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Cu nou uuint în întrecemsocifllistn
înainte spre

Ziua și noaptea de pe platforma 
furnalelor C.S.H. colectivele de 
muncitori ce deservesc agregatele, 
îmbunătățind în conținu indicii de 
utilizare și reducînd permanent pier- 
derile de fontă, trimit spre oțelăriile 
Martin și turnătoriile din țară noi 
și însemnate cantități de fontă în 
contul angajametu'ui anual. Astfel, 
furnaliștii de la secția I-a au dat 
în primele două decade din această 
lună 946 tone fontă peste plan. Pa
ralel cu succesul lor și furnaliștii 
de la secția a doua au dat în ace-

noi wictiarsî
eași perioadă 1.880 tone fontă, care 
deja a fost expediată.

Alerită a fi evidențiat aportul a- 
dus de muncitorii de la secția 11-a ■ 
care reducînd consumul de calcar ; 
minereu de inangan și aglomerai 
au realizat economii la prețul de 
cost operativ de peste 700.000 lei.

In fruntea întrecerii socialiste se 
află echipele conduse de prim-topi 
torii Olaru Alexandru de la furna
lul 5 și Schnel Gheorghe de la 
furnalul 6, avînd un indice de nor 
mă realizat în procent de 120 la 
sută.

fffîereu
Pentru muncitorii de la secția l-a 

O.S.M. oțelăria electrică și laminorul 
de 800 mr.i. din combinatul hunedo- 
rcan, a produce cit mai mult, mal 
ieftin și mai bun, a devenit o preo
cupare importantă

De pilda, între 1 și 21 septembrie 
a.e. la O.S.M. I s-a produs în afara 
sarcinilor de plan 586 tone oțel Mar
tin, iar la oțelăria electrică, la cup 
torul 1 și 2 — 534 tone oțel special.

în frunte
De remarcat este și succesul obținut 
de laminatorii din schimbul condus 
de inginerul Păcuraru Eugen, Cră
ciun Ștefan și Trifu losif, care în 
aceeași perioadă au laminat în con
tul angajamentului de 5.000 tone, 
ce trebuie realizat pînă la sfîrșitul 
anului, 890 tone țagle. Totodată prin 
reducerea consumurilor specifice și J 
materii prime ei au înregistrat eco
nomii la prețul de cost operativ de 
aproape 70.000 lei.

Se știe că kboratoarje folosesc cantități însem
nate de eprubete, și aparate din sticlă pentru a e- 

xecuta diferite cercetări. Și laboratorul central al 
combinatului folosește asemenea aparate din sti

clă pe care înainte vre
me le procura de la di
feriți furnizori. Acum 
însă aceste aparate sîni 
confecționate de price
putul sticlar Cîrnățiu 
Petru. Ceea ce este im
portant în confecționa
rea aparatelor de sticlă 
este faptul că sticlarii: 
Cîrnățiu Petru execută

s Printre cei mai buni fruntași? 
ai secției mecanice din cadrul 5 

I combinatului se numără și frezo- S 
nil Gherman Ion. <

Realizările obținute de tovară- ?
șui Gherman obligă pe normator 5 
să înregistreze în fiecare zi o de- ' 
pășire a sarcinilor de plan cel

puțin 12 la sută.

In foto : frezorul Gherman Ioan 
lucrînd la o coroană dințată.

,>und seama de saixj..i_., ce 
stau în fața comuniștilor de a na 
slăbi nici o clipa lupta pentru con
tinua întărire a partidului, biroul 
organizației Ce baza de la secția 
turnătoria de fonta a pus accent 
serios pe munca de primire a noi 
membri și candidați de partid. E 
firesc ca acum cînd încep pregăti
rile pentru alegerea nonor organe 
conducătoare în organizațiile de 
bază să se constate că succesul 
așteptat e în plin progres. Biroul 
organizației de bază repartizmd 
membrilor de partid sarcini pentru 
o perioadă de activitate mai înde
lungată și controlînd periodic du
cerea lor la îndeplinire a reușit să 
imprime muncii1 politice de masă un 
caracter permanent. Important este 
că sarcinile comuniștilor privind 
întărirea organizației de bază nu 
au fost rezolvate în mod separai 
de sarcinile de producție, fiecărui 
membru de partid și i-ancidat i-au 
fost repartizate sarcini corespun
zătoare pentru rezolvarea probleme
lor ce frâmîntă echipa la locul ce 
producție sau sehimb.il respectiv.

De exemplu, comunista Armaș 
Ana, muncitoare fruntașă în secție, 
vorbind cu tovarășa Ursii Ana de 
la pregătirea oalelor despre uncie 
asp.cte ale muncii de formare și 
despre calitatea lucrului iar cu po- 
lizatoarea Croitoresei! Maria despre 
curățirea pieselor, ea le-a voruil 
celor două tovarășe și despre rom) 
și lupta dusă de partidul nostru 
pentru viața liberă de. astăzi a ce
lor ce muncesc, fără a neglija să 
le arate ce înseamnă a avea cins 
tea de a fi membru al partidului, 
partid, care reprezintă masa celor 
obidiți și exploatați în trecut. Cele 
două muncitoare harnice au ascul
tat'cele spuse de tovarășa Armaș. 
Aceleași lucruri le-au mai auzit a- 
poi și de la alți comuniști. Convin- 
gîndu-se de realitate ele au cerut 
organizației de bază să fie discu
tate și primite în rîndurile candida- 
ților de partid. Apreciind felul cum 
ele știu să se achite de sarcini si 
calitățile ce le caracterizează în 
munca și comportarea lor, aduna
rea generală le-a acordat încrederea

primindu-le în rîndul candidați! :r 
La fel au făcut și alți muncitori ca 
loader Maria, Nagy Ea. ian, Grădi
narii Ștefan și alții. Demn de apre
ciat este că organizația de bază a 
primit candidați de partid numai 
din rîndul muncitorilor harnici, 
fruntași în producția. Astfel de la 
alegeri și pînă acum organizația 
de bază a reușit să primească mai 
mult de 10 membri și candidați de 
partid.

