
Salut Conferinței 
regionale 
de partid

Astăzi se deschide în sala 
teatrului nou din localitate 
Conferința regională de par
tid. Pe ordinea de zi se află 
probleme importante ale vie
ții de partid, economice și 
social-culturale, care au stat 
în centrul activității co
mitetului regional de partid 
de la conferința trecută și 
pînă în prezent.

Conferința va alege noul 
comitet regional care să con
ducă problemele politice și 
de stat în cadrul regiunii 
noastre, pe timp de doi ani.

Comuniștii, oamenii mun
ch din regiunea noastră pri
vesc acest eveniment cu o 
adîncă satisfacție, deoarece 
conferința va face bilanțul 
realizărilor în acest răstimp, 
și va lua hotărîri corespun
zătoare pentru întărirea con
tinuă a organizațiilor de 
partid, pentru înflorirea re
giunii noastre.

Sub conducerea organiza
țiilor de partid, oamenii ’ 
muncii au întîmpinat Gonfe- 
rința regională de partid cu 
noi realizări în procesul de 
producție. Pretutindeni, co
muniștii au ținut să obțină 
rezultate însemnate pentru a 
putea raporta conferinței că 
organizațiile, de partid au 
stat la datorie pe locurile 
de producție și că sarcinile 
trasate de partid au fost 
făptuite.

Conferința regională 
partid care se deschide 
tăzi, își propune să facă
lanțul înfăptuirilor, analiza 
lipsurilor, și pe baza acesto
ra să traseze calea pe care 
trebuie să meargă organiza
țiile „de partid din regiunea 
noastră pentdu înfăptuirea 
sarcinilor trasate 
al lLlea Congres

Oamenii muncii 
cu comuniștii din 
noastră cinstesc Conferința 
regională de partid care în
cepe astăzi și ii urează din 
toată inima, succes deplin.

în-

de 
as- 
bi-

de cel de 
al P.M.R.
în frunte 
regiunea

Proletar! din toate țările, nniji-vă !
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DE PARTID
OȚELARII - OAMENI DE CUVÎNT

IN CINSTEA CONFERINȚEI REGIONALE

Și pentru oțelarii de la vechile 
cuptoare Martin, anul 1958 a fost 
un an de muncă însuflețită și de 
realizări remarcabile. Bilanțul în
cheiat recent, arată că acest har
nic colectiv a dat peste prevederile 
planului anual cu 27.090 tone mai 
mult oțel, a elaborat un număr de 
peste 1.500 șarje 
lizat o economie 
prețului 
9.000.000

Odată 
luat noi 
stea Conferinței regionale de par
tid au hotărît să dobîndească rea
lizări din cele mai de seamă. Fap
tele lor de pînă acum, dovedesc 
că oțelarii sînt oameni de cuvînt. 
Prin încărcarea cuptoarelor la ca-

de cost
lei.
cu nou!
angajamente,

rapide și a rea- 
prin

în ’
i reducerea 
valoare de

an, oțelarii și-au 
iar în cin

pacitatea maximă a oalelor de tur
nare și printr-o mai buni întreți
nere a cuptoarelor, prin reducerea 
reparațiilor la cald, ei au reușit ca 
în primele 7 zile ale noului an să 
elaboreze un număr de 74 șarje ra
pide și să dea peste sarcinile de 
plan 777 tone de oțel.

Printre echipele de oțelari care 
în cinstea Conferinței regionale de 
partid au produs cele mai mari 
cantități de oțel, se numără cele 
conduse de prim-topitodii Bîrlea 
Traian, Jescu Silvestru, Andruț 
Gheorghe și Șerban Dumitru. Pe 
schimburi, fruntaș în întrecere s-a 
situat schimbul tineretului cu o 
depășire a planului de 312 tone, 
urmat de cel al lui Vaier Lăbuneț 
cu un plus de producție față 
plan de 306 tone

Cu 5 la sută mai 
multe laminate

Lupta dintre cele trei schimburi 
de laminatori pentru a întîmpina 
Conferința regională de partid cu 
sporuri cît mai mari de producție, 
a fost cîștigată de schimbul mais
trului Gheorghe Andreșescu. Inten- 
sificînd procesul de laminare, acest 
Schimb prin buna organizare a 
locurilor de muncă a reușit ca în 
perioada 1-7 ianuarie a.c. să pro
ducă peste sarcinile planului de 
producție cit 5 la sută mai multe 
laminate.

de

DELEGAȚI EA CONFERINȚA
ci ri

de 
ob-

Centenarii! Unirii 
Țărilor Romîne

La 24 ianuarie poporul nostru 
muncitor sărbătorește o sută de 
ani de la Unirea Țărilor Romîne

Gu acest prilej vor avea 
conferințe și simpozioane în 
se vor evcfca aspecte din

900 tone oțel electric 
peste plan

In întrecerea desfășurată . în 
stea Conferinței regionale 
partid; succese de seamă a
ținut și colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni de la cuptoarele 

planul de produc- 
secție a fost de- 
7 zile ale .noului 

900 tone de oțel

Tov. TRIPȘA ȘTEFAN, maistru 
principal la cuptoarele . noii oțelării 
Martin a dovedit în repetate rîn- 
duri prin fapte — sub formă de 
confirmare — că trăsătura princi
pală a maistrului de tip nou este 
priceperea în îmbinarea utilului cu 

necesarul

Comunistul Bl IILE A TRAIAN este 
cunoscut în cadrul oțelăriei Martin 
I, ca om al faptelor. Rezultatele 
pe care le obține echipa de oțelari 
în procesul de producție sînt o 
urmare a priceperii prin care comu
nistul Birlea le coordonează acti

vitatea

„Dezvoltarea continuă o produc
ției bunurilor de larg consum, lăr
girea sortimentelor și îmbunătăți
rea simțitoare a calității lor au con
tribuit la satisfacerea într-o măsu
ră crescîndă a cererilor de mărfuri, 
a exigențelor în aprovizionarea oa
menilor muncii".

In ce privește producția de zahăr — după cum 
ne înfățișează și graficul — ea a crescut în com
parație cu anul 1938 cu 210 la sută.

„Este necesar ca pînă în primăvara anului 1959 
să se termine zonarea culturii sfeclei de zahăr în 
raioanele cele mai favorabile, cu tradiție în cultura 
acestei plante, și să se concentreze producția de 
sfeclă de zahăr în special în jurul fabricilor de 
zahăr, pentru a se economisi cheltuielile de trans
port."

electrice. Astfel, 
ție pe întreaga 
pășit în primele 
an cu aproape 
electric.

Meritul pentru îndeplinirea și 
depășirea planului lc revine în
deosebi muncitorilor de la cupto
rul nr. 2 care în perioada amintită 
au produs în afara sarcinilor de 
plan cu 23,8 la sută mai mult oțel 
și celor de la cuptorul de 5 torc 
care și-au realizat planul în pro
porție de 123 la; sută. De la am
bele cuptoare, în mod deosebit s-au 
evidențiat echipele conduse de to
varășii ; Rahotă Ștefan, Iov Tra
ian, Maftei loan și Omot.i Pascu, 
care și-au întrecut cu mult sarci
nile ce le reveneau.

loc 
care 

lupta 
poporului și fruntașilor progresiști 
pentru. Unirea Țărilor Romîne, pre
cum și alte manifestări artistice. 

