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zilele acestea 
au început în or
ganizațiile de ba
ză P.M.R. a- 
dunările de dări 
de seamă și ale
gerile noilor or
gane de conduee-
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niment de mare însemnătate 
politică, trebuie privit cu toată răs
punderea de către toți comuniștii, de 
toți cei ce sînt chemați să asigu «• 
o dezbatere largă a problemelor vie 
ții de partid și de producție, pent«u 
sa plecînd de aici activitatea poli
tică să fie ridicată în viitor la nive
lul cerințelor partidului nostru.

Adunările de dări de seamă și ale
geri, își vor atinge pe deplin 
scopul numai dacă vor fi bine pre
gătite, dacă birourile organizațiilar 
de bază și comitetele de partid vor 
asigura ca acestea să se desfășoare 
la un nivel înalt, în spiritul unei 
înalte răspunderi și exigențe față de 
unele neajunsuri în munca de par
tid. Nivelul dezbaterilor în aceste 
adunări, depinde în cea mai mare 
măsură de calitatea dării de seamă 
De aceea. întocmirea din timp și eu 
grijă a dărilor de seamă este o obli
gație de prim ordin a comitetelor de 
partid din orașul nostru și a organi
zațiilor de bază.

Darea de seamă trebuie să con t 
Buie o bază serioasă de discuții, să 
analizeze profund cele mai impor
tante domenii ale muncii organi
zației, să interpreteze cifrele și lap
tele și să tragă concluzii pentru ac 
tivita tea de viitor. Principalul este ca 
darea de seamă să examineze în spirit 
critic și autocritic, activitatea depu
să pentru îndeplinirea hotărârilor 
partidului și guvernului, să scoată 
la iveală experiența dobîndită în
munca pentru descoperirea și folosi- 
rea tuturor rezervelor interne în
scopul creșterii continue a producției, 
productivității muncii și reducerii 
prețului de cost al produselor.

Cu prilejui adunărilor de dări de 
seamă și alegeri, comitetul crățe 
nesc de partid poate trage conciuz.i 
mai bune privind activitatea organi
zațiilor de bază, eficacitatea metode- 

Mor folosite in sprijinirea și îndru
marea muncii de partid în organiza
țiile de bază. In centrul dezbaterilor 
adunărilor de dări de seamă și ale
geri trebuie să stea problemele mun
cii politice și organizatorice de par 
tid în scopul înfăptuirii sar
cinilor ce se desprind din Ple
nara G.C. al P.M.R. din 16—19 iube

Ansamblul de cîntece și dansuri populare 
din Republica Democrată Vietnam

Coniinutndu-și cu succes turneul 
întreprins in țările Socialiste, An
samblul de cîntece și dansuri popu
lare din Republica Democrată Viet
nam, care a participat la cel de-al 
VI 1-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la V.eia, 
urmează să sosească in țara noas
tră la începutul lunii octombrie.

Alcătuit la început din 20 de ti
neri, dintre care prea puțini aveau 
contingențe directe cu arta, in majo
ritate tineri ueniți direct din școli 
și de pe ogoare, nucleul Ansamblului 
o luat ființă in anul 1952. Lipsiți de 
orice mijloace, cei 20 de tineri și-au 
confecționat materialul de scenă cu 
propriile lor mîini, din bambus șt 
temn adus din păduri, iar instrumen
tele muzicale le-au salvai cu riscul 
vieții din pirjolul orașelor, in timpul 
luptei de eliberare de sub jugul co
lonialismului francez.

Călăuziți de partid, minați de dra
gostea fierbinte de patrie, ei strdbă- 

g» jos văi fi munți, pentru a

a.c. Dările de 
seamă și dezba
terii ce vor avej 
Ioc, trebuie să 
examineze cum 
au reușit organe 
zațnle de />artid 
să desfășoare
munca politică 

de masă pentru intensificarea între
cerii socialiste, atragerea în mai ma
re măsură a muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor la conducerea pro
ducției, Ia punerea în valoare a tutu
ror rezervelor interne, generalizarea 
metodelor înaintate în producție.

In timpul care s-a scurs de la 
alegerile trecute și pînă in pre ent, 
organizațiile de bază au obținut mari 
succese în întărirea lor politică, în 
creșterea capacității lor de luptă. 
Nu încape îndoială că acum, cu p:i- 
lejul adunărilor pentru dări de ses- 

. mă și alegeri, organizațiile de bază 
vor analiza cu mal multă lea.einic.e 
problemele întăririi continue a orga
nizațiilor de partid, a ridicării mun
cii organizatorice la nivelul marilor 
sarcini politice care ne stau în față. 
Probleme ca : preocuparea organiza
țiilor de partid, pentru respectarea 
neabătută a statutului întărirea disci
plinei de partid, îmbunătățirea con
trolului asupra f.ecărui membru și 
candidat de partid, ttebuie să se afle 
în atenția tuturor organizațiilor de 
partid.

Este o datorie a fiecărei adunări 
de partid, să analizeze cum s-a des
fășurat munca de întărire a compo
ziției sociale a partidului, cum s-a 
desfășurat propaganda de partid, 
conducerea de către partid a orga
nizațiilor de masă, etc., pentru a 
putea trage concluzii asupra felului 
cum s-a muncit în această direcție 
și a lua hotărîri corespunzătoare în 
munca de viitor.

Firește că munca de partid din 
cadrul organizațiilor de bază cuprin
de și alte aspecte, important este 
insă faptul că în dezbaterile ce vor 
avea ioc, comuniștii să țină cont de 
acele trăsături care sînt specifice 
fiecărei organizații de bază în mun
ca de partid, să scoată la Leală 
realizările obținute in diferite com
partimente de activitate și să com
bată cu tărie lipsurile ce s-au mani
festat în această perioadă.

Acordînd atenția cuvenită bunei 
pregătiri și desfășurări a adunărilor 
de dări de seamă și alegeri, organi
zațiile de bază vor putea cu siguranță 
îmbunătăți munca de partid, în lu
mina cerințelor partidului nostru.

duce apa vie a cintecelor, dansurilor 
și poeziei populare, soldaților din 
primele linii și muncitorilor de pe 
ogoare.

In afara numeroaselor premii ob
ținute pentru frumusețea interpre
tării cintecelor și dansurilor popu
lare in' anul 1954 tinărul ansamblu 
a fost distins cu Medalia Rezistenței 
pentru contribuția prețioasă adusă la 
cauza eliberării patriei. Mărindu-se 
in timp, ansamblul a fost reorgani
zat în trei grupe distincte; cîntece 
și dansuri, teatru și operă națională. 
In acest fel componența Ansamblu
lui s-au putut specializa fiecare in
tr-o anumită ramură de activitate 
artistică. Ansamblul Vietnamez a 
debutat peste granițele patriei în 
1955, tind a participat la Festiva
lul Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Varșovia, după care a în
treprins, in același an, un turneu 
prin U.R.S.S, și China.

Dragostea și rivna tinerilor corn- 
goneați ai Ansamblului pentru per

Unele probleme privind sarcinile 
te reuln Comitetelor de cetoienl, străzi $l Moțuri 

din circumscripțiile electorale 
Comitetele de cetățeni, străzi și blocuri sînt organe de sprijin ale

Comitetului Execuția al Sfatului Popular, alese în scopul antrenării maselor 
la realizarea unor lucrări sau aefiuni de interes obștesc, cu caracter 

gospodăresc, social-cultural
Aceste comitete au următoarele

sarcini:
— De a iniția și organiza diverse 

lucrări gospodărești, raspunzînd de 
activitatea lor, în fața celor care 
i-au ales.

