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HUNEDORENE

Nftlltfitl de P® șantierele llUUlUjl de construcții
La bateria de cocs

Unul dintre multele șantiere un
de constructorii își desfășoară acti
vitatea pe un front larg de lucru 
este și cel de la bateria a treia de 
cocsificare. Conștienți de marele 
rol ce 1 are această baterie în spo
rirea producției de fontă și respec
tiv de oțel, constructorii depun efor
turi susținute pentru darea ei în 
funcțiune cît mai devreme. O bună 
parte a lucrărilor au șl fost executa
te. La turnul de cărbune nr. (2 se 
dă acum o adevărată bătălie pentru 
grăbirea finisajelor interioare — 
terminarea tencuielilor si a vopsita- și Lupu Mihai.

La ofelăria nouă

lui, pentru fixarea instalațiilor etc. 
Tot în stadiu de finisare se mai 
găsesc instalațiile de. măcinare 
brută și fină a cărbunelui.

Realizarea acestor lucrări în con
diții cînd temperatura se menține 
la cîfeva grade sub zero, a necesi
tat multe eforturi. S-ar putea spune 
multe despre dulgherii și fierarii 
betoniști conduși de maistrul co
munist Popa Cornel, care sint me
reu în frunte. Alături de faptele 
lor, de remarcat sînt și rezultatele 
obținute de brigăzile conduse de 
cunoscuții fruntași Latzo Erancisc

Noțiunile teoretice se însușesc temeinic numai cînd sînt însoțite de 
aplicații practice

In foto : Elevele Pîrîianu Valen tina și Paraschivescu Cerna din cla
sa a X-a a Școlii medii mixte Hune doara, la lecția de anatomie, răspun- 
zînd întrebărilor profesorului Fotes cu Romulus
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Cinstinda-i 
pe ceferiști

Duminică 15 februarie a.c., 
numeroși oameni ai muncii 
s-au adunat în sala cinema
tografului Maxim Gorki, 
pentru a sărbători ziua ce
feriștilor. Cu acest prilej a 
vorbii tovarășul Moise A- 
vram — directorul transpor
turilor din C.S.H.

O adunare asemănătoare 
a avut loc și la clubul ,,30 
Decembrie" din tabăra nr. 1 
a combinatului.

Republicile sovietice 
in imagini

Zilele trecute subfiliala 
A.R.L.U.S, — Hunedoara a 
amenajat in fața sediului 
Comitetului orășenesc de 
partid o interesantă expoziție 
cu imagini și cifre din cele 
16 republici ale U.R.S.S.

Pe itru progresul 
noului

i
l
t

Pe șantierul noii oțelării Martin 
în afară de operația de înzidire a 
melanjorului, avansează lucrările 
mecanice la echilibrarea- lui și de 
consolidare a halei. In cealaltă par
te a oțelăriei se fac însemnate lu

crări de excavații în vederea tur
nării fundațiilor pentru, prelungirea 
halei corpului principal. Pînă la în
ceputul acestei săptămîni au fost 
executate circa 50 la sută din vo
lumul excavațiilor" de pămîrit.

Șapte blocuri în construcție

FURNALELOR NOASTRE, i

In scopul dezvoltării miș
cării de inovații și îmbună
tățirii condițiilor de muncă 
în construcții, conducerea 
I.C.S.H., comitetul sindical 
și cercul A.S.I.T. din între
prindere, au organizat un 
concurs intern de inovații. 
Concursul este dotat cu pre
mii.

cocs mai mult, mai bun și mai ieftin!

Șapte blocuri muncitorești se gă
sesc în plină construcție în cvar
talul de la poșta nouă. E un fapt 
deosebit, ținînd seama că lucrările 
se desfășoară pe un asemenea ger 
cînd termometrul indică peste 10 
grade minus.

Aceasta se datorește în primul 
rînd constructorilor, precum și unor 
măsuri organizatorice luate la vre
me. Tot secretul — așa spun cons

>
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Cu mai bine de un deceniu în 
urmă, cînd a primit botezul focu
lui, furnalul IV era considerat 
cel mai mare din țară, mîndrie a 
industriei noastre siderurgice. A- 
cest titlu n-a putut fi însă păs
trat multă vreme. Industria stde- 
x rurgică a prins să se dezvolte 

c cu pași de gigant. Lîngă fuma 
? iul IV s-a înălțat furnalul VI — 
X mult mai mare. Apoi a intrat in 

funcție furnalul V de 700 m.c. 
o care singur dă o producție de 
) fontă de 1,5 ori mai mare de- 
î cît întregul volum de fontă pro- 
\ dus în țara noastră in 1938. In
/ cifiva ani furnalul IV a ajuns
i din cel mai mare — un furnal 
) mijlociu. Este și aceasta o măr- j turie a vertiginoasei dezvoltau
\ a economiei noastre naționale pe
1 calea socialismului.

Totuși furnalul IV și a păstrat 
un renume : acela de furnal frun
taș. Un renume mult mai greu 
de menținut, care cere din partea 
celor ce lucrează aici, eforturi 
susținute, pasiune față de mese
rie, eroism în muncă. Asemenea 
oameni sînt comunistul Cîndea 
losif, prim-topitor al furnalului, 
maistrul Zlătior Ioan, ajutorul 
topitor Manolache Toader șl cei
lalți.

Cfndea losif, bătrînul prim- 
topitor al furnalului, a ajuns î» 
pragul pensiei. Dar la muncă 
nu-1 întrece unul tînăr. Se pre 
gătește șarja și sînt atîtea de fă
cut! Cine știe mai bine ca el 

tructorii — este o stație tip „Sizov” 
pentru prepararea caldă a betoane- 
lor și mortarelor, precum și trans
portul lor mecanizat cu ajutorul 
unei pompe. Așa se face câ acum 
constructorii continuă cu succes 
lucrările de tencuire interioară la 
patru blocuri. La altele două se 
execută finisările interioare, iar la 
al șaptelea, blocul nr. 84, se mon
tează șarpanta.

♦ ♦♦<

ȘARJA la FURNALUL IV
cum se pregătesc rinele, cum și 
cînd trebuie străpuns șticul. Și-i 
mînios prim-topitorul cînd vreu
nul din echipă nu muncește așa 
cum trebuie. Dar cu toții o știu 
că de la el n-au decît de învățat. 
Au de învățat cum trebuie respec
tat regimul de temperatură, gra
ficul de descărcare, cum să men
țină ordinea și curățenia.

Alături de topitori, în aceeași 
luptă sînt angajați și încărcătorii

furnalului.
aflați cîțiva
metri deasupra 
Banda rulantă toarnă încontinuu 
în clopotul furnalului cînd mine
reu, cînd cocs, cînd calcar, sau 
alte adausuri. Cantități mari, dar 
toate cîntărite, respectîndu-se 
strict proporțiile, nivelul de în
cărcare — într-un cuvînt conform 
regulilor tehnologiei încărcării, 
încărcătorii Negru Gheorghe, 
Prodan Ioan și Ghișe Gheorghe 
știu să-și facă datoria I

★
Munca Ia furnal nu este — așa 

cum s-ar crede — o muncă agi
tată. Oamenii lucrează in liniște 
în jurul colosului cu inima incan 
descentă. Bătrînul Gîndea curăță 
cu migală gura șticului. Mano- 
lache uscă rina. Maistrul a ple
cat să vadă ce-i cu oalele de nu 
mai vin. Totul pare liniștit, dar 
oamenii acumulează forță pentru

Colectivul de muncă al uzinei 
cocso-chimice a primit cu deosebi
tă bucurie sarcinile trasate de ple
nara C.C. al P.M.R, din noiem
brie 1958, privind dezvoltarea în- 
tr-un ritm mai intens a industriei 
noastre siderurgice. Pătruns; de ne
cesitatea sporirii rapide a produc
ției de metal — sarcină arătată de 
tovarășul Gheorghe G.heorghiu-Dej 
la plenară — cocsarii hunedoreni 
au analizat cu spirit gospodăresc 

bătălia care se apropie: elabo
rarea șarjei.

