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CIFRE SEMNIFICATIVE

Cu fiecare zi, noi succese in intreceren socialisto

atît

De mai multe minute stăm 
și privim la barele acestea 
înroșite care imediat ce sca
pă din strînsoarea valțurilor, 
se îndoaie ca niște șerpi de 
proporții gigantice. De fapt, 
aici, îii hala lungă și lumi
noasă totul pare de domeniul 
fantasticului. Lingouri mari și 
groase se transformă în nu
mai cîteva minute în bare 
de diferite dimensiuni. O ma
cara își vîră gheara într-un o- 
cean de flăcări șj scoate ca pe 
un fulg bucata de oțel de pes
te 3.000 kilograme.

Și totuși totul este 
de real!

Te incintă priceperea și ușu
rința cu care lucrează oame
nii de aici. Dar se pare că 
am uitat să vă prezentăm lo
cui de desfășurare a reporta
jului de față. Este vorba des
pre hala laminorului de 800 
mm. Chiar și fără precizarea 
noastră ați recunoscut desigur 
că este vorba despre harnicii 
laininatori. Pentru ca tabloul 
să fie și mai perfect, trebuie 
să spunem că ne aflăm in 
mijlocul unui colectiv fruntaș 
pe țară. Aici se află drapelul 
oferit cîștigătorilor întrecerii 
pentru a produce mai mult 
metal.

Observînd repeziciunea cu 
care se laminează, colegul 
meu a cronometrat timpul de 
laminare a unui lingou; la 
fiecare trei minute — trei 
minute jumătate se laminează 
un imgou. Precizia aceasta 
matematică ne-a stîrnit admi
rația și am pornit să aflăm 
cui i se datorește această pri
cepere. Din încurcătură ne-a 
. cos tovarășul Munteanu Ioan, 
secretarul organizației de par
tid.

— Omul principal — ne 
spune el — este manevrantul. 
11 vedeți ? Stă în cabina de 
comandă. De acolo conduce

O importantă 
acțiune de muncă 

patriotică
In cadrul grupului 4 șan

tiere, construcții civile 
l.C.S.II. tinerii constructori 
au pornit de curînd o acțiune 
deosebit de importantă. Or
ganizați în brigăzi de muncă 
patriotică, în dimineața zilei 
de 10 mai a.c. ei au început 
să demoleze barăcile din ta
băra O.M.

Materialele provenite din 
demolări au fost cu grijă sor
tate, iar cele în bună stare 
urmînd a fi recuperate. Ast
fel, o mare parte din seînduri 
vor fi folosite pentru cofraje 
la fundațiile blocurilor ce se 
vor construi în continuare.

I. MUȘAT 
corespondent 

totul. El trebuie să știe cînd 
cheamă un nou lingou în așa fel 
îneît toate cele trei caje să 
lucreze din plin. Vedeți, ca fl
eam.

Intr-adevăr toate cele trei 
caje lucrau. Și cea de blocuri 
și caja mijlocie și cea finișoa- 
re. Rolele într-un continuu 
dans amețitor plimbă cînd în 
sus, cînd în jos șerpii înroșiți.

— Cine este acum mane
vram — îl întrebăm noi.

— Unul dintre cei mai 
b”.H : Baidan Petru.

Mai lîrziu am descoperit se

2)e ta SReșifa ni se comunică
Colectivul de muncă din 

sectoarele cu profil siderurgic 
de la C. M. Reșița privesc cu 
toată seriozitatea întrecerea 
cu hunedorenii. Se observă 
aceasta prii: Aigența pe care 
o manifestă în căutarea de 
noi posibilități care să contri
buie la îmbunătățirea indici
lor de utilizare a agregatelor 
siderurgice. Și iată că pînă 
acum cocsarii, furnaliștii, oțe
larii și laminatorii au reușit 
să producă peste sarcinile de 
plan mai mult de 32.000 tone 
produse siderurgice. Oțelarii 
au contribuit în cea mai mare 
parte la obținerea acestui 
succes. Ei au produs în con
tul angajamentului anual pes
te 21.000 tone oțel. Merită să

Combinatul nostru siderurgic s-a schimbat mult. Po
mii tineri ce străjuiesc aleile principale, ca și zonele verzi, 
dau combinatului aspectul unui adevărat parc. Covorul 

! multicolor al florilor se îmbină în mod plăcut cu verdele 
crud al ierbii și oferă un peisaj de cîmpie înflorită.

In foto 1 aleea principală din combinat.

cretul ritmicității de laminare. 
Există aici un grafic orar 
unde laminatorii pol urmări 
lă ora x cîte lingouri trebuiau 
să lamineze. In felul acesta ei 
pct vedea în ce măsură este 
îndeplinit și planul de produc
ție.

Și mai au laminatorii o ci
fră care vorbește despre hăr
nicia lor. De la începutul a- 
nului ei au produs în contul 
angajamentului 4.468 tone de 
oțel laminate.

Sînt cifre semnificative.
MIRCEA NEAGU 

fie evidențiați oțelarii și pen
tru preocuparea de a reduce 
prețul de cost al oțelului în 
care privință au realizat o 
economie de 70 lei pe fiecare 
tonă.

Siderurgiștii reșițeni la o 
serie de produse cum ar fi: 
oțel, fontă, laminate, inclusiv 
bandaje și discuri, și-au rea
lizat pînă acum mai bine de 
50 la sută din angajmentul. 
anual.

140 de noi
In cadrul I.C.S.H. a func

ționat pînă nu de mult o școa
lă de calificare cu o durată de 
8 luni. De curînd această

/—' /—»/-*-»r***/—>r

Învăfămîntul 
de partid 
la nivelul 
cerințelor

cel mai recent record 
al ojelarilor hunedoreni
La cuptorul nr. 1 din cadrul 

noii oțelarii Martin de la Hu
nedoara a fost stabilit zilele 
trecute un adevărat record în 
sporirea producției de oțel. 
Pentru prima dată în țara 
noastră, s-a produs aici pe 
fiecare metru patrat de vatră 
10,6 tone oțel. Indicele plani
ficat este mult rămas în urmă. 
Stabilirea acestui record, a 
fost posibilă datorită însușirii 
temeinice a metodei de ela
borare a șarjelor rapide. Toa
te cele trei schimburi din zi
ua respectivă, au elaborat 
șarje de mare tonaj într-un 
timp ce se încadrează sub li
mitele prescrise pentru șarje
le rapide. Desfășurînd o pa
sionată întrecere în vederea 
stabilirii noului record, schim
burile conduse de inginerii; 
Dan Constantin, Birișteică 
Constantin și Georgescu Eu
gen au elaborat fiecare cîte o 
șarjă în 6,30 ore (primul) 
6,35 ore (al doilea) și 6,40 
ore (al treilea).

