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Curind va avea loc conferința orășenească de partid. 
Cu acest prilej delegații comuniștilor din orașul nostru vor 
analiza activitatea comitetului orășenesc de partid desfășu
rată timp de un an de zile, felul cum au muncit membrii 
organului ales in mobilizarea oamenilor muncii pentru în
făptuirea prevederilor hotăririlor organelor superioare de 
partid și a hotăririi conferin ței orășenești de anul trecut. 
De asemenea, conferința va analiza cum au fost mobiliza
te organele de stat, economice și administrative pentru 
aplicarea in viață a sarcinilor izvorîte din hotărirea confe
rinței. Pentru a vedea în ce măsură au fost înfăptuite pre
vederile ' hotăririi conferinței redăm mai jos cîteva reali
zări.

vertiginos, 
a crescut 
care frec- 
de zi și

Să învățăm din experiența colectivelor fruntașe

PREOCUPĂRI
pentru noul an — 1960

Per.tru colectivul secției 
I~a O.S.M. din combinatul 
hunedorean, anul 1059 consti
tuie perioada de însușire a 
unei bogate experiențe în in- 
făptuirea de succese îmbucu
rătoare. Ceea ce preconizau 
oțelarii să realizeze — 
28.000 tone oțel peste planul 
anual — în curind va fi o re
alitate. Majoritatea echipelor 
de oțelari se apropie de in- 
deplinirea propriului angaja
mente, altele și l-au depășit de 
pe acum. Un lucru este cert, rit
mul pe care l-au dat oțe-a 
larii sporirii producției de o- 
țel le va asigura succesul în
deplinirii planului

Realizări pe tărîmul economic ■ ■ ■

In hotărirea conferinței 
se prevedea ca printre alte 
obiective industriale să se dea 
în exploatare laminorul de 
650. Această prevedere a fost 
îndeplinită. Astăzi noul la 
minor cu o capacitate de pro 
ducție de cca. 550.000 tone 
pe an produce laminate. Cu 
ajutorul acestui agregat mo
dern blumurile sint transfor 
mate in profile grele, mijlo
cii și în țagle din care se 
produc țevi și profile ușoare.

* Conferința a trasat de a-

conduce- 
ia astfel 
la sfîr- 

sa

semenea ca sarcină 
rii combinatului să 
de măsuri ca pînă 
șitul anului 1959 C.S.H.
dea peste plan economii în 
valoare de 12.000.000 lei. 
ceastă prevedere a hotăririi 
conferinței nu numai 
fost îndeplinită, dar 
în zece luni ale anului
depășită cu mult, realizîndu- 
se economii în valoare de 
41.900.000 lei, reducîndu-se 
în același timp pierderile pla
nificate cu cca. 40.000.000 lei.

A-

că. a 
numai 
a fost

Și pe fărîm social
♦ Este cunoscut faptul câ 

anul trecut costul unui apar
tament la noile blocuri din 
O.M. a fost de peste 50.000 
lei. Conferința orășenească de 
partid, pe baza studierii po-

sibilităților existente, a ho ■ 
tărit ca întreprinderea cons
tructoare să realizeze un a- 
partament sub 40.000 lei. In 
momentul de față sarcina in-

Supravegherea aparatelor termotehnice de la cuptoarele 
oțelăriei Siemens Martin noi a devenit o preocupare impor
tantă a maistrului oțelar Tripșa ștefan, Erou al muncii socia
liste. In fotografie, tovarășul Tripșa ștefan și prim-topito- 
rul Tlrpescu Mihai, maistru al șarjelor rapide, discutind des
pre regimul termic optim al cuptoarelor.

dicată în această direcție este 
realizată.

* In ultimii ani după cum se 
știe populația orașului Hune
doara a crescut 
paralel cu aceasta 
și numărul elevilor 
ventează cursurile
serale ale învățămîntului de 
stat. Din această cauză spa
țiul pentru desfășurarea în- 
vățămîntului nu putea satis
face cerințele. De aceea con
ferința de partid a hotărît să 
se rezolve această problemă. La 
fel și acest punct prevăzut în 
hotărîre a fost realizat 
succes. !n momentul de 
numărul sălilor de clasă 
mărit de 3 ori față de
trecut, punîndu-se la dispo
ziția secției de învățămînt 
sfatului 
impunătorul 
situat lingă 
profesional.

cu 
față 
s-a 

anul

a 
popular orășenesc 

bloc al cocsarilot 
complexul școlar

Noi membri 
și candidați de

ho-

partid
Un accent deosebit în 

tărîrea conferinței orășenești
de partid a fost acordat în
tăririi rîndurilor partidului 
Preocupîndu-se de această 
problemă, organizațiile de ba
ză ale partidului nostru au 
primit în rîndurile lor un nu • 
măr însemnat de noi membri 
și candidați de partid dintre 
muncitorii direct productivi.

Ca rezultat al muncii poli
tice de masă desfășurate de 
către 
numai 
acestui 
491 
de 
se 
nu
lexandru, 
Pogan 
și mulți alții.

organizațiile de bază 
în combinat, in cursul 
an au 

membri !
partid.
numără tovarășii Răilea- 
Valentin, Ticșoreanu A- 

Ifrim Alexandru, 
Nicolae, Elisei loan

fost primiți 
și 348 candidați 
Printre aceștia

Premiera teatrului 
muncitoresc

Deschizînd stagiunea 1959 
— 1960 colectivul teatrului 
muncitoresc C.S.H. prezintă 
în premieră pe țară comedia 
,N-aveți o cameră în plus“ 

5 de Florin Vasiliu — în regia 
\ artistică a lui Pavel Crișan. 
i Premiera va avea loc în sala 
! cinematografului Victoria 

sîmbătă 21 noiembrie la orele

20.
Spectacolele cu această 

piesă vor continua șl în sea
ra zilelor de 23, 26 și 28 no
iembrie.

anual in cea de-a
treia decadă din
luna aceasta. Da
că așa stau lu-
crurile este Și
normal ca preocu-
pările pentru anul
viitor, an care
și-a anunțat so

cuprinde teme ca cele privi 
toare Ia construirea instalați 
ei experimentale de curățire 
a llngotierelor; instalația de 
gudronare; silozuri acoperite 
și incălzite pentru materiale 
prăfoase; trecerea cuptorului 
mare de recoacere de Ia com
bustibil lichid la combustibil 
gazos ; construirea unui usca- 
tor de dopuri cu reglare au
tomată ; construirea unei ha
le pentru șarjabilizarea fleru
lui vechi și altele. Desigur câ 
progresul tehnic in oțelărie nu 
poate fi cuprinzător doar cu 
enumerarea făcută. Dar acest 
bun început trebuie 

tat prin
buția tuturor ca
drelor tehnice din 
oțelărie și a 
lorlalte 
competente 
combinat.

