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Proletari din toate țările, uniți-vâ!
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ÎN SLUJBA PĂCII 
Și SECURITĂȚII

La 23 februarie I960 
s-au împlinit 42 de ani 
de la crearea Forțelor 
Armate ale statului sovi
etic. Organizatorul și e- 
dticatorul lor a fost Par
tidul Comunist în frunte 
cu Vladimir llici Lenin.

42 de ani reprezintă o 
perioadă istorică scurtă, 
dar în acest timp Rusia 
înapoiată s-a, transfor
mat într-un stat socia- 

puternic. In toți a- 
ani Armata Sovi

etică și Flota Maritima 
Militară au slujit cu cin
ste și demnitate poporul 
sovietic, au stat de stra
jă cuceririlor lui Octom
brie, au apărat eroic in
teresele statului.

Lumea capitalismului 
a încercat riu odată, fă
când uz de forța armată, 
să răpească popoarelor 
Republicii Sovietelor ' li
bertatea și independen
ța, să restabilească ve
chiul regim burghez. 1- 
mediat după victoria Ma
rii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, interven- 
ționiștii imperialiști și 
contrarevoluția internă 
au impus un război Ță. 
^^ovietelor. Război, foa- 

frig, ruină. — . prni 
toate aceste încercări a 
trebuit să treacă tînăra 
Republică Sovietică. A 
fost o perioadă cînd a- 
proape trei pătrimi din 
teritoriul Țării Sovietice, 
cele mai importante regi
uni industriale și furni
zoare de produse alimen. 
tare se aflau în mîinile 
dușmanulv.1.

Partidul Comurfist, ma
rele Lenin au ridicat la 
luptă împotriva interven- 
ționiștilor și albgardiștilor 
clasa muncitoare, între
gul popor muncitor, au 
creat armata muncitori
lor și țăranilor fără sea
măn în lume.

La 23 februarie 1918 
iunitățile Armatei Roșii 
au dus lupte crîncene 
lîngă Narva și Pskov, 
pricinuind înfrîngeri se
rioase rntervenționțștilor 
germani. Inamicul a fost 
oprit, iar apoi zdrobit. In 
amintirea primei victorii, 
ziua de 23 februarie a 
devenit în U.R.S.S. săr
bătoarea întregului po
por în cinstea forțelor 
armate.

Poporul sovietic a tre
buit să treacă prin grele 
'încercjări cînd Hitler, 
inspirat de imperialismul 
internațional, a pornit 
împotriva U.R.S.S. o ar
mată numărînd milioane 
de soldați.

La chemarea Partidului 
Comunist și a guvernului 
întregul popor sovietic 
s-a ridicat la lupta sfîn- 
tă pentru apărarea patri
ei. In condițiile excepțio
nal de grele ale primelor 
lupte, Armata Sovietică 
și Flota au opus o re
zistență eroică cotropito
rilor fasciști, au luptat 
cu eroism împotriva for
țelor superioare ale ina
micului. Partidul a lan
sat lozinca : „Totul pen
tru front, totul pentru 
victorie 1“ — și țara s.a 
transformat într-o tabă

ră unită de luptă. In de
curs de cîteva luni, în 
anul 1941 au fost eva
cuate în răsărit 1.360 
mari uzine. In regiunile 
răsăritene a început și 
s.a terminat într-un ter
men scurt construcția a 
2.256 de noi întreprin
deri industriale mari. 
Deși pagubele suferite 
erau mari, producția, teh
nicii de luptă a crescut 
simțitor în fiecare lună. 
In 1944 producția indus
triei sovietice de avioa
ne era de patru ori mai 
mare, de tancuri — de 
opt ori, de tunuri — de 
șapte ori, de >a|ru,ncă- 
toare de mine — de opt 
ori în comparație cu pe
rioada de la începutul 
războiului.

(Continuare în pag. IV-a)

Concurs 
,,Drumeții veseli"

■ Radiodifuziunea și tele
viziunea romînă și Sfatul 
Popular al regiunii Hune
doara, secțiunea învățămînt

■ și cultură organizează in 
ziua de 28 februarie 1960 
la orele 18 in sala cine
matografului Victoria un 
concurs „Drumeții Veseli" 
pe tema: „Frumoasă ești 
patria mea". Participă e- 
chipele de elevi din raioa
nele Alba, Orăștie, Petro
șani și orașele Deva și 
Hundoara, profesor exa
minator Ion Mustață.

In arii de democrație 
populară siderurgia hune

le doreană s-a dezvoltat foar
te mult și continuă să se 

( dezvolte. Paralel cu aceas
ta a fost nevoie de cadre

> cu o bună calificare.
> In foto: Irimescu G. și 

Horeza I. elevi în anul II 
la școala de maiștrii care

? cu ajutorul planșei își
> completează cunoștințele 

despre procesul tehnologic
< din furnal.

în cinstea conferinței regionale de partid
Vîrf de j producție

Duminică Ia vechea o- 
țelăne a combinatului si
derurgic din Hunedoara 
s-a realizat cel mai înalt 
vîrf de producție din is
toria acestei secții. La 
toate cuptoarele s-au în
registrat indici de utili
zare cu mult superiori 
celor planificați. Topitorii 
de la cuptorul nr. 1 au 
produs 8,17 tone oțel pe 
fiecare metru patrat de 
vatră ; la cuptorul nr. 5 
s-a realizat un indice de 
7,92, iar la cuptorul 
nr. 4 un indice de 
7,85. Fruntași în această 
zi s-ati situat oțelarii din 
echipele conduse de prim- 
topitorii Nojogan Alexan
dru, Mogonea Constantin, 
Bîrlea 1 raian, Mihai Si- 
mion și alții care au pro
dus peste pianul zilei cu 
348 tone mai mult oțel.

GAMAN LAMBRACHE 
corespondent 

în sprijinul 
furnalișfilor

Pentru a-i ajuta pe fur- 
naliști să folosească mai 
productiv capacitatea de 
producție a agregatelor, 
colectivul de muncă de la 
fabrica tineretului duce o

In sala atelierului de 
bebinaj stăpinește o at
mosferă de muncă asiduă. 
Intr-un colț de Tingă fe-

Belea Ilie, Lribonț Carol 
și Aldea Iosif din foto
grafia alăturată sînt elevi 
ai școlii profesionale, în 
anul I. Și-au ales meseria 
de zidari șamotori.

Deocamdată ei fac cu

noștință cu primele forme 
de cărămidă refractară 

legînd lecțiile teoretice de 
practică. 

susținută întrecere pentru 
aglomerarea a eît mai 
multe minereuri. In peri
oada 1—24 februarie mun
citorii acestei fabrici au 
expediat furnalelor cu 
4.309 tone mai multe mi
nereuri aglomerate. Luna 
aceasta lupta s-a desfășurat 
mai viu între schimburile 
conduse de inginerul Răi- 
leanu Valentin și maistrul 
Armaș Simion.

Există rezerve
de fier vechi!
In fiecare sector de 

muncă din combinat mai 
există încă importante re
zerve de fier vechi care 
așteaptă doar să fie co
lectate. Unele organiza
ții de partid, comitete sin
dicale și organizații 
U.T.M. au inițiat o sus
ținută muncă de colecta
re a fierului vechi. Zile
le trecute o astfel de ac
țiune a fost orgailizată la 
oțelăria veche din combi
nat, la care au participat 
secretarul organizației de 
partid Stoica Gh., preșe
dintele comitetului sindi
cal tovarășul Petrovici A. 
lexandru, tovarășii Milian 
Ilie, Graur Petrache și 
mulți alții.