absolvenți ?
școală și-a încfieȘat*ff'urrfțirife 
Aici ău fost preaăWți T^iitdni. 
constructori ai *mărilor șan
tiere din Hunedoara. 4 ■ i:

• r.- . . r 'i
In timpul școlarizării|.ș-au 

dovedit a fi cei mai .buni 
cursanți tovarășii; Gudea’ Va. 
sile, Cora Ioan, Preoteasa 
Gh-, Tdrok Mihai și alții care 
au obținut medii între 7,33 — 
9,58. In total au absolvit 
curșuri’Ie un număr "de 140 
elevi în meseriile de instala
tori de apă și canal, zidari 
șamotori, dulgheri și tîmplari. | biiQșdorw

Brigada artistică de 
agitație de la C.T.E. 

pe primul loc
In zilele de 10-14 mai a.c. 

In sala C.F.U. a avut loc con
cursul brigăzilor artistice de 

ț agitație din cadrul combinatu
lui siderurgic. In urma între
cerilor desfășurate pentru de
semnarea celor mai bune for
mații care urmează să parti
cipe la fazele raionale și regio
nale din cadru! celui de-al V- 
lea concurs al formațiilor ar
tistice de amatori, pe locul I 
s-a calificat brigada artistică 
de agitație de la C-T.E., iar 
pe locul II brigada' > artistică

■

'4.' w Ksp"

< Orașul nostru devine tot mai frumos, mai plăcut. Pen-’
\tru realizarea unui asfel de oraș se depun eforturi mari 
Jdin partea constructorilor. Vă prezentăm cîțiva constructori 

S de pe șantierele din OM. și din jurul O.M.-ului. ■
5 In foto sus : brigada de dulgheri condusă de Cîrlionț 
jVasile, lucrează la terminarea noului stadion sportiv. Pe 
lîngă faptul că această brigadă execută lucrări de calitate,

■ ) mai realizează zilnic o depășire ‘de normă de 15 la sută înl 
\ medie.
] In foto mijloc : cunoscuta brigadă de zidari a lui Weber 

S Andrei. După cum se vede această brigadă lucrează la 
/ finisarea blocurilor din O.M. Nu ne îndoim de calitatea 
i lucrărilor pentru că brigada lui Weber Andrei a dat exa- 

S menul cu multă vreme în urmă și a obținut cea mai bună 
? notă atît la calitate, cît și la cantitatea lucrărilor.
) In foto jos: lucrările de finisare a clubului-cinema din 

f O.M. se desfășoară într-un ritm susținut. Ele sînt condu- 
\ se de cunoscutul maistru Laszlo Adalbert. Ia't‘ă-1 în fotogra
fie stînd de vorbă cu cei doi zugravi Petraș și Cîmpeanu 
/în legătură cu terminarea ultimelor lucrări de finisare.

de la bluming. Locul III a 
fost ocupat de brigada artis
tică de agitație de la uzina 
cocso-chimică — sectorul chi
mic. In urma calificării lor, a- 
ceste brigăzi urmează să par
ticipe la faza raională.

Excursie
Biroul de excursii și turism 

din orașul nostru organizea
ză o excursie la Craiova. Ple
carea se face în seara zilei de 
astăzi orele 23,38. Prețul unui 
bilet, dus și întors, este de 57 
lei, iar înscrierile se fac la bi
roul de excursii și turism 
între orele 16-20,

Deschiderea grădinilor 
și teraselor de vară

In aceste zile în orașul nos
tru s-au deschis toate grădi
nile și terasele de vară ale 

„Corvinul," 
„Corvinul”, 
și grădina 
pot fi ser-

T.A-P.L. : terasa 
terasa Berărie 
grădina „Mureș" 
„Metalul”. Zilnic 
vite aici mîncăruri calde, mici, 
fripturi la grătar, fleici. Seara 
muzică și dans.

Sport
Mîine după-amiază stadio

nul Corvinul din localitate va 
găzdui un cuplaj fotbalistic, 
contînd pentru campionatul 
regional. In prima parte (ore
le 15) echipa Corvinul 111 va 
întîlni Surianul Sebeș, iar în 
cea de-a doua, Corvinul II 
se va întrece cu Parîngul 
Lonea.
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-A. Uzina noastrfi

NOTE A V NOTE A NO IE V NOTE & NOTE V NOTE A NOTE Un curînd va rula
A venit primăvara. Și ce 

frumos este Orașul nosteu 
Muncitoresc în acest ano
timp ! Dumneata care stai 
în O.AL știi. Albul imacu
lat al caselor se îmbină în 
rr.od plăcut cu verdeața po
li Lor și a ierbii.

Unii spun că iarba ar fi și 
r _■ ::: mai frumoasă, da
că n-ar fi niște afurisiți de 
cat. care toată noaptea merg 
de capui .or prin spațiile verzi, 
rupir.d pomii și mîncînd iar
bă. Mai zic unii că nu înțeleg 
ce face fumalistul sau oțeia- 
rul care stă în O.Alcu caii. 
Ba, urm! mai mucalit încerca

Primăvara în O.M
să-i convingă că acești cai 
simt ai unor căruțași ciubu- 
cari. Ce rost au caii căruțași
lor în O.M. nu știe nimeni. 
Cei puțin pînă acum...