Și iată că momentul a sosit. In 
cîteva minute de muncă încorda
tă, de luptă cu temperaturile înal
te, șticul gurii de evacuare a 
zgurii a fost străpuns. Acesta 
este doar preludiul. Oamenii își 
acumulează din nou forțe pentru 
bătălia hotărîtoare, pentru șarja 
de fontă. Rinele, pînă atunci ne
gre și reci, se transformă în fluvii 
de foc. Fonta curge din belșug.

La cîțiva pași de furnal, în 
cabina de comandă, s-a oprit pen
tru cîteva clipe inginerul Gons- 
tantinescu Constantin, șeful sec
ției a l-a furnale. Își consultă 
carnetul de notițe și nu-și poate 
ascunde mulțumirea. Plenara din 
noiembrie a chemat siderurgiștii 
să dea patriei mai multă fonti, 
mai mult oțel, pe baza îmbunătă
țirii substanțiale a indicilor de 
utilizare a agregatelor. Aceasta 
a devenit o cauză scumpă celor 
care făuresc metalul, și rezulta 
tele se văd Deși producția pla
nificată e mult mai inare decît 
cea de anul trecut, în prima ju
mătate a lunii februarie furnalui 
IV a dat 269 tone de fontă în 
plus. Este furnalul care atinge 
acum ce! mai înalt indice de uti
lizare pe secție, realizîndu-se în 
același timp o economie de 50 
kilograme cocs pe tona de fontă

Semn că furnalul IV și oamenii 
lui nu și-au pierdut renumele.

I. BARBU 

posibilitățile ce le au pentru a în
deplini și a depăși sarcinile de pro
ducție pe acest an. Consfătuirile 
de prodtfcție organizate în toate 
secțiile uzinei au scos la iveală 
noi rezerve interne care permit să 
mărim productivitatea muncii, să 
reducem prețul de cost.

Pe baza rezultatelor frumoase 
obținute în anul 1958, cînd s-au 
produs 39.700 tone cocs peste plan, 
colectivul de muncă al uzinei coc
so-chimice s-a angajat să dea în 
acest ăn peste prevederile planului 
30.000 tone cocs metalurgic, 80C 
tone gudron, 250 tone sulf topit, 
400 tone benzen pur și să reducă 
prețul de cost eu 2 Iei pe tona de 
produs fată de realizările anului 
1958.

In prezent harnicii muncitori de 
Ia bateriile de cocs se străduiesc 
să dea viață angajamentelor luate. 
Planul de producție pe luna ianua
rie a.c. a fost depășit cu 10,99 la 
sută, iar pînă la data de 15 februa
rie s-a dat peste plan cu 2.000 to
ne cocs mai mult.

Condițiile grele de iarnă dau 
mult de lucru și muncitorilor de 
la bateriile de cocsificare, unde de 
multe ori instalațiile de aer com
primat de la mașinile de șarjare 
îngheață, produeîndu-se astfel timpi 
morți și pierderi de producție.

Cu toate greutățile care există în 
fața noastră, acum în perioada de 
iarnă, cocsarii nu încetează nici o 
clipă lupta pentru a da furnalelor 
Cocs din ce în ce mai mult și <le

---------- - ' -♦♦♦

O NOUA MĂRTURIE de patriotism 
A OTELARILOR

Oțelării combinatului siderurgic 
din Hunedoara au făcut primul bi
lanț al rezultatelor obținute în în
trecerea pentru sporirea producției 
de oțel prin mărirea indicilor de uti
lizare a cuptoarelor cu 10 la sută. 
Astfel, de la începutul anului și 
pînă în ziua de 17 februarie a.c. ei 
au elaborat peste sarcinile de plan 
6.926 tone oțel Martin și 928 tone 
oțel electric.

bună calitate. Zilele trecute tot co
lectivul uzinei s-a bucurat cînd coc
sarii de la secția baterii au reușit 
să obțină cea tr.ai mare producție, 
realizînd zilnic 120 piloți. Acesta 
este un rezultat măreț care s-a ob
ținut în urma strădaniilor depuse 
de cocsari și a măsurilor tehnico- 
organizatorice care au fost aplicate 
în procesul de producție.

In perioada de iarnă, bunăoară, 
cărbunele îngheață în vagoane și 
descărcarea (ui se face anevoios, 
necesitînd mult timp și eforturi su
plimentare. Pentru a soluționa a- 
cest neajuns s-a adoptat ut: sistem 
de dezghețare a' vagoanelor, insta- 
lîndu-se lîngă ele arzătoare cu gaz 
de cocs. Acest sistem a dat rezul
tate mulțumitoare, grăbind ritmul 
de descărcare și totodată a redus 
penalizările asigtirindti-se prin a- 
ceasta retrimiterea la timp a va
goanelor la Lttpeni.

Umiditatea ridicată a materiei 
prime, atît a cărbunelui cît și a 
semicocsitlui, provoacă o serie de 
greutăți prin înfundarea repetată 
a concasoarelor de la secția de 
pregătire ă cărbunelui, din care 
cauză nu se asigură totdeauna grn- 
nulația corespunzătoare a șarjei. 
De asemenea, umiditatea prea mare 
a șarjei deranjează regimul termic 
al cuptoarelor de cocsificare. Umi
ditatea excesiv de mare se dato
rește atît înghețării în vagoane a

Ing. KABA EMER1CI1 
uafna cocso-chimică

(Continuare in pag. II-a col. 2-5)

Analizind posibilitățile locale și 
în dorința de a da întrecerii un nou 
avînt, oțelării combinatului au hotă- 
rît să sporească angajamentele lua
te la începutul anului cu încă 20.000 
tone oțel Martin și 2 000 tone oțel 
electric. Așadar, în acest an oțela- 
rii hunedoreni vor elabora peste sar 
einife de plan 60.000 tone oțel Mar
tin și 7.000 tone oțel electric.



-------2 ..... ............................. ..................... ' 1 - • Uzina noastrA ----

In intîmpinarea zilei de 8 ffflartie N O T IE
Bomboane...

In laboratorul de 
cercetări al cocseriei 
întîlnim multe laboran
te care se străduiesc 
să obțină cît mai mul
te analize ale cărbune
lui. Printre ele se nu
mără și tînăra Rezmu- 
veș Rozalia. Atunci 
cînd necesitățile o cer 

,ea rămîne și peste pro
gramul de lucru numai 
să termine analizele 
necesare cocseriei.

Cifre șl fapte
♦♦♦♦♦♦ »♦♦♦♦♦♦

♦ * In orașul Hunedoara func- ♦
♦ donează 127 cercuri de citit ț 
î organizate de Comitetul oră- ♦
♦ șenesc al femeilor, la care *
♦ participă circa 1.300 femei. * 
ț In cadrul lecturilor colective ♦
♦ ce au avut ldc în aceste * 
<■ cercuri s-a dat o atenție de- ♦
♦ osebită materialelor în legă- ♦ 
<■ tură eu îngrijirea și educa- J
♦ rea copiilor, păstrarea avutu- ♦
♦ lui obștesc, contribuția fe- «
♦ meilor la lupta pentru apăra- ț
« rea păcii. •
♦ * La șezătorile organiza- ♦
$ te în ultimul timp de Corni- ♦
♦ tetul orășenesc al femeilor au J 
«• participat 600 de muncitoa- ♦
♦ re și gospodine din orașul ♦
♦ nostru. In cadrul acestor șe- J 
î zători au fost prelucrate o ♦
♦ serie de materiale educative «.
♦ și totodată au fost confer- *
♦ lionate diferite lucruri de mi- ♦
♦ nă pentru expoziția pe care ♦
♦ femeile din orașul nostru o ♦
♦ pregătesc în cinstea zilei de ♦ 
t 8 Martie.
♦ * 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

14 februarie, ora 21, și 40 minu
te. Se mai pot încă face cumpă
rături de la cofetăria ,,Victoria", al 
cărei program de funcționare este 
— așa după cum se poate , vedea 
după afișul agățat pe ușă — de la 
ora 6 dimineața pînă la ora 22. 
Pînă la închidere mai sînt două
zeci de minute, Hai să intrăm să 
cumpărăm cîteva prăjituri.