—Sprijină activitatea Sfatîilui 
Popular în circumscripția, strada 
sau blocul respectiv.

— Se îngrijesc de buna întreține
re a circumscripției, străzii și blocu
lui, în care scop vor urinării exe
cutarea următoarelor lucrări și pres- 
cripțiuni.

a) să se mature zilnic înainte de 
orele 6,3.) trotuoarele din fața case
lor, curților și grădinilor.

b) să se execute lucrările mici de 
întreținerea străzilor, curăț rea și 
iiiunarea gunoaielor, etc.

c) să ia măsuri pentru o bună 
întreținere și cură|ire a zo.ieLr 
verzi, precum și pentru protejarea 
plantațiilor.

d) să asigure o bună întreținere a 
fondului locativ, urmărind a r.u s* 
produce degradațiuni, modificări sau 
alte acte care ar cauza un prejudiciu 
public.

e) să planifice și urmărească exe 
cutarea lucrărilor de întreținerea cul
oarelor, scărilor pivnițelor și altor 
depeJințe ce deservire in comun ale 
blocurilor.

— Dezvoltă simțul răspunderii și 
atrage masele la conducerea treburi

fecționarea artei lor în interpretarea 
bogatului folclor al poporului vietna
mez le-au adus in 1957 o nouă con
firmare a aprecierii de care se bucu
ră conferindu-li-se Decorația Muncii.

Ansamblul popular de cîntece și 
dansuri, in formația care urmează a 
ne vizita, este costituit dintr-un nu
măr de 28 dansatori, 4 soliști de cîn
tece populare, un cor feminin și o 
orchestră de instrumente populare. 
Ansamblul este condus de Luu 
Trong Lu, director general, Nguyen 
Van Thuong, director artistic și 
Chu Dinh Xuong, conducător ad
junct.

Luu Trong Lu este unul din cei 
mai cunosculi. scriitori vietnamezi. 
De asemenea, Nguyen Van-Thuong 
este un remarcabil compozitor viet
namez. Ambii și-au dedicat întreaga 
lor activitate mișcării revoluționare 
de eliberare, contribuind la ridicarea 
culturală a maselor de oameni ai 
muncii din Vietnam, la recrutarea Și 
perfecționarea tinerelor cadre de ar
tiști creatori și interpreți. Lucrările 

lor obștești, popularizînd normative
le de bună viețuire sorială, respect 
față de bunurile obștești și de mă
surile care se iau în vederea asi
gurării unei bune viețuiri pe teri, 
loriul orașului.

— Inițiază și organizează diverse 
acțiuni prin muncă voluntară, me
nite a contribui la înfrumusețarea 
orașului și îmbunătățirea condițiilor 
de trai.

— Asigură ș; urmăresc respecta
rea prescripțiunilor în , ce privește 
utilizarea lucrărilor edilitare, , iu 
care scop:

a) iau măsuri pentru înlăturarea 
furturilor de curent, pentru a nu se 
utiliza reșouri si alte elemente mari 
consumatoare de energie eleefrieă.

b) asigură o rațională utiliza e 
a apei potabile, înlăturarea elemen
telor generatoare de pLrderi, repa
rarea defecțiunilor mici la instală
rile de apă,

c) utilizarea rațională a rețelelor 
de canalizare, urmărind a nu se 
deversa corpuri care pot produce în- 
ftmdarea acestora.

f) respectarea indicațiunilor în ce 
privește utilizarea consumului de 
gaz metan și a rețelei de termoficare.

— Popularizează măsurile ce sînt 
luate în vederea unei bune asigurări 
a circulației pietonale și cu vehico- 
lele, în vederea înlăturării acciden
telor. Urmăresc a nu se admite 
joaca copiilor pe străzi, drumuri,

lor artistice închinate luptei de eli
berare a poporului vietnamez au că
pătat o largă circulație, contribuind 
la menținerea și întărirea elanului re
voluționar in ceasurile cele mai gre
le. Chu Dinh Xuong, adevărat fiu 
al poporului vietnamez, descendent 
al unei familii de țărani mijlocași, 
a cunoscut toată gama mizeriei și 
exploatării colonialiste. Muncitor a- 
gricol zilier, dar mai ales șomer, 
a înțeles de tînăr cauzele nenoroci
rilor poporului său și astfel s-a în
cadrat în rîndurile mișcării de eli
berare încă de la vlrsia de 25 ani.

Imbinind tradiția folclorului viet
namez cu bucuria vieții noi Ansam
blul Vietnamez cucerește prin grația 
mișcărilor, frumusețea cintecelor și faC, 
mecul pur al temelor alese. E de 
ajuns a cita clteva titluri din pro

gram, ca „Dansul turturelelor", 
„Dansul evantaielor", „Dansul bam
busului" sau „Broderia pentru cel 
iubit", pentru a ilustra cele afirmate.

Solie a artei poporului vietnamez 
Ansamblul de cîntece și dansuri popa 
lare din R.D. Vietnam, prezintă oa
menilor muncii dih patria noastră 
ocazia fericită de a cunoaște mai 
adine viața și aspirațiile unei țâri 
surori, constructoare « socialismului. 

trotuare, zone verzi, în afara, locu
rilor special amenajate pentru acea
sta. Urmărește a se respecta indica- 
țiunile privind transportul în comun 
evitîndu-se aglomerările și alte acte 
ce ar putea cauza accidente.

— Asigură respectarea rcgulelor 
de conviețuire socială, de respect 
reciproc, înlăturarea injuriilor și ac
telor huliganice.

Comitetele de cetățeni, străzi și 
blocuri, își desfășoară activitatea 
după principiul muncii în colectiv, 
popularizînd în mijlocul maselor rea
lizările obținute și ținînd ședințe 
de analiza acestora.

— Informează la timp Comitetul 
Executiv asupra propunerilor izvorîte 
din masă și caută să le rezolve pe 
cele care cad în competință.

— (Contribuie la educarea maselor, 
în spiritul grijii față de bunurile 
obștești, descoperind și înlăturînd la 
timp elementele necorspunzătoare, 
precum și de a supraveghea respec
tarea întocmai a legalității populare.

Folosind în mod creator metodele 
de legături cu masele, puse la înde- 
mînă de experiența sovietelor, per- 
fecționînd și dezvoltînd propria ex
periență, vor reuși să atragă masa 
largă a oamenilor muncii la înfăp
tuirea înțeleptei politici a Partidului 
și Guvernului oentru ridicarea nive
lului gospodăresc si Social-cultural 
al orașului, pentru creșterea bunei 
stări a poporului, pentru socialism.

COMITETUL EXECUTIV 
al Sfatului Popular oraș 

HUNEDOARA

Curs de inifiere 
muzicală

Comitetul de întreprindere al com
binatului siderurgic a luat măsuri 
pentru organizarea în orașul nostru 
a unui curs de inițiere muzicala. 
Acesta va ff deschis în special pen
tru copiii din școlile elementare, 
clasele 1—4. Pentru început cursul 
va funcționa cu două clase; vioară 
și pian și va avea loc de două ori 
pe săptămînă, atît de dimineață cit 
și după-amiază.