Asigurarea 
Uzării unei 

ductii ritmice pre- 
printre altele o bună

dezvol- 
contri-

sirea la oțelărie cu mult mai 
repede ca în celelalte secții, 
să stea la ordinea zilei.

Oțelarii văd orizonturi noi; 
au început să privească multe 
lucruri intr-un chip nou, mai 
larg, mai profund, cu mai mul
tă exigență. Printre nume
roasele probleme care se pun 
în fața oțelarilor în npul an, 
majoritatea sint de importan
ță deosebită. Acest fapt re
iese din preocupările ce au în
ceput să frămînte întregul co
lectiv care a șl trecut la în
tocmirea planului de măsuri pe 
1960. De la început se contu
rează în acest plan esențialul 
în ceea ce privește producția 
de oțel. Apar de pe acum mă
surile eficace, care vor con
tribui la ridicarea indicelui de 
calitate, scăderea prețului de 
cost, subliniat în ultimele ho- 
tărîri ale partidului și guver
nului.

In privința măsurilor conce
pute pînă acum se pot da ne
numărate exemple. Experien
ța și gindirea colectivă iși 
dovedesc eficacitatea. Astfei, 
planul de măsuri pentru anu) 
viitor, cuprinde în forma iul 
inițială peste 30 de probleme, 
care in majoritate se prevede 
să fie rezolvate pînă la sfîr- 
șitul acestui an. Caracteristic 
este faptul că preocuparea co
lectivului de oțelari este în
dreptată in mod deosebit spre 
introducerea progresului teh
nic in vechea oțelărie a com
binatului. Sfera preocupărilor

ce- 
foruri 

din

rea- 
pro-

supune
aprovizionare tehrtico-materială. 
In această direcție oțelăria Ve
che șl-a prevăzut din timp
unele măsuri pentru noul an. 
De pildă, se prevăd condițiile 
în care oțelăria să fie apro
vizionată cu minereu de de- 
carburare, care trebuie să fie 
compoziția chimică a acestu
ia : aprovizionarea cu magne 
zită granulată; fontă 
cu conținut de siliciu, 
gaiț și sulf redus.

Alte probleme din 
de măsuri pe anul viitor se 
referă la o mai bună apro
vizionare cu fier vechi, incit 
încărcătura de fier vechi să 
fie în permanență pregătită 
pentru un schimb înainte și 
să nu depășească 13 serii. La 
aceasta va contribui și felul 
cum se prevede să fie între
ținute macaralele care vor a- 
asigura încărcarea a 13 serii 
într-o oră șl 20 de minute.

Conducerea secției O.S.M. I. 
a avut grijă să prevadă în 
planul de măsuri amintit, ere - 
area condițiilor optime pen
tru calificarea șl ridicarea ca
lificării muncitorilor de la 
turnarea oțelului șl a celor 
din hala de pregătire a an • 
samblelor de turnare.

Am evidențiat doar o par
te din preocupările pentru a- 
nul viitor ale unul colectiv 
de muncă dintr-o secție a 
combinatului. Exemplul aces
tuia trebuie urmat șl de cele
lalte colective.

C. ILIESCU

lichidă 
man-

planul

b{iQ?dop?itf
Spectacol de cîntece 

și dansuri
Ansamblul artistic de stat 

„N. Bălcescu*1 din Craiova va 
poposi duminică 22 noiembrie 
in orașul nostru. In seara a- 
celeiași zile la orele 18 și 
20.30 ansamblul craiovean va 
da două spectacole de cînte 
ce și dansuri oltenești pe 
scena cinematograful i „Vic- 
toria“. Dirijori — Nicolae Te- 
odorescu și Constantin Un- 
gureanu: maiștrii de dans 
Signund Seifert și ștefan 
Spătărelu.

„Săptămîna economiei" )
Intre 23 și 30 noiembrie a. \ 

c. Casa de Economii și Con- 2 
semnațiuni organizează r 
tradiționala „Săptămină a e- / 
conomiei". Cu acest prilej, ? 
C.E.C.-ul acordă — pentru ) 
tragerea la sorți a obligațiu- s 
nilor de la 30 noiembrie — în j 
afara celor 861 cîștiguri in $ 
valoare de 1 milion lei șl n - \ 
meroase premii speciale în 2 
obiecte și excursii in străină- r 
tate. Astfel, vor fi distribuite / 
în plus cîștigătorilor de la 30 3 
noiembrie, motociclete, bici- ) 
clete, televizoare, ceasuri, s 
garnituri de mobilă și 11 se ) 
va oferi prilejul de a vizita 5 
țările prietene U.R.S.S., Ce- ) 
hoslovacia, Ungaria șl Bulga- 3 
ria. z



Paralel cu dezvoltarea siderurgiei noastre a crescut 
și numărul de cadre califica te. Școala de maiștrii care 
funcționează de cîțiva ani a dat combinatului multe pro
moții de astfel de cadre în diferite meserii. Fotoreporte
rul nostru a surprins pe cei doi elevi din anul I. Butoi 
Stelian și Popa Teodor la o oră de geometrie.