— Nu mai vindem. E ora încfii- 
derii — te întîmpină „politicos" o 
vînzâtoare.

— Mai sînt douăzeci de minute 
și vreau să cumpăr prăjituri.

— Prăjituri nu mai vindem. S-a 
făcut stocul și este imposibil.

Mu de
După cumpărături la magazinul 

„Alimentara" nr. 34. Magazinul 
are o înfățișare plăcută și de la 
prima vedere constafi că unitatea 
e bine aprovizionată. Iată-ne la ra
ionul de mezeluri pentru un sfert 
de unt. Un vînzător amabil face 
bonul și totul merge ca pe roate. Te 
Impresionează totuși neplăcut fap
tul că vitrina tejghelei este aproa
pe de înălțimea unui om de statură 
mijlocie, îneît nu poți vedea cum

In fața imposibilului n-are rost 
să insiști.

•— Dați-mi vă. rog o sută de gra
me de caramele.

— Caramele da, se poate.
Se face bon, se plătește șl una 

dintre cele două vînzâtoare face o 
pungă, se apleacă sub tejghea, pu
ne în ea și o cîntăreșțe. Nici nu bâ- 
nuiești însă ce surpriză porii în bu
zunar. Caramelele nu-s caramele ci 
un fel de bomboane, învelite tot 
în hîrtie. Printre aceste „caramele" 
găsești și cîteva bomboane din ce
le mai obișnuite. Văzîndu-le, n-i 
poți să nu zici: o „bomboană" de 
cofetărie, dar mai ales de vânză
toare.

alta...
ești servit. De după vitrină iese 
doar capătul indicatorului cîntaru- 
lui, după care poți vedea dacă se 
cîntărește exact sau nu. Nu poți 
ști însă ce e pe qîhtar în momen
tul cântăririi.

Ar fi necesar ca acest cîntar să 
fie pus la un loc unde poate fi vă
zut în întregime de cumpărător.

Nil de alta, să nu existe suspi
ciuni...

B IONESCU

Timp pierdut

In frontul
...Lingoul incandescent a fost în

vins. Voiturile laminorului l-au pre
făcut intr-o lungă bară roșietică. 
Acum, alunecă intii transversal, 
alene, apoi repede, de-a lungul căii 
cu role, pînă la fierăstrăul mecanic. 
In acest schimb, postul de manevră 
la fierăstrăul laminorului este con
dus de tînăra muncitoare 
Dumitra.

..Sini zece ani de tind 
Dumitra lucrează la uzina 
nedoara. Povestea ei se aseamănă 
cu povestea altor sute de laminc- 
riști, de oțelari. ori furnaliști. Hu
nedoara a făcut atunci tinerei olten- 
ce impresia unui oraș neprietenos, 
plin de fum și mai zgomotos decit 
gara Drăgășanilor. Dar cu încetul, 
a prins a îndrăgi acest centru mun- 
oitoresc în prefacere permanentă. 
S-a legat trainic de soarta orașului

Cernat

Cernat 
din H:i-

INTR-O ORGANIZAȚIE DE CARTIER 
a gospodinelor și a tuturor femeilor 
din O.M. să fie ridicată la o treaptă 
mai înaltă, organizația de bază a 
repartizat pe fiecare circumscripție 
electorală cîte o membră de partid. 
Astfel de circumscripția nr. 2 O.M., 
din partea organizației de bază răs
punde tovarășa Biciușcă Maria, de 
circumscripția nr 7 tovarășa Tegară 
Maria, de o altă circumscripție din

Încă cu cîteva luni în urmă, cu 
prilejul adunării de dare de seamă 
a organizației de bază de la cartie
rul 4 O.M. membri de partid au sub
liniat însemnătatea muncii de masă, 
criticind vechiul birou pentru că a 
neglijat organizarea și conținutul 
ei. Ei au arătat că nici agitația po
litică, nici munca cultural-educati- 
vă desfășurată aici n-au corespuns 
sarcinilor și problemelor ce se ivi
seră în O.M.

In urma acestei adunări, fiind ales 
un birou nou în frunte cu tovarășa 
Mărunțelu Florica, situația a înce
put să se îmbunătățească în multe 
direcții. A fost întocmit un plan de 
muncă, în care s-a prevăzut ca în 
primul trimestru al anului 1959 să 
se organizeze 30 șezători și 40 cer
curi de citit. Tot pe baza planului 
de muncă a fost reactivizat colecti
vul de agitatori, lucru care a însem 
nat un pas în organizarea muncii 
de agitație.

Traducînd in viață sarcinile izvo- 
rite din planul de muncă, s-a reușit 
să se organizeze 10 șezători, la care 
au participat un număr însemnat de 
femei. Aceste șezători — în cadrul 
cărora au fost expuse conferințe, 
cum ar fi cele intitulate : „Despre 
activitatea comisiilor de femei din 
cartiere", „Lupta pentru pace" etc., 
au fost țintite la gospodinele Iile 
Valeria din strada „D", Oprișa 
Zamfira de la blocul 27, Doctor 
Tomescu Bianca strada ,,A" și la 
alte femei.

Pentru ca munca organizatorică

siderurgiștiior
mai ales de tind a pornit a înțelege 
că munca ei modestă, zilnică este 
un șuvoi firav — dar viu și necesar 
— din fluviul impetuos al vieții 
uzinei. Aceasta s-n Intimplat după 
numai cîteva luni de zile. Se cali
ficase manevrantă la vechiul lami
nor. Pînă astăzi a rămas la același 
post de lucru, ostaș credincios în 
frontul siderurgiștiior Hunedoarei.

In anii care au urmat, nu s-a 
mai întîmplat aproape nimic deo
sebit în viața sa. In 1954 s-a că
sătorit cu macaragiul Aurel Cer
nat. Iși au fericirea lor simplă. Lo
cuiesc de patru ani în Orașul Mun
citoresc. Vin și pleacă din schimb 
aproape totdeauna împreună, fiindcă 
și Aurel, tot la laminoare lucrează. 
Intrarea în partid a tovarășei Cer
nat a fost o împrejurare firească, 
încununarea hărniciei sale, a exem
plarului său devotament tn muncă.

(Urmare din pag l-a col. 3-5)

cărbunelui, din care cauză, apa nu 
se poate scurge în timpul trans
portului. cît și preparației de la 
Lupeni și semieocseriei de la Călan, 
care nu asigură totdeauna cali
tatea prescrisă a cărbunelui și se- 
micocsului.

Pentru asigurarea îndeplinirii și 
depășirii angajamentului luat în 
ceea ce privește producția de cocs 
metalurgic, s-au luat o serie de 
măsuri. In ce privește folosirea cu 
maximum de randament a volumu
lui util al cupîoaielor de cocsifica
re s-a trecut la mărirea piloților de 
șarje pînă la 3.600 mm. Pentru o 
mai bună comprimare a șarjei în 
piloți s-a început folosirea rezidiilor 
de la secția de rectificare a benze
nului ca adaus la -șarja de cocsi
ficare, Aceasta, pe lingă faptul că 

Acum, în cadrul învățămîntului de 
partid. Cernat Dumitra e înscrisă 
în anul II la cercul de Istoria 
P.M.R. Și aici muncește cu aceeași 
stăruință.

De cîțiva ani, trei din cei cinci 
frați ai tovarășei Cernat au devenit 
și ei hunedoreni. Doi dintre aceștia 
și-au urmat sora mai mare nu numai 
aici, în orașul nostru industrial, ci 
chiar în aceeași secție: loan Burtică 
e dispecer, iar Maria tot maneorant 
Singurul .înstrăinat" e Nicolae : lă
cătuș la secția montaj.

