disciplina în muncă și 
de producție, lipsindu-i une
ori pe muncitorii și maiștrii 
din subordine de îndrumarea 
^elinică așteptată. Astfel, este 
cunoscut cazul defectării- cup
torului nr. 3, sau deficiențele 
din hala de turnare unde lă
zile cu murdărie lasate pe 
linie au fost lovite de vagoa
nele cu oalele de zgură, de- 
fectîndu-li-se mecanismele. In 
calitatea ce o deține îu loc să 
ia măsuri operative și eficace 
Care să înlăture astfel de ne< 
reguli, să stimuleze inițiativa 
de jos, să ducă la intensifica
rea întrecerii, el s-a mulțu
mit doar să „semnaleze" ca
zurile în condică și cu aceasi 
ta a socotit că și-a făcut da
toria. Tovarășul Dau este un 
inginer tînăr cu putere dc 
muncă și din partea lui oțe' 

larii așteaptă mai mult inte
res, mai multă răspundere'

Munca politică 
să fie eficace, 
mobilizatoare 
și combativă!

Rezultatele bune obținute 
în muncă, cît și lipsurile din 
această perioadă aparțin în 
bună parte și organizației de 
partid, comitetului de secție și 
organizației U.T.M., felului 
lor Cum au știut să mobilizeze 
oțelarii în întreere și să-i sti
muleze în înlăturarea defici
ențelor și lipsurilor. Comitetul 
de secție trebuie să țină sea
ma că dacă în luna iunie 
ritmui întrecerii a scăzut a- 
ceasta se datorește și slabei 
sale activități depuse pentru 
popularizarea succeselor. Ar fi 
fost bine dacă comitetul de 
secție, îndrumat de orga
nizația de partid și comitetul 
de întreprindere, sprijinit de 
conducerea secției organiza 
schimburi de experiență pe 
baza rezultatelor „record" ob
ținute în multe zile din luna 
mai: ingineri și maiștri, to- 
pitori fruntași, să fi arătat 

practic celorlalți oțelari cu re
zultate mai slabe, cărui fapt 
se datoresc vîrfurile de pro
ducție, cum s-a reușit să se 
obțină în acele zile peste 8 
tone oțel pe m.p. vatră de 
cuptor, urmărind prin aceas
ta permanentizarea rezultate
lor.

Organizația de partid este 
chemată să organizeze în așa 
fel munca politică, îneît agi
tația vizuală și munca de lă
murire de la om la om să se 
desfășoare operativ, să aibă 
caracter mobilizator și com
bativ, să stimuleze ințiativa 
maselor în întrecere prin fcy- 
me interesante de populari
zare cu grafice, etc.

Comitetul de secție trebuie 
să dovedească mai multă ori
entare politică pentru crearea 
unui avînt general în între
cere, prin desfășurarea unei 
intense munci de educare co
munistă a oțelarilor, prin cul
tivarea patrotismului socialist, 
a spiritului de răspundere și 
îtltr-ajutorare di muncă între 
schimburi, prin ridicarea mun
citorilor rămași în urniă la 
nivelul fruntașilor.

Nu va trebui să se mai în

găduie conducerii secției ne- 
defalcarea sarcinilor de plan 
pe schimburi cuptoare și bri
găzi. Fiecare brigadă trebuie 
să-și cunoască sarcina de 
plan lunară și zilnică. Cu aju
torul graficelor, fiecare oțe
lar să-și cunoască cît a rea
lizat în fiecare zi din anga
jamentul ce i se cuvine. Mulți 
oțelari, ingineri și topitori au 
vizitat Uniunea Sovietică și 
oțelăriile altor țări înaintate. 
Ei vor trebui să împărtășească 
și celorlalți tovarăși experien
ța însușită cu ocazia unor a- 
semenea Vizite, să fie ajutați 
să pună în practică și să ge
neralizeze experiența bună.

In oțelăria nouă se poate 
munci mai productiv, dar pen
tru aceasta fiecare comunist 
trebuie să fie un exemplu in 
muncă și un agitator, activ, 
cărora organizația de par
tid să le repartizeze sarcini 
corespunzătoare locului de 
muncă unde lucrează, capacită
ții Jor politice și profesionale, 
nelîpsind în același timp con
trolul inopinant asupra modu
lui cum sînt duse la îndepli
nire.