Biroul organizației de bază de 
l-a turnătoria de fontă, al cărui secre
tar este tovarășul Pop Gheo gue, 
se preocupă printre altele și de pro
blemele de viață ale membrilor și 
candidaților de partid și a tuturor 
muncitorilor din secție, pe care u 
îndrumă în rezolvarea unor greu
tăți ori propune conducerii secției 
luarea unor măsuri. Despre aceasta 
ne-ar putea vorbi mai bine lăcă
tușul Marcau Vaier, încărcătorul de. 
la cubilou Ștefăniță Dumitru, ori 
Leonte loan. Secretarul organiza
ției de partid a observat mai în 
primăvară că primii doi muncitori 
nu lipsesc de la serviciu dar sînt 
mai obosiți ca altă dată. A stat 
atunci de vorbă cu ei, să le a.le 
necazurile, să-i ajute dacă poate 
ori să aducă situația lor la cunoș
tința organizației de bază. Cei doi 
tineri i-au spus păsul și au rugat 
biroul, ca împreună cu șeful sec
ției, să li se asigure alte condiții 
de muncă deoarece se pregăteau 
pentru examenul de sfîrșit de an la 
liceul seral.

Analizînd situația celor doi tineri 
care depuneau eforturi pentru în
sușirea materiilor la liceu și ținînd 
cont că sînt fruntași in muncă, la 
propunerea biroului, conducerea 
secției Ie-a.creat condiții de muncă 
mai bune asigurîndu-le posibilitatea 
de a se pregăti în vederea exame
nului de sfîrșit de an.

In felul acesta organizația de 
partid de la turnătoria de fontă nu 
numai că s-a întărit și și-a ridicat 
prestigiul în rîndul muncitorilor 
turnători, dar a devenit o adevăra
tă forță politică, mobilizatoare.

I. O.

aceste aparate din dife
rite tuburi de sticlă care au mai fost folosite. Deci dînsul le recondițio
nează aducînd astfel uzinei cocso-cbimice însemnate economii.

In foto: tînărul sticlar Cîrnățiu Petru modelînd un tub de sticlă.

tosub Vasile din sec
ția sculărie a combina
tului se străduiește sJ 
depășească zilnic nor
ma cu cel puțin 15 la 
sută. Dar pe lingă o 
astfel de realiza, e se 
mai poate spune că tî
nărul comunist losub 
Vasile care lucrează la 
mașina de ascuțirea 
uneltelor, execută lu
crări de calitate.
In foto: tînărul losub 
Vasile la mașina de 
aseuțit.

zilelor* noastre
> Intr-o după-amiază de vară la 
/ cheiul portului dunărean, Brăila 
I se aflau o mulțime de elevi, munci- 
\ tori și excursioniști, care cu toții 
| așteptau nerăbdători întoarcerea 
J vaporului de pe trialul celălalt pen- 

( tru a fi transportați pe plaja incăl- 
\ zită cu nisipul ei arzător de soare.
< kncorînd, vasul cel mare iși 
S primește1. pasionSții apei ce pn- 
f veau in orizont valurile adiate de 
\ un ușor vint. Printre brăilenii ve-
> uiți la plaje în ziua aceea, se afla 
\ și Ioana născută și crescută pe 
f meleagurile dunărene. Era ultima zi 
\ a ei, cînd trebuia să-și ia la reoe- 
i dere de la prietenul și nedespărțitul 
l fluviu Dunărea ce în toate zilele de 
/ vacanță îi oferea clipe de neuitat. 
I Era ziua hotărită de Ioc.na și cole- 
f gele ei, care terminaseră cursurile 
r școlii profesionale din Brăila să 
' plece pe marile șantiere de cons- 
( trucții și montaj ale IT.medoc-.rei.
) In aceeași zi, tînăra fată însoț.tă 

( de părinții și cei pedru frați vine
< la gară- Tradiționalul “ la. revede e„
< au fost cuvintele de Salut ale tată- 
( lui.

Ai grijă ce faci 
Hunedoara," 

iși aduce adeseori aminte Icana, de 
cuvintele mamei sale. Iată că de 
cînd a venii .in orașul flăcărilor, 
locul de muncă și l-a găsit la con
strucții metalice din combinatul si

derurgic. Aci, ca sudorița, rind pe

rind i s-au dat sarcini din ce in ce 
mai grele, pe care tînăra absolventă 
din acea vreme ie-a îndeplinit cu 
cinste.

I: și firesc să fie așa — afirmă 
de multe ori tovarășul Papoi loan 
secretarul organizației de bază. To
varășe ca Icana, noi avem puține ; 
fruntașă în producție, disciplinată 
cu un nivel profesional ridicat și o 
gospodină harnică — asta e Ioana 
noastră sudorița. Sînt cinci ani la 
număr și ea lucrează tot la cons
trucții metalice.

Căsnicia și-a întemeiat-o cu Sfei- 
cu muncitor in combinat. Au și u:i 
copil. Tovarășa Sfetcu Ioana a în
drăgit mult aparatul de sudură 
electric, fapt ce face să ciștige un 
salariu de aproape IdOO lei lunar.

întrebată ce face cu banii, a rămas 
pentru o clipă tăcută și totuși a 
răspuns: Mi-am cumpărat după ho- 

tăririle recentei plenare a patidu- 
lui, mobilă studio, aparat de radio 
și cite alte lucruri ce se pot ve
dea în casa pc care de acum patru 
ani de zile o gospodăresc cu chib
zuință.

La locul de muncă sudorița Sfet
cu Ioana, se preocupă intens de în
deplinirea planului de producție. A- 
șa se face că-și depășește lunar sarci
nile cu 25-30 la sută. Anul trecut 
a calificat la aparatul ei pe eleva 
Nicolița Sirbu, azi muncitoare de 
valoare în producție. Cine Va merge 
în secția construcții metalice de la 
conducere și pînă la muncitori, ere 
să afle printre altele că Ioana este 
o tovarășă cu multă voință și din- 1 
goste de muncă, răspunzătoare la 
toate chemările organizației de par
tid și U.T.M. o bună agita’pare în 
rîndul tinerelor fele etc...

Acum două luni organizația de 
bază a luat In discuție, cererea, tova
rășei Sfetcu. Comuniștii, au hotărit , 
în unanimitate ca ea să f ie primita 
în rîndurile candidaților de partid. (

DUMITRESCU J,

sehimb.il
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Legenda potrivit căreia orașul București a fost întemeiat de cioba- 

\ nul Bucur a fost destrămată' iii zilele noastre de ultimele descope- 
riri arheologice. Numeroase vestigii atestă prezența pe actualul terito iu 
al capitalei Republicii Populare Romîne a așezărilor omenești, încă d- 
ucum aproximativ 110.000 ani in urmă.

Cetatea de pe malurile Dîmboviței este cunoscută de mult timp.
S-a aflat însă un act — bătrîn de 500 de ani — care consemnează 

pentru prima oară in istorie numele Bucureștiului. Este acela dat in 
„Cetatea București" la 20 septembrie 1459.

Două secole mai tirziu, pe la sfirșitul anului 1659 Bucureștiul de
vine capitala Țării Rominești.