Femei cu care ne mîndrim
reastră, o tinără leagă 
cu diRăcie firul auriu al 
bobinelor pe aparat...

Intr-o dimineață de 
toamnă cu mulți ani in 
urmă o fetișcană firavă, 
cu coade lungi blonde și 
ochii cu luciri inteligente, 
pășea cu neîncredere spre 
centrul profesional siderur
gic- din Hunedoara. Dorin
ța de a invăța o meserie 
a îndemnat-o să plece 
din „Lăpușnic" satul său 
natal.

Anii de școală au tre
cut vertiginos, lăsînd în 
urmă imaginea fetei ti
mide dar conștiincioase.

Zorica Bozan a absolvit 
școala profesională în a-

Consfătuirea
Ieri după masă la clu

bul „Filimon Sîrb'u" din 
O.T. a avut loc o con
sfătuire a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor 
din I.C.S.H. în cadrul 
căreia s-a dezbătut iniți
ativa cu privire la reali
zarea unei economii la 
construcția unui bloc de 
24 apartamente ; egală 
cu valoarea unui aparta
ment In anul acesta con
structorii s-au angajat să 
realizeze economii egale

K3
La închiderea ediției

Oțelarii de la noile cuptoare 
și-au Jndeplinit^ planul lunar

Miercuri la orele 15, o- 
țelarii de la noile cuptoa
re din schimbul ingine
rului Dan Constantin . și 
maistrului Călțtin Valentin 
au încheiat planul lunar 
ce i-a revenit secției pe 
luna februarie, cu mai 
mult de 5 zile înainte de 
termen. Succesul se dato- 
rește ridicării indicilor de 
utilizare a cuptoarelor la 
media de 7,41 tone de 
oțel pe metru patrat va
tră de cuptor; reducerii

ruil 1952, fiind repartiza
tă ca muncitoare la a- 
telierul de reparații electri
ce. După un an de zile a 
fost transferată la atelie
rul de bobinaj. Entuzias
mul, pregătirea profesio
nală și educația primită in 
școală au determinat-o să 
muncească nestăvilit. In 
scurt timp devine șefa u- 
nei brigăzi de 7 fete. A- 
cun: un singur gînâ o 
frămîntă sa-și însușească 
cit mai temeinic meseria 
de elcctriciană bobinatoa
re. Datorită eforturilor de
puse de Zorica Bozan și ce
lelalte tovarășe ale sale, 
întreaga brigdă, devine 
fruntașă depășind norma 
lunar cu 25 la sută.

construct orilor
cu valoarea unui bloc a 
24 apartamente.

In cadrul acestei con
sfătuiri constructorii Htl- 
nedoreni au lansat o che
mare către colectivul de 
muncă al I.C.M.-M. Reși
ța. Chemarea prevede o- 
biective concrete privind 
executarea lucrărilor de 
construcții industriale 
înainte de termenele pre
văzute în plan; creșterea 
productivității și reduce
rea prețului de cost iii 
construcții.

,.?a40 
duratei medii de elabora
re a șarjelor la numai 8 
ore și 18 minute ; sporirii 
greutății fiecărei șarje în 
medie cu 10 tone. Fruntași 
în întrecere pe luna fe
bruarie s.au situat oțela
rii de la cuptorul nr. 2 
conduși de prim-topitorii 
Karamalis Teodor, Marian 
Axente și Brînzei Mihai, 
care au produs în medie pe 

’ fiecare metru patrat de 
vatră 7,71 tone oțel.

Dar odată cu trecerea 
anilor, viața își schimbă 
cursul. Zorica a întilnit 
un tlnăr lăcătuș, tâFhmlă 
loan, pe care l-a îndrăgit 
căsătorindu-se cu el. In 
felul acesta și-a creat o 
viață de familie plăcută In 
anul 1958, pentru meritele 
sale, conștiinciozitatea în 
munca profesională și poli
tică Zorica Mihălă, a fost 
promovată în rîndurile 
membrilor de* 1 partid. Astfel
i s-a împlinit un vis de pe 
vremea cînd era utemistă.

Astăzi, alături de cele
lalte tovarășe ale sale din 
crigadă depune eforturi 
în obținerea de cit mai 
multe economii de mate
riale la bandă, cositor, 
cupru, preșpan, în cinstea 
celei de-a 50-a aniversări 
a F.D.I.F.-ului,



Lăcătuș, președinte și ... decorat NOTE — NOTE — NOTE
— Cum mă, iar? Ba. 

tă-te să te bată, nu ai 
de gînd să pleci acasă... 
de cînd a sunat ora 
trei! Toată ziua trebălu. 
iejti pe șantier, ai uitat 
familia de cînd ești an
gajatul nostru ; nu vrei 
să pleci ca < eilalți să te 
mai odihnești.

— Da'poi, nea Malau- 
cca, aici s-au acasă trea.- 
bă îi întotdeauna, nici o- 
dată nu o să se termine.

Lăcătușul Malancea 
Teodor îl privi zîmbin. 
du-i și apoi spuse:

— Cum siați voi cu 
pianul dc instalații ?

— Bine — veni răs
punsul plin de satisfac
ție, însă în sinea lui a- 
vea o supărare.

Dar ce itist avea acea
stă întrebare, la care o- 
tnul a răspuns imediat ? 
El știa doar că la grupul 
de șan’icre instalații 
I.C.S.H. de cînd lucrea
ză, lăcătușul Malancea 
Teodor — omul acela 
înalt, cu mîini vînjoase
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Cu citeva săptămîni în 
urmă . cofetăria Corvinul 
a fos! frecventată de 
foarte mulț: consuma
tori, ioți aceștia preferau 
dulciurile. Unul dintre 
ei a servit o prăjitură 
care i i-a părut foarte 

dulce ; „amărăciunea" ei 
a simțit-o abia după o 
oră cînd a văzut că a 
„plătit-o" cu 102 lei. Știa 
foarte bine că prețul u- 
nei prăji;ut. era 2 lei, 
nu-și putea insă explica 
cc a făcu! cu suta. Me- 
ditind mai mult; a fost 
neven să se consoleze 
r.i. giridul ',ă a pierdut-o. 
,'lșn se și întîmplase.

Cum lunilor nu le. 
place să stea prea mu't 
f~tr i stăpin, nici suta 
pierdută in cofetărie n-a 
rămas multă vreme sin
gură. Ea c. apărut in ca
lea elevului Gudufus A

și o față bronzată de ani 
și ani, pe care îi numără ac
tivitatea sa- — se intere
sează dc munca tuturor 
muncitorilor pentru că 
este președintele comite
tului sindical de secție 
aproape tot de cînd este 
angajat ca lăcătuș.

In trecerea vremii Ma
lancea T. s.a obișnuit să 
muucescă cu oamenii, 
este cit se poate de apro
piat de ei, le ascultă pă
rerile pertru că ei i-ati 
dat sarcina să se ocupe 
de munca sindicală în 
cadrul complexului, l-au 
îndrăgit pentru aceasta, 
văzîndu-1 zilnic în mijlo
cul lor. Acolo pe șantier, 
oamenii îi spun toate 
păsurile.