Organizația de partid are 

datoria să îndrume conduce
rea secției pentru o mai mul
tă inițiativă în rezolvarea pro
blemelor ce le ridica produc
ția de fiecare zi, să-i analize
ze activitatea, în care sens ar 
fi indicat să se formeze un 
colectiv din inginerii, tehnici 
enii și muncitorii cu experien
ță, care să studieze posibili
tățile de folosire mai intensi
vă a cuptoarelor — sarcină 
ce revine oțelarilor'din docu
mentele plenarei partidului 
nostru din noiembrie anul 
trecut. Cadrele tehnice să fie 
atrase în munca politică, să 
aibă sarcini concrete și să in
formeze biroul organizației do 
bază de îndeplinirea lor.

Îmbunătățind necontenit 
munca politică și dînd un nou 
avînt întrecerii, există deplina 
posibilitate ca în semestrul II 
colectivul oțelărlei noi să în
deplinească în întregime și 
chiar să-și depășească anga
jamentul anual de a produce 
peste plan 38.000 tone oțel. 
Aceasta necesită însă o sus
ținută muncă de educare co
munistă a oțelarilor, o luptă 
neîngăduitoare împotriva ligi 
surilor și deficiențelor. ?
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Dr. Franz Schlegelberger 
este un specialist in așa-zi-

* In pace șiRAPIREA VEZUVIULUI
Ziarul „II Tempo" elin Ro

ma a descoperit un nou „com
plot bolșevic". Complotul ur
mărește să compromită in 
Italia... sezonul turistic. Supă 
curți scrie ziarul, la această 
îngrozitoare conspirație parti
cipă „Rusia, Cehoslovacia, 
Polonia și chiar Ungaria", 
care au pornit „o ofensivă 
turistică de mari proporții"..,

Ce s-a intim plat ? Oare s-a 
stabilit că Vezuviul a fost dus 
în taină de lingă Neapole 
în împrejurimile Moscovei, 
iar celebrele ruine ale Romei 
au fost trimise la Varșovia 
sau la Praga ? Nicidecum. 
Vezuviul stă pe locul său, iar 
ruinele din Roma, judecind 
după articolele din presa lo
cală. nu s-au împuținat, ci 
s-au înmulțit.

Oricît de ciudat ar părea, 
Ca pretext pentru senzaționa
lele demascări ale ziarului din 
Rema a servit greva marina
rilor italieni, care durează de 
peste trei săptămîni.

Marinarii au destule motive 
să fie nemulțumiți de condi
țiile lor de muncă și de via
ță.

Pe vasele comerciale ita
liene se menține un regula
ment disciplinar introdus 
încă pe timpul lui Napoleon. 
Salariile și condițiile de an
gajare și concediere a per
sonalului sint reglementate 
pe baza unui contract semnat 
în anii tiraniei fasciste, pe 
vremea lui Mussolini. Mari
narii cer însheierea unui nou 
contract colectiv național cu 
armatorii, care să prevadă 
majorarea salariilor și un tra

tament mai omenesc. Asupra 
acestui lucru insistă absolut 
toate organizațiile sindicale 
ale marinarilor, inclusiv sin
dicatele catolice, social-demo- 
crate și cete autonome.

Greva a fost provocată de 
refuzul categoric al armato
rilor de a satisface revendi
cările oamenilor muncii. Fa 
a început în seara zilei de 
8 iunie in urma apelului lan
sat de Comitetul de coordo
nare al sindicalelor. In Ita
lia și în porturile din lumea 
intreagă — de la New York 
la Karaci și de la Caracas 
la Dakar — stau ancorate la 
chei zeci de vase. Guvernul 
șt armatorii încearcă zadar
nic să spargă unitatea gre
viștilor. Poliția șt autoritățile 
portuare ii acuză pe marinari 
de „rebeliune" și iau măsurt 
represive împotriva lor. Acti
viștilor sindicali le este 
interzis să apară în porturi. 
Guvernul a rechiziționat o 
serie de vase, mobilizînd echi
pajul lor; aceasta s-a făcui 
pe baza unei legi fasciste, 
adoptată în ajunul cehi 
de-al doilea război mondiul. 
Fassio, Costa, Lauro șt alțt 
m >ri armatori -u pierdui dm 
momentul declarării greve; 
aproape 60 miliarde de lire. 
Cu acești bani s-ar fi pulul 
satisface revendicările greviș
tilor pe timp de zece an:. 
Dar armatorii se incăpățl- 
nează.

Dcaceea ziarul „II Tempo" 
care aparține armatorului Fas
sio din Genova născocește 
povești despre un complot 
bolșevic.
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In țările Americii Latine au loc puternice mișcări j 
populare împotriva dictatorilor pro-americani. 'J

După cum anunță agenția. „Associated Press", guvernul^ 
din Peru este extrem de ne liniștit deoarece în ciuda sus- 
pendării constituției în legătură cu grevele de săptăminal.
trecută, în țară se intensifică 
Lima șt la Arequipa (unul 
nare) au loc demonstrații ale 
tarea în ultimele zile a unor 
curtnd la Lima au avut loc 
jestanți și foițele polițienești.