Orașul s-a dezvoltat cu rapiditate, fiind după Constantino;.o'e cel 
mai important centru din sud-estul Europei. In deceniul al trei ea al 
secolului XIX număra peste 60.000 de locuitori — față de Atena, Sofia 
și Belgrad care nu aveau decit 20.000 de locuitori fiecare.

Spre sfirșitul secolului trecut ii București, ca de altfel in intreaga 
țară, iau naștere cercuri muncitorești și socialiste care dau naș ere rn:i 
tirziu partidului social-democrat. Clasa muncitoare începe să : e afirme

J

ca o forță politică independentă, iar acțiunile ei an un caracier Io mc 
organizat. Epoca aceasta e semănată de numeroase greve.

Primul război mondial încheiat, Bucureștiul devine Capitala țării 
și ajunge cel mai important centra industrial al Romîniei, el adăpostind 

19 la sută din-numărul muncitorilor pe intreaga țară, deși locuitorii lui 
nu reprezintă decit 5,5 la sută din intreaga populație a țării.

La 23 August 1944, in București izbucnește insurecția armată condu
să de Partidul Comunist. Dictatura fascistă este doborîtă, intreaga arma

tă întoarce armele împotriva hitleriștilor. formațiile patriotice de lup'ă 
in fruntea cărora se află luptătorii comuniști smulg din mina fasciș

tilor punctele vitale ale Capitalei, curăță orașul de trupele hi le i te. 
Cîteva zile mai tirziu, populația Bucureștiului face o primire triumfală 

ostașilor sovietici eliberatori.
Vremurile vestesc prefaceri structurale. Bucureștenii impun alături 

de întregul popor instalarea unui guvern democratic, popular, la 6 
martie 1945. Doi ani după aceste evenimente, în prag de An nor, în 

urma presiunii maselor, regele e silit să abdice. Este proclamată Repu
blica Populară Romînă. Astfel, pentru prima dată in istoria sbuciumată 

a Rominiei, puterea politică revine clasei cea mai îndreptățită a o po-

seda — clasa muncitoare.
La începutul lunii mai a acestui an, în Piața Republicii din centrul 

Bucureștiului, grupuri de cetățeni cu ziare în mină discutau însuflețiți, 
arătînd spre diverse puncte ale pieței. Presa de dimineață și de prînz 
publicase informații ample însoțite de fotografii după machete, despre 
importantul ansamblu arhitectural-urbanistic ce prinde viață cu repezi
ciune în centrul capitalei R. P. Romîne.

Acest ansamblu compus din două piețe/organic legate între ele. Pia
ța Republicii și o piață nouă care se creează în spatele Palatu'ui R. P. 
Romîne. va număra noi construcții printre care o sală a palatului R. P 
Romîne avînd o capacitate de 3.000 de locuri destinată manifestărilor cu 
caracter obștesc și cultural și 9 bl-curî cu 8-15 etaje avînd 900 de apar
tamente care vor fi terminate pînă la sfirșitul acestui an. Structura ge
nerală a blocurilor precum și pereții interiori și planșeele vor fi turnate 
din beton armat, din elemente prefabricate și gata finisate. Noile clădiri 
vor avea asigurate izolări termice Șl hidrofuge corespunzătoare. Parterul 
blocurilor va adăposti magazine, restaurante etc. Construcția ansamblu
lui de locuințe se face după procedee tehnice care să asigure, pe lîngă

L
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Cișmigiu

Intre se-
Ateneul

confortul necesar, un preț de cosi redus și un ritm rapid de dare în 
folosință.

Pe lingă spațiile necesare ari relor de circulație și de parcare a 
mașinilor, în piață vor fi amenajate ample spații verzi cu copaci, peluze 

și flori. Aceste spații verzi vor fi continuate către parcul 
printr-o esplanadă plantata.

Actuala Piață a Republicii va căpăta o altă înfățișare, 
diui Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și

R.P. Romîne se va Înălța o clădire de mari proporții, ceea ce va da pie- 
ții un cadru organizat și armonios, Peluze de verdeață și flori, fîntîni 

arteziene și statui vor completa acest cadru.
&

Printre- primele capitale din lume, Bucureștiul și-a construit un re
actor atomic și un ciclotron. Cele peste 30 de institute din București 

ale Academiei R. P, Romîne întreprind cercetări într-o varietate de 
domenii. științifice, artistice și culturale.

Bucureștiul c renumit prin ee: cetățile academicienilor prof. dr. C.l.

I’arhon, în domeniul endocrinologiei, ale prof. dr. Benetatto în domeniul 
fiziologiei, ale prof. C. D. Nenițescu în domeniul chimiei,, ale prof. Horia
Hulubei în domeniul fizicei atomice, ale prof. Elie Carafoli, în domeniul 
aerodinamicii: tratamentul pentru reîntinerirea organismului aplicat la 
Institutul de gerontologie c socotit printre cele mai eficace din lume. 

Caracteristic vieții culturale a noului București este că ea nu se 
rezumă, ca în trecut, la centru. In inima cartierelor muncitorești^ in
imediata apropiere a marilor uzine ,au apărut sute de case de cultură 
și cluburi, biblioteci publice, cenacluri literare, muzicale și plastice. 
Aici se întîlnesc oameni ai muncii cu oameni de știință, artă și cultură, 
dezbat împreună teme variate, discută probleme esențiale ale timpului 
nostru. Trimestrial, în întreprinderile, casele de cultură, cluburile și șco 
Iile bucureștene se țin în medie 1.500 de conferințe cu o diversitate de 
subiecte.

Cartea te îmbie din vitrinele librăriilor și chiar în plină stradă din 
standurile pe care le afli atît pe arterele principale ale orașului, cît 
și în întreprinderi, instituții etc, unde ți-o oferă sute de difuzori voluntari. 
Mai adăugați volumele aflate în marile biblioteci ale Academiei R. P 
Romîne, Universității, Bibliotecii Centrale de Stat, Casei de Cultură a

I

fi Sindicatelor, Asociației pentru legăturile de prietenie cu Uniunea Sovi- 
ll etică, ale celor cîteva mii de biblioteci sindicale și din cartiere și veți 

ajunge la cifre astronomice. ; ,
Deși populația Bucureștiului a crescut cu numai 40 la sută față de 

anul 1938, numărul celor care frecventează spectacolele teatrale și 
muzicale este astăzi de peste 3 ori mai mare; numărul concertelor, de 

exemplu, s-a înzecit. Aproape jumătate din repertoriul teatrelor bucureș
tene consacrat dramaturgiei originale, de cele mai multe ori contempo

rană ; repertoriul cuprinde de asemenea cele mai valoroase creații ale 
dramaturgiei universale. Fiecare concert simfonic are înscris în progra- 