Iată cum procesul construcției 
socialiste a reunit în Hunedoara a- 
proape întreaga familie a manevran- 
tei Cernat Dumitra, venită aici acum 
zece ani dintr-un sat de lingă Olt. 
Frontul siderurgiștiior e mai pu
ternic.

T. VALERIU

O.M. răspunde tovarășa Regep Ele
na, care este de altfel și vicepreșe
dintă a comitetului de femei din 
orașul Hunedoara.

Recent a luat ființă o brigadă ar
tistică de agitație, formată exclusiv 
din gospodine. In cinstea zilei de 
8 martie, această brigadă îndrumată 
de tovarășa Stoica Maria pregătește 
un program artistic.

iWASTOIE. COCS MAI MULT. 
IBBU^ §11 MAII IIEIFTIIS!
asigură O densitate mai mare la 
comprimarea pilotului — deci influ
ențează pozitiv asupra rezistenței 
mecanice a cocsului — duce la scă
derea spargerilor de piloți și mă
rește randamentul de hidrocarburi 
benzenice din gazul rezultat la coc 
sificare.

Repararea și revizuirea mașini
lor de șarjare, după un grafic sta
bilit, precum și înlocuirea celor 
două compresoare vechi de pe mași
na nr. 1 de șarjare, cu ccmpresoa- 
re noi va asigura funcționarea nor
mală a utilajelor, cu mai puține de
fecțiuni ca pînă acum.

Evacuarea cocsului 
face tot pe bază de
care înlătură opririle 
rile din cauza lipsei
Rezultatele frumoase care se obțin 
aici în uzina cocso-chimică, sînt
un rod al întrecerii socialiste în

din uzină se 
grafic, lucru 
și stagnă- 
de vagoane.

...Intr-o dimineață de ianuarie, Pal- 
cău Victor, cauperist la secția H-a 
furnale, se trezi la ora obișnuită, 
însă mai plictisit ca de obicei. Opri 
cu o mișcare energică soneria ceasu
lui care făcuse țăndări tihna odăii 
cu sunetele sale ascuțite, căscă, și 
se ridică în capul oaselor. Nu, mai 
bine să rămînă acasă. In pat e cald 
și bine — afară suflă vîntul, ninge, 
e frig. Ce dacă are să lipsească și 
el o zi î Nu se face gaură în cer I 
O zi la deal, la vale, ce tnare lu
cru însemnează !

Filozofînd așa, de umil singur, 
Palcău Victor se întoarse pe partea 
cealaltă și în curînd ațipi din nou. 
In luna ianuarie plictiseala l-a mai 
înhățat o dată, într altă dimineață. 
După logica cea mai simplă asta se 
cheamă două absențe nemotivate.

Socoteli asemănătoare și-au făcut 
în diminețile de ianuarie și Burs 
Viorel — de șase ori și Paniji Eme- 
ric — de două ori, amîndoi de la 
secția a 11-a furnale, Pe întreaga 
secție : 22 de zile-om absențe ne
motivate.

In orice caz, din acest punct de 
vedere, secția amintită nu stă prea 
rău, fiindcă transporturile au 123 
de zile-om absențe nemotivate, 
O.S.M. 1 — 133, O.S.M. II — 167, 
furnale 1 — 122, numai în luna 
ianuarie. Iar pe întreg combinatul

care este mobiliza: întregul colec-- 
tiv. Bătălia se dă pentru cocs mai 
mult, mai bim și mai ieftin.

Conducerea sec ei cocs a reușit 
să țină o evidență dară a întrece
rii socialiste și si analizeze amă
nunțit în fața muncitorilor rezul
tatele obținute. Această metodă s-a 
soldat cu mobilizarea întregului co
lectiv în cadrul întrecerii socialis
te. Schimbul condus de inginerul 
Găbuță loan și maistrul Vasiu Tra
ian s-a situat în prezent pe primul 
loc. Dintre echipele de mecanici de 
la comprimarea piloților se eviden
țiază cea condusă de tovarășul 
Onase Gheorghe care a reușit să 
reducă spargerile la 0,7 kilograme- 
per pilot.

Lupta corsarilor pentru cantitate 
este strîns îmbinată cu lupta pentru 
o calitate superioară. Rezistența me
canică a cocsului în primelolB zile 

siderurgic în perioada aceasta cifra 
este; 1458.

Așadar, timp de o mie patru sute 
cincizeci și opt de zile într-o singu
ră lună muncitorii harnici .și con- 
știenți din uzină au trebuit să-și 
încordeze forțele nu numai pentru 
respectarea și depășirea propriilor 
lor angajamente, dar și pentru în
deplinirea sarcinilor de producție 
ale acelora dintre tovarășii lor pen
tru care munca e departe de a ii o 
chestiune de cinste și onoare.

In 1458 de zile, adică în patru 
ani, un om mergînd pe jos cu vite
za medie de 8 km. pe oră poate 
înconjura pămlntul 
de circa două ori, 
bate a cincia parte 
ia pămînt la lună 1

In 1.458 de zile un strungar poate 
lucra mii de piese — iar furnaliștii 
sau oțelarii pot produce cantități 
de metal valorînd sute de mii de lei. 
Aceste bunuri materiale n-au fost 
cîștigate W ianuarie de către side- 
rurgiști, fiindcă în frontul loc de 
mii de oameni devotați și statornici 
rostului lor social, s-au strecurat si 
cîteva zeci dintre acei pentru care 
chiuleala a devenit tradiție.

Oare organizațiile de bază, comite
tele de secție și conducerile adminis
trative nu au nimic de spus ?

1. FLORIAN

la ecuator 
poate stră- 
distanța de

pe 
sau 
din

ale lunii februarie a.c. s-a îmbunltă- 
: t simțitor, ajungîndii-sc în medie 
la peste 300 kg. față de 290 kg. 
cît s-ă realizai în luna ianuarie. 
In schimb, umiditatea cocsului con
stituie încă un punct negativ în 
privința calității, deoarece prezintă 
variații prea mari, ceea ce produce 
greutăți furnaliștilor,

Pe viitor, colectivul de la secția 
cocs va trebui să acorde o atenție 
mărită acestei probleme și să ia 
toate măsurile pentru asigurarea 
uniformității și umidității cocsului 
în limitele prescrise. Prin faptele 
lor, muncitorii, inginerii și tehnici
enii uzinei cocso-chimice asigură 
partidul și guvernul că nu vor pre
cupeți nici un efort pentru traduce
rea în viață a- sarcinilor ce le re
vin din planul de stat șl pentru 
respectarea întocmai a angajamente
lor ce șl le-au luat, adudndu-și 
prin aceasta întregul lor «port Ia 
sporirea producției de metal,
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VIAȚA DE PARTID

Toți comuniștii trebuie să se preocupe 
de creșterea și educarea tineretului

Totul, absolut totul este aici tînăr. 
Și halele mari ce se întind pe multe 
hectare, și uriașele instalații ale 
blumingului, și șoseaua pe care alu
necă lin autobuse. Oamenii sînt de 
asemenea tineri. Două schimburi ale 
blumingului sînt schimburi de tine
ret. Lucrează la bluming și munci
tori cu păr argintiu la tîmple, dar 
nici ei nu se socotesc bătrîni. Inima 
le este tot tînără !

