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Să învățăm din experiența colectivelor fruntașe

Valorificarea rezervelor interne —
factor de mare însemnătateSuccesele obținute pînă în prezent de către siderurgiștii hunedbreni în realizarea indicilor de bază ai planului economic pe 1959 arată că ele se datoresc în bună parte rezervelor producției, descoperite și valorificate aproape în fiecare secție. Organele adminis - trative, îndrumate îndeaproape de organizațiile de partid au dat dovadă de pricepere în organizarea procesului de producție, asigurînd funcționarea ritmică a agregatelor cu indici economici mult superiori celor din a- nul trecut, La rîn- dul lor organele sindicale au dat dovadă de un valoros spirit de inițiativă in organiza- • rea și conducerea întrecerii socialiste, incit fiecare muncitor a putut cunoaște sarcinile precise din angajamentul ce-i revenea precum și modul in care acest angajament urma să fie reali zat.Comitetul sindical din secția 11-a furnale, împreună cu conducerea tehnico-administrativă, in decursul perioadei care a trecut din acest an, a analizat periodic modul în care se realizează angajamentele, greutățile ivite în procesul de producție, elaborînd după aceasta măsuri operative pentru înlă turarea lipsurilor. In ciclul a cestor măsuri se includ și cele tehnico-organizatorice. ' îmbunătățind permanent conținutul consfătuirilor de producție și luptînd pentru rezolvarea operativă a propunerilor făcute de către muncitori, tehnicieni șl ingineri în aceste consfătuiri, s-a creat atmosfera de încredere a muncitorilor î;> contribuția pe care o pot aduce la îmbunătățirea procesului de producție și la mobilizarea tor pentru descoperirea multor rezerve interne. Succesele Dbinute de către colectivul sec

Expozifie plastică
Cercul de artă plastică al 

combinatului siderurgic, a or
ganizat o expoziție de pictură 
ți grafică la Telluc unde s-au 
expus 30 de lucrări.

Expoziția s-a bucurat de 
mult succes, fiind prima or
ganizată în acest centru mi
nier.

Colectivul de artă plastică 
Se pregătește în vederea bie- 
nalet d artiștilor amatori 
plastici. Faza locală va avea 
loc tn^ luna februarie. Cele 
piaf interesante lucrări apar

JOI 26 NOIEMBRIE 1959

ției a Il-a furnale în sporirea considerabilă a producției di fontă au la bază tocmai preocuparea de aplicare a unor importante măsuri tehnico-organizatorice. Printre acestea merită să fie scoase în evidență cele cu privire la elaborarea fontei de afinare cu mângâi scăzut; menținerea constante a granulației calcarului ; în introducerea in rețetă a mine reului de mangan sub forma de carbonați prăjiți, sau îmbunătățirea aspirației pentru suflante etc. La oțelăria Martin nr. 1, pentru o mai rapidă pregătire a trenurilor de turnare s-a trecut lă stamparea ma-. selotelor cu masă refractară și îmbunătățirea sistemului de legare a vagoanelor pentru turnare. De asemeni, s-a îmbunătățit durata medie a șarjelor ca urmare a creșterii vitezei de încărcare a cuptoarelor.In fiecare secție a combina tului, muncitorii, tehnicienii și inginerii au elaborat de la în ceputul anului nenumărate masuri tehnico-organizatorice m scopul îmbunătățirii indicilor de utilizare a agregatelor ți in vederea ridicării calității producției. Asemenea exemple se întîlnesc la fabrica de agio merare sau laminorul de 800 mm., cocserie sau oțelăria elen trică precum șl in alte secțiiColectivul fabricii de aglome rare s-a îngrijit de procurarea valțurilor de rezervă pentru concasoarele de cocs; de asi gurârea unei mal bune aspi rații la mașina de aglomerare măsuri care au dus la mărirea vitezei de aglomerare a mine reurilor.Depășirea planului de producție, precum și îmbunătăți
C. ILIESCU

(Continuare In pag. 8-a)

țin următorilor : Coclită 
Gheorghe, Taugner țNorbert, 
Fekete Năzărel, Hampel Hein
rich.

Nou tu repertoriu
Teatrul Muncitoresc C.s.H. 

pregătește pentru luna de
cembrie un spectacol care va 
cuprinde două piese în cite 
un act de Cehov „Ursul", „Ju
bileul" și „Morișca" de Ionel 
Țăranu. Din distribuție fac 
parte Marla Stoica, Domnița 
Roșu, Eugați Tttrfwn.

Citiți în acest număr:

— Arde focul în bateria tre
ia... (pag 2-a)

— Cronică dramatică — N-a- 
veți o cameră în plus ?

(pag. 2-a)

— Despre activitatea cîtorva 
comitete sindicale

(pag. 3-a)
— Din țările prietene

(pag. 4-a)

Evenimentul aparține zilei de ieri 25 noiembrie. Atunci ultima tonă de oțel datorată acestui an s-a scurs pe șticul unui cuptor. Odată cu ea și ultima filă din calendarul o- țelarilor pe ‘59 și-a încheiat existența cu 37 zile înainte de termen. Și, acest eveniment plămădit prin m.nca harnicului colectiv de la O.S.M. nr. 1 din combinatul hunedorean are semnificația lui : pe fiecare metru pătrat vatră de cuptor s-a produs în acest an cu peste 300 kg. oțel mai mult; fiecare tonă de oței a fost realizată mai ieftin cu aproape 20 lei. [Toate echipele de oțelari au merite deosebite. Cele de la cuptorul 1 au condus mereu întrecerea și a- cum raportează că au fcinstit marele eveniment cu peste 6.000 tone oțel in plus față de cerințele planificate. In cursul celor aproape 11 luni lupta a fost îndîrjită, desfășurată zi de zi, luptă ce a purtat în permanență amprenta lozincii „Cît mai mult oțel patriei !“Pentru a înțelege semnificația acestei victorii e suficient să privești fețele oțeia- rilor în această dimineață de
139 ani de la

La 28 noiembrie 1959, se 
împlinesc 139 de ani de la 
nașterea marelui clasic al 
marxismului Friederich En
gels, luptător neobosit și în
vățător al proletariatului, 
prieten și tovarăș de luptă 
al lui Marx. El a elaborat îm
preună cu Marx teoria co
munismului științific și a 
luptat pentru eliberarea cla
sei muncitoare.

