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CU PLANUL LUNAR ÎNDEPLINIT
ÎNAINTE DE TERMEN

S-a încheiat prima lună 
a anului I960, în care aoîn- 
tul muncii patriotice a adus 
noi succese în sporirea 
producției combinatului si
derurgic și realizarea îna
inte de vreme a planului la...

Laminate
In ziua de 28 Ianuarie co

lectivul de muncă a! lamino
rului de 800 mm. al C.S.H. a 
marcat un succes deosebit — 
la aceasta dată schimbul 
condus de tovarășul Păcuraru 
Eugen, fruntaș în întrecere, a 
laminat primele tone de oțel 
în contul lunii februarie. Re
alizarea sarcinilor de produc
ție pe luna ianuarie cu trei 
zile înainte de termen confir
mă posibilitatea obținerii u- 
nei producții sporite In acest 
an șl hotărîrea colectivului de 
a da industriei prelucrătoare 
mii de tone de laminate pes
te plan. Printre cei care au 
contribuit în mare măsură la 
dobîndirea acestui important 
succes slnt șl muncitorii Clitan 
Vasile de la cuptoare, fochis
tul Dragomir Iile, Miclea 
Ioan, manevrantul principal 
Mărilă Pavel și alții.

Eoa

Oțel
Și la secția l-a a oțelăriei 

Siemens Martin, întrecerea 
socialistă s-a soldat cu roade 
bogate. Oțelarii celor cinci 
cuptoare, prin folosirea inten
sivă a capacității de produc
ție a agregatelor, scurtarea 
timpului de pregătire și ela
borare a șarjelor au reușit să 
îndeplinească planul de pro
ducție pe întreaga lună încă 
din ziua de 29 ianuarie a.c.

Din rîndul fruntașilor s.au 
remarcat oțelarii conduși de 
prim-topitorul Topor Loghin, 
Sergiu Constantin, Mihăilă 
Simian și alții.

Tuburi și piese 
din oțel și fontă
Aplicarea unui șir de mă

suri organizatorice și efortu
rile depuse în luna ianuarie 
au făcut ca turnătorii de tu
buri și oțel să-și îndeplineas
că planul lunar în ziua de 
29 ianuarie. De la cuptorul 
de o tonă s-a evidențiat în 
mod deosebit schimbul con
dus de tovarășul Niță Dumi
tru.

Fruntași pe întreg sectorul 
ide turnătorii sau dovedit a 

fi însă turnătorii de fontă. Ei 
au realizat în întregime pla
nul lunii ianuarie în 28 de 
zile, la toate sortimentele: 
piese mecanice, siderurgice, 
utilaje de turnare etc,
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Față de 1958, producția globală a întregii industrii $ 

a crescut cu 11,1 la sută, iar a industriei mijloacelor de* 
producție — cu 14,6 la sută, ♦

* In industria republicană s-a obținut în anul 1959♦
după date preliminate, o reducere a prețului de cost la* 
producția marfă comparabi lă de circa 4 la sută față de { 
1958. Oamenii muncii și-au depășit angajamentele de* 
economii, realizîndu-se numai în industria republicană/ ♦ 
economii peste plan de 1,3 miliarde lei. *

* In agricultură, la sîîrșitul anului 1959, sectorulț 
cooperatist cuprindea 73,5 la sută din numărul de îami-ț 
Iii țărănești. La aceeași dată, întregul sector socialist al* 
agriculturii cuprindea 72 la sută din suprafața agricolă* 
și 73 la sută din suprafața agricolă arabilă a țării, *

* Incepînd din luna august, salariul mediu al mun-ț
citorilor și personalului tehnic și administrativ a crescut* 
cu 11 la sută. Au crescut de asemenea pensiile tuturor» 
categoriilor de pensionari. ♦

* In anul 1959 s-au dat în folosință oamenilor mun-»
cii circa 21.000 apartamente, cu o suprafață locuibilă dej 
peste 650.000 m.p. (cu 20 la sută mai mult fată de anul* 
1958). ♦

* Cheltuielile pentru îfivățămînt și cultură au repre-*
zentat 3,9 miliarde lei, pentru sănătate și prevederi so-♦ 
ciale — 3,7 miliarde lei, asigurări sociale — 2,9 miliar-ț 
de lei. ț
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Din Comunicatul Direcției Centrale 
Statistică asupra îndeplinirii planului 

de stat al R.P.R. pe anul 1959
In industrie, planul producției globale pe 1959

de

*
fost îndeplinit în proporție de 102,3 la sută, iar planul pro-* 
ducției marfă în proporție de 102,6 la sută.

ÎN PRIMA LUNA, SUCCES DEPLIN
Ia sala colțului roșu al sec

ției își găsiseră loc aproape 
toți oțelarii din schimbul de 
zi al noii oțelarii. Printre ei e- 
rau și cîțiva ingineri: Dan 
Constantin, Georgescu Eugen, 
Bun Maxim, Oprinescu loan 
— conducători de schimburi... 
Erau aproape 50 de oameni in 
sală. Enache Constantin, Brin. 
zei Mihai — prim.topitori. 
maiștrii Imbrea Octavian, saf- 
ta Toma, Baba Gheorghe, Pe- 
treasa Dorin și Bidiu Moise 
strînseseră in jurul lor mai 
mulți oțelari formlnd clteva 
grupe de discuții. Unul din ul
timele bănci, de data aceasta 
fără ochelari la șapcă, cu pan 
taloni căleați și cravată de 
mătase la git, era mai agitat. 
Le spunea celoflalți: „...Cu 
grijă, putem tot anul ca șt a- 
cum, să avem aceleași rezul
tate... și atunci să stăm să so

șini a lamino 
ruiuî blumlng 
de la Hune
doara.

Fotografia 
alăturată ne 
dă un aspect 
al uneia din 
sălile de ma-
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cotim..." Cei din jur au zîm- 
bit in semn de aprobare. Era 
un prim-topitor. Această „Joie 
a oțelurilor" era deosebită de 
celelalte.