Înscrierile la cursul de inițiere 
muzicală se pot face pînă luni 5 
octombrie ora 13 la biblioteca clu
bului Alexandru Sahia,

Citiți in pag. IV-a

La temperatură 
înaltă !...
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ARTIȘTII AMATORI 
pregătesc noua stagiune Un om obișnuit :

La întrebarea legitimă a riderur- 
giștilor noștri și a publicului spec
tator hunedorean, referitoare la 
spectacolele pe care le pregătesc 
artiștii noștri amatori, vom căuta 
să -relatăm convorbirea avută cu 
instructorul formației tie teatru a 
C.S.H., tovarășul Pavel Criță i.

ÎNTREBARE: Vreți să ni spu
neți, cu ce piese vă pregătii 
pentru noua stagiuni și p; cînd?

RĂSPUNS : Iu momentul de față 
sintem in plină acțiune, dăm și noi 
bătălia, ca să zic așa, pentru con
cursul pe raion, regiune și apoi pe 
țară care ne așteaptă, și a! cărui 
examen vrem să-l trecem cu succes. 
Pentru aceasta am pus în scenă 
„Cetatea de joc" de Mihail DuVido- 
glu, o piesă cu acțiune legată de 
specificul combinatului nostru.

ÎNTREBARE ; Cine face parte din 
distribuție ?

RĂSPUNS : In general ii cunoaș
teți: Drago Artur, Șerban Octavi
an, Doroftei Gheorghe, Ionel B-ala. 
Munteanu Valeria, Florea Marius, 
Bogdănescu Elena, Tar hon Eugen, 
Cizu Aurelia, Șerban Olivia și alții, 
in total 22 tovarăși.

In afară de „Cetatea de foc" mm

Universitatea populara din I.C.S.H.
și-a desch

ln după-amiază zilei de ieri, 
Vineri, 2 octombrie a.c. s-au deschis 
în sala clubului „Filimon Sîrbu" 
din O.T. cursurile universității popu
lare de pe lingă comitetul de între
prindere al I.C.S.H.-ului. La această 
universitate sînt înscriși peste 250 
muncitori vîrstnici și tineri care 
vor avea prilejul să și îmbogățească 
și mai mult cunoștințele de cultură 
generală. Cursurile se vor ține oda
tă pe săptămînă, timp de 3 o e, 
iar în programul stabilit dinainte 
sînt cuprinse trei principale domenii 
de cunoștințe: socialism științific, 
cunoștințe tehryco-profesionaleț și 
lecții de cultură generală. In cadrul 
domeniului de cunoștințe tehnico- 
profcsionale unde 's-a ținut cont 
de specificul calificării fiecărui 
cursant, se vor preda noțiuni de 
matematică, construcții civile și in
dustriale, electricitate și energetică. 

pregătim o piesă nouă în trei acte 
intitulată „N-aveți o cameră in 
plus ?“ de Florin Vasiliu, și un 
spectacol din trei piese intr-un act, 
Este vorba de piesele; „Ursul" și 
„Jubileul" de Cehov și „Morișca" 
de Ionel Țăranii, cu care intențio
năm să deschidem stagiunea noas
tră, continuind apoi bineînțeles cu 
piesele ce le avem in repertoriu ca: 
„Dr. in filozofie", 0 zi de odihnă", 
„Bolnavul închipuit" și altele.

ÎNTREBARE : Și la ce dată
ați stabilit deschiderea stagiunii ?

RĂSPUNS -.Sintem hotăriți ca la 
1 noiembrie programul propus de 
noi să fie prezentat in fața publi
cului la lumina rampei. Ținem să 
încredințăm pe harnicii siderurgiș'i 
că așa cum ei iși îndeplinesc și de
pășesc angafame’dele lor ln produc
ție, vom căuta si noi in activitatea 
culiural-artisiică să le urinăm exem
plul.

Aviitd în permanxyiță sprijinul 
comitetului de 'întreprindere și al 
conducerii combinatului nostru von 
putea grăbi — și aceasta e dorin a 
noastră — intilnirca cu spectatorii 
hunedorent.

REPORTER

s cursurile
ln ce privește lecțiile de cultură ge
nerală, acestea sînt repartizate pe 
trei cicluri: matematică, astronomie 
și medicină.

Tovarăși,

ABONAȚI-VĂ
1 a 

ziarul

Carolina Lazăr a avut o copi ăr’e 
scurtă și nefericită. Au fost trei co
pii, trei fete, într-o familie săr.că 
dintr-un sat de pe Valea Mureș lui. 
Lipsiți curînd de mîngîierile și cu- 
vîntul bun al mamei lor adevărate, 
copiii au crescut greu, trebuind să și 
cîștige de mici tot ce le era de ime
diată trebuință pentru viață — iar 
Carolina era cea mai mare vintre 
cele trei fetițe.

Prin ‘31, un unchi mai inimos al 
Carolinei a scos-o de la stăpîni și 
o înscrie la școală. Bucuria ei n a 
fost însă de lungă durată. 1 : e
cereau multe, cărți, caiete, îmbră
căminte, încălțăminte, care pe a- 
tunci cu greu le putea avea un co
pii sărac și cu toată mărinimia un- 
Chiuliți său visul Carolinei s-a spul
berat.

NOȘTRI

Produse
peste sarcinile de plan

Printr-o mai bună organizare a 
procesului de producție, colectvul 
nostru de muncă de Ia turnătoria 
„Patria" a încheiat tuna septembrie 
cu frumoase succese. Astfel, au fost 
produse peste sarcinile de plan un 
număr de 5 sobe de gătit și s-au 
turnat în plus 1.600 kg. pre^e m ca- 
nice. Paralel cu aceasb, muncitori 
noștri au reușit să facă și o însemna ă 
economie prin r ducerea consumului 
de fontă lichidă și.mangan, precum 
și prin folosirea fierului veS i recu
perat pentru diferite șuruburi.

MARCONI PETRU 
corespondent

Folosind din plin 
capacitatea agregatelor

In perioada de Ia 1—30 septem, 
brie a.c. muncitorii și tehnicienii la
minorului „Trio" au reușit să lami- 
neze cti 111,2 la sută mai multe rai
uri de căruță și fier rotund pentru 
comerț ce cît prevedeau sarcinile di 
plan. Cele mai bune rezultate au fost 
dobîndite în prioada amint tă de e-

După aceea, timp de patru ani 
Carolina a trudit la o școală din 
Deva ca femeie du serviciu, pentru 
o farfurie de ciorbă, cît despre lea
fa ce o primea abia îi ajungea să-și 
cumpere o basma. S-a g'năit mult, 
cum să facă să se angajeze la o 
fabrică, cel puțin acolo vor fi le
furi mai bune și cine știe poate va 
ajunge să învețe și ea o tnase.k. 
Și bătrinul îngrijitor al școlii, o sfă
tui același lucru, era convins că fa
tă aceasta cuminte și harnică o să 
răzbească în viață.
| Mulțumind bătrînuiui de gri’a 

jb i-o purtase, se urcă în tren și 
plecă la OJelul Roșu. Acolo s-a an
gajat ca muncitoare necalificată.

i A muncit așa cîțiva ani, timp în 
oare a cunoscut un bărbat și dorin
ța ei să aibă un cămin, un suflet 

ehipele conduse de tovarășii Popcs- 
cu Aurel și Luca loan care și-;.u 
întrecut planul cu 13,1 la fentă J 
respectiv 8,6 la sută,

DRAGOTA FRANO1SB 
corespondent

Rezultatele
unei aefiuni patriotice
ln cinstea alegerllar noilcr o ga 

ne co aducătoare U.T.M. tine ii dl.i 
cadrul atelierelor centrale de rep ■ 
rații (mecanic șef I.C.S.H.) au or
ganizat în ziua de 27 septembrie 
a.c. o acțiune patriotică. Cu acest 
prilej, ei au efectuat un număr de 
160 ore muncă voluntară, t mp î> 
care au colectat și pretat 1.0 M-u- 
lui peste 7.000 kg. fier vechi. Toto
dată, în aceeași zi ei au mai sor
tat diferite piese și materiale și au 
curățat obiectivele atelierelor.

