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OTELARII 
de la

cuptoarele electrice 
$i~au îndeplinit 

planul anual
In seara zilei de 5 no.embr.e 

a.c., membrii echipei prim-topi- 
torului mai tei loan ue .a cupto
rul electric nr. 2 au iucrat ca ue 
fiecare dată, eu aceeași s.ryuin- 
ță și elan, cu același entuziasm 
caracteristic oamenilor aflați in 
întrecere. Odată cu șarja pe 
care au elaborat-o ia ore.e 
22,45 au înscris una din ce.e 
mai de seamă victorii din viața 
secției lor.

A doua zi. succesul înregis
trat în acea noapte a fost con
semnat ia gazeta de perete a 
secției și transmis printr-o scri
soare direcției genei a»e a ^uin 
binatulul. Vestea că oțelarii din 
echipa prirp-topitorului Maftei 
loan au produs in acei timp utu- 
mile tone de oțel din planul 
ce revenea secției pe anul aces
ta, au umplut de bucurie ini
mile tuturor oțeiarilor, s.derur- 
giștiîor și a fiecărui om al mun 
cii din orașul nostru.

O bucurie cu totul deosebită a 
produs insă acest eveniment »n 
sufletele oamenilor din 
bul inginerului Popov.ci 
andru (maistru Drăgan Mihai) 
care in cele zece luni care au 
trecut din acest an a dat patriei 
1.739 tone de oțel electric pes
te plan. Nu mică a fost și bu
curia muncitorilor din celelalte 
două schimburi conduse de ingi
nerii Cornea Ștefan (maistru 
Popescu Gheorghe) și Catra 
Francisc (maistru Lupescu Te
odor) care m aceeași perioadă 
au produs în afara sarcinilor de 
plan cu 1710 și respectiv 1.323 
mai multe tone de oțel.

E greu de redat în citeva 
rțnduri care dintre echipele de 
oțelari și-au adus cea mai mare 
contribuție la îndeplinirea planu 
lui anual înainte de termen și 
relizarea unor economii pe în
treaga seepe în suma ue peit. 
700.000 lei. Toate echipe e 
oțelari, fie că este vorba de cea 
a prim-topitorilor Mattei toan, 
Furtunjă Gheorghe, Haiduc Fio 
rian sau Fedeu Nicolae merită 
felicitări și urări de noi izui..z ..

schim-
Alex-

O victorie 
de prestigiu

ihtilnirea internațională ami
cală de fotbal dintre echipele 
Corvinul Hunedoara și Repreze
ntativa Armatei R.A.U. — pro
vincia Siria, disputată pe stadio
nul Corvinul din localitate a luat 
sflrșit cu un rezultat neașteptat 
3—0 (2—0) pentru gazde.

Hunedorenii au cîștigat pe 
merit. Au tras mai mult pe 
poartă și mal precis. Cele trei 
goluri au fost înscrise de Anton 
R și Pop,

Oțelaril hunedo- 
renl se străduiesc 
mereu să dea patri
ei tot mai mult oțel 
peste plan. Printre 
aceștia se numără 

șl prim-topitorul de 
la cuptorui nr. 1 al 
otelăriei noi, Opri- 
șa Avram.

Pină la sfitșitul 
lunii noiembrie el 
și ceilalți oțolari de 
la cuptorul nr. 1 
au dat peste plan 
80 tone otel.

r
Economie de metal

Paralel cu lupta pentru spo
rirea producției de metal, in 
combinatul siderurgic din Hune
doara se duce și o intensă ac
tivitate de economisire a meta
lului. In cele zece luni care s-au 
scurs din acest an, pe întreg 
combinatul au fost economisite, 
prin reducerea deșeurilor la 
turnarea oțelului și a rebutului 
precum și prin înlăturarea pier
derilor de fontă la banda de tur
nare, peste 10.000 tone de me
tal. De 
tul că 
economii 
neret.

remarcat este fap-
70 la sută din5 aceste 
au fost realizate de ti-

Sîntem convinși că muncitorii 
combinatul siderurgic

I In foto dreapta 1 Ajutorul topitor Manolache Teodor, din 
1 echipa condusă de Cîndea Iosif de la furndlul 4, iar în foto 
I stingă membrii brigăzii de dozare condusă de Stratulat Vasile 
> de la furnalele 1-2, care sînt fruntași in întrecerea socialistă.

„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
orașul nostru 'for lupta și pe 
mai departe să obțină economii 
de metal tot mai mari, realizări 
care duc la îmbunătățirea con
dițiilor lor de trai și ale tuturor 
oamenilor muncii din patria 
noastră.

► Citiți în pag. 111-a

: Noul comitet
: de partid
• sa fie la
: înălțimea sarcinilor

La baza activității 
Comitetului U.T.M

să stea principiul
Oțelăria Martin nr. 1 are o 

mare pondere in ansamblul pro
ducției combinatului siderurgic 
și în economia țării noastre. In 
fața muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor ce lucrează în a- 
ceastă secție și care în marea 
lor majoritate sînt tineri, parti
dul și guvernul au pus în anul 
acesta sarcini de mare răspun
dere privind sporirea producției 
de oțel, îmbunătățirea calității 
acestuia și realizarea de cît mal 
multe economii peste plan.

Sub conducerea și îndrumarea 
organizației de partid șl a organi 
znției, U.T.M.,, precum și a co
mitetului U.T.M. de secție, tine
rii oțeiari au căutat încă de la 
începutul acestui an ca pe baza 
îmbunătățirii indicilor de folosi
re a agregatelor să realizeze o 
producție și productivitate cît 
mai mare și să înregistreze un 
preț de cost cît mai economic al 
oțelului fabricat.