In unele 
luna mai a 
și „flori", 
ghivece. In 
întinse la 
Chiar și cele
florile sînt pe rufe. Iată niște 
„flori" cărora le-ar sita mult

S.,0__ ____

cu 
nu

mari, 
ea 
în 

stau 
rufe.

blocuri
adus

Dar
balcoane 
uscat 
mai intime. Și

conserva

mare de
4 și 5, lă-

cu
Și

trialelor stă în atenția tuturor
-:-e orașului nostru- Mai sînt însă unele 

■.~te neglijența totală pentru
st* areruMor.

taM ■■ exemplu grăitor. O stivă destul de 
refractară, care se află între furnalul

Mtt «emite -— _zre au început s-o distrugă. Oare or- 
• gindesc că această cărămidă a

~ ‘ s: că nu trebuie lăsată să se distrugă?
Stoct jwui ar >-a gîndit la acest lucru e bine ca 
■ să ia măsuri și să conserveze fl
ame s-■ . pir.a nu este prea tîrziu.

mai bine în pod la... uscat 1
Se obișnuiește ca primăvara 

să stai cu geamurile larg des
cinse să intre aerul curat al 
pădurii și... zgomotul puternic 
al motocicletelor. A, e o „plă
cere" să te uiți în fiecare du
pă amiază cum motocicliștii 
trec in plină viteză pe bule
vardul 1848. Ca la concurs, 
zău. Cîte unii să pară mai ori
ginali scot și eșapamentul- 
Știți ca să producă impresie...

La drept vorbind motocicii- 
știi au „dreptate" : dacă co
misia auto-moto, de pe iîngă 
U.C.F.S. oraș, organizează 
concursuri odată pe an, fac 
ei... „concursuri". Numai că nu 
văd de ce trebuie să se răz-

bune pe locatarii din O.M-...
Cea mai frumoasă și mai 

curată stradă din Orașul nou 
— deși pe ep n-a călcat pînă 
acum nici stropitoarea și nici 
vreo echipă de măturători — 
este strada Pictor Grigorescu 
(fost strada B). Dacă vreți să 
vă convingeți, mergeți odată 
pe acolo. Dar să mergeți ziua, 
dacă vreți să vedeți ceva. Sea
ra nu se observă nimic, din 
motive lesne de înțeles. Stra
da nu are nici un bec. Nici 
măcar stîlpi. încolo este foar
te frumoasă...

Vara, orașul nostru arată 
ca o grădină. Mai trebuie 
doar ca gospodarii orașului să 
facă ceva pentru a smulge din 
rădăcini acești ultimi mărăcini 

spini care au mai rămas.
ATARIN NEACȘU

Kiev, după 
același nu- 
Ostrovski. 

I. Krotov-

Și

Uffitică și 6ricfieta
Aîitică a împlinit 24 de ani. 

Amicul său Ion s-a gîndit să-i 
facă un cadou util și i-a cum
părat o brichetă. Atitică, foar
te mișcat de darul prietenului 
său, i-a mulțumiți și a doua zi 
cînd a vrut să-și aprindă țiga
ra a constatat cu surprindere 
că nu ia foc. N-avea benzină.

A plecat spre primul debit 
să cumpere o fiolă de benzină 
pentru brichetă. Dar a plecat 
cum a venit, fără fiolă. A 
mers la alt debit, pe urmă la 
altul și tot așa din debit în 
debit le-a colindat pe toate 
cile sînt în orașul nostru. Dar

Ce bine ar fi...
la cinematograful 
Gorki" după înce-

tot

în- 
ori

benzină pentru brichetă 
n-a găsit.

întors acasă, Mițiică a 
ceput să se gîndească; 
bunul meu prieten Ion a vrut
să rîdă de mine (ceea ce nu 
cred) și mi-a dat bricheta ști
ind că nu se găsește benzină, 
ori la serviciul aprovizionări 
al O.C.L. produse industriale 
este prea multă neglijență — 
ceea ce cred.

Ce bine ar fi dacă în loc de 
neglijență, în debite s-ar gă
si benzină. Așa ar avea cetă
țenii ce să pună în brichete...

...dacă
„Maxim
perea filmului nu s-ar mai da 
drumul în sală.

...dacă la cinematograful „I. 
C. Friinu" filmul ar începe la 
ora anunțată.

...dacă la magazinele ali
mentare casierițele ar avea 
bani mărunți pentru a nu mai 
fia rest, caramele și bomboane.

' O producție în culori 
a studioului „A. Dov- 
jenko" din 
romanul cu 
me de N.
Scenariul
Regia : I. Bazeleanu și 
A. Boitek.

Filmul „Născuți în 
furtună" este o trans
punere pe ecran a unui 
roman de mult îndră - 

• git de masele tineretu
lui. Acțiunea se desfă
șoară în 1918 în tim
pul războiului civil în- 
tr-un orășel din Ucrai
na apuseană. In timp 
ce armată germană se 
retrage din Ucraina, 
sub loviturile Armatei 
Roșii victorioase, panii 
polonezi încearcă să 
pună inîna pe putere 
pentru a putea înrobi 
poporul ucrainean. îm

potriva planurilor lor
dică luptătorii icșiți din rîn- 
durile proletariatului revolu
ționar, figuri ca : Zigismund 
Raevski, vechi luptător din 
ilegalitate, mașinistul Kova- 
lio, muncitorii Taras și Ți- 
bulea, care luptă pentru li
bertate, pentru fericirea po
porului.

îndrumați de bătrînii lup
tători și învățînd din exem
plul lor, se ridică și repre
zentanții tinerei generații, ti.

0 PRODUCȚIE A STUDIOULUI,, A.DOV3ENKO" mu wicu •

■Ml FURTUNIIPUPA ROMANUL CU ACELAȘ NUME DE N.OSTROVSKI

se ri- nerii „Născuți în furtună" 
ca : Raimond, fiul lui Raev- 
ski, Olesia, Andri Ptaha, 
Fedka și Glușko.

Acești tineri neînfricați 
sînt gata să-și dea oricînd 
viața pentru măreața cauză 
a comuniștilor, luptînd în 
primele rînduri împotriva pa
nilor polonezi și a moșierilor 
și capitaliștilor. Filmul ru
lează la cinematograful 
„Victoria" în zilele de 19-24 
mai.

a

Inițiativă lâudabilâ
înainte vieme, curățirea sa- 

turatorului din secția sulfat de 
amoniu a uzinei cocso-chimice 
se efectua în timpul orelor 
de producție 
20 zile.

Pentru a 
situație care
dată la stagnarea producției 
și încărcarea prețului de cost 
din inițiativa maistrului Colce- 
ru Rudolf, muncitorii de aici au 
hotărît ca desfundarea satura-

și dura pînă la

înlătura această 
ducea de fiecare

torului să o facă prin muncă 
voluntară. In același timp, ei 
s-au angajat să reducă timpul 
de curățire de la 20 zile, la 
numai 3 zile.