Printre participanții la aueastă 
acțiune patriotică întreprinsă s-au 
evidențiat în mod deosebit utemiș- 
tii: Mardare Alexandru, Doman Ni- 
colae, Vieru loan, Pupăză Dumitru, 
Lică Iulian, Velican Vasile și mulți 
alții.

OGNEANU IAGOB 
corespondent

care s-o înțeleagă, un reazim de 
nădejde a apropiat-o de omul care 
îi făgăduise totul. Și poate ar fi 
ajuns să se bucure de ceea ce n-a 
avut parte în copilărie, dacă n-ar 
fi int rvei.it părinții lui. Și iar în
cercări grele! Ce putea face? In 
asemenea împrejurări sînt multe 
căi pe care peți apuca dacă-ți lip
sește curajul și tăria, dar spre bi
nele ei Carolina l-a avut.

...Truer a Carolina din zori șt pini 
î.i noapte să-și crească copilul. La 
sfîrșitul anului l-a adus diploma < 
premiul I și așa, în fiecare an pînă 
în clasa a șasea cînd maică sa ho- 
tărîse să plece de acolo și să vină 
la Hunedoara, să fie mai aproape 
de surori

S a anga jat la combinat, mai î tîi 
fa furnalele vechi, de unde a fost 
transferată la fabrica de aglomerare 
'unde lueiează și astăzi.

Arzîtoarea ei dorință de a deveni 
muncitoare calificată s-a îndeplinit. 
Simplitatea și modestia ei au făcut-o 
să crească în ochii conducători
lor de aici, care nu au decît cuvin- 
te de laudă pentru femeia care a 
dat dovadă de atîta sîrguință și 
hărnicie. Lazăr Carolina, mecanica 
noastră dc bandă, așa după cum 
afirmă însăși secretarul organizației 
de bază, tovarășul Ostafie, e o to
varășă nelipsită de la acțiunile în
treprins.- în cadrul sectorului. Ieri 
fără un rost, azi numele ei -stă scris 
printre fruntașii tinerei fabrici de 
aglomerare a tineretului. Iar fiul 
ei este acum elev la o școală de ofi
țeri.

Dar femeia aceasta mecanic de 
bandă — Carolina Lazăr, mai are 
o dorință; să fie alături de oamenii 
aceia hotăriți, dîrji și în stare nu 
numai să ridice și să construiască 
cetăți uriașe ca ale Hunedoarei, ci 
și să crească, să formeze oameni nov 
așa cum au făcut cu ea. Emoțio
nantele clipe prin care a trecut la 
adunarea organizației de bază cînd 
s-a discutat primirea ei în rîndurile 
canrf.’daților de partid, sînt greu de 
redat. Activi o încearcă din nou ei-, 
celași sentiment! în curînd va avea 
loc primirea în rîndurile membrilor 
de partid.

Toate acestea, I azăr Carolina, 
ni le a spus cu bucuria și mulțumire 
pentru siarta ei fericită, pentru vi
itorii! deschis al copilului ei.

MARIA STOICA

Pentru imbundtfitlren muncii politice de mnsfl 
în combinat

Angajamentele luate de către side- 
rurgiștii hunedoreni în întrecerea 
socialistă cu siderurgiștii reșițeni 
pentru a da patriei mai mult O fel, 
fontă și laminate la un preț de cost 
scăzut, a constituit recent obiectul li
nei ședințe de analiză ce a avut loc 
la sediul comitetului de partid din 
combinat La această ședință au pa 
rticipat și membrii ai aparatului Co
mitetului Central al P.M.R. acti 
viști ai comitetului regional și 
orășenesc de partid, precum și repre
zentanții organelor de partid, sindi
cat și U.T.M. din combinat.

Cu această ocazie s-a analizat î:i- 
tr-un spirit critic și autocritic felul 
în care s-a desfășurat munca politi
că de masă pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate de siderurgiștii 
combinatului nostru.

Atit din referat cît și din discuții 
a reieșit că colectivul de muncito i 
tehnicieni și ingineri d n combin t 
este hotărît să realizeze a.ngajamen 
tele luate. Mai mult, analizînd posi
bilitățile fiecărui loc de muncă si

derurgiștii hunedoreni au dsopei! 
noi rezerve interne menite să ducă 
la sporirea producției, la reducerei 
prețului de cost.

Acest lucru rezultă mai ales din 
angajamentele ce au fost sporite pe 
parcurs. Ast ei dacă în luna noiembrie 
1958, angajamentul inițial e a ce a 
economisi 12 milioane iei, după ple
nara C.C. din iulie a.c. argafe.me >- 
tul a sporit pînă la 40 milioane lei.

In scopul realizării acestor angaja
mente activitatea sid-rurgiștilor a 
fost îndreptată spre îmbunătățirea 
indicilor de utilizare a agregate or 
spre organizarea mai temeinică a 
procesului de producție, spre aplica
rea tehnicii noi, ridicarea nive'uiui 
tehnic și profesional al muncitorilor 
și tehnicienilor. Ca urma-e, s au ob
ținut rezultate remarcabile în produc
ție. De exemplu, în primele opt lun: 
ale anului curent s a reahat o eco
nomie în valoare de 33 milioane lei 
și au fost date peste plan 30.099 t >:.e 
oțel, 21.009 tone fontă, 51.000 tone 
cocs, 11.000 tone laminate.

La obținerea acestor realizări o 

contribuție importantă au a fus cr- 
ganizațiile de partid din combinat, 
care au pus în centrul activităților 
lor preocuparea de a mobiliza prin 
toate mijloacele colectivele de munci 
din secții și sectoare. In veleea În
deplinirii angajamentelor, organiza
țiile de partid au analizat periodic 
felul cum sînt duse la îndeplinire sar
cinile. luînd măsuri concrete și ope
rative acolo unde s-au constatat de
ficiențe. Astfel la O.S.M. I„ secția 11-a 
furnale organizațiile de bază au pus 
în dezbaterea comuniști or sarcinile 
ce reveneau secțiilor respective din 
angajamentul general. Propunerile 
făcute de membrii de partid în aces
te adunări au dus nemijlocit la înlă
turarea deficiențelor.

In realizarea angajamentelor un rol 
deosebit a avut munca politică de 
masă desfășurată de către organiza
țiile de partid, mobilizarea agitatori
lor, a organizatorilor grupelor de 
partid și a tuturor membrilor 
și candidaților de partid. Important 
este faptul că la pregătirea agitatori

lor au fost atrași tovarăși de specia
litate din conducerea secțiilcr La 
obținerea rezultatelor un rol 
deosebit l-a avut și comitetul de între
prindere, care a căutat să organizeze 
mai iemeinic întrecerea socialistă pe 
obiective concrete. La rîndul lor, co
mitetele sindicale de secții au des 
fășurat o activitate susținută, anah- 
zînd posibilitatea fiecărui loc de 
muncă și fiecărui colectiv în parte.

