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MAJORAREA SALARIILOR 
și instituirea gradelor pentru cadrele didactice 

din institufiile de educafie, instituțiile preșcolare, 
învăfămîntul general, pedagogic, profesional, tehnic, 

școlile agricole și de meserii
Comitetul Central al Par

tidului Muncitoresc Ronun 
și Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Romine 
au hotărit să se introducă 
pentru personalul didactic 
din .instituțiile de educație, 
instituțiile preșcolare, din în- 
vățămintul general, pedago-

Funcțiunea Gradul didactic
Stagiul de activitate în învățămînt

0—3 1 3—5 | 5—10 1 10—20 Peste 
ani | ani i ani | ani 20 ani

învățător și educatoare I 
(educator) 

cu școli pedagogice sau studii 
echivalente

* Stagiar

Gradul definitiv 
Gradul II 
Gradul I

20% - - - -
33% 32% 28% 25%

- - — 42% 37%
— — — 65% 56%

Profesor I
cu studii superioare complecte 

sau studii echivalente

Stagiar
Gradul definitiv

Gradul 11
Gradul I

24% - _ -
37% 32% 27% 26%

- - - 40% 39%
— — — 60% 56%

Profesor 11
cu insf. pedagogic de 2 ani, 
cu examen de stat sau studii 

echivalente

Stagiar 
Gradul definitiv 

Gradul II 
Gradul I

23% _ — _ —
38% 33% 29% 25%

— — — 44% 37%
— — ‘ 62% 52%

Pedagog I 
cu studii medii complecte — 30% 30% .30% 28% 28%

De asemenea hotărirea 
prevede acordarea indemniza
țiilor lunare pentru cadrele 
didactice care îndeplinesc 
funcții de :

— director, director ad
junct ;

— diriginte de clasă ;
— învățător care predă in 

același timp la 2-4 clase ele
mentare ;

— educatoare, învățători, 
profesori, in cadrul unităților 
situate in localitățile izolate 
de munte sau deltă, cu con
diții grele de muncă și de 
trai.

Personalului didactic și di
dactic de conducere i se mai 
adaugă sporuri la noile tari
fe în următoarele cazuri:

— pentru orele prestate la 
invățămintul seral to-lb ia 
sută ;

— pentru orele de îndru
mare a practicii pedagogice 
cu studențl, 10 la sută;

— pentru activitatea de 
Conducere a școlilor profe
sionale și de meserii (direc
tor și director adjunct) cu 
plan de producție propriu, 
pină la 10 la sută;

— pentru cadrele de con
ducere și didactice care lu
crează Ia clasele de copii și 
școli speciale. 10 la sută.
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gic. profesional, tehnic, școli
le agricole și de meserii sis
temul de salarizare în raport 
cu funcția didactică îndplini- 
tă, pregătirea (studii) și ve
chimea în gradul didactic ob
ținut.

Potrivit prevederilor Hotă- 
ririi, salariile tarifare ale ca-

Instrucțorii superiori de 
pionieri, conducătorii de cer
curi și de activități pionie
rești, vor fi asimilați cu în
vățătorii sau profesorii, in 
raport cu pregătirea (stu
dii), cu vechimea și gradul 
didactic obținut.

Hotărirea prevede Institu
irea pentru învățători și pro
fesori din instituțiile de edu
cație, invâțămîntuî generai,

Majorarea salariilor tarifare 
ale lucratorilor operativi 

din comer|ul de stat și cooperatist
Comitetul Central al 

P.M.R. și Consiliul de Mi
niștri al R P. Romine prin 
Hotărirea din 30 iulie a.c. 
au aproDat majorarea sala
riilor tarifare ale lucrătorilor 
din comerțul de stat și coope
ratist.

Potrivit hotărîrii, salariile 
tarifare ale lucrătorilor din 
comerțul socialist se ma
jorează in medie cu cca. 18 
la sută, ia categoriile inferi
oare de salarizare creșterea 
fiind de peste 25 la sută.

Salariile tarifare la funcți
ile de bază ale lucrătorilor 
din comerț cresc în medie cu : 

| 24 la sută la vînzători, 23 la 
•, sută șef raion, 21 la sută șef

Regională
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drelor didactice se majorea
ză după cum urmează (e- 
xemplele din tabelul de mai 
jos privesc principalele func
țiuni didactice și creșterea 
salariilor in procente, față de 
cele existente in vigoare pină 
la 31 iulie 1959) : 

pedagogic, /profesional, ten- 
nic, din școlile agricole și de 
meserii precum și pentru e- 
ducatoarele din unitățile pre
școlare a următoarelor grade 
didactice :

— gradul definitiv ;
- gradul II ;

—■ gradul I.
Prevederile hotărîrii intră 

in vigoare cu începere de la 
data de 1 august 1959.

magazin, 19 la sută recepțio- 
neri, 27 la sută soriatori, 14 
la sută vitrineri, 21 la sută 
ospătari, 23 la sută cofetari, 
27 la sută bucătari, 23 la 
sută bucătari șefi, 28 la sută 
bufetieri-canagii, la sută 
șefi unitate alimentație pu
blică etc.

Pentru personalul opera
tiv din unitățile comerciale 
și de alimentație publică, sa
lariile tarifare sint diferenți
ate in raport cu calificarea, 
categoria unității comerciale,
specializarea și răspunderea 
lucrătorilor,

Odată cu majorarea sala
riilor tarifare Hotărirea C.C.

al P.M.R, și a Consiliului i

Nu urmați exemplul 
orașului Omsk ?

Articol d'n „Literaiurnaia Gazeta" — 
Organ al conducerii Uniunii Scriitorilor 

din U.RS.S. — de A. Bezîrmnschi

Această ielele se putea naște doar 
într-nn oraș al grădinilor și parcuri- 
lor, îiilr-uii oraș, unde ca să numeri 
florile îti tebuie o mașină de calcu
lai electronică.

Ideia aceasta e simplă : a distru
ge totul ce murdărește orașul sau 
aduce prejudicii sănătății oamenilor, 
înainte de toate — muștele. Omul 
merge la cantină, într-o instituție, la 
uzină, vizitează pa tovarășul, tie mun
că — peste tot, ca și în timpurile 
trecute într-o înfundată provincie, 
muștele nu-i dau liniște, otrăvind 
viața. Muștele își lasă .urmele nu nu
mai pe geamuri, pe țacîjJiuri, farfurii, 
pe mîncare. Urmele lor au fost în
scrise în graficele registrului secției 
sanitare orășenești printr-o cifră so
lidă a îmbolnăvirilor de dizenterie ți 
alte boli nu mai puțin grele.