Printr-o bună desfășurare a 
muncii pe schimburi, echipe și 
brigăzi, aplicarea unor măsuri 
tehnico-organizatorice și pârtiei 
parea activă ;n întrecerea cu oțe 
larii reșițeni, tineretul de aici a 
reușit ca împreună cu ceilalți 
muncitori mai în vîrstă să elabo 
reze în perioada 1 ianuarie — 
1 noiembrie a.c. o cantitate de 
peste 22.000 tone oțel Martin 
în afara sarcinilor de plan. D'.n 
această cantitate, aproape 1.500 
tone au fost produse de membrii 
brigăzii de tineret condusă de 
prim-topitorul Jescu Silvestru ; 
1.245 tone de brigada cunoscu
tului oțelar Nojogan Alexandru, 
peste 1.400 tone de brigada lui 
Brujan Dumitru, 1.345 tone de 
brigada oțeiarului Șerban Dumi
tru etc.

In urma succeselor dobîndite 
brigada prim-topitorului Șer
ban Dumitru a cucerit drapelul 
de brigadă fruntașă pe orașul și 
regiunea Hunedoara.

Din activitatea zilnică a tineri 
lor oțelari n a lipsit nici grija 
față de realizarea și a celorlalți 
indici de plan. Astfel, în ace
eași perioadă, productivitatea 
muncii a sporit cu 10,76 Ia 
sută față de planificat, procen
tul de rebuturi a scăzut sub 
cifra admisă, ajungîndu-se in 
ultima lună ia 1,80 la sută față 
de 2,50 la sută cît a fost plani-

■

muncii colective
ficat, iar prin reducerea con
sumurilor specifice de materii 
prime și materiale s-a realizat 
o economie de 4.300.000 lei.

Subliniind aceste frumoase 
realizări obținute de tinerii 
oțelari în procesul de producție, 
darea de seamă care a fost 
prezentată recent în adunarea 
generală pe oțelărie pentru a 
dezbate activitatea comitetului 
U.T.M. pe timp de un an șl a 
alege noul comitet, cît mai ales 
discuțiile purtate pe marginea 
acesteia, au scos la iveală șl o 
serie de lipsuri ce au existat in 
activitatea vechiului comitet. 
Mai mulți vorbitori, printre care 
tovarășii, Grigore Mihai. Frun
ză Constantin, Găman Lambra- 
che, Toma Petru, Lăbuneț Va
ier și al* îl. au criticat cu tărie 
faptul că la baza activității ve
chiului comitet U.T.M. nu a 
stat întotdeauna principiul 
muncii colective. In loc să atra
gă pe toți membrii comitetului 
la rezolvarea multiplelor prob
leme ce au stat in fața vechiu
lui comitet șl să colaboreze în
deaproape cu organizația de 
partid și comitetul de secție, 
tovarășul Volcu Trandafir în 
calitate de fost secretar a mun
cit de unul singur, sectar. Acest 
lucru a făcu ca anumite acțiuni 
înreprinse de comitetul U.T.M. 
să se suprapună cu cele 
organizate de organizația de 
partid sau comitetul sindical. 
De asemenea, datorită muncii 
sectare a tovarășului Volcu 
Trandafir evidența membrilor 
de U.T.M. și a acțiunilor intre- 
pti .se de membrii brigăzilor de 
muncă patriotică a fost cît se 
poate de slabă, iar invățămlntul 
politic U.T.M. și munca de edu
cație comunistă a tineretului 
s-a desfășurat în mod nesatis
făcător, eu lipsuri serioase ce 
au dat naștere la o serie de 
abateri de la disciplina socialis
tă a muncii.

Adunarea generală a cerut 
noului comitet in care au fost 
aleși cei mai bunji și destoinici 
tineri ca în lumina proiectului 
de hutărîri sa muncească în 
așa fel incit toate lipsurile sem
nalate să fie înlăturate în cel 
mai scurt timp.

ANAN1A B.



SLSLLE „Cine
Incepînd cu acest număr, zia

rul ,,Uzina noastră" organizea
ză un interesant concurs pe cu
noscuta temă : „Cine știe clș- 
tigă“. Participanțli care vor să 
obțină cel mal mare număr de 
puncte și deci, cel mal mare 
ciștig, trebuie să cunoască în
deaproape diferite domenii 
activitate ale oficiului 
Hunedoara șl îndeosebi 
secției difuzării presei, 
de activitatea acestei

știe cîșfîgă"
cît timp ajung ziarele cenți a'.e 
de la București la Hunedoara 
și cîte zile îi trebuiesc ziarului 
„Uzina noastră" ca să străbală 
distanța de la piștă p na la 
chioșcul de ziare din str. Vasile 
Boaită ?"

Orice amănunte în legătură cu 
această întrebare, se pol obține 
zilnic 
sel a 
doara 
șeful
în măsură și are datoria 
dea răspunsurile cuven’te. 
nu numai participan/ilor 
concurs, ci și ziarului nostru...

ccumentiVa
T[U<LII

oțelari, lamiqatori și turnători, biblioteca teh-

de 
P.T.T.R. 
cel al 

Legat 
secții,

«mcurenților, printre care sînl- 
tem siguri că nu va lipsi nici 
conducerea poștei, li se va pu
ne următoarea întrebare : „In

de la secțîa difuzarea pre- 
oficiuhd F.l.T.It Hune- 
unde tovarășul Singas — 
secției difuzării — este 

să
Și 
la

Furnaliști, .
nică din cadrul casai tehnicianului a combinatului hunedorear. 
vă pune la dispoziție reviste de specialitate. Consultați conți
nutul cîtorva din acestea :

Despre reducerea conținutului
de sulf din fontă,

Cowpere de încălzire intensă
pentru furnal,

Despre folosirea în furnal a 
aglomeratului sortat după gra- 
nulație,

Folosirea aerului îmbogățit cu
oxigen la furnale in U.R.S.S. și 
perspectivele de viitor,

Ioana 
nu-i copilul 
nimânui ?