In foto: Un manifestant 
zile orașului Linia.

agitația politică. In capitala 4 
'.im marile centre revolujt >■ 
populației indignate de ares- 
fruntași ai opoziției. De-] 
lupte de stradă între mani- ■]

maltratat de polițiști pe stră- j
3

sete „crime juridice". El a 
făcut parte din primul guvern 
al lut Hitler ca subsecretar 
de stat al Ministerului Jus
tiției, iar în 1941 a devenit 
ministru ad-interim al justi
ției. In această calitate a 
funcționat pînă in primăvara 
anului 1945. Statele de ser
viciu ale lui Schlegelberger 
încep cu procesul de la Leip
zig din 1933 și se încheie cu 
executarea patrioților germa
ru care au luptat pentru în
cetarea războiului criminal.

In 1947, un tribunal militar 
american l-a condamnat pe 
Schlegelberger la detențiune 
pe viață. Dar n-au trecut 
nici trei ani, și comandamen
tul american l-a amnistiat pe 
acest înveterat criminal de 
război. Autoritățile de la Bonn 
i-au acordat o pensie imensă 
— 2.894 mărci și 8 pfenigi pe 
lună! Aceasta, in limp ce 
salariul mediu lunar al unui 
muncitor din R.F.G. este de 
359—400 de mărci. Din 1952 
și pînă în prezent, statul de 
la Bonn i-a plătit criminalu-

voie bună
lui de război Schlegelberger 
aproape 160.000 de mărci!

lato, dar, ce sume se plă
tesc ia Germania occidentală 
pentru asasinatele în masă! 
Judecătorii și procurorii hit- 
lerișii, care au trimis la moar
te mii de oameni, trăiesc in 
statul de la Bonn în pace și 

vote bunii! Schlegelberger e 
pensionar, dar sute de coleg; 
de-ai săi mai tineri dețin 
inalre posturi in magistraiu- 
râ. Comitetul pentru unitatea 
germană a efectuat nu de 
mult o anchetă specială și 
a stabilit că din cei 890 
de judecători hitleriști care 
au ocupat in • epoca na
zismului posturi importante, 
175 sint judecători la tribuna
lele federale din R.F.G., 181 
sînt procuror:, 109 lucrează 
in cadrul instanțelor judiciare 
superioare, 222 la tribunalele 
locclt și 213 la tribunalele 
administrative.

Fostul lor șef, ministrul 
hit Ier ist Schlegelberger, nu 
poate decît sa se bucure pri
vind cadrele pe care le-a pre
gătit pentru republica de la 
Bonn.

Simptom și diagnostic
In luna iunie cercurile 

guvernante ale Iranului au 
fost zguduite de un eveni
ment nemaipomenit în aceas
tă țară : 2.000 de săraci, înar
mați cu sape și cazmale, au 
ocupat o serie de pămînturi 
nepopulate și necultivate de 
la periferia sudică a Tehera
nului și le-att împărțit între 
ei.

Aceste pămînturi aparțin 
unor mari proprietari, care 
sînt atît de bogați îneît nici 
nu mai consideră necesar 
„să-și bată capul" cu folo
sirea posesiunilor lor. La 
drept vorbind, proprietarii „de 
jure" ai acestor pămînturi 
n-au absolut nici o nevoie de 
ele. Cu toate acestea, acțio- 
nînd din ordinul autorităților, 
jandarmii i au alungat cu 
forța pe cei care au ocupat 
aceste pămînturi. Relatînd 
acest incident în numărul din 
24 iunie, revista „Teheran 
Journal" observă cu satisfac
ție că „ordinea" a triumfat 
asupra „anarhiei".

Această acțiune spontană 
a sărăcimii din Teheran este 
un simptom serios al bolii 
de care suferă de mult Ira
nul. Boala aceasta o consti
tuie rînduielile feudale și ine
galitatea sociala strigătoare 
la cer. După cum scrie revis
ta „Omide Iran", „în timp 
ce un om stăpînește 400 de 
sate, altul nu are nici măcar 
un petic de pămînt pe care 
să poată munci ca să-și a-

sigure existența". 80 la sută 
din țăranii iranieni sînt lip
siți de pămînt, fiind nevoiți 
să muncească pentru cei ce 
nu fac nimic.

