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Economie de metal
■> Preocuparea tineretul ui de la combinatul side
s' rurgic din Hunedoara pentru economisirea me'alului 
> a dat cele mai frumoase rezultate în acest an. Da- 
k torită faptului că în această acțiune au fost antre- 
c nate toate brigăzile utemisie, economia de metal 
f realizată în 9 luni se ridică la 7 950 tone, echi- 
[ valînd cu suma de 15.105.946 lei. Fruntași în 
C această acțiune se situează pînă în prezent tinerii 
r de la laminorul bluming. oțelăria nouă și lamine- 
* rul de 800 mm.

O lună 
avans

Colectivul de muncă al 
noii oțelării din combina
tul siderurgic Hunedoara 
este hotărit ca planul de 

^oducție pe i960 să-l 
f^lizeze înainte de ter
men. In acest scop, preo
cuparea pentru exploata
rea intensivă a cuptoare
lor este dovedită de în
tregul colectiv. Muncitorii 
din halele de pregătire 
șl turnare precum șt 
cei de la șarjabilizare a- 
jută brigăzile de oțelari 
să producă tot mai mult 
oțel. Astfel, topitorii au 
reușit să sporească indiclle 
de utilizare a cuptoarelor, 
realizînd de la începutul 
anului plnă în prezent un 
indice mediu mai mare cu 
cca. 65 kg. oțel pe fie
care metru patrat vatră 
de cuptor, decit cel pla
nificat.

Toate brigăzile de oțe- 
fi lucrează cu un avans 

20-30 de zile. Brigada

lui Marian Axente — 27 
de zile ; Enache Constan
tin — 25 de zile: Orelt 
Paul — 25 de zile: Ka- 
ramalis Teodor — 20
de zile. Drept rezultat, 
noua oțelărie, la data de 
19 octombrie lucra in 
cordul zilei de 20 no
iembrie a.c

Rezultate 
promițătoare 
Colectivul de muncă al 

secției forjă continuă și 
în luna octombrie să-și 
consolideze succesele în 
întrecerea ce o desfășoară 
pentru executarea unei 
bune părți din piesele bru
te necesare întreținerii a- 
gregatelor de încălzit și 
a ciocanelor pneumatic: 
asigurînd o însemnată 
creștere a productivității 
muncii. In cele trei tri
mestre din acest an, pro
ducția de piese forjate a 
crescut cu 8 la sută. Ir. 

luna aceasta, desfășurînd 
întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 7 Noiem
brie, rezultatele obținute 
de forjări sînt și mai pro
mițătoare, ei reușind ca 
pînă ieri să lucreze cu un 
avans de tei zile. Dintre 
echipele fruntașe s-au re
marcat cele conduse de 
comuniștii Ungur Ladis- 
lau, Sîrbu Gheorghe, pre
cum și ale tovarășilor Si- 
lion Gheorghe, Isac Iu
lian și altele.

în ajutorul secțiilor 
productive

Nu de puține ori, fur- 
naliștii, oțelării și latnina- 
torii au exprimat cuvinte 
calde, de mulțumire la a- 
dresa muncitorilor din ca
drul secției cuptoare in
dustriale din combinat. $i 
asta tocmai pentru faptul 
că zidarii șamotori de 
aici reușesc de fiecare 
dată să execute reparații 
de bună calitate la agre
gatele siderurgice. Un 
accent deosebit au pus 
șamotorii și pe realizarea 
de cît mai multe economii 
la materiale. Ca urmare, 
prin recuperarea și refo- 
losirea cărămizilor cromo- 
magnezită, magnezită, si
lică și șamot, rezultate 
din demolările unor cup
toare Martin, cuptoare a- 
dînci și caupere ei au ob
ținut în luna septembrie 
a.c. o economie de 282.000

4 pagini 20 bani

lei. Cu acestea, valoarea 
economiilor realizate de la 
începutul anului 1960 a 
crescut la 2.300.000 lei.

La obținerea rezultate
lor amintite, o însemnată 
cc-ntribuție au adus-o c- 
chipele de zidari conduse 
de tovarășii Roja Martin, 
Toma loan și Pop Am
brozie.

La blocul 89
Muncitorii de pe șantie

rul nr. 4 — I.C.S.H. con
tinuă să lucreze cu. in
tensitate pentru a desăvîr- 
șî inițiativa pe care au 
luat-o în luna februarie 
i960, de a construi un 
bloc cu 24 apartamente 
din economii. Pînă în pre
zent, ei au economisit 
195.000 cărămizi, 27 tone 
ciment 24.900 m.c. che
restea, 11 tone oțel beton, 
21 m.c. var pastă, pietriș 
și alte materiale de con
strucție, pe care le-au 
predat în contul blocului 
nr. 89.

Datorită acestui fapt, 
constructorii au reușit să 
depășească în mod sim
țitor graficul fizic de exe
cutare a lucrărilor la blo
cul amintit, ceea ce în
seamnă că la 27 noiem
brie a.c., blocul din eco
nomii va inlra în faza de 
finisare.

Cltlfl în acest 
număr:
Mulțumim din inimă 
partidului (pag. 2-a) 
Problema rebutului în 
dezbaterea adunării ge
nerale (pag. 3-a) 

■*. Să păstrăm cu grijă 
locuințele noastre 

(pag- 4-a) 
Note de călătorie — 
Prin Republica Popu
lară Bulgaria

(pag. 4-a)

Angajamenful 
s-a transformat 

în fapte
La căptușirea coșului de 

fum nr. 5, de la cuptorul 
de 400 tone, zidarii șa- 
motori și-au luat angaja
mentul ca lucrările să se 
încadreze în grafic și să 
fie de bună calitate. In 
urma Întrecerii socialiste 
organizată în acest sens, 
brigada condusă de co
munistul Văcuț Gheorghe 
a terminat lucrările a- 
rnintite cit 8 zile mai 
înainte.

SALCUDEANU ANDREI 
corespondent voluntar

Prin fir 
telefonic

mariIntre cele două 
combinate din țara noas
tră — Hunedoara și Reșița 
— continuă cu însuflețire 
întrecerea socialistă pen
tru sporirea producției de 
cocs, fontă, oțel și lami
nate. lată rezultatele co
municate prin fir telefo
nic: Hunedoara 138.990 
tone produse siderurgice 
și respectiv 38.270 tone 
Reșița. date peste plan.
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Din activitatea sindicatelor A

ÎN LUPTA 
CU TIMPUL
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tineri: a 
Chifor Ni- 
utemistului 
Se întrec
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Animația pe șantierele 

de construcție a noilor 
cuptoare Martin n-a În
cetinit după ce la primul 
cuptor de 400 tone s-a 
descărcat prima șarjă. 
Dimpotrivă. Ritmul apa
re in aceste zile mai in
tens. O parte din con
structori au pornit 
montarea stîlpilor 
grinzilor la cel de-al 
lea cuptor, in timp 
alături la macaraua 
300 de tone, se fac. 
timile finisări, pentru ; 
minarea și darea ei 
exlpoatare. Sus, pe 
dul rulant, la peste 
de metri înălțime, 
crează încă cițiva electri
cieni. Sint două echipe 
de muncitori 
comunistului 
colae și a 
Rcceu loan.
pentru a termina înainte 
de termen lucrarea în
credințată. Luni, lucră
rile de instalații erau e- 
xecutate in proporție de 
peste 90 la sută. Toate 
cablurile, liniile de con
tact și aparatajele elec
trice erau la locul lor. 
Tinerii Popa Ambrozie, 
Satingher Ștefan. Vasile 
Dobre, B. Vasile execu
tau ultimile lucrări 
capacele terminale, 
partea de comandă, 
pregăteau primele 
be ale instalației de ac
ționare a podului rulant.