în oțelul

îii oțelul

în, oțelul

nr. 3/959

nr. 4/959

nr. 4/959

in industria meta
lurgică nr. 6/959

„STRUȚII" de la oțelăria nr. 1
Știți cum procedează struții 

atunci cînd s nt urmăriți ce 
cineva sau simt că sîr>t in pe
ricol ? Nu știți ?! Vă spun eu : 
bagă capul n n s'p. Da. da .. 
chiar așa. Numai că degeaba 
fac acest lucru, deoarece tot 
slnt demascați și cad pradă...

Asemenea slr .ților au început 
să procedeze, nu mai departe 
și membrii postului U.T.M. de 
control din cadrul oțelăriei 
Martin nr. 1. Fugind de răs
punderea ce-i apasă față de 
Inactivitatea postului U.T.M. de 
control, membrii acestuia, în 
frunte cu responsabilul Moraru 
loan, au ticluit în fugă la data 
de 4 noiembrie a.c. un articol

și crezînd că, eu asta au scăpat, 
s-au pus frumușel cu toții la adă 
postul lui. In zadar însă s-au 
ascuns. Muncitorii care trec 
prin fața gazetei postului 
U.T.M. de control șl citesc ce
lălalt articol care a apărut in 
ziua de 9 septembrie ac., le 
văd întreaga lor... pasivitate.

Nu știm dacă și noul comitet 
U.T.M. din secția oțelăria Mar
tin nr. 1 vede cum fug de răs
pundere membrii postului 
U.T.M. de control și cum anu
me ei au căutat să se 
ca struții în; nisip, în 
unui mic artieol scris 
gul... criticii.

ascund i, 
spate e 

de dra

B. A

Un nou puf de alimentare cu apă a orașului
Pentru o mai bună aprovizio

nare a orașului Hunedoara cu 
apă potabilă, in ziua de 9 no
iembrie a c. a fost dat in ex
ploatare in apropierea orașului 
nostru, un nou puț de mare ca
pacitate. Prin intrarea în func
țiune a acestui puț, debitul de

apă potabilă va crește cu cea. 
40 litri de apă pe secundă.

In momentul de față, se lu
crează de zor la montarea pom
pelor sumersibile la cel de-al 
doilea puț și se fac intense pre
gătiri pentru începerea lucră
rilor de forare a unui puț de 
apă potabilă.

O metodă rațională de intro
ducere a aerului comprimat în 
cuptorul Martin,

Predezoxidarea șl conținutul 
de hidrogen iq oțel,

Folosirea gazului metan la o 
uzina din Austria,

Experiența turnării rapide a 
oțelului.

Folosirea gazului latura' în 
cuptoarele Martin,

Practica turnării oțelului.

Dispozitive și instalații centr i 
degazarea băilor de metal topit.

A 
a 

de
ccncomitenta

un bluming

a laminării, 
calibrajului u-

Laminarea 
doua lingouri Ia 
1150 mm.

O nouă teorie 
Îmbunătățirea 

nui bluming,
Parametrii alunecării la lami

nare.
Influența vitezei de deformare 

asupra repartiției presiunii spe
cifice la laminoane

Experiența întrebuințării fon
tei de afinare în încărcătura cu- 
biloului,

Experiența turnării centrifuge 
ia uzina mecanică dit< Celea- 
binsk.

Formarea în cămașă a pieseloi 
mari turnate din oțel,

¥

în

în oțelul nr. 3/959

in oțelul nr. 3/959

in oțelul nr. 3/959

în oțelul nr. 4/959

in oțelul nr. 5/959 
in Industria meta
lurgică !<r. 7/959 
în Industria me

talurgică nr. 9/95.)

*

in oțelul nr. 3/959
în oțelul nr. 3/959

înr oțelul nr. 4/959

în oțelul nr. 4/959

în oțelul nr. 5/959

Turnătoria nr. 5/959

în Turnătoria nr. 6/959

îrv Turnătoria nr. 6/959

Apărarea
In opoziție cu orinduirea ca

pitalistă, în orinduirea socialis
tă baza relațiilor de producție 
o formează proprietatea obștea
scă asupra mijloacelor de pro
ducție, formă de proprietate ce 
constituie principala condiție 
pentru acțiunea legilor econo
mice ale socialismului.

Proprietatea obștească cu
prinde >in ea ațît proprietatea 
socialistă de stat, ce aparține 
întregului popor, cît și proprie
tatea cooperatist-colccivistă ce 
formează o proprietate de grup, 
dat fiind felul in care s-a năs
cut proprietatea socialistă de 
stat și anume cu expropierea 
marii proprietăți capitaliste a- 
supra mijloacelor de producție, 
chiar de la începutul formării ei> 
s-a impus și apărarea, ocroti
rea și întărirea acestui fel de 
proprietate.

Deși apărarea avutului ob
ștesc constituie un principiu de 
feplicare permanentă, totuși a 
fost necesar ca din cînd în 
să fie reamintită această 
cină de către conducerea 
partid și de stat organelor 
au sarcina legală sâ o apere.

Guvernul nostru a luat 
o serie de măsuri de pre
venire a infracțiunilor de dela
pidare. furt din avutul obștesc 
și alte forme de încălcarea le
galității populare care duc la 
diminuarea și știrbirea avutului 
obștesc.

avutului obștesc sarcină patriotică

cind 
sar

de 
care

primind cantitatea de 1.000 li
tri de vermuth de la Vinalcool 
Hunedoara, a distribuit-o unei 
persoane ce nu o poate preciza 
și astfel nlh s-a mai putut da 
de urma acelei cantităti de ver
muth. cauzîndu-se astfel 
prejudiciu de 
lui obștesc.