Așa că nu este greu de înțeles 
de ce organizația de bază de partid 
de la bluming și-a propus să anali
zeze, în ultima sa adunare generală, 
tocmai modul cum se desfășoară 
munca de creștere și educare comu
nistă a tineretului,

Tineri de nădejde
Ascultînd rapoartele prezentate in 

fața adunării comuniștilor de tova
rășii Stanciu Gheorghe și Dinu Mihai, 
secretarii organizațiilor de bază 
U.T.M. din cadrul celor două schim, 
buri ale tineretului, aveai parcă în 
față tabloul muncii entuziaste a su
telor de tineri care lucrează și cresc 
odată cu blumingul. Lucrează aici 
tineri de nădejde, cum sînt spre 
exemplu electricianul de macarale 
Crișan Ioan, lăcătușul Pîratt Aron, 
manevrantul Piroagă loan și mulți 
alții care au învățat să stftpînească 
tehnica, să dea patriei mai multe la
minate. Muncind alături de comu
niști, crescuți de ei, acești tineri de
vin metalurgiști de frunte. Mulți 
utemiști au intrat în rîndul can- 
didaților de partid. Printre utemiștii 
primiți nu de mult în rîndurile can- 
didaților se numără electricianul 
Kir Andrei, maistrul mecanic Rațiu 
Alexandru ș a Urmînd exemplul co
muniștilor, tinerii muncitori obțin 
succese de seamă în întrecerea pen
tru folosirea din plin a capacității 
utilajelor, pentru sporirea continuă 
a producției de laminate. Paralel cu 
producția, tinerii întreprind tot mai 
des acțiuni de muncă patriotică în 
afara programului de lucru. Brigă
zile de muncă patriotică au muncit 
cu spor la curățirea halelor lamino
rului, au strîns 20 tone fier vechi, au 
descărcat mii de țigle și alte mate
riale din vagoane.

Realizările obținute în creșterea Și 
educarea tineretului sînt un rezultat 
al muncii perseverente desfășurată 
de tot mai mulți comuniști. Tovară
șul Alimpescu loachim constituie un 
exemplu de felul cum trebuie să se 
ocupe un comunist de creșterea și 
educarea tineretului. Printre alții el 
s-a ocupat și de tînăi'ul Stoica Si- 
mion. La început se credea că acest 

tînăr n-o să facă nici o treabă. Era 
indisciplinat, vorbea obraznic cu 
maiștrii și muncitorii virstnici, nu-și 
vedea de lucru. Tovarășul Alimpescu 
s-a ocupat de el zi de zi. La înce
put tînărul lăcătuș se arăta plictisit. 
Dar cînd tov. Alimpescu a început 
să-i povestească cum învățau tinerii 
meseria în trecut, cum erau ei păi- 
muiți și umiliți de patroni, în su
fletul lui Stoica s-a schimbat ceva. 
Tovarășul Alimpescu i-a adus un 
ziar, apărut cu mulți ani în urmă, în 
care se arăta cît de vitregă era 
soarta tinerilor muncitori în trecut, 
l-a dat apoi cărți și broșuri să ci
tească. L-a sfătuit cum să lucreze, 
cum să se comporte la locul de 
muncă și în viața de toate zilele și 
astfel tînărul lăcătuș Stoica Simion 
a devenit un muncitor înaintat pe 
care colectivul se poate acum bizui.

Cu exigența proprie 
comuniștilor

Nu numai tovarășul Alimpescu, ci 
și alți membri de partid, între care 
tovarășii Nebela Iosif, Luță Nicolae 
și alții poartă grijă creșterii și 
educării noii generații de muncitori. 
Dar adunarea generală nu s-a oprit 
numai asupra părților bune. Cu exi
gența care-i caracterizează, comuniș
tii au scos la iveală lipsurile ce s-au 
manifestat în acest important do
meniu al muncii de partid, cauzele 
lor, spre a le înlătura. S-a arătat 
că învățâmîntul politic U.T.M., fac
tor de seamă în educarea poiitică a 
tineretului, merge anevoios. Tovară
șii Tegară Aurel, Voivoda loan s.a. 
au arătat că în cadrul blumlngului 
mai există tineri care fac pe plim
băreții in timpul programului de lu 
cru. lipsesc nemotivat de la servici, 
au abateri de la normele de compor 
tare cetățenească. Tovarășul Toa- 
der Ștefan a dat ca exemplu de fe
lul cum nu trebuie să se comporte 
un muncitor în timpul lucrului pe tî
nărul Ciotescu Emjlian. El lasă uti
lajele ce-i sînt încredințate să mear- 
gă în gol și se plimbă, avînd în ace
lași timp și alte abateri. Sînt dea- 
semeni tineri care nu muncesc așa 
cum trebuie, nu caută să-și ridice 
nivelul profesional. Aceste lipsuri 
dăunează și trebuie grabnic înlătu
rate. „ ■ -1,

Din dezbateri a reieșit că o vină 
pentru această stare de lucruri o 
poartă birourile organizațiilor 
U.TM. Abia în ultima vreme a fost 
organizat un curs de minim tehnic. 
Birourile organizațiilor U.T.M. n-au 
atras tinerii la activitatea cultural-ar- 

listică, deși printre ei există e'emen- 
te talentate. Pentru tinerii de la blu
ming nu există bibliotecă, cel puțin 
una volantă de unde ei să poată 
împrumuta cărți. Este de asemenea 
încă redus numărul tinerilor înca
drați în brigăzi de muncă patrio
tică

Fiecare comunist 
să contribuie la educarea 

tineretului
Principala cauză a slăbiciunilor 

care există în munca de educare co
munistă a tineretului o constituie 
faptul că numai un număr restrins 
de membri și candidați de partid se 
ocupă cu răspundere de muncitorii 
tineri, de îmbunătățirea activității 
organizației U.T.M. Deși organizația 
de bază de partid e formată din- 
lr un mare număr de membri, prea 
puțini comuniști participă ia adună
rile organizației de tineret. Tovară
șul Toina Constantin a condamnat 
faptul că unii membri de partid trec 
nepăsători pe lîngă lipsurile unor ti
neri, nu iau poziție combativă față 
de manifestările nesănătoase. Orga
nizația de partid nu l-a tras la timp 
Ia răspundere pe tovarășul Stanciu 
Gheorghe, secretarul unei organiza
ții de bază U.T.M. de schimb care 
uneori înlocuiește munca de convin
gere cu metode de comandă, iar de 
la o vreme părăsește tot mai rar bi
roul pentru a veni în mijlocul tine
rilor.

Adunarea generală a subliniat că 
munca de educare comunista a tine
retului poate fi ridicată la nivelul 
cerințelor în cel mai scurt timp dacă 
toți comuniștii se vor ocupa de cei 
trei tineri. Organizarea de întîlnirt 
între tineri și comuniști vîrstnici în 
care aceștia să le arate cum au în
vățat ei meseria în tinerețe, înfiin- | 
țarea unei biblioteci la bluming, a- ■ 
tragerea tinerilor la activitatea cultu- j 
rală și sportivă, luarea de măsuri 
imediate pentru îmbunătățirea desfă
șurării învățămîntului politic U.T.M., 
întărirea grijii comuniștilor față de 
modul în care muncesc și se com
portă în viață tinerii cu care 
lucrează împreună — iată doar cîte- 
va din căile de îmbunătățire a mun
cii de educare comunistă a tineretu 
lui. Fiecare succes obținut în aceas
tă direcție înseamnă o contribuție 
de seamă la creșterea unor contin
gente de muncitori valoroși, capabili 
să facă față sarcinilor de mare răs
pundere ce stau în fața blumlngului 
— importantă unitate industrială.

I. BRANEA

Școlile din orașul 
nostru sînt înzestrate 
cu numeroase materia
le documentare. Profe
sorii predau lecțiile 
folosind acest material 
documentar.

In foto : Profesorul 
Ciolan Anatolie explică 
elevilor Hanzulea Ni
colae și Șerban Elisa- 
beta din clasa Xl-a 
(Școala medie O.M.), 
proprietățile microsco
pului.

Garniturile au
O dimineață geroasă de iarnă 

Ceața deasă stă parcă lipită de pă- 
mînt, învăluind clădirile, halele și 
oamenii. In sectorul III C.E.l'., ca 
de altfel în toate sectoarele combi
natului, se desfășoară o activitate 
intensă. Locomotivele cu poveri de 
zeci și zeci de vagoane se îndreap
tă una după alta spre coc serie, a- 
glomerator. furnale, aducind aces
tora hrana de toate zilele : minereu, 
calcar, cărbune etc.

