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COMUNICAT
In ziua d.e 1 august I960 a avut loc ședin

ța plenară a G.G. al P. M.R.
La primul punct al ordinii de zi plenara a 

ascultat o informare pre zentată de tovarășul Al. 
Moghioroș cu privire la mersul lucrărilor agrfcole 
și a stabilit măsuri în vederea pregătirii campa
niei agricole de toamnă.

La al doilea punct al ordinei de zi a plena
rei, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a prezentat o 
dare de seamă cu privire la Consfătuirea
reprezentanților partide 
citorești din țările socia 
București în timpul Cor. 
P.M.R.

Plenara a adoptat în 
prin care aprobă activita 
Comunicatul adoptat la

REZO
Plenara C.C. al P.M.R., 

ascultind darea de seanță 
a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej cu privire 
la Consfătuirea de la 
București a reprezentanți
lor partidelor comuniste 
și muncitorești din țările 
socialiste, aprobă în u- 
nanimitate activitatea de
legației Partidului Mun
citoresc Romîn, precum 
și Comunicatul Consfă
tuirii, care a constituit o 
nouă manifestare a unită
ții partidelor comuniste ți 
muncitorești, a coeziunii 
lagărului socialist.

Plenara împărtășește 
în totul aprecierea Comu
nicatului că desfășurarea 
^alimentelor internațio
nale a confirmat pe de
plin justețea analizei pro
blemelor fundamentale 
social-politice ale timpu
lui nostru, cuprinsă în 
Declarația adoptată de

SE ÎNDEPLINESC p 
CONTRACTULUI

REVEDERILE 
COL ECT I V

Săptămîna trecută a a- 
vut loc la clubul „Fiii- 
mon Sirbu" din O T. con
ferința membrilor de sin
dicat din I.G.S.H. Cu a- 
ceastă ocazie, tovarășul 
Cogan Alexandru, direc
torul general al între
prinderii, a prezentat o 
dare de seamă privind 
realizările din contractul 
colectiv pe primul semes
tru al anului curent. Atît 
din darea de seamă cît 
și din discuțiile care s-au 
purtat pe marginea ei, a 
reieșit — printre altele 
— contribuția muncitori
lor, inginerilor și tehni
cienilor la îndeplinirea 
sarcinilor de producție, 
prevăzute în contractul 
colectiv.

Astfel, o serie de obi
ective industriale și so
ciale au fost predate be
neficiarului înainte de 
termenj Printre acestea 

lor comuniste și mun- 
liste, care a avut loc la 
greșului al III-lea al 

unanimitate o rezoluție 
tea delegației P.M.R. și 
Consfătuire.

LUTIE
Consfătuirea de la Mos
cova din noiembrie 1957 
și în Manifestul Păcii. 
Aceste documente își pă
strează în întregime ac
tualitatea și reprezintă 
Carta mișcării comuniste 
și muncitorești contempo
rane în lupta pentru 
pace, democrație și so
cialism.

Plenara relevă marea 
însemnătate teoretică și 
practică a tezelor Con
greselor al XX-lea și al 
XXI-lea ale P.C.U.S., ale 
Declarației de la Mos
cova și ale Manifestului 
Păcii cu privire la ’posi
bilitatea reală a preîn- 
tîmpinării războaielor, la 
necesitatea promovării 
consecvente a politicii le-t 
niniste de coexistență 
pașnică, precum și cu 
privire la formele și căile 
de trecere de la capita
lism la socialism.

se află cuptoarele nr. 
7—9 de la laminorul 
biuming, cuptoarele nr. 
2—3 ale bateriei de semi- 
cocs de la Călan, intro
ducerea gazului metan la 
furnalele - 5—6, noul sta-

In frontul întrecerii socialiste
Datorită Unei strînse 

colaborări între comitetul 
sindical și conducerea 
întreprinderii, întrecerea 
socialistă a atins o treap
tă superioară, avînd ca 
obiectiv principal ridica
rea tuturor constructorilor 
la nivelul fruntașilor. în
că de la începutul anu
lui, colectivul de muncă 
al grupului montaj a che
mat la întrecere socia
listă toate grupurile de 
șantiere, care la rîndul 
lor au răspuns cu obiec
tive și angajamente con
crete.

Trăsătura esențială a 
vieții internaționale con
temporane este creșterea 
și întărirea continuă a 
forțelor socialismului și 
păcii. Așa cum s-a ară
tat în Declarația de la 
Moscova, coținutul prin
cipal al epocii noastre 
este trecerea de la capi
talism la socialism, i- 
naugurată de Marea Re
voluție Socialistă din Oc
tombrie, dezvoltarea mon
dială contemporană fiind 
determinată de mersul și 
de rezultatele întrecerii 
dintre cele două sisteme 
sociale opuse.

Datorită profundelor 
schimbări în raportul de 
forțe pe arena internațio
nală în favoarea socialis
mului și păcii, în epoca 
noastră a devenit cu pu
tință să se zădărniceas
că încercările cercurilor 
agresive imperialiste de 
a împinge omenirea în 
război.

Politica de apărare a 
păcii, de coexistență paș
nică între toate statele, 
dusă de Uniunea Sovie
tică și de celelalte țări 
ale lagărului socialist, 
are un uriaș ecou în în
treaga lume, a întărit 
prestigiul, sistemului mon
dial socialist și al ideilor 
socialismului în lumea 
întreagă, contribuie la 
demascarea politicii cercu
rilor imperialiste agresive 
care caută să împiedice 
destinderea internațională 
și să submineze pacea 
între popoare, la crește
rea și activizarea forțelor 

dion sportiv cu 15.000 
locuri, un număr de 462 
apartamente și altele. Re
dăm mai jos aspecte din 
munca productivă a con
structorilor.

Din cele 398 brigăzi 
înființate în întreprindere, 
110 au fost declarate 
fruntașe în muncă. Tot
odată au mai cîștigat ti
tlul de fruntași 470 con
structori pentru succesele 
importante obținute în 
îndeplinirea și depășirea 
graficelor de producție. 
Printre aceștia se numără 
tovarășii Laszlo Francisc, 
Brănișteanu Titi, Weber 
Andrei, Mănescu Vaier, 
Balotescu Dezideriu, Gri- 
goruț Vasile, Pascu Ion 
și mulți alții.

O mare amploare a 

care luptă pentru pace, 
pentru progres social, 
pentru independență na
țională a popoarelor, pen
tru interesele vitale ale 
celor ce mmucsc.