...Astfel, în ziua de 10 martie 
1959, în urma hotărîrii Comitetului 
orășenesc al P.C.U.S, și a . Comite
tului executiv al sovietului orășe
nesc, în Omsk a început luna cu
rățeniei sanitare a orașului.

Ce s-a întîniplat în această lună ? 
înainte de toate s-a organizat cu

rățirea și scoaterea murdăriei de 
lîngă locuințe care se depozita în lo
curi anume stabilite. Au fost curăți
te toate lăzile de gunoi, punctele 
sanitare, s-au reparat canalele și 
scurgerile, s-au curățat porțile, s au 
reparat lămpile și felinarele din stră
zile ajunse nefolosibile. Au fost cu
rățate străzile orașului de rămășițe
le industriale, de molozul de cons
trucție, de asemenea și teritoriile în
vecinate, teritoriile însăși a între
prinderilor, a transportului feroviar 
precum și teritoriul întreprinderilor 
de construcții. Au fost curățate chiu
vetele, canalurile de scurgere. Lăzi
le de gunoi învechite au fost înlo
cuite cu lăzi din fier sau din lemn 
tare. Au fost lichidate grămezile de 
gunoi din periferia și centrul ora
șului și în primul rînd de pe malu
rile lui Irtîș și Obi.

A fost introdusă curățenia la pia
ță, în curțile caselor care aparțin 
statului sau cele particulare. Cu
rățenia a fost introdusă în case, 
cantine și restaurante, instituții, ma
gazine.

Cine a făcut toate acestea ? Co
mitetul executiv al Sovietului oră
șenesc ? întreprinderile industriale ? 
întreprinderile comunale sau insti
tuțiile ? Da, șl ei. Insă toată aceas
tă gigantică lucrare ei nu O puteau 
realiza nici într-o lună, nici chiar 
în cîțiva ani, dacă înCepînd cu pri
ma zi a lunii curățeniei nu s-ar fi 
indus în acest atac asupra murdări
ei toți cetățenii orașului de la mic

Miniștri prevede și Îmbună
tățirea principiilor de premi
ere, referitoare la realizarea 
și depășirea parcmiioir de 
plan, reducerea perisabilită- 
ților și îmbunătățirea deser
virii consumatorilor.

Hotărirea prevede sarcini
le lucrătorilor din comerțul 
de stat și cooperatist cit pri
vire (la îmbunătățirea conti-
nuă a deservirii populației, 
la reducerea simțitoare a 
cheltuielilor de circulație a 
mărfurilor.

Majorarea salariilor lucră
torilor operativi din comerț 
se aplică incepînd cu data de 
1 august 1959,.

Traducere de i>g. Szanto Gavril
In mare — oameni ai tuturor vîrst- 
elor, profesiilor și funcțiilor.

Comitetul orășenesc al P.C.U.S. 
și Comitetul executiv al sovietului 
orășenesc au găsit forme organiza
torice adecvate iar cetățenii orașu
lui și-au adus contribuția prin ini
țiative gîndite, perseverență și con
tinuitate.

Cum s-au întîmplat toate acestea? 
In oraș au fost create 500 de comi
tete pe cvartale, unele existente și 
anterior. Fiecăruia din aceste comi
tete i-au fost repartizate sub pa
tronaj un număr de case, instituții. 
Conduce acest comitet medicul de 
circumscripție, sora de caritate, de- 
asemenea și cei aleși de cetățenii 
cvartalului, toți aceștia constituind 
activul comitetului.

Fiecare din aceste 500 de comite
te au organizat adunări ale locata
rilor din cvartalul lor. Au luat cu- 
vîntul pentru prezentarea rapoar
telor deputății sovietului orășenesc. 
Hotărirea comitetului orășenesc de 
partid și a comitetului executiv a 
fost aprobată cu căldură de cetă
țeni.

Și iată că a început atacul împo
triva murdăriei. In lupta împotriva 
murdăriei au luat parte 1.500 me
dici, 3.000 sore de caritate, 3.000 
studenți ai Institutului de medicină. 
Ei au cercetat situația sanitară a 
locuințelor, curților, instituțiilor. 
S-au adunat să se sfătuiască toți 
responsabilii de case și paznicii. 
Vice-președintele comitetului exe
cutiv al sovietului orășenesc a pre
zentat un raport: „Ce doresc locu
itorii orașului de la responsabili de 
case și paznici." La sfîrșitul adu-

(Continuare' în pag. IV-a)

hunedorene
Excursii

Biroul de turism și excursii din 
orașul nostru organizează pentru 
duminică 9 august a.c. o excursie cu 
trenul la Lupeni, dedicată „zilei mi
nerului". Pentru aceeași zi, se mai 
organizează excursii colective la Că- 
lan-băi, Geoagiu și Lunca Ceriiei, 
cu o reducere de 50% atît pentru 
aceste localități, cît și pentru Lu
peni. Plecarea la Lupeni se va face 
în ziua de sîmbătă, 8 august, iar la 
Călan, Geoagiu și Lunca Cernei 
duminică dimineața.

O nouă expoziție
Subfiliala A.R.L.U.S, — Hune

doara a organizat miercuri, 5 august 
a.c. o nouă expoziție de fotografii tri 
fața sediului Comitetului orășenesc 
P.M.R. — Expoziția care zilnic este 
vizitată de zeci și sute de oameni 
ai muncii din Hunedoara, cuprinde 
imagini din Viața policlinicii raio
nale din Tuia — U.R.S.S. și fotogra
fii din activitatea artiștilor circului 
sovietic din Moscova.

Adunarea pensionarilor, 
foști salariați ai C.S.H.

Comitetul de întreprindere din 
combinatul siderurgie organizează în 
ziua de 13 august a.c. orele 18 în 
sala clubului AleX. Sabia o adunară 
cu toți pensionarii, foști s^iariați ai 
combinatului. Cu acest prilej, se va 
dezbate Decretul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale privind dreptul la 
pensie în cadrul asigurărilor sociale 
de stat șî se Vor da lămuririle ne* 
eemih ' J". . , ___ _____ i
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Prin realizarea 
spre întărirea 
Adunarea organizași de par

tid de ia Centrul siderurgic școlar 
a dezbătut, în ziua de 30. VII. 
1959., sarcinile ce le revin comu
niștilor din aceasta instituție pen
tru înfăptuirea hotărîrilor plenarei 
C.C. al P.M.R. din iulie

Discuțiile purtate pe 
expunerii tovarășului 
Gheorghiu-Dej au scos în relief Tio- 
tărîrea 
stituție de a participa și ei, prin 
munca 
nomii, 
mice a patriei, la recuperarea pînă la 
sfîrșitul anului a sumei de un mi
liard de lei.