Această inițiativă lăudabilă 
a fost îmbrățișată de întrea
ga masă de tineri de la sec
țiile chimice. Trecînd la trea
bă și muncind cu rîvnă și 
elan, maistrul Colceru Rudolf 
și ceilalți participant la mun
că voluntară, cum ar fi, ope-

ratorii Răducanu Ioan, Crei- 
țoiu Mircea,- Fusescu Viorel, 
Ulmeanu Afihai, Vărzaru 
loan și Pară Constantin, au 
reușit să-și îndeplinească îna
inte de termen angajamentul 
iuat. Astfel, în ioc de trei 
zde cît se angajaseră, ei au 
terminat curățirea saturatoru- 
lui în numai două zile și 
ceva.

BODALE SILVESTRU 
corespondent

tar necorespunzător, livrat de 
fabricile „Aluncitorul" Cristi
an, „Vulturul” Comarnic, tur
narea oțelului s-a făcut 
mari pierderi de meltal 
r.erespectarea condițiilor teh
nologice de turnare. Astfel, 
din cauza cărămizilor de 
proastă calitate livrate de fa
brica „Muncitorul" Cristian, 
au rezultat multe erupții la 
turnarea oțelului ceea ce a 
cauzat și o structură necores
punzătoare a iingourilor, sur- 

.iiportantă de rebuturi. La 
aceleași rezultate negative 
din punct de vedere calitativ 
a dus și folosirea capurilor de 
dop livrate de aceeași fabrică 
care au provocat nenumăra
te neinchideri de dop la tur
narea oțelului, deci multe în
treruperi de turnare și turnări 
directe, surse importante de 
rebuturi apărute după lamina
rea oțelului.

Și furnaliștii au contribuit 
m’r-o oarecare măsură la de-

cu conținut de car-

pășirea procentului normat de 
rebuturi trimițînd la oțelării 
fonte cu compoziție chimică 
variabilă uneori de la o des
cărcare la alta. Astfel, de 
rnuite ori topirea unor șarje 
s-a făcut
bon sub procentul prescris,, 
ceea ce a 
de fontă 
drept consecință apariția unor' 
însemnate cantități de rebut 
după laminare din cauza reta- 
surii.

Lipsa melanjorului la oțelă
ria nr. 2 a accentuat această 
deficiență.

La oțelăria Martin nr. 2 — 
cantitatea mare de rebut 
apărută după laminarea în blu
muri a oțelului calmat se da- 
torește faptului că lingourile 
nu au fo&ț supuse în prealabil 
operației de curățire și defec
tele s-au localizat pe blumuri 
cu greutate mare, care nu'

necesitat adăugarea, 
după topire avînd-

s-au putut îndepărta prin crai- 
țuire, astfel deși a existat un 
număr redus de defecte, a a- 
părut totuși o Cantitate .mare 
de rebut _

Dar există și cauze care au 
condus la rebuturi nejustifica
te, datorită exclusiv unei preo
cupări insuficiente privind ca
litatea oțelului din partea co
lectivelor de oțelari. Astfel, 
■din cauza nepregătirii la timp 
a trenurilor de turnare, multe 
șarje au S't-aționat în cuptoare, 
rezultînd după laminare re
buturi anormale, datorită • aș- 

‘chierilor și suflurilor. Din cau
za uscării insuficiente a pîlni- 
ilor de turnare, s-au semnalat 

■dese erupții — avînd drept 
consecință pierderi anormale 
de oțel și adeseori turnări di

ete care conduc la apariția 
unui procent ridicat de rebu
turi după laminare.

Această situație nesatisfă-

cătoare din punct de vedere 
calitativ nu a lăsat indiferent 
colectivul de oțelari. Din ini
țiativa organizațiilor de bază, 
cu concursul organizațiilor sin. 
dicale și al direcției generale a 
combinatului s-a întreprins o 
serioasă acțiune de reducere a 
rebuturilor la ambele oțelării, 
la care au fost antrenați mun
citorii, inginerii și tehnicie
nii de la oțelărie, laminoare 
și controlul tehnic calitativ.

In primul rînd prin refuzul 
materialelor refractare necore
spunzătoare și chemarea la 
Hunedoara a unor factori de 
răspundere de la fabricile fur
nizoare cărora li s-au arătat 
consecințele introducerii în 
procesul de fabricație a unor 
materiale refractare de proa
stă calitate, s-a obținut o îm
bunătățire a calității materia
lelor refractare. La fel utila
jele de turnare au fost accep
tate doar după o riguroasă re
cepție, refuzîndu-se lingotie»

rele, maselotele și podurile 
necorespunzătoare calitativ.

Funcționarea în bune con- 
dițiuni a melanjoarelor la am
bele oțelării a asigurat cup
toarelor o alimentare ritmică 
cu fontă de bună calitate.

Paralel cu îmbunătățirea 
calității materialelor refracta
re, a utilajului de turnare și 
a foniei s-a observat și o preo- 
cupaie mai atentă a oțelarilor 
pentru calitate. Trenurile de 
turnare au fost prgătite mai 
atent decît în trecut, cu Iin- 
gotiere curate, avînd tempe
ratura prescrisă de procesul 
tehnologic în momentul tur
nării, montate pe poduri în 
stare bună, cu plinit .corect 
îmbinate și bine uscate.

Ca urmare, rebutul înregis
trat în luna aprilie a.c. Ia 
oțelăria veche este cu 17,2 la 
sută maf mic decît cel normat, 
iar la cea nouă cu 4 Ia sută.

Nu se poate spune că s-a 
făcut totul, dar începutul este 
bud. Perseverînd pe această 
cale, oțelării noștri vor putea 
da patriei cantități din ce în 
ce mai mari de oțel de bună 
calitate.

Chimist CHINDLER N,
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învățămîntul de partid — la nivelul cerințelor
Una din condițiile esențiale victoriei în lupta pentru construirea socialismului 

este ridicarea continuă a nivelului politic și ideologic al membrilor și candidaților de 
partid, însușirea profundă a învățăturii marxist-leniniste în vederea aplicării creatoa
re a acestei învățături în practica activității revoluționare a partidului nostru.

Comitetul orășenesc de partid Hunedoara preocupîndu-se mai îndeaproape de
conducerea învățămîntului de partid, a pus în fața organelor și organizațiilor de partid
sarcini concrete privind cuprinderea unui număr cit mai mare de membri și candidați
de partid și de oameni ai muncii din activul fără de partid în cercuri și cursuri,
pentru asigurarea unul conținut mai bogat al lecțiilor și seminariilor, a unei mai strîn- 
se legături a acestora cu viața.