La masa din față a luat ioc 
tovarășul Cătană Nicolae, di
rector general al C.S.H., Șci- 
moși ștefan, secretarul orga
nizației de partid, conducerea 
secției, maiștri și fruntași in 
producție.

Tovarășul inginer Penescu 
Mircea, șeful secției a anun
țat in acest cadru festiv : 
„...cu șarja dată la cuptorul 
nr. 3 de către brigada lui Ena
che Constantin, secția noastră 
și.a realizat, azi 28 ianuarie 
la orele 15, planul pe întreaga 
lună... Media indicilor de utili, 
zare a atins 7,59 tone pe me
tru pătrat de vatră la cupto
rul nr. 2 și 7,58, la cuptorul 
nr. 3. Pe secție media repre

* Sîmbătă la orele 9 dimi
neața a avut loc în sala cine
matografului „Victoria", a 
VlII-a sesiune a Sfatului 
popular orășenesc. S-a pre
zentat cu această ocazie 
„Raportul asupra execuției 
bugetului pe anul 1959 și 
planul bugetului pe / anul) 
1960.

* Ieri dimineață la orele 
10 la clubul nou „Alexandru 
Sahia" tovarășul profesor 
universitar Vlădescu Racotă a 
conferențiat despre „Contri
buția uriașă a Uniunii Sovie
tice la cauza păcii și des
tinderii încordării internațio
nale".

* Cu ocazia împlinirii a 
100 de ani de la nașterea lui 
A.P. Cehov, în vitrina sediu
lui A.R.L.U.S. s-a deschis o 
expoziție a cărților de litera
tură și dramaturgie din crî- 
ația marelui scriitor rus.

* La cinematograful Victo
ria rulează pînă la data de 
3 februarie a.c. filmul argen- 
linian „Abuz de încredere", 
iar în perioada 4—8 februa
rie, filmul societic „Misiu
nea periculoasă".

zintă 7,53 tone oțe^pe fiecare 
metru patrat de v&tră cuptor. 
Durata medie a șarjei nu a 
depășit 8 ore și 26 de minu
te..."

Pentru prima victorie a a- 
nului 1960 tovarășul director 
Cătană Nicolae șt secretarul 
organizației de partid au feli
citat călduros pe oțelari urîn- 
du-le noi succese in munca de 
viitor, precizînd insă, că odată 
cu lupta pentru scurtatea tim
pului de elaborare a șarjelor 
este necesar să se dea atenție 
deosebită întreținerii cuptoa
relor și utilajelor.

Discuțiile purtate cit și ex
punerea tovarășului Țripșa 
ștefan — Erou al Muncii So
cialiste — în cadrul ,Joii oțe- 
larilor" despre ..Sudarea ve. 
trelor la cuptoarele Martin și 
materialele necesare pentru 
sudură" au confirmat posibili
tățile ce există pentru sporirea 
producției de oțel cu mult pes
te planul anului 1960.

I. GARAIACU



jânos BQLYAi: un eminent om de stilnto In întîmpînarea celei 
de a 50-a aniversări a F.D.I.F.

Istoria științei universale a 
scris cu litere nemuritoare 
în paginile sale numele unui 
genial matematician: Ianoș 
Bolyai.

S-a născut în anul 1802 la 
Cluj dlntr.o familie de pro
fesori, cu modeste posibili
tăți financiare. încă de mic 
copil a manifestat un deo
sebit talent și înclinație 
pentru științe matematice. 
S-a înscris la Academia mi
litară de ingineri de geniu 
din Viena ale cărei cursuri 
le urmează fiind într.o de- 
zastruasă situație materială 
In această epocă de grele 
frămîntări sociale pătrunse 
de ideologia burgheză repre
zentată prin filozofia lui 
Kant, Ianoș Bolyai studiază 
o problemă care a preocupat

Stagiune plină
Teatrul muncitoresc al si. 

derurgîștilor, care este primul 
teatru muncitoresc din țară 
cu activitate permanentă, a 
prezentat de la deschiderea 
stagiunii (septembrie F959) și 
pînă astăzi 43 de spectacole în 
Hunedoara și în alte localități 
din regiune.

In luna ianuarie a.c. artiștii 
amatori au dat opt reprezenta, 
ții cu piesele „O zi de odihnă “ 
și ,/Dr. m filozofie**. Joi 28 
ianuarie s-a organizat o de- 
plasare la Șîritandrei, iar du
minică 31 ianuarie la Nădăș- 
tia Superioară.

In prezent repetițiile piesei 
„Cetatea de foc** de Mihail 
Davidoglu sînt pe cale de în. 
cheiere.

IntovArâșirea 
„Progresul*' 

se dezvoltă neîncetat

întovărășirea „Progresul** 
din satul Boj s-a dezvoltat 
mult în ultimii doi ani. Dacă 
în 1958 existau în întovără
șire numai 70 de familii, cu 
cca. 50 ha. teren, în anul tre 
cut toate familiile de țărani 
muncitori și-au unit pămîn- 
tul — 964 hectare în întovă
rășire In decurs de un an de 
zile, comitetul de conducere 
și ceilalți țărani muncitori 
au depus o muncă susținută 
pentru întărirea economico- 
organizatorică a întovărășirii. 
Din darea de seamă prezen
tată de curind în fața mem
brilor întovărășirii reiese că 
anul trecut țăranii muncitori 
au contractat cu statul în
semnate cantități de produse 
agricole. Veniturile realizate 
au fost folosite în mare par. 
te pentru construcția unei 
magazii la arie, a fost cum
părat un trior-selector, un 
cazan de fiert țuică și s-au 
efectuat unele lucrări pentru 
dezvoltarea întovărășirii.

întovărășiți! din Boj au ho. 
tărlt ca în acest an să vin. 
dă statului și mai multe pro
duse : 16.500 kg. grîu, 5.000 
kg. porumb și altele. Din 
fondul de bază care va fi 
mărit se vor cumpăra două 
semănători, un motor elec
tric pentru trior și se vor 
executa noi lucrări pentru 

dezvoltarea economică a în 
tovărăsirii.