In atenția Competrolului $1 I.G.O.H

DIN REALIZĂRILE INOVATORILOR DE LA C.S.H.
Inovatorii din combinatul 

siderurgic Hunedoara au avut 
în acest an preocupări multila
terale. Orientarea de bază însă 
s-a călăuzit pe deoparte in 
găsirea de soluții pentru îmbu
nătățirea funcțională și con
structivă a agregatelor, iar pe 
de altă parte de a perfecționa 
procesele tehnologice, ambele 
cu repercursiuni directe asu
pra prețului de cost. Drept 
consecință s-au și realizat o

O zi de neuitat

expunerea, 
tovarășul 

evidență o- 
care a lup-

In una din silele trecute a 
avut loc la Școala medie O. 
M. Hunedoara un eveniment 
de mare însemnătate pentru 
elevii școlii. Din inițiativa 
comitetului U.T.M. pe școală 
a fost invitat in mijlocul ele* 
vtlor tovarășul stanciu Aurel, 
vechi membru de partid. 
Peste 200 de elevi fruntași la 
învățătură din școală au as
cultat cu atenție

In încheiere 
Stanciu a scos in 
biectivele pentru
tot partidul in ilegalitate și 
faptul că aceste obiective au 
fost realizate in anii regimu
lui nostru democrat popular. 
In continuare vorbitorul, a 
arătat o serie de măsuri luate 
de partid pentru îmbunătă
țirea continuă a învățămin- 
tului de stat, pentru crearea 
condițiilor de viață din ce in 
ce mai bune pentru oamenii 
muncii din țara noastră. Vn 
număr mare de elevi printre 
care Rogneanu Nadia, Voicu 
Luminița, Fotescu Viorica, 
Moșbcrger Matei, au pus di
ferite întrebări. Pe urmă, e- 
tevti du recitat poezii dedi
cate trecutului de luptă 
partidului.

Inttlntrea a fost urmată 
o reuniune tovărășească la 
care au participat elevi frun
tași atît de la școala medie 
cit și de la grupul școlar 
C.S.H.

Această intilnire a îmbogă
țit cunoștințele elevilor des
pre trecutul de luptă al par
tidului și constituie un fru
mos imbold in munca lor la 
învățătură. Ca dovadă a do- . 
u* * (nvăță- \ 

a

de

serie de propuneri cu aport 
important în producție. lată 
doar cîteva exemple. Maistrul 
Barbovski Al. este un inovator 
destoinic. Acest lucru l-a dove
dit și priri realizarea unui dis
pozitiv pentru determinarea 
umidității șarjei de cărbuni, ce 
asigură o dozare corectă, im 
piicit o rezistență corespunza • 
toare cocsului fabricat.

O problemă ce a dat mult de 
furcă oțelariolr de la cuptoa

tură au fost mai bune ca altă
dată.

Asemenea intîlniri e bine să 
se organizeze mai des și in 
toate școlile.

V. IUȘAN
Instructor al Comitetului

Orășenesc U.T.M.

u doi ani în urmă la 
mmm întreprinderea de 

Construcții Siderur
gice din Hunedoara printre 
alte angajate era și c 
fată venită din părțile Olte.iiei 
cu scopul de a fi o funcțio
nară bună și de a-și găsi un 
flăcău cu care să-și înteme
ieze o căsnicie. După scurt 
timp și-a găsit un băiat 
care o „curta" și cu care 
s-a distrat frecventînd ba
lurile, restaurantele și alte 
localuri publice. Dar mai tir- 
ziu, fata a fost pusă în si
tuația de a-i șopti flăcăului 
că va deveni mamă.

Mare i-a - fost mirarea 
„onorabilului" flăcău care se 
aștepta la orice, numai la a- 
ceasta nu.

Nu se putea împăca cu gîn- 
dul că ar 
Nu, n-am 
tenția să 
ea — își

putea deveni tată, 
avut niciodată in- 
mă căsătoresc cu 
repeta el în gînd. 

A căutat fel de fel de mij
loace pentru a convinge fata 
că e cazul să-și 
cursul sarcinei.
răspunsului negativ al fetei, 
s-a logodit cu ea crezind că

întrerupă 
Datoritai

De la o zi la alta bună-sta- 
rea celor ce muncesc crește 
și dă naștere la noi și noi 
cerințe, firești în raport cu 
noile condiții de viață crea
te. In această ordine de idei 
amintim spre exemplu, fap
tul că lunar, numărul cetă
țenilor din orașul nostru care 
folosesc în gospodărie mași
ni aragaz crește simțitor — 
lucru destul de îmbucurător. 
Rău este insă că, nu în a- 
ceeași măsură întreprinderea 
„Competrol" reușește să a- 
provizioneze pe deținătorii de 
aragazuri cu combustibilul 
necesar. In plus de aceasta, 
chiar și numărul insuficient 
de butelii încărcate existen
te, sînt distribuite în mod de
fectuos în timp ce transpor
tul acestora nu este asigurat, 
ceea ce crează nemulțumiri 
în rîndul consumatorilor.

„In prezent — ne scrie un 
grup de cetățeni din O.M. — 
Competrolul are program 

și cre- 
electrozi, 
lăcătușul 
Rusu D 

au

rele electrice a fost aceea că 
deșurubîndu-se frecvent elec
trozii de grafit, cădeau în baie 
și o carburau, fapt ce lungea 
astfel durata șarjei 
ștea consumul de 
Maistrul Sernii M., 
Ciortan V., inginerul 
și controlorul Cosma A. 
realizat un sistem ce înlătu
ră deșurubarea electrozilor, 
reduce simțitor consumul de 
electrozi și aduce astfel eco
nomii anuale de peste un mi
lion o sută de mii lei.

Prețioasă este și turnarea 
oțelului aliat in atmosferă ac
tiv reducătoare de gaz de 
cocs care are repercurslum 
directe asupra calității oțelu
lui, prin faptul că asigură o 
simțitoare reducere a rebutu 
lui datorită suflurilor. Ea a 
fost realizată după multe în
cercări și experiențe făcute 
de către maistrul Sernii M.

Asigurarea agregatelor si-

' J11V—-J* A—

în acest fel va avea mai 
multă autoritate și o va putea 
convinge. A reușit, și fiind

că erau prea cunoscuți în Hu
nedoara au plecat la un 
doctor în Petroșani, unde a- 
veau siguranța că nu-i va ști 
nimeni. S-au reîntors fără 
rezultatul dorit întrucît doc ■ 
torul în urma consultației

Fapta ce nu poate Mac
o taină

făcute a refuzat să facă 
vreo intervenție, sarcina fi
ind prea înaintată. Cu o 
mică speranță au trecut și pe 
la un specialist din Hune
doara care i-a refuzat pen
tru motive asemănătoare 
cu ale doctotrului din Pe
troșani.

Disperat „domnul" care nu 
voia să devină tată, a stricat 
logodna spunînd-i fetei să-și 
ia orice gînd de la el.