Cu bune rezultate au mu.iC't co
mitetele de secții în desfășurarea 
întrecerii socialiste la cocserie, 
O.S.M. I, furnale II și altele.

Un deosebit aport în lupta pentru 
îndeplinirea angajamentelor au adus 
și organizațiile U.T.M. din combinat, 
Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid s-a trecut la organizarea mun. 
cii de mobilizare a maselor de tineri 
în producție. Pînă în momentul de 
față au fost organizate 53 brigăzi 
de producție ale tineretului care ob
țin rezultate frumoase. Merită tă iie 
evidențiată activitatea brigăzii de 
producție a tineretului din secția I-a 
O.S.M., condusă de Șerban Dumitru 
care a obținut indici înalți de utiliza 
re a cuptorului și organizarea mun
cii.

Pe lingă toate aceste rezultate po

zitive în activitatea comitetului de 
partid, a comitetului de întreprindere 
și U.T.M. mai există unele lipsuri 
fapt ce a fost scos în evidență att 
în referat cît și din discuții.

De pildă din discuții a reieșit ci 
într-o măsură insuficientă s-a preo
cupat comitetul de partid de contro. 
Iul și îndrumarea muncii politice de 
masă la unele secții, deși în acea
stă direcție s-a primit un ajutor pre
țios din partea comitetului orășenesc 
și regional de partid. Din această 
cauză munca politică desfășurată în 
unele organizații de bază, cum sini 
cele de la aglomerator și O.S.M. II 
nu a fost axată pe cele mai im
portante sarcini ale procesului do 
producție și nu a avut un caracter 
concret și operativ.

Ne fiind controlate și ajutate au 
arătat vorbitorii, unele organizații 
de bază în ultimul timp au negli
jat tnunca cu agitatorii. Ași se 
face că la oțelăria nouă nu au mai 
fost instruiți agitatorii încă din luna 
iulie Dar cum să fie instruiți atîta 
vreme cît aici nici nu există o evi
dență clară a agitatorilor. La unele 
organizații de bază cum sînt cele 
de la secția I-a furnale și O.S.M. II 
precum și altele, nici gazetele da 
perete nu sînt folosite cu pricepere, 
aici nu apar articole caro să oglin-

rvei.it
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Munca politică nu poate fi separată 
de sarcinile economice

In viață, munca, politică și econo
mică există și acționează împreună, 
ele sînt inseparabile. De aceea orga
nizațiile "de bază P.M.R. din cadrul 
grupului de laminoare Peștiș își des
fășoară activitatea-,împletind armoni
os aceste două pri ’.cipale probleme.

Birourile celor două organizații de 
bază (secretari tovarășii Palcău Oc
tavian și Fotescu Dumitru) au con
statat. că .activitatea cadrelor tehnico 
inginerești de la laminorul blumfng 
1000 și laminorul de 650 mm., nu se 
ridică la înălțimea sarcinilor ac.uale. 
De aceea zilele țr-cate au organizat 
o adunare generală comună, tinde, 
conducerea tehnico-adminsirativă a 
fost solicitată să prezinte un raport 
avînd ca temă : „Activitatea maiștri
lor și inginerilor din cadrul grupului 
de laminoare Peșt ș‘‘. Din raport..1 
prezentat de către tovarășul inginer 
Văzdăuțeanu Vasile șeful grupului, 
a reieșit că activitatea tehnico-organi- 
zatorică la c.l-e două laminoare-este 
coordonată de un număr de 37 ingi
neri și 64 maiștri. E și normal să f.e 
așa. Lamincarele sînt înzestrate cu 
cea mai înalță tehnică. Sarcina 
constă însă îtr folosirea în mod ceres' 
punzător a acestei baze tehnice, mo
derne.

Cu un număr atit de mare de m: i- 
ștri și ingfaeri/exploatarea agr ga
felor, mtrețfr'ere'a electrică și meca
nică, ar- trebui să se desfășoare în 
condiții optime, fără ștrangulări în 
producție, lucru, ce nu se întur.plj. 
Cauzei^ sînt multiple. Vom analiza 
cîteav din. ele, mai importante.

Sub aspect profesional, s-a a cătat 
în raport, sînt mulți ingineri și mai
ștri bine pregătiți, care deși încă ti
neri, au reușit să-și însușească pro
blemele de exploatare și întreținere, 
fiind mereu în mijlocul muncitorilor 
pe care îi -conduc Cu competență. 
Printre aceștia se numără ingine
rii Mociofan Ștefan, Pădureanu Au
rel, Loader Ștefan. Maiștrii Trifu 
loan, Mihailescu Carol și alții. Din 
păcate, numărul acestora este limitat. 
Unii ingineri ca: Safaliu Nicolae, 
Cursan Viorel, șefi de schimb la blu
ming, nu dau dovadă de conducători, 
nu .au autoritate, tratează superficial 
sarcinile de producție, din care cauză 
lucrurile merg greoi.

dească eforturile colectivelor de mun
citori pentru îndeplinirea angajamen
telor, chiar dacă apar articole, ele 
au caracter general, iar unele gazete 
sînt depășite de evenimentele secției 
respective.

Stilul defectuos de muncă al co 
mitetului de partid din combinat s-a 
reflectat și în activitatea organizați
ilor de masă. Așa de pildă, comitelui 
de întreprindere s-a ocupat s'ab c'e 
îndrumarea comitetelor sindici» da 
secție, și de controlul activității aces
tora. In unele secții comitetele si ;• 
dicale sînt aproape inexistente iar 
în alte secții e’e își desfășoară mun
ca- în mod superficial, fără o orien
tare precisă și nu urmăresc în sun- 
cientă măsură felul cum sînt înde
plinite angajamentele.

Din dezbaterile ședinței a r ie> 1 
de asemenea că activitatea cu'tirali 
de. masă din combinat în ultimul 
timp nu este la înălțimea sarcinilor 
Deși comitetul de întreprindere și 
comitetele de secție dispun de posibi
lități mari pentru desfășurarea m::n 
ciZ cultural-educative, totuși ele nu 
sint folosite într-o măsură suficientă. 
Astfel din cele 18 brigăzi artistice r'e 
agitație nu activează decît 3 4 re - 
tul fiind descompletate, iar unele din 
ele nu au mai prezentat programe de 
luni de zile. Unele colțuri roșii sînt

La cuptoarele adînci care au creat 
mari greutăți în aprovizionarea la
minorului cu blocuri calde, își desfă
șoară .activitatea tovarășul inginer 
Tașcă Dumitru, maistrul principal 
Munteanu Ioan, plus trei maiștri 
de- schimb. Cu asemenea oameni 
era de așteptat ca exploatarea cup- 
toarelor să se facă în mod rațional,

VIAȚA DE PARTID

conform graficelor de lucru. Cu tot 
ajutorul acordat de către tovarășul 
inginer Șerban Nicolae și de către 
tehnologul secției, la cuptoare se 
mai observă o scădere simțitoare a 
randamentului de încălzire provocată 
de nerespectarea procesului tehnolo
gic. Nu s-a acordat atenția cuvenită 
scoaterii cuptoarelor în grafic., încăr
cării și descărcării cuptoarelor, iar 
întreținerea se făcea defectuos, Dacă 
tovarășul inginer .Tașcă ar fi dovedit 
în activitatea sa de zi cu zi că este 
preocupat și îl frămîntă problema 
îmbunătățirii muncii la cuptoare, a- 
tunci cu siguranță nu s-ar fi ajuns 
în situația de a pune laminorul în 
imposibilitatea de a-și face planul, 
din lipsa aprovizionării cu blocuri 
calde.