Chezășia succesului în 
lupta împotriva imperia
lismului, pentru pace și 
socialism constă în fide
litatea de nestrămutat 
față de marxism-leninism 
și în capacitatea de a a- 
plica în mod creator a- 
ceastă măreață învățătu
ră în condițiile dezvoltă
rii sociale contemporane ; 
în combaterea consec
ventă a revizionismului 
ca și a sectarismului și 
dogmatismului stîngist ca
re duce la subaprecierea 
forțelor păcii și socia
lismului, la demobilizarea 
și dezorientarea lor, la 
aprecierea greșită a sar
cinilor ce stau în fața 
partidelor comuniste și 
muncitorești; în continua

Sume noi în contul 
de economii

Colectivul de muncă al 
atelierelor centrale de 
reparații de la I.C.S.H. 
duce o întrecere susți
nută pentru realizarea 
reparațiilor de calitate la 
utilajele ce lucrează pe 
șantiere și obținerea de 
noi economii. Din rîndul 
fruntașilor în întrecerea 
desfășurată în luna iulie 
s-au remarcat muncitorii 
din brigăzile conduse de 
tinerii Ilea Vicențiu, Pe

luat și întrecerea pe pro
fesii, la care participă un 
număr de peste 1.100 to
varăși — zidari, ferari- 
betoniști, electricieni, su
dori, strungari etc. In 
urma rezultatelor bune 
obținute în muncă, comi
tetele sindicale au înmî- 
nat steagurile roșii de 
producție la 35 brigăzi 
fruntașe și au acordat ti
tlul de cel mai bun me
seriaș la peste 40 mun
citori.

Ga o consecință fireas
că a consfătuirilor orga
nizate cu brigăzile frun
tașe pe diferite teme, care 
adesea au căpătat forma 
Unor rodnice schimburi 
de experiență, s-au des
coperit inițiative creatoa
re, îndrăznețe. Astfel, co
lectivul de muncă al 
grupului 4 construcții ci
vile a dat naștere la o

CITIȚI
în acest număr :

— Ecouri ale vieții noi
(pag. II-a)

— Pregătiri în vederea 
deschiderii noului an 
în învățămîntul U.T.M.

(pag. 3-a)
— Partidului, întreaga 

mea recunoștință
(pag. 3-a)

— Prin unitățile de de
servire ale T.A.P.L.
— Raidul nostru — 

(pag. 4-a)

întărire a unității și co
eziunii indestructibile a 
mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale, a 
unității frățești a țărilor 
lagărului socialist.

Partidul .Muncitoresc 
Romîn, mobilizînd între
gul popor muncitor la 
lupta pentru realizarea 
sarcinilor trasate de Con
gresul al III-lea în ve
derea desăvîrșirii con
strucției socialiste, va 
milita mai departe cu 
toate forțele, în strînsă 
unire cu marea Uniune 
Sovietică, cu celelalte 
țâri socialiste și cu par
tidele frățești din lumea 
întreagă, pentru a ține 
trează vigilența popoare
lor față de uneltirile 
cercurilor imperialiste a- 
gresive, pentru promova
rea principiilor coexisten
ței pașnice, pentru trium
ful. nobilei cauze a păcii 
și socialismului.

--------------------------------------

trescu /lie și alții care 
au înscris depășiri medii' 
de plan de 14—15 la 
sulă.

In lupta pentru redu
cerea prețului de cost al 
lucrărilor efectuate în lu
na iulie, brigada tovară
șului Ghireș Vilhelm o- 
cupă un loc de frunte. 
Ea a înscris în contul de 
economii o nouă sumă : 
8.765 lei prin economisi
rea diferitelor materiale.

inițiativă valoroasă : con
struirea unui bloc cu 24 
apartamente din economi
ile realizate la celelalte 
blocuri. Dovedindu-se po
sibilă de realizat, această 
inițiativă a fost susținu
tă din plin de ceilalți 
muncitori din întreprin
dere.

Datorită entuziasmului 
cu care au lucrat, mun
citorii din acest grup au 
obținut succese frumoase 
în întrecerea socialistă. 
In cinstea celui de-al 
IlI-Jea Congres al parti
dului, ei și-au realizat an
gajamentul de 200 apar
tamente și au predat în 
plus alte două aparta
mente. Rezultate bune a 
obținut și grupul de șan
tiere instalații care a cîș
tigat steagul de fruntaș 
pe întreprindere.

(Continuare în pag. 3-a)

CÎMP LARG -

A răspîndi și aplica pe 
scară largă cele mai bu
ne metode de muncă este 
o sarcină care trebuie să 
fie mereu în centrul 
preocupării organelor și 
organizațiilor de partid, 
a comitetelor sindicale 
precum și a conducerii 
întreprinderii.

In noiembrie 1959 o 
interesantă și valoroasă 
inițiativă a cțelarilor din 
secția O.S.M. I a prins 
viață și a dat roade 
deosebit de bune. Pentru 
ridicarea ni
velului de 
cunoștințe teh
nice și de 
cultură generală a mun
citorilor, oțel aria Martin 
nr. 1 s-a transformat în- 
tr-o adevărată secție 
școală. Ingineri și profe
sori de la școlile din 
oraș au predat săptă- 
mînal, pentru fiecare 
schimb, lecții de aritme
tică, fizică — ce au cu
prins noțiuni de căldură 
și mișcarea fluidelor — 
chimie — despre elemen
te și reacții chimice — 
geografie și igienă a 
muncii.

Principala sarcină pusă 
imperios de secția școa
lă a fost crearea unei 
platforme de cunoștințe 
generale care să permită 
muncitorilor — tuturor 
muncitorilor — de la 
O.S.M. 1, acumularea, 
într-un viitor apropiat, a 
unor noțiuni mai com
plexe de specialitate, atît 
de necesare promovării 
cu succes a progresului 
tehnic în industria noa
stră siderurgică. Trebuie 
subliniată aici preocupa
rea unor lectori pentru 
buna pregătire a lecți
ilor, pentru însoțirea a- 
cestora de explicații pe 
bază de material didactic 
ales cu grijă, ca și pen
tru prezentarea unor fil
me documentare care — 
se poate afirma cu toată 
certitudinea — au con
tribuit la lărgirea cunoș
tințelor colectivului de o- 
țelari.

Documentate și intere
sante s-au dovedit a fi 
lecțiile de chimie (lectori 
inginerii Mihai Grigore 
și Chindler Nicolae) de 
geogratie (lector prol. 
Gemeniuc Emilia), cele 
privitoare la profilaxia 
unor boli profesionale și 
nu poate fi motivată nici
decum superficialitatea 
multora din lecțiile de 
fizică ale profesorului 
Zăvoianu loan.

....... .............. ♦» .................... -

Înfîmpinînd al III-lea congres 
al U. T. M.

Tinerii din cadrul sec
ției laminorul trio întîm- 
pină cel de al III-lea 
Congres al U.T.M. cu 
frumoase succese în ac
tivitatea de producție și 
munca patriotică. Sub 
îndrumarea organizației 
de partid și mobilizați 
de organizația U.T.M. ei 
au strîns și predat oțelă- 
riilor combinatului de 
la începutul anului și 
pînă acum peste 280 to
ne fier vechi. De aseme
nea, în luna iulie tinerii 
de aici au adus cea mai

Pe lingă tematica lar
gă a lecțiilor de cultură 
generală au fost de mare 
importanță lecțiile de 
specialitate strîns legate 
de practica zilnică a 
muncii oțelarilor. Iată 
cîteva: „Materialele re
fractare utilizate în oțe- 
lării", „Despre elaborarea 
oțelului calmat și necal
mat", „Rebutul în oțelă- 
rie și laminor", „Pregă
tirea trenului de turna
re", „Conducerea focului 
în cuptorul Martin", care 

au fost pre
date de in
ginerii din 
oțelărie. E- 

serițiale au fost exempli
ficările privitoare la di
ferite situații — adesea di
ficile — ivite în munca o- 
țelarilor și este semnifica
tivă grija inginerilor-lec- 
tori de a urmări cum 
sînt aplicate practic noile 
cunoștințe.