Pentru coordonarea acestora s-a 
întocmit un plan de muncă pe baza 
căruia se va desfășura întreaga 
activitate. Astfel, la cluburile ,,30 
Decembrie". Școlii profesionale, 
constructorilor și I.C.S.H. se vor 
ține în zilele de 17 și 22 ianuarie 
conferințe și expuneri 
portanta actului de la 
1859.

De asemenea elevii , 
dii din O.M. și ai Școlii 
sionale pregătesc două concursuri 
,,Drumeții Veseli", cu tema.’ ,,UI- 
nirea Țărilor Romînești”. Pri
mul concurs va fi prezentat de 
elevii Școlii profesionale în ziua 
de 17 ianuarie la clubul școlii, iar 
al doilea în ziua de 18 ianuarie 
în sala cinematografului „Maxim 
Gorki" și va avea ca protagoniști 
pe elevii și elevele clasei a 10-a,

Membrii cenaclului „Flacăra" 
vor ține o ședință specială închi
nată sărbătoririi Centenarului Uni
rii Țărilor Romînești. La fel, echi
pele artiștilor amatori din combi
nat și I.C.S.H. pregătesc programe 
închinate acestui eveniment de 
seamă.

In căminele culturale ale subur
biilor Btiituri, Boj, Răcășt'ie și 
Zlaști, se vor tine în ziua de 24 
ianuarie adunări populare. Expu
nerile privitoare la actul 
vor fi urmate de programe artisti
ce.

Adunarea festivă închinată săr
bătoririi Centenarului Unirii Țărilor 
Romîne va avea loc în ziua de 24 
ianuarie in sala mare a teatrului 
nou. Programul artistic va îi sus
ținut de către formațiile combina
tul siderurgic și I.C.S.H. Cu acest 
prilej, formația teatrală a siderur 
giștilor va prezenta sceneta ,,Ion 
Roată și Unirea" de Sașa Pană, 
după o povestire a lui 1. Creangă.

privind im-
21 Ianuarie

Școlii îne- 
i profe-

Unirii

Informație
In scopul ridicării nivelului teh

nic al muncitorilor siderurgiști, 
binetul tehnic al combinatului 
ganizează în dimineața zilei 
48 iaquafie uc. o conferință cu 
Iul „Produse chimice, rezultate
cocsificarea cărbunilor.” Conferința 
va avea loc. în sala -.cinematogra
fului „Maxim Gorki”-și va fi ținută 

de inginerul Sfrulea Vasile.

ca- 
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de 
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(Din expunerea făcută de tovarășul Gh. Gkeor- 
ghiu-Dej la ședința plenară a C.C. al P.M.R. 

din 26—28 noiembrie 1958)
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Intr-una din aceste dimi
neți de început de an nou, 
am poposii cîteva ciipe în 
secția laminoare. Ca întot
deauna, și de data aceasta 
în imensa hală răsuna scriș- 
netul crunt al bloc-valțurilor 
ce strîngeau fără milă butu
cii de oțel incandescent; 
uruitul cajelor și rolelor ce 
se învlrteau în rotiri line, 
concentrice, duduitul straș
nic al macaralelor, podurilor 
rulante și cuptoarelor...

Pretutindeni, răsuna sim
fonia muncii neobosite a 
vrednicilor laminatori care 
au trecut primul prag al no
ului an încă la data de 4 
decembrie, simfonia luptei 
dintre om și metal, pentru 
cucerirea de noi izbînzi.

In cadrul acestei activități 
febrile își desfășurau munca 
cu mișcări iuți și precise, 
muncitori-' din schimbul mai
strului Gheorghe Andreșes- 
cti. La prima vedere, munca 
acestor oameni care anul 
trecut au fost mai tot tim
pul în fruntea întrecerii, pă
rea a fi simplă, obișnuită.

o-' ■

Totuși, in ea se reflectă mai 
mult ca aricind același sitn- 
țămînt de fericire și bucurie, 
acea dragoste cu care fie
care om al muncii a pășit 
in noul an.

— Anul care a trecut a 
fost pentru noi — ne-a măr-

tură cu cele afirmate de 
prim-laminatorul Tamaș Far
caș le-am aflai de la tovară
șul Potoroacă Petru, preșe
dintele comitetului de secție.

— Intr-adevăr — ne-a 
spus el — în cursul acestui 
an se vor aplica o serie de

în vizită la laminatori
turisit prim-laminatorul Ta- 
maș Farcaș — un an 
muncă însuflețită și de suc
cese remarcabile. Intrînd în 
noul an și mobilizați de ho- 
tărîrile 
nostru 
sintem 
ce ne 
ca producția de laminate să 
sporească după cum ne-am 
propus cu cel puțin 15.000 
tone. Pentru noi, această ci
fră este pe deplin realizabilă, 
mai ales că în afară de efor
turile noastre zilnice, își var 
găsi aplicarea și unele mă
suri tehnico-organizat orice., i

Unele amănunte în legă-

de

plenarei partidului 
din noiembrie, noi 

hotărîți să facem tot 
stă în piliere pentru

măsuri tehnico-orga-iizaton - 
ce care vor ușura simțitor 
munca oamenilor și va spori 
cu mult randamentul agre
gatelor. In primul rină, se 
va introduce un nou combus
tibil la cuptoarele adînci cu 
propulsie, iar astuparea rine
lor de evacuare a zgurei se 
va face cu praf de cocs. As
ta va duce la ușurarea mun
cii fochiștilor și .la realizarea 
de însemnate economii la 
prețul de cost prin înlătura
rea nisipului siderurgic. Pen
tru toate-, sortimentele de oțel 
s-a prevăzut introducerea 
ghidajelor cu role, fapt care 
va îmbunătăți. calitatea pro-

dusului finit și va spori pro
ductivitatea muncii cu peste 
60 la sută. Totodată se vor 
termina cele opt gropi cu 
răcire lentă care vor duce lă 
îmbunătățirea, calității oțelu
rilor aliate, în vreme ce pen
tru personalul ce deservește 
cuptoarele 
ganiza un 
tehnic. In 
nostru sînt 
măr de. 43 . măsuri tehnico- 
organizat orice, din care ,o 
parte vor .fi realizate cu for
țele proprii ale secției, iar 
altele cu sprijinul direcției 
combinatului și al ministeru
lui...

I-am .lăsat pe harnicii la- 
minatori să-și vadă de tre
burile lor, convins că și în 
noul an vor munci cu ace
iași însuflețire, cu mai mult 
elan, pentru a trimite in
dustriei noastre constructoa
re de mașini cantități tot 
mai mari de laminate si la 
un preț de cost cit mai scă
zut...

A. BĂL1NIȘTEANU

adinei se 
curs de 
total, în 
prevăzute

va or- 
minim . 
planul 
un nu-
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Uzina noastră ~z~

fPrin secția de rectificare 
a benzenului

Nu vreau să zic că fotoreporterul ăsta al nostru 
• băiat rău. dar de data asta ne-a fdcnt-o. A ple
at urgent Intr-o delegație și, în grabă, a uitat să 

last cel puțin explicațiile cuvenite fotomontajului 
de față.