Cîteva luni s-au scurs cu 
mare greutate pînâ cînd s-a 
produs marele eveniment ai 
nașterii care a avut loc la

lucru de la orele 8—16. De 
obicei însă, buteliile se dis
tribuie pînă la orele 12. In 
această situație salariațli 
sînt nevoiți să piardă 3—4 
ore din producție, in zilele 
cind vin butelii, pentru că 
altfel nu le rămîne decît a 
folosi aragazul drept obiect 
ornamental în casă". In con
tinuare căutînd să contribu
ie la înlăturarea deficiențe
lor din acest domeniu cetă

țenii fac cîteva propuneri 
demne de a fi luate in sea
mă. In primul rînd ei eer 
ca la „competrol" să fie fixat 
un orar de distribuire a bu
teliilor atît dimineața cit și 
după-amiaza care ar crea 
condiții de aprovizionare și 
consumatorilor ce lucrează 
e schimburi. In al doilea 

rînd I.G.O.H. ar trebui să' 
studieze problema înființării 
unui serviciu de transporta
re a buteliilor la domiciliu, 
contra plată, insplrîndu-se*

derurgice cu apă industrială 
la un consum extrem de ma
re, a făcut să se caute tot 
felul de resurse pentru a sa
tisface această cerință. Dar, 
pînă la valorificarea altor re
surse inginerul Mioc D. a rea
lizat un dispoziti/ ce permite 
utilizarea a două pompe la re- 
circylarea apei de spălare a 
gazului de furnal, înlocuind 
astfel o cantitate de apă ca 
trebuia obținută din surse pro 
aspecte, cu apă recirculată. E- 
conomiile anuale ating cifra de 
147.695 lei. O soluție mai im
portantă tot în această pro 
blemă au dat-o inginerii Nagy 
C., Ungureanu L. și maistrul 
Fogel Ș. și anume, de alimen
tarea cu apă industrială a 
combinatului la două presiuni 
directe de la stația de pom
pare. Economiile de apă șl 
energie electrică depășesc 
suma de un milion lei.

matOEnitatea din Petroșani. 
A venit pe lume un băiețaș 
viol, căruia mai tirziu i s-a 
dat numele de Adrian.

Scos din 
fragedă de 
nă Adrian 
safir" la o
unde a fost lăsat spre * creș
tere.

Mama lui Adrian s-a rein

spital la o virstă 
numai o săptămî- 
a fost dus „mu- 
soră a mamei Iui

tors din nou tn Hunedoara 
pentru a-și continua servi
ciul. In calea vieții ei a apă
rut un alt bărbat, care fără 
să-i ceară „autobiografia*' 
s-a căsătorit cu ea. Spre 
nenorocirea miresei în ziua 
nunții ce a avut loc în Hu
nedoara, a sosit și micuțul 
Adrian pentru a participa la 
ceremonie; N-a reușit să-și 
vadă nici cel puțin mama, 
mtnucît a fost așteptat la 
gară și de acolo dus la o 
casă în care n-a avut decît 
de suferit. Scincetele îi erau 
zadarnice, nimeni nu le auzea, 

după sistemul folosit în alte 
orașe.

Una din două
„Dacă cineva are treburi 

la serviciul locuințe din com
binat cum am avut eu in 
ziua de 10 noiembrie a.c. — 
scrie tovarășul Panait loan, 
angajat la C.S.H. — este pus 
în imposibilitate de a le re
zolva întrucît, accesul Ba 
combinat este stabilit pentru 
ore necorespunzătoare", Mai 
precis cititorul nostru arată 
că la serviciul amintit prob
lemele celor inteiesați pot 
fi soluționate — conform 
programului stabilit mar
țea și vinerea între o- 
rele 7—11, dar intrarea in 
combinat este permisă nurnat 
de la ora 13 (?!?)

Sezisarea cititorului nostru 
este cu atit mai firească, 
dacă ne gîndim că în afară 
de servicl 1 locuințe anga- 
jații combinatului mai au ne
voie în cursul zilei șl de 
alte birouri din combinat, 
do dispensai-, etc. Ca urmare 
conducerea administrativă a 
combinatului in colaborare 
cu serviciul de pază ar putea 
schimba una din cele două 
măsuri : Ori să fixeze orele 
de deservire a 
muncii la birouri 
orelor de acces în 
ori... viceversa.

In felul aceșta
pe muncitorii interesați de 
a ocoli pe la gara mică sau 
halda de zgură... pe unde se 
poate Intra în voie in com
binat.

oamenilor 
conform 

combinat,

i-ar scut!

Tovarăși,

z

ABONAȚI-VA
1 a 

ia r u 1
amarnwat

sau dacă erau auzite nu 
erau luate in seamă. In îm
prejurări grele ce nu pot fi 
descrise Adrian a fost în
treținut cîteva luni pînă cînd 
o femeie care-și dorea un 
copil l-a înfiat, creindu-i în 
acest fel o viață fără sufe
rințe și plină de bucurii. Co
pilul a început să gîngăveas- 
că să surldă și la toate 
acțiunile lui Maricica îl răs
pundea cu gesturi și căldura 
unei adevărate mame.

Acum Adrian are un an și 
patîțu luni, așa că vor tre
bui să treacă mulți ani pini 
cind va ajunge la maturita
tea de a putea 
faptele

Pînă 
să r»e 
despre 
p&flăsit 
prin diferite locuri 
a-1 feri pe el și pe ea de o- f 
chii lumii, despre o mamă , 
care n-a văzut și nici n-a 1 
dorit să vadă primul suris \ 
al copilului ei, primii pași j 
făcuți de el, despre o mamă < 
care a voit să facă o taină t 
dirt nașterea unui copil. j

Merită oare aceasta să-i 
zică vre-un copil, mamă ? <

B

condamna 
mamei sale.
atunci dragi cititori 

dăm și noi părerea 
o mamă care și-a 

copilul, lăsindu-l 
pentru

I. MARIANA



A/'ZWWSATV'Z'/S/'Zs^S/V'^^V'Z^VsrW'^V'^^^'ZV'^Z^^Z^^Z

Zilele trecute a avut loc în 
sala cinematografului ,,Victo- 
ria“ conferința comitetului de 
partid din Combinatul siderur
gic „Gh. Gheorghiu-Dej“ Hu
nedoara. Cu acest prilej, de
legații au analizat cu simț de 
răspundere munca politico-, 
economică, desfășurată timp 
de un an de rile de către 
comitetul de partid și orga
nizațiile de bază din această 
puternică unitate a indus
triei noastre socialiste.