Pentru a vedea în ce măsură organizațiile de bază de la C.S.H. reușesc să se 
preocupe de conducerea competentă a învățămîntului de partid, zilele acestea redacția, 
cu ajutorul comitetului de partid din combinat a întreprins un raid. Publicăm mai jos 
cele constatate pe teren:

Unde sînt propagandiștii?

Vă prezentăm 
propagandiști 

fruntași

CHINDLER NICOLAE 

este propagandist ia cercul de 
economie concretă din cadrul 
controlului tehnic calitativ. 
Prin metodele folosite în, con
ducerea cercului, reușește să 
stîrnească interesul cursanți- 

lor.

OSTAFIE ELENA
în munca pe care o depune 
ca propagandistă a cercului 
de studiere a Istoriei P.M.R. 
din cadrul secției termotehni- 
că, a reușit întotdeauna să a- 
plice cele mai bujie metode 
pentru ca cursanții să-și în
sușească materialul predat.

RUSAN 1ERONIM 
conduce cercul de economie 
concretă de la C.T.E., 2. In 
cadrul acestei activități el a 
reușit întotdeauna să lege 
problemele tehnice cu viața 
centralei electrice unde lucrea- 

ți cursanții cercului,

Cînd există preocupare 
rezultatele sînt bune

Încă de la începutul anului, 
organizația de. bază laminorul 
de 800 mm., a acordat o a- 
tenție deosebită selecționării 
eursanților, cuprinzînd în for
mele învățămîntului de partid 
pe toți membrii și candidații 
de partid, precum și numeroși 
muncitori, ingineri și tehnici
eni din activui fără de partid. 
Biroul organizației de bază 
secretar Munteanu Ioan a 
analizat periodic teiul în care 
se desfășoară învățămîntul de 
partid, repartizînd membri săi 
pe cercuri de învățămînt. In 
vederea pregătirii propagan
diștilor, biroul organizației de 
bază a organizat discuții cu 
aceștia asupra unor proble
me ce trebuiau puse în discu
ție, în scopul cunoașterii de 
către cursanți a ultimelor do

Nepăsare față de buna 
desfășurare a învățămîntului 

de partid
Organizația de bază oțelă- 

ria nouă, are un mare număr 
de membri și candidați de 
partid, oțelari destoinici care 
prin eforturile ce le depun în 
procesul de producție pentru 
a da patriei mai mult metal, 
nu odată Ii s-au adus elogii 
bine meritate.

Dacă oțelarii acestei secții 
depun eforturi pentru îndepli
nirea și depășirea planului de 
producție, este nejustificată 
nepăsarea biroului organizați
ei de bază față de educarea 
acestor oameni, privind buna 
desfășurare a învățămîntului 
de partid. Este drept că la o- 
țelăria nouă, a luat ființă la 
începutul anului de învăță
mînt trei cercuri de studiere 
a Istoriei P.M.R., trei cercuri 
de studiere a Statutului 
P.M.R. și un cerc de econo
mie concretă- Insă din cauza 
lipsei de preocupare a biro
ului organizației de bază a- 
ceste cercuri nu s-au ținut cu 
regularitate, lucru ce a dus 
la o serioasă rămînere în ur
mă. Astfel, din cele 10 lecții 
ce trebuiau ținute pînă în 
prezent, în cercul de Istorie 
P.M.R. condus de propagan
distul Kraft Natan s-au ținut 
doar 5, iar la un alt cerc 
de Istorie P.M.R. care este 
condus de propagandistul 
Palcău Ladislau să fie ținute 
numai 4 lecții. Situația nu 
Stă mai bine nici la cercul 
de economie concretă care 
este condus de maistrul Trip- 

cumente ale partidului și gu
vernului nostru. Au fost ex
puse de asemenea în fața pro
pagandiștilor uneie teme ale 
științei și tehnicii, lucru ce a 
contribuit la îmbogățirea 
cunoștințelor propagandiști
lor, la lărgirea orizontului a- 
cesitora. Preocuparea atentă 
asupra bunei desfășurări a 
învățămîntului de partid a 
făcut ca pînă în prezent orga
nizația de bază de la lamino
rul de 800 mm. să se situieze 
printre organizațiile fruntașe 
din cadrul combinatului nos
tru. In prezent toți cursanții 
ce frecventează formele de 
învățămînt își recapitulează 
materialul pentru ca la con
vorbirile de sfîrșit de an care 
vor avea loc în curînd, să se 
prezinte bine pregătiți.

șa Ștefan. Și aici, ca de alt
fel și la alte cercuri nu s-au 
ținut decît doar cîteva lecții. 
Oare biroul organizației de 
bază este mulțumit cu aceas
tă situație ? Nu sînt atîtea 
probleme ale politicii partidu
lui nostru care trebuiau însu
șite de oțelari- prin aceste for
me ale învățămîntului de 
partid ?

Situația existentă în cadrul 
oțelănei noi privind îmbună
tățirea învățămîntului de par
tid, trebuie să dea de gîndit 
serios biroului organizației de 
bază. Acum, cînd mai este pu
țin timp pînă la închiderea 
anului de învățămînt, biroul 
organizației de bază trebuie 
să analizeze neîntîrziat situa
ția învățămîntului de partid 
și să ia măsuri pentru a adu
ce lecțiile la zi, fără a negli
ja conținutul acestora. Trebu
ie de asemenea controlat, fe
lul cum studiază cursanții și 
cum anume se pregătesc pen
tru convorbirile de închidere, 
combătînd cu tărie orice sub
apreciere a acestui lucru.