Cutreierind o serie de țări 
din Europa, Engels are posi 
bilitatea să cunoască viața 
Socială și felul de trai cil 
muncitorilor și îndeosebi al 
muncitorilor din Anglia unde 
capitalismul se dezvolta cu 
pași reped. In anul 1844 el

Hărnicia mun

citoarei Bur Ma 
ria a fost răs • 
plătită de către 
conducerea co

operativei „Drum 
nou“ cu înaltul 

titlu de fruntașă 
în muncă.

VICTORIEInoiembrie. Ele exprimă în strălucirea. Stropilor de sudoare, a ochilor zîmbitori, o satisfacție ce o intîlnești numai și numai atunci cînd ai conștiința datoriei împlinite.Ultima tonă de oțel pentru ,1959, primele tone pentru I960*! Faptul exprimat sec, în
Reportaj de ... „Anul Nou"

cifre, nu poate defini pe deplin semnificația evenimentu lui în sine. Exprimat însă in cuvinte el are semnificația u- nui singur atribut >— EROISM. Intr-adevăr acesta e cu- vîntul care poate defini cel țnal b'ne -energia și elanul colectivului de oțelari care și-a făcut din lozinca „Cit mai mult oțel patriei", o deviză care i-a stat zi și noapte in față, pentru îndeplinirea căreia întregul colectiv nu și-a precupețit eforturile. In această luptă eroică fiecare oțelar: Traian Bîrlea, Mihăilă Slmion, Andruț Gheorghe, Mi- Jiai Dumitru, Petru Forțv, Constantin Mogonea, Alexandru Nojogan Loghin Topor, Petru Cucu, maistru șef în
sa lucrare: 
muncitoare

nașterea lui FRIEDERICH ENGELS
publică renumita 
„Situația clasei
din Anglia" una din cele mai 
de seamă opere ale literatu
rii socialiste universale, iar 
mai tlrziu a scris „Principiile 
comunismului" care era o 
6Chiță a programului Ligii 
comuniștilor și apoi împre
ună cu Marx a redactat cele
brul „Manifest al Partidului 
Comunist".

In anul revoluționar 1848 
la început iii Franța, apoi in 
Germania, Engels aiături de 
Marx desfășoară o uriașă 
muncă revoluționară, fapt 
pentru care in anul 1848 este 
dat în judecată sub învinui
rea de „ultragiu adus autori
tăților". Tribunalul din Colo-

hala de turnare', Tiberiu PaS- cu, maistru la elaborare. Sini ion Mărllă, cel mai destoinic macaraglst, și-an adus cea mai de seamă contribuție. Cele 626 de șarje rapide, preocuparea pentru a nu se pierde nici o „lacrimă" de oțel, pentru a nu se irosi nici un leu, sînt rodul muncii lor colective.
Acum cînd prima filă a calendarului a anului 1960 e martora elaborării șarjelor din noul an, pe ' platforma puptoarelor se sărbătorește evenimentul. Ora 7,30. Clopotele de la cuptoare dau semnalul sosirii noului an. Drapele roșii și tricolore împodobesc platforma. încep felicitările. Oomenii se îmbrățișa- ză. Tovarășii Nicolae Cătană, director general al combinatului, iordan Bachnev, secretar al comitetul i de partid, loan Achlm, președinte al comitetului de întreprindere, felicită călduros pe harnicii o- țelari, care au închinat strălucita lor victorie partidului și prosperității patriei dragi.I .0. CRIȘAN

nia (Prusia renană) însă ne- 
avind argumente întemeiate, 
a fost nevoit să-l achite.

In perioada anilor 1848 — 
1878 Engels scrie articolele 
sale împotriva lui During, 
din care a fost alcătuită ce
lebra operă „Anti-Durîng". 
După moartea lui Marx, En
gels își asumă sarcina punerii 
la punct și publicării volu
melor 2 și 3 ale „Capitalului" 
pe care le și îndeplinește. El 
mai scrie clasica operă „Ori
ginea familiei, a proprietății 
private și a statului".

Pînă la sfîrșitul vieții sale 
Engels a rămas un înflăcărat 
luptător revoluționar. A mu
rit la 5 august 1895.



Arde locul în bateria treia ...

de
0i- 
ani
de

La capătul unor strădanii în delungate, pe ploaie și pe vînt pe arșiță sau ger, colectivul de muncitori, tehnicieni și in gineri de la I.C.S.H. a repurtat succese remarcabile care sînt scrise cu litere mărețe în istoria întreprinderii de construcții siderurgice din ' Hunedoara. Bateria treia de cocs din combinatul hunedorean, intrată recent în faza de încălzire, nu-i singurul obiectiv industrial de importanță republicană construit aci. Această baterie înălțată cu eforturile a mii muncitori, e înconjurată de ganți industriali ridicați cu in urmă : cele trei mașinișarjare, bateriile de cocs unu și doi, o pădure imensă de duete și țevărie formează loc secțiile chimice, etc.Bateria, impresionează aceea că la construcția ei s-au mzidit aproape 6.00') tone e<i - rămidă fasonată din silică, peste 3.500 tone cărămidă șamot livrată, de Uniunea Sovietică, și că s-au montat cca. 431 tone uși, rame și blindaje, 259 tone coloane și tiranți pentru ancora j etc. Totodată aci s-au ca- _____lificat muncitori de nădejde, necesari construcțiilor ce se vor ridica în viitor la Hunedoara., sau în alte localități ale patriei. Muncitorii, inginerii și tehnicienii care au lucrat luni de-a rîndul pe șantierul riei a treia, ca lăcătușii tori : Bizdideanu Andrei,

con- la un
prin

dekfi Ladislau, Marian Ștefan constructori ca : Portase Gheor- ghe, Șemeș Paul, Laslo Fran- cisc, Lupu Nicolae, inginerul Lugojan I., Foltișka Francisc și alții, sînt aceia care s-au achitat de o sarcină importantă trasată de Conferința regională ie partid.Așa dar, în prezent focul ar de la cuptorașe, la canalele de fum, șt la coșul de fum iar bateria .menținîntlu-sc in graficul normal de încălzire.După o muncă neîntreruptă, plină de succese comuniștii de la I.C.S.H. se prezintă la Conferința orășenească de partid cu realizări de seamă : darea in folosință a bateriei a treia de cocs și a furnalului de la Călan de 250 mc. Pentru succesele obținute, harnicul colectiv de constructori și montori care au transformat combinatul siderurgic „Gheorghe Gheor- ghiu-Dej" într-un adevărat centru de bază al țării, în ceea ce privește sporirea producției de fontă, oțel și laminate, merită felicitări.
DUMITRESCU JAN

>>
De îndată ce pătrunzi în 

tabăra nr. 5 a I.C.s.H. (dacă 
ești bun înotător și echili-

MONOGRAFIE" tip I.C.S.H.