-• mul său o lucrare romînească, de multe ori creații ale tinerilor compo
zitori. '

Să nu uităm că Bucureștiul e și un interesant centru turistic. Par
curile, edificiile, monumentele lui, viața care palpită plină de exuberan

ță, bucureșteanul prietenos, cu veșnicul și luminosul lui surîs pe buze, 
au cucerit mulți vizitatori din toate colțurile lumii. De la București a- 

jungi în puține ore de drum cu avionul, trenul sau automobilul în valea 
vestitei Prahove, pe modernul litoral al Mării Negre sau în uluitoarea 
Deltă a Dunării.
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celor
nările 

umflau
se desumflau ca 
mectnd o nouă pradă. Și 
se spune că lupijl care a 
odată o mioară mai trece după a- 
ceea pe la locul cu pricina, tot așa 
și Olaru a... trecut din nou pe la 
T.A.P.L. Hunedoara, unde a găsit 
porțile larg deschise. Bineînțeles că 
nu uitase să-și ta cu el și prover
biala blană de miel. Cei de la 
T.A.P.L. — mcepînd de la servicii
le personal, cadre și pînă sus la

Toată grija pregătirii alegerilor 
noilor organe conducătoare de partid

Au rămas puține zile pînă la în
ceperea alegerilor organelor con
ducătoare de partid în organizați
ile de bază.

Cu ocazia acestui important eve
niment, birourile organizațiilor de 
partid din combinatul nostru vor 
prezenta dări de seamă în care se 
va ilustra felul în care a muncit 
vechiul birou, membrii și candida- 
ții de partid la traducerea în viață 
a hotărîrilor partidului în toate do
meniile de activitate.

Bilanțul unui an de muncă a 
birourilor organizațiilor de bâză și 
a comuniștilor, ne va arăta modul 
cum a reușit Combinatul siderurgic 
din Hunedoara să primească înalta 
distincție „Ordinul muncii cl. l-a", 
acordată de partid și guvern, pen
tru contribuția sa la întărirea eco
nomiei noastre naționale.

Cele peste 20.029 tone fontă, oțel 
30.870 tone, laminate 8.329 tone, 
cocs metalurgic 50.353 tone, aglo
merat 17.370 tone date peste plan 
Cei 32.833.000 lei economii, reali
zați de siderurgiștii hunedoreni 
în acest an, ne dovedesc atașamen
tul oamenilor muncii față de par
tid, hotărirea lor de a urma direc
tivele partidului, (în scopul ', cou- 
struirii socialismului în patria 
noastră

Dar putem oare afirma că în 
Combinatul nostru totul merge bi
ne. că nu vor mai fi în rîndurile 
noastre greșeli, și prin urmare pu
tem oare să ne culcăm pe laurii 
succeselor obținute ?

Cu ocazia alegerilor comuniștii 
trebuie să nu cocoloșească aba
terile. ci si critice cu curaj și să 
demaște rămășițele ideologiei ve
chi, așa cum au demascat comu
niștii de la oțelăria S.M. 1 pe Ghi- 
ran Ioan și Marinescu Victor care 
au avut atitudini dușmănoase față 
de realizările regimului nostru de
mocrat-popular.

Indisciplină In muncă la ofelâria
------- ...... - nouă I -------

[ Sîntem în a noua îună din acest 
an, cînd majoritatea secțiilor com
binatului au îndeplinit angajamen
tele luate și le-au întrecut cu mult; 
cînd muncitorii și tehnicienii side- 
ritrgiști fac tot ce le stă în putință 
pentru a-și dezvolta și mai mult 
realizările pînă la sfîrșitul anului.

Cu totul altă situație se găsește 
la oțelăria nouă Martin. Privind fo
losirea intensivă a cuptoarelor — 
sarcină indicată de partid — rezul
tatele sînt într-adevăr sub posibili
tăți. Dacă este vorba de a scoa
te în lumină cauzele ce au condus 
la o producție scăzută de oțel în 
ultima vreme, modul de manifestare 
este diferit. Acestea se reflectă prin 
serioasele abateri de la disciplina în 
muncă și tehnologia de producție.

Din această cauză reparațiile bol- 
ților s-au accentuat depășind chiar 
în ultimul timp pe cele de la vetre. 
Ne vom referi numai la cîteva as
pecte care au condus la această 
situație. De pildă maistrul Lula 
Emil deși e bine pregătit profesio
nal, nu reușește datorită comodită
ții, să conducă temeinic și opera
tiv munca de întreținere a cuptoare
lor. Apaductieri din subordine ca 
Horvat Dezideriu, șeful unei echipe, 
Bîrlog Petru și alții neglijează în 
mod cu totul nepermis și de repeta
te ori schimbarea ușilor la.cuptoare

S-au întîmplat cazuri cînd ușile au 
fost schimbate numai atunci, cînd 
8-a topit căptușeala; apa Venind în 
Contact CU materialul refractar (de- 
gradîndud), cu stîlpii și bolta cup
torului. E firesc ca într-o asemenea

Tot în această direcție membrii 
de partid trebuie să discute cu dts- 
cernămînt felul cum s-a desfășurat 
învățămîntul de partid.

Nu trebuie trecută cu vederea 
slaba preocupare a unor birouri ca 
cele de la: alimentare a O.S.M., 
încărcări-descărcări și edil indus-

VIAȚA DE PARTID

trial .care au lăsat învățămîntul sâ 
se desfășoare la voia întîmplării, 
ceea ce a avut ca urmare o frec
vență slabă în pregătirea propa
gandiștilor și o slabă însușire a 
materialului predat.

Linia justă a partidului pentru a 
fi transformată într-o realitate vie. 
cere din partea comuniștilor o în
țelegere profundă și o muncă orga
nizatorică intensă De aceea trebuie 
luate măsuri pentru ca membrii de 
partid să dea dovadă de multă 
maturitate politică spre a se evita 
cazuri de alegeri în birouri a unor 
elemente corupte, palavragii și de
magogi, care urmăresc numai inte
resele lor proprii cum a fost ca
zul de la bluming, cu Pitirici Pe
tru și Luță Gheorghe care nu ur
măreau decît interesele lor înguste, 
punind aceste interese mai presus 
de orice. Este necesar ca fiecare 
membru de partid să se folosească 
în adunările de alegeri de arma 
criticii și sâ dezvăluie în mod par
tinic lipsurile în munca noastră.

Să se analizeze într-un spirit co
munist, felul cum s-a condus și des
fășurat întrecerea socialistă și cau
zele pentru care la secțiile furnale 
1-4 și O.S.M. 11 prețul de cost a 
fost depășit.