Darea de seamă prezenta
tă de către tovarășul Bac- 
nev iordan, secretarul comi
tetului de partid, a scos in 
evidență munca politică des
fășurată de către organiza

In foto : Tovarășul Colceru Aron prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid intreținind discuții cu cîți- 
va comuniști in timpul unei pauze.

țiile de partid, care a contri
buit la creșterea conștttnței 
masei muncitorilor șl a răs
punderii lor față de sarcinile 
încredințate, la ridicarea a- 
idntului lor f?i muncă. Acest 
lucru se oglindește semnifi
cativ tn rezultatele obținute 
in Intreeerea socialistă pen
tru a da patriei mai mult 
Metal.
* Bind dovadă de o înaltă 
conștiința patriotică, ca răs
puns al grijii partidului, har
nicii siderurgiști pe baza po 
sibilttăților existente tn pri
mele 10 luni ale anului au 
dat patriei peste plan 21.85? 
tone aglomerat, 59.141 tone 
cccs metalurgic 25.643 tone 
tontă, 37.049 tone oțel, 35.351 
tone laminate. Producția glo
bală pe combinat ptnă în 
momentul de față a fost rea
lizată in proporție de 103,38 
la sută, producția marfă tn 
proporție de 108,48 la sută, 
iar la prețui de cost s-au 
realizat economii în valoare 
de 41.900.000 lei, reducin- 
du-oe in același timp pier
derile planificate.

In lupta pentru îndeplini
rea fi depășirea planului de 
producție cele mai bune re
zultate au obținut secțiile 
furnale 5-6 O.S.M. I, fabrica 
de aglomerare etc. La secția 
Il-a furnale de pildă anga
jamentul de a da peste pla
nul anual 22.000 tone fontă 
a fost îndeplinit la data de 
21 octombrie 1959, iar din 
cele 14 500.000 lei economii, 
ptnă tn prezent fumalișttt au 
realizat 13.173.000 let. O con
tribuție însemnată la aceste 
rezultate au adus brigăzile 
de jurnaliști conduse de co
muniștii Jurca Simion. Ola- 
riu Alexandru, cu sprijinul 
maiștrilor Crtgeqi Kssfir, Cte 

maș Gheorghe. Simion Pavel 
șt alții. Cuvinte de laudă se 
pot aduce echipelor, bri
găzilor și schimburilor con
duse de comuniștii Mihăilă 
Simion, Țoras Filip, Brlnzei 
Dumitru, Văduva Vamilian, 
de la O.S.M. I.. Răileanu Va
lentin, Popa Pavel, Pancas 
Tănase și Semciuc Mihai de 
la aglomerator precum și al
ții, care an obținut rezulta
te remarcabile in lupta pen
tru îndeplinirea șl depășirea 
planului. De asemenea colec
tivele de muncitori, tehnicie
ni și ingineri de la oțelăria 
electrică și turnătoria de oțel 
au raportat partidului că pe 
data de 6 noiembrie a.c., au 

realizat planul anual de pro
ducție.

Darea de seamă precum și 
discuțiile au scos tn eviden
ță faptul că alături de sec
țiile direct productive o con
tribuție importantă in obțl 
nerea succeselor pentru în
deplinirea planului global, au 
a dus-o și feroviarii, turnăto
rii, muncitorii, inginerii. și 
tehnicienii de la sectorul 
prelucrător, energetic șef. 
mecanic șef, precum și mun
citorii din celelalte secții, 
care prin munca lor au aju
tat din plin jurnaliștii, oțe- 
larii și luminătorii să dea pa
triei tot mai mult metal, pes
te plan.

Cînd lipsește 
îndrumarea și controlul 

în muncăf
Apreciind la justa lor va

loare realizările obținute de 
siderurgiști, attt darea de 
seamă cit șl delegații care au 
luat cuvlntul. au analizat cu 
simț de răspundere activita
tea vechiului corniței, sco- 
țlnd la iveală în mod princi
pial și lipsurile care au dăi
nuit In munca politică și e- 
conomică. Astfel tovarășii Ci
tând Nicolae, director general 
al combinatului. Constanti- 
nescu Constantin, șeful secției 
I-a furnale, precum și alți 
vorbitori au arătat cauzele 
care au dus la depășirea con
sumului de cocs și a încărcă
turii metalice la furnale 1-4, 
din care cauză combinatul a 
înregistrat pagube însem
nate. Acest lucru se datoreș- 
te in mare măsură faptului 
— au arătat vorbitorii — că 
la secția l-a furnale nu a 
fost respectată disciplina teh- 
ngitgicd, efi stei au existat 

grave abateri de la discipli
na socialistă a muncii, că 
slab au fost întreținute și su
pravegheate agregatele pre
cum șl instalațiile. De aceas
tă stare de lucruri se face 
vinovată și conducerea teh
nică a combinatului tn frun
te cu tovarășul Alexandru 
Mircea și Dinu loan, care 
n-au reușit să Imprime sim • 
țul de răspundere la perso
nalul tehnic și îndeosebi la 
maiștrii, față de problemele 
producției.

De existenta acestor stări 
de lucruri se face vinovat șt 
biroul organizației de bază 
de aici, care nu a luat o po
ziție fermă față de abaterile 
manifestate în procesul de 
producție, lăsind ca totul să 
se desfășoare de la sine. Con
ferința a scos la iveală ca z 
nici comitetul de partid nu 
a acordat o atenție cujeritț 
acestui sector important, mul- 
țumindu-se doar cu faptul că 
activitatea secției I furnale 
a fost analizată de două ort, 
indicîndu-ie unele măsuri fă
ră să mai controleze apoi 
dacă măsurile preconizate 
sint aplicate în practică.