Comuniștii de la centrul siderur
gic școlar, pe baza analizei făcute 
au hotărît să realizeze în acest an 
economii în Valoare de 100.000 lei, 
fără a prejudicia cu nimic, ci din 
contră, să îmbunătățească atît hra
na elevilor cît și celelalte condiții 
de muncă și învățătură.

In discuțiile purtate pe marginea 
referatului prezentat, membrii de 
partid s-au oprit în mod deosebit 
asupra resurselor existente în insti
tuția lor, examinînd posibilitățile ce 
există în fiecare sector de activitate 
de a face economii.

Maistrul instructor Popescu De- 
monstene a arătat că în școală pot 
fi făcute importante economii prin 
folosirea rațională a fiecărei bucăți 
de fier, tablă, ori altor materiale, 
și îndeosebi, prin punerea 
valoare, confecționîndu-se 
pentru uși, colțare pentru 
51 alte articole folositoare 
cesare atît pentru întreținerea pro
priilor clădiri ale școlii cît și pen-

1959. 
marginea 
Gheorghe

comuniștilor din această in-

lor, prin realizarea de eco- 
la întărirea puterii econo-

lor în 
broaște 
ferestre 

și nc-

de cît mai multe economii - 
puterii economice a patriei! 

tru întreprinderile de construcții 
din Hunedoara.

Tovarășul Voina Alexandru .di
rector adjunct al școlii, a vorbii 
despre sarcinile cadrelor didactice, 
ale maiștrilor instructori și ale 
educatorilor/ de a 'prește un ti
neret sănătos, disciplinat, bine pre
gătit profesional care să fie educat 
iu spiritul dragostei față de mun« 
că. al respectului și grijii față de 
avutul obștesc. Dacă elevii noșln 
vor deveni buni meseriași și dacă 
ei vor fi educați încă din școală în 
spiritul respectului față de meseria 
ce și-au ales-o, față de muncă, 
dacă ei vor fi buni patrioți — a 
șpus vorbitorul — atunci noi, 
drele didactice, putem avea 
înța împăcată că nu ne am 
energia zadarnic și că ei 
folositori producției, patriei 
tre.

Tovarășul Mtireșan Abel, 
torul centrului siderurgic
după ce a vorbit despre condițiile 
create de regimul popular școlii 
noi. s-a oprit asupra unor impor
tante resurse existente încă în ca-

dar care încă nu 
plin. Apa, lumina

ca- 
conști- 

irosit 
vor fi 
noas-

direc- 
școlar,

drul școlii, 
folosite din 
energia electrică, rlchizitelje, 
doar cîteva dintre sectoarele 
care se pot realiza mari economii. 
El a dat un exemplu grăitor 
această privință. Dacă unul 
mijloacele 
consumă 
nare cca. 
mai bună 
rilor s-a 
zionarea să se facă în condiții mai 
bune folosindu seț numai 15 litri 
pe zi. De asemenea a arătat că 
școala poate să realizeze importan
te economii prin organizarea de
brigăzi de întreținere și reparații, 
din rîndul elevilor în frunte cu
maiștrii, și prin executarea în ate
liere a unor lucrări necesare școlii.

Fiecare dintre comuniștii care au 
luat cuvîntul, au arătat că este de 
datoria lor să desfășoare o susți
nută muncă politică de masă pen- 
Iru mobilizarea tuturor oamenilor 
muncii la o muncă rodnică pen
tru înfăptuirea hotărîrilor plenarei 
C.C. al P.M.R. din iulie 1959.

Ț. P.

sînt 
și 

sînt 
în

în 
din 

de transport al școlii 
zilnic pentfju aprovizio- 
40 litri benzină ,printr-o 
organizare a transportu- 
reușit ca acum, aprovi-

Multe milioane de oameni 
muncii din jara noastră nu știau 
în vremea dominației regimului 
capitalist carte. De la 23 August 
1944 încoace, în viața culturală a 
patriei noastre s-a produs o coti
tură însemnată.

In anul școlar 1958-1959, de 
exemplu, la cursurile elementare 
din Hunedoara au fost cuprinși 
2.100 elevi și respectiv 246 elevi 
la cursurile medii ; de zi, serale 
și fără frecvență. Avînd sprijinul 
intreprinderilor și deputaților, la 
școala medie din O.M. s-a înfiin
țat un laborator de experiență și 
două ateliere: lăcătușerîe, tîm- 
plărie.

In anul acesta se vor înscrie la 
cursurile elementare aproape 
2.200 elevi precum și 250 elevi la 
cursurile medii. Cu sprijinul sfa
tului popular orășenesc urmează 
a se înzestra și completa cu mo
bilier cele cinci șocli din locali
tate. De asemenea sînt în curs de 
executare lucrările pentru noul an 
școlar. Valoarea flituror lucrări
lor infreprinse precum și dotarea 
școlilor cu cele necesare se cifrea
ză la suma de 500.000 lei.

Vom munci cu și mai mult drag
Hotărirea plenarei C.C. al P.M.R,. 

din 13-14 iulie a.c. constituie încă o 
dovadă în plus a grijii și preocupă
rii permanente a partidului față de 
ridicarea nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

Această hotărire a avut un puter
nic ecou și în rîndurile muncitorilor 
sanitari care alături de toți muncito
rii din patria noastră iși vor aduce 
șt mai mult aportul indirect la ridi
carea producției și productivității 
muncii, la reducerea prețului de cost, 
in realizarea de fit mai multe eco
nomii.

Nu pot încheia acest articol fără a 
aminti și de faptul că niciodată po
porul nostru muncitor n-a fost atît 
de bine ocrotit din punct de vedere 
medical ca în zilele de astăzi. Nicio-

dată țăranul nostru n-a știut că ma
laria care a constituit c adevărată 
plagă pentru țara noastră, este o boa
lă care se poate stlrpi, așariînd bălțile 
și prin aceasta făcînd să dispară agen
tul patogen al acestei boli — țința- 
rul anofel. Dar, malaria nu era unica 
boală care măcina sănătatea oameni
lor muncii. Astăzi, prin grija parti
dului se tinde ca fiecare sat să-și 
aibă medicul său. De asemenea, se 
iau măsuri profilactice pentru execu
tarea diverselor vacciriuri tuturor 
copiilor de la o anumită vîrstă.

In curînd vom sărbători cea de-a 
15-a aniversare a eliberării patriei 
noastre, zi pe care fiecare om al 
muncii o cinstește prin noi succese 
în domeniul său de activitate.