Muncitori; discută fot 
mai mult cu președintele 
lor. Odată Malancea- își 
găsi puțin timp liber de 
vorbă la locul de muncă 
cu Stroe Nicolița sudori- 
ță și Matca Titus insta
lator. Cu acest prilej el a 
aliat că ambele familii

poslolus Cm clasa IV-a 
de la Școala Medie din 
O. ni . cere a ridic ai-O și 
a pus-o în buzunar A- 
juris la școală Apostolus 
a prei.at suia învățătoa
rei, iar învățătoarea a 
predat-o direcțiunii. Eap
tul a fost adus la c i- 
noștinia tuturor elevibv 
pentru ca 'ei să descope
re păgubașul. N-a tre
bui: să se jacă un zvon 
prea mare pină cînd ele
vul Cazan dir. clasa U-a 
să se declare pierzăto
rul „comorii", S-a dus 
la direcțiune și a cerut 
să-i fie restituită suta, 
arătînd că i-a fost dată 
de mtimi sa pentru ast 
cumpăra șoșoni șt... tră
cind pe la cofetărie a 
pierdut-o.

Datorită faptului că 
elevul nu prezenta prea 
mult credit moral, pen

au cîte un membru sau 
doi bolnavi. La aceasta 
președintele nu a rămas 
pasiv și gîndurile au în
ceput a-1 frămîirta. Cum 
va putea el ajuta pe Ni
colița și pc Titus? Și ia
tă că a găsit imediat re
zolvarea : a propus comi
tetului de întreprindere 
să fie stimulați material 
Astfel, <-'i au primit aju
toare în bani.

Nu odată i-a spus cine
va lui Maiancea sa se o- 
cupe de rezolvarea tutu
ror cerințelor muncitori
lor, ci de mai multe ori. 
Acesta era partidul. Dc 
pildă, în cursul anului 
1959 au venit la preșe
dintele comitetului de 
secție, multe cereri de 
locuințe. Ce să facă cu 
acestea și cum să le 
rezolve ? Aproape în 
fiecare zi le studia, sin
gur, mergea după aceea 
la biroul organizației dc 
bază și nu puține sînt ca
zurile cînd se deplasa

DLM1TRESCU JEAN 

(Continuare în pag. IV-a)

Pentru o sută de lei
iru ca ' i baza celor afir
mate să-i fie dală suta, 

a [ost invitată mama lui 
la direcțiune. In discuții
le duse cu tovarășul di- 
reciur. imieiu uuarise 
susținerile fiului ei. Urma

însemnări

rea discuțiilor a fost pre
darea sutei către mama 
elevului.

Cum. cîștigul prin în
șelătorie și minciună nu 
e decit de scurtă durată, 
și in acest caz, cîștigul 
sutei dc lei n-a durat 
deciț o zi. Din investiga
țiile făcute a fost stabi
lit faptul că banii n-au 
fost ai elevului Cazan si

O problemă 
ce poate fi 

rezolvată
In ultima vreme la 

redacție au* sosit mai 
multe scrisori ale oame
nilor muncii care tratează 
o problemă importantă, 
Este vorba de crearea 
condițiilor ca și în orașul 
nostru ci.stribuirea bute
liilor de aragaz să se 
facă la domiciliu.

„Numărul cetățenilor 
din orașul nostru care 
și-au cumpărat aragaze 
este mare șt ar fi bine 
ca organele în drept să 
studieze problema înfiin
țării unei secții de distri
buire la domiciliu a bu
teliilor de aragaz" — se 
spune într-o scrisoare so
sită la redacție.

„In prezent singurul de
pozit existent în orașul 
nostru este bine aprovi
zionat cu butelii de ara

piuă la urmă însăși 
mama elenului a recu
noscut că nu-i aparține 
suta și a înapoiat-o.

Cine oare este mai vi
novat 1 Elevul ori mama 
leii

Cred că sînt în con
cordanță cu convingerea 
dumneavoastră. dragi ci
titori, cînd învinuiesc 
mai mult pe mamă. Ea 
trebuie să fie aceea care 
să-i dea educația copi
lului. El fiind tinăr tre- 

bincbulz învățat ce este 
șt ce este rău, -ce fapte 
sînt de lăudat și 
sînt de condamnat.
unde să învețe el toate 
acestea? De la școală 1 

care
De

gaz •— ne scrie tovarășul 
Boltoș Vasile._ Dar, dis
tribuirea lor se face nu
mai dimineața, cînd noi 
sîntem în serviciu. Astfel, 
trebuie să te învoiești din 
producție citeva ore pen
tru a rezolva problema a. 
provizionării cu aragaz. 
Să ne gîndiiii că într-o 
asemenea situație sînt 
sute și poate chiar mii 
dc cetățeni. Eu propun să 
lini mai mult sprijiniți în 
ateastă privință prin în
ființarea a mai multor 
centre de distribuire a bu
teliilor de aragaz".

Alte propuneri pe care 
le fac cetățenii se referă 
la înființarea în cadrul 
„Competrolțilui" a unei 
secții dotată cu o mași
nă cu ajutorul căreia, la 
cerința cetățenilor, să se 
transporte la domiciliu 
buteliile de aragaz.

Comitetul executiv al 
sfatului popular orășe
nesc și I.G.O. trebuie să 
acorde toată atenția aces
tor sezisări ale oamenilor 
muncii.

fără îndoială că și de a- 
colo. dar hi primul rind 
de la familie.

Părinții sînt aceia sub 
ocrotirea cărora se află 
zi de zi copiii, ei îi feresc 
de foc, dc apâ și de alte 
rele rare i-nr putea a- 
ptnge El li formează 
pentru vipor, inuățîndu-i 
cum si! se comporte in 
societate. Această obli
gație părintească nu și-a 
îndeplinit-o mama elevu
lui Cazan. De aceea ele
vul este .pierzătorul unei 
comori, a unei comori 
care i.u poate fi evalua
tă tn bani și anume — 
comoara educației.

B MARIANA

La gara de vest...
Sîntem cîleva vagoane 

de clasă pentru linie fe
rată, îngustă. Am fost 
construite din priceperea 
și hărnicia muncitorilor 
și tehnicienilor de la u- 
zinele „Unio" Satu Ma
re pentru calea ferată 
Hunedoara ■— Glielar. 
Cînd am ajuns la Hune
doara eram prevăzute cu 
toate cele necesare asigu
rării unei călătorii în 
bune condițiuhi: încălzire 
cu aburi, geamuri, mînere 
la uși etc. Dar ce sîn. 
tem acuma ? Nu mai 
știm nici noi I Am ajuns 
ia disperare ! Nu știm 
ce să mai facem de cînd 
stăm nefolosite pe o li
nie moartă a gării de 
vest din combinat, Am 
plinge dar nu mai avem 
nici lacrimi. Ne privesc, 
în fiecare zi Cu nepăsare, 
șeful stației a IV-a, to
varășul inginer Luca 
Gheorglie precum și toți 
ceilalți din direcția 
transporturi, dar nu ia 
nimeni nici o . măsură. 
Stăm... stăm și ne gîn- 
dim 1 Ce soartă ne va 
aștepta pe viitor și cînd 
vom fi puse în exploa
tare ? De mai bine de 
două luni nu ne mai dă 
nimeni nici o importan
ță. In acest timp toți 
cei care icălătorp'Sc pe 
linia Hunedoara — Ghe
țar, călătoresc în condiții 
cu totul necorespunză
toare.

Așteptăm ca nepăsarea 
celor dc la direcția tran
sporturi să se sfîrșească. 
Așteptăm ca tovarășul 
inginer I Ui a să ia mă
suri ca noi să ne urnim 
din loc La fel ca noi 
așteaptă și muncitorii 
să se îmbunătățească 
condițiile de transport 
pe linia ferată Hunedoa
ra — Ghelar.

Pentru conformitate 
Malea Gheorghe 

strungar

Penfru termenul 
de garanfie ...