O pedeapsă

un
16.000 lei avutu-

PE TEME actuale

Pe de o parte lupta pentru a- 
părarea avutului obștesc se 
concretizează spre activitatea 
instanțelor de judecată, care au 
menirea să dea hotărîri de con
damnare împotriva hoților și 
delapidatorilor, care atentează 
la bunul obștesc.

Pentru a dovedi că tribunalul 
nostru și-a înțeles sarcina de a 
apăra avutul 'ob 
ștesc vom a- 
minti doar cîte- 
va din sancțiuni
le bine meritate, aplicate unor 
oameni necinstiți, perverși, duș
mani ai poporului.

In dosarul penal 3.538/1959, 
este vorba de inculpatul Aungu- 
rei loan, fost angajat- în calitate 
de gestionar la restaurantul 
C.F.R. Simeria, el și-a însușit 
,6.535Aei din banii ce-i treceau 
prin mînă și care aveau o destina 
ție bine stabilită. Inculpatul îrț- 
să și-a luat răsplata pentru 
faptă patru ani închisoare ce 
urmează să fie executați de el. 
plus pedeapsa complimentară a 
confiscării întregii sale averi 
personale.

Aceeași pedeapsă, de patru 
ani închisoare corecțională, s-a 
aplicat și inculpatului Auslender 
Adalbert în dosarul penal nr. 
3767/1959, care în calitatea sa 
de merceolog la I.C.S. Comali- 
merat a dat dovadă de multă su
perficialitate, nepricepere în e- 
xercitarea atribuțiunilor sale de 
serviciu și șnume prin aceea ,că

pe care o consi
derăm că va ti 
în măsură să-și 
ajungă scopul 
educativ șl pre

ventiv, este pedeapsa de 7 ani 
închisoare corecțională aplicată 
inculpatului Szatmari Aladar m 
dosarul penal nr. 3586/1959 care 
a mai fost condamnat, dar după 
executarea pedepsei a continuat 
să confunde buzunarul său cu 
cel al statului. Fiiqd angajat in 
calitate de gestionar la coopera
tiva din Vadul Dobri, intr-un 
timp scurt, de la 4 ianuarie 
1959 la 27 februarie 1959, și-a 
însușit suma de 9.170 lei, bani 
pe care în parte i-a < 
chefuind cu prietenii pe 
taurante, iar restul i-a 
în interes personal.

Lupta pentru apararea 
lui obștesc nu trebuie 
limiteze însă la a combate feno
menul infracțional, căci nu nu
mai prin infracțiune se poate a- 
duce atingerea avutului obștesc 
ci și prin acțiuni ce nu sint in
cluse în noțiunea de infracțiune".

Astfel trebuie luptat pentru 
combaterea atitudinii de indo-

leqță și nepăsare fața de bunul 
obștesc, a manifestărilor nega
tive față de disciplina de plan 
și contractuală, a ușurinței și 
neatenției cu care se manipu
lează bunurile întregului popor.

In acest fel se va ajunge la 
asigurarea disciplinei în muncă, 
la formarea unui spirit de răs
pundere față de bunul obștesc, 
la încrederea înLviitor, fiecare 
fiind convins că numai mun
cind cinstit, consecvent, cu dra
goste și abnegație va putea 
contribui efectiv la construirea 
socialismului și apoi a comunis
mului. UTIU ANA

judecător

După îndelungate „discuții" 
familia Moldovan a ajuns la 
nefericita și reala .concluzie a 
Imposibilității continuării căs
niciei lor. Urmarea acestei con 
duzii a fost intentarea acți
unii de divorț. In dovedirea 
motivelor invocate au adminis
trat o serie de probe, cu care 
tindeau să sublinieze lipsa re
ciprocă de fidelitate. N-a tre
buit prea mult timp să facă a- 
ceastă dovadă, așa că sperau 
la desfacerea urgentă a căsă
toriei. Au uitat insă de fetița 
lor Ioana față de care nici u- 
nul din ei nu-și manifesta vo
ința de a o lua spre creștere 
și educare. Sigur această fetiță 
în cei doisprezece ani de exis
tență n-a simțit căldura părin
tească așa cum milioane de co' 
pii o simt. Aceasta a determi
nat-o să spună instanței, fără 
a sta prea mult pe gînduri, că 
dorește să fie dată spre creș
tere și educare la o mătușă.

Instanța ținind cont de do
rința Ioanei a citat pentru ter
menul care a urmat pe mătușa 
fetei. Aceasta însă nu s-a pre
zentat, probabil tot pentru că 
îl lipseau și ei ca și părinților 
fetei, educația și răspunderea 
morală față de o ființă ome
nească.

Ioana însă n-a fost lăsată in 
voia soartei. Autoritatea tute- 
larp a cerut instanței încredin
țarea minorei la o instituție de 
ocrotire, creștere și educare 
unde i se asigură posibilități de 
învățătură și de întreținere.

Analizîndu-se motivele de 
divorț a părinților și mai ales 
lipsa lor de afecțiune față de 
fetiță, instanța a dat o sentin
ță prin care a desfăcut căsăto
ria din vina ambelor părți, mi
nora a încredințat-o spre creș
tere și educare la un institut 
iar pe părinți i-a obligat deo
potrivă la pensie de întreținere. 
Creerea instituțiilor de ocro
tire și a diferitelor organe 
care să apere interesele co
piilor este o realizare a statu
lui nostru despre care cu ani 
în urmă abia putea fi visată.

B. MARIANA

Tovarăși,

ABONAȚI-VA 
la 

i a r u 1

cheltuit 
la res- 
folosit

avutu- 
să se

Meseria de lami
nator nu-i ușoară. 
S-o cunoști așa 
cum trebuie, este 
necesar să cunoști 
mai întîi agregatul.

Și viitorii laminh- 
toriști — elevii șco 
Iii profesionale — 

au început să con
struiască ei un la- 
■dnor... In miniatu 
ra bineînțeles.