Aplicarea unor asemenea 
măsuri și a altora va duce 
la îmbunătățirea conducerii 
învățămîntului de partid, la 
creșterea continuă a nivelului 
politic și ideologic al oțelari- 
lor noștri.
r-'r-'r-'i—'i-v-'r-'r-'. r--/-
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Ca în fiecare organizație de 
bază, și la organizația de 
bază garaj, la începutul anu
lui școlar a fost deșchis învă
țămîntul de partid. Una din 
formele de învățămînt ce a 
funcționat aici este și cercul 
de studiere a sfătuitului 
P.M.R. Aici, de la început a 
fost desemnat ca propagan
dist tovarășa Freilich Aglaia 
care a ținut cîteva lecții în 
mod corespunzător. De la un 
timp însă, tovarășa Freilich a 
fost transferată la o altă sec
ție, iar cercul'de care răspun
dea a rămas în afara activi

Unele probleme ce trebuie să stea în fața 
organizațiilor de partid

Ne aflăm în preajma închi
derii anului școlar în învăță
mîntul de partid. In legătură 
cu aceasta organelor și orga
nizațiilor de partid le revin 
sarcini deosebit de importante. 
Pregătirea temeinică a propa
gandiștilor, asigurarea unui 
nivel ridicat al discuțiilor de 
încheiere, analiza învățămîn
tului de partid din acest an — 
iată unele din sarcinile de 
seamă ce trebuie să stea în 
fața organizațiilor de partid. 
Se poate aprecia de pe acum 
că rezultatul principal al a- 
cestui an de învățămînt cons
tă în aceea că studiul mar
xism-leninismului este mai 
strîns legat de practica cons
truirii socialismului, lucru ce a 
contribuit la ridicarea nivelu
lui politic și ideologic al cursa- 
nților.

Acum cînd sîntem în preaj
ma închiderii anului de învă
țămînt, atenția principală tre

Ieri, a avut loc în sala 
C.F.U. din cadrul combinatu
lui siderurgic, o consfătuire 
pe tema învățămîntului de 
partid la care au participat 
secretarii organizațiilor de ba
ză din C.S.H., I.C.S.H. și din 
instituțiile orașului nostru, 
responsabili cu propaganda și 
agitația din cadrul birourilor 
organizațiilor de bază precum 
și propagandiștii formelor de 
învățămînt.

Cu acest prilej s-au făcut 
informări din partea comite
telor de partid din C.S.H. și 
I.C.S.H. asupra felului cum se 
desfășoară învățămîntul de 
partid, precum și asupra fe
lului cum este condus învă
țămîntul de către birourile or
ganizațiilor de bază.

Au discutat și unii 
propagandiști asupra felului 
cum ei au reușit să ridice 
calitatea lecțiilor predate și 
discuțiile pe marginea aces
tor lecții.

Consfătuirea a constituit un 
rodnic schimb de experiență 
pentru participant, deoarece 

tății. Același lucru s-a întîm- 
plat și cu propagandistul Jo- 
san Simion, care a fost de 
asemenea transferat la blu- 
ming. Era de așteptat, ca or- 
ganizația de bază de aici să 
se îngrijească de menținerea 
acestor propagandiști pînă la 
includerea anului de învăță
mînt, nepermițînd conducerii 
administrative transferarea 
acestora. Aceasta a făcut ca 
cercul care a fost condus de 
tovarășa Freilich să-și înce
teze activitatea, iar cercul 
condus de tovarășul Josan să 

buie îndreptată spre asigura
rea însușirii de către cursanți 
a problemelor de bază ale 
marxism-leninismului, a prin
cipalelor hotărîri ale partidului 
în care sînt fixate sarcinile 
actuale ale organizațiilor de 
partid. Desigur, că nu vor pu
tea fi abordate toate proble
mele discutate,în timp de un 
an, dar birourile organizați
ilor de bază, propagandiștii 
vor trebui să fixeze temele ce
le mai importante ce trebuie 
puse în discuție, legate de ac
tivitatea practică a organiza
țiilor de bază, de viața politi
că și ideologică a partidului 
nostru.

Probleme ca : expunerea to
varășului Gheorghe Glieor- 
ghiu-Dej cu privire la însem
nătatea istorică mondială a 
celui de-al XXl-lea Congres al 
P.C.U.S. și alte documente 
importante apărute în cursul 

O consfătuire rodnică
s-a accentuat în mod deose
bit pe necesitatea de a în- 
chea în cele mai bune condi

6.

După terminarea ședinței de cerc, laminorișții laminoru
lui de 800 mm. întrețin discuții asupra felului Cum s-a 
desfășurat ședința, cum au reușit să lămurească problemele 
„criticînd" în cadrul... „neorganizat” pe cei ce s-au pre
zentat nepregătiți.

Iată-i în fotografia noastră pe tovarășii Cernat Aurel, 
Clitan Vasile, Asimionescu Constantin, Dobre Niță și 
Orășan Dumitru, discutînd în fața „colțului roșu" despre 
unele probleme ale învățămîntului de partid.

aibă o activitate slabă, datorită 
faptului că noul propagandist 
tovarășul Boboc, necunoscînd 
situația să nu poată desfășura 
o muncă corespunzătoare.

In această direcție o vină o 
are comitetul de partid care 
a permis transferul celor doi 
propagandiști în alte secții. 
In orice caz situația învăță
mîntului de partid de la garaj 
nu ne poate mulțumi și ca 
atare trebuiesc luate măsuri 
pentru a putea închide în bu
ne condițiuni anul școlar din 
sistemul învățămîntului de 
partid.

anului de învățămînt 1953- 
1959, este necesar a se dez
bate amplu în convorbirile de 
închidere.

O deosebită atenție trebuie 
acordată lămuririi unor prob
leme din istoria partidului nos. 
tru, ca și uneie probleme ac
tuale ale politicii partidului 
nostru, în opera de construire 
a socialismului. Astfel, este 
necesar să se insiste asupra 
rolului forțelor .patriotice, 
conduse de partid. în înfăp
tuirea insurecției armate de 
la 23 August 1944, asupra 
luptei maselor populare mobi • 
lizate de partid pentru fă
urirea și întărirea statuiui 
nostru democrat-popular.