Nu există popas. Agregatele tre
buie alimentate. Patria are nevoie 
de metal. Acest lucru îl înțeleg 
prea bine feroviarii combinatului și 
de aceea alături de furnaliști, oțe- 
lari, cocsari, laminatori, ci se stră
duiesc să fie la înălțimea cerințelor.

In această dimineață cînd meca
nicul Negru Mihai s-a urcat pe lo
comotivă, nici pe departe nu și-ar 
fi putut imagina că va fi marto
rul unei întîmplări neprevăzute și 
primejdioase.

Dar să lăsăm faptele să vor
bească.

Mecanicul Negru Mihal, de pe 
locomotiva ,,R" 20 a primit ordin 
să ducă o garnitură de 15 vagoane 
încărcate cu materiale cît mai ur
gent la silozurile aglomeratorulul. 
După aceasta nu a stat mult pe 
gînduri. A legat garnitura de loco, 
motivă, a controlat frîna automată 
și presiunea aburilor.

Văzînd că toate sînt în regulă â 
pornit locomotiva. Garnitura s-a ur
nit, încet la început, iar apoi din ce 
în ce mai repede, despicînd ceața 
dimineții.

Cu mina pe regulator, cu atenția 
încordată, mecanicul privea în față. 
Deodată cînd locomotiva ajunse 
în preajma cabinei 1 a sectorului 
III mecanicul observă o umbră ne- — 
dcslușită ce se îndrepta din față 
în spre locomotiva sa. Nu poate fi 
altceva decît un convoi cu marfă 
— își imaginează fulgerător meca-

fosf salvate
nicul — o partidă care probabil n-a 
fost anunțată să-și încefinese ma
nevra. Nu mai e timp de pierdut. 
Doar 50-60 de metri despart loco
motivele care înaintează cu viteză 
una spre alta. Trebuie salvate vie 
file oamenilor și aceasta numai da
că vom părăsi locomotiva și garni
tura, sărind din mers. Dar cum să 
lași să se prăpădească două loco
motive și atîtea zeci de vagoane ? 
Aceasta ar însemna suspendarea li
niei de alimentare a furnalelor pe cî- 
teva zile. Pagube mari perji ru eco
nomia națională.

Nu se poate, se hotărî mecanicul 
Negru Mihai. Trenurile trebuie sal
vate. Luînd această tiotărîre a șl 
trecut la acțiune. A dat semnalul 
de alarmă, apoi a tras cu toată pu
terea frînele.

Cu toate că și mecanicul de pe 
locomotiva din față a înregistrat 
pericolul care-i pîndea, luînd la rîn- 
dul său toate măsurile de a opri 
trenul, totuși garniturile nu au pu
tut fi oprite imediat. Distanta din
tre cele două locomotive scădea 
văzînd cu ochii : 20 de metrii... 10 
metri... 5 metri. Trenurile încă nu 
s-au oprit. Un scrîșnet .strident și 
cele două locomotive s-au pironit 
în loc la o distanță de doi-trei pași.

Personalul de pe cele două tre
nuri a respirat ușurat. Au salvat 
garniturile.

Faptele pline de curaj ale perso
nalului celor două trenuri și înde
osebi ale mecanicilor Negru Mihai 
și Igna Adam sînt demne de laudă. 
Pentru faptele lor patriotice ei au 
fost evidențiați de către conduce
rea combinatului.

Noi, muncitorii, ingineili și teh
nicienii din sectorul G.F.U. sîntem 
mîndri de faptele acestor feroviari 
bravi. _ f

NI6OLAE HALMAGEANU 
președintele Comitetului de secție 

S.F.U.

Problema calității pîinii constituie 
obiectul unor discuții care durează 
de mai multă vreme în orașul nos
tru. Nu se poate afirma că munci
torii de ia fabrica de pîlne nu depun 
eforturi pentru îmbunătățirea con
tinuă a calității acestui produs. A- 
ceste tendințe sînt vizibile, atît în 
sala de frămîntare, cît și în cea de 
coacere.

Gu toate acestea, sînt anumite 
aspecte care friuează bunul mers al 
procesului de producție. La o anali
za cît de sumară, se observă că îm
bunătățirea calității pîinii nu cons
tituie o preocupare permanentă a 
tovarășilor din conducerea fabricii.

Procesul tehnologic, de pildă, su
feră deseori din cauză că anumite 
resoarte nu sînt în concordanță cu 
cerințele graficului de producție. 
Procesul de preparare, dospire ’ și 
coacere nefiind urmărit cu riguro
zitate. De asemenea contribuția la
boratorului nu este ridicată la nive
lul cerințelor. Numai așa se explică 
faptul de ce procesul de dospire are 
loc adeseori în condiții „uscate", 
ceea ce grevează în ultima instanță 
calitatea pîinii. Un alt neajuns este 
acela că nu se urmărește pe faze 
dacă aluatul corespunde pe tot par
cursul procesului de producție pres
cripțiilor tehnologice pentru a putea

Atenție deosebită calității pîinii
vedea cu precizie schimbările în 
compoziția chimică și în speță a lua 
pe parcurs măsuri corespunzătoare.

Nici organizația de bază de partid 
n-a luat întotdeauna o poziție critică 
față de cauzele care duc la o proastă 
calitate a producției. Faptul că pro
blema calității nu a format obiectul 
unei discuții speciale a adunării ge
nerate din ultimul timp, lasă să se 
întrevadă tendința că lucrurile merg 
de la sine. De asemenea nu consti
tuie o notă bună pentru organizația 
de bază nici faptul că propunerile 
muncitorilor sînt tărăgănate în mod 
inadmisibil. Biroul organizației de 
bază, secretar tovarășul lgnătescu, 
nu îndrumă și nu controlează 
sistematic activitatea comitetului 
sindical. Așa se face că tovarășii 
din comitetul sindical nici atîta oste
neală nu-șl dau ca măcar să con
semneze în procesele verbale propu
nerile pe care le fac muncitorii pen
tru îmbunătățirea procesului de 
muncă. Această atitudine de sfidare, 
a dus tn mod firesc la micșorarea 
interesului muncitorilor de a parti
cipa la conducerea fabricii, șl mai 

ales la salturi în direcția Calității 
producției.

In mod cu totul necorespunzător

Sfărîmătorul de piatră: O aseme
nea drăcie tare nu am intilnit de 
otnd stnt.

își desfășoară activitatea și colecti
vul gazetei de perete. Gazeta trece 
sub tăcere evenimente deosebit de 
importante, ea nu ia atitudine față 
de lipsuri și contribuie în mod ne
satisfăcător la generalizarea experi
enței înaintate în muncă. Lipsa unei 
munci politice continuie, coordona
rea imperfectă a procesului de pro
ducție etc, au făcut ca indisciplina, 
tendința de ciupeală să găsească 
aici teren prielnic. Tovarășii Huroș 
Iosif, directorul întreprinderii de in
dustrie locală, Cîta Aron șeful ser
viciului cadre, deși cunosc existen
ța unor asemenea lipsuri, nu au 
luat toate măsurile posibile pentru 
remedierea lor. Așa se face că de 
coordonarea și dirijarea muncii mal 
răspund și unii oameni comozi din 
fire, oameni ai tergiversărilor inter
minabile și nu oameni energici eu 
o conduită sănătoasă, legați trup și 
suflet de interesele întreprinderii.

Lipsuri serioase există și în trans
portul pîinii de la producător la be
neficiar. Ar fi util ca această proble
mă să formeze «blectul unul stadiu 

comun între Comitetul executiv al 
Sfatului popular orășenesc, G.S.H, 
și 1.G.S.H. al cărui rezultat imediat 
ar trebui să fie transportul, depozi
tarea și deservirea operativă șl igi
enică a consumatorilor cu acest 
produs.

Deficiențele existente la ora actu
ală Ia fabrica de pîine în privtnța 
calității pot și trebuie să fie lichida
te. La îmbunătățirea calității, care 
este de altfel și cartea de vizită a 
fabricii, trebuie să-și aducă aportul 
toți muncitorii, tehnicienii și maiștrii, 
toate organele politice.