ANDRUȚ MIRCEA 
corespondent 

știința matematică timp de 
2.000 de ani, problema para
lelelor.

Doi oameni de știință Ni- 
colae Ivanovici Lobacevski 
și Ianoș Bolyai pun bazele 
unei științe noi numite geo
metria neeuclidiand. Această 
teorie a paralelelor este pu
blicată in anul 1831 la Tlrgu 
Mureș in lucrarea sa intitu
lată Appendix anexată apei 
cu un an mai tirziu la o car
te de matematici a tatălui 
său. Această lucrare științifi
că a celor doi matematici
eni, Lobacevski și Bolyai, a 
constituit un punct de spri
jin al materialismului în po
triva teoriei idealiste a lui 
Kant care a fost de altfei 
răsturnată. Dar crunta asu
prire a claselor exploatatoare

O seară la clubul I.C.S.H.
...Tovarășul Moraru res

ponsabilul cultural de la 
I.C.S.H. a rămas oarecum 
surprins. Ba chiar atît ar fi 
prea puțin spus.

Organizase minuțios o joie 
de tinerei, o reuniune săptă- 
mînală unde se adună tinerii 
constructori șl se expune sau, 
pur și simplu, se discută pro
bleme ce se referă la educa
ția tineretului.

Dar iată că joia trecută 
planurile acestea, dinainte 
stabilite, au căzut. De ce au 
rămas oare atît de surprinși 
tinerii de la I.d.S.H. — și mai 
ales de ce a trebuit să fie 
modificat programul ? Cițiva 
dintre membrii cenaclului li
terar Flacăra — tovarășii Tin- 
cuța Spătaru, Damianoiu Be
atrice, profesor 
lexandru — la 
miletului U.T.M. 
aere au venit la 
zinte cî-teva din
A.P. Cehov, cu ocazia împli 
nirii a 100 de ani de la naște 
rea marelui 
priza a fost 
plăcută. Și 
lucrările lui 
noi admiratori, 
ranță am dobîndit-o

Stănescu A- 
invitația co
pe întreprin- 
ciub să pre
lucrările lui

scriitor rus. Sur- 
cit se poate de 
în mod sigur 
Cehov au găsit

Această sigu-, 
atunci

Reducerea prețului de cost — sarcină permanentă
In lupta pentru înlăptui- 

tea sarcinilor trasate de ple
nara C.C. al P.M.R. din 
decembrie anul trecut, colec
tivul de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din cadrul sec
ției a doua furnale au por
nit la muncă cu forte noi 
pentru îmbunătățirea indici
lor de utilizare a agregatelor, 
și obținerea unei producții 
sporite de fontă, la un preț 
de cost tot mai scăzut.

In anul acesta furnaliștii 
și-au propus ca indicele de 
utilizare al furnalelor să 
crească în medie cu 12,03 la 
sută față de cel realizat în 
anul 1959. Folosirea inten
sivă a furnalelor, valorifica
rea mai multor rezerve inter
ne, aplicarea măsurilor teh- 
nico-organizatorice, constitu
ie surse importante pentru 
atingerea indicelui propus, 
sporirea producției de fon
tă și realizarea de economii.

Studiind toate aceste ma
ri posibilități, colectivul de 
muncă de la secția doua 
furnale s-a angajat să pro
ducă peste prevederile pla

îl obligă pe Ianoș Bolyai sa 
se retragă în satul Domald 
de lingă Tlrgu Mureș. Spiri
tul său revoluționar il în
deamnă in anul 1848 să lup
te ca partizan al revoluției 
împotriva asupririi popoare
lor din imperiul habsburgic. 
Ca om de știință, Ianoș Bo
lyai a adus o măreață con
tribuție prin aplicarea geo
metriei neeuclidiene în știin
ță și tehnică și în general a 
fizicii moderne. Astăzi univer 
sitatea din Cluj îi poartă cu 
cinste numele alături de cel 
al lui Victor Babeș. La îm
plinirea unui veac de la. 
moartea lui Ianoș Bolyai, po
porul nostru muncitor aduce 
omagiul său memoriei mare
lui om de știință.

cînd tinerii ascultau povesti
rile cu încordare, trăind ae- 
vea sentimente diferite — și 
mai ales atunci cînd au în
ceput să se intereseze de unde 
au fost procurate lucrările 

Apoi., firește, s a și dansat.

că:

și Goldan Ion 
în producție

Au trecut cîteva luni de atunci 
se numără at it printre fruntașii 
cît și printre elevii fruntași.

In foto stingă : Goldan ion ia 
dreapta : la școală.

locul de mun

Cină comunistul forjor din 
Ion a aflat despre hotărirea 
vire la învățămîntul seral de 
a fost printre primii care s-a

combinat, Goldan 
guvernului cuprl 
cultură generală 

înscris.

nului anual 6.000 tone fon
tă. In acest sens biroul or
ganizației de bază a luat 
toate măsurile în vederea re
alizării angajamentului. Sub 
conducerea organizației de 
partid s-a trecut la aplicarea 
unor noi măsuri tehnologice 
cît și la aplicarea tehnicii 
moderne la furnale. Pentru 
reducerea prețului de cost pe 
tona de fontă s-a trecut la 
elaborarea fontei cu conți
nut de mangan scăzut, care 
are drept scop reducerea 
consumului de cocs și creș
terea indicelui de utilizare al 
furnalelor. Ca urmare scade 
încărcătura manganoasă cu 
35—45 la sută, cea de cal
car cu 15 la sută, iar consu
mul de cocs cu 5 la sută, 
în timp ce producția de fon
tă crește cu 5—8 la sută.

O altă măsură luată re
cent și care duce la sporirea 
producției și reducerea pre
țului de cost este introduce
rea gazului metan la ambele 
furnale.