In foto : cițiva e- 
levi ai școlii profe
sionale lucrind la 
macheta laminoru
lui 650.

F.l.T.It


If oul comitet de partid
să fie la înălțimea sarcinilor

Toate organizațiile de partid 
din I.C.S.H. au terminat de cu- 
rîpd alegerea țoilor organe con
ducătoare de partid, desemnîn- 
du-și totodată și delegații la 
conferința de partid pe între
prindere. Astfel, în zilele de 7 
și 8 noiembrie a.c. în sala clu
bului „Filimon Sirbu" din O.T. 
membri de partid delegați și 
invitați, ce reprezentau diferite 
sectoare de muncă și de pro
ducție din intreprinede, și-au a- 
les noul.comitet de partid.

Acest eveniment a prilejuit o 
dezbatere largă a îndeplinirii o- 
biectiyelor ce au stat în fața în
tregului colectiv de constructori, 
revenite ca sarcini din contrac
tul . colectiv, precum și o serie 
de hotărîri și directive ale parti
dului. Darea da seamă întocmi
tă de comitetul de partid și 
prezentată de tovarășul Oprișa 
Victor, a analizat satisfăcător 
munca; politică desfășurată în 
j^reprindere în rîndul muncito- 
|R>r, îri frunte cu membrii și 
candidații de partid, relevînd și 
realizările obținute în producție 
de la alegerile trecute și pină in 
prezent. Cele peste 60 obiective 
industriale date in folosință 
combinatului — se spunea in 
darea de seamă — printre care : 
melanjorul de 600 tone capaci
tate, strungăria de cilindrii, la
minorul de 650 mm., 13.000 m.p. 
suprafață locuibilă și altele, sin: 
angajamente de mare răspunde
re cu care constructorii I.C.S.H. 
se mtndresc.

După plenara din 26—28 no
iembrie 1958 și 13-14 iulie a.c.

La invitația comuniștilor din I.C.S.H. directorul general al
C.S.H. Cătană Nicolae a participa*- la lucrările conferinței de 
partid.

ca urmare a creșterii nive’ului 
de trai, entuziasmul muncitori
lor de pe toate șantierele de 
construcții și montaj a crescut, 
concretizîndu-se spre descoperi
rea și folosirea de noi rezerve 
interne, care să ducă la reduce
rea simțitoare a prețului de cost. 
Indeplinlndu-și în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie a.c. angajamen
tul Inițial de a reduce prețul de 
cost eu aproape 6 milioane lei, 
constructorii s-au mai angajat 
că pînă la sfirșitul anulttt să 
••onomiseasoă și pe cele 2 mHi

oane lei revenite ca sarcină după 
plenara din iulie a.c. Un ase
menea rezultat obținut la nive
lul întreprinderii oglindește e- 
ficacitațea conducerii de către 
partid, cit și a organizațiilor de 
bază de pe toate șantierele, ca
re au condus cu pricepere efor
turile tuturor muncitorilor în

Prezidiul care 
a condus lucră
rile conferinței.

A
AA

procesul de producție, pe linia 
indicațiilor partidului.

Darea de seamă a comitetului 
de partid s-a ocupat și de ana
liza vieții interne de partid. A- 
dunârile generale ale organiza
țiilor de bază s au dovedit a 
fi mai puternice și analizînd pe 
larg principalele probleme ale 
planului de producție. Membrii 
și candidații de partid au avut 
sarcini concrete în cadruî orga
nizațiilor. Anul acesta compozi
ția socială a partidului s-a în
tărit cu primirea în partid a 
peste 230 membri și candidați, 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
care au dovedit atașamentul și 
devotamentul !or profund față 

de politica partidului nostru.
Pregătirea politică și ideologi

că a comuniștilor și a celor ce 
urmează a întări rîndurile lor, 
a devenit o preocupare impor
tantă pentru organizațiile de 
partid. Spre exemplu în an i 
1958—1959 au funcționat 23 
cercuri de studii diferite, pe 
lingă organizațiile de bază, cu- 
prinzînd mai mult de 600 de 
membrii și candidați de part'd. 
Cunoașterea din ce in ce mai bi
ne a învățăturii marxist-leni
niste, îi ajută pe constructori să 
înțeleagă și să rezolve cu tot 

mai mult curaj și competență, 
problemele economice ale în
treprinderii.

Participanții ia discuții au a- 
rătat că posedă multă maturi
tate politică, scoțînd la iveală 
realizările obținute de ei, fără a 
scăpa din atenție lipsurile și 
greutățile ivite în muncă pe 

parcurs. Tovarășul Pătrașeu 1. 
și Covaliov C. luînd cuvîntuî. 
printre altele, spuneau că mun 
citorii montori de la laminorul 
de 650 mm. au depus o muncă 
încordată pentru terminarea a- 
cestui important agregat. Dar, 
cu toate însistențeie și efortu
rile depuse, laminorul nu a in
trat la timp in funcțiune. De ase 
menea, întirzierile cu aproape 5 
luni a lucrărilor bateriei a treia 
de cocs, fac- ca furnalele hu- 
r.e.!o ene, s ă nu lucreze d n p in 
De aceasta s-au convins comu
niștii de la I.C.S.H. ciiîd a luat 
cuvîntul tovarășul Cătană Nico- 
lae director general al C.S.H. 
invitat la conferință. Verbin,*! 
de la tribuna organizației de 
partid, tovarășul Cătană, a de
monstrat constructorilor că și 
ei periclitează neîndeplinirea 
planului de stat al combinatului.

De bună seamă — spunea 
dînsul — că sînt greutăți din 
afară, dar I.C.S.H. nu și-a eli
minat încă toate deficiențele 
existente.