Din cele patru instantanee nu se desprinde nici 
un amănunt care să indice că ar fi vorba de aspecte

(Continuare în pag. 4-a col. 4-5'

PĂRERI

CONFRUNTARE

dt It oțelărie, fornăie, lemnoare, 
sau mai știu tu, dt le turnătorii să 
zicem. Atunci ? Ei, alunei mi-ttm a- 
mintii că de un timp îneoace Hu
nedoara nu e numai cetatea fontei 
Și a oțelului, ci și a cocsului, sul
fului. benzenului... Așa că am por
nit pe .Jirul gazului de coes“ piuă 
am ajuns la secția de rectifiwe a 
benzenului.

Din subsecție în subsecțit, am a- 
flat eum gazul ăsta de cocs, captat 
la batem, este un adevărat izvor — 
rrnnune. Minune, pentru că multe și 
folositoare produse se mai naso din 
el. Uite, ele cind pornește el — ga
zul de coes — din cuptoarele bate
riilor și pină să-și dea ,,sțirșitul" 
la seeția de rectificare a Gemenu
lui, iși schimbă de atltea ori înfă
țișarea și structura de cite ori t 
se smulge cite • părticică din el. 
In primul popas pe care-l face in 
secția condensare, e „văduvit" de 
gudron, apoi de apele amoniacale, 
apoi In subsecția sulfat i se smulge 
sulfatul de amoniu. La debemolare 
se transformă în benzen brut. In 
fetul acesta ajunge gazul de eocs 
la secția de rectificare a benzenului.

In drum spre această secție mă 
gindeiam că o să mai am încă ds 
furcă pîriă îi voi găsi pe cei din 
fotomontaj. Noroc insă, că peste 
drum de rezervoarele alea mari, 
ancorate parcă în sumedenia od- 
goanelor din țevi și conducte, am 
dat peste an tînăr foarte oomuniea- 
iiv și, după cum se dovedise insă 
din prima clipă, bun cunoscător al 
teiului. Tînărul, îmbrăcat intr-o pu- 

albastră, cu o (aciuit sură 

îndesată pe ceafă, 
s-a recomandat 
Bunea. l-am pus 
sub ochi cele pa
tru fotografii.
— II cunoști 

pe tovarășul aces
ta ? îi zic ardtin- 
du-i fotografia nr. 
1 care se nimeri
se deasupra.

— Păi... dumneata ce atei?
— Ci să die ?/ husă, tl cunoști! 
—Ar fi și rușine altfel. Aei lu

crăm doar ettiva oameni. Totul 
merge automat. Noi doar controlam 
și intervenim elnd e cazul.

— Fii bun atunci și sparte-mi 
tu ce se ocupă tinsul.

— E maistru.
— Hm, frumoasă ispravă! Așa 

tlnăr și... maistru. Și vorba aia, 
dacă te uiți bine la tnvălmășagul 
ăsta de conducte, rezervoare și a- 
parate, zici ci nu-i chiar așa 
ușor să se descurce aci.

— Ușor nu-i, da' vezi mata nici 
maistrul nu-i de capul lui. Vreau 
să sic că na e lăsat să se descur
ce de unul singur. Uite, tovarășul 
acesta, tel eu șapcă — arătă el în 
fotografia nr. 2 — e tovarășul Ma- 
rosin Oheorghe, inginerul nostru. 
Ce să zio, dinsul îl scutește de 
multe griji pe maistru. Și nu nu
mai pe maistru, dar și pe ceilalți 
muncitori. Tei timpul e printre noi 
ou sfatul și cu fapta.

Celălalt de lingă dinsul e opera
torul Bezdedeanu Romeo. Sînt po
zați sus pe pasarelă, uite aoolo se 
văd separatoarele alea aliniate ca 
de paradă. De-acolo de sus, urmă
resc de obicei transvazarea produse
lor în rezervorul depozitului... 
Poza astălaltă (3) e făcută în 
timp ce se încarcă o nouă cisternă 
cu benzen destinat industriei chimi
ce. In fine, iată-l și pe Andreșesca 
Vietor. Tot operator e și el. Aci a 
fost pozat tocmai cind cerceta cali
tatea produselor la felinarul de con
trol...

Călăuzit de tînărul acesta bine- 
vQitor am făcut« scurtă vizită prin 

secție. In afară de cei din fotogra
fiile de mai sus, oameni am mai 
intîlrdt doar pe ici-colo cite unul

Munca cultural-educativă în sprijinul

Printre secțiile fruntașe aie com
binatului, care în arul 1958 au re
purtat succese de searaă în ridica
rea producției pe o treaptă superi
oară ^nilor precedenți, se situează 
și oțelăria veche. Colectivul de 
muncitori al acestei secții a fost 
primul din combinat care a rapor
tat încă din lura noiembrie înde
plinirea sarcinilor ce-i reveneau pe 
anul trecut.

Fără îndoială că la baza răsună
toarelor succese pe care oțelarii 
le au repurtat în anul care a tre
cut îr direcția creșterii producției 
și reducerii prețului de cost al oțe
lului, au stat în primul rînd entu
ziasmul și patriotismul oamenilor. 
Dar, acestea nu au însemnat însă 
totul; factorii care au acționat 
efectiv în această direcție sîrrt 
mulți și nu greșim cu nimic dacă 
spunem că din rîndul lor face par
te și munca cultural-educativă de 
masă. Una din formele acestei 
munci, folosită cu bure rezultate 
la vechea oțelărie, a fost și este 
propaganda tehnico-profesională, 
care a contribuit mult la îmbogă
țirea cunoștințelor oamenilor, la 
mobilizarea lor activă în jurul sar
cinilor de producție. Și trebuie 
spus că propaganda tehnică, des
fășurată cu regularitate în cadrul 
secției O.S.M. I, s-a dovedit a fi 
eficace datorită tocmai interesului 
pe care l-a stîrnit în rîndul munci
torilor. Astfel, în cadrul obișnuite
lor „Joi ale oțelarilor” care, după 
cum se vede, au prins rădăcini a- 
dînci în rîndul colectivului de mun
că de la această secție, au fost 
dezbătute cele mei arzătoare prob-

Pe platforma cuptoarelor electri
ce de la oțelărie, mi-a atras atenția 
gazeta de perete cu aspectul ei în
grijit. Articolele publicate erau des
tui de variate. Unul dintre ele, spre 

j exemplu, semnat de tovarășul Dela- 
peta Emil, trata despre reducerea 
prețului de cost. Am descifrat acest 
lucru din introducerea „kilometri
că" pentru că n-am avut răbdare 
să citesc restul

Mergînd mai departe, la ieșirea 
din hala oțelăriei electrice a trebuit 
să ocolesc cu grijă o grămadă for
mată din mai bine de o duzină de 
electrozi din aceia mari care se 
folosesc la cuptoarele electrice. Un 
sfert din ele erau cu capetele ciuntite, 
sparte de vagoanele care intră și 
ies din hală (pentru că electrozii 
sînt „depozitați" chiar lîngâ linia 

j ferată). O scînteiere de moment 
l mi-a luminat gîndirea atunci : 
. „Să știi că articolul tovarășului De- 
ț lapeta tocmai la acești electrozi fă- 
■ cea aluzie". M-am înapoiat la gaze- 
i ta de perte și am citit: ,,Este știut 
j faptul că reducerea prețului de cost 
i înseamnă .. etc., etc.,., pentru că de 
j el depinde atît ieftinirea produsu- 
1 lui respectiv, cît și îmbunătățirea 

salariului pe cap de muncitor. Și

M o u tați
Pentru sporirea cantității de. o- 

țel calmat elaborat într-o perioadă 
de timp scurtă, realizîndu-se toto
dată și o economie de fontii și ma
terial refractar, un colectiv de ino
vatori, printre care se află și ingi
nerul Kraft Natan, a propus ca
binetului tehnic, din C.S.H. o me
todă de turnare a oțelului calmat 
in lingotiere direct conice de 6 to
ne, cu maselct-ă fixă.