Instantaneu din blocul 15 O.M.

— Cîntă mai încet Ionele, că tîrziu, și s-or fi culcat ve

brist) te întimpină, în partea 
de vest, un grup de locuințe 
și sediul serviciului de protec
ție a muncii. La sud se în
tinde un alt șir de locuințe 
iar spre sud-est birourile ser 
viciului personal. In adinci- 
me spre sud se zărește can
tina întreprinderii învecinată 
cu birourile grupului de șan
tiere electrotehnic Bir o' rile 
gospodarilor care răspund de 
tabără să nu le cauți aci că 
șl așa n-o să le găsești (știu 
ei dece.) In schimb... neprice
perea lor o zărești în toate 
cele patru puncte cardinale.

Dacă te așezi în centrul ta
berei și faci ochii „roată" în 
jur întîlnești mari întinderi 
de apă (din resurse interne — 
conducte sparte și cișmele 
stricate) care înconjoară în-

treaga așezare drndu-i o 
„pitorească'1 înfățișare de in
sulă-.. a noroiului. In apropie
rea cantinei, o uriașă1. jladă. 
spartă și fără capac — bine
înțeles — străjuită de movile 
de gunoaie, răspindește în 
est, vest, sud și nord incon
testabila „concepție" a gos- 
poaarilor despre igienă. Mai 
există in apropierea locuințelor 
un uriaș panou care folosea 
pe timpuri la popularizarea di 
feriților fruntași. In pre
zent — zic băștinașii — a- 
cest panou se află la dispo
ziția direcției administrative 
care intenționează să-i popu
larizeze aci, prin fotografii, 
pe gospodarii ce răspund de 
tabără. Portretele acestora 
vor fi făcute lingă... lada cu 
gunoi sau in apropierea mla
știnilor dinspre sud-vest...
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Să facem cunoștință cu o tînărâ laborantă
Undeva pe malul sting al

Dunării se află așezată co-

„Săptămîna economieiIn cinstea ..Săptămânii economiei" in urma ’ nel susținute munci de organizare și a- tragerc de noi depunători la C.E.C., crescut cu. peste 1.000 față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, comparat cu aceeași perioadă-, soldul general al economiilor a crescut eu mai bine de două ori. Și numărul libretelor emise a crescut, ajungîndu-se un libret ia trei locuitori, față de anul trecut, cînd era abia un libret la patru locuitori.IOD OF MARTIN salariat la C.E.C-

numărul . acestora a
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de multă 

operator 
la stația

Tovarășul Dra 
gomir Vasile de 
la mecanicul șef 
'.C.S.H.
nit nu 
vreme 
secund
de radio din O.T.

Electrici
anul Copă- 
cinaru loan 
de la I.C.S.H 
cuplează cu 
mare atenție 
linia l-a de 
radioficare 
din O r.
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muna Ciupercenii Vechi din 
raionul Calafat. Aci, s-a năs
cut și a crescut pină la vîrsta 
de 18 ani Belu Lenuța. Avîntl 
pe amândoi părinții plecați 
la Hunedoara, într-o bună zi 
a anului 1958 Lenuța, se ho
tărăște și ea să vină să lu
creze alături dc tăticu și mă
mica. Asta, la îndemnul, scri
sorilor ce le primea de la pă
rinții și consătenii ei, mun
cit ori deja in Hunedoara.

Cind Lenuța a plecat de 
acasă, soarele nu se ivise încă 
de după creasta dealului. 
Deasupra apei plutea o cea
ță străvezie prin care abia 
puteai observa catargele 
svelte ale vapoarelor. Kind 
pe rind, in rada portului Ca
lafat, se opreau pentru o cli
pă sau se desprindeau de la 
chel vapoare sub pavilioane 
rominești sau străine, ce por
neau grăbite în amunte sau 
aval, pe drumul nesfîrșit de 
lung- i;

înainte de a se urca in 
tren, Lenuța contemplase 
mult și cu oarecare părere de 
rău locurile natale ce i se 
păreau de un pitoresc fără de 
seamăn.

Ajunsă în vestita cetate a

metalului, pe care o cunoș-J 
tea numai din ziare și din 2 
audițiile de la radio, Belu Le - 2 

nuța se angajează după cî- , 
teva zile la secțiile chimice 2 
ale combinatului hunedorean. 2 
Pasiunea cu cure a muncit ca 2 
laborantă a făcut să fie a-] 
predată de cei vîrstnicî ca o 
muncitoare harnică și modes- y 
tă. Preocuparea ei zilnică ] 
este ridicarea calificării pro-1 
f esionale. Dovedind în pracM 
tică că posedă multe cuhoș-'î 
tințe politice, cu ocazia dă-] 
rilor de Cearnă și a alegerilor] 
utemiștii din secțiile cftitnfce2 
au ales-o membră supleantă^ 
in comitetul u.T.M. Dar pej 
de altă parte, ea se mai ocu--) 
pă și cu munca femeilor din-ț 
sectorul chimic. ■)

Despre laboranta Belu Le-l 
nuța, tovarășul Newnan Ti -1 
beriu — secretarul organiza -2 
ției de partid — cel care o 2 
cunoaște tot așa de bine ca 2 
ceilalți laboranți — a «tmf-j 
de spus numai cuvinte de ț 
laudă- „Acum se pregătește să î 
devină candidată de partid" j| 
— a spus dinsul printre al- ? 
tele. D. J. 1Z 7 <—Z 77.—l,—I,—f.—l.—..—*.—f. .. . •,

-—*/—‘I—-r~-r-

C R O

N-aveți
N I C Ă DRAMATICĂ 
o cameră în plus ?