Dr. POPESCU PIRVU

Documentele plenarei C.C. al 
P.M.R. din 13-14 iulie a.c. au însuf
lețit nespus de mult activitatea ino
vatorilor din combinatul hunedo- 
rean. Mișcarea de inovații a cuprins 
mase largi de muncitori, ingineri și 
tehnicieni care se ocupă permanent 
de introducerea progresului tehnic 
i:i toate secțiile și sectoarele de 
muncă.

De la data apariției documente
lor plenarei și pînă la data de 5 
august au fost propuse cabinetului 
tehnic 34 inovații de mare însem
nătate, cil 18 inovații mai mult de 
cît în aceeași perioadă din lunile 
trecute. Inginerii Sîntimbreanu Ni» 
colae și Pedimonte Andrei s-au pre
ocupat de studiul transformării cup
toarelor Martin de 60 tone în cuptoa
re complet bazice. In curînd se vor 
face primele încercări de acest tel 
preconizîndti-se ca prin aceasta cam
pania de lucru a unui cuptor să 
crească în medie de la 400 șarje cît 
se realizează în prezent, la cca. 
700-750 șarje.

La furnale un colectiv de ingineri, 
în urma unor studii amănunțite, a 
trecut la aplicarea procedeului de 
fabricare a fontei de afinare cu man- 
gan redus. După calcule preliminare 
eficacitatea economică a acestui proce

deu se ridică Ia economii de milioa
ne de lei anual prin reducerea con
sumului de cocs, calcar și îmbunătă
țirea indicilor de utilizare a furna
lelor.

inoDutoriStudenți
Zecj de studenți din diferite in

stitute de învățămînt superior și fa
cultăți iși desfășoară și în acest an 
practica în combinatul siderurgic din 
Hunedoara.

Împletirea cunoștințelor teoretice 
cu munca practică din uzină carac
terizează pe deplin activitatea din 
această perioadă a tinerelor cadre 
de ingineri. Introducerea programu
lui tehnic stă în atenția fiecărui 
practicant, unii studenți au și făcut 
primele încercări. Bunăoară studen
ții Bubă Mircea și Vlahidis Panaite, 
de la Institutul Politehnic din Iași, 
sînt autorii a trei inovații care re
zolvă unele teme din planul tematic 
al combinatului pe 1959. Studentu
lui Bubă Mircea îi aparțin 2 inova
ții : „Dispozitiv pentru încărcat și 
descărcat material din cuptoarele 
de la forjă" și „Aparat pentru mă
surarea automată a greutății sarci- 
riei de pe benzile transportoare de 
la furnalele nr. 3 și 4“.

In fiecare lună un milion Ies economii

Fontă peste plan
Mobilizați de documentele re

centei plenare a C.C. al P.M.R, 
muncitorii secției a Il-a furnale 
obțin succese tot mai frumoase 
în producție. îmbunătățind în per
manență indicii de utilizare a a- 
gregafelor cît și folosirii mai judi
cioase a consumurilor specifice, în 
perioada 1-5 august a.c., produc
ția reaTizată la furnalele 5-6 a crescut 
simțitor. Astfel la angajamentul a- 
nual de 15.500 tone fontă care tre
buie realizat pînă la 23 august se 
mai adaugă și cele 192 tone fontă 
elaborate în perioada amintită. O 
contribuție însemnată a adus-o 
schimbul condus de inginerul Do- 
boli Alexandru, care a dat 64 tone 
fontă peste plan.

Intr-o adunare de partid deschi
să, ce a avut loc 2tlele trecute la 
oțelăria uFilimon rSîrbu“ din com
binat, au jost dezbătute documen
tele recentei ’ plenare a partidulul- 
Oțelarii aflaseră de altfel mai irur- 
inte de la radio și din presă des
pre însemnatele îmbunătățiri pe 
care le aduce in viața oamenilor 
muncii aplicarea hotăririi plenare.. 
Dar 'aici in adunarea de partid., 
ei au analizat mai pe larg fiecare 
capitol in parie, și au purtat dis
cuta. creatoare. Din cuvintui -tu

turor Celor ce s-au inserts la dis
cuții s-a făcut simțită dorința fie
căruia de a contribui din plin, cu. 
toate forțele la aplicarea in viață'- 
a sarcinilor i2vorite din documen
te,, liiindu-se in același timp și 
angajamente cu obiective concrete.-

Maistrul curca iioenu. voro.nci

despre daunele ce le aduce elabo
rarea șarjelor reci xt spus printre 
altele.

— In majoritatea cazurilor șar. 
jele reci sini rebutale. Și la not 
pînă acum au fost elaborate ase
menea sar ie. Trebuie știut că re
futarea unei singure șarje ridica 
nemijlocit prețul de cost al tutu
ror șarjelor, cu toate că ele au 
jost elaborate de nuna cantate 
Deci, pe viijtor. ca o sarcină din 
cele mai importante trebuie să ne 
tie calitatea.

Făcîndu-se un mic calcul, st 
constată că dacă se v.a reduce re
butul sub cifra admisă, noi vom 
-realiza lunar economii ta prețul 
-de cost de cel puțin 360.000 tei 
iar prin reducerea încărcăturii 
‘metalice se pocite obține o -eco

nomie de cca. 21 lei per tona d» 
Oțel.

In încheiere, maistrul Sirca Ti- 
oerm s-a, angajata m mumele' 

schimbului pe care îl conduce, ca 
începtnd din ziua respectivă să 
nu mai elaboreze din cuptoare mei 
o șarjă rece, nici o șarjă în afara 
sortimentului.

Vorbind despre îmbunătățirea 
activității economice a secției, in
ginerul Kraft Natan, a arătat ca 
un factor important în reducerea 
prețului de cost îl reprezintă șt 
reducerea consumului de fontă 
lichidă prin înlocuirea ei cu fontă 
recuperată din urși. De asemenea, 
folosirea țunderului de la lami
noare, a spus vorbitorul, înlocuiește 
însemnate cantitălt de minereu 

scump.
In ficopul tmDunătățiri: calită

ții oțelului și micșorării procentu
lui de rebut, participanții la adu
nare au cerut conducerii secției 
să se ia măsuri pentru o mai bună 
organizare a echipelor din hala 
de turnare unde se mai manifestă 
unele deficiențe.

Colectivul de oțeluri ae ta 
secția Il-a, animat de dorința de 
a-șt aauce o contnouție mai in- 
semnată la realizarea de cîl mai 
multe economii, s-a angajat ca 
pma ia jsjirșitiil acestui an să 
realizeze lunar economii în valoa
re de cel puțin un milion lei. A- 
ceasta sarcină fără a fi ușoară, 
este pe deplin realizabilă. Totul 
depinde însă de inițitiva oțeluri
lor, de elanul lor in muncă șt 
de măsurile- tehnicotorgaruzatorice 
ce se vor lua în urma propunerilor 
făcute In adunarea de partid, ast
fel. ca la capătul acestui an ei să 
poată raporta îndeplinirea cu suc
ces a acestui important angaja
ment.