De asemenea s-au studiat 
posibilitățile de raducere a

In cinstea celei de-a 
5O.a aniversări a F.D.I.F. - 
ului, comitetul orășenesc de 
femei a inițiat o serie de ma
nifestări culturale cu scopul 
ridicării nivelului intelectual 
al femeilor din toate domeni
ile de activitate. In ultima 
perioadă în cartierele orașu
lui, comisiile de femei au or
ganizat 7 șezători literare, re
cenzii și conferințe. In cadrul 
acestor șezători literare, au 
fost expuse materiale cu ca
racter poliție, social și cultu
ral, urmate de scurte progra
me artistice, de ghicitori sau 
lecturi din diferite volume de 
poezii. Au fost de asemenea ci
tite articole și reportaje din 
revista „Femeia** șl „Sătean. 
ca“ care ilustrează succesele 
în industrie și agricultură 
ale vrednicelor noastre mun
citoare.

Printre șezătorile mai reuși
te au fost cele ținute la tova
rășele Cătană Maria și Nagy 
Ana. De asemenea conferințe 
ca „Ocrotirea mamei și a co
pilului, realizare importantă a 
regimului democrat popular** 
au un caracter educativ in 
dezvoltarea simțului de răs
pundere matern. In vederea

consumurilor specifice și 
mijloacele de înlăturare a 
pierderilor de fontă în urma 
cărui fapt s-a hotărît ca 
toate lăuturile ce rămîn pe 
rine să fie recuperate. Pen
tru reducerea pierderilor de 
producție, la mașina de tur
nat fontă pe bandă s-au a- 
dus de asemenea unele îm
bunătățiri.

In vederea aplicării acețs- 
tor măsuri s-au repartizat 
sarcini concrete membrilor 
și candidaților de partid cit 
și tovarășilor din activul 
fără de partid. Astfel comu
niștii Roman Gheorghe, Di
nu loan, Coșara Radu, Coșa 
Gheorghe, Crișan Vasile 
sînt bine cunoscuți în sec
ția doua ’urnale ca realiza
tori ai noului în producție, 
luptători activi pentru ob
ținerea de noi economii.

Reducerea prețului de 
cost constituie problema nu
măra unu pentru toți comu
niștii. Biroul organizației de 
bază se preocupă continuu de 

îmbogățirii cunoștințelor ide
ologice necesare atît femei
lor din producție cît și gospo
dinelor, au fost prelucrate la 
/iecare cerc de citit materiale
le politice de la cursurile de 
îndrumare. Din inițiativa to
varășelor Ardeleanu M. și Da- 
mianoiu B. femeile din O.M, 
pregătesc o scenetă la al că
rei text contribuie și cenaclul 
literar „Flacăra**,

La combinatul siderurgic, 
I.C.S.H. și în cartiere se vor 
face recenzii din cele două 
cărți „Blestemată fie ziua“ de 
Gherlad Gardon și „In orașul 
de pe Mureș** de Francisc 
Munteanu.

Comitetul orășenesc de fe
mei împreună cu cenaclul li
terar „Flacăra**, au hotărît să 
organizeze un concurs literar 
pe tema ,A 50-a aniversare a 
F.D.I.F.**

Femeile muncitoare și gos 
podinele din orașul nostru se a 
lătură tuturor acelora care lup 
tă pentru o viață fericită în- 
tîrnpinînd cea de-a 50-a ani
versare a F.D.I.F. cu noi suc. 
eese în muncă, contribuind 
astfel prin aportul lor la con. 
ștruirea socialismului în pa
tria noastră.

folosirea economică a ma
teriilor prime și materialelor 
necesare procesului de pro
ducție. Atenția tuturor este 
îndreptată îndeosebi în spre 
economisirea cocsului, deoa
rece acesta are ponderea 
cea mai mare în structura 
prețului de cost al fontei.

Prin grija organizației 3e 
bază, comitetul sindical de 
secție a organizat o largă 
publicitate în jurul reducerii 
prețului de cost. Zilnic pe 
panouri sînt afișate rezulta
tele obținute în producție și 
situația operativă a prețului 
de cost. In acest fel este sti
mulată lupta pentru o pro
ducție sporită, pentru reali
zarea de economii.

Iată și rezultatele întregii 
munci. In perioada 1—27 
ianuarie I960, furnaliștii 
din secția doua au obținut 
o depășire a planului de 
producție cu 819 tone și o 
economie de 76,01 lei pe 
tona de fontă, la prețsf de 
cost operativ.

Acesta nu este decît în<Sb- 
putul muncii furnaliștilor diri 
acest an.



Să 1 egănti strîns învățămîntul de partid
de riractica construcției socialiste
MAI MULTĂ ATENȚIE PURITĂȚII IDEOLOGICE

A ÎNVATAMÎNTULUI DE PARTID
Despre desfășurarea invățămintului 
—- - - - - - - - - - - - : de partid în I.C.S.H.

Studierea aprofundată a te
oriei marxist-leniniste în strîn 
să legătură cu practica con
strucției socialiste, însușirea 
politicii partidului nostru și 
însușirea bazelor sale șiinți- 
îice, constituie o sarcină de 
mare însemnătate în propa
ganda de partid.

Trebuie spus că majoritatea 
propagandiștilor cercurilor și 
cursurilor de partid, U.T.M. 
și a cadrelor didactice din o- 
îașul nostru, cunosc din pro
prie experiență că oamenii în
țeleg mai bine caracterul ști
inței și politicii partidului, țe
lurile sale, atunci cînd aces
tea sînt prezentate nu abs
tract ci în strînsă legătură 
cu faptele.

Datorită aprofundării și 
însușirii problemelor de ba
ză ale teoriei marxist-leninis
te, a principaleler hotărîri 
de partid și de stat, aportul 
cursanților, atît în procesul 
de producție cît și în munca 
de partid, a crescut. .

Planul de producție pe Iu-5 
na* ianuarie a fost îndepli
nit de majoritatea secțiilor 
și grupurilor de șantiere de 
la C.S.H. și I.C.S.H. încă 
din zilele de 28 și 29 ale lu
nii trecute. Rezultate deose
bite au obținut constructorii 
de la I.C.S.H. care au exe
cutat cîteva lucrări importan
te la furnal, cocserie și alte 
șantiere, asigurînd respecta
rea termenelor de dare în 
exploatare a unor obiective 
industriale.