In fața teatrului „Victoria” un, afiș mare anunță publicul: „Pentru astă seară nu mai sînt bilete". Lume multă, zgomot, forfotă. Cîțiva tineri se îndreaptă spre grupurile răzlețe în- trebînd „N-aveți un bilet în plus?".In seara zilei de 21 noiembrie pe scena teatrului „Victoria" din localitate a avut loc deschiderea stagiunii teatrului de a- matori al C.S.H. cu piesa în premieră pe țară „N-aveți o cameră in plus?" de Florin Vasiliu' în regia lui Pavel Cri- șan.Piesa ne ilustrează în mod tematic existența unor rămășițe ale vechiului regim de exploatare burghezo-moșieresc. Oameni care se dedau la diferite trucuri pentru a-și menține un spațiu mult prea mare sfidind interesele colective, prioritate avînd interese meschine, retrograde și personale.Caliope, tipul femeii parve

nite specific regimului burghezo-moșieresc posedă două camere în plus. Lucrurile par a fî pe placul său la început, nimeni nu-i tulbură liniștea, viața se scurge sistematic între partidele de poker, remmy și cochetării de femeie ofilită. In curînd este descoperită de spațiul locativ.
ii sînt repartizați un inginer și un tînăr student de la institutul de artă, în cele două camere libere camuflate sub nume fictive in cartea de imobil. Cei doi chiriași constituie o adevărată catastrofă. Caliooe își pierde cunoștința, leșină de indignare avînd uneori chiar sim ptome de nebunie. Nu mai vede nici un fel de scăpare mai ales că nepoata îl îndrăgește pe tînărul student al isntitutu- lui de teatru. Dragostea pentru

de FI. VasiliuRădița precum și încrederea a- cestui tînăr în realizările vieții de mîine în problema spațiului va fi rezolvată prin construirea a multor blocuri și locuința imprimă o notă de recon forțare morală.Piesa a fost interpretată cu entuziasm de întregul colectiv. Micile scăderi sînt neimpor tante față de valoarea reală globală de interpretare.Foarte talentat în rolul tină rului actor, Doroftei Gh. a avut o realizare vie, trăită fără artificiu scenic.Caliope în interpretarea Vale • riei Munteanu a reflectat imagl nea femeii parvenite specifice regimului burghezo-moșieresc cu preocupări ușoare, lipsite de scrupul moral. O mal mare a tenție ar fi fost necesară scenelor bufe care au avut o notă de stridență forțată imprimînd un comic ieftin.Excepțional interpretul rolu

lui lui Francois Popescu în tipul omului vechi, ușuratic, mes chin și lingușitor a lăsat adevăratul „iz de mucegai" pe cale de dispariție în societatea noastră.In rolul Rădiței jocul lui Bute Viorica tînăra exuberantă, romantică în tipul fetei tinere cu visuri de viitor alături de tînărul student pe care-1 iubește a fost mulțumitor.Ideile precum și comportarea omului nou a fost interpre tată în rolul lui Obreja de Tar hon Eugen deși bun a arborai o notă puțin monotonă jocului prin sobrietate. Valoarea inter • pretativă a piesei îi revine re gizorului Pavel Crișan precum și asistentei de regie Domniței Roșu care au depus eforturi atît în regie cit și în organizarea spectacolului lipsiți fiind în mare parte de sprijinul sindicatului C.S.H. Oare care a fost ajutorul acordat de sindicat acestui colectiv de artiști amatori ? Solicitările făcute au fost fără rezultat. Sindicatul C.S.H. a trecut pe ultima treaptă a interesului și a neglijat rolul pe care îl are teatrul în 

opera de culturalizare a masei mai ales într-un centru muncitoresc unde gustul pentru Spectacole trebuie să tindă spre dezvoltare. Posibilități ar fi destule dacă ar exista puțină bunăvoință, în felul acesta actorii n-ar fi nevoiți să joace cu hainele lor personale care uneori nu sînt adecvate scene lor respective precum și în confecționarea decorurilor unde sînt aduse lucruri de acasă. A- celași decor a fost văzut și ir piesa „O zi de odihnă". Ar fi foarte ușor de soluționat aces te probleme dacă ar fi îndrep tate privirile comitetului de întreprindere înspre acest cerc al artiștilor amatori. Nu trebuie să uităm faptul că aceste ele mente talentate ce vin din cîmpul muncii după orele de program și se străduiesc în mod absolut voluntar să dea publi cului hunedorean un spectacol de factură superioară.Or calitatea spectacolului nu poate fi posibilă decît prin stimulare, fapt care ar atrage mai cu drag și mai mulți artiști a- matori spre lumina rampei,
ZINA VESESCU



Viață de partid DELEGATA
Comuniștii de la ofelăria nouă

ln cursul acestui an, activi 
tatea politico-economlcă de la 
noua oțelărie Martin a constitu
it obiectul mai multor ședințe 
de analiză atît ale comitetului 
de partid, organizației de bază 
cit și ale colectivului de condu
cere al combinatului. De fiecare 
dată a fost subliniat faptul că 
în ciuda unor greutăți de ordin 
tehnic, există posibilități pen
tru îndeplinirea și chiar depă
șirea planului. întotdeauna co
muniștii au manifestat încrede
rea și convingerea că la oțelă 
ria nouă se pot obține ase
menea rezultate în producție, 
care să fie mîndria întregului 
colectiv.

Greutățile vremelnice 
pot fi biruite

Și într-adevăr încrederea co
muniștilor în forțele bravilor 
oțelari n-au fost desmințite. 
Au existat greutăți mari în lup
ta pentru plart dar, oțelarii 
în frunte cu comuniștii le-au 
învins rind pe rind și în mo
mentul de față sînt pe cale 
să recupereze rămînerile în ur 
mă.