Faptul că în ultima perioadă, cali
tatea pîinii s-a îmbunătățit, se da- 
torește și aportului adus de briga
da comitetului orășenesc de partid, 
care a dat îndrumări corespunzătoa
re pentru îmbunătățirea muncii poli
tice și economice Așa cum siderur- 
giștii și constructorii luptă pentru 
realizarea unei producții sporite și 
de bună calitate, tot așa și colecti
vul de muncă de Ia fabrica de pline 
trebuie să se considere mobilizat 
pentru a susține efortul celor care 
plămădesc metalul, prin realizarea 
unei producții care să întregească 
renutnele colectivului concretizat în 
pîine mai multă și numai de bună 
calitate,

A. NAGY ’ 1 ~
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Succese ale forțelor democratice tn alegerile 
parțiale din Fraofa

PARIS Corespondentul Agerpres 
transmite : La 15 februarie s au des
fășurat în Franța alegeri parțiale 
în mai multe departamente. Aceste 
alegeri au confirmat, fără excepție 
tendința generală manifestată și 
cu o săptămînâ în urmă și anume 
un progres constant al voturilor 
obținute de candidați progresiști 
și o scădere a voturilor obținute 
de candidații partidului reacționar 
,,Unirea pentru noua republică". In 
departamentul Nievre, în localitatea 
Premery, candidatul comunist a

obținut 27 la sută din voturi, cu 12 
la sută mai multe decît în ale
gerile din aprilie 1958, în timp ce 
candidatul reacționar a obținut 16 
la sută din voturi față de 27 la sută 
în aprilie anul trecut.

La al doilea tur de scrutin al a- 
legerilor din localitatea Vesque 
candidatul unic al partidelor de 
stînga, susținut de partidul radical, 
partidul socialist autonom. SFIO și 
partidul comunist a obținut 3.862 
voturi, cu 161 de voturi mai mult 
decît totalul voturilor obținute la

primul tur de scrutin de diferitele 
partide de stînga. Cu toate acestea 
candidatul reacționar a fost ales cu 
o majoritate de numai 29 voturi.

Comentînd semnificația acestui 
rezultat, ziarul ,,1'Hutnanite" scrie : 
„Odată mai mult s-a făcut dovadă 
că unitatea realizată între comuniști, 
socialiști și radicali nu numai că 
nu dăunează nimănui, ci, dimpotri
vă, folosește democrației. In preaj
ma alegerilor municipale exemplul 
de la Vesqtie este pozitiv • republica - 
nii uniți au eîștigat voturi.”

SFATUL MEDICULUI

Ce este gripa și cum să ne apărăm 
împotriva ei

Agravarea
LONDRA (Agerpres). — Ziarul 

„Reynolds News" critică aspru în- 
tr-un articol redacțional politica eco
nomică a guvernului englez.

Ziarul scrie că din cauza guver
nării conservatorilor în Anglia nu 
au de lucru aproape un milion de 
oameni. „O parte considerabilă din 
utilajul nostru industrial, scrie zia
rul, nu este întrebuințat. Prin difi
cultăți'deosebit de grele trec în pre
zent industria carbonifera, metalur
gică, constructoare de mașini, pre
cum și transportul feroviar și cînd 
începe declinul în aceste ramuri 
principale ale economiei, el se re
percutează imediat asupra întregii 
populații.

In ultimele 12 luni, .iui am pier
dut mărfuri în valoare cel puțin de 
1.700.000.000 lire sterline care ar 
fi putut fi produse dacă toți acești 
oameni și toate aceste mașini ar 
fi fost folosite din plin".

Ziarul subliniază în continuare 
că două treimi din reprezentanții

situației economice
firmelor care au răspuns la o an
chetă a federației industriașilor bri
tanici au arătat că în anul acesta 
vor aloca sume mai mici decît anul 
trecut pentru reînoirea capitalului 
fix.

Tinerii care termină școlile găsesc

din Anglia
în prezent foarte greu de lucru, 
scrie ziarul. Mii de tineri care au 
terminat școala sînt șomeri. „Anglia 
se rostogolește spre stagnare” — 
este concluzia ziarului „Reynolds 
News”.

Gripa este o boală infecțloasă, 
acută, cu o contagiozitate foarte 
mare, datorită unui virus, și care 
dă epidemii întinse.

Gripa se transmite pe cale aeri
ană (prin picăturile de salivă din 
tuse, strănut, vorbit) prin contact 
direct și indirect, prin obiectele 
murdărite de secrețiile căilor respi
ratorii (batistă, prosop, pahar etc.), 
aglomerațiile de populație favorizea
ză răspîndirea bolii. Marea majori
tate a populației se poate îmbolnăvi 
de gripă.

Timpul care se scurge de la ve
nirea în contact cu un bolnav pînă 
la apariția îmbolnăvirii, este de 1-3 
zile.

Gripa începe deobicei brusc, cu 
unul sau mai multe frisoane (fri
guri) urmate de creșterea tempera
turii la 38—40 de grade, oboseală, 
dureri de cap, dureri în tot corpul 
și uneori prin epistaxis (singerări 
din nas), inflamația mucoasei na
sului și gîtului, bolnavul avînd sen
zația de înfundare a nasului, de gî- 
dilare sau arsură în gît. După 1-2 
zile temperatura crește sau se men
ține ridicată timp de 1-3 zile, în 
care timp semnele arătate mai îna
inte se accentuează, apar dureri în 
globii oculari, dureri mușchiulare 
generalizate, vîjîieli în urechi, in
somnie.

Bolnavul nu are poftă de mîncare 
După 4-7 zile, în gripa necomplica
tă, temperatura scade, însoțită de 
transpirații, după care bolnavul își 
revine, putînd persista unele tulbu
rări cîteva săptămîni.

In afară de această evoluție obiș
nuită. gripa se poate complica prin 
atingerea diverselor organe ale cor
pului, dintre care cefe mai des întil- 
nite sînt pneumoniile și bronchO- 
pneumoniile. boli de inimă, menin
gite și altele ale căror urmări pot 
fi din cele mai grave.

Formele cele mai grave de gripă 
și complicațiile cele mai dese șl cu 
mortalitatea cea mai mare se întîl- 
nesc la Copiii sub un an și la bă- 
trini. Bolnavul de gripă trebuie ime
diat izolat la domiciliu sau în spi
tal.

Se va face gargară cu ceai de 
mușețel, se vor consumă ceaiuri, 
iar ca medicamente se prescrie as
pirină, piramidon sau antinevralgice 
Nu se vor folosi sulfamide, penici
lină, streptomicină sau alte antibio
tice

In cazul de complicații trebuie 
chemat medicul care este singurul 
indicat să prescrie tratamentul co
respunzător.

Măsuri de apărare
Orice bolnav sau suspect de gri

pă va fi imediat izolat șl adus la 
cunoștința organelor sanitare.

Se vor evita pe cît este posibil 
aglomerațiile (spectacole, autobuse, 
săli de așteptare, etc) și în special 
pentru copii.

Obiectele de toaletă trebuie să 
fie strict personale, iar părinții bol
navi vor evita apropierea de copii 
în perioada acută a bolii.

Se va evita oboseala extcesivă, 
surmenajul nervos, lipsa de somn, 
frigul, umezeala. Se va folosi rațio
nal gimnastica și sportul.

In secțiile de copii, în materni 
tăți. creșe, grădinițe, școli ca și înj 
alte colectivități se vor lua măsuri 
severe de împiedicare a intrării ori
căror persoane cu simptome de gri
pă.

Intrircît formele cele mai grave 
de gripă sînt date de copil și de 
bătrîni se impune o aplicare strictă 
a măsurilor de mai sus la aceste 
grupe de vîrstă, fără a uita însă 
că forme grave și complicații se 
pot produce la orice vîrstă.