N. IESEANU
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Un an de la darea în exploatare a laminorului bluming
1 august 1958! In seara acestei 

zile, la orele 21,30, s-a înscris in 
cartea marilor izbinzi ale Hune
doarei o nouă victorie pe calea 
dezvoltării industriei noastre side
rurgice și a înfăptuirii prevederi
lor celui de-a.l doilea congres al 
partidului nostru! După o muncă 
intensă, cu adevărat eroică, harni
cii. constructori care au fost su
puși la unul dintre cele mat grele 
examene din viața și activitatea 
lor, au d..t în exploatare cel de-al 
optălea marc și modern agregai 
siderurgic construit in anii puterii 
populare la Hunedoara — lamino
rul bluming 1000. Construit in 
mare parte cu utilaje sosite din 
Uniunea Sovietică și cu ajutorul 
efectiv al specialiștilor sovietici, 
giganticul agregat al cărui pro

ces de producție este complect 
mecanizat și parțial automatizat a 
constituit un pas înainte in dezvol
tarea combinatului siderurgic și a 
întregii economii naționale, o im-, 
poriantd contribuție la lupta pen
tru sporirea producției de lami
nate

De la intrarea în funcțiune a 
blumingului, a trecut doar un an 
de zile. In acest timp însă, oame
nii c.e-l deservesc, și care parte 
aia ci s-au specializat în Uniunea 
Sovietică. au căutat să-l exploate
ze la itiircagc. lui capacitate, re
ușind să producă însemnate can
tități de oțel laminat. Numai în 
primul semestru din arest an, de 
pildă, muncitorii, inginerii și teh
nicienii blumingului au laminat cu 
peste 12.400 mai multe tone de

oțel in afara sarcinilor de plan; 
au sporit productivitatea muncit 
cu 15,23 la sută față de planificat, 
iar la capitolul efort propriu au 
realizat economii de aproape 800 
mii lei.

însuflețiți de noile măsuri luate 
de partid și guvern privind îm
bunătățirea condițiilor de trai și 
răspunzind chemării plenarei, între
gul colectiv de muncă al lamino
rului bluming s-a angajat recent ca 
pină la sflrșitul anului să reali
zeze o economie de încă 2 mi- 
liotie lei. Acum, întrecerea pen
tru îndeplinirea acestui măreț an
gajament, cit și a celor luate în 
cinstea zilei de 23 August se desfă
șoară cu intensitate în toate com
partimentele de activitate ale blu
mingului...

Producția de laminate în continua creștere
— Prin ce se caracterizează pe

rioada de citul a intrat in func
țiune blumingul ?

— Siderurgia noastră a fost 
dotată,cu un nou agregat de marc 
capacitate — oiumingui, .are 
poate mări producția de laminate 
a țării noastre, la peste 1 milion 
de tone anual.

rei C.C. al P.M.R. din 13-14. iu: 
Discuiind sarcinile puse de ple
nară, muncitorii, tehnicienii și in-

Inteiviu cu tovarășul inginer 
Șerban Nicolae 

Șef adjunct al laminorului 
bluming

joacă rolul' hotăritor tn procesul 
de laminare a oțelului, ne va per
mite să ridicăm pe o treaptă mull 
mai superioară întrecerea socialis
tă a laminoriștilor, să realizăm o 
creștere însemnată a producției, să 
reducem prețul de cost al lamina
telor și să îmbunătățim cblttatea 
acestora.

In evidențele rea
lizării sarcinilor de 
plan ale laminorului 
bluruing a fost tre 
cut un nou succes 
obținut de cuptora- 
rul Iov Ion: Depă
șirea zilnică a nor
mei cu cel puțin 8 la 
sută. Pentru aceasti 
realizare el a fost 
numit fruntaș în 
muncă, luptînd ca 
în cinstea zilei 
de 23 August să ob
țină noi succese în 
muncă.

Punerea in funcțiune a lamino
rului blunting nu numai că asi
gură celelalte laminoare din tară 
cu semifabricate, dar creează 
condiții oțelăriei noi construite in 
Hunedoara pentru turnarea oțelu
lui in lingotiere de capacitate mai 
mare, lucru foarte important în îm
bunătățirea tehnologiei fabricării 
oțelului Martin.

L-a 1 august s-a împlinit un an 
de zile de tind a fost dat in ex
ploatare blumingul. in această oe- 
rioadă pe lingă faptul că întregul 
colectiv de muncitori și tehnicieni 
Și-a însușit in cea mai mare 
măsură procesul de funcționare- a 
acestui agregat cu un înalt gr ud 
de mecanizare și automatizare, 
unde munca manuală in procesul 
de laminare este complet înlocui
tă de mecanisme- modeme, a dai 
uzinelor din patria noastră o în
semnată cantitate de oțel laminai 
Și tot aici au fost pregătite mul
te cadre în vederea intrării în 
funcțiune a laminorului de profile 

Cum sint traduse în fapt an- 
gajamenttțle colectivului ae mun
că' de la laminorul bluming în 
cinstea lui 23 August?

Sub conducerea organizației 
ae partid, colectivul nostru și-a 
mobilizat toate forțele în vederea 
sporirii producției de laminate. 
Astfel a realizat peste plan o 
cantitate de 12408 tone de materi
al laminat în primul semestru al 
imului acesta, in cinstea aniver
sării eliberării patriei noastre, lup
ta laminatorilor și a întregului 
colectiv . de muncă continuă cu și 
mat mare avini spre îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor ce ne stau 
în față. De la începutul anului 
colectivul nostru de muncă a mai 
realizat șt economii de peste. 
750.000 lei ridicind în același timp 
cu mult productivitatea muncii.

— Care sini .preocupările co
lectivului ae muncă tn veaerca 
realizam sarcinilor trasate ae 
plenara C.C. din 13-14 'iulie ?

— colectivul nostru a prima 
cu multă bucurie Hotărîrea plena-

ginerii din acest sector principal al 
siderurgiei noastre s-au angajat 
Ca piuă la sfîrșitul anului pe lin
gă sporirea producției dc lamina
te să realizeze și o economie de 
2 milioane lei, 
prin aceasta își 
o contribuție de 
rea nivelului de 
muncii. In acest 
sene de măsuri

FIGURI DE TTBNEiRl

Manevrantul loan Grigoreanu
considerînd că 
vor aduce și el 
seamă la rtdica- 
trai al oamenilor 
scop, s-au luat o 
tehnico-organiza-

'orice tn toate sectoarele de acti
vitate, înCepind de la încărcarea 
lingourilor in cuptoare și pină 
expedierea producției finite.