Pentru a exemplifica acest 
lucru este de ajuns să arătăm 
următoarele fapte : In ziua de 
18 noiembrie a.c. echipa condu
să de prim-topitorul Orelt Paul 
de la cuptorul nr. 1 a elaborat 
o șarjă de mare tonaj in numai 
6 ore ș 30 minute, ceea ce este 
un nou record la această oțe - 
lărie. La fel echipa condusă de 
prim-topitorul Maier Augustin 
a reușit să elaboreze o altă 
șarjă de mare tortaj în numai 
6 ore și 45 de minute, iar echi
pa condusă de Pasconi Aurel 
de la cuptorul nr. 3 în 7 ore 
și 10 minute. Șirul exemplelor 
de acest fel ar putea fi conți 
nuat. Ne oprim insă aici. Dato 
rită scurtării timpilor de elabo 
rare a șarjelor în luna noiem
brie, pină în ziua de 18, oțe
larii au produs peste plan 600 
tone oțel.

Exemplul comuniștilor
Obținerea acestor rezultate 

Îmbucurătoare este urmarea fi 

rească a felului cum a început 
să muncească în ultimul timp 
organizația de bază de aici. Co
muniștii au fost repartizați la 
toate locurile de muncă hotă - 
rîtoare. Acest lucru a constituit 
ui» pas important spre obți
nerea rezultatelor amintite. Toți 
membrii și candidați! de parti'i 
s-au străduit să fie exemple în 
muncă mobilizînd astfel și pe 
ceilalți oțelari la îndeplinirea :>i 
depășirea planului.

Nu există loc de muncă 
unde să nu fie comuniști. 
Majoritatea echipelor de oțelari 
sînt conduse de prim-topitori 
care sînt membri și candidați 
de partid. Iată doar citeva nu 
me care sînt cunoscute în în 
treaga țară : Tîrpescu Mihai, 
Enache Constantin, Karamalis 
Ieodor, Brînzei Mihai și alții. 
Aceștia alături de Orelt Paul, 
Maier Augustin sînt „maiștrii" 
șarjelor rapide.

Organizația de bază se mîn- 
drește deopotrivă și cu comu
niștii de la platoul de turnare 
cum sînt tovarășii Baba Gheor 
ghe, Cical Constantin, Mihăilă 
Emilian și cu cei de Ia hala de 
pregătire a trenurilor de tur
nare ca tovarășii Zanef Zâne, 
Cnofrei loan și mulți alții, care 
contribuie direct sau indirect la 
mărirea producției de oțel.

Cu spirit de sacrii ic iu
Un exemplu semnificativ de 

felul cum membrii de partid 
se achită de sarcinile de pro
ducție îl constituie recentul caz

Curs de miPentru ridicarea continuă a nivelului tehnico-profesional ai colectivului de electricieni ce deservește modernele furnale 5 și 6 — cu cîteva zile în urmă* a luat ființă în secția noastră un curs de minim tehnic. Aces curs este frecventat de un număr de peste 30 electricieni Pină acum, s-au și predat 4 lecții ce au cuprins diferite probleme din domeniul electro tehnicii și care au ajutat foar- 

cînd la cuptorul nr. 2 s-a de
fectat instalația de apă. Aceas
tă defecțiune putea să provoa
ce staționarea cuptorului și 
chiar căderea bolților. Deci, pa
gube mari. Văzînd această situ
ație apaductierii în frunte cu 
comuniștii Paraschiv Nicu, Pui- 
ber Iosif, Eftimie Gheorghe și 
Trifan loan au lucrat cu spirit 
de sacrificiu fără întrerupere 
timp de o zi și o noapte in con
diții destul de grele, reușind ca 
pină la urmă să pună la punct 
instalația de apă, iar cuptorul 
să funcționeze mai departe.

Despre eroismul in muncă al 
colectivului de muncitori de la 
O.S.M. I poate să vorbească și 
următorul fapt. Cuptorul nr. 1 
a intrat în reparație la rece. 
Pentru aceasta au fost planifi
cate 14 zile. Dar, știind că fie
care zi de staționare a cup
torului aduce în minus sute de 
tone de oțel, organizația de 
bază cu sprijinul comitetului de 
partid și al conducerii combina 
tului a mobilizat toate forțele 
pen,tru repararea în timp 
cît mai scurt a cuptorului. Și 
intr-adevăr, cu aportul comuniș 
tilor ca Balazs Mihai, Drimba 
Iosif și Balazs Vilmoș, alături 
de care au muncit cu spirit 
de răspundere zidarii, apaduc 
tierii, topitorii și alți muncitori 
cuptorul a fost reparat în nu
mai 9 zile, ceea ce constituie 
de asemenea un record și tot
odată un plus de oțel de cca. 
1.500 tone.

G. ZOLD

n i m tehnicte mult pe cursanți în. îmbogățirea nivelului lor de cunoștințe tehnico-profesionale.Un aport deosebit la bună desfășurare a cursului îl adu ce tînărul inginer Kiin Francis? inginerul Radu Coșaru și mais trul Șuha Gheorghe care în calitate de lectori se străduiesc, să pregătească lecții interesan te la un nivel ridicat și pe în țelesul tuturor cursanților.
Coresp. AMARIEI IOAf

Cîteva steluțe mici aurii se 
împrăștie zglobii în jurul u- 
nul aparat de sudat mînuit 
cu-pricepere de niște mîint 
harnice, și mtinile acestea 
muncesc mult, cu drag, fără 
să simtă vreoda
tă oboseala sau 
frigul. Așa am 
găsit-o pe ttnă- 
ra sudoriță Ră- 
dulescu Par ase hi-' 
va de la secto
rul întreținere al 
I-C.S-H.-ului îm
brăcată in salo
petă cu apa
ratul de sudat în mină și cu 
ochelari de protecție.

Cu șapte ani in urmă o fe
tișcană. sfioasă a plecat din 
satul Fundeni al raionului 
Galați să. învețe o meserie, 
stăruințele, de a o împiedeca 
să plece, ale părinților și ale 
celorlalți patru frați au fost 
zadarnice.