S-a arătat că disciplina 
socialistă a muncii și ne- 
intrarea la timp în produc
ție a obiectivelor industri
ale, are rădăcini adinei care da
tează de cîțiva ani de zile. Iată un 
singur exemplu : In cele trei 
trimestre ale anului acesta, pla
nul producției globale nu a fost 
îndeplinit in totalitate, datorită 
faptului că aprovizionarea cu 
materiale nu se face la timp, 
finanțările nu sînt deschise și 
între combinat și I.C.S.H. nu 
este o colaborare strînsă.

In acest sens negativ sînt 
și unele absențe nemotivate 
din servici, făcute de diferiți 
muncitori din producție. Se mai 
poate asigura în asemenea con
diții o ritmicitate a producției ? 
Desigur că nu.

Analizînd o serie de probleme 
ale procesului de producție to
varășii Foltișka Francisc, Ghe- 
deon Alexandru, Șerban Ștefan 
și Mihăilă Gheorghe au scos în 
evidență munca desfășurată de 
organizațiile de partid pentru 
ducerea la îndeplinire a șarcini- 

lor. Din discuții a reieșit că or
ganizația de la transporturi 
auto nu-.și impune punctul de 
vedere în munca zilnică, com- 
plăcîndu-se ca unii șoferi să nu 
respecte legile circulației și sa 
folosească agregatele în scopuri 
personale. Tovarășul inginer 
Șerban Ștefan a arătat că

I.C.S.H. plătește mulji bani cj 
amortismente pentru utilaje și 
mașinile care staționează din lip 
să de piese de schimb și lucru. 
La diferite șantiere sosesc ma
teriale necorespunzătoare. Bu
năoară, la bateria a 3-a de cocs, 
pietrișul adus nu a putut fi fo
losit.

Din discuțiile altor tovarăși 
s-a desprins concluzia că atîl 
comitetul de partid cit și unele 
organizații de bază ca Construc
ții 4 civile, montaj instalații, 
complex condus de tovarășul 
Ghedeon Alexandru s-a ocupat 
prea puțin de îndeplinirea pla
nului de producție, mu’țum’n- 
du-se ca la sfîrșitul lunii, să 
arunce vina pe diferiți factori 
externi.

Practica a arătat că acolo un
de organizații e de partid s ni 
preocupate de întărirea muncii 
politice de masă si sarcinile da 
producție se realizează.
Participanții ia discuții au lă- 

cut multe propuneri prețioase 
pentru îmbunătățirea muncii 
noului comitet de partid, pro
puneri care au devenit holă- 
rîri adoptate de conferință. 
Printre altele, în hotărîriie a

La conferința de partid din cadrul I.C.S.H. au participat nu
meroși membri ai biroului Comitetului orășenesc de partid.

In foto : Tovarășul Colceru Aron, prim secretar al Comite
tului orășenesc de partid Hunedoara stînd de vorbă cu cîțiva 
comuniști de la I.C.S.H.

doptate se prevede ca comitetul 
de partid să fie la înălțimea sar
cinilor, trebuie să m bi i;ez; 
toți muncitorii, tehnicienii și 
inginerii, pentru îndeplriei 
înainte de termen a obiectivelor 
planului de stat pe 1959, pentru 
descoperirea și folosirea a noi 
rezerve interne, care să ducă 
la scăderea prețului de cost. 
Comuniștii s-au angajat să în
deplinească sarcinile trasate da 
conferință, intensificând și mal 
mult munca politică in rîndul 
muncitorilor, antrenîndu -i zi inie 
în întrecerea socialistă.

Ca secretar al comitetului de 
partid al I.C.S.H. a fost ales to
varășul Covaliov Cornel.

Membrii comitetului și dele
gații la conferință au fost aleși 
dintre cei mai buni muncitori, 
tehnicieni și ingineri, comunifti 
pricepuți, demni de înalta încre
dere ce-o poartă, avînd un 
simț de răspundere critic dez
voltat, atît în organizarea proce
sului de producție cît șl in mun
ca politică.

DUMITRESCU JAN

Numeroși delegați la conferin
ță au luat parte ia discuții, a- 
rătînd realizările și lipsurile co
muniștilor din I.C.S.H.

In foto : delegatul Mihai Con
stantin susținîndu-și discuțiile.



Cele mai mari cuptoare 
electrice cu arc 

din U.R.S.S.
La uzina meialurgică din Li- 

pețk (R.S.F.S.R.) hi fust date 
in exploatare doua cuptoare' 
electrice cu arc eu o capacitate 
de 80 tone fiecare — cele mai 
mari din U.R.S S.

Diametrul interior ai mantalei 
unui cuptor este de 6.500 mm. 
Acesta este primul agregat din 
Uniunea Sovietica cu bolta ro
tativă.

Punerea în funcțiune a aces
tor două cuptoare este conside
rată ca un important eveniment 
în industria electro-metalurgică.

Dar constructorii sovietici au 
elaborat proiectul tehnic al unui 
cuptor electric și mai puternic, 
cu o capacitate de lot) tone care, 
in comparație cu cuptoarele 
electrice existente în prezent, va 
fi cel mai puternic agregat pen
tru elaborarea oțelului din lume. 
Puterea transformatorului nuu.ui 
agregat atinge 45.00 J kV

La noul cuptor electric toatp 
procesele de producție vor fi 
dirijate de la distanță, de la un 
pupitru de comandă. Este inte
gral mecanizată transportarea 
zgurei in hala de turnare. Pen
tru amestecarea metalului topit 
cuptorul este- prevăzut cu un 
dispozitiv electromagnetic spe
cial.

Noi laminoare
în China de Nord-Est
De curînd a foșt dat în ex

ploatare la Uzinele metalurgice 
nr. 1 din Penki, unul dintre cele 
mai mari centre ale industriei 
metalurgice din China de Nord- 
Est, o secție mecanizată de pro
duse laminate.