In cadrul grupului de laminoare 
Peștiș se observă că unii ingineri 
și maiștri se ocupă prea puțin de 
problemele tehnico-economice. La 
cuptoare — la linia de laminare și 
ajustaj, inginerii de resort și maiștrii 
nu au defalcat — cu toate că au pri
mit dispoziții în acest sens — anga
jamentele pe schimburi, pe maiștri și 
pe echipe, 
fa nici un 
cum sînt 
producție.

Gcrj.miștii au amlizat în adunarea 
generală cauzele care au dat naștere 
la deficiențele arătate și au criticat 
cu curaj pe acei care s-au făcut vi- 
novați de existența lor. Discutînd 
despre pregătirea cadrelor pentru ex
ploatarea celor două laminoare, ei 
ai: arătat că unii ingineri și îuiiștrii 
au subapreciat în mod vădit impor- 

De aceea nu poate exis- 
control operativ de felul 
îndeplinite sarcinile de

folosite mai mult pentru consfătui
rile de producție, iar la altele ca 
cele de la secția furnale I, O.S.M. II 
etc. se organizează foarte puține ac
țiuni culturale.

Munca cu cartea se desfășoară de 
asemenea Ia un nivel scăzut. Se or. 
ganizează puține recenzii, recoman
dări de cărți, șezători literare etc. 
La fel și în activitatea organelor și 
organizațiilor U.T.M. se mai mani
festă superficialitate în mobilizarea 
tineretului la îndeplinirea planului și 
a angajamentelor. Sînt încă sc,lim
buri de tineret care na cunosc ce 
sarcini le revin pentru realizarea an
gajamentelor luate. Prea puțin s-au 
ocupat organizațiile U.T.M. de edu
carea comunistă a tineretului, de or
ganizarea timpului liber. De aseme
nea a fost neglijată și mișe rea ino
vatorilor. Așa se face că din miile 
de tineri care lucrează în corn inat, 
numai 40 sînt inovatori.

In scopul lichidării acestor neajun
suri în munca politică de masă din 
combinat, participanții la ședință au 
făcut o serie de propuneri în acest 
sens.

Pe baza acestor propune i și dis
cuțiilor purtate s-a adopt.t o hotă- 
rîre care prevede măsuri concrete 
pentru lichidarea lipsurilor arătate 
și pentru ridicarea muncii politice de 
masă în combinat. 

tapta cursurilor de calificare și a 
cursurilor de rninitn tehnic. La aceste 
cursuri erau frecvente cazurile cînd 
elevii trebuiau să aștepte ore întregi 
fără ca lectorul respectiv să se pre
zinte. Au mai fost de asemenea cazuri 
cînd lecțiile au fost comasate, predîn- 
du-se multe materiale care nu erau 
în concordanță cu nivelul elevilor, ci 
numai cu scopul de a se' spune că 
s-au predat. Conducerea secției se 
face vinovată prin faptul că nu a 
luat măsuri și nu a tras la răspunde
re pe tovarășii ingineri Dicu So
rin, Martineac Vaier, Popa Clement 
și alții, care au subestimat necesi
tatea ridicării calificării muncitorilor.

Comuniștii au cerut conducerii sec
torului să ia. măsuri împotriva acelor 
cadre tehnico-inginerești care nu vot 
să sprijine eforturile muncitorilor de 
a face din cele două laminoare o 
unitate de producție fruntașă pe com 
binat.

N. IEȘEANU

GATA PENTRU IARNA?
Iată o întrebare pe care și-o pun 

acum multi oameni ai muncii, fie 
muncitori, fie cu munci de răspun
dere. De fapt apropierea iernii este 
cunoscută după felul cum se pre
gătesc oamenii să întîmpine ano
timpul friguros, după cum între
prinderile se pregătesc pentru acest 
anotimp. Să vedem însă acum la 
începutul celui de-al patrulea tri
mestru, cînd nu mai este mult pînă 
ce fulgii de zăpadă se vor așterne 
pe pămînt, cum stau cu pregătirile 
de iarnă principalele sectoare ale 
combinatului siderurgie.

Pregătirile de iarnă, necesare asi
gurării bunei desfășurări a produc
ției pe timpul cînd temperatura co
boară spre zero, preocupă mult în 
acest an nu numai serviciul meca
nicului șef, al combinatului, dar de
opotrivă conducerile sectoarelor. 
Pentru aceasta, din timp s-au în
tocmit planuri de măsuri 
ții și ateliere și s-a trecut 
carea principalelor lucrări.

Pregătirile de- iarnă sînt 
vansate în sectoarele turnătorie ți 
furnale. In sectorul turnătorii nu 
există nici o lucrare neatacată. Ca 
un merit al conducerii secției est; 
spre deosebire de altă dată că anul 
acesta măsurile au fost axate mai 
mult pe problemele cheie de produc-

sec-
ata-

P' 
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Omul, cu muliă voință și entuzi
asm, pleacă de acasă și vine să 
lucreze la poșta din Hunedoa
ra. De atunci au trecut 13 ani, timp

ție adueîndu-se unele îmbunătățiri. 
De pildă la moara de preparat lut 
pentru turnătorie s-a conceput ți 
adaptat o instalație pentru introdu
cerea apei calde, care pe timpul 
friguros va ușura desfășurarea pro
cesului de producție. S nt pe t r- 
minate reparațiile ușilor la Tiale, 
verificarea instalației de încălzire 
centrală, acoperișul celor două cup- 
foare-uscătoare, repararea și fixarea 
burlanelor de colectare și scurgerea 
apei de ploaie de pe acoperiș, com
pletarea sticlei la ferestrele halei, 
etc. De curînd, a fost terminat aco-i 
perișul cuptorului de uscat forme.

Existînd aceeași preocupare la 
secția 11-a furnale, majoritatea mă 
surilor ce au trebuit aplicate cu 
forte proprii au fc st deja terminate 
Vor trebui însă urgentate pr găti- 
rile de iarnă la secț'a l-a furnale. 
Aci pînă la 23 septembrie a.c. încă 
nu au fost lansate comenzile nece
sare pentru repararea parțială a aco
perișului șț închiderea halei de turn- 
re în ambele capete, înlocuirea sticlei 
sparte la ferestre, etc.

in secțiile 
cuptoarelor Martin

In secțiile cuptoarelor Martin, 
unde sosirea iernii crea întotdea-

Repararea diferite
lor agregate defectate 
ale cocseriei, se exe
cută in atelierul meca. 
nic. Cei care lucrează 
la repararea lor sini 

și lăcătușii din echipa 
comunistului Hincu 
Eugen. Această echipă 
este cunoscută ca frun 

pentru că exe- 
lucrări de cali-

foto: Șeful de 
echipă Hincu Eugen 

împreună cu doi lăcă
tuși din echipa sa 
Oroviceanu G! eorghe 
și Popa Elefterie 
locul de muncă.*

așul
in care Andrut Mircea a satisfăcut) 
cu multă tragere de inimă serviciul) 
rural și local de factor poștal. Con-) 
știincios, sincer și modest infotdea-i 
una, face să fie apreciat de întreg) 
personalul oficiului raional P.T.Tl 
Hunedoara, piecum și de cetățe-\ 
nii ce vine in contact tilnic cu ei,(