Valorificarea rezervelor interne — 
factor de mare însemnătate

(Urmare din pag- I)rea indicelui de calitate in sec ția laminorului de 800 mm. se datorește în mare măsură curățirii cu flacără a defecteloi oțelului laminat; introducerii combustibilului gazos Ia cuptoa rele adinei precum și aplicării unui nou tip de arzătoare, mai economic.Realizările obținute pină în prezent de către oamenii muncii din combinat, arată că fiecare secție dispune de rezerve inepuizabile, care descoperite și valorificate vor contribui și pe mai departe la sporirea producției siderurgice.In majoritatea secțiilor au luat ființă în urma prelucrării documentelor plenarei C.C. al P.M.R. din iulie a.c., colective care se ocupă de desco perirea și valorificarea rezervelor interne. Aceste colective in urma consultării masei de muncitori, tehnicieni și ingi

In anul 1952 se înscrie la 
școala de calificare, ca apoi 
să se califice sudoriță- șl-a 
îndrăgit meseria, dedicîndu- 
i-se cu toată perseverența, 
învățămintele teoretice au fost 

legate de cele 
practice. Acum 
lucrează atît e- 
leclric cit șt pu- 
togen avînd ca 
preocupare prin
cipală realizarea 
de economii in 
cadrul sectorului. 
De luni întregi 
ea este fruntașă 
in producție.

Un vis al copilăriei a fost 
împlinit datorită grijii acor
dată de partid tinerelor din 
țara noastră. Anul acesta Ra
dulescu Paraschiva a fost con
firmată ca membră de partid, 
iar în prezent, pentru merite
le sale a fost propusă ca de
legată la Conferința comite
tului orășenesc de partid — 
Hunedoara. Z. V.

neri, și-au întocmit planuri de măsuri tehnico-organizatorice Activitatea lor s-a dovedit a fi deosebit de valoroasă înregis- trîndu-se pe combinat aproape 700 de propuneri tehnico-: organizatorice. Studiate cu a- tenție, mai mult de jumătate din acestea și-au primit curs de rezolvare.In pragul unui nou an — 1960, an în care siderurgia noa stră trebuie să urmeze drumul unui progres simțitor, aceste colective sînt chemate să-și trăiască viața din plin. Organele sindicale, sub îndrumarea permanentă a organizațiilor de partid sînt datoare să mobilizeze pe toți muncitorii, tehnicienii și inginerii în jurul colectivelor de descoperire și valorificare a rezervelor interne, și pe a- ceastă cale, să asigure condiții optime pentru îndeplinirea planului de producție în mod ritmic încă din primele luni ale noului an.
DESPRE ACTIVITATEA 

cîtorva comitete sindicale
întrebați cine au fost aleși 

în fruntea comitetelor sindicale 
de la întreprinderile „Ilie Pin- 
tllie", T.A.P.L., O.C.L. Alimen
tara și I.G.O. — Hunedoara și 
veți afla de îndată. Vi se va 
răspunde : la întreprinderea „I- 
lie Pintilie" ca președinte a fost 
ales tovarășul Fleșeru Cornel, 

cei de la T.A.P.L. vor spune că 
în fruntea comitetului sindical 
este tovarășul Todor Dezide- 
riu și are un larg activ sindi
cal ; la I.G.O. veți afla de bu 
nă seamă că președinte este 
tovarășul Gherghel loan iar 
ca membri in comitet tovară
șii Bur ?., Simonis M. și alții.

De vă veți întreba cum mun
cesc acești oameni cărora 
membrii de sindicat le-au acor
dat toată încrederea, cum se 
preocupă ei și care sînt meto
dele lor de muncă în conduce 
rea întrecerii socialiste nu 
veți putea afla multe. Nu pen
tru că aceasta ar fi un secret, 
dar.......știți dumneavoastră, asta
reprezintă Încă... o problemă la 
noi..." vă vor răspunde ei.

Și tocmai pentru că între
cerea este o problemă impor
tantă ce interesează deopotri
vă atît întreprinderile cît și 
salariații lor, Consiliul Sindical 
Raional s-a străduit să-i ajute. 
A instruit comitetele amintite 
asupra felului cum se desfă
șoară munca pentru realizarea 
sarcinilor ce le revin în urma 
plenarei din iulie a.c. a C.C. al 
P.M.R. și din plenara Consiliu
lui Central al Sindicatelor. Le-a 
ajutat la întocmirea planuri
lor de muncă, în care direcție 
s-a pus accent pe educarea pa
triotică a oamenilor muncii, pe 
lupta pentru obținerea de eco
nomii etc. La T.A.P.L. comitetul 
sindical a fost sprijinit zece 
zile consecutiv de către tova
rășul Ștefanovici, activist al 
C.S.R.

Aci s-a ajuns la concluzia că 
ridicarea nivelului de deservire 
a populației în localuri, necesi 
tă creșterea calificării profe 
sionale a lucrătorilor cu mai 
puțină experiență și desfășura

rea unei susținute munci de 
educare în spirit comunist de a 
forma oamenilor o largă opinie 
de masă împotriva elementelor 
necinstite. Ajutat, comitetul 
sindical a întocmit un plan de 

acțiune, care tradus în fapt 
ar fi fost fără îndoială de mare 
ajutor în activitatea colectivu
lui T.A.P.L. Numai că. planul 
a rămas doar pe hîrtie, lucru 
care președintele și ceilalți 
membri ai comitetului îl cu
nosc și nu le dă cituși de pu 
țin de gîndit. Despre întrecere 
socialistă nu poate fi vorba. Cu 
atît mai puțin de inițierea u 
nor schimburi de experiență 
or de alte acțiuni organizate de 
sindicat. Așa se face că despre 
cursul de minim tehnic ce 
trebuia să înceapă Ia 1 no
iembrie a.c. nu se mal știe ni
mic. Tovarășul Căluțiu Iosif 
n-a avut cui să vorbească des
pre anumite noțiuni tehnice 
culinare : tovarășul Boldin C. 
despre regulile generale de co
merț, iar tovarășul Tarnovski 
Mihai să-și expună lecțiile cu 
privire la păstrarea și îngriji
rea avutului obștesc.

E firesc că atîta timp cit 
comitetul sindical manifestă 

dezinteres, lipsă de răspundere 
pentru ducerea la îndeplinire 
a sarcinilor ce-i stau in față nu 
poate fi vorba de întrecere, de 
obținerea de beneficii etc.