Să se demaște Cei ce calcă hotă- 
rîrile partidului și guvernului, să se 
lupte pentru curățirea partidului 

situație intensitatea de exploatare 
a cuptoarelor să scadă.

O atitudine condamnabilă au ma
nifestat topitorii Ispas Iulian de la 
cuptorul 3, și Marian Axente de la 
cuptorul 2, care neglijînd regimul 
de temperatură ia camerele rege ne, 
ratoare au produs deranjamente în 
exploatarea agregatelor prin arde
rea grătarelor. Drept urmare indicii 
de exploatare au scăzut simțitor și 

...Abia ieșise și el în lumea cin
stită. Zburda ca un mînz scăpat 
din țarc, deși purta in circă pova
ra celor trei ani de detențiune. J.i 
mișcări aducea a mim dar la min
te nu se deosebea cu nimic de un 
lup hămesit care in plină iarnă cu
treieră zadarnic întinderile in cău
tarea prăzii. „Trei ani de pușcă
rie/"' cugeta în sinea sa, dar nu 
îndrăznea să-și zică că nu-i me
ritase. Asta pentru că ospăț aria 
nu fusese de el. Observaseră acest 
lucru și cei de la T.A.P.L. Hune
doara și totuși îl angajaseră. Omul. . 
lup, care răspundea la numele de 
Olani Ion, se simțea nefericit pen- 
trucă zilnic ii treceau prin mina 
mii de lei. Nefericirea — după cum 
mărturisește el — a ținut insă nu
mai pînă intr-o bună zi cînd un ia 
de bani nemunciți a început să-t 
gldile nările. „Dece să-i treacă a- 
tîtea mii prin mină Cind mai de- 
grabă acestea i ar putea— rămine 
in mină ? I" Așa că omul-lup a lu

de elementele dubioase și degene
rate.

Pentru că la alegeri să poată 
participa cu vot deliberativ toți cei 
in drept, birourile organizațiilor de 
bază trebuie să ia măsuri pentru 
punerea în discuții și primirea în 
partid a candidaților a căror stagiu 
a expirat spre a se putea prezenta 
cu carnetele de membri.

Achitarea cotizațiilor de partid 
trebuie să fie o chestiune de ci..ste 
pentru fiecare organizație, excluzin- 
du-se situațiile ce au mai avut Iff: 
în organizațiile de bază, ca mișca
re, tracțiune, edil, p.egătirea cărbu 
nelui care au rămas în urină de 
multe ori cu achitarea integrală a 
cotizației.

Birourile organizațiilor de bază 
trebuie să desfășoare în scurta pe
rioadă ce a mai rămas pînă la ale
geri o muncă susținută în vederea 
de a face cunoscut comuniștilor a 
prevederilor instrucțiunilor din anul 
1956. astfel ca fiecare membru să 
fie conștient de sarcinile ce-i revin 
în cadrul secțiilor lor, spre a par
ticipa activ la dezbaterea probleme
lor.

Pentru a întimpina cu cinste ale
gerile organelor de partid, trebuie 
să se intensifice munca în rîndurile 
organizațiilor sindicale, U. T. M., 
A.S.l.T. etc. orgaaizîndu-se în cele 
mai bune condiții întrecerile socia
liste, care să ducă la mărirea pro
ducției și a productivității muncii, 
la scăderea prețului de cost, deci la 
realizarea angajamentelor luate de 
muncitorii combinatului fată de par
tid.

Să alegem în organele conducătoa
re de partid, pe cei mai demni, mai 
capabili și mai bine pregătiți mem
brii de partid dintre noi

A. SCHWARTZ
Comitetul de partid C.S.H.

odată cu ei producția de oțel. Alîe 
nereguli justifică insuficienta preo
cupare pentru problemele producției 
a unor muncitori și controlul și în
drumarea tehnică slabă a-unor mai
ștri șl ingineri. Angheloiu Gheorgne 
este unul din macaragiii buni din 
secție. Lucrînd însă neatent el a 
produs stricăciuni unei vane din
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Industria Sîrmiil— Corvinul 2-0
încă odată și nu știu pentru a 

cîta oară, Corvinul Hunedoara a 
arătat că nu știe să joace în depla
sare și în consecință a pierdut me
ciul cu Industria Sîrmii cu scorul 
de 2-0 (2-0).

In general „Corvinul1* aproape 
în toți anii, deși s-a clasat pe pri
mele locuri în clasamentul general, 
a obținut foarte puține puncte în 
deplasare, în comparație eu restul 
echipelor fruntașe. Dacă ne gîndim 
numai în actualul sezon la echipa 
C.S.M. Baia Mare, care din trei 
meciuri jucate în deplasare (C.S. 
Oradea, Rapid Cluj și Chimia Fă
găraș) a obținut 3 puncte, sîniem 
scutiți de a mai face orice comen
tarii...

Sa nu uităm că la Făgăraș, noi 
am pierdut la 2 puncte diferență în 
timp ce Baia Mare a cîștigat ia 3 
puncte diferență, deci nu mai pu
tem da vina pe dictonul : „ce s.i-1 
faci balonul e rotund*1.

Și acum pe scurt filmul meciului:
La ora 16 își fac apariția pe te

ren cele 2 echipe, la fluierul arbi
trului Moga din Oradea. Chiar de 
la primele mingi se observă eă 
echipa Cîmpia Turzii caută nea
părat să obțină cele două punct: 
pentru a părăsi lanterna pe care o 
deținea în clasament. Meciul este 
frumos, chiar palpitant cu faze ra
pide și cele două apărări au mult 
de lucru. Se joacă foarte tare spe
cific derbiurilor dintre lider și co
daș, dar arbitrul nu acționează de- 
t'ît în fracțiunile săvîrșite de echi
pa noastră, pe cele comise de echi
pa gazdă trecîndu-le cu vederea 
sau sancționîndu-le foarte rar. Și 
la o astfel de pedeapsă acordată 
împotriva echipei noastre se marcă 
primul gol. In minutul 30, aproxi
mativ de la 25 metri de poarta 
noastră Suru execută o lovitură li
beră, mingea se lovește de zid și 
Krauss țîșnește (după părerea noa
stră era în poziție de ofsaid) și 
printr-un șut Sec, de la 15 metri 
trimite mingea în colțul drept al 
porții apărate de Nebela.

In minutul 44, cade cel de-al doi
lea gol al echipei gazde.

Același Krauss (extrem dreapta) 
un jucător tînăr și cu multă viteză, 
trece în forță de Mcînar pe caic 
îl depășește în marginea careului 
de 16 metri și după ce mai tace 
cîțiva pași trage puternic per jos.