Pentru traducerea în viață a 
cestor măsuri a. fost mobilizat

colectivi, ,at‘ jiucrui 
comuniștii, inginerii

treguf nostru
tn jrunte cu 
și tehnicienii.

Descoperirea
științifică a metodelor inain- 
in special

bază 
tate,

la

a-
în-

și extinderea — pe

la profesiile care

— Scrieți despre loan Grigorea
nu. E utemist destoinic, respectuos 
și foarte bun cunoscător al meseri
ei de manevrant...

Pe tînărul acesta de statură po
trivită, cu fața lunguiață și cu 
achii vii, seînteietori, ce mi-1 reco
mandase secretarul organizației 
U.T.M., l-am găsit sus, în cabina 
postului de comandă nr. 2 din 
apropierea cajei de lucru a lami
norului bluming. Stătea pe un sca
un și privea atent, concentrat, la 
minutarele ceasornicului de deasu
pra valțurilor și la lingourile în
roșite ce alunecau pe role sub 
apăsarea cruntă a valțurilor ma
relui laminor. In timp însă ce min
tea lui ageră și ochii seînteietori

tînstr de nu- 
laseamănă cu a 

tineri din patria noastră, 
într-unul din depărtatele, 
regiunii Bacău și după ce 
școala elementară, în anul 
vine la Hunedoara cu do-

Plinire pistolarii 
1. minorului bluming 
de 1000 care s 
străduiesc să intim 
pine ziua de 23 Au
gust cu noi succese 
în muncă se numă
ră și pistolarul G; 
bor Cornel. Depăș 
iile pe care le ot 
tine zilnic sînt înti 
20 și 22 la sută.

•e

erau numai înainte, ambele mîini 
manipulau Cu o iuțeală uimitoare 
și cu o precizie matematică un nu
măr de 7 controlere (manete) care 
puneau în continuă mișcare între
gul proces de laminare.

— O mică nebăgare de seamă în 
manevrarea controlerelor ne-a spus 
Ioan Grigoreanu într-o clipă de ră
gaz, ar duce la stagnarea muncii 
întregului colectiv, la pierdere de 
producție. Dar, așa ceva nu poate 
să se întîmplc...

Biografia acestui 
mai 19 ani se 
multor 
Născut 
sate al 
absolvi 
1955 el
rința arzătoare de a se face side- 
rurgist. Aici, în cetatea fontei și 
oțelului, loan Grigoretinu intră 
chiar din primele zile după sosire 
în școala profesională unde încă de 
la început î$î alege meseria de 
nianevrant pe care o îndrăgise de 
cînd vizitase laminorul de 800 mm. 
Dornic să-și vadă visul împlinit, 
tînărul nostru se pune pe învăță
tură și în scurt timp se remarcă 
a fi unul dintre cei mai buni elevi. 
La practică era de asemenea dă 
neîntrecut. In anul II și apoi în 
anul 111 în timpul practicii, el pu-

tea să înlocuiască pe cel mai bun 
și iscusit manevrant.

Terminînd cu succes cei 3 ani 
de școală și datorită cunoștințelor 
sale a fost dat Ia mareZe laminor 
bluming unde astăzi a ajuns să se 
numere printre cei mai buni mane
vra nți. u <j

— Mi-e tare dragă meseria asta 
de manevrant — spune cu mîndrie 
in glas tînărul Grigoreanu. N-aș 
schimba-o pentru nimic în lume. 
Mai ales că aici,: la bluming, e o 
plăcere să lucrezi. Și apoi, n-am 
ce spune, cîștig destul de bine. In 
urma măsurilor luate de recenta 
plenară, salariul meu o să se ridice 
după calculele făcute cam cu 150 
lei. Pentru grija ce ne-o poartă 
partidul față de ridicarea nivelului 
nostru de trai și pentru faptul că 
m-a crescut și ajutat să învăț o 
meserie bună, eu mă voi strădui 
să-mi fac cu cinste datoria de nia
nevrant, adueîndu-mi astfel întrea
ga contribuție la lupta pe care în
tregul nostru colectiv o duce pen
tru realizarea angajamentelor luate 
în cinstea zilei de 23 August, pre
cum și pentru 
de plan ce ne

realizarea sarcinilor 
revin pe anul 1959...

A. B.

‘Din munca entuziastă a
Spre deosebire de alte secții și 

sectoare de activitate ale combi
natului, aici, la bluming, tinerețea 
domină peste tot.

La cuptoare, pe macarale, la 
posturile dc domandă, în atei,ic
rele de întreținere, etc. alături de 
numărul mic de vîrstnici 
•cu hărnicie și entuziasm 
tineri. Pe lîngă eforturile 
aceștia le-au depus pentru 
nirea și depășirea
producție, ei au mai efectuat 
primul semestru al acestui an 
pil număr de peste. 25ț»J00 
de muncă voluntară. In acest timp,
tinerii au colectat în jurul a 500 
tone fier vechi din care 200 tone 
au și fost predate oțelarilor de la

lucrează 
numai 

pe 
îndep'.i- 

sarcinilor

are 
n-'
de 
în 
și 

ore

tineretului
Martin ; au luatnoile cuptoare 

parte la curățirea și înfrumusețarea 
interiorului și exteriorului blumin
gului, înc.ărcînd totodată și descăr- 
cînd un mare număr dc vagoane, 
în depozitul Peștiș, cu diferite ma
teriale necesare agregatelor combi
natului.

O activitate intensă, din rîndul 
celor 8 brigăzi de muncă patriotică 
existente, au depus-o membrii bri
găzilor conduse de tinerii Balog 
Iosif, Petroianu Constantin, Chițuc 
Constantin, Cîmpeanu Vasile, Tăna- 
se Constantin și alții. Spre exemplu, 
numai brigăzile îndrumate de Ba
log Ioan și Tănase Constantin au 
colectat în primul semestru a.c. 
aproape 65.000 Kg. fier vechi.
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'Cronica evenimentelor 
internaționale

Ce reprezintă 
de muncă

In decurs de o oră în U.R.S.S. 
se produc 6.782 tone de oțel, 14.282 
tone de țiței, 3.240.740 bucăți de 
cărămidă, 509.260 metri țesături de 
bumbac, 43.980 perechi încălțăminte.

â’
Numai din fondurile de stat în 

U.R.S.S. se construiesc în fiecare 
oră 3.700 m. pătrați de suprafață 
locuibilă. |

In fiecare minut sînt date în fo
losință două apartamente de cîte 
30 m. pătrați.