O asemenea „preocupare" 
manifestă și tovarășii din co
mitetul sindical al întreprin
derii „Ilie Pintilie". Nici aci nu 
se țin lunar consfătuirile pe 
grupe sindicale. Conferințele 
planificate la club pe tema 
reducerii prețului de cost și 
creșterea productivității muncii, 
au rămas scrise doar în dosa
rele (pline de colb) privind „ac
tivitatea*1 comitetului. Tot da
torită acestui fapt, in secțiile 

întreprinderii „Ilie Pintilie" nu 
s-a putut desfășura acțiunea 
de reîmprospătare a cunoștin

țelor profesionale ale muncito
rilor.

Este explicabil deci cum se 
justifică atunci slaba calitate 
a pîinii negre pe care tovară
șii amintiți o argumentează nu
mai cu calitatea „necorespunză
toare" a făinii, fără să-și dea 
seama cituși de puțin de cali
tatea muncii lor. Tovarășul Fie - 
șeru Cornel cunoaște toate aces
tea, dar se complace in ase
menea situații de atitea luni. A

sta pentru că nici organizația 
de partid nu l-a tras la răs
pundere.

Cu toate eforturile depuse 
de unii muncitori și tehnici
eni angajamentul de a realiza 
anul acesta cel puțin 102.000 
lei economii în contul între
prinderii nu s-a putut îndepli
ni. Activul sindical n-a anali
zat niciodată cum se respectă 
consumurile specifice, posibili
tățile de reducere a cheltuieli
lor inutile, lucru care de alt
fel nu l-a făcut nici organiza
ția de partid al cărei secretar 
este tovarășul Gurgu loan. Ia
tă dece Ia prețul de cost, de
pășirile pe zece luni reprezintă 
553.000 lei.

O slabă activitate în această 
direcție depun și comitetele 
sindicale de la I.G.O. șl O.C.L. 
Alimentara.

Organizațiile de paitid din 
întreprinderile amintite au da
toria să analizeze de îndată 
munca comitetelor sindicale, să 
ia măsuri corespunzătoare și 
eficace, să le îndrume mai în
deaproape pentru a ridica acti
vitatea sindicală la nivelul cu
venit.

I. GORUN



Din țările prietene
26 NOIEMBRIE 1959 — 35 ANI DE LA PROCL AMAREA R. P. MONGOLE

Crearea și desvoliareâ industriei socialisteIndustria socialistă a R- P. Mongole ca ramură importantă a economiei naționale a luat ființă în jurul anului 1930. In acea perioadă au fost create mari întreprinderi înzestrate cu utilaj modern și electrificate ; fabrici de cărămizi și uzine mecanice, întreprinderea forestieră de la Irin, (combinatul industrial și termocentrala de la Ulan-Bator, fabrica textilă din Națhîl, noile mine carbonifere de la Nalaih, o fabrică pentru prelucrarea lemnului etc.In perioada de d pă 1940, cînd in fața poporului mongol a stat sarcina construirii directe a socialismului, industria socialistă a R.P. Mongole s-a dezvoltat rapid și
29 NOIEMBRIECEA DE-A XV-a ANIVERSARE A ELIBERĂRII ALBANIEI

Industria petroliferă și industria minieră — ramuri importante 
ale economiei naționaleIndustria petroliferă și industria minieră constituie două dintre ramurile cele mai importante ale economiei naționale a Albaniei. Cu toate că R.P. Albania nu a moștenit din trecut decît cîteva sonde petrolifere distruse în timpul războiului și cîteva mine mici, primitive, în cursul celor 15 ani de putere populară ea a reușit să creieze o industrie petroliferă și o ind ’strie minieră, nouă, modernă care se caracterizează printr-un ritm accelerat al producției.Anul acesta se prevede o creștere a producției de petrol brut de cinci ori în comparație cu anul 1938, o creștere a producției de minereu de crom de 37,1 ori, a producției de cărbune — de 78,5 ori în timp ce extracția de minereu de cupru va crește de 7,7 ori în comparație cu anul 1950. In anul 1959 producția globală a industriei petrolifere și industriei miniere, luate împreună,

S-a îmbunătățit viața oamenilor munciiSchimbările profunde care au avut Ioc în viața oamenilor muncii albanezi în' cei 15 ani de la instaurarea Republicii PoDulare, sînt evidente și in domeniul asigurărilor sociale.înainte de eliberare, clasa muncitoare nu se bucura de acest drept. Sistemul asigură ■ rilor sociale și al pensiilor constituie una din marile victorii obținute odată cu instaurarea puterii populare.Numărul persoanelor cuprin - se in sistemul de asigurări sociale crește în fiecare an. Ia comparație cu anul 1948, anul acesta numărul lor â crescut cu 252,5 la sută, iar fondurile alocate au crescut în aceeași perioadă de peste 18 ori. In pre zent statul cheltuiește pentru asigurările sociale peste 1,5 miliarde de leki anual.
In caz de incapacitate tem

S-a transformat într-o ramură conducătoare a economiei naționale.Ritmul producției industriale este în continuă creștere. Astfel, dacă • in 1940 producția globală a ind strici reprezenta 77 milioane tu- grici, în 1958 a reprezentat 415 milioane, fiind de 5,4 ori mai mare decît In 1940.Industria de stat a R P. Mongole este alcătuită din următoarele ramuri de bază : industria extractivă, care cuprinde extracția cărbunelui, țițeiului și prelucrarea țițeiului, extracția diferitelor metale, industria energetică, a construcțiilor, de reparații mecanice, forestieră și de prelucrare a lemnului, farma