Un asemenea bun e- 
xemplu îl constituie in
ginerul Șerban Gheorgh 
care nu s-a mulțumit 
doar cu o observare a- 
tentă a felului cum mun
citorii aplică cele învă
țate ci i-a îndrumat și 
sprijinit competent și în 
permanență. Același lu
cru se poate spune și 
despre inginerii Dehelea- 
nu Cornel și Niță Gheor
ghe. Multe din lecții au 
fost însoțite de prezen
tarea unor probe și de 
explicarea amănunțită a 
cauzelor care au folosit, 
care au dăunat calității 
citîndu-se numele celor 
care au muncit bine ca 
și a celor care au neso
cotit aplicarea celor mai 
bune metode in procesul 
de producție.

Organizarea acestei 
secții școală a dat la i- 
veală nepotolita sete a 
olelarilor din secția l-a 
de a învăța, de a deveni 
oameni multilateral in- 
struiți. Sînt grăitoare in 
acest sens numeroase e- 
xemple cum este cel al 
macaragiului Vîntu Iu
lian sau al topitorului 
Bodnariuc Alexandru care 
deși veneau zilnic cu tre
nul rămîneau totuși la 
lecții; de asemeni, maca
ragiii Mărilă Simion și 
Mara loan, prim-topito- 
rul Mihăilă Simion și 
turnătorul Țoras Filip, 
Din totalul muncitorilor 
din secție 80 la sută 
frecventau școala. Este 
neîndoielnic faptul că a- 
cest procent ar fi fost și

(Continuare în pag. 4-a) 

mare parte de contribu
ție la îndeplinirea și de
pășirea cu 2,52 la sută 
a sarcinilor de plan.

La realizarea sarcinilor 
de producție au contri
buit deopotrivă schimbu
rile conduse de tovarășii 
Stănescu loan, Coșeru 
Vasile și Luca Ioan, iar 
la colectarea fierului 
vechi s-au evidențiat ti
nerii Rusu Niculescu, Bo« 
roșescu David, Apetre 
Constantin și Mitu loan.

JUVERDEANU IOAN 
corespondent



UN LUCRU FIRESC

De îndată ce au intrat 
în vigoare noile prețuri, 
magazinele din orașul 
nostru au devenit parcă 
neîndestulătoare pentru 
marele număr de cumpă
rători. Este și firesc : 
cuantumul cumpărături-

—-------- —------♦<

LA MAGAZINUL „BIJUTERIA"...
In 8 zile, după ce noile prețuri au intrat în vi
goare s-au vîndut 155 ceasornice de mînă (cu cca. 
80 de ceasornice mai mu lt, în comparație cu pri
mele opt zile ale lunii iu lie) și 50 ceasornice deș
teptătoare, a căror valoa re a ajuns la cca. 
100.000 lei.

OCC
»>••• Prin 

aplicarea măsu
rilor de reducere a 

prețurilor^la mărfurile de
mai sus șfprin gratuitatea manua

lelor școlare, populația va cîștiga CIRCA UN 
MILIARD DE LEI ANUAL, ceea ce va contribui la 

ridicarea în continuare a nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii".

tor făcute de oamenii 
muncii a crescut simți
tor, raportat la aceeași 
sumă de bani folosită cu 
cîteva zile în urmă.

O mare afluență de 
cumpărători au cunos- 
cut-0 magazinele de încăl

țăminte care au fost a- 
provizionate din abun
dență cu mărfuri ale că
ror prețuri de vînzare au 
fost reduse. Reducerile 
cuprinse între 7 și cca. 
.3 la sută, efectuate la 
acest sortiment a dat 
posibilitatea oamenilor 
muncii să-și îmbogățeas
că simțitor garderoba? 
proprie, bugetul familiei 
„suportînd" de astă da
tă cu mai multă ușurin
ță noile cheltuieli.

In primele șase zile 
(25—30 iulie a. c.) care 
au urmat recentei hotă- 
rîri a partidului și gu
vernului, magazinul de 
încălțăminte nr. 4 a vîn- 
dut cumpărătorilor hune- 

! doreni aproape 900 pe- 
| rechi încălțăminte, cu 
I 400 mai mult față de pe

rioada corespunzătoare 
din luna precedentă.

IN FOTO: Un instan
taneu specific acestor zi
le, luat în magazinul a- 
mintit.

BUCURIA 
GOSPODINELOR
Deosebit de îmbucură

tor pentru gospodine a 
fost acel capitol din re
centa Hotărîre a partidu
lui și guvernului, care 
se referă la reducerea 
prețurilor de vînzare la 
perdelele țesute și trico
tate din bumbac și mă
tase, la confecțiile de 
galanterie din mătase na
turală. Reducerile efec
tuate la aceste sortimente 
de mărfuri, care ating un 
procent începînd de la 10 
piuă la peste 61 la sută, 
nu numai că le-a dat po
sibilitatea să-și amenaje
ze căminele cu mai mult 
gust dar le-a creat și o 
nouă sursă de economii 
la bugetul familiei.

Cum era și de aștep
tat aglomerația este mai 
accentuată în aceste zile 
la raionul in care se 
vînd perdele în cadrul 
magazinului. Acest lucru 
face ca însăși responsa
bila magazinului, tovară
șa Ivanciu Carola să dea 
o mînă de ajutor vînză- 
toarelor din raion, pentru 
ca buna deservire a cum
părătorilor să nu sufere.

Este îndeobște cunos
cut că cele două siste
me sociale mondiale, so
cialist și capitalist, se 
deosebesc fundamental 
printr-un lanț nesfîrșit 
de contraste existente în 
toate domeniile vieții, și 
îndeosebi in domeniul 
condițiilor de muncă și 
de trai ale oamenilor. 
Dacă în țările capita
liste evoluția acestor 
condiții (in regres) se 
caracterizează prin tran
sformarea omului in ro
bot, simultan cu scumpi
rea costului vieții șt 
scăderea salariilor, in 
țările socialismului — 
din familia cărora fa
cem și noi parte:

...Cu puțin timp îna
inte de vestea noilor re

duceri de prețuri la ne
numărate bunuri de 

larg consum, o hotărîre 
a partidului și a Consi
liului de Miniștri arun
ca sămința stimulativă 
a bucuriei in ogorul 
fertil pe care-și desfă
șoară activitatea anu
mite categorii de oa
meni ai muncii din pa
tria noastră. Este vor
ba de hotărirea privi
toare la pregătirea și 
promovarea cadrelor 
tehnice, economice șl 
de cercetare științifică, 
precum și la îmbunătă
țirea salariilor lor. 
Printre altele, din hotă-

hotă- 
purtid 

eloc- 
se în
de ri- 
a ni-

Munteanu Ion — ma
istru la secția I-a fur
nale : „Recentele 

rîri adoptate de 
și guvern arată 
vent cit de mult 
grijește partidul 
dicarea continuă
valului de trai al celor 
ce muncesc. Conștienți 
că noile reduceri de 
prețuri au fost posibile 
în urma succeselor eco
nomice dobîndite de oa
menii muncii, jurnaliștii 
din schimbul pe care-l 
conduc vor munci cu 
mai mult spor pentru a 
depăși cu 15—20 la su
tă indicii de exploatare 
a agregatelor planificați

DOUĂ

MILIARDE

LEI!
I

fîrrt de meii sus reiese 
ci in afară de atenția 

și grija ce se acordă 
activității acestora, ve
niturile oamenilor mun
cii din categoriile a- 
mint it e vor crește, prin 
sporurile aduse sala
riilor și fondurilor de 
premieri, cu aproape 
un miliard lei.