___
In perioada 19-23 iulie, lucrind 

în două schimburi, colhozurile și 
sovhozurile țării au secerat în fie
care oră de lucru 90.000 ha. și au 
treierat peste 80.000 ha. de culturi 
cerealiere.

Intr-o oră de lucru, la uzina chi
mică din Groznîi s-a produs din 
gaze aceeași cantitate de alcool sin
tetic, acetonă și fenol pentru care 
se consumau înainte cîteva zeci de 
tone de cereale de bună calitate.

In colhozul „Lenirr" din raionul 
Kalinin, ținutul Krasnodar s-au obți
nut într-o oră la mulsul vacilor 75 
hl. de lapte. Este semnificativ fap
tul că în 1953 într-o oră se obțineau 
numai 11 hl.

★
Întreprinderile industriei alimen

tare din regiunea Podolîe au pro
dus înfr-o oră aproximativ 9 tone 
preparate de carne, 6 tone de unt, 
tot afîta chefir, iaurt și alte produse 
lactate. Fabricile de conserve au

( La Fabrica de sticlă „F.E. Dzer jinski" din Gus-Hruslalnoi U.R.S.S., 
(se procedează la reorganizarea transportorului de șlefuire și lustruire 
(a sticlei, spre a asigura o funcțiune continuă. In foto! In secția fabricii j 
v — transportorul principal de șlefuire și lustruire a sticlei.

Z'—r -—’ -—' t—> .—f •—i.—i,—i.—/. /, t. ft i . j. ,, z, i , w-z. , ■ >■ », f, ,

pentru statul sovietic o oră 
creatoare în producție?

livrat 3.000 de cutii de conserve de 
lapte, peste 5.000 cutii conserve de 
fructe și legume.

★
Depășind sarcinile planului la 

toate tipurile de produse, filatorii, 
țesătorii și muncitorii secțiilor de 
finisaj de la combinatul de bumbac 
din Kalinin, au produs într-o oră 
2.187 kg. de fire, 15.180 m. țesături 
crude, 41.814 m. țesături umcolore, 
imprimate pe fona aîb — stambă, 
satin, flanel, celofibră și albituri.

Feroviarii de la stațiile Tiraspol, 
Bender, Bessarabskaia, Ceadăr Lun
ga, în cadrul garniturilor care cir
culă spre Moscova și Leningrad, 
spre Ohfa și Murmansk, precum șt 
spre regiunea fluviului Peciora, au 
expediat înțr-o oră 40 de vagoane 
de caise, pătlăgele roșii, ceapă, var
ză, diferite conserve și sucuri.

Joi, 6 august a.c. a avut loc pe 
arena sportivă „Corvinul" din Hu 
nedoara, meciul amicai de fotbal 
dințre formațiile „Corvintlî" Hune
doara categoria B și „Minerul" 
Litpeni categoria A.

Acest meci a avut scopul de a 
oferi celor două echipe, înaintea 
începerii campionatului, posibilitatea 
verificării efectivelor cu care peste 
puțin timp vor începe să-și dispute 
întrecerea pentru categoriile respec
tive. Pentru echipa hitnedoreană, a 
fost foarte util acest joc, în care ju
cătorii noi veniți au fost încercați 
pentru încadrarea în jocul de an
samblu cu restul echipei.

Rezultatul final al întîlnirii a 
fost 3-1 (1-1) pentru Corvinul Hu-

Comunicatul cu privire la schim
bul de vizite întrQ N. S. Hrușciov 
și D. Eisenhower a făcut ocolul 
globului în numai cîteva ore. Conți
nutul comunicatului a dat naștere 
în occident la diferite reacții. Majo
ritatea politicienilor consideră însă 
vizita reciprocă a celor doi oameni 
de stat ca un bun augur în lichida
rea neînțelegerilor privind probleme
le internaționale.

Vizita anunțată dintre N. S. 
Hrușciov și D. Eisenhower lasă să 
se sublinieze cîteva probleme de 
primă importanța. Astfel se dove
dește în practică marea utilitate a 
contactelor dir?Ete dintre premierii 
statelor socialiste și capitaliste, ca fi
ind una din metodele de rezolvare 
pașnică a disensiunilor crea e î i 
urma celui de-a! doilea război mon
dial. Declarațiile oficialităților din 
apus prin faptul că salută discuția 
Hrușciov-Eisenhower și invers, aduc 
un serviciu real la conturarea ideii, 
potrivit căreia negocierile trebuie 
tratate nu pe cîmpul de luptă ci 
prin metodele care, concentrate, se 
numesc, încredere și avantaj reci
proc. ■ —

Un alt eveniment de seamă, care 
contribuie la întărirea păcii, îl con
stituie Festivalul Mondial de la 
Viena. Aici, și-au dat întîtaire de
legații tinerilor de pe toate 
continentele. Timp de zece zile, Viena 
— străvechiul oraș austriac — a

SPORT
nedoara prin punctele marcate de 
Zapis, Radu Tudor și Gavrilă, res- 
pectiv Crăiniceanu.

Au fost încercați în ambele echi- 
pe jucători noi ca de exemplu: ia 
„Corvinul" — Radu Tudor, Gavrilă, 
Niculescu, Molnar, Matei, Pop și la 
„Minerul" — Leahevici, Pereț și 
alții.

In general toți jucătorii noi veniți 
au satisfăcut prin jocul prestat. Am 
putut urmări la Radu Tudor, un 
dribling perfect și șuturi trase din 
toate pozițiile, la Niculescu inter
venții prompte și degajări lungi, la 
Gavrilă și Matei o înțelegere per
fectă în conducerea balonului pe 
partea dreaptă, la Pop mult curaj șț 

fost martorul unor mari manifestații 
ale tineretului din întreaga lume.

Festivalul, Viena. Sîut oglinda fi
delă a realității zilelor noastre. Ori
ce încercare de minimalizare a impor
tanței Festivalului S-a1' spulberat de 
voința de granit a tineretului dornic 
de liniște, pace și buhăȘțare. Timp 
de zece zile tineretul a trăit adevă
rate momente de colaborare în care 
a girat veselia și optimismul — tră
sături specifice tineretului.

Reușita festivalului este o urmare 
a aportului tinerilor din întreaga lu
me, a delegațiilor participante la 
festival, precum șl a dorinței de a 
demonstra că există posibilități rea
le de apropiere și colaborare mai ac
tivă între popoare.

La Viena și-aii dat îmîlnire . cu 
prilejul Festivalului, cele mai bune 
formații cultural-sportive ale tinere
tului. Aportul fiecărei delegații la 
reușita fesțvalului, este un aport 
real și în îmbogățirea tezaurului 
cultural mondial, un mijloc eficace 
de cunoaștere reciprocă.