Zilele trecute la maga
zinul „Foto-Sport.Muzică" 
din Piața Libertății s-au 
prezentat doi cetățeni cu 
aparatele de radio cum
părate nu demult. Apara
tele s-au defectat și după 
cum defectele s-au produs 
în termenul de garanție 
acordat de fabrica „Elec
tronica" magazinul res
pectiv este dator să exe
cute reparațiile în mod 
gratuit. Aparatele au fost 
preluate de magazin și 
urmează să fie reparate... 
Intr-un caz fericit astfel 
de reparații se execută în 
eîteva ore, alteori durează 
zile, săptămîni sau chiar 
mai mult și oamenii sînt 
purtați pe drumuri. Din 
ce Cauză? O.C.L. Produ
se industriale din Hune
doara are prevăzut 
schemă un post de radio- 
tehnician. Omul respectiv 
a fost angajat dar condiți
ile pentru a-și putea înde
plini îndatoririle, nimeni 
nu s.a preocupat de a le 
crea. Pe lîngă magazin 
trebuie înființat un ate 
her utilai cu cele nece
sare și mai cu seamă 
să dispună de piese de 
schimb pentru aparatele 
de radio care se defec
tează în termenul de ga
ranție, Fabrica Elec
tronica" să fie șe
zi sată de frecventele ca
zuri de defecțiuni a 
ratelor de radio, cafe Se 
petrec. în raionul riune- 
doara și să fie obligată 
să asigure la timp pie
sele dc schimb pentru re
pararea acestora.

Agitația vizuală în sprijinul realizării sarcinilor economice
Deosebit de importante 

sînt rezu/alclc obținute 
de harnicii siderurgiști și 
constructorii hunedoic-ii 
atît' îr. cursul anului 1959, 
cit și în primele săptă. 
mini ale anului curent.

In ianuarie siderurgiș- 
tii himedoreni au înche
iat luna cu rezultate im
presionante, dînd patriei 
peste plan 6.286 tone a- 
glomerat, 2.012 tone cocs, 
1*36 fere fontă, 8135 to
ne oței. 10.309 laminax-, 
iar în jcnieie 16 zile ie 
lunii februarie 445 to
ne fontă, 5.490 tone oțel 
și 6.598 tone laminate. A. 
ceste t alizări ne îndrep- 
tățes-’ să credem că an
gajam .nieic pe anul IO 
vor fi realizate.

înaintează cu pași si
guri tursirucția celor 3 
•■uptoare adinei în hala 
laminorului blunting a 
carbo-fluidului și a altor 
agregate industriale p""-. 
Văzute în plan,

La țoale aceste reali
zări uri aport deosebit il 
are munca organizatorică 
și politică pe care o des
fășoară organizațiile de 
partid, membrii și candi
date de partid, care se 
află mereu în fruntea ac
țiunilor întreprinse în ve
derea obținerii unei pro
ducții sporite, a creșterii 
necontenită a productivită
ții muncii și a luptei pen
tru reducerea prețului de 
cost.

Sînt lăudabile străduin
țele colectivului de ingi
neri și tehnicieni de la 
O.S.M. I! care au rezol
vat problema acționării 
automate și simultane a 
ridicării celor 5 uși de la 
cuptorul Martin de. 185 
tone în caz dc suprapre- 
siune în cuptor, a muncii 
pline de entuziasm a con
structorilor de la noua 
secție pentru fabricarea a- 
glomeratului a.utofondant 
și altele, pentru realizarea 

la termen și chiar înainte 
de timpul planificat al 
unor agregate.

Aceste rezultate se da. 
toresc faptului că organi
zațiile de partid de ia 
combinat și I.C.S.H. și 
din alte intreprinderi ale 
orașului, au știut să fo
losească cu pricepere mul
tiplele forme și mijloace 
ale muncii politice de 
masă, au organizat peri
odic și ori de cîte ori 
a fost nevoie convorbiri 
ale agitatorilor, operative 
— cum spun adesea side- 
rurgiștii și constructorii, 
au tratat în gazetele de 
perete probleme direct le
gate de producție, au fo
losit cu multă pricepere 
agitația vizuală, dîndu-i 
un caracter concret, mo
bilizator subordonînd prin
cipalele sarcini legate de 
realizarea indicilor ' de 
plan, a angajamentelor 
luate pe anul I960, atît 
în domeniul creșterii pro

ducției cit și în domeniul 
măririi capacităților 
producție et-;

Este deosebit dc impre- 

(Foto 1)'
sionantă agitația vizuală cu caracter concret șî 
de la P.S.M. II, furnale mobilizator. Astfel, 1*

1—4, bluming și alte sec
toare importante de mun
că de la combinat. Aici e- 
xistă lozinci și panouri 

O.S.M. II există un gra
fic care reprezintă reali
zările fiecărui cuptor și 
ale schimburilor, numeroa
se lozinci care concreti
zează sarcinile oțelarilo. 
în lupta pentru mai mult 
oțel, de mai bună calita
te și mai ieftin. La furna
lele 1—4 îți reține atenția 
lozinca care arată sarcini
le zilnice ce trebuie reali
zate de către furnaliștf 
(loto 1) și un tablou cu 
rezultatele concrete ale fi 
ecărui schimb, realizările 
obținute în contul angaja
mentului si cantitatea ce 
a rămas de dat încă 
(foto 2). 155 de blumuri 
pe schimb iată conținutul 
unei alte lozinci de la 
bluming paralel cu tabloul 
care arată concret realiză
rile fiecărui schimb.

Asemenea lozinci, pano
uri și grafice cu caracter 
concret și mobilizator pot 
fi găsite și la șantierele 
de construcții. Așa cum 
rezultă și din fotografia 
numărul trei, cons
tructorii au posibilitatea, să 
urmărească zilnic dacă țin 

sau nu ritmul de muncă 
stabilit, coșul reprezentînd 
gradul de înaintare zilni-

(Foto 2)'

că. Alte materiale ale a- 
gitației vizuale atrag a- 
tenția constructorilor asu
pra numărului de zile ca
re au mai rămas pînă 
ia terminarea agregatului.

In cadru' combinatului 
există numeroase panouri 
care reprezintă tot ceea 
ce se poate realiza din 
valoarea produselor de 
metal date peste plan, ce 
înseamnă creșterea pro
ductivității muncii cu 1 
la sută peste prevederile 
planului.

Aceste eîteva exemple
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La secția l-a furnale 
sînt 12 tineri, lăcătuși, 
electricieni și jurnaliști 
care frecventează cursu
rile învățămintului mediu 
seral.

La începutul anului 
școlar o parte din elevii 
muncitori au avut dese, 
ori absențe nemotivate 
de la cursuri, fapt ce a 
influențat negativ pregă
tirea lor teoretică, ob- 
ținîndnote slabe la învă
țătură. Sezisîndu-se de 
acest fapt, secretarul or
ganizației de bază de. la 

secția l-a furnale, tova
rășul Răceanti Viorel, a 
făcut o vizită la școală 
unde a stat de vorbă cu 
tovarășul Ludușan Pa. 
vel, directorul liceului se
ral (vezi fotografia ală
turată). împreună au 
studiat situația școlară a 
fiecărui elev muncitor 
de la furnale cu care o- 
cazie tooarășuț Ludu- 
șan Pava a explicat se
cretarului organizației de 
partid necesitatea ca a- 
cestor elevi să li se asi
gure posibilitatea să 
țrecventezc cu regulari
tate cursurile școlii, că 
numai astfel vor putea 
să-și îmbunătățească si
tuația școlară și să obți

nă note bune.