Cercuri cu activitate bună 
_j>int multe, atît la combinat 
■țt și la I.C.S.H., în institu
ții cît și la cadre didactice,
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LA UN CERC DE STUDIERE A ISTORIEI P.M.R.
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Printre cele patru forme 
ale invățămintului de partid 
de la secția I-a furnale, se 
numără și cercul de studiere 
a istoriei P.M.R. anul II, 
condus de propagandistul 
Toma Constantin

Tovarășul Toma Constan, 
lin se străduiește în perma
nență ca îniățămintul de 
partid, să constituie un spri
jin real in ridicarea nivelului 
politic și ideologic al cursan. 
ților. In acest scop el se pre
gătește temeinic pentru fie
care expunere și seminariza
re. Studiază cu multă atenție 
materialul bibliografic, pre
cum și alte materiale ca: li
teratură beletristică și arti
cole din presă. Iși întocmește 
întotdeauna un plan de ex
punere amănunțit intr-un 
caiet special. Planul cuprin
de problemele esențiale ale 
temei pe care o expune.

Temele sînt aranjate în- 
tr..o ordine logică, incit 
cursănții au posibilitatea de 
a nota și reține ideile princi
pale și cele secundare. lata

FRANKFURT TIBERIU 
secre'ar al comitetului 

orășenesc de partid 
Hunedoara

totuși se remarcă în unele 
locuri lipsuri și îndeosebi în 
urmărirea asigurării dezba
terii temeinice a unor prob
leme de bază, a asigurării 
purității marxist-leniniste.

Din lipsa participării unor 
propagandiști la pregătirea 
lunară ce se organizează de 
către comitetul de partid, ei 
vin în fața cursanților nepre
gătiți, expun teme insuficient 
de clar, prelucrează super
ficial problemele de bază ale 
teoriei marxist-leniniste sau 
citesc de-a dreptul broșura. 
Dar însușirea bucherească, 
dogmatică a tezelor marxis
mului, studierea școlărească 
a concepției științifice des
pre lume, este străină mar- 
xism-leninismului, știință cu 
un profund caracter creator.

Din aceste motive la cer
curile de studiu ale Istoriei 
P.M.R. de la garaj C.S.H., 
Bazele marxism-leninismului 
de la I.C.S.H., Cursul seral 
de la exploatări auto și la 
unele cercuri și cursuri 
U.T.M. ca de la turnătoria 
de fontă, cocserie și altele, 
au fost insuficient înțelese 
învățătura marxism-leninis- 
tă despre revoluție, a aliati- 
lor proletariatului, învățătura 
marxist-leninistă despre stat, 
națiune, clase și lupta de, 
clasă.

Propaganda marxism-leni
nismului este indisolubil le
gată de exigența înaltă fa

de pildă în planul lecției 
„Lupta partidului nostru in 
perioada anului 1941—1944- 
propagandistul a arătat ca
racterul nejust al războiu
lui criminal antisovletic, li
nia politică a partidului nos. 
tru față de acest război, ne
cesitatea mobilizării poporu. 
lui romin pentru a lua in 
mină cauza eliberării sale și 
de a întoarce armele împo
triva fasciștilor cotropitori 
precum și marea însemnăta
te a înaintării vijelioase a 
armatelor sovietice pentru e. 
liberarea patriei noastre de 
sub jugul fascist.

Priceperea acestui propa. 
gandist se poate observa în 
special în timpul expunerii. 
După ce anunță subiectul, 
expune rar planul lecției în 
așa fel ca fiecare cursant 
să-l poată scrie. Apoi pe ba
za planului, dezvoltă rînd pe 
rînd ideile, trăgînd concluzii 
după flecare problemă în 
parte.

Folosind această metodă 
tovarășul Toma C. a creat 

ță de puritatea ideologică a 
dezbaterilor, de înlăturarea 
interpretării greșite a unor 
noțiuni, a unor fenomene ale 
vieții sociale.

Un principiu fundamental 
în propaganda de partid este 
combativitatea împotriva con 
cepțiilor burgheze revizionis
te sau oportuniste, contem
porane. Pentru a asigura pu
ritatea ideologică a invăță- 
mîntukii de partid, U.T.M. 
și ideologic al cadrelor 
cidactice, este necesar, 
pe de o parte să se asigure 
participarea tuturor propa
gandiștilor la pregătiri pe 
de altă parte asigurarea unor 
expuneri și dezbateri de ca
litate, de către cabinetul de 
partid, un control calificat a- 
supra desfășurării dezbate
rilor in cercuri și cursuri.

Controlul sistematic din 
partea organelor și organiza
țiilor de partid trebuie să du
că nemijlocit la o mai bună 
cunoaștere a nivelului pro
pagandiștilor și cursanților 
din diferite cercuri și cursuri, 
pentru ca astfel să se poată 
lua măsuri pentru acorda
rea unui sprijin concret și 
imediat acolo unde este ne
cesar.

Urmărind cu răspundere 
felul cum se desfășoară pro
paganda de partid, să facem 
ca ea să contribuie în mă
sură din ce in ce mai mare 
ia formarea unei conștiințe 
înaintate, la participarea tot 
mai largă, și în cunoștință 
de cauză, a tuturor oamenilor 
muncii la opera de constru
ire a socialismului în țara 
noastră.

condiții ca majoritatea celor 
ce studiază istoria P.M.R. in 
cadrul cercului ccndus de ei, 
să poată lua notițe bune. De 
asemenea, el controlează 
sistematic notițele pe care le 
iau cursănții, indicîndu.le tn. 
totdeauna metoda de a nu 
căuta să copieze inirtrcglme 
ceea ce se expune, ci numai 
ideile principale ale expune
rii, care apoi urmează să fie 
completate printr.un studiu 
individual temeinic.

Expunerile propag an distu. 
lui sint atrăgătoare deoare
ce el formează fraze scurte 
și clare, folosește deseori ma
teriale demonstrative, ceea 
ce face ca, cursănții să ur
mărească cu mult interes 
cele expuse și să înțeleagă 
problemele mult mai ușor.