Pe de altă parte, în 
urma măsurilor stabilite 
de recenta Hotărîre a 
Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc 
Romin și a Consiliului 
de Miniștri cu privire 
la noua reducere de 
prețuri la unele bunuri 
de larg consum, venitu
rile poporului nostru au 
crescut cu încă un mi
liard lei.

Două miliarde de lei 
in plus în „casa" har
nicului și talentatului 

nostru popor care, entu
ziast construiește o via
ță nouă/ Încurajatoare, 
aceste ecouri ale vieții 
noi se propagă cu repe
ziciune pe întinsele me
leaguri ale patriei, pă- 
irunzînd în căminul fie
cărui om al muncii, fă- 
cîndu-l mai îmbelșugat, 
mai fericit... Și, aceste 
ecouri nu se sting nici
odată. Vibrațiile lor sint 
întreținute de căldura și 
grija permanentă a par
tidului și guvernului no
stru pentru OM.

CUVÎNTUL LOR...
de Congresul al III-lea 
al P.M.R....“.

Nicolae Covaliu fur- 
nalist: „Hotărirea par
tidului și guvernului cu 
privire la reducerea pre
țurilor la peste 1.100 
sortimente de mărfuri 
este străbătută de la un 
capăt la altul de grija 
manifestată față de con
dițiile noastre de trai. 
Cu aceeași bani vom 
putea cumpăra, de-acum 
mai multe obiecte nece
sare. Asta înseamnă un 
trai mai bun, mai feri
cit.

NOI. MOTOCICLIȘTI
Magazinul Sport-foto- muzică clin centrul ora

șului este continuu înțesat de cumpărători.
Se cumpără mult, fo arte mult, fel de fel de 

obiecte; de la jucării, ce asornice, stilouri, pînă la 
biciclete, aparate de rad io, pikupuri, inclusiv... 
motociclete. Și, așa după cum am amintit la în-

ceput, ponderea valorică în cadrul vînzărilor fă
cute de magazin în zilele ce au urmat hotărîrii 
partidului și guvernului cu privire la noile redă* 
ceri de prețuri, o dețin motocicletele „IJ“, „MZ“ 
și „Jawa“. Aceasta, pen tru că începînd din 25 
iulie și pînă în ziua de 1 august a. c. au fost 
vîndute în total 15 motociclete, a căror valoare 
se ridică la suma de peste 160.000 lei.

Printre proaspeții mo tocicliști himedoreni se 
numără operatorul de la serviciul de tracțiune la 
transporturile uzinale din combinat Hegediîs Ale
xandru, membru coopera tor Cărbunaru Sabin de 
la cooperativa meșteșugă rcască „Drum nou“, ute- 
rnistul Popescu Florea Stan de la distileria de 
gudroane din cadrul co mbinatului și alții.

IN FOTO: Un nou lot de motociclete au 
luat locul celor vîndute din magazin. Vînzătoa- 
rea Viorica Truța are grijă să le eticheteze de 
îndată cu noile prețuri, reduse.

Inginerul Rusan Ie- 
.ronim: „...In afară de 
creșterea salariilor ca
drelor tehnice, împreu
nă cu ceilalți ingineri, 
tehnicieni, maiștri și 
toate cadrele tehnice ne 
bucurăm și de noile re
duceri de prețuri, măsu
ră care ne asigură o 
serioasă creștere a pu
terii 

leului,
trai... 
nimic 
ce-mi 
pentru a răsplăti în fap
te, marea grijă a parti- 

de
a 

Nu 
și 
stă

cumpărare a 
nivelului de 
voi precupeți 

voi face totul 
în putință

duiui și guvernului no
stru...".

Grigoreanu loan — 
prim-manevrant -- la
minorul bluming : ,,... O 
dovadă in plus a pre
țuirii de care se bucură 
oomenii muncii din par
tea partidului și guver
nului nostru. Năzuind 
la o viață tot mai bu
nă, toi mai frumoasă, 
așa după cum ne în
vață partidul, vom con
tinua să ne străduim in 
producție spre a obține 
noi realizări capabile să 
asigure 
nuu al 
sire de 
trai.U't

progresul conti- 
condițiilor noa- 

muncă și de



Pregătiri în vederea deschiderii 
noului an in invățămîntul 

U.T.M.
La bluming și...

Hotărîrea tinerilor siderurgiști

In anul de învățămînt 
politic U.T.M. care s-a 
încheiat nu de mult, la 
cursul seral anul I de 
la laminorul bluming au 
fost înscriși peste 200 de 
tineri care în cadrul con
vorbirilor de sfîrșit de 
an au dovedit că și-au 
însușit în bună măsură 
materialul predat și au 
adus o importantă con
tribuție la realizarea sar
cinilor ce au stat în fața 
întregului colectiv de 
muncă de aici.

Pentru buna desfășu
rare a invățămîntului 
U.T.M. în noul an școlar 
1960 — 1961, comitetul or
ganizației U.T.M. de la

... laminorul de 800
Intense pregătiri în ve

derea asigurării succesu
lui în noul an al învăță- 
mîntuliti U.T.M. s-au fă
cut și la laminorul de 
800. Aici, cele trei for- 

^me — două cursuri se
rale anul I și o formă 
curs seral anul II — au 
fost stabilite în adunările 
generale de tineret, iar 
comisiile formate din se
cretarul organizației de 
bază, ajutorul acestuia 
și propagandistul din 

--------------- -—----------- -------------------

Lucrări pregătitoare pentru noul
Printre multiplele lio- 

tărîri ale Congresului al 
Ill-lea al P.M.R. a fost 
și aceea de a se con
strui la Hunedoara o no
uă secție de laminoare 
de sîrmă, profile ușoare, 
mijlocii și benzi cu o ca- 
VîSjtate de cca. un mi
lion tone pe an și a u- 
nui laminor de benzi la 
rece cu o capacitate de 
690.000 tone anual (lami
norul de 450 mm.). Pen-

-—..... — X
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laminorul bluming a tre
cut din vreme la recru
tai ea viitorilor cursanți 
și a propagandiștilor ne
cesari. Astfel, în urma 
muncii depuse de comi
siile organizate în acest 
scop s-a reușit să se re
cruteze pentru noul an 
de învățămînt un număr 
de 180 tineri ce și-au 
manifestat dorința de a-și 
ridica nivelul politic și 
ideologic, precum și un 
număr de 6 propagan
diști cu o vastă expe
riență și bine pregătiți 
din punct de vedere po
litic.