6-s-r-s-

PRIETENI AI CĂRȚII"»)

Pentru educarea cornii nistă a tineretului, comi
telui L’.T.M. din cadrul laminorului de 800 mm. a 
organizat în ziua de 15 ianuarie a.c. un coijc.us 
pe tema „Iubiți cartea". In urma examinării ce a 
avut loc, un număr de 23 tineri au cîștigat insigna 
de „Prieten al cărții".

l-aptul că in urma a cestui concurs tinerii în. 
Afcriși au învațat o serie de lucruri folositoare care 
Vi-au ajutat în ridicarea ni voiului lor poiitico-profe. 

sional, recent aceștia au cerut să se organizeze un 
astfel de concurs. Ținînd cont de dorința lor, co
mitetul U.T.M. a trecut la înscrierea doritorilor (pî- 
nă acum s-au și înscris 40 de tineri). Noul con
curs se va tine în ziua de 15 martie aic.

.. ... t-îi; P. M1HAI
corespondent

dovedesc că marea majo
ritate a organizațiilor de 
partid din combinat si 
I.C.S.H. au înțeles rolul 
important cc-1 joacă agi
tația vizuală în mobiliza
rea tuiul or forțelor și re
surselor pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de 
către plenara C.C. al 
P.M.R. din 3—5 decem
brie It'S**

In aceste organizații 
dc partid, agitația vizua
lă îix lin înalt conținu! 
ideologic șl politic, însu. 
fiețește și mobilizează

(Foto 3)

de partid păsu- 
cauzele pentru 
absentat de la

La absențe a 
în mare mă.

Reintorcîndu-se in sec
ție tovarășul Răceanti 
Viorel in primul rind a 
stat de vorbă cu frecare 
elev in parte. Ei au a- 
rătat secretarului orga
nizației 
rile și 
care au 
școală, 
contribuit 
sură faptul că de multe 
ori elevii au fost reți
nuți în producție. Apoi 
tovarășul Raceanu Vi ore; 
s-a consultat cu șefii de 
schimb și sector cu care 
a stabilit ca cei 12 elevi 
muncitori să fie reparti
zați în acele schimburi 
corespunzătoare, și în 
mod deosebit, in schim
bul de zi.

I

masa de oameni ai mun
cii, combate prin diverse 
caricaturi și alte mijloace 
lipsurile ce se manifestă 
în muncă

Deși în majoritatea’ 
secțiilor combinatului si 
a grupurilor de șantiere, 
agitația vizuală s.a îm
bunătățit. ea fiind mai 
slrins legată de principa
lele sarcini eConomice 
care stai: în fața colecti
velor de muncă, totuși e- 
xistă încă organizații de 
bază care nu folosesc cu 
suficientă pricepere acest

I
o
4

bune

Ca urmare acum ele
vii de la secția l-a fur
nale și-au îmbunătățit 
frecvența la școală și 
majoritatea din ei au 
obținut note mai 
ca la începutul anului 
școlar. Printre elevii ca. 
re s-au evidențiat în 
mod deosebit la învăță
tură se numără muncito
rii Enisei loan. Nan Ni. 
colae, Baltașiu loan și 
alții.

« 
o

O. ZOLD

Concur
La oțelăria Martin nr. 

2 a. combinatului a luat 
sfirșit zilele acestea faza 
pe secție a spartachiadei 
de iarnă a tineretului, la 
șah. Pe locul 1 s-a clasat 
tînărul Mutică Mihai, du
pă o partidă spectaculoasă 
cu Dumitrescu Mihai do
zator

In
la cuptoare.
timpul concursului

regimul democrat-In
popular, sarcina cea mai 
importantă a cadrelor di. 
dactice, este de a pregă
ti și a educa în spirit 
comunist 
re, și de 
ridicarea 
ral al maselor populare

generațiile tine- 
a contribui la 
nivelului cultu-

mijlov unportant al mun
cii politice de masă. Ast
fel, în cadrul secțiilor 
mecanică, laminorul dc 
800 mm. și chiar la 
O.S.M. II, unele lozinci, 
panouri, au un caracter 
generai. mi oglindesc 
problemele ceie mai im. 
portante ce stau în 
fața- colectivului de mun
că : niele tablouri sînt 
deterio: ate, conținutul lut 
j'.i'j. cîteva grupmi 
de șantiere ca de pildă, 
grupul 4 construcții civi
le sl distileria de gudroa- 
tic se pot găsi lozinci 
care indică doar ce bn- 
g.mă lucrează, fără însă 
să seziseze și alte lucruri.

Este necesar ca peste 
Irit organizațiile de bază 

cco-dc atenția cea 
rr.ai marc- pentru ca 
«gitația vizuală — lozm. 
ca. giaficui, panoul de o- 
noare, caricatura'și altele 
- - să lie cit mai concre
te, să se adreseze unui 
colectiv de munca, care 
formează secția, atelierul 
sau brigada.

T. FRANCISC

Garnituri de oagoneți, 
lingouri, piese din masă 
refractară, scoarțe de me
tal și alici materiale sini 
găzduite în halit de alături 
u oțeiăriei Marini nr. 2. 
Pc deasupra lor patru ma
carale aleargă intr-o par
te șt în alia pe căile de 
ru.are, își sloi od sau ridi
că funiile de care sînt a- 
g.d'ile lingouri mari, ma. 
setate, ori poduri de tur. 
nare.

Acesta e tabloul carac
teristic procesului de pro
ducție in hala de pregătire 
a trenurilor de turnare, 
necesare elaborării șarje
lor de oțel. Acolo lucrează 
echipele lui Costea Nico- 
lae și Cobzarii loan —- 
specializate în montarea 
podurilor de turnare a oțe
lului pe vagoneți. Ele fac 
parte din schimbul fruntaș 
al maistrului comunist Za- 
nef Zâne. Bușteucă Petru, 
'deal Ioan și Popescu 
Gheorghe conduc fiecare 
cite o echipă. Oamen-.t Ier 
pot fi găsiți în alte schim
buri. Primele două echipe 
așează cu iuțeală și pre. 
cizie fiecare piesă refrac
tară, o leagă cu o masă 
de lut special pe podurile 
de turnare, iar cealaltă 
pregătește pîlniile.

Lucrează cu atîta mește-

s d e șah
partide frumoase au mai 
susținut tinerii IJngureanu 
Mincea, muncitor la oale 
I'uiaș Teodor, turnător de 
oțel și alții care au dove
dit reale aptitudini pen
tru acest sport. La con- 
cui;s au participat un nu. 
măr dc 16 tovarăși.

T1RPESCL ALICE 

Pregătirea

în opera de construire a 
socialismului. îndeplinirea 
acestor sarcini este în 
strînsă legătură cu pre
gătirea politico-ideologică 
și profesională a cadrelor 
didactice.

In darea de seamă ți
nută de tovarășa învăță
toare Băț Sidonia cu oca
zia alegerii noului comi
tet sindical al cadrelor 
didactice s-au ridicat o 
serie de probleme legate 
de specilicul muncii pro
fesionale a cadrelor di. 
dactice din orașul nostru.