LUP
gură cască

conducere — au ihingiiat cu tan
drețe blana mătăsoasă a lupului 
deghizat in miel, l-au compătimii 
piuă cind acesta s-a văzut din nou 

angajat. Angajat 
nu . ca ospătar 
(această ocupa
ție i se pă
rea minoră 

cu perspective frauduloase limitate) 
cică... gestionar; gesti nar ia 
chioșcul nr. 17 al T.A.P.L.-ului si
tuat in tabăra tineretului.

Văzindu-se într-o „turmă" boga- 
4ă, lipsită de vigilența „păstorilor" 
care mai toi timpul căscau gura la 
stele omul-lup s-a apucat de „trea
bă" i Chefuri peste chefuri, acte fi
lantropice făcute cu banii statului 
față de anumite elemente „certate" 
cu munca, etc. O singură lună i-a 

făcînd inutilă intervenția portaru
lui nostru.

Mingea pusă în centru este plim
bată puțin de echipa noastră și ar
bitrul fluieră sfîrșitul r.eprîzei l-a.

După pauză echipa hunedoreanâ 
parcă e decisă să egaleze și forțea
ză jocul dar fără rezultat.

Primele 15 minute aparțin tot e- 
cliipei gazdă și un șut puternic a 
lui Safar de la 20 metri ne tace 
mari emoții zguduind bara. Ur
mează o perioadă de 20 minute în 
care domină echipa noastră și a- 
mintim o lovitură liberă de la 20 
metri a lui Zapis care este salvata 
în ultima instanță de portarul Cîm- 
peanu. Am remarcat o cursă a lui 
Delios care pătrunde în careu dar 
jenat trage peste bară. De ase
menea Pop, pătrunde în careu 
se pregătește să tragă și în ultima 
clipă este faultat grosolan, , dar ar
bitrul nu acordă 11 metri. Trebuie 
să arătăm că și unii din spectatorii 
de la Cîmpia au avut o atitudine 
nesportivă, apostrotînd pe suporte
rii Corvinului și s-au dedat chiar 
la acte reprobabile, ca lovire. In
jurii, etc. lucru ce nu Ie face de-i 
loc cinste.

Formațiile: Industria Sîrmii:
Cîmpeanu, Bindean, Ruzici — Je
nei — Chetan. Apostolache — Mu- 
reșan, Suru, Drăghici, Salar, 
Krauss.

Corvinul: Nebela, Coiciu, Nacu, 
Molnar, Balint, Tătaru, Pop, Delios, 
Zapis, Radu T., Gavrilă.

S-au reamreat: Nacu, Balint, 
Gavrilă (Corvinul) ; Chetan, Salar, 
Krauss (Industria Sîrmii).

P. TR1FAN
secretarul clubului sportiv 

„CORVINUL"

I

Tovar uși,

ABONAȚI-VĂ
1 a 

ziarul

.Vu-i treaba

fost suficientă ca din visteria trus
tului să dispară mai bine de 8.01)0 
lei. Odată cu banii a dispărut și 
omul-lup. Șirul de gură-cască din 
T.AP.L. a săltat dim umeri cu se
ninătate : „Păi ce să-i facem noi ? 
După faptă și răsplată. N-au de cil 
să-l prindă, să-l judece și să-l tri
mită unde a n ai fost.
noastră asta

Odată cu cei peste 
dispărut și omul-lup. 
miel, însă, și-a lăsat-o la poarta 
trustului, aici in Hunedoara. Speră 
că va mai avea nevoie de serviciile 
ei. Dar, de acum a cîștigat expe
riență : Va fi prins, va fi tri
mis Să-și ispășească pedeapsa și... 
Se Va reîntoarce la T. A. P. L. 
Hunedoara. De-o avea noroc cel 
care i-au mingii at blana de miel 
t>or proceda identic inline șt, mai 
Știi l-ar putea pune chiar gestionar 
la vreun restaurant mai acătării. 
Că vorba aceea nu vor mai fi de
talia lui peste șapte ani.

N. DUMITRU
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Vast program de dezarmare generală și totală
NEW YORK (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 18 septembrie, guvernul sovie-

tic a prezentat spre examinare 
O.N.U. un vast program de dezar
mare generală și totală.

Acest program, expus in Decla
rația guvernului sovietic, prevede:

lor, indiferent sub ce formă; 
tipurile ;

< desființarea tuturor forțelor armate și interzicerea reconstituirii
> distrugerea tehnicii militare, armamentelor și munițiilor de toate
< interzicerea totală a armelor nucleare și lichidarea stocurilor de aceste arme;
S încetarea totală a producției tuturor tipurilor de arme rachetă, inclusiv a rachetelor cosmice cu
2 destinație militară, și distrugerea celor existente)
> . interzicerea mijloacelor de ducere a războiului chimic și bacteriologic și distrugerea stocurilor de
( aceste tipuri de arme. ,
S Propunerile sovietice cu pr.vire la dezarmare prevăd totodată '
< lichidarea bazelor milita, e de pe teritorii străine și a tuturor rampelor pentru lansarea de r-achete;
$ lichidarea producției de ră;boi 1
2 desființarea serviciului militar sub orice formă și a instrucției militare;
S desființarea ministerelor d război, a statelor majore generale a tuturor departamentelor, ergani-
2 zațiilor și instituțiilor militare ;
$ încetarea alocării de mijlocce, indiferent de sursă, pentru scopuri militare:
2 interzicerea propagandei .e război șt a educării tineretului i:i spirit militarist :
S promulgarea de legi care să prevadă sancțiunile cele mai severe pentru nerespectarea oricăruia
2 dintre punctele enumerate.
S La dispoziția statelor trebrie să rămînă doar contigente de pol.ție (miliție), stabilite de comun acord
2 pentru fiecare țară, pentru menținerea ordinci interne și apărerea sec rității personale a cetățenilor.

Uniunea Sovietică propune ca a- 
cest vast program de dezarmare să 
fie înfăptuit in trei etape în decurs 
de patru ani. ,

In prima etapă se propune ca e- 
fectivul forțelor armate ale U.R.S.S., 
S.U.A. și R. P. Chineze să fie re
dus la nivelul de 1.700.000 de oame
ni. iar al Alarii B itanii și Franței, 
la 650.000 de oameni pentru fiecare 
putere. Efectivul forțelor armate ale 
celorlalte state să fie redus la ni
veluri care vor fi stabilite de comun 
acord la o sesiune specială a Adu
nării Generale a O.N.U. sau la o 
conferință mondială pentru dezarma
rea generală și totală. In această 
etapă, limitele înarmărilor 
să fie stabilite corespunzător 
velul forțelor armate.