Alți vorbitori printre care 
se numără tovarășii Șoimoși 
ștefan secretarul organizației 
de bază secția II O.S.M., ing. 
Dobrin loan șeful organizării 
muncii din C.S.H. și alții au 
arătat in cuvintul lor cauzele 
care au dus la neindeplinirea 
angajamentelor la oțelăria 
nouă și anume că aici ex
ploatarea cuptoarelor s-a fă
cut defectuos, cu durate lun
gi de șarje, uzuri premature 
a vetrelor, grătarelor, bolți
lor și depășiri exagerate a 
timpilor planificați de repa
rații la cald. La aceste defec
țiuni de ordin tehnic s-a a- 
dăugat și faptul că aici au e- 
xistat abateri serioase de la 
disciplina socialistă a muncii. 
Toate acestea au fost posibi
le din cauza că mult timp 
organizația de bază nu și-a 
exercitat rolul său de condu
cător politic.

Lipsuri serioase au existat 
și la grupul de laminoare 
Peștiș. Așa de pildă, au ară
tat tovarășii șerban Nicolae 
inginer la bluming și Fotescu 
Dumitru secretarul organiza
ției de bază de la acest la
minor, din cauza slabei pre
ocupări a conducerii seoțoru- 
lul șl a organizației de bază 
față de problemele produc
ției, tn trimestrul III lamino
rul bluming a produs cu mult 
sub posibilități și aceasta din 
cauza unor defecțiuni la cup
toarele adinei, defecțiuni care 
puteau fi înlăturate dacă s-ar 
fi luat măsuri din timp pen
tru repararea lor, Def at it 
conducerea secției cit și di
recția tehnică a combinatu
lui și îndeosebi inginerul șef 
Pîrvu Iosif au dat dovadă ae 
lipsă de răspundere și ne
păsare față de această pro
blemă. La toate acestea se 
adaugă și lipsa de preocupare 
a inginerului șef Mann Ru
dolf și inginerului Cioeirlie 
Sabin, care s-au preocupat 
slab de asigurarea pieselor 
de schimb necesare întreține
rii acestor agregate modeme, 
și inginerii Holtvald Hen- 

' ric, Munteanu Emil și Muter 
Henric în activitatea lor au
dovedit lipsă de 

și pasivitate în rezolvarea 
problemelor producției. ‘

Conferința a recomandat 
ca organizația de bază de la 
grupul de laminoare Peștiș 
în viitor să întărească contro
lul de partid asupra conduce
rii administrative și sa ia 
măsuri ca în posturile cheie 
să fie promovate cadre co
respunzătoare, respectind. cri
teriul câ cei mai buni comu
niști să fie în locurile hotă- 
rltoare ale producției.

Din darea de seamă și dis
cuții a reieșit de asemenea că 
unii șefi de secții ca cei de 
la alimentarea oțelăriei, de
pozitul Peștiș, O.S.M. II, la
minorul bluming precum și 
organizațiile de bază din sec
țiile respective, s-au preocu
pat in mod necorespunzător de 
problema reducerii prețului de 
cost. Din această cauză în se
mestrul I s-au înregistrat de
pășiri exagerate la staționa
rea vagoanelor, pentru care 
combinatul a plătit locații 
C.F.R.-ului în valoare de pes
te 8.000.000 lei. De acest lu
cru se fac vinovate șl direc
țiile transporturi și comer
cial in frunte cu tovarășii 
Moise A. respectiv Flrăianu 
Vasile, care în lec să se pre
ocupe în colaborare de rezol-, 
varea problemelor privind a- 
provizionarea secțiilor și sec
toarelor in mod ritmic, arun
că vina unul asupra celuilalt.

Despre stilul de muncă
Referindu-se la stilul de 

muncă al comitetului de par
tid numeroși vorbitori prin
tre care tovarășii Achlm loan 
președintele comitetului ae 
întreprindere, Kiss Iosif mai
stru electrician, precum șl 
alții au arătat că comitetul 
de partid a reușit în buna 
măsură să aplice în viață ho- 
tărîrile organelor superioare 

In foto: Un grup de delegați șl invitați vorbind des* 
pre desfășurarea lucrărilor conferinței de partid.

de partid precum și, propriile 
hotăriri. In toate domeniile 
vieții de partid s-au înregis
trat succese, a crescut rolul 
Organizațiilor ae porția in 
mod simțitor, fapt care de 
altfel sa reflectat tn rezul
tatele economice obținute de 
colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni din com
binat.

Rezultatele puteau fi însă șt 
mat bune dacă toți membrii 
comitetului de partid ar fi 
fost pătrunși de spiritul de 
răspundere în rezolvarea sar
cinilor, dacă activiștii comt- 
tețuiui de pwtw fff-ți MiW* 

mai mult interes în mun
ca de partid. Conferința 
a apreciat ca negativ fap
tul că comitetul de partid nu 
a ținut cu regularitate șe
dințele de comitet, lucru ce 
a dus la o serie de deficiențe 
in munăa de partid.

O mare parte din organi
zațiile de oază șl in moa 
deosebit cele din secțiile mici 
au primit un ajutor slab din 
partea comitetului de partid, 
a lipsit controlul șt tntrru- 
marea concretă în rezolvarea 
sarcinilor. Această stare d& 
lucruri, se datorește în mare 
măsură faptului că pe de o 
parte unii membri ai comi
tetului cum sint tovarășii Pe- 
trovici Alexandru, Stanclu 
Aurel și alții, nu au contro
lat și ajutat organizațiile de 
bază unde ei au muncit, in
tr-un cuvlnt au fost ca și 
inexistenți, și pe de altă par
te, activiștii salariați ca tov. 
Toma Hie, Dull Dezideriu, Ia- 
cob Alexandru, Schwartz Ar- 
cadie, au neglijat rezolvarea 
sarcinilor încredințate lipsind 
organizațiile de baaă de aju
torul lor.

In încheiere a luat cuvlntul 
tovarășul Ardeleanu loan, se
cretar al comitetului regional 
de partid, care a tras conclu
ziile necesare, făcînd in ace
lași timp o seamă de propu
neri prețioase pentru activi
tatea noului comitet de par
tid.