— După modul cum 
se lucrează, joi (20 oc
tombrie) — ne-a infor
mat tovarășul inginer 
Șt. Pricâ. șeful șantie
rului nr. 4 al grupului 
electrotehnic — se vor 
face probele la sarcina 
proiectată ceea ce ne 
permite să predăm ma
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par- 
de
se

caraua în exploatare cu 
cca. 4 zile înainte 
termenul planificat.

Este o adevărată 
formanță obținută 
constructori, dacă 
fine seama și de faptul 
că aparatajele au sosit 
pe șantier cu mai bine 
de o lună intirziere. Lu
crările de instalații au 
fost realizate intr-un 
timp record — în nu
mai 3 săptămîni, față 
de 4 luni cit au durat 
la celelalte macarale, de 
același tip și de acelea
și proporții. Jos, cei 13 
montori din echipa to
varășului Cușmir Gheor
ghe, marți și miercuri au 
făcut ultima verificare la. 
pisica mică și pisica ma
re de la macara și urma 
ca cele două cîrlige, a 
căror greutate cintăreș- 
te 11.160 kg., să fie 
fixate în suport. îndată 
după ce s-a pus in func
țiune mașina de șarjare 
nr. 3, ei au inceput lu
crul la montajul maca
ralei. Cu toate că mon
tării printre care Ștejoiu 
Nicolae, Biciu Ioan, Bar- . ■j 
bu loan, Qrosan Iulian. * 
Gridan Gheorghe, Coz- 
mulescu Nicolae și Mîțu 
Gheorghe, au fost ne- 
voiți să descarce piesele 
din vagoane ei au reușit 
să monteze macaraua de 
300 de tone în mai pu
țin de jumătate din tim
pul cit a durat monta
jul la celelalte macarale 
ale oțelărici noi.

După toate eforturile, 
azi și miine, podul rulant 
a cărui capacitate este 
de 300 tone, va fi su
pus primelor încercări, 
cu sarcină la capacitatea 
proiectată.
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Luni dimineață, orele 7, atelierele, saloanele 
și birourile acestui complex de deservire din foto
grafia de față, au inceput să funcționeze. Con
strucția propriu zisă a fost realizată de colectivul 
de muncă al I.C.SJi. și aparține cooperativei 
„Drum nou“ din crasul nostru.

In prim plan se observă aspecte din salonul 
de frizerie și magazinul de artizanat.

întrecerea 
socialistă

Anul acesta la combi
natul hunedorean, organe
le sindicale au antrenat 
în întrecerea socialistă 
peste 10.000 de salariați. 
Spre deosebire de alți ani, 
Întrecerea pe profesii, care 
cuprinde aproape 2.000 de 
muncitori a avut un ca
racter mai organizat; în 
cadrul ei participînd ală
turi de furnal iști, oțelari, 
laminatori și un însemnat 
număr de maiștri și in
gineri. In întrecerea pe 
profesii, au fost prinse a- 
cele meserii ce hotărăsc 
soarta producției.

Bilanțul realizărilor din 
luna septembrie ac. de
monstrează acest lucru. 

Ca urmare, la secția 2-a 
furnale,, s-a dat peste plan 
2.616 tone fontă, iar in
dicii de utilizare au cres
cut cu 0,54 tone pe me
tru cub volum util de fur
nal. redueîndu-se și pro
centul de declasate cu 1 
la sută. Rezultate asemă
nătoare au obținut și o- 
țelarii de la secția nr. 1. 
laminatorii de la lamino
rul de 650, depășind sar
cinile de plan în perioa
da amintită cu 4.329 tone 
oțel și respectiv 6.900 
tone laminate.

La succesele de seamă 
închinate celui de-al IV- 
lea Conges al sindicate
lor și-au adus aportul și 
tovarășii Jescu Silvestru, 
llea Iordan, Eroul Mun
cii socialiste Tripșa Ște
fan. Tîrpescu Mihai. 3 ur
ca Simion, delegați la 
cel de-al IV-lea Congres 
al sindicatelor din țara 
noastră.

Realizări sociale
A Din cotizația mem

brilor de sindicat din ca
drul I.C.S.H. o parte în
semnată s-a reîntors la 
muncitori. Spre exemplu, 
ptnă în prezent au fost 
trimiși la odihnă și tra
tament balnear în diferite 

stațiuni din țară, 544 
membri de sindicat.

De asemenea la un nu
măr de 286 salariați s-au 
acordat ajutoare bănești 
pentru ei și familiile lor 
în valoare de 58.500 Iei.

/\ La începutul acestui 
an, contractul colectiv pe 
anul 1960, de la I.C.S.H. 
a prevăzut 134 angaja
mente ce trebuie îndepli
nite de întregul colectiv 
de muncă. Pînă la 1 oc
tombrie a.c. din contrac
tul colectiv au fost reali
zate 96 angajamente in
dustriale și social-cultu- 
rale, printre care se nu
mără cuptorul de 400 
tone, cuptoarele adîrici de 
la bluming, distileria de 
gudroane, peste 600 apar
tamente muncitorești, com
plexul de deservire pentru 
cooperativa „Drum nou", 
școala nouă cu 16 clase 
etc.

/\ Congresul al IV-iea 
al sindicatelor, eveniment 
de mare însemnătate din 
viața organizațiilor sindi
cale din țara noastră, este 
întîmpinat cu deosebite 
realizări de către toate 
colectivele de muncă din 
întreprinderi și instituțiile 
HunAoarei.

D. JAN



In orașul nostru nu

G î N D U R I...

Pentru copiii noștri
aa>

Zile de neuitat
Printre uiți tineri din 

școala medie, am avut și 
cu cinstea să fiu trimisă 
tu tabăra regională de iri- 
s ructaj U.TM. de la Ha
țeg. Acolo ne am intil nit cu 
utemișii din școlile mtie- 
gii regiuni alcătuind un 
colectiv puternic, închegat; 
prieteniile din tabără sint 
continuate și astăzi prin 
corespondență.

In acele zile, de neuitat, 
în care plăcutul era ar
monios îmbinat cu utilul, 
fie-am bucurat de o grijă 
atentă. In decursul celor 
a săptămîni au fost stu
diate documentele celui 
de-al lll-lea Congres al 
partidului și s-au predat 
și alte lecții cu conținut 
politico-educativ. Studiul 
din această perioadă ne 
este deosebit de folositor 

In această ofă dă geografie elevii clasei a 
V-a A de la școala de 7 ani rtr. 3 — școala nouă 
— au ascultat cu atenție explicațiile profesoarei 
Maria Tătâru despre „Orientarea pe glob", și cu 
cită emoție au conturat — pe glob — hotarele 
patriei dragi/

In foto: pionierii Mafia Căiușef, Csego Doina 
și GrosU Șteîăn din clasa a V-a A urmărind indi
cațiile profesoarei.

acum, ne ajută în mun
ca de zi cu zi în școală 
și pe linie de organizație.

In tabără au fost or
ganizate și numeroase 
după-amieze tematice de 
tineret, vizionări de fil
me concursuri de muzică 
populară și ușoară, jocuri 
de oriemare ; ■> minuna
tă excursie de 4 zile în 
munții Retezat.