STÂNCIU GHEORGHE 
corespondent

schimbul respectiv, au 
desfășurat o susținută 
muncă pentru înscrierea 
celor 150 tineri care vor 
frecventa cursurile în 
viitor. Tot în cadrul pre
gătirilor ce se fac, pînă 
în prezent au fost recru
tați propagandiștii nece
sari și s-au luat măsuri 
pentru procurarea din 
vreme a materialului 
bibliografic.

P. MIHAI 
corespondent

tru a da viață acestui 
nou otiectiv al siderur
giei noastre, constructorii 
hunedoreni au pornit în
că de pe acum la efec
tuarea unor lucrări pre
gătitoare care să asigure 
începerea la timp și în- 
tr-un ritm viu a construc
ției laminorului. Printre 
aceste lucrări se numă
ră ; gruparea stațiilor de 
betoane, aprovizionarea 
punctelor cu agregate și 
materiale necesare, ame-

Continuînd întrecerea 
pentru realizarea și depă
șirea angajamentului pri
vind colectarea unor im
portante cantități de fier 
vechi, tinerii siderurgiști 
au reușit ca de la înce
putul anului și pînă la 
sfîrșitul lunii iulie să 
strîngă prin muncă vo
luntară peste 8.300 tone 
materiale feroase nefolo
sibile care au și luat dru
mul oțelăriilor combina
tului,

Pentru a cinsti cel 
de-al 111-lea Congres al 
U.T.M. și ziua de 23 
August cu realizări și 
mai mari in această pri
vință, recent s-a luat ho

Se îndeplinesc prevederile 
contractului colectiv

(Armare din pag. J-a)

măsurile 
iehnlcc-erganizaturice 

prinii viață
încă de la începutul 

acestui an, conducerea 
l.C.S.ll.-ului a întocmit 
un plan de măsuri teh- 
mco-organizatorice menii 
să ducă la obținerea unui 
volum sporit de produc
ție. Printre măsurile mai 
importante s a prevăzut 
construirea unei fabrici

laminor de 450^
najări de drumuri și clă
diri etc.

Mîirte sau poimîine, 
cînd vor începe lucrările 
propriu-zise, aici vom a- 
vea ocazia să facem ia
răși cunoștință cu renu- 
miții escavatoriști Calda- 
ras Marcel, Binder M.. 
cu brigăzile de dulgheri 
conduse de Krich loan 
și Weber Matei, cu fe- 
rarii betoniști din brigă
zile comuniștilor Gheor
ghe loan și Oprea loan, 
precum și cu mu Iți a Iți 
constructori care se vor 
întrece cu entuziasm 
pentru a da viață înainte 
de termen noului agre
gat.

ISTRATE ANDREI 
tehnician șantier III 

construcții I.G.S.H.

Crește spiritul de răspundere 
și dragostea față de muncă

Muncitorii din secția 
mecanic șef de la uzina 
cocsc-chimică au primit 
— ca de altfel toți oa
menii muncii — cu mare 
entuziasm și satisfacție 
noua hotărîre cu privire 
la reducerea prețului de 
cost a unor produse de 
larg consum. Din discu
țiile avute cu unii ti
neri ca Milic Zoltan, Is- 
trate Nicolae, Bodolan 

tărîrea în cadrul unei 
consfătuiri avute la co
mitetul U.T.M. al com
binatului cu secretarii 
organizațiilor de bază ca 
luna august să fie de
clarată luna colectării 
fierului vechi și să se 
strîngă astfel 2.150 tone 
fier vechi. In vederea în
făptuirii cu succes a a- 
cestei liotărîri, numeroa
se organizații U. T. M. 
printre care cele de la 
oțelăria Martin nr. 2, la
minorul de 800, furnale 
1—4 și altele ș-au anga
jat că vor colecta însem
nate cantități de fier 
vechi. Spre exemplu, nu
mai organizațiile U.T.M.
----------------♦ ♦♦♦--------------- 

de betoane, care să asi
gure deservirea masivă 
cu beton a construc
țiilor pentru noile agre
gate.

S-a început executarea 
la Strei-Călan a unei 
stații de sortare-conca- 
sare de 600 m.c„ pentru 
balast, care va face po
sibil îmbunătățirea cali
tății betoanelor. De ase
menea va fi terminat un 
depozit mecanizat.

In vederea îndeplinirii 
întocmai a planului de 
măsuri (anexă a con
tractului colectiv) precum 
și introducerii micii 
mecanizări pe șantierele 
de construcții, conduce
rea întreprinderii și co
mitetul sindical au susți
nut mișcarea inovatorilor. 
Astfel, numărul ino
vațiilor a crescut în 
primele 6 luni ale aces-

Anunf
A.R.L.U.S. organi

zează un tren al prie
teniei între 29 septem
brie—14 octombrie pe 
ruta București—Kiev— 
Leningrad — Moscova. 
Costul unui bilet este 
de 1.850 lei. înscrierile 
se fac pînă în ziua 
de 13 august inclu
siv, la Consiliul regio
nal A.R.L.U.S.-Deva. 
Pentru informații su
plimentare adresați-vă 
la Consiliul A.R.L.U.S. 
Hunedoara.

Dumitru, Șolea Cornel și 
cu strungarul Doșlea 
Gheorghe, om mai în 
vîrstă, a reieșit nețăr
murita lor dragoste și 
recunoștință față de mă
surile pe care partidul și 
guvernul le ia în perma
nență pentru creșterea 
nivelului lor de trai ma
terial și cultural, hotă
rîrea lor fermă de a 
munci mai bine, pentru 
ca, la rîndul lor, cocsarii 
să poată produce canti
tăți mai mari de cocs, la 
un preț de cost scăzut.

— In urma acestei ho- 
tărîri — a spus tovară
șul Doșlea Gheorghe 
— fetița mea care 

de la oțelăria nouă și 
laminorul de 800 și-an 
asumat sarcina ca în a- 
ceastă lună să colecteze 
400 tone de fier vechi.

In secția mecanică a 
combinatului se află 
multi tineri care datorită 
străduinței ce o depun 
în muncă au ajuns frun
tași. Printre aceștia se 
numără și Nicolița Ră- 
ducan una dintre cele 
mai bune sudorile ajun- 
gînd să dea lucrări de 
foarte bună calitate.

tui an la 108 față de 52 
cite s-au înregistrat în 
perioada corespunzătoare 
a anului trecut. Din ele, 
un număr de 70 inovații 
au fost aplicate în pro
ducție, rea!izîndu-se pe 
această cale însemnate e- 
conomii. In munca de 
descoperire și valorifica
re a noului s-au eviden
țiat o serie de tovarăși 
printre care Korcek Au
gustin, Lukas Matei, Coti 
Emeric și alții.

Totuși, în ceea ce pri
vește inovațiile mai stă
ruie încă și lipsurile. Așa 
se face că mecanicul șef 
nu execută Ia timp lucră
rile unor inovații. De e- 
xemplu, executarea ma
șinii de perforat hîrtia 
de izolații se tergiversea
ză de șapte luni. In ace
eași situație se găsesc 
dispozitivele pentru veri
ficarea etanșității, a a- 
cului plutitor și trasarea 
cuzineților, a căror lan
sare a fost dată încă 
din luna octombrie a a- 
nului trecut.