Dr. MARINESCU ALEXANDRU

Pe urmele materialelor publicate

Campionatele republicane

La tenis de masă
Duminică s-a disputat finala 

campionatului R.P.R. de tenis de 
masă, faza orășenească. După întîl- 
niri foarte disputate, în special la 
simplu bărbați, victoria finală a re
venit următoarelor: Simplu femei 
— Maria Grigoriță (Corvinul) ca
re a dispus în finală de Eleonora 
Moise (Corvinul) cu 3-1 ; Simplu 
bărbați. Boiangiu Cristache (Side- 
rurgistul) a întrecut în finală pe 
Vasile Prună (C.S.A.) cu 3-1 iar 
la' dublu mixt — Maria Palade, 
Prună Vasile (C.S.A.) a dispus de 
perechea Ardeleanu, Grigoriță (Cor
vinul) cu 3-2.

/7 ?ah
La clubul „Alexandru Sahia” din 

orașul nostru au început întrecerile 
din cadrul campionatului R.P.R. 
de șah pe echipe.

La întreceri participă echipele din 
colectivele sportive ale orașului 
nostru. Pînă acum s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Sănătatea — 
Comerțul 5-3 și Corvinul — Sănă
tatea 4-4.

Gntă de box a
Sîmbătă 21 februarie a.c. la orele 

19 sala Teatrului nou din localitate 
va găzdui o interesantă gală de 
box, organizată în cadrul campio
natului R.P.R. de juniori. In com
pletarea acestei _gale boxerii de la 
„Corvinul” — Hunedoara vor Mi
ni pe cei de la „Minerul” Petroșani.

In apropiere de orașul Maomin, R. P. Chineză, s-a descoperit pe
trol. Rafinăria de petrol construită aici dispune de 288 de retorturi.

Dintre pugiliștii hunedotenî care 
vor evolua sîmbătă seara merită a 
fi amintiți N. Ichim, I. Balaj, 
Gh. Punguță, Cir. Gavrilă și M. 
Gheorghioni.

Al doilea joc de pregătire

Corvinul Hunedoara —
Progresul București 

0-2 (0—1)
Corvinul Hunedoara a susținut 

duminică cel de-al doilea ioc amical 
din acest sezon. întîlnind echipa 
bucureșteană Progresul. De data 
aceasta speclatorii ri-au mai plecat 
înainte de slîrșitul partidei ci au 
așteptat fluerul arbitrului. Aceasta, 
deoarece tînăra formație hunedorea- 
nă a făcut o partidă frumoasă și 
în special în prima repriză cînd au 
jucat de la egal la egal cu echipa 
Progresul. Jocul a fost foarte dis
putat și a plăcut tocmai pentru că 
a depășit limitele unei partide a- 
micale. Componenții ambelor forma
ții au luptat mult pentru fiecare 
balon și s-au întrecut în a crea 
faze cît mai reușite.

Hunedorenii s-au comportat mai 
bine dectt în partida cu Jiul. înain
tașii s-au descurcat mai bine în 
cîmp, dar păcat că s-a jucat prea 
mult pe partea dreaptă. Mijlocașii

Sîrbu, Balint — au făcut același 
joc creator și eficace, fiind mereu 
în atac și apărare. Nebela a fost 
foarte inspirat și a salvat cîteva o- 
cazii extrem de dificile. Linia de 
fund — în alcătuirea de prima re
priză — a fost mai sigură și a răs
puns prompt la acțiunjle atacanților 
adverși.

Progresul, a jucat mai legat în 
partea a doua a partidei șl .asta 
s-a văzut chiar în primele minute 
de la reluare. Pasele ajungeau mai 
repede la coechipieri și au reușit 
foarte multe din încercările de a 
pătrunde în careul advers prin 
mingi în adîncime pe extreme.

După ioc am cerut părerea celor 
doi antrenori. Iată răspunsurile pri
mite :

C. Drăgușin: Mi-a plăcut 
pentru că el a corespuns țe- 
propus de noi; verificarea

jocul
Iului
condiției fizice și tactice a echipei. 
Tînăra formație Corvinul dacă va 
juca mereu așa va face zile negre 
multor echipe consacrate,

— Ilie Savu: Sint mulțumit de 
felul cum a mers echipa noastră. 
Mă bucur că tinerii jucători intro
duși în lot au dat 
facție.

Cefe două goluri 
unul de Oaidă, în 
(m. 45) și de Dinulescu (m. 49). 
Au jucat formațiile:

deplina satis-

au fost marcate 
prima repriză

In articolul „Posturile utemiste 
de control, factor activ în întărirea 
disciplinei” publicat în nr. 699 din 
7 februarie a. c. al ziarului nostru,

Progresul: Birtașu — Cojocarii, 
Caricaș, Soare — Ciocea, (Petres, 
cu) Știrbei -- Oaidă, Smărăndesc- 
cti, (Neagu), Baneiu (Pereț), 
Dinulescu, Leucă.

Corvinul : Nebela — Mania, Na- 
cu, Ivan (Biro) — Sîrbu, Balint — 
Pîrvu, Tătarii, (Tătărucă) Smărăn- 
descu, Petica (Oprea), Belea.

MIRCEA NEAGU

secretarii organizațiilor de bază 
U.T.M. de la furnalele 1-4 și in
structorul Comitetului U.T.M. din 
combinat pentru această secție, au 
fost criticați pentru inactivitatea 
postului U.T.M. de control. La cîte
va zile după apariția articolului, 
panoul postului U.T.M. de control 
a fost luat din atelierul apaductie- 
rilor unde fusese „depozitai”, a fost 
vopsit proaspăt și afișai la loc vi
zibil, inaugurîndu-se reaetivizarea 
cu caricatura tov. Roșea Steîian 
care doarme în timpul serviciului.

Comentariile despre felul în care 
și-au însușit critica cei vizați sînt 
de prisos.

(& ■ A
FILME

Lizzy Mac Kay film francez. 
Sula 30 DECEMBRIE .

nr. 1) Zboară cocorii, film

7L Jl

De la 19-22 februarie :
Sala MAXIM GORKI - Prieteni 

de duminică, film francez.
Sala FILIMON SIRBU (O.T.) -

SELECT IUNI DIN PROGRAMUL DE RADIO
MIERCURI 18 FEBRUARIE 1959 

(programul I) 10,00 Muzică din 
operele lui Uagner; 11,03 Concert 
de mtlzică populară romînească;
12.30 Evocare literară: Șaiom Ale- 
hem; 16,45 Muzică ușoară; 16,30 
Soliști de muzică populară romî
nească ; 21,00 Școala și viața;
22.30 Muzică corală romînească 
(Programul II) 15,40 Emisiunea de 
cîntece „Apelul păcii”; 16,50 Curs 
de limba rusă; 19,00 Teatru la mi
crofon : „Michelangelo” scenariu 
radiofonic de Alexandru Kirițescu; 
21,15 Din muzica popoarelor. JOI 
19 FEBRUARIE (programul 1) 9,00 
Muzică din opere; 10,00 Muzică 
populară romînească ; 12,25 Inova
tori și inovații; 14,00 Concert dis
tractiv ; 16,00 Evocare muzicală:

(Tabăra 
sovietic.

Traian Grozăvescu; 19,45 Trans
misiune din sala Ateneului a con
certului orchestrei simfonice Radio. 
(Programul II) 15,00 De toate pen
tru toți; 16.30 Vorbește Moscova 1; 
18,05 Cîntece studențești; 20,15
Soliști romîni de muzică ușoară; 
22,00 Muzică de cameră de compo
zitori ruși. VINERI 20 FEBRUA
RIE (programul 1) 9,10 Cîntece 
haiducești; 11,03 Muzici de estra
dă; 15,10 Concert de prînz ; 17,30 
Noi înregistrări de muzică romînea
scă; 19,35 Cîntă Ion Matache; 
21,25 Muzică ușoară romînească; 
23,00 Concert simfonic. (Programul 
II) 15,40 Mozaic muzical; 17,20 
Reportajul : „Răspund reșițenii" 
19,30 Muzică de esțtfad.l; 22,35 
Muzică ușoară sovietică.
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