Mulțumim din inimă 
partidului nostru drag 
pentru grija părintească 
ce o poartă tineretului, în 
fața căruia a deschis dru
muri largi ce duc spre 
un viitor luminos, grijă 
pentru răsplătirea căreia 
vom învăța sîrguincios.

NEUMAN SULAMITA 
elevă cl. IX-a A

Școală medie mixtă 
Hunedoara

Mai multi 
profesori 

și învățători

mărul celor care urmea
ză cursurile școlilor de 
cultură generală a fost 
șt este in continuă creș
tere. Fiii sidcrurgiștilor și 
constructorilor învață iu 
stăruință, se pregătesc 
pentru viață. Acest an 
școlar a adus .nscrierea 
in cataloage a 3.633 copii 
in clasele I—XI (la cursu
rile de Zi) cu 703 mai 
mult ca in anul trecut, 
alții 775 urmează la cursu
rile serale fără să pără
sească producția (țață de 
anul trecut numărul lor 
este cu 277 mai marc) 
iar la grădinițele din sis
temul pregătirii pre șco
lare iau parte 540 copii. 
Trebuie să adăugăm la 
aceasta și pe cei 175 în
scriși la școala elementa
ră de muzică (cl. 1-VII) 
care a început să funcțio
neze în această toamnă.

Munca de instruire a 
acestor mii de copii a pus 
la rindul său problema 
creșterii simțitoare a nu
mărului de cadre didac
tice. Astăzi, la școlile de 
cultură generală din ora
șul nostru avem peste 
200 profesori, învățători, 
pedagogi și educatoare. 
In trecut la Hunedoara 
funcționa un singur liceu 
și o școală elementară cu 
limba de predare germa
nă, ale căror cursuri erau 
urmate doar de citeva 
sute de copii, și aceia a- 
Ieși cu grijă. Apare deci 
cu claritate deosebirea 
fundamentală intre siste
mul de inuățămint bur
ghez și școala de azi, cea 
adevărată, pentru toți f it 
oamenilor muncii, menită 
să crească și să educe 
constructorii de mtine ai 
societății socialiste.

Pe scurt
=*. Duminica trecută la 

școala medie din O. M. 
s-a deschis cercul literar 
romină-istorie „Nicolae 
Bălcescu" din care fac 
parte 68 de elevi din cla
sele 8—11.

Tot la școala medie 
funcționează de 6 ani un 
cete de matematică fizică. 
La 25 octombrie el își va 
relua activitatea pe anul 
școlar 1960-1961.

„Pentru a crea condiții 
tot mai favorabile de sta
diu copiilor de oameni ai 
muncii de la orașe și 
sate, începînd cu -acest ar. 
școlar se introduce gra
tuitatea completă a ma
nualelor pentru toți elevii 
de la clasă 1 pînă la cla
sa ATI-a inclusiv**.

Cuvintele acestea ros
tite de tovarășul GJieor? 
glie Gheorgh.iu-Dej de la 
înalta tribună a celui de
al IlI-lea Congres a! 
' artldului Muncitoresc Ro- 
mîn, au fost prilej- de 
negrăită bucurie pentru

Anul acesta, 1960, cel 
dinții an al șesenaliilui 
s-a dovedit a fi un an 
rodnic in bucurii, aiit 
pentru cei mici cit și pen
tru cei mari.

De mai bine de o lună 
in școlile strălucind de 
curățenie — multe' din 
ele noi, clădite îti acest 
an — elevii au nășit în
crezători și hotărîți să în

vețe astfel ca mitne Să

Orele de chimie cu interesantele experiențe in 
laborator au devenit o adevărată pasiune pentru 
elevi.

In foto: Nazarie Elena, Muck Horst și Ghe- 
re Elena din clasa Xl-a în laboratorul școlii medii 
din O.M.

Școala noastră e nouă!

MARCEL BRESLAȘU _____

j ÎNTÎIA CARTE 
i DE ȘCOALĂ

„Școală nouă" e terme
nul folosit cînd se vor
bește despre învățămîn- 
tul de toate gradele din 
patria noastră. Școala 
nouă crește oamenii înain
tați ai societății socialis
te, cu o bogată și mul
tilaterală cultură cu o pro
fundă cunoaștere a teoriei 
și a aplicării ei practice.

Școala noastră e școa
lă nouă I

Adînca semnificație a 
acestor cuvinte este cu 
atît, mai lesne de înțeles 
cu cît ele sînt rostite de 
cetățeni a căror vîrstă 
variază între 7 și 14 ani. 
Cum ar putea care cineva 

noi părinții ai căror copii 
sint acum la școală. Ne-a 
venit în minte felul cum 
am învățat noi, greutățile 
pe care le-a.u avut de 
îutîmpinat părinții, greu
tăți care au apăsat și 
umerii noștri firavi de co
pii. Tocmai de aceea bu
curia noastră este astăzi 
cu atît mai mare și mai 
deplină cu cît vederi) gri
ja de care sint înconjurați 
copiii în patria noastră.

Fetița și băiatul meu 
elevi în clasa IlI-a și res
pectiv a Vl-a au primit 
și ei gratuit manualele

școlare. împreună cu mii 
și mii de părinți adresez 
și eu cuvinte de caldă 
mulțumire partidului pen
tru necurmata grijă ce

ne-o poartă nouă și co 
noștri.

devină cetățeni de nă
dejde ai patriei socialiste, 

învățători și profesori 
cu experiență mai mult 
sau mai puțin îndelun
gată se vor strădui să 
fie la înălțimea încre
derii ce li s-a acordat de 
a educa pe cei din tinăra 
generație a țării, care, 
pentru tot ce s-a făurit 
spre folosul lor, adresează 
ginduri de mulțumire par
tidului.

LADA LUDOVIC 
lăcătuș

Anii luminoși ai unei copilării fericite. Ani ne
umbriți de griji și neajunsuri. Aceștia sint anii 
copilăriei celor din tînăra generație a țării! Și este 
o mîtidrie să fi școlar, să înveți astfel ca 9 și 10 
să-ți fie buni prieteni și ție și tovarășilor tăi.

Elevii clasei a II-a D cu limba de predare 
maghiară de la școala de 7 ani nr. 1, au îndrăgit 
nespus de mult aritmetica.

Tolvaj Rozalia elevă în clasa II-a D e preocu
pată cu calcule... complicate.

să nu fie părtaș, părtaș cu 
tot sufletul la bucuria co
piilor care învață la 
școala nr. 3 ? Și cum să 
nu le înțeleagă mîndria 
cu care spun că școala 
lor e școală nouă 1

Cei aproape 900 de ele
vi de aici au avut cins
tea să pășească și să fo
losească cei dîntîi acest 
dar, înfăptuire realizată, 
prin grija partidului, încă 
în primul an al planului 
șesenal. O muncă conștiin
cioasă și însuflețită, note 
bune a fost răspunsul e- 
levllor acestei școli, minu- 
natelor daruri pe care le- 
au primit.

Frumosul tău abecedar
Partidul ți l-a dat în dar.

Vezi cum arată 
dalba carte 2 
S-o treci curată 
mai departe 1 

Așa s-o ții și s-o păstrezi: 
cu scoarțe-ntregi și neboțite, 
cu pagini nejerjenițite 
și fără... „s-o-nfrumusețez? 
cu alte poze și chenare 
decit atitea cite are! 
Pentru un an e cartea TAI 
La anul Insă — nu uita — 
alt cetățean sau cetățeancă 

va sta 
pe locul tău in bancă.