Conferința și-a ales noul 
comitet din care fac parte 
următorii tovarăși: 1. Achim 
loan oțelar, 2. Bacnev Iordan 
tehnician cccsar, 3. șerban 
Nicolae inginer, 4. Filip La- 
zăr electrician, 5. lacob La- 
disiau turnător, 6. Kiss Iosif 
electrician, 7. Meteșan Nico-

lae strungar, 8. Mar cu Vasi
le turnător, 9, Poenaru A* 
lexandru maistru lăcătuș, 10 
Rusan Eronim. inginer, 11. 
Roșea Anton, jurnalist, 12. 
Răceanu Viorel zidar, 13. 
Tripșa Ștefan maistru oțe
lar. Ca membri suple anți au 
fost aleși: 1 Pop Gheorghe 
turnător, 2. David Vladimir, 
inginer cocsar, 3. Iancu Sora 
muncitoare, 4. Dirlea Gtieor* 
ghe forjer.

In prima sa ședință comi
tetul a ales ca secretar pe 
tovarășul B.acnev Iordan.

ZOLD GAVRIt



METODA RADIOACTIVĂ
de verificare
La Institutul unional de me

canizare a agriculturii din 
Moscova a fost elaborată o 
metodă radioactivă de apre
ciere a securității de exploa
tare a motoarelor de automo
bile șl tractoare și a uleiuri
lor de motor.

Noua metodă este aplicabilă 
atit la încercarea de scurtă 
durată, în uzină a motoare
lor și uleiurilor, cit și la ve
rificarea securității de exploa
tare șl a rezistenței în condi
țiile obișnuite de funcționare. 
Rezultatele încercărilor sint

Pofta vine mîncînd
La sfîrșitul lunii octombrie, 

la propunerea comandamen
tului suprem al forțelor ar
mate ale N.A.T.O. în Europa, 
consiliul Uniunii Europei oc
cidentale a permis Bonn-ulul 
să producă rachete care pot 
purta încărcătură atomică. Dar 
aceasta a fost prea puțin pen
tru conducătorii de la Bonn. 
La numai o săptămină, ei au 
cerut aprobarea de a construi 
nave militare cu o deplasare 
de peste 3.000 de tone, pre
cum șl mine acustice — alte 
două tipuri de arme la care 
R.F.G. a renunțat solemn con
form acordului de la Paris din 
1954.

Olsen, corespondentul ziaru
lui „New York Times", a co
municat de la Bonn la 4 no
iembrie că cercurile marinei 
militare se și pregătesc pentru 
construirea de contratorpiloa- 
re cu o deplasare de 4.500 de 
tone, înzestrate cu proiectile 
teleghidate. Asemenea nave 
constituie o armă pur ofen
sivă.

Cît privește minele acustice,

j De curînd a avut loc la 
( ’ Hamburg (R.F.G.) o mare 
f demonstrație de protest 
( împotriva recrutării for- 
) țațe a tinerilor născuți 
i în anul 19:2. IN FOTO . 
A in timpul demonstrației 
j împotriva recrutărilor din 
\ R. F. Germană.

a motoarelor
tfablllte prin ăpreckrea ra-i 
diumetrlca a stării tehnice a 
principalelor piese din grupul 
cllindru-piston al motorului.

Metoda de încercare de 
scurtă durată a motoarelor șl 
a uleiurilor este de pe acum 
aplicată în întreprinderile U- 
niunii Sovietice. Metoda de 
încercare In condițiile obișnu
ite de funcționare a fost veri
ficată pe tractorul sovietic 
„Dt-54“ și a fost recomanda
tă de Institut pentru folosi
rea ei pe scară largă.

și acestea fac partet după cum 
subliniază ziarul londonez 
„Daily Expres", din catego
ria armelor de agresiune.

Presa engleză anunță, de ase
menea, că peste puțină vreme 
in R.F.G. va fi pus In func
țiune un submarin cu o de
plasare de 2.000 de tone, caro 
a fost scufundat la sfîrșitul 
războiului și acum, a fost scos 
la suprafață. Or, după cum 
specifică acordurile de la Par 
ris, R.F.G. are voie să posede 
doar submarine cu o deplasare 
mai mică de 350 de tone.

După cum se vede. Germa
nia occidentală a ales actua
lul moment de încălzire a re
lațiilor Internaționale pentru 
a renunța de fapt la restric
țiile militare și a-șl intensifica

O mare construcție a seotenalului 
a Intrat tn funcțiune

...Pînă nu de mult minereu- 
rile sărace erau pur șl simplu 
disprețuite. Se exploata i in 
primul rînd zăcămintele cu 
minereu bogat. De fapt însă 
aceasta este o risipă, o adevă
rată crimă față de natură și 
om. Bogățiile acumulate de 
milioane de ani in scoarța te 
restră au totuși o limită. In 
U.R.S.S., numărul minelor noi 
crește din an in an, — în 
Ucraina, în Kazahstan, in 
Ural, în S'beria. Dar în ace
eași măsură — chiar în mal 
mare măs'ră crește produc
ția și consumul de metal.

Viața impune tot mț l mult 
folosirea minereului de fier să
rac, înnobilat. Prin sporirea 
cu 1 la sută a conținutului de 
fler din minereu se realizează 
o economie de cocs de 2 la 

j sută și o sporire de 2 la sută 
; a producției de fontă. Rapor- 

lind acest procent la scara 
Întregii țări, la zecile de fur
nale gigantice este lesne de 
înțeles importanța de stat, 
națională a înnobilării mine
reului. îmbogățind minereul 
pînă la 64 la sută conținut de 
fier, se realizează o economie

Dezvoltarea industriei 
hîrtiei

In 1965, ca urmare a înde
plinirii planului septenal de 
dezvoltare a economiei națio
nale, Uniunea Sovietică va o- 
cupa primul loc din Europa și 
al doilea loc în lume în pri
vința producției de hîrtie.

In afară de construirea de 
noi întreprinderi la Bratsk 
(Siberia răsăriteană), la Ko
tlas (nord-vestul R.S.F.S.R.) 
și în alte orașe, s-a hotărît 
reconstruirea întreprinderilor 
existente. De pildă, după re
construire, Combinatul de ce
luloză și hîrtie din Arhan- 
ghelsk îșl va mări capacitatea 
de producție de șase ori.

înarmarea. Lucrul nu e de mi
rare. dacă ținem seama de nă
ravurile șl țelurile revanșarzi
lor de la Bonn. Altceva atrage 
insă atenția : puterile occi
dentale acordă șl astăzi un 
sprijin total pretențiilor milita 
riște ale Bonn-ulul. După cum 
relatează ziarul „New York 
Times", de pildă „se consideră 
ca un lucru cert că Bonn-' l 
va primi aprobarea să-și rea
lizeze proiectele de a construi 
contratorpiloare și mine ac s- 
tice".