Turnarea oțelului se face prin 
sifon, sau direct in lingotiere di
rect conice, cu conicitatea maximă 
de 3 la sută. Maselota fixă se poa
te aplica pe lingotieră prin stompa- 
re, cu masă refractară susținută de 
armătura metalică; se poate inzidi 
în lingotieră, sau se poate aplica 
o maselotei gin material refractar 
— cărămizi.

producției
leine ale activității practice din 
oțelărie. Oameni competent i din 
cadrul secției au ținut cu regula
ritate conferințe axate pe teme spe
cifice cum au fost: „Elaborarea 
oțelurilor aliate", „Mărirea durabi
lității melanjorului", „Mărirea dura
bilității oaleior de zgură”, „Căile de 
îmburătățire a calități» o.elului” 
etc. Faptul că fiecare conferință a 
fost urmată de întrebări și discuții

Pe teme actuale

amănunțite a făcut ca încet, încet, 
învățămintele căpătate pe această 
cale să fie aplicate in practică, ce
ea ce a dus la înlăturarea ar.-umi- 
tor deficiențe ivite în procesul de 
producție. Spre exemplu, conferin
ța referitoare la calitatea oțelului a 
fost urmată de studii la fața locu
lui. Din aceste studii s-au născut 
apoi măsurile tehnice care în scurt 
timp au dus la înlăturarea rebu
turilor ce se iveau abia la lami
nare, dir: cauza deficientelor de 
turnare a oțelului. Acest exemplu 
este caracteristic mai tuturor con
ferințelor ce au fost ținute în ca
drul „Joii oțelarului".

îmbucurător este faptul că, în
drumat îndeaproape de organizația 
de partid, comitetul sindical de la 
oțelăria veche nu s-a oprit aci. 
Ir.că în cursul acestei săptămîni el 
va inaugura o nouă formă a mun
cii îndreptate spre îmbogățirea cu- 
noștințelpr tehnico-profeeionale a. 

în secția noastră această problemă 
a constituit o preocupare permanen
tă atît din partea conducerii cît și 
din partea muncitorilor..." In con
tinuare articolul se referea la unele 
realizări pozitive, dar nu cuprindea 
nici un cuvînt despre risipa de elec
trozi.

M-am uitat bine la data articolu
lui : 7 l-a 1959. Fusese scris
chiar în ziua aceea, iar risipa de 
electrozi dăinuiește de mai mult 
timp. Confruntînd deci articolul de 
la gazeta, de perete cu situația de 
pe teren, au ieșit la iveală contra
dicții de neîmpăcat. Oaie să nu fi 
sezisaț tovarășul Delapeta și ceilal
ți tovarăși din colectivul secției a- 

ceste contradicții ? E oarecum nevero
similă această ipoteză. Tocmai de 
aceea propunem ca articolul tova
rășului Delapeta să fie înlccuit cu 
altul care ar putea începe cam așa : 
„Nu știm ce înseamnă reducerea 
prețului de cost, pentru că dacă am 
ști n-am lăsa pradă risipei electro
zii aceștia primiți din import... 
Numai cu cantitatea de electrozi 
actualmente stricați am putea plă
mădi zeci și zeci de tone de oțel..." 
Și așa mai departe...

1. DANUȚ1U

tehnice
După turnarea oțelului se apli

că pe maselote un praj exoterm 
carburant, amorsarea de aprindere 
făcîndu-se cu un jet de oxigen. Ca 
urmare a acestei metode, se reduce 
de la 15-18 la sută din volumul 
lingoului întreg, la 8-10 la sută. 
Deci prin micșorarea volumului 
maselotei se obține economie de 
metal. De asemenea consumul de 
lingotiere. in cazul turnării oțelu
lui în lingotiere direct conice, este 
mult mai scăzut (aproape cu o 
treime) fapt ce mărește valoarea 
economiilor.

Un antecalcul făcut in acest 
scop, arată că prin aplicarea aces
tei inovații se pot realiza anual 
economii in valoare de 3 milioane 
lei.

Ic oțelarilor, spre atragerea lot în 
mai mare măsură la rezolvarea 
problemelor de producție din sec
ție. Această formă intitulată „Teii- 
r.ica săptămânii" nu este altceva 
decît o variantă nouă a obișnuitei 
„Joi a oțelarulni”, mai apropiată 
însă de practica de fiecare zi a 
oțelarilor. In ce constă ea ? Să 
presupunem spre exemplu, că doza
rea cuptoarelor se face în mod ne
satisfăcător. Ca urmare, colectivul 
de tehnicieni al secției va pregăti 
o conferință axată pe principiile de 
bază ale dozării cuptoarelor, con
ferință care se va ține în fața 
muncitorilor din secție. In zîleîe 
care vor urma, tehnicienii și mai
ștrii vor discuta lă fața locului cu 
majoritatea muncitorilor fenomene
le legate direct de această proble
mă. După o săptâmina, oțelarii se 
vor întruni din nou și, bazați pe 
aportul adus în discuții de fie
care în parte, vor putea .labili în 
comun, cu mai multă ușurir.ți, 
cauzele care influențează în mod 
negativ dozarea cuptoarelor și 
măsurile practice ce trebuie luate 
pentru înlăturarea acestora.

Există toată siguranța că în fe
lul acesta rodul activității de pro
ducție a oțelarilor va fi în continuă 
creștere. Această siguranță este 
generată de faptul că prin noua 
inițiativă „Tehnica săptămînii" se 
realizează nu numai îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale ale oa
menilor, ci se încheagă totodată și 
o gîndire colectivă în nașterea și 
definitivarea măsurilor celor mai 
potrivite, îndreptate spre rezolva
rea problemelor vitale din secție^
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Epocala realizare a științei sovietice
0 nouă planetă se rotește în jurul soarelui

oare o nouă descoperire a 
uman ? Nu. Este o noua

Să fie 
geniului 
creație a acestuia, o stea sovietică, 
steaua secolului comunismului. Ea 
este strălucita confirmare a legii 
descoperită de Marx, că forțele de 
producție ale societății pot fi libere 
și se pot dezvolta armonios numai 
în condițiile socialismului și ale co
munismului.

Crearea acestei planete este un 
triumf al întregii omeniri și, înde
osebi. im triumf al oamenilor sovie
tici. un triumf al socialismului. Ra
chetei, ‘transformată de-acumr țn 
planetă, este închinată celui de-al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S. Vit ■- 
za cosmică care a permis rachetei 
să se transforme în planetă arti
ficială subliniază ritmul în care 
Uniunea Sovietică intenționează și 
de acum înainte să desfășoare în
trecerea cu lutnea capitalistă.