(Precum sooot
1 n-ai să rămtl

la anul, tot
in clasa-ntii/) 
Și-acel puștan 
— din cei puștani 

I cari peste-un an
i au șapte ani —
I o să se așeze-n banca goală,
l sfios, ca-n prima zi de școală

și-o să primească — DAR.' din DAR. — 
frumosul tău abecedar!
„Mai mare dragul să învețe

I cind are-n miini așa mindrețet*
I Iar tu — odată cu cetitul,
l cu scrisul și cu socotitul,
I vei fi-nvățat să spui: „Cinstesc
1 și eu întiiu BUN OBȘTESC 

pe care mi-l încredințară 
Partidul drag și scumpa țară 
E-ntlia slovă ce o scriu

, în alfabetul purpuriu
i cu care-ncep să dibui rosfu[

cuvintelor:
AL MEU

[ ȘÎ-AL NOSTRU!"
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PROBLEMA REBUTULUI ÎN DEZBATEREA
Adunarea generală de 

la noua oțelărie Martin 
pentru darea de sean.ă și 
alegeri, a dezbătut în- 
tr-uii spirit critic și auto
critic, felul cum a mun
cit biroul organizației de 
bază, comuniștii, timp de 
un an de zile pentru în
făptuirea și depășirea sar
cinilor de plan, pen
tru mărirea producției de 
oțel.

Darea de seamă, cit și 
discuțiile purtate de către 
cei 20 vorbitori. care s-au 
înscris Ia cuvînt, au scos 
la iveală că datorită mă
surilor politico-organizato- 
rice luate de către biroul 
organizației de bază, ime
diat după alegerile din 
anul trecut, s-a reușit ca 
o serie de lipsuri care în- 
frînau bunul mers al pro
ducției să fie lichidate. 
Așa se face că oțelarii 
motilizați de către comu
niști, au reușit nu numai 
să înlăture neajunsurile 
din secție, ci chiar să în- 
fcolinească sarcinile de 
^ducție pe anul 1959 în 
proporție de 103,66, dind 
peste prevederile planului 
14.852 tone oțel. Intrînd 
în anul 1960 oțelarii de 
aici s-au angajat să pro
ducă în cursul acestuia 
peste plan 36.000 tone oțel. 
Cu mîndrie s-a raportat 
în adunarea generală des
pre faptul că acest anga
jament a fost depășit, ob- 
ținîudu-se pînă in prezent 
peste plan 41.000 tone 
oțel și 1.500.000 lei eco
nomii la prețul de cost. 
La obținerea acestui suc
ces o contribuție de sea
mă au adus echipele de 
oțelari în fruntea cărora 
sînt echipele conduse de 

hiuniști. Fruntașe sînt 
nipele- conduse de prim-

BRIGADA UNUI COMUNIST
Cu cilva timp în ur

mă, unii erau de părere 
că laminorul trio are o 
importanță mică în eco
nomia combinatului. Cu- 
tind însă, ei și-au dat 
scama că nu-i tocmai 

, așa. Laminatorii, în 
cea mai mare parte 
membri șt candidați de 
partid — au dovedit că 
cpțtn acum realizări 
sporite față de anul 
trecut. De fapt, oglin
da activității muncito
rilor de aici o consti
tuie însuși graficul de 
producție, așezat la loc 
vizibil în incinta lami
norului...

Comitetul sindical de 
secție a organizai temei
nic întrecerea intre toa
te schimburile. Ca oca- 

1 zia unei consfătuiri ți
nută la inceptul lunii 
trecute, comunistul Socol 
Gheorghe, șeful uneia 

j dintre brigăzile de la
minatori, 
întrecere 
muncitorii

i conduse
StănCiulescu Ioan și Co- 

) șeru Vasile, cu obiec
tivele : depășirea planu-

a chemai la 
socialistă' pe 
din brigăzile 
de tovarășii

ADUNĂRII
topitorii Marian Axente, 
Enache Constantin, ' Ka- 
ramalis Teodor, Opriș A- 
vram și Mihai Brînzei. 
In lupta pentru îndeplini
rea și depășirea sarcinilor 
de producție s-au eviden
țiat de asemenea comuniș
tii Colța Martin, Bastea 
loan, Tîț Gheorghe, Var
ga Herman, Mihailă Emi- 
lian, Marcu loan, Bogdan 
Grigore, Stoica Șotron, 
Palcău Ladislau, Azamfi- 
roaie Ecaterina și mulți 
alții.

Din dezbaterile adună
rii generale a reieșit de 
asemenea că în cursul a 
cestui an, datorită preo
cupării manifestate de că
tre organizația de bază 
țață de problema ridicării 
productivității muncii și 
în această direcție s-a ob
ținut un succes substan
țial. Astfel, în acest an 
porductivitatea muncii a 
înregistrat o creștere de 
9,40 la sută, față de in
dicele planificat. Un rol 
însemnat în creșterea pro
ducției și productivității 
muncii au avut cele 6 
grupe de inovatori, care 
pe baza unor studii, au 
propus 40 teme de inova
ții, din care deja au fost 
aplicate 32. Numai 3 din 
aceste inovații aduc eco
nomii antecalculate în va
loare de 6 milioane lei.

Subliniind succesele ob
ținute de către harnicul 
colectiv de oțelari, aduna
rea generală s-a oprit a- 
supra unor lipsuri care 
mai dăinuie în cadrul o- 
țal âriei. Cea mai accen
tuată problemă care a 
constituit obiectul princi
pal al discuțiilor a fost 
protlema lichidării rebu
turilor.

de

lui de producție cu 4 la 
sută și realizarea de i- 
conomii la prețul 
cost.

Chemarea a fost 
ceptată. Laminatorii
început să lucreze cu și 
mai multă energie, să 
folosească mai bine fie
care

ac-
au

minut. Așa au a-

Însemn Ari

ei să mărească vi
de laminare a ba
de oțel patrat și 

acestea, 
au 

ce se finisează 
care se folosesc 
la oalele de tur- 
oțelului in lingo-

juns 
teza 
relor 
rotund. Dintre 
o mare importanță 
barele 
aici și 
ca tije 
nare a 
fiere.

...Intr-o dimineață, la 
intrarea în producție, to
varășul Socol a zăbovit 
cileva minute in fața 
graficului și a citit cu 
atenție cifrele completa
te de maiștrii schimbu
rilor II și III „Mi-au 
luat-o înainte cu cîteva 
tone". Dar... — și-a zis 
el în gînd, cu amără-

6ENERALE
—- Trebuie să recunoaș

tem cinstit, a arătat tova
rășul Cătană Nicolae di
rector general al combi
natului, că in cursul a- 
cestui an în cadrul sec
ției a fost rebutat pesîc 
3.600 tone oțel. Acest lu
cru aruncă o umbră asu
pra rezultatelor bune ob
ținute de către oțelari. 
Sarcina noastră, a tutu
ror comuniștilor este sa 
luptăm prin toate mijloa
cele pentru reducerea pro
centului de rebut.

Din dezbaterile adună
rii au ieșit la iveală în 
mod concret cauzele a- 
cestor r. buturi și ,cjne a 
contribuit la ele. Astfel, o 
mare parte a rebuturilor 
survin din cauza elaboră
rilor și turnărilor defec
tuoase a șarjelor. De pil
dă șarja 3.822 stal 2. 
elaborat de maistrul Sir- 
ca Titeriu și turnat de 
Baba Gheorghe a avut 
rebut prin crăpături 78 
tone. Șarja 39.010 OLT 
65 elaborat de tovarășul 
Călțun Valentin și turnat 
de tovarășul Cușniir Gheor 
ghe a avut rebut prin 
crăpături 25.900 kg. Nu
mai la 11 șarje luate la 
întîmplare și analizate, 
rebutul se ridica la peste 
200 tone.