Ținînd cont de aceste cîteva 
îndrumări, organizațiile de 
partid vor reuși să ridice în 
mod substanțial nivelul învă
țămîntului de partid pentru a 
asigura buna încheiere a anu
lui școlar 1958-1959, 

țiuni anul școlar din sistemul 
învățămîntului de partid pe, 
anul 1958-1959.
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1
0 contribuție importantă 

la dezvoltarea 
termoenergeticii sovietice

Alexandr ȘeindHn este u- 
nul din cei trei profesori de 
la institutul de energetică 
din Moscova care au fost 
distinși cu Premiul Lenin pe 
1959 peniru cercetări teore
tice și experimentale asupra 
proprietăților termofizice ale 
apei și vaporilor de apă la 
parametri înalți. Cercetările 
pe care le-a efectuat în cola
borare cu Mihail Vukalovici 
și Vladimir Kirillin prezintă 

? o însemnătate foarte mare 
/ pentru dezvoltarea termoe- 
5 nergeticii sovietice.
) Ca rezultat al lucrărilor 
s profesorului Vukalovici. a fost 
) dovedită pentru prima oară 
j posibilitatea studierii teoreU- 
i ce a proprietăților termodi- 
» namice ale vaporilor de apă, 
\ care- pînă în prezent era con- 
< testată.
\ Prof. Vladimir Kirillin a 
i elaborat o metodologie origi- 
i naiă șT precisă care a permis 
, să se efectueze cercetări ex-
, perimentale asupra vaporilor

la o presiune de aproximativ 
1990 de atmosfere și o tempe

ratură pînă la 650 de grade. 
Lucrările lui Kirillin s-au ’au. 
curat de o largă apreciere 
din partea specialiștilor sovi
etici și străini. Astfel, în 

, S.U.A. datele furnizate de 
i ei sînt considerate ca fiind 
,1 cele mai sigure. Prof. Kiri- 
, Ilin, care a fost ales în 1953 

membru corespondent al A- 
1; cademiei de Științe a 
j U.R-S.S., conduce secția ști- 
> ințifică a C.C. al P.C.U.S- 
) Cercetările celor trei oa- 
S meni de știință au permis 
\ să se întocmească tabele 
7 termodinamice ale vaporilor 
\ de apă pînă la 1000 grade 
% și 1000 atmosfere, ceea ce

întrece cu mult toate reali
zările de peste hotare.

Despre rickettsia 
și rickettsioza

Cercetătorii Pavel Zdro
dovski și Elena Golinevici 
au fost distinși cu Premiul 
Lenin pe anul 1959 pentru 
elaborarea unor metode ra
dicale de combatere a boli
lor grave provocate de ri
ckettsia la oameni și ani
male. Timp de ani îndelun
gați ei au studiat natura 
acestor microorganisme, ca
re ocupă un loc intermediar 
între virusuri și bacterii. 
Cercetătorii au stabilit mor
fologia rickettsiei și posibi
litatea de a suferi transfor
mări ciclice, au creat prepa
rate medicinale eficace. Mo
nografia lor „Învățătură des
pre rickettsia și rickettsioze" 

s-a bucurat de o largă aprecie. 
re în rîndurile specialiștilor 
în domeniul microbiologici, 
imunologiei și epidemiolo- 
giei. In literatura mondială 
lucrarea lor este considera
tă ca cel mai prețios și 
copiet îndreptar în această 
problemă.

Profesorul Zdrodovski — 
memOru activ al Academiei 
de Științe Afedicale a 
U.R-S.S. — este un remar
cabil om de știință, autor a 
peste 100 de lucrări științi
fice. Sînt cunoscute lucră
rile sale despre 
bruceloză,
și alte boli infecțioase gra
ve. Coautor al lucrării prof. 
Zdrodovski este soția sa, 
Eiena Golinevici, doctor în 
medicină, care studiază de 
20 de ani natura rickettsio- 
zelor. Ea este autoarea a 
peste 40 de cercetări în dife
rite domenii ale microbiolo
gici.

malarie, 
diîterie, holeră

>♦♦♦♦♦«

Ce

Cîteun din constatat ile unei comisii de control obstesc
Mezeluri 

proaspete 
și variate

Aiături de alte produse 
foarte mult solicitate de con
sumatori, la loc de frunte se 
situiază și mezelurile. In ge
neral nu s-ar putea spune că 
unitățile O.C.L. Alimentara nu 
sinii aprovizionate cu acest 
produs. Intr-adevăr, în mai 
toate magazinele se găsesc 
mezeluri în cantități care sa
tisfac în condiții oytime ce
rințele populației. Dar, cu o- 
cazia controlului, s-au consta
tat și unele deficiențe în aceas
tă privință. Spre exemplu, în 
marea lor majoritate unitățile 
alimentare nu sînt aprovizio
nate în special cu mezeluri 
proaspete și variate. Lipsesc 
unele sorturi de mezeluri ca : 
parizer, polonez, crenvurști, 
etc. care sînt foarte mult cău
tate. Poate că vor spune unii 
că asemenea produse se aduc 
dar se 'trec prea repede. E a- 
devărat, nimic de spus. Tre
buie însă știut că ele se a- 
duc la intervale prea mari.

Din nou despre 
zahăr

Problema zahărului cubic 
și a calității acestuia a mai 
îos-t atacată în colonele zia
rului. Cu toate acestea, în 
multe magazine alimentare se 
mai pune și astăzi în vînzare 
zahăr cubic necorespunzător 
din punct de vedere igienic. 
De pildă, la desfacerea unei 
lăzi cu zahăr cubic de la uni- 

1 tatea nr. 2' di'n strada £ 
Săbău

o 
corpuri străine 
sănătății. Ce-i 

la urmă lada a 
în magazie pen-

di'n
; Molotov (responsabil 

Gheorghe) s-a constatat 
muițime de
dăunătoare
drept, pînă
fost retrasă
tru a se pune la dispoziția 
comisiei de scădere dar asta 
nu înseamnă că tovarășii re-

Pe marginea Decretului nr. 256jî958

mai trebuie să știm despre 
noul

importantă in

carnet de muncă
care titularul acestuia a 
cfat în ultima perioadă, îi 
elibera, la cerere, un duplicai 
pe baza actelor oficiale.

Decretul prevede sancțiuni

lu-
va

0 prevedere 
scrisă în Decretul cu privire 
la carnetul de muncă, este 
aceea privitoare la posibili
tatea ce se acordă salariați- 
lor de a-și reconstitui actele severe pentru cei care vor 
de vechime în muncă prin or
ganele de stat, pentru acele 
perioade pentru care nu pose
dă astfel de acte. Prin aceas
tă măsură fiecare om al mun
cii în iermen scurt și cu scu
tire de taxe, poate să-și cla
rifice situația cu privire la 
munca depusă în trecut, în 
vederea stabilirii drepturilor 
ce decurg din vechimea în 
producție.