Adunarea< generală a 
constatat lipsuri proveni
te din insuficienta- pregă
tire profesională, din de
lăsare în activitatea pro
fesională -și indisciplină 
în muncă. Sînt unii pro
fesori care se prezintă ne
pregătiți la ore, necuno. 
scîndu.și îndeajuns ma
teria, făcînd confuzii, 
atît legate dc materia 
respectivă cît și cu ca
racter politic. Consiliile, 
comisiile și cercurile pe
dagogice n-au avut e_ 
ficacitate din cauza sla
bei . preocupări a profe
sorilor față de activita
tea profesională. Au fost 
tratate numai unele pro
bleme legate de specifi
cul școlii ca: „Metode 
și procedee folosite în 

șug și răbdare la așeza
rea fiecărei piese, fie ea 
o mică conductă de pă- 
mint, sau o cochilă de ci- 
teva tone. Ei știu cil o 
neatenție ori cit de mică « 
ar aduce după sine erup
ții la turnarea șarjelor 
de oțel, rebut, pierderi u- 
tit pentru ei cit și pentru 
ceilalți oțelari, pentru în
treaga noastră economie 
națională. De aceea nu 
uită că prin reducerea re
butului după laminare nu
mai cu 5 la sută față de 
admis se poate realiza o 
economie anuală care e- 
chivalează cu costul unui 
bloc de locuințe cu 26 a- 
partamente, sau cu prețul 
a /d autoturisme.

Pe de altă parte, rit. 
mul cu care lucrează te 
face să-i admiri pe men
torii ansamblelor de tur
nare. Montarea a 9 trenuri 
de turnare pe schimb, fa
ță de 6—7 trenuri cile -e 
montau pină acum citeva 
luni nu-i o muncă chiar 
atît de ușoară. Asta în
seamnă 81 — <J<) vago
neți sau 324—369 cochile 
montate de un singur 
schimb.

In fața halei o lozincă 
readuce de fiecare dată a. 
minte oțelurilor că nu
mai un minut de staționa
re neproductivă a cuptoa
relor înseamnă pierderea 
a 110 lei. Și, de aceasta, 
muncitorii și maiștrii din 
hala de pregătire țin sca
mă. lată explicația de ce 
macaralele n-au timp să 
„odihnească". De felul 
cum macaragii știu să de
servească frecare echipă 
depinde asigurarea la limp 
cu garniturile de turnare 
pentru șarje, depinde suc
cesul creșterii producției |

profesională 
didactice 

predarea aritmeticii", 
„Importanța materialului 
didactic în predarea loc- 
rțiilor", „Rdlul științelor 
naturii în școală" și al. 
tele. In cadrul acelorași 
obiecte de învățămînt 
s.au organizat inter-asis. 
tențe și lecții deschise la 
științele naturii, aritme
tică, geografie.

De asemenea la școala 
nr. 1 și 2 din suburbii 
s-au ținut -referate care 
au tratat probleme cu 
caracter profesional ca 
„îmbunătățirea discipli
nei", susținut de tovară
șa Bucică Doina, „Cum 
mă pregătesc în veaerea 
recapitulării materiei" 
prezentat de Elena Citi, 
cescu. In cadrul comisi
ilor pedagogice ale școli
lor nu s-au dezbătut în
deajuns problemele lega
te de îmbunătățirea pro
cesului de învățămînt. 
Schimburile de experien
ță au fost doar formale, 
fără să.și aducă aportul 
în îmbogățirea metodelor 
ele predare.

Pentru o mai temeini
că pregătire profesională 
ar fi necesar să se orga
nizeze mai frecvent con
sfătuirile de producție, 
unde să se dea o aten
ție deosebită cauzei de 

de oțel. In secție, macara
gii Filip Ioan, Azamfiroa- 
ie Ecaterina suit apreciați 
a ți cei mai buni de la 
pregătirea trenurilor de 
turnare.

Toată activitatea celor 
ce lucrează aici este ur
mărită prin punctajul ce 
însoțește întrecerea pe fie
care schimb. In primele 
zile ale lunii, fruntaș era 
schimbul maistrului Bog
dan Grigore care obținuse 
cele mai multe puncte. 
La sfîrșitul decadei i-o lu
ase insă alt schimb îna
inte. Astfel că, la data de 
22 februarie cele mai mul
te puncte erau cîștigate 
de muncitorii conduși de

POȘTA REDACȚIEI
* Tovarășul Ionescu 1. —- construcții metalice 

C.S.H. Ne bucură faptul că ați informat ziarul 
despre alegerea noului comitet sindical din secția 
unde lucrați. Dat fiind însă că materialul trimis 
n-a oglindit princițxtlele probleme ce au fost dez
bătute în adunarea de alegeri el nu a putut li 
publicat.

* Tovarășul Crișan O herase. Cele două sezisări 
ale dumneavoastră le-am primii la redacție și ele 
au fost trimise organelor în drept pentru cercetare. 
Răspunsurile pe care le vom primi le vom face 
cunoscut prin coloanele ziarului

* Tovarășul P. Mihai — laminorul 300. Pe ace 
eași temă ce ne-ațt scris, noi am publicat o notă 
in ziarul „Uzina noastră" nr, 805 din 15 februarie 
a.c. sub titlul „Bufete... goale". Așteptăm și alte 
scrisori.

* Tovarășul Varga Vi orei — bloc 54 OM. Pri
ma dumitale scrisoare adresată ziarului a ridicat 
o problemă destul de im portantă. In urma cercetă
rilor întreprinse de redacție s-a constatai că cele 
șezi sate de do. corespund realității și în consecință 
noi vom publica în curînd un material mai am
plu.

* Tovarășul Boltoș Vasile — operator chimist. 
Propunerile din scrisoarea pe care a-ți trimis-o re
dai firi sînt foarte bune și interesează pe mai mult: 
oameni ai muncii din IIu nedoara. In legătură cu 
cele scrise de dumneata, noi publicăm chiar în a- 
cest număr o notă.

a cadrelor

rămînere în urmă lai în
vățătură a unor elevi. 
Explicarea lecțiilor să 
se facă întrebuințîndu-se 
metoda activă și nicide
cum numai cea expoziti
vă prin antrenarea tutu
ror elevilor la lecții, as
tfel îneît ei să.și însu
șească încă din clasă i- 
deile principale ale aces
teia prin verificarea repe
tată a cunoștințelor. Pro
fesorii trebuie să obiș
nuiască elevii să se 
concentreze asupra pro
blemelor esențiale fără să 
se piardă în amănunte, 
deoarece de problemele 
esențiale depinde în cea 
mai mare parte însuși
rea lecției. Predarea să 
se facă la nivelul de în
țelegere al elevilor evi. 
tîndu-se pe cît este 
posibil terminologia bom
bastică sau neclară. In 
vederea asigurării unei 
instruiri sistematice a e- 
levilor este necesară în
trebuințarea materialului 
didactic la diferite specia
lități ca geografia, fizica., 
științele nă’turii,. chimie 
etc. Prin prezentarea 
materialului didactic 
în fața elevilor, fi
xarea cunoștințelor va 
fi mai temeinică și mult 
mai ușoară îmbogățind 

maistrul Zanef Zâne, cu. 
re au înscris 5.600 puncte, 
urmați de cei conduși de 
maistrul Bogdan Grigore. 
cu o diferență de 316 pun
cte.

Poate că azi schimbul 
fruntaș este altul. E un 
fapt firesc. In întrecerea 
pentru o producție sporită 
de oțel, muncitorii și teh
nicienii din hala de pre
gătire — ajutoare de nă
dejde ale oțelarilor — 
concură prin asigurarea la 
timp a cuptoarelor cu an- 
samblele de turnare — fă
ră de care nu este posibi
lă realizarea unei produ țt, 
ritmice la oțel.

GARAI ACU 10AN

efectiv asimilarea lecției
In procesul de politeh 

nizare a învățămîntului 
cadrele didactice din ora
șul nostru trebuie să 
mobilizeze elevii, să le 
dezvolte dragostea pen
tru deprinderile practice. 
Prin politennizare se fa
ce legarea teoriei de pra
ctică, ridicîndu.se în fe
lul acesta munca pe o 
trea.ptă superioară.