Avînd la bază expe
riența acumulată în cei 
10 ani de existență, con
ducerea I.C.S.H.-ului îm
preună cu comitetul sin
dical vor lichida lipsu
rile existente și vor mo
biliza mai activ construc
torii, la înfăptuirea sarci
nilor trasate de cel de-al 
lil-lea Congres al parti
dului, pentru a construi 
mai mult, mai bun și 
mai ieftin.

este în cl. Vil-a elemen
tară și băiatul care este 
în clasa V-a vor primi 
manualele școlare gratuit.

In urma noilor redu
ceri de prețuri, in ini
mile oamenilor din ate
lier a crescut mult spi
ritul de răspundere, dra
gostea față de muncă, 
față de problemele pro
ducției. In aceste zile, 
pretutindeni se lucrează 
intens, cu forțe sporite 
pentru a răspunde prin 
fapte noilor măsuri lua
te de partid și guvern în 
scopul creșterii continue 
a nivelului de trai.

CROITORU FLOREA 
lăcătuș

------------------------»♦.

Consfătuirea 
„Drum Nou"

Luni după-amiază la 
clubul din O.M. a avut 
loc o consfătuire a mem
brilor cooperativei „Drum 
ncu“ din orașul nostru 
cu cetățenii. Discuțiile au 
scos la iveală faptul că 
în ultima vreme se ob
servă o îmbunătățire a 
activității cooperativei 
meșteșugărești în direcția 
deservirii oamenilor mun
cii. Cei care au luat cu- 
vîntul au arătat însă că 
mai persistă încă lipsuri 
serioase. Astfel la secția 
croitorie nu sînt respec
tate termenele de execu
ție ; la coafură soluția 
pentru ondula ții perma
nente este slabă, iar la 
secția cismărie reparațiile 
mici nu au prețul stabilit 
și adesea solicitanții sînt 

Scrisori de la oamenii muncii

Partidului,
întreaga mea recunoștință

aceste rinduri ziarului pentru că de o
Acasă,

și la cea de astăzi, la viitorul lumi- 
îl deschide în fața

Scriu 
bucată de vreme sînt nespus de fericit, 
ca și la lucru, stau și mă gîndesc la viața mea 
din trecut 
nos pe care partidul nos tru 
tuturor celor ce muncesc.

In timpul regimu lui 
fost mai tot timpul slugă 
această cauză, ca și a sărăciei ce 
casa mamei rămasă văd uvă și cu 
nu am putut să învăț 
clase le-am absolvit cu 
Mai mult lucram decît 
vrut să urmez și alte 
ani însă, a prins să se 
puterii populare. Intii, 
rea cursurilor de calific are 
cocsar, apoi m-am înscris la 
iar recent m-am pregătit și 
mcnul pentru cursul me diu

Nu am. cuvinte prin care să-mi exprim marea * 1 
mea bucurie pentru că am fost ajutat să mă 1 
pregătesc în vederea exa mcnelor, pentru condițiile,\ 
create de partidul nostru celor care vor să-și com-'\ 
pleteze studiile. Drept recunoștință partidului pen-'p 
tru toate acestea și mul te alte măsuri luate pen-\ I 
tru creșterea nivelului nostru de trai, mă angajez) 
să muncesc în procesul de producție în așa fel ' 
îneît colectivul nostru să poată da furnalelor 
cocs mai mult și mai bun, iar la învățătură să .De la expoziția foto- 

amatorilor hunedoreni 
deschisă la clubul nou
din O.M.

obțin cele mai bune rezultate posibile. ,
NICA IOAN |

muncitor cocserie iI

Cooperativei 
cu cetățenii 

nevoiți să plătească pen
tru o reparație neînsem
nată o sumă mai mare.

Conducerea cooperativei 
„Drum Nou“ trebuie ca 
pe faza propunerilor fă
cute de consumatori să 
treacă la remedierea lip
surilor ce au fost șezi- 
sate.

Consfătuirea s-a înche
iat cu o „Paradă a mo
dei". Au fost prezentate 
25 modele de 'îmbrăcă
minte și încălțăminte pen
tru bărbați, femei și co
pii, după care a putut 
fi vizionat programul 
brigăzii artistice de agi
tație a cooperativei „Drum 
Nou" și al orchestrei de 
mandoline a combinatu
lui.

burghezo-moșieresc am 
pe la bogătani. Din 

domnea in 
mulți copii, 

ce carie. Cele 7 
mare greutate, 
deși tare aș fi 

Visul acesta de 
abia în anii

am

cine știe 
foarte 
învățam, 
cursuri, 
realizeze

începui Cu frecventa- 
pentru meseria de 

universitatea populară, 
am luat cu bine exa- 
clasa VIII-a.



Una din obligațiile ce revin lucrătorilor din 
unitățile T.A.P.L, este deservirea promptă și civili
zată a consumatorilor, fapt pentru care in ultima 
vreme conducerea T.A.P.L.' a manifestat mai mul
tă preocupare luind o serie de măsuri menite 
să satisfacă exigențele crescinde ale hunedore- 
nilor. 0 grijă mai mare se acordă aprovizionării 
cu produsele necesare unităților, pentru prepara
rea unor mîncăruri gustoase, variate și solicitate 
de clientelă. Vizitîncl unitățile T.A.P.L. se poate 
constata că asemenea preocupări ale personalului, 
au dat și rezultatele așteptate, cu excepția ct- 
iorva cazuri unde se im pun măsuri pentru a ri
dica la un nivel mai înalt deservirea oamenilor 
muncii, în măsură să satisfacă întocmai cerințele.

In cele ce urmează ne vom ocupa mat mult 
de unitățile în a căror activitate mai dăinuie u- 
ncle deficiențe și lipsuri.

Un aspect plăcut

Prin unitățile de deservire ale T.A.P.L
- Staidul nostru -

Crama este un local 
dat de curînd în exploa
tare. Pe lîngă faptul că 
este bine organizat, a- 
proviziohat cu vinuri (le 
calitate, solicitate de con
sumatori se poate servi 
și gustare fără a aștepta 
prea fault,. plăcut fiind și 
modul în care este tratat 
clientul de către perso
nalul de serviciu. Aces
tea cît și curățenia desă-

Toafe bune
Bufetul expres se bucu

ră pe bună dreptate de 
multă clientelă, mai ales 
în ultimul timp cînd s-a 
asigurat o mai bună sa
tisfacere a cerințelor și 
exigențelor cetățenilor. 
Au fost luate măsurile 
corespunzătoare pentru 
evacuarea gunoaielor, ca
re înainte dădeau un as
pect neplăcut grădinii. 
Localul fiind asigurat cu 
un frigider corespunză
tor, un răcitor pentru 
păstrarea cărnii etc. și 
cu întreaga instalație 
necesară, dă posibilitatea 
Să se gătească mîncăruri 
variate și gustoase; zil
nic 25—33 feluri, din ca
re o bună parte prepa
rate proprii cu un con- 

local uneori procedeul de 
menținere a curățeniei 
lasă de dorit. Ștergerea 
nu întotdeauna cu cîrpe 
curate și în „fugă" a 
plăcilor de marmură de

Exigența consumatorilor

vîrșită, grădina amena
jată frumos, atrag pe 
consumatori. Intr-un cu- 
vînt, cele arătate consti
tuie actul grijii pentru o 
deservire civilizată și re
prezintă principalele con
diții care duc la îndepli
nirea cu regularitate a 
planului stabilit, asigu- 
rîndu-i rentabilitatea ne
cesară.