In desfășurarea seminaru
lui propagandistul anunță 
teza ce se pune In discuție 
și arată in linii mari, ce 
probleme trebuie să atingă 
cursănții în cuvîntul lor. De 
asemenea combate pe loc 
răspunsurile mecanice, lucru

Comitetul de partid de la 
I.C.S.H. acordă o atenție deo
sebită desfășurării invățărnîn, 
tului de partid. Ca rod al a. 
cestui fapt, cele IO cercuri de 
studiere a statutului P.M.R., 
11 cursuri serale de partid, 11 
cercuri de studiere a istoriei 
P.M.R. și celelalte forme exis
tente ale .Invățămintului de 
partid din I.C.S.H., aduc un 
aport tot mai Important în 
munca de educare politică și 
ideologică a celor aproape 800 
tovarăși cuprinși in învăță- 
mintul politic.

La cercurile și cursurile de 
la grupul de șantiere cons
trucții IV, ai căror propagan
diști sînt tovarășii Boieru Gri- 
gore, Laszlo Anton și Lazăr 
Grigore, la cercul de studiere 
a istoriei P.M.R. de la grupul 
de șantiere construcții II con
dus de propagandistul Boca 
Dumitru, precum și la cursul 
seral de la montaj — în frun
tea căruia se află propagan. 
distul Achim Constantin 
— lecțiile sînt predate la zi. 
La majeritatea cercurilor și 
cursurilor S-a îmbunătățit 
frecvența cursanților. Frec
vența la cercul de economie 
concretă condus de tovarășul 
Mihai Constantin de pildă, 
este de peste 90 la sută. De 
asemenea, rezultate bune în 
acest sens, s-au obținut șl la 
cercul de studiere a istoriei 
P.C.U.S. condus de tovarășul 
Rîpaș Partenle.

Organizațiile de bază din 
majoritatea secțiilor din 
I.C.S.H. au îndrumat propa
gandiștii pentru a preda lec
ții bogate în conținut, legate 
de sarcinile mari ce stau în 
fața întreprinderii, izvorîte 
din lucrările plenarei C.C. al 

ce contribuie la dezbaterea T 
vie a problemelor și la par- | 
ticiparea mai multor ș 
cursănții la discuții. Astfel i 
s-a reușit ca la seminariile 
ce s-au ținut să se obțină In 
general răspunsuri bune. De , 
fiecare dată, au dat răspun
suri bune și foarte bune, 
cursănții Duduia loan, Luțig 
loan și alții. ’’

Pregătirea cursanților in 
cadrul cercului de studiere ■ > 
a istoriei P.M.R. influențea
ză in mod hotărltor partici
parea lor in procesul de pro- , 
ducție. Astfel dacă la deschi
derea invățămintului de par. | 
tid o parte din cursanți nu ♦ 
erau pr.ntre fruntașii secției, | 
acum cursănții Prodan Vast- ș 
le, Miron Ștefan și alții sînt * 
in primele rinduri în lupta i 
pentru îndeplinirea și depă- f 
șirea planului de producție. T

La obținerea acestor rezul. î 
tate bune se remarcă ajuto- ț 
rul prețios acordat propa- I 
gandistului, de către organi- t 
zația de bază prin tovarășii | 
Răceanu Viorel și Raț An- • 
drei. f

G. ZOLD ♦

P.M.R. din decembrie 1959. 
Ca urmțare acestui fapt în 
anul 1960 peste 600 de 
cursanți au fost repartizați la 
acele obiective industriale 
a căror construcție trebuie să 
fie terminată intr-un timp 
scurt, cum ar fi de pildă cup
toarele adinei de la blumlng, 
cel de-al patrulea cuptor de 
la noua oțelărie, bateriile III 
și IV de la uzina cocso-chlml- 
că.

Ridicîndu-și nivelul de cu
noștințe politice un număr în
semnat de tineri, care frec-, 
ventează formele învățămln- 
tulul de partid, au cerut pri
mirea lor în rîndurile candi- 
daților de partid. Astfel, din
tre cursanți au fost primiți în 
ultimul timp în partid peste 
20 de tovarăși.

Ajutor prețios
Fac parte din cercul de stu. 

diere a istoriei P.M.R. anul II 
condus de tovarășul Drașovea. 
nu loan. El este un propagan
dist cu experiență șl de aceea 
vine în fata noastră totdeau
na bine pregătit. Ne indică 
material bibliografic bogat, 
ne controlează, și ceea ce con
sider că e mal important, pre
dă pe înțelesul tuturor. Acea
sta ne ajută să putem însuși 
în mod temeinic lecțiile.

Invățămîntul de partid tre- 
bule să arăt că nd5-a ajutat 
mult, ca din topitor II să de. 
vin prim-topitor la cuptorul 
nr. 5 de la secția I-a O.S.M., 
șl să-mi îndeplinesc mal bine 
sarcinile de producție. De e- 
xemplu, în luna ianuarie plnft 
la data de 26, împreună cu 
brigada mea, folosind din plin 
capacitatea cuptorului, am 
reunit să dăm peste sarcinile 
de plan 233 tone oțel.

In afară de aceasta, cunoș
tințele căpătate la cercul de 
învățămînt de partid, caut să 
le transmit și altor muncitori 
din brigadă ca, odată cu ridi
carea nivelului meu politic șl 
ideologic, să contribui la for
marea conștiinței înaintate șl 
la ceilalți tovarăși de muncă. 

SERGIU COSTICA 
prlrrf-topîtor oțelar



Actualitatea SPORTIVĂ

BRE VI AH. OLIMPIC
Intre 18—28 februarie se va 

deschide la Squaw — Walley 
în statul California (S.U.A.) 
cea de-a 8-a ediție a jocuri
lor Olimpice pe Iarnă. Orga
nizatorii au anunțat că la în
treceri vor lua parte sportivi 
din 33 țări. Din aceste 33 țări 
numai TJ.R.S.S. și S.U.A. vor fi 
reprezentate la toate cele 11 
discipline sportive — mascu
line și feminine — incluse în 
programul jocurilor de iarnă 
din acest an.