Scoțînd la iveală cau
zele rebuturilor, vorbitorii 
printre care se numără 
tovarășii Kraft Nathan, 
Farkaș Zaharia, Damia- 
noiu Eugen, Petreasa Do
rin, Palcău Ladislau și 
alții, au indicat o serie 
de măsuri tehnico-organi- 
zatorice care, aplicate în 
practică, vor duce la re
ducerea simțitoare a pro
centului mare de rebut.

Tovarășii Tîț Gheorghe,

ciune. In timpul pauzei 
de la prinz și-a adunat 
toți oamenii in iur

— După cum știți, 
brigăzile din schimburi
le de ieri ne-au întrecut. 
Trebuie să facem tot 
ceea ce ne stă in putin
ță pentru a îndjepta 
tuația. Altminteri, 

si
ne

facem de rușine f...
Conducătorul brigăzii 

a trasat imediat sarcini 
concrete fiecărui lamina
tor. De pildă, tovarășul 
Iedu Spiridon a primit 
sarcina să regleze in- 
jectoarele cuptoarelor in 
așa fel, incit să măreas
că temperatura de încăl
zire a barelor; Mustață 
Vasile, șef de echipă 
linia de laminare, 
fixeze bine gludjele 
la cajă și să regleze 
lindrii, penlru ca barele 
să iasă drepte și la di
mensiunile corespunzătoa 
re, iar Popa Vasile să 
facă economii la com
bustibil. Și rtnd pe rînd

la 
să 
de 
ci-

Mutică Mihai, Bogdan 
loan, Militaru Constantin 
și alții au scos la iveală 
în cuvîntul lor și nume
roase alte lipsuri care 
mai dăinuie la oțelărie și 
care frînează bunul mers 
al procesului de producție. 
Printre acestea se numă
ră : risipa de materiale, 
consum mare de doloniită, 
insuficienta grijă față de 
utilaje și aparataje, dezor
dine la locurile de mun
că etc. In același timp 
ei au făcut propuneri pre
țioase pentru remedierea 
acestor lipsuri.

Caracterizînd munca po
litică depusă de biroul or
ganizației de bază și de 
către toți comuniștii to
varășul Furdui Petru priin- 
secretar al Comitetului 
regional de partid în cu
vîntul său a arătat:

— Comuniștii de !a 
noua oțelărie ințeiegînd 
sarcinile de mare răspun
dere pe care le-a pus par
tidul nostru în fața lor. 
au știut ca să ridice în
treaga activitate politică 
și economică la înălțimea 
cuvenită. In acest sens 
vorbesc rezultatele obți
nute în producție. Faptul 
că oțelarii de aici,, în 
frunte cu comuniștii au 
dat patriei peste 41.000 
tone oțel, este în primul 
rind un succes al organi
zației de partid. Conside
răm totuși, că in secție 
încă mai sînt rezerve su
ficiente, care descoperite 
și aplicate vor duce la 
succese și mai frumoase 
Nu încape îndoială că și 
în viitor membrii și can- 
didații de partid vor face 
totul în scopul ridicării 
producției și productivită
ții muncii.

au primit sarcini precise 
toți muncitorii.

Sfaturile și îndemnu
rile șefului de brigadă 
au fost bine venite. Ca 
urmare, laminatorii au 
recuperat rămlnerea in 
urmă și chiar au intre- 
cut nivelul realizărilor 
obținute de celelalte bri
găzi. La sfirșitul lunii 
septembrie a.e., planul de 
producție pe laminorul 
trio a fost depășit cu 
8 la sută., iar econo
miile înregistrate la pre
țul de cost au ajuns la 
99.827 lei. O bună parte 
din realizările dobîndtte 
aparțin brigăzii conduse 
de comunistul Socol 
Gheorghe, care a fost 
declarată pentru a treia 
oară consecutiv fruntaș 
in întrecerea socialistă.

Această brigadă și-a 
îndeplinit graficul de 
producție pe octombrie 
in numai 12 zile, iar a- 
cum lucrează cu avlnt 
in contul lunii viitoare. 
Muncitorii din celelalte 
brigăzi se străduiesc s-o 
ajungă și chiar s-o de
pășească. Le dorim suc
ces l

In continuare vorbitorul 
a atras atenția organiza
ției de partid asupra unor 
lipsuri care au existat în 
munca de partid la oțe
lărie, indicând în același 
timp măsurile ce trebuie

Cîiid biroul organizației de bază 
nu ține seama de părerile comuniștilor

In zilele trecute a avut 
loc adunarea de dare de 
seamă și alegeri în ca
drul organizației de bază 
de la atelierele centrale 
de reparații I.C.S.H. Cu 
acest prilej au fost larg 
dezbătute de. către comu
niști, preocuparea orga
nizației de bază penlru 
realizarea sarcinilor eco
nomice pe anul 'i960.

Datorită unei juste re
partizări a forțelor orga
nizației de bază, prin a- 
sigurarea de membri și 
candidați de pai tid la cele 
mai importante locuri de 
muncă, a simțului de răs-, 
pundere dezvoltat al co
muniștilor aflați in posturi 
cheie, atelierele centrale 
de reparații a reușit în a- 
cest an să efectueze lu
crări de bună calitate, la 
timp și în bune condițiu- 
ni, ceea ce a contribuit la 
realizarea marilor obiecti
ve ce au stat în fața în
treprinderii.

Exercitînd cu mai mul
tă competență dreptul de 
control asupra conduce
rii administrației, organi
zația de bază a reușit să 
conducă în condiții mai 
bune acțiunile menite să 
asigure îndeplinirea ritmi
că a planului de produc
ție.

In urma muncii entu
ziaste a colectivului de 
muncitori, tehnicieni și in
gineri în frunte cu comu
niștii, sarcinile atelierelor 
centrale de reparații au 
fost aproape lună de lună 
realizate.

☆
Succesele acestui sector 

de muncă puteau ti și 
mai bune dacă biroul or
ganizației de bază dove
dea mai multă preocupa
re. mai mult simț de răs
pundere și mai multă pri
cepere în conducerea mun
cii politice și economice.

Deși în ultima perioadă, 
în afara colectivului de 
reparații auto și energe
ticul. sectoarele de mun
că au manifestat răntîne- 
ri în urmă, cauzate de 
unele lipsuri exterioare, 
dar în special interioare, 
totuși biroul organizației 
de bază nu a luat toate 
măsurile pentru remedie
rea acestor stări de lu
cruri. Nu a înțeles pe de
plin că forța și eficacita
tea muncii de partid, con
stau în a uni într-un sin
gur tot, măsurile tehnico 
organizatorice ale admi
nistrației, cu priceperea și 
experiența muncitorilor, 
tehnicienilor și ingine
rilor membri și ne
membri de partid, contri
buind astfel la atragerea 
întregului colectiv în lupta 
pentru descoperirea noilor 
rezerve interne, pentru în
deplinirea ritmică a planu
lui, a sporirii productivltă 
ții muncii și reducerii pre
țului de cost, a execută
rii neîntîrriate a tuturor 

luate pentru remedierea 
lor.

In urma discuțiilor pur
tate adunarea generală a 
adoptat o hotărîre me
nită să ducă la îmbună
tățirea activității politico- 
economice la noua oțelărie.

lucrărilor necesare celor
lalte sectoare de muncă.