va fi de 17,6 ori mai mare decît în 1938 și de 4,3 ori mal mare decît în 1950. A- ceste două ramuri industriale nu numai că au reușit să satisfacă nevoile interne de dhr- buranți și alte produse, dar produc de asemenea și pentru export. Astfel, anul'a- cesta. 52 la sută din volumul exportului albanez îl constituie produsele acestor două industrii.Aceste rezultate au fost obținute datorită sumelor Importante investite pentru descoperirea de noi zăcăminte și extinderea minelor existente.Muncitorii din industria petroliferă și minieră șî-au însușit tehnica cea mai modernă și aplică metodele cele mai avansate. In industria petrolului se folosește metoda forării la mari adînclml, pînă la 3.000 de metri. In mine au fost mecanizate o mare parte din procesele de muncă.
porară de muncă, se acordă prin asigurări sociale ajutoare de boală care pot ajunge pînă la 100 la sută din salariul persoanei respective. Sume impor - tarite sînt cheltuite de asemenea pentru măsurile profilactice. In anii puterii populare au fost construite zeci de case de odihnă și multe altele se află ip curs de construcție în ce’.e mai frumoase stațiuni balneoclimaterice ale țării.Anul acesta a fost alocată o sumă de aproximativ 50 mili oane de leki pentru concedii de naștere, care au o durată de 14 săptămîni. Peste 45 milioane de leki au fost alocați de asemenea pentru acordarea de a- jutoare femeilor care alăptează și noilor născuți. Mai multe milioane de leki sînt cheltu- iți pentru bazele turistice.In sumele alocate pentru a- âigurări sociale Un loc impor

ceutică, poligrafică, a pielăriei și de încălțăminte, textilă și alimentară.Principalele surse de mijloace pentru industrializarea țării le-au. construit acumulările socialiste, economiile oamenilor ni ncii sub fornin împrumuturilor de stat, ajutorul financiar al țărilor socialiste sub forma creditelor pe termen lung și a ajutoarelor fără plată etc.Pe baza creșterii continue a puterii economice a țării, statul indrumează o parte considerabilă a investițiilor de stat pentru dezvoltarea industriei. In decurs de 10 ani (1948—57) in dezvoltarea industriei au fost investite peste 240.000 000 tugriei din mij

In întreaga țară se desfășoară pe scară largă prospectări pentru descoperirea de noi rezerve de petrol și gaze naturale. Au fost descoperite de asemenea noi zăcăminte de fero-nichel, crom, c pru etc- In cursul celui de-al treilea plan cincinal (1961— 1965), vor fi construite noi întreprinderi industriale, vor fi extinse exploatări existente, vor fi deschise mine noi, va începe exploatarea u- nor noi puțuri petrolifere.In baza creșterii producției de petrol și minereuri, în pursul celui de-al treilea plan cincinal se prevede construirea unui combinat chimic și metalurgic care va cuprinde fabrici de fosfați șl de acid Sulfuric, o turnătorie de cupru, etc. Se prevede de asemenea construirea unei fabrici de îngrășăminte azotoa- se care va folosi gazul ca materie primă, a unei noi fabrici pentru înnobilarea minereului de cupru, a două fabrici 
tant îl ocupă pensiile, alocațiile familiare, pensiile acordate membrilor familiilor eroilor că- zuți în lupta pentru eliberarea țării. Anul acesta sumele alocate în acest scop sînt de 450 milioane leki.In anii puterii populare, a- provizionarea populației sătești cu mărfuri de larg consum s -a îmbunătățit considerabil. Anul acesta de pildă locui- totrii satelor vor primi de 1,3 ori mai multe țesături de bumbac, de 1,6 ori mai multe țesături de lină, de 7,9 ori mai multe confecții, de peste două ori mai multă încălțăminte, de 6,7 ori mai multe mobile decît în1 anul 1955. A crescut de asemenea considerabil volumul vînzărilor de materiale de construcții și produse alimentare, In cursul ultimilor 3-4 ani ță rănii albanezi au cumpărat peste 17.000 de aparate de radio, 

loacele bugetului de stat, ceea ce a reprezentat 30 la sută din suma totală a investițiilor de stat in economia națională. In afară de aceasta, statul a alocat pentru construirea de noi obiective industriale sute de milioane tugriei din mijloacele’puse la dispoziție de U.R.S.S., R. P. Chineză și alte țări socialiste sub formă de credite și ajutor gratuit.Intre ramurile industriei grele se pune accentul în primul rînd pe dezvoltarea industriei combustibililor și a industriei energetice, in 1953 extracția de huilă a crescut de peste trei ori, iar prod c~ ția de energie electrică de 7 ori, în comparație cu 1940.

pentru înnobilarea minereului de crom. Capacitatea rafinăriilor de petrol existente se va dubla.
Dacă se preface paloșul în fier de plug

Iată ce ar obține poporul american dacă Pentagonul ar 
renunța la fabricarea armelor de distrugere care i 
grasă monopolurile. Lista utmătoare, alcătuită de Asociația’ 
de cercetări sindicale americane, din date guvernamentale, 
dă în parte acest răspuns : >

FURNITURI MILITARE

„Africa de sud 
un regat al spaimei“ ADDIS ABEBA (AgerprCS). „Africa de sud este un regat al spaimei'*, scrie în paginile ziarului „Erhyopian Herald'*, businessmanul vest - german Arthur Bernhard, care este de doi ani reprezentantul unei firme vest-germane în Africa de sud-vest și în Uniunea sud-africană. Bernhard, care se află în prezent la Addis Abeba, vorbește în articolul său despre crunta asuprire rasială a populației locale din aceste regiuni africane. „A- fricanii, scrie el, sînt tratați mai rău decît robii**.

• Culcușul unui muncitor din 
orașul Neapole. Această „locu- 
ință“ se află in oraș.
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UTILAJE PENTRU BUNĂSTA
REA POPULAȚIEI

Bombardier = 500 săli de clasă a 40.000 dolari clasa.
Distrugător = 10 clădiri de școli a 3,3 milioane dolari clă direa.Purtător de avioane = 95clădiri de școli a 3,3 milioane dolari clădirea.
Rampă de rachete = 1500 clădiri de școli a 3,3 milioane dolari clădirea.Rachetă = 3 biblioteci a 500.000 dolari.
Submarin = 233 spitale a 4 milioane dolari.
Fregată = Două noi școli medicale a 50 milioane dolari.Purtător de avioane = Ar putea dubla sumele alocate în prezent de guvernul S.U.A. pentru cercetările în toate domeniile medicinei.
Crucișător cu rachete =15.800 locuințe moderne,