&
Flacăra olimpică aprinsă 

în vechea localitate Olimpia 
din Grecia va fi transportată 
cu avionul la Los Angeles, de 
unde va fi purtată prin șta
fete de-a lungul a 800 km. 
pînă la Squaw — Walley. Pî
nă la începerea Jocurilor fla
căra va arde în vîrful unui 
munte. In ziua deschiderii o- 
ficiale, la 18 februarie, cam
pioana olimpică de schi An
drea Mead — Lawrence o va 
purta de pe munte pe sta, 
dionul de gheață unde o va 
preda patinatorului Keneth 
Henrich învingător la J. O. 
de la Oslo din 1952. După un 
tur p6 pista de patinaj vite
ză acesta va depune flacăra 
în vîrful turnului națiunilor 
decorat cu stemele și drape
lele tuturor țărilor partici
pante,. unde flacăra va sta a- 
prinsă pe toată durata desfă
șurării Jocurilor de iarnă.

vietici 
drumul 
sporturi 

Tînărul schior sovietic Ni- . Springs, 
kolai Anikin în vîrstă de 22 
ani e considerat un demn ri-

Turneul echipelor Wisla-Cracovia 
și Lokomotiv-Leipzig

Peste cîteva zile, în luna fe
bruarie ne vor vizita două e- 
chipe de fotbal: Wisla .Craco
via din R.P. Polonă și Loko- 
motiv-Leipzig din R. D. Ger
mană. Cele două echipe au 
confirmat venirea lor în țara 
noastră în cursul unor con. 
vorbiri telefonice cu conduce
rea clubului Dinamo Bucu
rești, organizatoarea celor do
uă turnee. Wisla va sosi la 
București în jurul datei de 
10 februarie și va rămîne aici 
pînă la 28 februarie ; Loko
motiv și-a anunțat sosirea la 
8, sau 9 februarie, pentru o 
perioadă de 16 zile.

Programul turneelor acestor 
două echipe nu a fost defini
tivat. In principiu, s-a stabilit 
să joace la București, Ploiești 
și Constanța, iar la plecare 
Wisla se va opri la Cluj, iar 
Lokomotiv la Arad. In ce pri
vește partidele de la Bucu
rești se proiectează un turneu 
dotat cu „Cupa 16 Februa. 
rie“ la 20 și 21 februarie, cu 
participarea echipelor Dina
mo. Rapid, Wisla și Lokomo
tiv. 

val al campionului mondial 
Pavel Kolcin. Recenta sa vic
torie în cursa preolimpică de 
40 km. desfășurată la Sdver- 
lovsk i-a asigurat selecția în 
reprezentativa olimpică a 
U.R.S.S.

Jț_ 
w

Francezii, care la ultimele 
două ediții ale Olimpiadelor 
de Iarnă nu au înregistrat 
victorii, îșl pun în acest an 
mari speranțe Jn tînărul 
schior Adrien Duvillard. Aces
ta a cîștigat de curînd pro
ba de slalom uriaș și coborîre 
(prin urmare și combinata 
nordică) în cadrul unui con
curs preolimpic <Jf.n locali
tatea austriacă Hehnenkamm. 
Este interesant de amintit că 
Duvillard a ieșit învingător 
în această probă după 26 de 
ani de la ultima victorie 
franceză Ia tradiționalul con-

Echipa olimpică de hochei a U.R.S.S 
a sosit în S. U. A.

NEW YORK (Agerpres) — 
La 28 ianuarie, echipa repre
zentativă de hochei pe ghea
ță a U.R.S.S. care va partici
pa la Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Squaw Valley a so
sit la New York. Sportivii so- 

și-au continuat apoi 
spre stațiunea de 
de iarnă Colorado 
unde se vor antrena 

timp de două săptămini și vor 
susține meciuri amicale cu

De altfel, programul aces
ta internațional va constitui 
unul din punctele de discuție 
ale unei consfătuiri a echipelor 
bucureștene de .categorie A. 
Ședința va avea loc luni și în 
cursul ei vor fi discutate și 
alte probleme : programul 
meciurilor amicale din luna 
februarie, cum se vor disputa 
meciurile de campionat de la 
București etc.

Hocheișni oe ia siiinîa ciul 
Maiori in o. uhibsim
USTI, (prin telefon) Primul 

meci din cadrul turneului pe 
care Știința Cluj il între
prinde în R. Cehoslovacă a 
coincis cu o victorie. Intil- 
nind în localitate pe Dukla 
Litomerice (clasată pe locul 
li în categoria B), hocheiștii 
romîni au învins cu 5—3 
(1—1, 2—2, 2—0). In primele 
două reprize jocul a fost e. 
gal, dar în cea de a treia e- 
chipa Știința și-a impus su
perioritatea. 

curs din Austria. Mai precis, 
în 1934 schiorul Emile Allais 
terminase pe primul loc în 
probele în care anul acesta 
a triumfat tînărul său com
patriot.

Campionatul olimpic de 
hokei pe gheață va fi dispu
tat de echipele a opt țări : 
U.R.S.S., S.U.A., Canada, R. 
Cehoslovacă, Suedia, Germa
nia, Japonia și Australia.

W
Pentru Olimpiada din au

gust de la Roma organizato
rii au primit o ofertă ispiti
toare dir< partea unei societăți 
vest-germane privitoare la re
transmisia televizată tutu
ror competițiilor. Suma oferi
tă de societatea amintită i-a 
pus pe gînduri pe organiza
tori: 740 milioane de lire ita
liene, dar răspunsul se lasă 
încă așteptat.

formații ale celor mai puter
nice cluburi americane. Selec
ționata olimpică sovietică 
este alcătuită din 18 jucători 
printre care Pucikov, Sologu- 
bov, Sidorenkov, Kucevski, 
Loktev, Almetov, Aleksandrov’ 
Grebenikov etc.