Biroul organizației de 
bază nu a studiat temei
nic situația concretă din 
cadrul atelierelor, nu a 
stabilit măsurile organiza
torice și metodele de 
muncă cele mai corespun
zătoare pentru îndeplini
rea în bune condițiuni a 
sarcinilor ce revin colec
tivului de muncă din acest 
sector.

In loc să acționeze eu 
mult calm și judecată 
membri biroului-sair „pier
dut”, întrebuințînd meto
de necorespunzătoare, care 
nu au dus la mobilizarea 
colectivului.

Starea de lucruri nu 
era atît de alarmantă, e- 
xistau toate posibilitățile 
pentru a asigura realiza
rea cifrelor de plan și a 
tuturor angajamentelor 
luate, dar biroul organi
zației de bază nu a ana
lizat amănunțit cauzele 
ce au determinat unele 
rămîneri în urmă, ci a 
căutat să găsească unele 
justificări, și a irosit for
țele în lucrări mărunte, 
pierzînd astfel din vedere 
problemele mai mari e- 
sențiale, de care depin
dea îndreptarea lucrurilor.

Comuniștii nu puteau 
sta pasivi față de lipsu
rile manifestate în mun
ca biroului organizației 
de bază, de aceea ei au 
căutat ca în mod tovă
rășesc să arate lipsurile 
manifestate, să ajute bi
roul și în special pe se
cretarul organizației de 
bază să înlăture din prac
tica muncii lui metodele, 
aprecierile nejuste.

Biroul organizației de 
bază însă nu a privit just 
criticile membrilor și can- 
didaților de partid, ci au 
căutat să se eschiveze, 
uneori, să respingă și 
chiar să intimideze pe cei 
care au „îndrăznit” să le 
arate lipsurile.

O parte însemnată a 
celor care au luat cuvîn
tul la adunarea de dare 
de seamă și alegeri, au 
criticat aspru lipsurile to
varășului Brudiu Dumi
tru secretar al organiza
ției de bază, care a ne
glijat munca de partid 
privind abstract probleme
le muncii politice și eco
nomice, nedînd dovadă de 
înțelegere că în viață, In 
practică, munca politică și 
economică sînt insepara
bile. De asemeni au cri
ticat aspru neglijența ce 
a manifestat-o față de ne
cesitatea ridicării neconte
nite a nivelului său politic 
și profesional.

O atitudine cu totul ne- 
permisă a manifestat-o to
varășul Amariei Vasile 
membru în biroul organi
zației de bază, cate pen
tru a împiedeca critica de 
jos „specula" orice lipsă 
a membrilor și candida- 

In noul birou al organi
zației de bază au fost 
aleși 9 tovarăși dintre cei 
mai activi comuniști. Ca 
secretar a fost ales tova
rășul Damianoiu Eugen.

G. ZOLD

ților de partid și atunci 
cînd aceștia „îndrăzneau" 
să se ridice împotriva 
unor lipsuri în munca lui, 
imediat le „închidea gu
ra”, arătîndu-le lipsurile 
lcr. De asemenea au cri
ticat tendințele străine 
muncii de partid folosită 
de acesta: de a hotărî și 
a lua de unul singur ma
șini, care nu întotdeauna 
au fost cele mat juste.

Membrii și candidați! 
de partid care au luat cu- 
vititul au criticat pe res
tul tovarășilor din birou, 
pentru faptul că nu au 
reușit Să curme aceste 
practici dăunătoare in 
munca de partid și că 
s-au dat „bătuți” în loc 
să manifeste mai multă 
exigență și hotărîre în 
muncă.

Din cele relatate re
zultă că nici membrii or
ganizației de bază nu au 
fost întotdeauna suficient 
de fermi. Datorită acestei 
lipse, ei au tărăgănat lua
rea unei poziții mai ho- 
tărîte, așteptînd pînă la 
această adunare pentru 
a-și spune părerea mat 
răspicat.

Este necesar ca pe 
baza acestor lipsuri co
muniștii din cadrul orga
nizației de partid să tra
gă învățăminte pentru vi
itor și să ia întotdeauna 
poziție față de lipsurile 
oricărui membru de partid 
pentru a nu îngădui re
petarea lor.

Neajunsurile manifestate 
în munca biroului organi
zației de bază trebuie să 
constituie și pentru comi
tetul de partid învățămin
te și să-l determine ca 
pe viitor să le acorde o 
atenție sporită și sectoa
relor de muncă cu o mai 
mică „importanță", dar 
care în realitate pot aju
ta sau împiedeca reali
zarea ritmică a planului 
economic al întregii în
treprinderi. Ori în condi
țiile îndeplinirii cu succes 
a marilor obiective in
dustriale, înscrise în di
rectivele celui de-al III- 
lea Congres al partidului, 
nu ne permit să scăpăm 
din vedere orice verigă 
cît de mică ar fi ea, dar 
de care depinde în ultima 
instanță realizarea sarci
nilor mari. Există toate 
condițiile ca în cadrul a- 
telierelor centrale de re
parații munca să se îm
bunătățească. Această u- 
nitate de muncă dispune 
de un colectiv harnic și 
bine pregătit. De aseme
ni membrii și candîdații 
de partid au un înalt 
simț de răspundere cu 
cunoștințe vaste în pro
ducție.

Să facem ca munca a- 
cestui harnic colectiv să 
He încununată de auccwl



Raid oiganizat cu aju
torul corespondenților 

voluntari
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Alaiuri de muncitori virstnici, in cele două mari întreprinderi din o- ț 
rașul nostru — C.S.H. și I.C.S.H. — lucrează mii de tineri. O buna parte ț 
din aceștia sînt cazați in tabere, special amenajate, iar alții intr-un număr ț 
de 6 blocuri construite in cvartalul Poșta nouă î

Pentru a vedea cum locuiesc tinerii siderurgiști și constructori și 
cum anume păstrează ei bunurile comune incredințcte, redacția ziarului 1 
„Uzina noastră", a organizat zilele trecute, cu ajutorul corespondenților j 
săi voluntari — Oprea Nicolae, Semciuc Ghcorghe, Cuș loan și Ispășan j 
Constantin, un raid prin taberele și blocurile in care sint cazați tinerii ") 
necăsătoriți. Redăm mai jos citeva din constatările făcute cu ocazia aceasta. 1

Tineri vrednici, 
buni gospodari
Blocurile 74, 75, 76, 77, 

108 și 110 din cvartalul 
„Poșta nouă" sînt cons
truite recent. In ele locu
iesc aproape 1000 de tineri 
și tinere de la combina
tul siderurgic. însoțiți» de 
administratoarea acestor 
clădiri elegante și confor
tabile, intram în tlocul 
74. Batem la întîmplare 
la ușa unei camere de la 
apartamentul nr. 12.

— Aici, ne spune inter
locutoarea noastră, lo
cuiesc tinerii Florea Teo
dor de la laminorul 800 
și Roșea Petru de la la
boratorul central...

Trebuie să spunem că 
îți era mai mare dragul 
să privești. Totul, era în 
ordine. Paturile aranjate 
Inimos, perdele curate 
preșurile de pe jos, dula
pul și pereții curați, dă
deau camerei un aspect 
plăcut și atrăgător în ca
re se vedea că aici lo
cuiesc tineri vrednici, pă
trunși de simț gospodă
resc.