In primele zile de la lansarea ra
chetei cosmice s-au cules o serie 
întreagă de date pe care presa noa
stră le-a publicat. Programul obser
vațiilor asupra rachetei cosmice și 
programul, cercetărilor știlnțiNce 
au fost încheiate. Datele culese per
mit dezvoltarea continuă a con
strucției de rachete interplanetare.

S-au obținut rezultate importante 
pentru radiocomimicațiile cosmice 
la distanțe mari, s-au efectuat mai 
multe cercetări care prezintă o ma
re importanță științifică în proble
mele fizice ale spațiului cosmic, 
cercetări care lărgesc cunoștințele 
noastre despre univers.

Multiplele rezultate științifice ob
ținute vor fi date publicității pe mă
sura și natura prelucrării obser
vațiilor. In momentul de față rache
ta cosmică s-a stabilit definitiv pe 
orbita eliptică, pe care va efectua 
o mișcare periodică ca planetă arti
ficială. Elementele acestei orbite au 
fost anunțate anterior și ele ne 
sînt cunoscute. Orbita rachetei arti
ficiale este situată intre orbita Pă- 
mîntului și orbita planetei Marte. 
Distanța minimă dintre orbitele 
planetei artificiale și planetei Mar
te este de aproximativ 15.000.000 
kilometri, adică aproximativ de 1 
ori mai mică decît distanta dintre 
Pămînt si Marte, în timpul marilor 
opoziții ale acestei din urmă plane
te. Mișcîndii-se pe orbita c-i în iu- 
rul soarelui cu o perioadă de revo
luție siderală de aproximativ 447 
de zile terestre, pianeta artificială 
se va apropia în aproximativ 5 ard

din nou de pămînt, dar distanța ei 
de pămînt va fi totuși de r. 
zeci de milioane de

Astfel, lansarea
1959 a unei rachete
tice care a devenit

dinul a 
kilometri, 
la 2 ianuarie 
cosmice sodie- 
perdru totdea

una prima planetă artificială a în
tregului nostru sistem solar, con 
stituie un evniment memorabil al 
epocii de construire a comunis
mului și inaugurează era zboruri
lor interplanetare.

TEMPE ANU CORIOLAN 
Profesor Școala Medie Mixtă 

Hunedoara

„NEW YORK TIMES-: O realizare 
excepțională

NEW YORK (Agerpres). — Zbo
rul rachetei cosmice sovietice în 
spațiul interplanetar continuă să 
stea în centrul atenției opiniei pu
blice americane. Posturile de radio 
și televiziune transmit cu regulari
tate știrile de la Moscova cu'prin- 
zind ultimele date asupra zborului 
rachetei cosmice și a locului in 
care se află.

Ziarele de' duminică de la New 
York publică sub titluri mari nume
roase articole și corespondențe ale 
comentatorilor lor din Moscova, 

hington și Londra. Un spațiu

(9 adevărată revoluție
Comparația — viteza, greutatea, 

dirijarea rachetei de pe pămînt pe 
traiectoria dinainte stabilită, bogă
ția și diversitatea aparatelor de pre
cizie — e zdrobitoare. Noul mem
bru al familiei cosmice, sau „Plane
ta roșie" cum o numește ziarul 
vest-german „W-elt am Sonntag" în
trece în greutate de peste 37 ori 
corpul pe care S.U.A. a încercat, 
de altfel fără succes, să-l lanseze 
spre lună. Noua planetă, creată de 
mina omului, care se așează defi
nitiv pe orbită în jurul soarelui, 
avînd anul său egal cu 15 
luni terestre, dovedește în modul 
cel mai grăitor că știința și tehni
ca țării sovietice întrec pe toate 
tărîmurile fanteziei, realitatea cea 
mai concretă.

Semnalele planetei artificiale ce 
au fost ascultate cu emoție de că
tre întreaga omenire, reprezintă 

bucurie și entuziasm, pe care am 
simțit-o și eu la prima veste.

Comentariile oțelarilor noștri și 
aie celorlalți siderurgiști nu pără
sesc subiectul; racheța cosmică.

Impresionanta viteză — cea de a 
doua viteză cosmică — distanța 
la care se găsește racheta față de 
pămînt cea un milion kilometri 
semnalele de comunicație ale apa
ratelor, izbînda asupra gravitației, 
asupra forței care țme omul pe pă
mînt, ne inspiră năzuințe noi făcîn- 
du-ne să avem certitudinea să cre
dem că generația noastră va îm
plini visul 
îndrăznețe 
menești.

Bucuria
care nutrim sentimente de profun
dă simpatie și respefct savanților 
și oamenilor sovietici. Iată de ce 
închinăm întreaga noastră forță și 
pricepere biruinței socialismului 
triumfător.

de veacuri al celor mai 
și cutezătoare minți fl

noastră crește, pentru

LABUNEȚ VALER 
maistru oțelar

Sîntem

Omul sovietic descoperă 
tainele universului

Începutul anului 1959 — prin lan
sarea primei rachete cosmice — mar
chează o nouă victorie a științei și 
tehnicii sovietice în explorarea 
spațiului interplanetar.

Ea constituie în primul rînd o 
victorie a socialismului și al înfră
țirii între popoarele U.R.S.S.

Gîndurile de veacuri ale omenirii 
de a se desprinde de pe suprafața 
pămîntuhii și de a se îndrepta spre 
alte planete în îndepărtatul cos
mos, devin o realitate de necon
testat datorita .giganticelor realizări 
tehnico-științifice de geniul crea
tor al oamenilor sovietici, cărora 
le sînt create de către statul sovie
tic cele mai optime condiții de 
activitate multilaterală.

Inimile noastre, ale tuturor celor 
ce muncim pentru propășirea patri
ei dragi, se umplu de bucurie și 
sîntem alături de făuritorii măre
țului succes obținut de știința și 
tehnica sovietică, care și-a dovedit 
din nou întîietatea pe arena mon
dială.

Acest incontestabil succes l-au 
închinat savanții sovietici partidului 
lor drag, celui de al XXI-lea Con
gres al P.C.U.S,

BADIU AVRAM
secretar al Comitetului regional 

A.S.I.T, filiala Hunedoara

Omenirea 
obișnuiască 
tența sateliților 
vanții sovietici 
realizare.

Vestea că la
r.ea Sovietică a lansat o rachetă 
interastrală a străbătut globul pâ- 
mîntesc. Din toate colțurile lumii 
oamenii au salutat cu bucurie a- 
ceastă noua realizare și milioane 
de ochi au urmărit înaintarea ei 
către soare. Secera și ciocanul sim
bol al muncii libere și înfrățite, fi
xate pe rachetă, duc în lumea aștri
lor salutul vieții noi și al păcii. Ra 
cheta interastrală care a trecut de 
lună și a intrat în 
se învîrte în jurul 
tînd prima planetă

In toate colțurile
pe șantierele I.C.S.H., la aflarea 
știrii despre această formidabilă 
realizare, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii noștri comentau emoțio
nați și mîndri evenimentul. Mîndria 
lor era a unor oameni care fac 
parte dintr-o țară a cărei libertate 
o datorăm Uniunii Sovietice, marea 
țară prietenă, unde a fost posibilă 
o asemenea uriașă cucerire știin
țifică.