Pentru ajutorarea fii
lor de muncitori, ai că
ror părinți se află în pro
ducție, s-au organizat 
ore de meditații și con
sultații la matematică, fi
zică. chimie, limba ro- 
mînă, rusă, franceză și 
altele atît la școala me
die din O.M. 1 cît și 2. 
Acestea n.au dat întot
deauna rezultatul dorit.

Cadrele didactice tre
buie să fie exemplu de 
disciplină în fața elevilor. 
Profesorul n-are voie ofi 
se mulțumească cu cele 
trei ore de curs pe zi, ca 
apoi să plece fără a se 
mai interesa de activita
tea elevilor.

O iipjă de consecvenți 
s-a observat la cadrele 
didactice din orașul nos. 
tru în ce privește aspec
tul muncii culturale. 
Cercul dramatic, corul la 
care se înscriseseră ini
țial entuziasmate o mare 
parte din cadrele didac
tice au fost desființate.

, A. N.
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Colectivul uzi nei de motoare electrice 
Werbigerode (R.DXî:) a reușit să realizeze 

mașini universa le care înlocuiesc multe 
mașini. In foto: o realizare care înlocuieș

te o serie întrea gă de mașini și ridică 
productivitateâ muncii cu 380tyu.

ȘI SECURI TATII
(Urmare din pag. l-a)

In focul luptelor crîn- 
cene. Forțele Armate So
vietice se maturizau 
se întăreau, dădeau 
micului lovituri tot 
nimicitoare, 
lingrad 
grupul 
ne cu 
330.000 
luptele 
Ucraina, 
Romînia au fost zdrobi
te 125 divizii inamice. La 
bătălia grandioasă pentru 
cucerirea Berlinului par
tea sovietică a utilizat 
41.000 de piese de arti
lerie și aruncătoare 
mine, 6.300 tancuri 
8 400 avioane I

Peste 7 milioane de 
tați sînt decorați cu ordi
ne și medalii ale U.R.S.S, 
Vor rămîne nemuritoare 
faptele eroice săvîrșite de 
N. Gastello, V. Talalihin, 
A. Matrosov, 1. Smirnov, 
Zoia 
Liza 
kov 
șev, 
și mii de fiice și fii eroici 
ai poporului sovietic.

Zdrobind Germania lut- 
leristă, Armata Sovietică 
nu numai că și-a apărat 
patria, dar a salvat în
treaga omenire de înrobi
rea fascistă. Omenirea 
nu va uita niciodată fap
tele eroice ale poporului 
sovietic, ale ostașilor so. 
vietici eliberatori. Războ
iul a confirmat marea su
perioritate a orînduirii so
ciale și de stat sovietice 
socialiste.

Împreună cu ostașii Ar
matei Sovietice, împotri
va fascismului au luptat 
umăr la umăr ostașii ce
hoslovaci, polonezi, iugos
lavi, iar mai tîrziu arma
tele romînă și bulgară. La 
zdrobirea militariștilor ja
ponezi a participat activ 
eroica armată populară de 
eliberare a Chinei, Unul 
din rezultatele istorice 
ale celui de-a-1 doilea răz
boi mondial a fost apa
riția în Europa și Asia a 
mai multor noi state li
bere, a sistemului mondi
al socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică.

Anul acesta Ziua Arma
tei Sovietice și Flotei Ma
ritime Militare se sărbăto
rește în condițiile cons
trucției desfășurate a co
munismului în U.R.S.S. 
Rezultatele remarcabile a- 
lc primului an al septe- 
nalului bucură pe toți oa. 
menii sovietici Producția 
globală ai industriei so
cialiste a depășit în anul 
1959 aproape de 40 de ori 
volumul producției Rusiei 
țariste din anul 1913 și de 
4,7 ori — volumul produc
ției Uniunii Sovietice din 
anul antebelic 1940. In 
ritm și mai înalt se dez
voltă industria grea —

Și 
ina. 
mai 
Sta-Lîngă

fost lichidat 
trupe gei 

efectiv 
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Kosmodemianskaia.
Ceaikina, V. Kloci- 

— Diev, D. Karbî-' 
M. Djalil și de mii

temelia temeliilor econo
miei sovietice.

Plenara din decembrie 
a C.C. al P.C.U.S, a făcui 
bilanțul rezultatelor obți
nute în anul 1959 în agri
cultură și a trasat un 
vast program de dezvolta
re a agriculturii în peri, 
oada următoare. „In 
U.R.S.S,, se spune în 
hotărîrea plenarei, există 
în prezent toate condițiile 
necesare unui avînt puter
nic și continuu al tuturor 
ramurilor producției a- 
gricoîe".

Ritmul înalt de creștere 
a producției industriale și 
agricole sporește puterea 
țării și asigură creșterea 
neîntreruptă a nivelului de 
trai al poporului. Crește 
în permanență venitul na
țional, sporește salariul 
real, se reduce ziua de 
lucru ; știința, cultura, ar
ta, învățămîntul public, o- 
crotirea sănătății, cuceresc 
mereu noi culmi. In țară 
se desfășoară o uriașă 
construcție de locuințe, se 
înalță cu sutele și i 
noi șcjoli, spitale, 
șe. A continuat să 
dezvolte democrația 
cialistă, crește și se în- 
Jlărește pi îetenia. dintre 
popoarele U.R.S.S., se 
consolidează unitatea 
tnoral-politică a întregii 
societăți sovietice, ies la 
iveală tot mai mult posi
bilitățile lui creatoare.

Bucurîndu-se de suc
cesele construcției comu
niste în țara lor, oa
menii sovietici se bucură 
dm suflet și de marile 
realizări ale prietenilor 
din lagărul socialist. Pri 
etenia Uniunii Sovietice 
cu țările de democrație 
populară este profundă 
și de nezdruncinat.

Uniunea Sovietică și 
toate statele socialiste 
promovează cu consec
vență politica păcii. Prin 
natura sa, socialismul 
este incompatibil cu răz
boaiele de acaparare.

Datorită guvernului so
vietic, anul 1959 a fost 
anul slăbirii încordări: 
internaționale. In S.U.A, 
declarațiile lui N. S 
Hrușciov, luptător înflă
cărat pentru pace, au 
deschis multor americani 
ochii asupra adevărului 
despre Uniunea Sovieti
că, despre politica ei de 
pace, au dat 
spira tori lor 
rece".

Propunerile 
sovietic cu 
dezarmarea generală 
totală, prezentate de N. 
S. Hrușciov la Organiza
ția Națiunilor Unite, sînt 
sprijinite de milioane de 
oameni din toate țările. 
Propunerile noastre 
duc o impresie cu 
mai puternică cu 
sînt făcute de cel 
puternic stat socialist.

cea de-a 
Sovietu. 
U.R.S.S, 
Hrușciov 
aplauzele 
deputați.

lovituri in-
„războiului

guvernului 
privire la 

Și

pro- 
atît 
cît 

mai

In raportul la 
IV-a sesiune a 
lui Suprem al 
tovarășul N. S. 
a declarat în 
furtunoase ale 
lor : .,

„Putem afirma pe bu
nă dreptate că niciodată 
încă în decursul întregii 
istorii glorioase a statu
lui sovietic, apărarea ță
rii noastre n-a fost asi
gurată atît de bine ca 
în prezent împotriva 
oricăror eventualități și 
atentate din afară. Nicio. 
dată încă influența Uni
unii Sovietice în treburi
le internaționale, presti
giul ei, ca bastion al pă
cii n-au fost atît 
mari ca astăzi".