întreprinderile, instituțiile 
și organele Direcției generale 
și recrutării forțelor de mun
că nu pot elibera decîit un 
singur carnet de muncă pen
tru același titular, care la 
sfîrșitul activității rămîne la 
dosarul de pensie al acestuia. 
In caz de pierdere a carnetu
lui de muncă, unitatea la

falsifica datele înscrise în 
carnetul de muncă, pentru cei 
care cu bună știință vor înre
gistra date false, cei care 
se vor folosi de acte false 
pentru înregistrarea de date 
sau de un carnet care conține 
date false.

Carnetele de muncă ale sa- 
lariaților se păstrează la în
treprinderi, cu excepția celor 
din sectorul particular ale 
căror carnete de muncă se 
păstrează la secțiile raionale 
ale recrutării și repartizării 
forțelor de muncă, pe tot tim
pul cît aceștia sînt în mun
că. La încetarea angajării, 
carnetul de muncă se înmî- 
neză titularului care este obli
gat să-l prezinte atunci cînd 
se încadrează din nou în pro
ducție.

Nu de mult, membrii uneia dintre comisiile de con
trol obștesc au efectuat citeva sondaje prin mai multe unități 
comerciale din orașul nostru in ce privește aprovizionarea, 
buria deservire; curățenia etc- Publicăm mai jos citeva din 
constatările făcute de membrii 
jelor efectuate.

controlului cu ocazia sonda- \

sponsabili de unități și orga
nele secției comerciale ale 
sfatului popular orășenesc 
sînt scutite de a efectua un 
controi mai 
zahărului ce 
zare.

riguros asupra 
se pune- în vîn-

despreCeva 
ambalaj

Membrii controlului obștesc 
au mai constatat că deși cen- 
treie de carne sînt aprovizio
nate satisfăcător, în schimb 
ele întîmpină greutăți la des
facere din lipsă de hîrtie de 
ambalaj. De fapt lipsa hîrtiei 
de ambalaj se observă și în 
multe alte unități alimentare.

Pe lîngă această deficiență 
care -nu prea face cinste co
merțului nostru socialist, se 
poate vedea că de la unele 
unități comerciale nu se ridi
că ambalajul (cutii, lăzi, etc.) 
cu regularitate. La unitatea 
din Piața Libertății (respon-

săbii Enescu Gheorghe) sînt 
depozitate in curte mormane 
întregi de lăzi goale, lăzi cu 
sticle și borcane în valoare de 
circa 30.000 lei. Din cauza in- 
terperiilor, aceste 
sînt expuse deteriorării, 
în unele cazuri 
ele dispar fiind 
miți cetățeni.

Pîinea 
distribuie

se la orele 6-14 sînt aprovi
zionate între 7,30 - 9,30. Mai 
mult, alimentarele care pun 
în vînzare franzele și anumite 
specialități și care sînt des
chise de ia orele 7-12, primesc 
produsele panificației între 
orele 9-10,30.

In atenția 
conducerii

ambalaje 
iar 

o parte din 
luate de anu-

sa 
la

Spre

se 
timp

O greutate ce persistă la 
centrele de desfacere a plinii, 
este aceea că mașinile care 
aduc acest aliment de bază, 
vin în majoritatea cazurilor 
după bunul lor plac,
exemplu, la centrul de pîine 
din blocul nr. 63 O.M. care 
este deschis între orele 12-19,30 
mașina cu pîine sosește în 
cei mai fericit caz la ora 
13,30 sau 14,00. Alteori, cum 
s-a întâmplat în ziua de 25 a- 
priiie, ea sosește aproape de 
ora închiderii. Similar sînt 
aprovizionate cu pîine mai 
toate centrele, iar cele deschi-

La Oficiul de aprovizionare 
și desfacere a fructelor și 
legumelor aprovizionarea uni
tăților cu mărfuri mult solici
tate este încă nesatisfăcătoare. 
Așa 
multe 
vine 
verde, spanac, salată, 
ardei iuți, castraveți, 
jel, morcovi etc. Ceea 
nemulțumește și mai mult pe 
consumator este faptul că a- 
cesle produse sînt uneori mai 
scumpe decît pe piața neorga
nizată. Bunăoară, în timp ce 
pe piața neorganizată o legă
tură de ceapă 
cu 0,50 lei, [a 
zar ca costă 
fel, 5-6 bucăți 
de ajung la 
1 leu, iar ia aprozar 
este 0,50 iei bucata. Tot la 
unitățile aprozar, s-a consta- > 
tat că în magaziile de „mînă“ 
sînt depozitate butoaie cu 
fructe alterate.

se
ori

cu

face i 
lipsește 

întârziere

că de
■ sau 

ceapa
, ridichi, 

pătrun- 
ce însă

verde se vinde 
unitățile apro- 
0,80 lei. La 

de salată ver- 
piață pînă la 

dacăfll

ISÂT1RA La spectacolul „Cauțiunea" numeroși cetățeni au ve
nit cu mare întârziere, fapt pentru 
nu a început la ora indicată.

care spectacolul

ASTA 5MKA

— A-ți întlrziat tovarășe, s-a jucat deja un act II
— Zău, care ??/'•

SPECTACOL

OR-A aO

Salariații din toate sectoa
rele de activitate au datoria 
să-și procure din timp actele 
necesare stabilirii vechimii în 
muncă, să ceară unităților 
compiectarea carnetelor în 
termen, să verifice datele 
înscrise, să ceară carnetele de 
muncă la plecarea din între > — Ce-ți spuneam eu, ce rost mai are să
prin ere și sa e pas reze~ in . repargm podul, cînd cetățenii noștri au
ce e mai bune condiții pma la S ■ ; r • „ , . , ,r < cucerit in signa „Cel mai bun înotător 1
o nouă angajare. r

Introducerea noului carnet 
de muncă a fost necesară 
pentru a da oamenilor muncii 
un document de muncă com
plet și util, care să cuprindă 
toate datele cu privire la ac- $ ~ Ionesfu „se. Plîn‘

, .. > ge ca ploua in ca-
tivitatea lor în producție. S merg j

Organele secției raionale ac _  Foarte bine, tre-
recrutării și repartizării for- < ce-i la socoteală și 
țeior de muncă îndrumează * un duș. 
în permanență întreprinderile £ 
și instituțiile în introducerea 
și compiectarea acestui impor
tant document de muncă.

C. PEȘTIȘANU

— Nu Mariano, nu e ceea ce-ți închipui tu, joc șta
feta cu tăticu ii!
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