Iată de ce acțiunea sără
cimii de la periferiile Tehe
ranului nu poate fi socotită 
o simplă întîmplare. Ea este 
o manifestare a nemulțumirii 
adînci a unor oameni ajunși 
la desperare.

In Germania occidentală se vind in magazine jucării 
„Made S.U.A.". Aceste jucării constau din: tancuri și ma
șini cu încărcătură atomică, rachete atomice, tunuri etc.

JOCURI DISTRACTIVE
ORTZONTAL: 1) Came 

tocată, prăjită în grăsime 
(pl). 2) Carne de miel sau 
pasăre, cu sos de oțet, făină 
și usturoi. — Cuptor (Tr.). 
3) Cremene. ’— Băutură care 
te-ncălzește iarna. 4) Pose- 
siv. — Preparată. — Costel 
Neacșu. 5) Fructul unui ar
bore tropical, foarte gustos 
(pl.). 6) ~Masă densă și mo
bilă de vapori (pl.). — Z?Z- 
vinitate infernală, una din
tre cele trei Furii. 7) Cu vîrf.
— Ceas. 8) Dans originar 
din Stiria la modă in secolul 
trecut. Față de masă (reg.j. 
9) Uite! — Aidoma. 10) 
Servește! — Ora primului. 
11) Moluscă comestibilă (pl.).
— A se ivi. 12) Taină, se
cret. — Fript.

VERTICAL: 1) Aluat um-

plut cu brînză, etc. și apoi 
fiert în apă (pl.). — Setei 
2) Floria Stan. — Boală 
constant tn inflamarea țe
sutului osos. 3) întreprinde
rea de tramvaie București.
— Laborant culinar (pl.). 4} 
In vîrful vergelei, deasupra 
jăratecului. — Plantă indus
trială. 5) Mlncare cu sos 
(pl.). — Adrian în familie. 
6) A uimi. — Făină fura
jeră. 7) Lihnit de foame 
(f'g-) — Interjecție birjăreas
că. 8) Udrea Lenuța — BrinB 
ză la saramură. 9) Precurm
— Lanț dc munți în Ame
rica de sud. 10) Pronume. — 
A opri pe cineva din drum. 
11) Judecător în Infern. — 
Existență. — Alifie. 12) 
Plăcintă cu brîmă.
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F o t b a 1

Hunedoara juniori — Reșița juniori
2—0 (0—0)

Deși campionatul catego
riei B s-a încheiat, totuși iu
bitorii balonului rotund din 
orașul nostru au putut asis
ta duminica trecută la un in
teresant joc de fotbal. E vor
ba de întîlnirea dintre selec
ționatele de juniori ale ora
șelor Hunedoara și Reșița 
contînd pentru Cupa Orașelor 
pentru juniori.

In general, întîlnirea de 
duminică dintre cele două 
selecționate de junior; nu a 
satisfăcut din punct de ve
dere al calității jocului. Am
bele echipe au practicat un 
joc anost și la un nivel teh-

nic scăzut, făcîndu-se îndeo
sebi multă risipă de energie. 
Rezultatul favoraGil de 2-0 
cu care a luat sfîrșit partida 
a mulțumit însă întrucîtva 
pe suporterii echipei hune- 
'dorene.

In prima repriză, oaspeții 
au jucat mai bine și mai or
ganizat, dar acțiunile lor au 
rămas în cele din urmă fără 
nici un rezultat. In cea de a 
doua parte a jocului, hune- 
dorenii intră pe teren deciși 
să obțină un rezultat lavora- 
bi'l și încă de la bun început 
ei construiesc acțiuni pericu
loase la poarta oaspeților.

La un atac al lor, unul dintre 
jucătorii echipei adverse co
mite lienț în afara careului 
de 16 metri, lovitura pe care 
Vasiu o transformă în gol. 
Luînd conducerea, gazdele 
continuă să atace din ce în 
ce n.ai organizat, obligîndu i 
pe adversari la o apărare 
strictă. După mai multe ra
tări, centrul înaintaș al hu- 
nedorenilor Sîntion primește 
o minge de la coechipierul 
său Constantinescu și prin- 
tr-tin șut puternic și bine 
plasat mărște scorul la 2-0. 
Pînă la sfîrșitul reprizei, ti
nerii reșițeni își revin și 
construiesc cîfeva atacuri 
care de fiecare 'dată sînt des
trămate de apărătorii hune- 
doreni.

In urma acestei partide 
care nu s-a ridicat la înăl
țimea așteptărilor, echipa de 
juniori a orașului Huneodara 
a reușit să se califice pentru 
sferturile de finală ale Cu
pei Orașelor pentru juniori.
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