U.R.S.S, este prima 
țară din lume care a în
cetat experiențele cu ar
ma atomică și ci: hidro
gen și a chemat 
și Anglia să-i 
exemplul. Dînd 
piu celorlalte
LLR.S.S, reduce în mod 
sistematic efectivul forțe
lor sale armate. Numai 
în anii 1955—1958 efec
tivul Armatei și Flotei 
Sovietice au fost reduse 
cu 2.140.000 de oameni.

In prezent, la propu. 
nerea Consiliului de Mi
niștri, Sovietul suprem al- 
U.R.S.S. a adoptat hotă
rîrea cu privire la o nouă 
și importantă reducere a 
forțelor armate — cu în
că 1.200.000 de oameni. 
Astfel, Armata sovietică 
și Flota Maritimă Mili
tară vor număra în rîn- 
durile lor 2.423'.0(X) de oa-

meni. /Această hotărîre a 
fost întîmpinată cu 
flețire de poporul 
etic, de ostașii lui, 
cum și de 
gresiști din 
care doresc 
te pacea.

Armata Sovietică este 
vlăstar al poporului, ea 
este formată din munci
tori, colhoznici, intelectu
ali, în ea sînt reprezen
tate toate naționalitățile 
din Uniunea Sovietică. Zi 
de zi, ceas de ceas ar
mata este legată prin r.îii 
de fire de poporul ei, tră. 
iește cu gîndurile lui.

Poporul sovietic mani 
festă o mare grijă față 
de forțele sale armate. 
Acestei griji ostașii îj 
răspund printr-o dragos
te și un atașament filial. 
An de an se întărește tot 
mai mult prietenia tovă
rășească dintre unitățile 
de ostași și echipajele de 
mariftari pe de-o parte și 
colectivele uzinelor, fabri
cilor, colhozurilor, sov
hozurilor, instituțiilor, in
stituțiilor de învățămînt 
pe de altă parte.

Forțele armate ale U- 
munii Sovietice își In. 
tîmpină cea de-a 42-a a- 
niversare pline de forțe, 
sirîns unite în 
scumpului partid
nist leninist, al Comitetu
lui său Central și al gu
vernului sovietic. Ostașii 
armatei și flotei, pătrunși 
de devotamentul fără 
margini față de poporul 
lor stau vigilenți de stra
jă păcii și securității pa
triei socialiste.

PE SCURT
La 'Varșovia a avut loc 

o plenară a Comitetului 
pe întreaga Polonie

Frontului unității poporu
lui, consacrată sarcinilor 

al ■ acestei organizații politi-

Ce de masă în 
sărbătoririi unui 
de existență a 
polonez.

mileniu 
statului

OAMENI
Orinduite în linie drea

ptă, cele 9 coșuri de Un
gă uriașa hală a lamino
rului bluming stau parcă 
de veghe întregii așe
zări din Lunca Cernii, 
Actul de „naștere” al pri
melor șase datează de un 
an și ceva. Celelalte trei 
coșuri sînt noi-nouțe. Toa
te însă sînt construite du
pă același „calapod". Ni
mic nu le deosebește, în 
afară de faptul că au 
fost înălțate în perioade 
diferite.,.

In ziua aceea cind pa
șii m-au purtat prin aceas
tă fortăreață a Hune dori
cei oameni din echipa 
zidarului șamotor Hafailă 
Constantin erau cațăr ați 
sus, în virful coșului tir. 
7 Acolo, la o înălțime a- 
mețitoare, în bătaia ploii, 
ei montau de zor ultimul 
rînd de clavouri, iar în 
interior căptușeau cu că
rămidă refractară ultima 
porțiune a coșului. Ca să 
discuți cu vreunul din a- 
cești destoinici zidari

SUB ... TENSIUNE
era imposibil în timpul a- 
ceia. Totuși, mi-a fost dat 
să aflu de la alții cite 
ceva despre ci. Și cel mai 
important este că echipa 
și-a schimbat locul de 
muncă de la coșul nr. 9 
la coșul nr. 7 unde lucră
rile erau rămase în ur
mă. Datorită strădaniilor 
depuse de întreaga echipă, 
rămînerea în urmă a fost 
recuperată și coșul s-a 
terminat cu aproape 8 zile 
înainte de termenul stabi
lit.

Asemeni oamenilor lui 
Rafailă Constantin, lu
crau in acea zi cu un 
entuziasm aprope de ne- 
descris și cei cîțiva tineri 
care nu mai pridideau cu 
descărcatul autocamioane
lor cu cărămizi, precum și 
cei ce alimentau din plin 
betoniera care nu sta o 
clipă.

...In hală zorul muncii 
era și mai mare. Aflați în 
prima linie de „bătaie" 
— spuneau unii, oamenii 
de cele mai diverse me

serii și specialități se gă
seau sub o... mare ten
siune, O tensiune a mun
cii sirguincioase, atente 
și pline de eroism, am 
putea spune, ce făcea ca ' 
întreg șantierul să pulse
ze de viață. Harnicii corț- 
saruclori erau angajați 
într-o aprigă întrecere. In 
vreme cp unii cărau neîn
cetat mortar special, iar 
oamenii necalificați purtai: 
din mîini în mîini cără
mizi trainice, meșterii și 
ajutoarele lor le așezau 
rinduri compacte pe fun
dul capacelor, pe vetrele 
cuptoarelor și în recupe
ratoare. Era greu să vezi 
pe cineva stind fără să 
facă vreo treabă, fie ea cit 
de mică.

La început nu înțele
geam de ce era otita zor, 
de ce se ducea o astfel 
de bătălie pe toate frontu
rile. Mai tirziu. după ce 
am stat de vorbă cu arhi
tectul Bota Nicolae, un ti- 
năr scund și slăbuț, m-am 
dumirit. Cu toate că ei

cîștigaseră la fiecare ope
rație timp prețios, cons
tructorii erau totuși hotă- 
rîți să sfirșească și mai 
grabnic construcția prime
lor două cuptoare adinei. 
Prin darea acestora în 
exploatare înainte de ter
men, zidarii șamotori din 
brigăzile îndrumate de Bo- 
dor Ștefan, loan Lisandru,

Dinu loan și toți ceilalți 
oameni de pe șantierul nr. 
3 — grupul li I.'.Ș.H, — 
își dădeau seama că ast
fel patria va putea primi 
în plus mai multe tone 
de laminate și că ci vor 
putea să pornească mai de 
vreme la construcția ce
lorlalte cuptoare adinei...

A. B.

Lăcătuș, președinte și ... decorat
(Urmare din pag. Il-a)

chiar acasă la salariați 
de a vedea condițiile lor 
de viață în. care trăiesc. 
Depunînd o muncă asi
duă și neîntreruptă el a 
contribuit la asigurarea a 
40 locuințe pentru munci
torii instalatori din com
plexul respectiv.

Aceste exemple au fost 
reflectate și în darea de 
seamă, cu ocazia noilor 
alegeri, c.înd întreaga 
masă apreciind ca bune

rezultatele muncii obținu
te îti anul 1959 a hotărî! 
ca Mdlancea Teodor să 
fie reales din nou preșe
dinte al comitetului sin
dical de secție.

Multe lucruri frumoase 
se pot spune despre acest 
destoinic lăcătuș și preșe
dinte de sindicat. Pe 
de altă parte pentru mun. 
ca depusă în producție h 
23 August 1959 el a fos 
decorat cu Ordinul Munci 
cl. Ilf-a....

Dezlegarea Aritmogrifului sportiv din 
numărul trecut.

A — B — [olanda Balaș.
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