In lupta Uniunii Sovietice pentru 
coexistență pașnica cu toate țările, 
indiferent de orînduirca lor politică, 
această realizare este o dovadă a 
muncii creatoare și a dorinței de 
pace a popoarelor sovietice.

Și alții au făcut încercări spre

n-a ajuns încă să se 
de a bineiea cu exis- 

artificiali, cind sa- 
i-au dat o nouă

2 ianuarie, Uniu-

orbita soarelui 
lui, reprezen- 

artificială.
de mur.că de

continuă să urmărească cu mare 
sovietice în spațiul cosmic

Opinia publică cfin Berlin 
interes zborul victorios al rachetei

Presa cotidiană continuă să publice comentarii despre lansarea 
rachetei cosmice sovietice, care a devenit prima planetă artifjpală a 
sistemului solar Ziarele din Berlin subliniază că poporul sovietic a 
obținut un nou și strălucit succes, care are o însemnătate covîrșitoa- 
re pentru viitoarele călătorii inter planetare.

Lansarea cu succes a unei ra chete cosimce în direcția lunii a 
adus Uniunii Sovietice un prestigiu binemeritat la care și-a adus apor
tul întregul popor al Uniunii So vietice.

In foto: Un grup de cetățeni în fața chioșcului de ziare discutînd 
despre noul succes a! oamenilor de știință sovietici.

emoționați și 
cercetarea dpațiului cosmic;, lan- 
sînd cîteva rachete, dar acestea au 
fost departe de a da rezultatele 
scontate. Atît din punct de vedere 
științific, cît și practic; ele au dove
dit o simțitoare rămînere în urmă. 
Acest lucru s-a întîmplat cu rache
tele S.U.A., care au excelat prin 
nume pompoase, însă ele nu s-au 
ridicat în spațiul cosmic decît cu 
o durată foarte scurtă, cu toate că 
în jurul lor s-a făcut extrem de 
multă propagandă.

Darul făcuf omenirii iubitoare 
de pace de către Uniunea Sovietică 
acum, la început de an, ne îndrep
tățește să credem că nu va fi 
mult pînă va apărea știrea că omul 
a început călătoriile în spațiul 
cosmic și înapoiat pe pămînt ne va 
împărtăși impresiile culese acolo.

Știința nu a admis niciodată 
imposibilul, Astăzi ea nu mai per-

mîndri
mite nici irealizabilul. Faptele știin
ței și tehnicii sovietice au dovedit-o 
și o vor dovedi și în viitor.

Mă întreb ce se fac acei ameri
cani care înșelați de propaganda 
nefastă a presei și radioului puse în 
slujba dolarului au „cumpărat" te
renuri îr.' lună ? Astăzi luna nu 
mai este la modă. Știința a depă
șit-o, iar acțiunile americane scad 
vertiginos.

Realizarea măreață și formida
bilă în același timp a oamenilor 
de știință din lumea socialistă, 
este o mîndrie pentru noi toți și 
în același timp un îndemn în mun
că pentru construirea socialismului 
în lupta pentru pace, și înfrățirea 
între oamenii muncii din lumea 
întreagă.

VLAD T1BERIU
I.G.S.H.

deosebit de mare acordă uriașului 
succes al științei și tehnicii sovieti
ce ziarul „New York Times" care 
consacră acestui eveniment multe 
articole și corespondențe.

„Ne alăturăm aplauzelor care se 
fac auzite în întreaga lume în le
gătură' cu noul triumf al științei 
sovietice, se spune în articolul re
dacțional al acestui ziar. „Lansa
rea unei greutăți atît de mari de pe 
părnîht, la sute de mii de mile în spa
țiul interplanetar, reprezintă o coti
tură istorică", „Cercetarea directă a 
sistemului solar de către om a în
ceput" — astfel apreciază ziarul 
zborul rachetei cosmice sovietice. 
Intr-o trecere în revistă a princi
palelor evenimente ale săptămînii, 
,,New York Times" subliniază că, 
lansînd racheta, Uniunea Sovietică 
a realizat din nou un triumf uriaș. 
„Aceasta constituie desigur o reali
zare excepțională care inaugurează 
secolul călătoriilor interplanetare... 
Rușii dețineați pînă acum, întîieta
tea asupra S.U.A. în domeniul dez
voltării rachetelor interplanetare."

Corespondentul din Washington 
al ziarului „New York Times" ex
primă aceeași părere. „La sfîrșitul 
acestei săptămîni, scrie el, Statele 
Unite au descoperit din nou că 
sînt mult în urmă în curșa inter
planetară. Prin trimiterea rachetei 
în zona Lunii și dinfcolo de ea. 
Uniunea Sovietică a dobîndit un 
triumf tehnic corespunzător — da
că nu superior — lansării primilor 
sateliți ai pămîntultii. Faptul că 
Uniunea Sovietică a realizat suc
cese într-un domeniu în care State
le Unite au eșuat de patru ori a 
subliniat superioritatea tehnică și 
morală a Uniunii Sovietice". „Ga 
experiment științific, scrie corespon
dentul în continuare, racheta repre
zintă pentru studierea spațiului cos
mic un laborator interplanetar ine
galabil..."

„NEW YORKPOSTU: 
Rușii și-au menținut 
rolul conducător în 
crearea rachetelor 

cosmice

el, și-au 
rolul lor 
Hachetplor

Lună, con-

Ziarul „New York Post" a pu
blicat articolul lui Max Lerner, 
consacrat zborului rachetei cosmice 
sovietice. „Rușii, scrie 
menținut în mod vădit 
conducător în crearea 
cosmice."

„Lansarea rachetei în
tinuă autorul articolului, este uri 
triumf nu numai al tehnicii sovie
tice, care într-adevăr a obținut foar
te mari succese, dar și un triumf 
al omului care a realizat-o... Pentru 
prima oară un proiectil realizat de 
mîna omului zboară în cosmos, tre
ce de la o planetă la alta, cu o vi
teză care învinge forța de atracție 
și explorează universul",

„JENMINJ1BAO“: Lansarea rachetei cosmice sovietice deschide 
era măreață a zborurilor interplanetare

PEKIN (Agerpres). — Lansarea 
rachetei cosmice în Uniunea Sovie
tică a stîrnit un viu interes în Chi
na. Atenția a sute de milioane de 
oameni este ațintită asupra acestui 
eveniment, căruia îi sînt consacrate 
adunări și mitinguri ale oamenilor 
muncii de la uzinele, fabricile, insti
tuțiile de stat și instituțiile de în- 
vățămtnt din Pekin, Țrianțzin, Quan-

cijon și alte orașe din R. P. Chi
neză. Pe străzile orașelor au avut 
loc manifestații festive consacrate 
lansării rachete], cosmice.

Informațiile, numeroasele articole 
comentariile și fotografiile consa
crate lansării rachetei cosmice ocu
pă în ziare o pagină Și jumătate 
pînă la două pagini. Lansarea ra
chetei cosmice sovietice în direcția 
Pinii, scrie tn titlu Menminjibao",

deschide era măreață a zborurilor 
interplanetare și dovedește superio
ritatea incomparabilă a socialismu
lui.