Guvernul sovietic propune
cea de-a doua etapă să se lichideze 
forțele armate rămase și toate baae- 
le militare aflate pe teritorii străine.

Distrugerea tuturor tipurilor da 
arme nucleare și arme rachetă, li
chidarea mijloacelor materiale ale 
aviației militare, desființarea ministe
relor de război, încetarea alocării 
de fonduri în scopuri militare și ce
lelalte măsuri prevăzute în progra
mul de dezarmare urmează a fi în
făptuite în etapa a treia.

Pentru supravegherea îndeplinirii 
la timp a măsurilor de dezarmare 
generală și totală, guvernul sovietic 
propune instituirea unui organ -in
ternațional de control din care să 
facă parte toate statele. Personalul 
său trebuie să fie recrutat pe bază 
internațională, ținîndu-se seama de 
principiul repartiției geografice jus
te. Acest organ trebuie să dispună 
de toate condițiile materiale nece
sare efectuării unui control strict.

Pentru desăvîrșirea dezarmării, or
ganul internațional de control va a- 
vea acces liber la toate obiectivele 
supuse controlului. Organizația de 
control poate stabili un sistem de 
supraveghere aeriană și de fotogra
fiere din avion a teritoriilor statelor.

In condițiile dezarmării generale 
și totale, se spune în Declarație, vor 
dispare greutățile legate de control, 
în aceste condiții, statele nu vor 
tnai avea ce să ascundă unul față 
de altul. Va exista posibilitatea de
plină de a se efectua orice verificare, 
orice inspecție, dacă se va ivi vreun 
dubiu în ce privește onestitatea cu 
care un stat sau altul își îndeplinește 
obligațiile cu privire la dezarmare.

Cu alte cuvinte, se spune în De 
clarație, hotărîrea de a trece la de
zarmarea generală și totală ar per-

trebuie 
cu ni-

ca în

mite, în sfîrșit, să se găsească o ie
șire din cercul vicios al neîncrede
rii între state care le încătușează as
tăzi în cadrul tratativelor referitoa
re la măsuri parțiale în domeniul 
dezarmării.

Guvernul sovietic cheamă toate 
guvernele țărilor lumii, și în primul 
rind pe cele ale marilor puteri, că
rora le revine o răspundere deose
bită față de popoare pentru securi
tatea generală, să înceapă împreună, 
fără întîrziere, înfăptuirea dezarmării 
generale și totale. Dacă se preocupă 
intr-adevăr de soarta țării sale, a 
poporului său, se spune în Declarație, 
nici un guvern nu poate avea o ati
tudine negativă față de propunerea 
de dezarmare generală și totală.

In Declarație se subliniază în mod

special că propunerea sovietică se 
deosebește de toate celelalte prin fap
tul că realizarea ei exclude orice 
inegalitate de condiții, orice posibili
tate de creare a unor avantaje mili
tare pentru unele state. Această de
zarmare ar pune relațiile dintre ta
rile aparținind diferitelor sisteme so
ciale și grupări politico-militare pe 
o bază cu totul nouă- Ar fi înlăturate 
temerile de o eventuală agresiune 
din partea unui stat sau a altuia. Ar 
dispare in general orice altă cate ce 
dezvoltare a relațiilor interstatale 
inajară de coexistența pașnică. S-ar 
statornici o atmosjeră de încredere 
intre state, s-ar crea toate condițiile 
necesare pentru viața pașnică a po
poarelor.

Declarația califică drept fals felul 
în care este abordată problema de

către adversarii dezarmării, care pre
tind că încetarea producției de ar
mament ar atrage după sine în mod o- 
bligatoriu dificultăți economice și ar 
lipsi de lucru pe mulți oameni. Este 
evident că folosirea în scopuri paș
nice a uriașelor mijloace care se 
cheltuiesc în scopuri militare va crea 
cele mai largi posibilități pentru fo
losirea brațelor de muncă aie popu
lației.

Dezarmarea generală și totală ar 
permite să se creeze în toate țările 
condiții pentru un progres material 
și spiritual care va depăși de multe 
ori ritmul actual al dezvoltării lor.

in Declarație se arată că dacă din- 
tr-o cauză salt alta puterile occiden
tale nu șe vor declara dispuse să ac
cepte o dezarmare generală și to
tală, guvernul sovietic este dispus, 
ca și înainte, să se înțeleagă cu 
celelalte state cu privire la măsuri 
parțiale corespunzătoare tn dome
niul dezarmării șt consolidării secu
rității.

După părerea guvernului U.R.S.S.,

principalele măsuri în această direc
ție trebuie 
de control 
efectivelor 
teritoriile 
din Europa occidentală ;
nei zone denuclearizate în Europa 
centrală ; retragerea tuturor trupelor 
străine de pe teritoriile statelor euro
pene și lichidarea bazelor militare 
aflate pe teritorii străine; încheierea 
unui pact de neagresiune între sta
tele participante la N.A.T.O. și la 
Tratatul de la Varșovia ; realizarea 
unui acord în problema preîntîmpi- 
nării unui atac prin surprindere.

Guvernul sovietic reamintește pro
punerile sale din 10 mai 1955 și își 
exprimă convingerea că ele repre
zintă o bază bună pentru realizarea 
unei înțelegeri în problema dezat 
mării. In ce privește problema înce
tării experiențelor cu arme nucleare, 
șe spune in declarație, guvernul so
vietic s-a pronunțat și se pronunță 
pentru încetarea imediată și defini
tivă a acestor experiențe.

să fie: crearea unei zona 
și inspecție și reducerea 
trupelor străine aflate pe 
țărilor corespunzătoare 

crearea u-

Indisciplina în munca la oțelaria noua
(Urmare din pag. III-a)

care cauză cuptorul nr. 2 a fost ne
voit să staționeze 12 ore. Tot da
torită superficialității în muncă ma
caragiul Georgescu Grigore a răs
turnat și defectat una din rinele 
pentru scurgerea oțelului. Remedie
rea defectului a necesitat timp și 
forțe suplimentare de muncă ceea 
ce a încărcat prețul de cost al sec
ției.

Acestea sînt numai cîteva aspecte 
de indisciplină care au influențat 
serios scăderea producției de oțel

din ultimul timp. Maiștrii Sirca Ti- 
beriu, Călțun Valentin, linbre Octa
vian și Răduică Petru nu s-au do
vedit a fi cei mai buni organizatori 
ai producției. Față de asemenea 
stare de lucruri, ei ,nu s-au situat 
pc poziția unei combativități intran
sigente față de lipsuri, n-au dovedit 
suficientă răspundere. Cu toate aces
tea ei sînt oameni capabili și împre
ună cu inginerii oțelari au datoria 
să ridice necontenit nivelul de ac
tivitate al fiecărui schimb pentru a 
crește în fiecare zi producția de oțel.