Secția are o capacitate anuală 
de 120.000 tone de laminate.

Varietățile de laminate includ 
bare rotunde, pătrate, profiluri 
de oțel și șine pentru vagonete.

Prin țările prietene:

După o noapte de drum ve
nind de la Praga am ajuns i.t 
Budapesta. Capitala țăr>i prie
tene ne-a intîmpinat într-un 
veșmînt frumos de toamnă. De 
nu erau frunzele galbene ce 
cădeau din pomii plantați pe 
șoselele late, am fi crezut ca 
este vară.

După o gustare luată în fugă
— ce luptă teribilă am dus noi 
cu timpul ! — am pornit cu 
autocarul prin Budapesta. De o 
parte și de alta a bulevardului 
Lenin, ne salută blocuri mari 
construite recent iar altele mai 
poartă încă schelăria înaltă d n 
lemn. Caracteristic acestui oraș 
este că la pa ter 1 marii >i b’ >- 
curi de pe oulevardele principa
le sînt magazine cu to: e ul d 
mărfuri. Facem un scurt popas 
în Piața Eroilor unde este gru
pul de statui uriașe reprezen- 
tînd eroii poporului maghiar. 
Sînt aici Arpad Bela cu cei șap
te voinici, Koșuth și alții.

Prin geamurile mari ale auto
carului vedem silueta masivă, 
dreaptă, a marelui complex 
sportiv ,,Nep Stadion". Cu auto
carul urcăm chiar pe tribună. 
De unde a oprit șoferul și piuă 
la băncile tribunei nu este de- 
cît un pas. La o înălțime ameți

toare, cîteva echipe lucrau la 
montarea reflectoarelor care a- 
veau să producă „ziuă" ' in 
plină noapte.

De aitfel te impresionează nu- 
fiiârul mare de stadioane și te
renuri sportive care sînt ia a- 
ceastă țară. Se pare că acesta 
este unul din factorii care au 
dus la faima mondială a fotba-.
liștilor maghiari. Chiar și pe li
niștita „Insulă Margareta" se 
află un stadion, cu tribune, cu 
pistă de alergări, mă rog un 
stadion adevărat dar... pentru 
pionieri ! Este lesne de înțeles 
că din zori și pînă seara t.rziu 
stadionul este sub stăpmirea 
micilor sportivi.

Insula „Margit-sziget" m i 
are un stadion cu bazine în
chise și deschise unde sportivii 
se pot antrena șl iarna. Aici se 
desfășoară multe concursuri și 
campionate mondiale. Dar ce te 
cucerește pe deplin este natura. 
Micuța grădină japoneză, cu 
cascade miniaturale, cu ape li
niștite și limpezi, cu nuferi 
splendizi, Teatrul de Operă și 
balet (de vară) înconjurat cu 
pomi vîrstn’ci, de parcă coloanele 
ar fi crescut odată cu copacii, 
este ceva de neînchipuit. Ima- 
ginați-vă un spectacol de balet

»

avînd ca decor o noapte înste
lată și caldă de vară...

In drum spre dealul Kelety 
ne oprim pentru puțin timp la 
Halasz Bastja (Bastionul pesca
rilor) cuprins in arcul munților 
dinspre Buda. Este o construc
ție care te uimește prin inedit.

Ne continuăm drumul spre 
dealul Kelety. Ajungem pe 
ultima treaptă, acolo unde 
este uriașa statuie a li
bertății. De aici, în fața noas
tră se deschide o priveliște de-a 
dreptul fantastică. Budapesta, 
ne apare neînchipuit de fru
moasă. Orașul este parcă tăiat 
de apele Dunării. Pe valurile 
liniștite trec sprintene vaporașe 
care de aici, par și mai mici. 
Podul libertății, podul suspendat 
pe lanțuri, ca și celelalte po
duri de peste Dunăre care fac 
legătura dintre Buda si Pesta 
apar de aici, de pe deal, ca 
niște coloși de metal.

...Nu întimplăt'-r uriașa sta
tuie a libertății a fost ridicată 
pe cel mai Malt deal din Buda
pesta. Pentru că eliberarea a 
însemnat pentru ponorul maghi

Trei mii de salariați ai Campaniei de transport din Singapo
re au declarat .grevă pentru că societatea a refuzat să le satis

facă revendicările.

ar viața. Visul de veacuri, ale 
acestui harnic popor de a trăi 
și munci în libertate s-a în
făptuit odată cu Instaurarea pu
terii populare. Budapesta, și nu 
numai ea, toate satele si orașele 
Ungariei au început să cunoască 
prefaceri mari.

Am fost primiți ca cei mal 
buni prieteni. Oameni pe care 
noi nu-i mai vă.tuA-m pînă a' 
tunel se ofereau sa ne conducă 
prin orașul lor drag, ne vorbeau 
roniîriește, e drept nu pn>a dar. 
iar noi, la rugămintea tur, ie 
vorbeam despre țara nuasiră, 
despre Bucurejii șl ca să le 
facem plăcere vorbeam ungu
rește — aproximativ cum vor
beau și ei romlnoș'ii...

Cînd am ajuns la Oradea ~ 
cine ar putea să spună prin ce 
emoții am trecut relntîlnind 
meleagurile dragi ale patriei! — 
am coborît din tren $1 am por
nit încet prin oraș. O mulțumire 
sufletească ne a cupilns. lira 
mulțumirea celui care revedea 
pe cineva drag.

Eram din nou acasă !
MllK'EA N'EAOL

Lupta poporului congolez 
pentru libertate $i independentă
Evenimentele sîngeroase care 

au avut loc în ultima vreme în 
Congo Belgian au atras atenția 
opiniei publice mondiale asupra 
acestui teritoriu aflat sub domi
nația colonială a Belgiei.