După cum se știe, hochei
știi sovietici au reușit în ul
timii ani să cîștige titlul o- 
limpic la Cortina d'Ampezzo 
și de două ori titlul mondial.

Cel mai tînăr arbitru
știți care este cel mai ti- 

năr arbitru de fotbal calificat 
din lume? Este Richard Hai
nes un școlar din Bristol (An
glia) care la 15 ani conduce 
cu multă autoritate intilniri
le la care este delegat. Visul 
lui Haines este ca peste doi 
ani să arbitreze și intilnirile 
profesioniste ain prima ligă.

Pantera neagră
Celebrul portar al echipei 

de fotbal Dinamo din Mosco
va, Lev Iașin, supranumit de 
către sportivii din U.R.S.S. 
„Pantera neagră" a fost de 
curînd clasificat drept cel 
mai bun fotbalist sovietic al 
anului 1959. Dar Iașin nu.și 
va mai putea păstra multă 
vreme numele de „Pantera 
neagră" deoarece Federația 
Internațională de Fotbal a in. 
terzis portul trîcourilor negre 
de către portari, această cu
loare .rămînînd în exclusivita
te arbitrilor.

Yarzi sau meiri?
Recordul mondial la 220 

yarzi stil liber al australianu

LUPTE

Clipa „CORVINUL" prilejul unor
dispute

Ieri după amiază, în sala 
de sport a clubului „Corvinul‘i 
s-a desfășurat competiția de 
lupte clasice „Cupa Corvinul", 
ta care au luat parte peste 
30 de luptători din localitate. 
Intilnirile, fără să se ridice la 
un nivel tehnic prea ridicat 
au prilejuit dispute dirze, re- 
marcindu.se din rindul junio
rilor cițiva sportivi care bine 
îndrumați în viitor vor putea 
progresa și atinge performan
țe frumoase. Trebuie sublini
at efortul de instruire siste
matică pe care il duce neobo
situl antrenor al secției de 
lupte, tovarășul Kovacs.

Iată cîștigătorii în ordinea 
categoriilor de concurs:

VOLEI

JOC FRUMOS LA SIBIU
In continuarea pregătirilor 

pe care le fac în vederea vi
itorului sezon oficial, volei
baliștii echipei Corvinul Hu
nedoara au jucat ieri la Sibiu 
în compania echipei Voința 
din cadrul categoriei B.

Mai experimentați, sibienii 
au cîștigat cu scorul de 3—1 
după o dispută foarte dîrză. 
Acest lucru îl dovedește de* 
altfel și scorul partidei (care 
în treacăt fie spus a durat 
aproape două ore) : 15—5, 18 
—16, 13—15, 15—13.

Au jucat pentru Corvinul : 

lui Jon Konrads a stimit 
multe discuții, in primul rînd 
prin înalta sa valoare: 2 mi
nute, 1 secundă, 9 zecimi. 
Dar deosebit de aceasta discu
țiile s-au purtat și în jurul 
vechii controverse ; yarzi sau 
metri. Astfel, în cursa in care 
a stabilit recordul, Konrads a 
trecut la 200 metri (220 yarzi 
slut egali cu 201,16 metri) în 
timpul de 2 minute 1 secundă 
5 zecimi, ceea ce ar fi egalat 
i acordul mondial al japonezu
lui Yamunaka. Dar după no
ile regulamente recordul 
la 200 metri nu va 
putea fi omologat. Motivul? 
Nici un record nu are recu
noaștere oficială decît dacă 
înotătorul respectiv atinge cu 
mina zidul bazinului. Or Kon. 
rads nu putea să facă aceas
ta. Disputa yarzi — metri 
continuă.

Dezlegarea jocului
CRIPTOGRAFIE : O pisica 

albă stă pe un scaun negru 
plușat.

dirze
JUNIORI f
Categ. 50 kg. Cocoș Dumi

tru; categ. 53 kg. Luca Aurel; 
categ. 56 kg. Popa Aurel; ca
teg. 59 kg Ardelean loan; 
categ. 61 kg. Ciurea Gheor- 
ghe; categ. 66 kg. Ghețu Iile; 
categ. 71 kg. Hotinceanu Cor
nel ; categ. 75 kg. Koteler Iu- 
liu.

SENIORI :
Categ. 52 kg. Petrișor Flo- 

rea; categ. 57 kg. Pernea Nic.; 
categ. 62 kg. Adam Ioan ; ca
teg. 67 kg. Prejban Ion ; ca
teg. 73 kg. Șehiopu D-tru; ca
teg. 79 kg. Kolumban Emeric; 
categ. grea Ciocianu Teodor.

Pănoiu, iacob, Crișan, Stoia- 
nov, Severineanu, Bartoș, 
Herban, Mantea și iordăches- 
cu. De remarcat că hunedore- 
nii au fost dezavantajați de
oarece Crișan și Stoianov s.au 
accidentat.

Turul ciclist al 
Egiptului

A IV-a etapă (Mlnia — Be
ni Suef, 125 km.)s-a terminat 
cu o sosire compactă, care a 
văzut învingător la sprint pe
germanul Oldemburg în âgta 
53:48,0. W

in clasamentul general 
conduce Ampler (R.D.G.) ur
mat de compatriotul său Mu
ller la 2:16,0 sec., Revay (R. 
Ceh.) la 5:46,0, Bruning (R. 
D.G.) la 10,02 si Oldemburg 
(R.D.G.) 11 :12,0.

ipie sciuimir
In etapa de ieri a campio

natelor de fotbal din Franța 
și Italia s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate:

Napoli — intemazîonale
1— 1; Genoa — Fiorentina 
0—0; Padova — Bologna 2—0, 
Lanerossi — Sampdoria
2— 0; Udinese — Roma 3—3; 
Bari — Spai 0—0; Saint Etie
nne — Limoges 2—0; Racing, 
Club Paris — Bordeaux 7—1; 
Nimes — Lyon 2—2; Reims — 
Lens 5—1 ; Nice — Sochaux 
2—1; Stade Francois — Mona.
co 3—2.

din numărul trecut
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