„Nu este departe ziua cind omul 
va păși pe suprafața celorlalte pla
nete", subliniază ziarul „Dagun- 
bao". „O nouă mărturie a faptului 
vă vîntul de la Răsărit este mai puter
nic decît oîntul de la Apus", scrie 
în titlu ziarul „Quanminjibao"



R. I». ALBANIA

Amatori de lucruri de furat

La It ianuarie 1946, reprezentanții poporului albanez, convocați i 
în Adunarea Constituantă a Albaniei, au proclamat Albania republi- i 
că populară. Acest act a consfințit victoria luptei eroice a poporului i 
albanez împotriva cotropitorilor străini și asupritorilor feudali au- ; 
tohtoni. Poporul albanez, care pînă la eliberare a îndurat jugul nemi- ; 
loasei exploatări, a devenit stăpîn pe vecie pe destinele patriei, por- i 
nind cu înflăcărare pe drumul fău ririi unei vieți fericite.

La aniversarea proclamării R. P. Albania poporul albanez frece i 
în revistă marile victorii obținute în construcția socialistă sub condu- ; 
cerea Partidului Muncii, cu ajutorul frățesc al Uniunii Sovietice și al i 
țărilor de democrație populară.

BILANȚUL LNUI AN RODNIC
in anul 1958 în R. P. Albania 

a continuat cu avînt dezvoltarea 
forțelor de producție, ridicarea bu
năstării materiale și a nivelului 
cultural al poporului muncitor.

Planul global al producției indus
triale pe anul 1958, a fost îndepli
nit în proporție de 102%, depășin- 
du-se cu 20% nivelul anului 1957.

Numărul cooperativelor agricole 
de producție a crescut ia aproxi
mativ 2,000. Ele dispun de 284,2 
mii ha. pămînt arabil, ceea ce re
prezintă 76,2% din întreaga supra
față arabilă a țării. Mecanizarea 
lucrărilor agricole a sporit în com
parație cu anul 1957 cu 36%. O 
dezvoltare simțitoare au luat po 
miciiltura,, viticultura și cultura 
măslinilor. Planul lucrărilor de cons
trucție pe anul 1958 a fost îndepli
nit cu succes ; volumul lucrărilor 
de construcție a crescut cu 23% 
față de anul 1957.

Anul trecut a fost dată în exploa
tare hidrocentrala „Karl Marx“, au

Dezvoltarea agriculturii
Agricultura R. P. Albania produ

ce in prezent cu 125% mai mult de
ci! înainte de război. In creșterea 
producției agricole joacă un mare 
rol stațiunile de mașini și tractoare, 

înainte de eliberare, mașinile a- 
gricole erau cu totul necunoscute 
majorității țăranilor albanezi. Pen
tru a recupera rămînerea în urmă, 
s-a acordat o deosebită importanță 
mecanizării muncilor agricole. In 
acest scop țările socialiste, în frun
te cu Uniunea Sovietică, au livrat 
Albaniei numeroase tractoare și 
mașini agricole.

In 1957, numărul stațiunilor de 
mașini și tractoare s-a dublat fața 
de anul 1950. In prezent agricultu
ra țării este deservită de 2.760 trac-

Cercetări științifice
In R. P. Albania funcționează o 

serie de institute științifice, care 
prin activitatea lor contribuie la 
progresul și dezvoltarea agricultu
rii. Printre acestea se numără Ins
titutul de cercetări agricole „Miciu- 
rin“ din localitatea Lușhnia. Pe 
baza studiilor și experiențelor, ins- 
4 i tu tu! recomandă producătoriifor 
cele mai bune varietăți de cereale 
și plante industriale în funcție de 
condițiile locale, asigurîndu-se ast
fel o recoltă mai bogată.

In cursul anului 1958 s-au exe
cutat 20 de studii și 90 experiențe 
în legătură ai problemele principa
le ale cultivării griului, porumbului, 
tutunului, bumbacului etc. Institutul 
a efectuat aceste experiențe pe lo
turi experimentale, precum și pe 

continuat lucrările pentru construi
rea unei fabrici de înnobilare a 
minereului de cupru la Kurbanesh 
ș. a.

Venitul național ai Republicii 
Populare Albania a crescut cu 15% 
în comparație cu anul precedent, 
salariul real al muncitorilor și 
funcționarilor a crescut cu 6%. In 
același timp a sporit capacitatea de 
cumpărare a populației.

Conform prevederilor, în 1959 
producția globală a întregii indus
trii va depăși cu 17% nivelul anu
lui 1958. Valoarea întregii produc
ții agricole va spori cu 26%.

Volumul total al investițiilor ca
pitale va însuma 13.600 milioane 
leki, adică cu 40% mai mult decît 
în anul 1958. Vor fi construite noi 
întreprinderi și vor fi reconstruite 
numeroase întreprinderi existente. 
Pentru populație se vor construi 
220.000 m.p. de suprafață locuibilă 
— cu 39% mai mult dejdît în anul 
1958.

toare, precum și de mii de mașini 
agricole.

In anul 1958 capacitatea stațiu
nilor de mașini și tractoare a cres
cut cu 40% în raport cu anul pre
cedent.

! ★

In 1957 în R. P. Albania s-a ob
ținut o recoltă de cereale panifica
bile cu 100% mai mare decît în 
1938. Anul trecut producția de grîu 
a depășit cu 130% producția din 
1938. iar producția de secară — cu 
177%.

Conform prevederilor celui de-a! 
doilea plan cincinal, în anul 1960. 
volumul producției de cereale pani
ficabile va crește cu aproximativ 
146% față de anul 1955 și cu a- 
proape 243% față de anul 1938.

în slujba producției
suprafețele cooperativelor agricole de 
producție și gospodăriilor de stat 
din diverse regiuni ale țării. Timp 
de doi ani colaboratorii științifici ai 
institutului au experimentat diferi
te varietăți de grîu care dau o 
producție cu 13-20% mai mare de
cît cele cultivate pînă în prezent. 
Alte studii au avut ca scop deter
minarea efectelor îngrășămintelor 
chimice asupra culturilor de grîu 
și de bumbac, precum și stabilirea 
consumului de semințe la hectar.

S-au obținut rezultate bune în 
studiul celor mai bune varietăți 
de tutun, s-au realizat noi hibrizi 
de porumb cu o producție de 15- 
20% mai mare decît cele cultivate 
pînă acum.

Avîntul industriei 
construcțiilor

In anul 1958, volumul lucrărilor 
de construcție întreprinse în R. P. 
Albania a crescut cu 23% față de 
anul precedent. Anul trecut au fost 
date în folosință cele 4 turbine ale 
hidrocentralei ,,Karl Marx", au fost 
instalate două linii de înaltă ten
siune, avînd o lungime de 47 km. 
și a început montarea unei noi linii.

Planul de construcție pe anul 
1959 depășește cu 28% pe cei al 
anului trecut. Printre construcțiile 
ce vor fi întreprinse se numără: 
54 de întreprinderi industriale din
tre care 36 vor fi date în folosin
ță chiar în cursul anului. Anul a- 
cesta vor continua lucrările la hidro
centralele de la Bistrița și de Ia 
Skopot, fabrica de ciment de la 
Vlora, fabrica de înnobilare a cu
prului de la Kurbanesh, fabrici de 
cărămizi, de panificație și combi
natul alimentar de la Tirana, 13 fa
brici de vinificație, trei mari între
prinderi frigotehnice, linii de înaltă 
tensiune etc.