La 16 octombrie a.c. a fost a- 
nunțat programul elaborat de 
guvernul belgian prin care se 
prevede acordarea unei așa nu
mite „independențe" pe etape, 
Congo-ului Belgian. Știrile sosi
te recent din Congo, arată însă 
că populația băștinașă se pro
nunță împotriva acestui program 
care urmărește în mod practic 
prelungirea dominației coloniale 
belgiene. Ce anume determina 
Belgia să caute cu orice preț 
să-și mențină dominația în a- 
cest teritoriu african ?

Teritoriu cu bogate resurse de 
materii prime, cu o suprafață 
de 80 de ori mai mare decît 
a Belgiei, Congo deține primul 
loc în lumea capitalistă în ce 
privește extracția de cobalt 
(70—80%), de minereu de ura
niu și de diamant. De asemenea 
Congo ocupă un loc important 
și în ce privește rezervele de 
cupru, cositor și alte minereuri,

In dezvoltarea industrială ă 
Belgiei, un rol important l-a a- 
vut exploatarea resurselor na
turale și a muncii populației 
din Congo. Economia Congo-ului 
Belgian a rămas in schimb slab 
dezvoltată. Muncitorii africani 
trăiesc și azi în condiții grele, în 
barăci insalubre, iar ziua lor de 
lucru se prelungește pînă la 
14—16 ore. Potrivit dateloi- 
ESM, prezentate Comitetului 
Economic și social al O.N.U., 
salariul mediu al muncitorilor 
indigeni este de cinci ori mai 
scăzut decît salariul muncitoru
lui alb, si nu Doate aconeri njei 
a zecea parte din cele necesare 
traiului. Minerii, ca și alți mun
citori din Congo — după cum 
relatează ziarul „Le Drapeau 
Rouge" — sînt siliți de către 
exploatatori să poarte la gît o 
placă de metal eu un număr pe 
tru a fi recunoscuti. 97% din 
populația congoleză, este anal
fabetă.

Ocupîndu-se de situația tul
bure din Congo Belgian, agen
ția telegrafică Bega anunța re
cent din Leopoldville, că în Con
go se simte din nou o „puterni

că încordare și nervozitate". La 
25 septembrie, in orașul Louco- 
ul (Congo inferior) a avut loc o 
mare demonstrație de protest 
împotriva arestării mai multor 
africani. Unitățile militare che
mate în ajutorul poliției locale 
au fost întîmpinate cu o ploaie 
de pietre și lovituri de ciomag 
Pe străzi au fost ridicate bari
cade. Lupta dintre congolezi și 
trupele belgiene a durat trei zi
le. Tulburări asemănătoare au 
avut loc și la baza militară Ki- 
tona, unde se află mii de mun
citori. In ciocnirile cu poliția au 
fost răniți 180 de africani. Tul
burările s-au extins și în Leo
poldville, capitala acestei colonii 
precum și în alte regiuni. La în
ceputul lunii octombrie a izbuc
nit prima grevă „legală" din is
toria Congo-ului, greva munci
torilor din transporturi, care a 
paralizat cu desăvîrșire mijloa
cele de comunicație, timp de 
mai multe zile. In pezent au loc 
mâi multe greve în localitățile 
Yatolmelma, Elizabethe, etc.

NepUtînd stăvilii cu forța ăvîn 
tul mișcării de eliberare, autori
tățile colonialiste belgiene au 

recurs la promisiunea demago
gică că vor acorda independență 
acestei colonii, firește că in me
dul înțeles de ele. Dar ele s-au 
dezis în fapt de toate făgădu
ielile făcute poporului congolez 
în așa numita „declarație din 
13 ianuarie", inclusiv de pro
misiunea de a înfăptui o serie 
de reforme politice și de a a- 
corda Congo-ului o independen
ță reală. In schimb au anunțat 
la 16 octombrie, că vor acorda 
„independență" pe etape acestei 
colonii, ceea ce nu corespunde 
năzuințelor de libertate ale po
porului congolez. După cum ară
ta un patriot congolez, „dorința 
arzătoare a celor 14.000.000 de 
congolezi, est.e instaurarea ime
diată a unei republici indepen
dente în Congo".

Temîndu-se de reacția violen
tă a poporului congolez, autori
tățile belgiene au hotărît să 
trimită în grabă „noi întăriri" 
militare, în special unități aero
purtate. S-au înmulțit, în același 
timp raziile, nu numai la Leo
poldville, dar și în orașele Ka- 
sembulu, Tisvill. Kinmenza etc. 
Un nou val de arestări s-a a- 
bătut asupra populației băștina
șe și în special asupra muncito
rilor.

Caracterizînd ca aventuristă 

.politica autoritățitor belgiene, 
Partidul Comunist din Belgia a 
criticat măsurile guvernului bel
gian, care nu țin seafaa de as
pirațiile legitime ale poporului 
congolez și cere să se acorde 
independența Congo-ului Belgian 
pînă la 1 ianuarie 1961.

Partidul Comunist din Belgia 
a propus ca pină la 2 februarie 
1960 să fie create în Congo Bel
gian comisii politice formate din 
reprezentanți ai partidelor și or
ganizațiilor sindicale congoleze 
Sarcina acestor comisii politice 
este de a pregăti alegerile pro
vinciale și naționale în Congo 
Belgian, care să se țină pină la 
1 noiembrie 1960. pe baza vo
tului universal și secret al băr
baților și femeilor care au îm
plinit vîrsta de 18 ani. în urma 
acestor alegeri, ar urma să fie 
create adunări 'provinciale și 
Adunarea Națională care va nu
mi ulterior organele executive 
și guvernul național. De aseme
nea trebuie să fie elaborat și 
prezentat spre examinarea Adu
nării Naționale un proiect de
constituție. Aceste propuneri co
respund pe deplin 
pentru libertate și
ale poporului congolez.

năzuințelor
independență

1, DRAGUȘAN
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