... una nu
ținut corespunzător de 
calorii.

Un lucru bun, de altfel 
obligatoriu care trebuie 
continuat și în viitor cu 
aceeași conștiinciozitate, 
este efectuarea vizitei 
medicale periodice la în
treg personalul de servi
ciu.

Sînt numai cîteva as
pecte 'care împreună cu 
deservirea atentă a oa
menilor muncii au creat 
mulțumirea cuvenită în 
rîndul populației și au 
condus la frumoase de
pășiri de plan în fiecare 
lună.

De observat, însă, pe 
lîngă părțile bune, una 
nu este la locul ei. In

Restaurantul „Metalul" 
este mult frecventat de 
hunedoreni. In special în 
unele seri, cu greu poți 
găsi o masă liberă. A- 
ceasta din cîteva moti
ve : așezarea lui la loc 
potrivit și prestigiul câș
tigat în fața consumato
rilor. Se poate spune că 
și aci aprovizionarea este 
satisfăcătoare și curățe
nia de asemenea.

Totuși, unii clienți își 
manifestă nemulțumirile 
față de anumite deficien

Lipsește fila 37 și... 
controlul

L.a bufetul „Ardealul" 
am fost întîmpinați de 
la tun început:

— Realizăm și depă
șim planul lunar ; sîntem 
aprovizionați bine, dar nu 
ne funcționează frigide
rul, din care cauză nu 
putem păstra așa cum se 
cere alimentele și prepa
ratele. Cererile noastre 
au fost aduse la cunoș
tința conducerii T.A.P.L., 
lucru cerut și de comisia 
controlului obștesc; în 
condică, pe lîngă sugestii 
avem mai multe reclama- 
ții. Unele au fost rezol
vate, altele nu. De e- 
xemplu, Ccstache Ecate- 
rina care săvîrșea aba
teri repetate de la regula 

pe mese este de-a drep
tul supărătoare, mai ales 
că cei ce iau loc la masă 
fără să vrea „deranjează" 
de fiecare dată un „roi" 
de muște.

țe. Uneori sînt nevoiți să 
aștepte timp care întrece 
limita bunei cuviințe 
pentru a fi serviți cu 
cele solicitate, ceea ce 
duce la discuții inutile. 
Se mai sezisează modul 
de preparare repetată a 
unor mîncăruri, cum ar 
fi ciorbele, cu gusturi a- 
semănătoare. Lichidarea 
unor astfel de neajunsuri 
va duce fără îndoială la 
creșterea prestigiului, la 
o deservire urai completă 
a clienților.

bunei deserviri (spre e- 
xemplu nerestituirea ga
ranției reținută pentru 
sticlele de bere) a fost 
înlăturată din unitatea 
noastră...

— Locatarul Oancea 
Dicnisie din O.M. blocul 
41 a sezi'sat în condică 
că ați servit sticle cu 
bere necorespunzătoare.

— A fost o lipsă a 
noastră. La sezisarea to
varășului Oancea, bufetul 
nostru a refuzat depozi
tului Hunedoara, 200 sti
cle cu bere, care În- 
tr-adevăr era tulbure, nu 
era curată.

Este necesar să rea
mintim conducerii T.A.P.L. 
că localul suferă În ce 

privește curățenia. Me
sele nu totdeauna se 
șterg ; pereții nu sînt cu
rați, pe ei sînt lipite afi
șe învechite, șterse ; 
muște din abundență. Vi
trina bufetului frigider 
este săracă în sortimen
te. Din condica tip de 
sugestii și reclamații lip
sește fila nr. 37, lucru 
neîngăduit și „îngăduit" 
totuși pentru că, condu
cerea T.A.P.L. nu exer
cită cu regularitate un 
control spre a cunoaște 
părerile oamenilor mun
cii cu privire la funcțio
narea bufetului „Ardea
lul".

Una din două
Trebuie să spunem lu

crurilor pe nume și to
varășilor de la restauran
tul „Cerna". Este vorba 
de tovarășul Vidican, 
care deține funcția de 
responsabil. Asta pentru 
că de anul trecut, ori 
de cîte ori este întrebat 
cînd va lua măsuri pen
tru menținerea curățeniei 
în local, dă același răs
puns : „era voma să ne 
mutăm...". De mutat în
să nici vorbă, iar cît pri
vește curățenia... lasă de 
dorit. Pînă nu e prea 
tîrziu este bine să se a- 
leagă una din două. Ul
tima (curățenia) este cea 
mai indicată și mai si
gură.

Cu cîțiva ani în urmă 
„Cerna" aproape rivaliza 
cu restaurantul „Meta
lul". Acum comparația 
este inutilă. Frigiderul 
cu instalația defectă și 
gol își face de atîta timp 
prezența în local; de pe 
mese lipsesc scrumiere

le ; de pe geamuri nu au 
fost șterse de cîteva luni 
urmele muștelor, iar pe
reții sînt afumați ca și 
cele cîteva afișe incolore 
cu care este „ornamen
tat". Toate acestea nu 
interesează pe nimeni,, 
nici pe tovarășul Vidi
can I

— Calitatea tovarăși, 
este esențial, mai spune

15 minute cu „noroc*
■— Vă rugăm două pa

hare cu sirop — ne-am 
adresat luni, tovarășei 
Popa Ecaterina, care de
servește chioșcul nr. 8 
din str. Molotov, aparți- 
nînd T.A.P.L.

— Bea mai repede to
varășe și dă-mi paharul.

— Ce să beau că n-am 
fost servit ?...

— Nu dumneata, veci
nul...

— Vrem să ne răco
rim !

— Așteptați!
Am înțeles imediat că 

aci se servește cu un 
singur pahar. Ca să te 
răcorești la chioșcul a- 
niintit trebuie mai întîi 
să aștepți pînă cînd sînt 
deserviți alți 5—6 cetă
țeni sau mai mulți. 
Ne-am ambiționat să ve
dem cît putem rezista. 
Exact 15 minute. Și asta 

Pentru conducerea T. A.P.L. este necesar ca 
cele semnalate să fie su puse unui studiu, la fața 
locului, și să se intervi nă cu măsuri corespun
zătoare, eficace, pentru a asigura o mai bună 
deservire a oamenilor mu ncii în orașul nostru. De 
asemenea, comisiile de control obștesc trebuie să 
efectueze controale mai dese și autoritare, să ur
mărească îndeplinirea ob ligațiilor din controalele 
anterioare.

responsabilul. Restaura 
tul nostru este cunosc 
ca unul la care se g 
sesc mîncărurile cele ir 
bune...

Calitatea mesei e i
lucru de mare importa 
ță, numai că și ace
unde se pregătește, 
bucătărie, predomină ac 
eași... necurățenie. De 
și pînă cînd ?

numai după ce am avi 
și „noroc", că doi di 
care ceruseră să fie se: 
viți înaintea noastră a 
renunțat la sirop.

— De ce n-aveți nu 
multe pahare ?