Volumul lucrărilor de ameliorații 
va crește cu 48% în comparație cu 
anul 1958,

In anul 1959, fondurile alocate 
construirii de școli, creșe și spita
le cresc cu 26% în comparație cu 
anul 1958; vor fi construite dru
muri noi, vor fi asfaltate mai multe 
șosele etc

In ultimii ani a luat o deosebită 
amploare construcția de locuințe. 
In 1958 în fiecare zi s-au terminat 
șapte apartamente față de trei în 
1957, Anul trecut au fost date 
în folosință 2.550 de noi aparta
mente.

U.R.S.S.: La o facultate serală
Aci/m .aij fi fost greu să-ți amin

tești cine a fost inițiatorul organi
zării unei facultăți serale de auto
matică și telemecanică pe lingă 
uzina de aparate de radio „Pună- 
ne RET“ din Tallin. La aceasta 
s -au gîndit în același timp mai mul
te persoane. Și Tania Rode, secre
tara Comitetului de Comsdmol, și 
tînărul tehnolog Enn Roose, și 
mont or ul Tamara Pavlova, și ingi
nerul constructor Leonid Volghin. 
O delegație a fost trimisă la Insti
tutul politehnic din Tallin. Direc
torul institutului a acceptat bucu
ros propunerile tinerilor. S-a ho
tărî! ca institutul să delege cîțiva 
profesori cu experiență, iar uzina 
să-și caute uri local. Peste puțin 
timp în toate secțiile uzinei s-a 
transmis prin megafoane știrea că 
au început înscrierile pentru admi
tere în facultatea serală de automa
tică și telemecanică

După o lună, peste 100 de tineri 
muncitori s-au adunat într-o sală 
mare. Viktor Ivanovici Ett, directo
rul uzinei, vorbi muncitorilor des
pre primele facultăți muncitorești 
înființate în 1931, absolvite de mii 
de comuniști și comsomoliști.

A doua zi după această adunare, 
la uzină au început cursurile de

Un obiect găsit, și mai ales un 
obiect dat în păstrare, trebuie re
stituit proprietarului. Această re
gulă elementară o cunoaște pînă și 
un școlar. Este de presupus, deci, 
că ea trebuie respectată cu atît 
mai .mult în relațiile dintre țări, 
mai ales cînd este vorba de valori 
naționale.

Din păcate, linele puteri occiden
tale uită acest lucru. In Canada, 
de pildă, se mai află și astăzi go- 
belinuri poloneze de mare valoare, 
trimise acolo în păstrare în timpul 
războiului. Ele constituie un bun 
național al poporului polonez. Gu
vernul Republicii Populare Polone 
a cerut în repetate rînduri să i se 
restituie aceste capodopere ale artei 
naționale, dar nu a primit nici un 
răspuns.

S-a aflat de asemenea că mai 
multe opere de artă aduse în S.U.A.

N.A.T.O, : Drumul e nesigur.
Glasul predecesorilor: In schi mb sfîrșitul e sigur.

Desen de A ANDRONIC

Prin secția de rectificare a benzenului
(Urmare din pag. 2-a col 1-3).

rătăcit prin păienjenișul de conduc
te, pompe, rezervoare și aparate de 

control. Tînărul îmi explica pe scurt

pregătire pentru examenele de ad
mitere în școala superioară. Cursu
rile au fost organizate de comitetul 
de Comsomol. In toate secțiile tine
rii muncitori vorbeau aproape nu
mai despre sinus și cosinus, iși de
monstrau reciproc teoreme, găseau 
,,x-uri“. reciteau .Evgheni One ghin". 
,..4șa s-a călit oțelul" și alte opere. 
Eforturile n-au fost zadarnice: du
pă examene 42 de tineri muncitori 
au devenit studenți ai facultății 
serale.

Patruzeci si doiI E o cifră mită 
sau mare ? La început numărul do
ritorilor de a deveni studenți a fost 
de peste 100! Cei care nu au reu
șit la examene au hotărî: să amine 
școala pe un an sau pe doi ani de
oarece niciodată nu este prea tirziu 
să înveți.

La uzină s-au luat o serie de 
măsuri pentru studenții din primul 
an. Directorul a hotărît ca toți stu
denții să lucreze numai în schimbul 
de zi. Cu cîtă bucurie a fost citi: 
primul program de studii apărut m 
hol: geometrie analitică, fizică, 
bazele marxism-leninismuliti. < lim
bă străină! Studenții-muncilor: ’> 
amintesc cu plăcere acest lucru.

Studenți-muncitori! Ziua îi pu
teți vedea în secții aplecați deasu- 

după război din muzeele germane 
au qvut o soartă și mai tristă. Cu 
trei zile înainte de sărbătorile 
crăciunului, ele au fost vindute la 
licitație.

De remarcat că „Direcția pentru 
bunurile proprietate străina" din 
S.U.A., care a organizat la Was
hington revoltătoarea licitație, a 
făcut tot ce'i-a stat în putință pen
tru ca aceste capodopere ale pic
turii mondiale să nu ajungă din 
nou în muzeele germane. Deși a- 
ceste muzee, cărora tablourile le 
aparțin pe drept, ar fi dorit chiar 
să le răscumpere, ele n-ar fi putut 
s-o facă, deoarece s-a specificat că 
la licitație pot să participe numai 
americani.

Se pare că pe noii proprietari ai 
tablourilor germane nu-i deranjea
ză de loc faptul că și-au completat 
colecțiile cu lucruri de furat.

cum în labirintul acesta de împleti
turi metalice, benzenul brut trece, 
printr-un proces tehnologic la baza 
căruia stau punctele de fierbere ale 
compușilor îngemănați în benzenul 
brut și densitatea lor diferită. In 
prima etapă benzenul brut se ra
mifică în -..frecția cap“ — cum i se 
spune primului produs separat din 
care se extrage sulfura de carbon 
și alți solveați care pe parcurs de
vin de sine stătătoare...

Abia la plecare mi-am amintit că 
furat de discuție nu luasem numele 
maistrului din poza nr. 4.

— Butiea.. Burtea iosif — mi-a 
dat tînărul și această ultimă indi
cație. zimbind puțin stingherit. .4 
fost surprins' tocmai cînd transmi
tea la telefon producția din ziua 
respectivă...

S. IONESCU

pra meselor de lucru, iar seara — 
la cursurile facultății.

Mi i unul dintre studenții de ta 
facultatea serală nu și-a ales mttm- 
plăior specialitatea : ei au îndr lgi- 
t-o încă în producție. Majorii uea 
tinerilor și-au făcut următoarele 
■'a.iuri: trei ini vor îmbina școa
la cu munca în producție, iar apoi 
se vor înscrie la secția cu frecven
ță a institutului. Ei se cor întoar
ce după aceea în producție în noi 
le lor posturi nu numai cu diplome 
ci și cu o prețioasă experiență, în
armați cu adevărata cunoaștere a 
profesiei alese.
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