Festivalul — 1959, a demonstrat 
lumii întregi că tineretul este astăzi 
mai unit ca oricînd, că pacea și pri
etenia între popoarele lumii este o 
comoară de preț, care trebuie apă
rată și consolidată. Tinefî.ul prin 
festivalul de la Viena, a dat glas 
dorinței sale, de a face totul da 
liniștea și înțelegerea reciprocă să 
fie un bun al înțjsegii lumi.

A. N.

un permanent dute-vino între apăra
rea imediată și înaintare.

Și vechii jucători s-au comportat 
bine și amintim pe Niculescu, Ba- 
linț, Zapis, Pîrvu care au luptat cu 
mult elșn și au conlucrat cu noii 
jucători pentru prestarea unui joc 
frumos, și cucerirea unei victorii 
semnificative, dat fiind că ambele 
echipe ătț căutat să arate tot ce pot 
înaintea campionatului'.

a
Duminică, Va avea loc pe stadio

nul „Corvinul" un meci de fotbal 
între „Corvinul" Hunedoara șt 
„U.T. Arad". Meciul va începe la 
orele 17,30.

P. T.

(Urmare din pag. I) 

nării, celor mai buni responsabili de 
case le-au fost înmînate premii îtl 
bani, precum și obiecte valoroase.

Angajații învățămîntului, redaC 
torii tuturor ziarelor și revistelor ce 
se publică în Omsk -- profesorii 
institutelor —tot orașul a început 
atacul contra murdăriei.

Insă toate recordurile de activita
te au fost întrecute de școlari. Șco
lile nr. 37 și 80 din Omsk au lan
sat o chemare către toți școlarii de 
a lua parte în această luptă împo
triva murdăriei și muștelor, pentru 
a se ajunge la o situație sanitară 
exemplară atît în școli cfl și acasă, 
pentru a lua parte la acțiunea da 
îngrijirea zonelor verzi.

Școlarii din Omsk au organizat 
posturi sanitare în cvartale, au fă
cut controale în cvartal și căse, des
coperind gunoiul și murdăria în 
colțurile cele mai ascunse ale locu
ințelor precum și ale curților. Ei au 
vorbit foarte politicos cu locatarii, 
hedîndu-le însă pace daca s-a des
coperit că în curte sau locuință c- 
Xistă murdărie, păianjeni, muște. 
De repetate ori, școlarii s-au adre.

fiu umti exemplul orașului Omsk 7
sat acelora pe care îi controlau : „Poa
te, să vă ajutăm" ? Celor adulți nu 
le-a convenit această tratare ironi
că a școlarilor și imediat au și pro
mis că vor face totul ce se cere de 
la ei. Promisiunile totdeauna au 
fost îndeplinite.

Școlarii s-au înarmat primii cu 
ucigătoare de muște. O sută de 
mii de ucigătoare de muște au fost 
confecționate prin întreprinderile in
dustriei locale ale orașului Omsk, 
care au fost vîndute iu două zile. 
In decursul unei luni și jumătate 
au fost auzite pocnitoarele ucigă
toarelor de muște, în toate părțile 
orașului.

In momentul de față și amintirea 
despre „luna sanitară" a dispărut. 
Alunea posturilor sanitare, controa
lele regulate în „microraioane", ur
mărirea curățenie în școli și locu
ințe se face și astăzi și se Va face 
și de acum încolo.

Și acum închipuițiVă întregul vo

lum al muncii și lucrărilor al uilui 
oraș. Inchipuițivă armata cetățeni
lor din Omsk, cuprins de entuzias
mul luptei pentru curățenie. Adău
gați la această agitație dusa în 
case, la piață, în magazine, cantine 
și restaurante, nenumărate lecții 
predate, mii de foi volante, placarde 
și anunțuri, emisiile de radio și 
televiziune, articolele din ziarul 
„Pravda din Omsk", în celelalte 
sute de publicații și gazete de pe
rete, controlul rezultat asupra ra
poartelor și rezultatelor întrecerii, 
neîncetatele schimburi de experiență.

Activiștii Comitetului orășenesc al 
P.C.U.S. și funcționarii sovietului 
orășenesc au luat parte la această 
luptă, conducîud-o neținînd cont de 
persoane și funcții, pedepsindu-i pe 
arena care au icercat să se eschi
veze de cauza generală. Pentru si
tuația antisanitară a uzineibucă- 
tării nr. 2, directorul a fost îndepăr
tat din muncă, înlocuitorul directo

rului tiustUiU. de cahtiiie nr. f » 
primit un serios avertisment, iar ad
ministratorului trustului i-a fost 
dat de asemenea un avertisment 
din partea adunării de partid a 
trustului.

Nu vreu să tedati toate punctele 
din hotărîrile Comitetului orășenesc 
PC.U.S. și al comitetului executiv, 
Aceste hotărîri prevăd multe prob
leme ale culturii vieții. Dar nu se 
pot trece sub tăcere următoarele 
două puncte :

„In acele caZuri cînd tn maga
zine, cantine, restaurante și bufete 
se vor găsi muște, se va socoti si
tuația sanitară a acestor obiective 
uesatisfăcătoare și se vor trece a- 
cesțe magazine și cantine la grad 
inferior, iar persoanele vinovate, 
care au permis murdăria să fie 
trase la răspundere inerglnd pînă la 
eliberarea lor din funcțiile pe cate 
le ocupă."

Și punctul doi: „magazinele șl 

cantinele în care vor fi găsite muș
te și o situație antisauitară, soco 
tind și teritoriile învecinate lor, nu 
vor fi admise în întrecere pentru 
steagul roșu și locurile respective, nu 
vor fi adtnise în general în întrece
re indiferent de situația lor econo- 
mico-financiară".

...Plimbați-vă prin orașul Omsk. 
Pentru ca să găsiți O muscă sin
guratică... neomorîtă trebuie să eflu- 
tați mult și bine pe întreaga întin
dere a orașului, iar apariția unei 
muște în case sau curți este o în- 
tîmplare extraordinară. Aerul Ora- 
skului este curat.

Nu a sosit timpul pentru a se 
începe o întrecere între orașe, în 
a creea ordine și curățenie, tn a in
troduce, o cultură în viață ? Nu 
doriți să urmați exemplul orașului 
Omsk, voi locuitorii altor orașe ? 
Aveți nevoie de experiența practică ? 
Adresați-vă prin scrisoare tovarășu
lui A Rodionov secretarul Comite
tului orășenesc P.C.U.S, și N, He- 
lnițki președintele comitetului exe
cutiv at orașului Omsk.'Ei vă vor 
răspunde cu bucurie. Aveți nevoie 
de ajutor și entuziaști? Organizați 
numai și apoi stricați parola I
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