La panoul de onoare fctografia\ 
lut Andruț Mircea este prezentă de) 
mai mult timp, iar pe graficul de) 
întrecere socialistă are cele mai) 
bune realizări obtinuțe zi ae zt. Nu-'x 
mai in anul 1958, prin munca des-i 
fășurată de a face economii pe\ 
carnete „C.E.C." a ciștigat ,,Diplo-) 
ma și insigna de fruntaș pe țară", ? 
avtnd un sold de 50.000 lei și pin > / 
in luna iulie a.c. 13.000 lei, bani pe i 
care locuitorii suburbiilor Zlațti și > 
Boj ii economisesc la „C.E.C.". \

Colectivul de muncitori de la poș- < 
tă au primit cu mare bucurie oes- ( 
tea că Mircea Bojan — cum îi mai f 
spun ei — este decorat pentru mun- ( 
ca lui neîntreruptă cu „Meda ia J 
Muncii". $

D. -I.

una multe greutăți oțelarilor, pre
gătirile sînt în plină acțiune. S-au 
luat măsuri pentru încălzirea cabi
nelor la macarale, pentru oprirea 
ctirenților la hale. La oțelăria Mar
tin nr. I de exemplu, se desfășo ră 
intens lucrările la instalațiile pentru 
încălzirea cabinelor la macaraua nr. 
4 și F 5. Pregătirile au început și 
la hala lingotierelor unde se lu
crează la repararea și monlarea u- 
șilor și la hala de pregătirea fierului 
vechi pentru cuptoare unde s-aD 
montat cca. 20 la sută din geamuri- 
le necesare.

Pregătirile de iarnă Ia oțelăria 
Martin I ar fi fost mult mai avan
sate dacă aprovizionarea cu mat ri- 
alele necesare; cherestea, bitum 
pentru acoperiș, sticlă groasă de 2 
mm. și altele s-ar fi făcut la timp.

Deși timpul este destul de înain
tat pînă în zilele trecute la instala
țiile pentru încălzire centrală a pa
vilionului social al celor două secții 
lucrările încă nu începuseră. Vcr 
mai-întîrzia mult?

Dacă 
ar ploua mîine ...

In hala laminorului de 800 mm. 
se pot găsi echipe care execută di
ferite lucrări menite să asigure 
muncitorilor condiții mai bune de 
lucru pe timpul iernii. Se repară 
ușile halei la ieșirea liniilor ferate 
3—4 și cele de lîngă cuptoare. Este 
în curs de revizuire și amenajare 
instalația de încălzire.

Dar dacă ar ploua mîine? Vom 
vedea atunci că aci pregătirile de 
iarnă nu sînt prea avansate. Secția 
Edil, care trebuie să execute nume
roase lucrări în cadrul pregătirilor 
de iarnă, n-a atacat nici o lucrare 
din cîte îi revin la laminorul de 
800 mm. Nici la acoperiș, nici la 
completarea geamurilor, nici la re
pararea peretelui frontal nu a îăcut 
nimic. Dacă ar ploua mîine lamina, 
torii ar fi nevoiți să lucreze sub pi
căturile ploilor ce trec prin acoperiș 
și udă terenul din jurul cuptoarelor 
și camerelor ventilatoarelor...

A
Pentru întreprinderea de Cons

trucții Siderurgice Hunedoara a- 
mintim că sectoarele principale ale 
combinatului așteaptă ca această 
'ă-și termine numeroasele lucrări res
tante lăsate în părăsire, atit la la
minorul bluming, în cadrul secției 
a Il-a furnale cît și în cadrul altar 
sectoare.

I. GARAIACU
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■b LA TEMPERATURĂ ÎNALTĂ !■■■ ™
RECUNOȘTINȚA Cugetări locale

Mașina stropitoare a I.G.O.H. de 
o vei vedea în acțiune pe stradă 
semn rău este : în cel mult 15 minu
te trebuie să plouă.

Abundență de sandale de vei vedea 
în magazinele O.C.L. „IncăFăminty, 
și platforme cu blocuri de gheață de 
tei întîlni în drum înseamnă., cd 
iarna bate la ușă.

A w
Muștar de vei găsi în restaurante

le orașului semn bun este: a fost 
schimbat din funcție șeful serviciului 
aprovizionare din T.A.P.L.

Pasiuni ...
pasiuni

Murgu I. diu O.M. 
nr. 25 apartamentul 
în ciuda p.otestelor

Lui
blocul
4 care
colocatarilor ține un cîine 
ce conturbă liniștea întregu
lui bloc:

— Pentru anii ce ne-ați dăruit, salvîndu-ne viețile, vă urăm la rîn- 
du-ne „La mulți ani'1, tovarășă doctor!!!

Te vorbesc mai toți de rău 
Că după javre ești ahtiat.
In speță:
Ține-ți frate-n bloc dulău 
Dar să fie... împăiat.

în autobusul 50.479 Dv
Autobusul s-a așternut la drum 

Șoferul un băiat tînăr, vioi, fredo
nează ca pentru sine o arie populară, 
în timp ce ochii îi sînt parcă mag- 
netizați de panglica sclipitoare a 
străzii ce urca spre O.M. Taxatoa
rea, pe nume Astaloș Maria îl «se
condează" :

— Ce e ?... care „poftim" dom'le ?
— Tovarășă dar nu înțelegi câ-s 

singur ? Pentru ce-mi trebuie două 
bilete ?!

— Pentru aia! Pentru că n ai 
bani potriviți.

— Și-n cazul acesta să plătesc 
dublu ?

•— Doar nu te-oi duce degeaba...
— Eu te rog să vorbești frumos, 

să nu jignești publicul.
— Roagă pe cine ai mai rugat! 

Auzi colo !? Dacă ai fi deștept ai a- 
vea bani mărunți, dar așa...

— Păi nici dumneata n-ai mărun
țiș — interveni un alt călător ener
vat. Cum rămîne atunci cu deștep- 
tăciunea ?

... și în 50.945 Dv.
Fțuta: Piața — O.M. — Gară — 

Piață. Taxatoare Manea Mița. Au
tobusul pornește din dreptul farmaci
ei O.M. spre gară.

Primul călătorj „Un bilet pînă 
în centru'*.

Taxatoarea : „Poftim 1 Un leu." 
Al doilea călător; „Centru". 
Taxatoarea ; „Poftim ! Un leu". 
Al treilea călător: „Centrul". 
Taxatoarea: „Poftim I Un leu". 
Primul călător se uită la bil.t: 

„Tovarășă taxatoare mî-ai dat bilet 
pentru 50 bani". Al doilea și al trei
lea călător deodată : „Și mie la fel".

— Ah, scuzați... mai poftiți cîte 
un bilet.

— Ah, scuzați... 50 la sută din 
salariu Vi s-a reținut.