Asemenea camere bine 
întreținute în care totul 
era dereticat parcă de o 
mină femeiască am găsit 
și la blocul nr. 75 în a- 
partamentele 12 și 13 — 
camerele nr. 1, la blocul 
74, apartamentele 12 și 
14, precum și în multe 
altele. Dar tinerii din a- 
ccste apartamente, cum 
ar fi Tlișcă A., Benches 

Petru de la noua oțelă- 
rie, Petrie loan de la me
canică, Pismiris Lazăr de 
la termocentrală, Onofrei 
Mihai, aglomeralor, Roșo- 
n A. de la construcții 
metalice și toți ceilalți, 
nu sînt numai niște tine
ri vrednici, ci și buni 
gospodari. Cu aceeași dra
goste ei păstrează și bu
nurile puse la dispoziție, 
mobilierul, instalația sa
nitară și electrică, came
rele propriu-zisc.

Neglijentă 
și delăsare

In timpul raidului între
prins în aceste blocuri,, 
am găsit și tineri negii- 
ienți, delăsători, cărc-ra 
nu le place cîtuși de pu
țin ordinea și curățenia. 
Intrînd în apartamentul 9 
de la blocul 76 în care 
stau tinerii Cociș Ianis de 
la cocserie, Grigoris Ia
nis, reparații electrice. 
Tunis Gostan, bluming și 
Leacus Panaitis tot de la 
reparații electrice, am 
rămas oarecum uimiți de 
ceea ce am văzut. Păturile 
și cearșafurile de pe pa
turi erau murdare și ră
vășite, pe dulap un «trai 
gros de praf, pe jos cîr- 
pe perii și cutii de cre
mă, resturi de mîncare 
ele., iar hainele aruncate 
la voia întimplăriL In 
plus, în cameră ca și in 
holul apartamentului era 
un aer greu de suportat. 
In afară de faptul că 

sînt neglijenți și delăsă
tori, tinerii aceștia mai 
au o meteahnă : atunci 
cînd merg în grup ia 
scrvici chită sau iac glu
me de prost gust și zgî- 
ric pereții scărilor.

O situație identică am 
găsit în același bloc în 
apartamentul 7. De ase
menea, o totală neglijen
ța față de tunurile în
credințate și condițiile 
create ne-a fost dat să 
vedem și în apartamen
tul nr. 22 al blocului 75. 
Fără nici un pic de re
gret și de răspundere 
personală, tinerii de aici, 
ca Orelt Paul, Ciocanu A- 
lexandru, Fițu Tudor de 
la oțelăria nouă și Stan- 
ciu Ghcorghe de la fur
nale au desfăcut și dat 
jcs lustra, au afumat pe
reții într-atît de nu se 
mai știe ce culoare au 
avut și au stricat insta
lația sanitară.

Este necesară o 
nouă selecționare

Atunci cînd s-au dat 
spre folosință tinerilor si- 
derurgiști blocurile din 
cvartalul „Poșta noua", 
s-a căutat ca aici sa fie 
cazați cei mai buni și 
harnici tineri, cu o atitu
dine și comportare dem
nă, civilizată. Se vede 
însă că printre ei s-au 

strecurat și unii tineri 
certați cu ordinea și cu
rățenia, cu disciplina și 
morala comunistă. Astfel, 
de tineri care îrgreunea- 
zâ condițiile de trai ce
lor cu care conviețuiesc și 
manifestă dezinteres față 
de bunurile încredințate, 
iar în unele cazuri își 
permit să facă chiar și 
anumite chefuri, trebuiesc 
scoși afară și în locul 
lor introduși tineri cărora 
1.. «place să păstreze or
dinea și curățenia, să tră
iască în mod civilizat.

Tot în interesul păstră
rii condițiilor bune create 
este necesar ca tinerii din 
aceste blocuri să fie se
lecționați și grupați pe 
secții. Același lucru tre
buie făcut fără întîrziere 
îndeosebi la blocurile 
108 și 110 unde locuiesc 
băieți și fete.

Cu ocazia raidului efec
tuat s-a constatat că în 
blocurile aparținînd țineri
le! necasătoriți stau și 
un număr de peste 60 de 
familii. Pînă cînd aces
tor familii li se vor asi
gura condiții de locuit în 
altă parte, ar fi bine ț.i 
chiar se impune ca o ne
cesitate ca toți familiștii 
să fie introduși in blocuri 
separate. Această măsura 
ar da posibilitatea orga
nelor în drept să efec
tueze un control mai a- 
mănunțit asupra tinerilor 
și ar duce totodată la în
lăturarea multor abateri 
și nereguli care au loc 
tocmai din cauza existen
ței acelor familii.

„Ce ne facem 
la Iarnă?"

In tabăra nr. 1 a com
binatului, condițiile de ca
zare ale tinerilor sint 

mulțumitoare. Nu de mul!, 
dormitoarele de aici au 
fost văruite, schimbarea 
cearșafurilor și curățenia 
se face în mod regulat, 
iar în fiecare dormitor c- 
xistă o masă pe care ti
nerii >pot să mănînce sau 
să scrie, cîte o găleată 
și căni pentru apă și un 
lighean pentru spălat. De 
asemenea, au fost împros
pătate un număr de a- 
proape 450 saltele, urmînd 
ca în curînd să fie schim
bate și celelalte.

Pe măsură însă ce tim
pul se răcește, tinerii își 
pun mereu următoarea în
trebare : „Ce ne facem la 
iarnă ?“. Asta mai ales 
că iarna bate la ușă și 
pregătirile pentru acest 
anotimp sînt mult răma
se în urmă. De pildă, re
parația cazanului pentru 
încălzirea centrală se 
desfășoară foarte încet, 
caloriferele din dormitoa
re care în parte sînt de
fecte n-au fost încă revi
zuite și puse la punct, 
iar conductele din afară 
nu s-au izolat peste tot. 
fare îngrijorați sînt ti
nerii din această tabăra 
și în legătură cu baia. 
Aici, din cauza umezelii, 
tavanul a început să ca
dă, iar canalizarea pe a- 
locuri este defectă. Nu 
mai vorbim de starea de
plorabilă în care se află 
spălătoarele.

Față de lipsurile arătate mai sus este necesar să fie luate toate i 
condițiuni a avutului obștesc \ 
unor condiții de viață din ce > 
de U.T.M. din cele două tntre- 
de educare comunistă a tine- j 
față de acele bunuri comune ( 

gospo-

\ măsurile care să ducă la păstrarea în bune 
l dat spre folosința tineri lor, la asigurarea 
r in ce mai bune. Organizațiile sindicale și 
) prinderi sint chemate să intensifice munca 
1 rilor, să dezvolte in rîndul lor dragostea 
\ puse ia dispoziția lor și să sădească in conștiința acestora spiritul
1 dăresc de care trebuie să dea dovadă acolo unde ei conviețuiesc.
\ Totodată, organele administrative din C.S.li. și I.C.S.H. au daiorta și
s sint chiar obligate să facă tot ceea ce le ștă în putință pentru a asigura
' in permanență tinerilor condiții de locuit cît mai bune. O atenție deose

bită trebuie acordată intensificării pregătirilor de iarnă a dormitoarelor co
mune, astfel incit și In acest anotimp tinerii să se poată odihni in con» 

, i dițil optime.

față de acele bunuri

O întrebare similară 
își pun și tinerii care lo
cuiesc în tabăra bluming 
2, cabana 38 bluming și 
tabăra de la Răcăștie. In 
aceste tabere, pe lîngâ 
faptul că sobele de încăl
zit nu sînt puse la punct 
și în unele cabane chiar 
plouă, starea de curățenie 
lasă foarte mult de dorit. 
Acest lucru reflecta în- 
tru-totul lipsa de preocu
pare a administratorilor 
acestor tabere (Ceh Irina, 
Săulă Constantin, Ghiu- 
ță I, Damian D.) față de 
crearea unor condiții op
time de cazare ale tineri
lor necăsătoriți.