Cum arată atomul
Povestind toate acestea noi pre

vedem evenimentelor. Numai peste 
cîteva săptămâni deasupra unei clă
diri de pe bulevardul Leiiin vor a- 
pare cuvintele de neon „Atomul în 
slujba păcii" in trei limbi, iar la 
parter vor fi amenajate vitrinele 
magazinului „izotopi" — sală de 
prezentare.

Ce fel de cumpărători așteaptă 
viitorul magazin, ce le oferă, cum 
vor arăta produsele ? Atomii mar 
caii au pătruns in toate ramurile 
economiei naționale. Ei servesc 
omului in sute de aparate de con
trol și instrumente de măsură, în 
instalațiile automate, participă la 
uluite procese de producție. E.P. 
Cirkov, inginer șef al Biroului uni
onal „Izotop", ne conduce pe noi 
primii cumpărători, prin sălile încă 
pustii unde se desfășoară lucrările 
de finisare. In curind vor veni aici 
primii colaboratori ai institutelor de 
cercetări științifice, ingineri, de la 
laboratoarele întreprinderilor, agro
nomi.

Una din viitoarele vitrine va )t 
simbolică. Tumoarea canceroasă va 
fi reprezentată printr-o caracatiță. 
Sabia caracatiței pătrunde fără mită 
in mina care o ține. Substanțele ra
dioactive sînt unele din puținele 
arme existente în prezent împotriva 
cancerului. Atomul marcat poate ii 
găsit ușor oriunde s-ar fi ascuns. 
Și lui i se oferă ca refugiu celulele 
unei tumori maligne.

Pentru a descrie toate funcțiile

tree

care 
radi-

izotopilor, ar trebui să scriem o car
te întreagă. Cu ajutorul lor se pot 
găsi ușor cele mai mici fisuri în 
piesete mei alice, turnate, se poete 
verifica repede calitatea sudurii, etan
șeitatea unor țevi, se poate controla 
de la distanță Cantitatea de lichid, 
sc poate număra cite fabricate 
pc banda rulantă.

Un cilindru metal.c mic în 
este cesiu 137 dă naștere unei
ații gama foarte puternice. Cu a- 
ceasta se poate lucra numai în echi
pament special și îtitr-o încăpere cu 
o protecție specială. Iar E.P. Cirkov 
ține liniștit acest cilindru cu două 
degete șt vorbește despre folosirea 
razelor gama pentru radiografia su
durilor de metal, pentru sterilizareo 
unei mari cantități de pansamente, pen 
iru conservarea „la rece" a produ
selor. Razele gatna nimicesc tot fte 
e viu chiar și cele mai mici b..eterii

Fără să vrei ie uiți cu respect 
și cu oarecare frică la obiectul stră
lucitor.

— Se înțelege, noi nu putem ține 
în sala de demonstrații nici cea 
mai neînsemnată sursă de radiații 
— spune Cirkov. Acestea sînt imi
tații care seamănă întrutotul ca ex
terior- De altfel, radiațiile radioac
tive nu pot fi văzute, nu se poate 
percepe nici mirosul, nici gustul lor. 
Izotopii adevăr ați vor fi păstrați 
după pereții rezistenți ai Saffeurilor 
de plumb sau în rezervoare, unde 
stratul protector este apa. Cu ma
teriale deosebit de periculoase se

pașnic ?
lucrează în laboratoarele' „calde". 
Aceste laboratoare sînt denumi;e 
astfel fiindcă aici nu te poți atinge 
de nimic, cu toate că temperatura 
este normală. Din cauza intensității 
radiațiilor aici funcționează manipu
latoare — „miini mecanice" cotnan 
dale de la distanță.

In acest timp inginerul Cirkov 
deschide o mică valiză și scoate din 
ca exemplare de produse: amestec 
dă -săruri radioactive in ampule 
închise, o cutiuțe, plată din plexi
glas în care sînt așezate discuri me
talice radioactive plate, lată o „gre
utate strălucitoare de 100 grame". 
Din ea se scoate un cilindru de ala
mă, in interiorul căruia este închisă 
o sursă de radiu-beriliu-

— Noi avem în sala de demons
trații multe imitații de surse de 
radiații nucleare, compuși chimici 
înnobilați cu izotopi stabili și radio
activi, de asemenea tehnica de pro
tecție, de la costumele de protecție 
pină la camerele universale — con
tinuă el explicațiile.

Să presupunem că a venit la noi 
colaboratorul unui institut șt a spus 
că are nevoie de o sursă de radiații 
nucleare de o anumită putere și mă
rime. I se propune cel mai cores
punzător. După „tejghea" vor fi 
vinzători calificați.

Dar iată președintele unui colhoz 
de legumicultură. El dorește să afle 
cu ce trebuie radiați cartofii ca să 
nu încolțească. In această sală el pri
mește răspuns.

Sarcina sălii de demonstrații nu 
se reduce la demonstrarea izotopi
lor .Aici va exista un anumit punct 
peniru schimb de experiență. Multe 
laboratoare au lucrat pină acum cu 
substanțe radioactive numai pe bază 
dc literatură și toate instalațiile le-au 
produs singuri. Generalizarea aces
tor metode, selecționarea celor mai 
bune — cu astfel de probleme se 
vor ocupa cei din magaz'nul de pe 
bulevardul Lenin.

Aici se vor organiza expoziții cere 
vor demonstra aplicarea izotopilor 
in medicină sau în metclurgie, in 
agricultură sau tn aparatele de con
trol și instrumentele de măsură.

— Observați această piesă — 
spune Cirkov, scoțînd un mic șurub 
tubular. Deșurubind capătul acestuia 
el ne arată o mică lamă cu 
parat.

Acest șurub se montează 
șele multor aparate care
funcționarea exactă a agregatelor 
din industrie. Noi ne gindim că 
sala de demonstrații să ajute la uni
ficarea majorității surselor de radi
ații aplicate in tehnica modernă.

Deocamdată în viitorul magazin 
se execută lucrări obișnuite, foarte 

. obișnuite. Iată că la intrare s-au 
oprit camioane cu instalații și ma
teriale. Pe podea cresc stocurile 
sticlă organică colorată. Din ea 
fi făcută 
Baljak ne 
vitrinelor.

Rămine
de demonstrații trebuie să fie des
chisă în noiembrie.

un prc-

tn buc- 
asigură

mobțta. Desenatorul 
arată ultimele schițe

de 
va 
R. 
ale

tot mai puțin timp. Sala
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