P. S. Ultimul paragraf nu s-a în- 
tîmplat în realitate. Asta nu înseam
nă însă că ar fi imposibil.

II

SAGE Tl
Comitetul de întreprinde.e 

și comitetul U.T.M. din com
binat au în evidentă 16 bri
găzi ai tistice de agitat e 
din care în realitate a ti- 
vează numai 3—4 :

Cînd ii vorba de trufie
„Avem șaișpe" — ziceți in deșert. 
Șaișpe — aveți voi pe hîrtie ;

realitate, doar... un sfert.

muncilorilsr cinstiți — 
buni gospodari —- care în
țeleg eforturile statului nos
tru pentru asigurarea unor 
condiții optime d» viață ce
lor ce muncesc:

In

Casierului plătitor Șnep 
Mihai de la secția cuptoare 
industriale din combinat 
care atunci cînd face plățile 
către muncitori, sumele cu
venite acestora, sub un leu, 
le reține :

Pui bănuți peste bănuți
Și cu timpul strîngi lei mulți. 
Numai vezi că-astfel de bani 
Sînt generatori de... „ani".

Cetățenilor Mihăilescu 
Dănilă, Victoria și Anica 
Moraru, Molnar Iosif, Popj 
Ioan și altora ca ei care, 
datorită faptului că au ma
nifestat lipsă de grije față 
de bunul obștesc- — aparta
mentele ce li s-au pus la 
dispoziție în O.M. — au 
fost mutați în cabane, iar 
spațiile lor au fost oferite

FQUC7CN

E DE...

Dacă pînă ieri vă judec
Toți erați înfumurați:
Astăzi ci nd v-ați dat In petei
Vă numiți... evacuați.

SFATURI"

— Felicitări tinere 1 Versurile tale 
n-au nici o noimă. Iți prezic un vi
itor strălucit ca textier de muzică 
ușoară...

R IZ E R

La casieria I.G.O.H, Ta atoarea 
Manea Mița semnează statul de pla
tă pentru salariul întreg dar cînd nu
mără banii observă că sînt înjumătă
țiți :

—• Tovarășe casier păi....

„Orientare
Atl trecut vreo trei luni de zile 

de cînd în ziar a apărut o notă criti
că cu privire la lipsa de orientare 
sezonieră, la lipsa de gust estetic 
care era pregnantă în vitrinele ma
gazinelor din localitate, „lată o se
zisare la timpul ei“ ziceau cetățenii 
atunci, 
venită" 
trecute, și responsabilul magazinu
lui Textila din Piața Libertății. Și 
ca să dovedească că de dînsul se 
„lipește" critica, s-a apucat să pună 
vitrina la punct. Acum, nu atunci. 
A făcut, o vitrină „a mai prima" 
din oraș. Mai tot timpul sînt în fața 
ei o droaie de curioși. Sgribuliț;, 
cu mîinile vîrîte adine în buzunarele 
pardesielor, cu gulerele ridicate și 
șepcile îndesate peste urechi, curio
șii își „încălzesc" privirile la rnătă- 
surile viu colorate, la voalurile mai 
transparente ca foița de țigară, la

lată o sezisare bine 
și-a zis... mai zilele

CC, nu glumă
„perloanele" fine pentru bluzicî cu 
decolteu» largi...

Asta da niaestre : ■ „Orientare"... 
nu glumă. Numai de nu ți-ai aduce 
aminte și de prezenta sezisare abia 
peste... șase luni.

> Deși ora cu diviziunile ei este. 
( in materie de măsurare a timpului, 
) unică și universal valabilă, totuși 
/ există o categorie de oameni care 
S jac excepție de la aceasta — frizerii. 
S Dovadă că ei au ajuns proverbiali 
‘ în ce privește 'timpul este uzuala 
\ expresie de apostrofare „X minute 
s dc frizer", ceea ce înseamnă mai 
\ întotdeauna că „X" este la pătrat, 
Inu de puține ori la puterea a treia 

și chiar mai mult. Și dacă mai exis
tă cineva care se îndoiește de acest 
lucru are la dispoziție cel mai apro
piat și eficace mijloc de a se con
vinge pe propria-i pielel Secția de 
frizerie a cooperativei „Drum Nou" 
din Piața Libertății.

...Seară, Cîteva minute după ore
le 20. Numeroși cetățeni așteaptă 
liniștiți pe scaune să le fie strigat

al mașinilor 
obicei, de in
se ridică de 
șirului de o.

NU LUAȚI EXEMPLU!

— Tată, de-acuma va trebui să cîștigi dublu: m-am căsătorit I

r^ss

zer ii tot nu apar. Scaunele din fața 
oglinzilor stau neînsuflețite ca niș
te cuie înfipte dureros în atmosfera 
febrilă ce domnește in salon, Cei
lalți lucrători abia prididesc cu 
client ti.

Intr-un tlrziu cinci străzile înțep 
să devină pustii și în dosul rolete- 
lor frizeriei se așterne liniștea 
apar și cei trei „eroi" foar
te infierbintafi:

— Lasă, lasă, să-mi zici mie 
cuțu dacă mai joc / Păi ce... cu 
trișorul ăsta dom'le ?

— Care trișor măi ăsta, care ? 
Ție cînd iți pică joii înseamnă tri
șat?/

— Da1 cu pachetul de pietre cum 
ii, hai? Tot picai? Așa de, mai 
zic și eu s-o ții într-una tn hand, 
hand și iar hand...

*
Acum un pic de matematică. Da

că cei trei jucători pătimași de 
remy se scuză pentru două minute 
(fie chiar minute de frizer} și lipsesc 
din lucru două ore, la ce putere se 
ridică 2 ?

Se înțelege că sarcina de a rezol
va acest elementar exercițiu mate
matic îi revine conducerii coopera 
tivei „Drum Nou". Totodată nu în 
cape îndoială că după aflarea rezul
tatului real conducerea cooperativei 
îi va prinde 'pe cei trei „eroi" cu 
„tabla plină” și pentru că la sec
ția de frizerie din Piața Libertății

numărul dc ordine pentru a fi ser
viți. In salon răsună țăcănitul as
cuțit al foarfecilor secondat de uru
itul abia perceptibil 
electrice de tuns. De 
dată ce un cetățean 
pe scaunele din fața
glinzi altul îi ia locul automat. Am 
spus „de obicei" dar vedeți dum
neavoastră, fiind, vorba de frizeri, 
și aci există excepții.

Uite, de exemplu, de pc scaunul 
la care servește Gheler Lăți s a 
ridicat cetățeanul, tar cel care a 
voit să-t ia locul e iritlmpmat po
liticos :

— Vă rog, serviți-bă la altul., 
știți numai două minute... lipsesc 
două minute.

Scăpat de client Gheler face un 
semn discret și dispare pe ușă 
afară. La scaunul lui Ponta Silvias 
clientul refuzat este întîmpinat cu 
aceeași politețe:

— Vă rog., numai două minute!
Poate aveți loc la altul.

Același semn discret, aceeași dis
pariție misterioasă pe ușă. Reacția 
este după cum s ar spune în lanț 
pentru că de la Ponta se molipsește 
și Cseh Arpad, odată ieșiți pe 
ușă misterioșii frizeri, înfășurați în 
halate albe, cotesc ca niște năluci 
pe după salonul de coafură și se 
pierd in întuneric. Pe mesele lor 
sculele au rămas vraiște ceea ce 
creează și mai puternic impresia că 
oamenii sini în lucru și lipsesc de există atitea „minusuri" îi va ridica, 
numai— două minute. Clienta as- pe toți deodată la „plus", la plus— 
teaptă. Trec două, trec douăzeci, de efectiv, 
trec șaizeci de minute... dar fri- 1. DANUflU

• • •
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