La Cabanele Clc
Mergînd la cele două 

cabane din str. Gh. Di
mitrov nr. 52 (Cic) la tot 
pasul ne-a întîmpinat gri
ja față de om și cerin
țele lui. Pe coridoare și 
în camere curățenie ; par- 
doselele spălate, pereții 
zugrăviți, culorile variind 
de la o cameră la alta, 
saltele pregătite pentru 
iarnă, iar paturile aran
jate în ordine.

Intr-adevăr se poate 
spune că în dormitoarele 
2 și 3 din cabana 1 și 
1, 7, 8, din cabana 2, 
spiritul gospodăresc și 
omul sfințesc locul.

Cea mai curată 
locuință comună
Dormitorul 3 pavilionul 

8 din O.T. în privința cu

rățeniei întrece pe țoate 
celelalte dormitoare, chiar 
și pe acei care slau în 
blocuri. Oamenii ce îl al
cătuiesc nu sînt selecțio
nați, însă le place foarte 
mult să fie gospodari a- 
casă la ei. Atît pereții 
cît și tavanul strălucesc 
de curățenie și sint îin- 
brăcați în panglici de di
ferite culori. De la ușă 
te întîmpină căldura și 
un aer ospitalier. Aci lo
cuiesc tineri disciplinați 
și hotărîți în acțiuni co
mune, printre care se 
numără Bedreagă Marin 
Soare Marin și alții.

Dezordine
Vizitînd dormitoarele în 

care locuiesc tinerii con
structori ai I.C.S.H.-ului 
din O.T. ești izbit de la 
început de dezordine, ln- 
ir-un colț al camerelor 
stau aruncate la întîmplu- 
rc lăzi butoaie, pe sub 
paturi încălțăminte veche 
fără valoare, iar peste 
cearșafuri și pături stau 
aruncate hainele de lucru 
murdare. Așa cum a ve
nit de pe șantier, tovarM 
șui Cardoș Alexandru. dnB 
dormitorul 3, pavilionul 
6, s-a culcat peste pa
tul cu rufăria proaspăt 
schimbată. Paravauă Va- 
sile și Godrea Marin își 
lasă de asemenea paturile 
dezordonate.

* * S'
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GABROVO - STARA ZAGORA
Chiar în zori pornim 

spre Stara Zagora. Șofe
rul autocarului, tovarășul 
Ivan ne zorește, spunin- 
du-ne că astăzi avem un 
drum lung — aproape 
190 km. Foarte vesel, de 
cum s-a urcat la volan, 
a început să ne spună 
glume bulgărești pe care 
ni le traduce tovarășa 
Casa. Nici n-am obser
vat cînd am ajuns la 
Gabrovo unde, după cum 
se spune, sînt cele mai 
frumoase fete. Înainte in
să de a ajunge la Gabro
vo am trecut peste un 
pod pe care de o parte 
și de alta erau magazi
ne. O adevărată piață de
asupra apei.

La Gabrovo facem un 
scurt popas înainte de a 
trece munții Balcani, prin 
pasul Sipca. Prilej cit se 
poate de nimerit de a 
cunoaște, atît cit îți putea 
permite timpui scurt pe 
care îl aveam la dispozi
ție orașul. Rial Iantra 

inconjoară orașuL In mij
locul apei, chiar la in
trarea orașului se află o 
statuie uriașă a urau fie
rar în fața unei nicovale. 
Este după cum spune o 
legendă întemeietorul o- 
rașului. Fiind un vecfu 
centru industrial orașul 
dispune de multe fabrici. 
Aici a fost înființat pri
mul gimnaziu din Bulga
ria — acum in țara prie
tenă sînt 1.300DG0 elevi, 
ceea ce înseamnă că fie
care al șaselea cetățean 
bulgar învață la școală 
cu frecvență.

Am făcut un tur de for
ță și prin magazine. Măr
furi multe, mulți cumpă
rători. Sînt aici fruct? 
excepționale. Un ciorchine 
de strugure cintărea mai 
mult de 3 kg. / Tot atît 
de grozave erau și pier
sicile.

Nepăsătoare ceasornice
le se grăbeau parcă mai 
repede decît de obicei. In 
goana mașinei mai arun

cam ultimile priviri asu
pra orașului. La puțin 
timp ne oprim din nou. 
De data aceasta pentru 
a urca pe virful Stoletov 
unde este ridicat un mo
nument pentru cinstirea 
memoriei ostașilor eroi. 
Ca să ajungă la acest 
monument care este con
struit pe un podiș ta o 
înălțime de 1.400 metri, 
vizitatorul trebuie să urce, 
in linie dreaptă, peste 900 
trepte și in continuare 
serpentinele ce inconjoară 
virful monumentului. Ală
turi, puțin mai sus, este 
virful Vulturilor. De aici 
zarea este deschisă cit 
poți cuprinde cu ochii. Se 
văd apele liniștite ale ba
rajului Gheorghi Dimitrov 
și celebra Vale a tranda
firilor. Mai multe amă
nunte asupra acestei lo
calități recunoscute am 
aflat la KazanTtk.

Acolo este institutul 
unde se fac diferite cer
cetări pentru aclimatiza

rea unor soiuri variate de 
trandafiri oe Valea tran
dafirilor. In curtea largă 
a institutului erau, atun
ci în septembrie, și poate 
și acum, trandafiri înflo
riți ce păreau un covor 
policrom. Trandafiri roze 
sint de neasemuit. Ni se 
explică procesul de fabri

care a mult căutatului 
ulei de parfum. Ultima 
situație arată că aici tran
dafirii se plantează pe 
suprafață de peste 5.700 
hectare.

Tot aici turiștii au a- 
flat citeva curiozități le
gate de aceste gingașe 
flori. Trandafirii se culeg 
dimineața, cirtd rouă în
viorează petalele, făcin- 
du-le mai productive. Știți 
din cîte petale se extrage

un kilogram de ulei de
parfum ? De pe un hec
tar se culeg cea. 3.000
kg. petale. Din acestea
se scoate un kilogram de 
ulei de parfum. Cam pu
țin, nu ?

Păstrind tradiția stator
nicită de mulți ani la 
Kazanlik, la plecare am 
fost stropiți cu apă de 
trandafiri. Legenda spune 
că după ce ai fost stropit 
cu această apă, întinerești 

cu 10 ani. Prevăzători, 
mai mulți turiști din gru
pul nostru au cumpărat 
cîte un gram și pentru 
acasă...

Ne oprim la Stara Ta 
gora pentru a lua masa. 
După aerul extrem de 
curat inhalai pe serpen
tinele munților Balcani 
masa a fost copioasă. Ni 
se servește cite o cupă 
mare de înghețată. Este, 
cum se spune, specialita
tea orașului: cea mai 
bună înghețată din toată 
țara. Și nu se exagerea
ză cu nimic.

I

Orașul este în plină re
construcție. Pe bulevarde 
sc înalță blocuri cu lină 
simple dar elegante. Se 
construiesc și obiective 
industriale. Cel mai im
portant este uzina de în
grășăminte azotate. In 
plimbarea de după masă 
trecem o clipă prin aleile 
răcoroase ale parcului și 
vizităm clădirea operei. 
Dc departe se auzea cla
xonul prin care tovarășul 
loan ne chema stăruitor. 
Se grăbea. Seara trebuia 
să ajungem la Plovdiv.

MIRCEA NEAGU
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