— Sînt ale mele tova 
rășe, nu ale T.A.P.L.-ulu 
Dacă aduc mai multe s 
sparg. Vcdeți-1 și pe ăs 
ta că este crăpat. Aș; 
că ajunge unul.

— Dați-mi un pache 
de Carpați, cere un ce 
tățean.

— Nu avem.
— Atunci 2 parheti 

Eugenia.
— Nici din astea.
Pe bună dreptate sc 

întreabă cetățenii, de c< 
conducerea T.A.P.L. în
credințează deservirea la 
chioșcul nr. 8 unor ast
fel de oameni lipsiți de 
răspundere și respect ?

CÎMP LARG — INIȚIATIVELOR BUNE

Măsuri ce se impun
In ultimul an, datorită unor măsuri luate, 

aprovizionarea orașului nostru cu apă potabilă 
s-a îmbunătățit cu mult față de anii precedenți. 
Totuși, din neglijența sa tt mai bine zis din co
moditatea unor salariați de la I.Q.O., problema 
apei este încă viu com entată și ne dă mult de 
lucru. In tabăra din O. T„ de pildă, distribuirea 
apei potabile se face foarte anevoios și la ore 
cu totul nepotrivite, (14 și 21). Din această cau
ză, atunci cînd venim din serviciu la orele 15,30— 
16, sîntem 
spăla, iar 
nevoiți să

Pentru 
berei s-au 
și au cerut să schimbe programul de distribuire 
a apei în raport cu nece sitățile lor. Dar, pînă 
âcum nu s-a luat nici o măsură. Sperăm că poa
te în urma acestor, rînd uri, conducerea I G.O.- 
ului va face ceva pentru ca să avem, mai ales în 
aceste luni călduroase, apă potabilă la orele cînd 
avem neapărată nevoie.

PIRVU CONSTANTIN
Salariat I. C. S. H.

puși în situa ția să nu avem cu ce ne 
pentru ca totuși să avem apă sîntem 

batem drumul pînă la gară.
lichidarea acestei situații, locatarii ta- 
adresat de mai multe ori la I.G.O.H.

(Urmare din pag. 1-aȚ bogată in elaborarea oțe
lului, și cum reușește cu 
echipa sa să se încadre
ze în sortiment și să 
respecte întocmai normele 
calitative ale oțelului.

Consfătuirile de pro
ducție au jucat un rol 
important în generaliza
rea metodelor bune, fiind 
excelente prilejuri de dez
batere temeinică și deci 
de popularizare largă a 
acestora. Organizarea, 
din activul celor fără de 
partid, a unei grupe pen
tru folosirea și generali
zarea tehnicii înaintate, 
din care fac parte mun
citori, tehnicieni și ingi
neri a fost punctul de 
plecare al discutării po
sibilităților de mărire a 
indicilor de utilizare a 
cuptoarelor, discuții care 
în prezent se găsesc 
fructificate în cele 12.000 
tone de oțel elaborate 
peste plan în cel dinții 
semestru al anului. In ace
lași timp, la 4 cuptoare a 
fost aplicată metoda su
praîncărcării cu încă 1,2 
tone pe metru pătrat va
tră, iar zilele acestea in

tră în funcțiune cuptorul 
nr. 2 automatizat care va 
elabora șarje de cca. 90 
tone, față de GO de tone. 
De menționat că modifi
carea s-a făcut fără a fi 
necesare cheltuieli peste 
cele prevăzute unei re
parații planificate a cup
torului.

In anii 1960—1961 o- 
țelăria nr. 1 a combina
tului va continua să fie 
o secție școală, de astă- 
dată schitnbîndu-se ra
portul de predare a noi
lor cunoștințe care vor 
avea un caracter mai 
strict de specialitate, ți- 
nîndu-se cont că în cele 
mai bine de 50 de lecții 
predate pînă acum pon
derea au avut-o cele de 
cultură generală. Tocmai 
pentru acest motiv tre
buie ca — în lumina 
documentelor celui de-al 
IlI-lea Congres al parti
dului — să fie asigurate 
cele mai bune condițiuni 
desfășurării muncii de 
învățătură a oțelarilor.

Pentru a merge pe ca
lea indicată de recenta 
hotărîre a G.G. al P.M.R. 

și a Consiliului de Mi
niștri cu privire la ridi
carea nivelului tehnic al 
producției, trebuie stimu
late inițiativele noi care 
duc la creșterea măies
triei profesionale a mun
citorilor, astfel ca îmbo
gății ea cunoștințelor lor 
să fie în pas cu cerin
țele actuale ale tehnicii, 
a cărei aplicare cere ca
dre bine pregătie atit din 
punct de vedere tehnic 
cit și cultural. Ridicarea 
cu 40 la sută a produc
tivității actualelor capa
cități de producție impu
ne introducerea unei teh
nici avansate mai ales 
acolo unde agregatele au 
încă un randament mai 
scăzut.

Organizarea unor secții 
școală nu numai la fur
nale, laminoare sau în 
alte sectoare importante 
din combinat, dar și în 
întreprinderea de con
strucții siderurgice și în 
celelalte întreprinderi din 
orașul nostru va avea 
desigur urmări cît se 
poate de favorabile bu
nului mers al producției. 

Practica a dovedit că a- 
colo unde a existat preo
cupare pentru înalta ca
lificare a muncitorilor și 
introducerea tehnicii îna
intate, pentru promovarea 
noului, s-au înregistrat 
succese. Avînd drept ba
ză bunele rezultate, tre
buie să se pornească cu 
hotărîre la extinderea ini
țiativei oțelarilor în toa
te colectivele de muncă.

Datoria organizațiilor 
de partid și a comitetelor 
sindicale din secțiile de 
bază ale combinatului, de 
la 1.G.S.H, și din cele
lalte întreprinderi din 
oraș, este de a sprijini 
activ, prin toate mijloa
cele răspîndirea acestei 
inițiative, contribuind per
manent la introducerea 
și dezvoltarea a tot ceea 
ce apare nou și înaintat 
în producție, cunoscut 
fiind faptul că numai 
colective de muncitori a- 
vînd o serioasă bază în 
pregătirea profesională pot 
releva și aplica cu suc
ces noul, în lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid.
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mai mare dacă comitetul 
sindical din G.S.H. nu 
și-ar fi limitat sprijinul 
doar la găsirea unei săli 
și procurarea de mate
rial didactic, ci ar fi so
luționat problema cazării 
pentru cîte o noapte a 
celor dornici de a învăța.

Socotind secția școală 
ca fiind de un real fo
los în obținerea de suc
cese tot mai însemnate 
în producție, organizația 
de partid a îndrumat co
mitetul sindical din sec
ție să formeze grupe de 
învățămînt — avînd fie
care cîte un responsabil 
— care să creeze o lar
gă posibilitate întrajuto
rării reciproce a elevilor.

Generalizarea bunelor 
metode numărîndu-se în
tre sarcinile permanente 
și de bază, au fost or
ganizate schimburi de 
experiență unde fruntașii 
au vorbit despre meto
dele lor. In cadrul schim
bului tineretului, prim- 
topitorul Șerban Dumitru 
a împărtășit celorlalți to- 
pitori din experiența sa