O asemenea încurajare a 
poftelor tot mal mari ale ur
mașilor Wehrmachtulul hitle- 
rist contravine spiritului vre
mii șl stării de spirit a celor 
mai largi cercuri ale opiniei 
publice.

de cocs de 18 la sută și o 
creștere la fel de mare a pro
ductivității furnalelor.

Aceasta era sarcina care 
stătea în fața constructorilor 
combinatului de înnobilare a 
minereului din Krivoi Rog. El 
a fost construit într-un ritm 
demn de invidiat — în mai 
puțin de un an.

Inportanta construcție a 
fost luată sub patronaj de 
comsomoliștl și tineret. La 
chemarea Comsomolului, din 
nouă regiuni ale Ucrainei au 
venit la Krivoi Rog detașa
mente întregi de tineri. Ade
sea veneau clase, promoții în
tregi. 60 la sută din tinerii 
constructori ai combinatului 
sînt absolvenți ai școlii de 10 
ani. Cel aproximativ 6.000 de 
tineri zidari, armatori, beto- 
niștl, montori și-au însușit 
meseria în cursul lucrărilor de 
construcție.

...Secția de concasoare. Aici 
este atîta lumină șl atila spa
țiu, ca înțr-o catedrală. Scări 
de metal/care amintesc de 
scările de vapor, duc din plat
formă in platformă sus, la pri
mul concasor. Locomotive e-

In Ural se construiește o centrală atomo-electrică cu 
o capacitate de 200 mii KV. Acum se termină substațla 
electrică și se lucrează la ridicarea corpului principal a' 
reactorului și a sălii mașinilor, ca șl la ridicarea baraju
lui. Noul lac de acumulare va avea 40 km. pătrați. IN 
FOTO : Aspect de pe șantier.

După lege
Informațiile apărute in zia

re în legătură cu sărbătorirea 
Zilei independenței în Repu
blica Panama (3 noiembrie) 
seamănă cu comunicatele de 
pe cîmpurlle de luptă. Iată, de 
pildă, ce scria despre această 
sărbătoare ziarul „New York 
Times" la 4 noiembrie.

„Dimineața, poliția... folo
sind bastoane de cauciuc, ga
ze lacrimogene și tulumbe de 
pompieri, a respins încercările 
de pătrundere în zona Cana
lului Panama... După 4 ore de 
dezordini, paza zonei de fron
tieră a canalului și-au asu
mat-o trupele americane, înar
mate cu puști și cu mitralie
re...".

Intervenția trupelor ameri
cane a provocat ciocniri. 
Populația capitalei panameze 
numără citeva zeci de răniți. 
Guvernul statului Panama a 
înaintat un protest oficial.

Incercînd să se justifice, 
autoritățile Canalului Panama 

lectrice aduc aici de la carie
ră vagoane basculante încăr
cate cu minereu. Bulgări de 
1,5 m. cad în uriașa pilnie a 
concasorulul, care „înghite" 
dintr-odată 60 de tone. El 
mestecă această hrană brută 
pînă ce bulgării ating dimen
siunea de 400 mm.

După aceea (minereul este 
transportat la alte două con- 
easoare de mărime mijlocie, 
iar apoi — intr-o clădire în
vecinată, la patru concasoare 
mai mici și în sfîrșlt la opt 
concasoare pentru fărâmițare 
fină, unde minereul capătă 
dimensiunile de 25-0 mm.

Porția zilnică de minereu 
brut este de 25.000 tone.

De la secția de concasare 
conveierile transportă masa 
fărâmițată la 24 mori cu bile 
și cu bare, la clasoare și la 
hidrocicloanele fabricii de În
nobilare. Aici minere 1 este fă
râmițat pînă la 0,074 mm. De 
fapt aceasta este deja o pu
dră de minereu de fier.

Dar această pudră mii con
ține încă mult steril. Acum 
începe ultimul și cel mai im
portant moment al înnobilării. 
Pudra de minereu este intro

a junglei
caută să arunce vina asupra 
„naționaliștilor" panamezi, 
care ar fi încercat „să pă
trundă" în zona canalului, si
lind astfel trupele americane 
să recurgă la „autoapărare". 
După cum reiese însă din ma
joritatea informațiilor, .eveni
mentele au avut cu totul alt 
caracter.

De Ziua independenței, nu
meroase grupuri de locuitori 
al capitalei au ieșit în stra
dă pentru a arbora steagul 
panamez în zona canalului și 
a confirma astfel suveranita
tea statului Panama asupra 
acestui teritoriu.

Nu e primul an cind pana
mezii luptă pentru recunoaș
terea drepturilor suverane ale 
țării lor asupra zonei Canalu
lui Panama, care se află acum 
în situația unul „stat In stat".

Răfuiala sîngeroasă cu de
monstranții care a avut loc la 
3 noiembrie dovedește la ce 
încordare au ajuns relațiile.

dusă în cele 324 de separa
toare cu un cilindru. In 
timpul rotirii cilindrilor mag
neții atrag particulele de mi
nereu pur, ii separă de steril, 
de amestecurile dăunătoare. 
Concentratul de minereu este 
trecut apoi prin filtre și tran
sportat la magazie.

Bucăți din scoarța pămîn- 
tului au fost transformate în 
materiale pentru furnale, pen
tru a fi transformate apoi în 
fontă. Din mină a fost adus 
un minereu cu un conținut de 
36 la sută fier, iar de pe por
țile combinatului iese un mi
nereu cu un conținut de fier 
de 60-62 la sută.

In producția combinatului, 
în multe sectoare sint folo
site mijloace automate —- re- 
leurl — gama cu cobalt ra
dioactiv. Buncărele se încar
că de asemenea automat. E- 
xistă aici și jeleuri de viteză. 
In toată fabrica, într-un 
schimb, în afară de lucrătorii 
de la întreținere, lucrează nu
mai 20 de oameni.

Străpungînd scoarța pămln- 
tului geologii șl minerii so
vietici scot la suprafață bogă
țiile lui, pentru ca, cu ajuto
rul tehnicii și al priceperii lor 
să folosească fiecare gram de 
pămînt care conține minereu 
pentru a-1 transforma în me
talul septenalului.


