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PE MARELE ȘANTIER AL LAMINORULUI 650

3
De la prieteni și cu ajutorul lor

ț Nicăieri, in orice secție sau sector de activitate al Hunedoarei, 
(nu se face mai simțită apropierea zilei de 1 Mai ca aici, pe șanfie- 
(, rul marelui laminor de 650 mm. Pe oriunde ai trece te întîmpină lo- 
^zinci mobilizatoare, panouri cu an gajamente, grafice ce oglindesc rea- 
r lizările oamenilor ce-și dispută în tîietatea în întrecerea socihliiStă...
> Pretutindeni se lucrează neîncetat, din toate părțile răsună sim-
> fonia muncii neobosite, simfonia luptei pentru apropiata izbîndâ, in- 
C trarea Iu I Mai a laminorului în ro dai la rece.
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Înainte de a vorbi despre munca 
și faptele constructorilor și monto
rilor (ie pe acest șantier, socotim 
că este necesar să amintim mai intîi 
despre unele lucruri nu lipsite de 
importanță. In scurta istorie a vii
torului laminor și-a înscris numele 
încă de la bun început prietenii noș
tri de la răsărit. Proiectul giganti
cului laminor de profite cu o capa
citate de 550.000 tone pe an. o 
mare parte din mașinile și agrega-

Zona /-a zona
Prin munca entuziastă a zecilor 

și sutelor de brațe harnice și oțeli- 
te ale constructorilor și montorilor, 
lăcătușilor, electricienilor, instalato-

După 20 de zile
După numai 20 de zile de la rea

lizarea celui mai mare indice de 
Utilizare al vreunui cuptor Martin 
în țara noastră — 8.36 ione de oțel 
produs pe metru pătrat vatră de 
cuptor — colectivul celei mai mari 
oțelării a țării a înscris un nou 
succes. Ieri, schimbul de zi a înde
plinii planul trimestrial pe secție 
și a elaborat primele tone de oțel 
în contul trimestrului II al anului

In perioada 1-26 martie, brigăzile

în schimb de noapte la cuptoare
Miezul nopții nu a trecut de mult. 

Cu vraja ei liniștită noaptea a cu
prins o parte din oraș. Numai o 
parte, pentru că aici, unde este com
binatul, stăpînește munca.

Platforma cuptoarelor Martin a 
oțelăriei vechi. Peisaj obișnuit. Ma
caralele claxonînd cer să li se facă 
loc pentru a-și îndeplini sarcina; 
încărcarea cuptoarelor. In același 
timp la cuptorul 5 se fac ultimele 
pregătiri pentru elaborare. Peste 
cîteva minute sub privirea atentă 
a topitorilor, oțelul va curge liniștit 
spre oala uriașă. Va fi încă o șar
jă în lupta pentru cîștigarea între
cerii dintre oțelarii hunedoreni- și 
cei reșițeni.

De foarte multe ori schimbul de 
noapte realizează o producție mai 
mare decît schimbul care lucrează 
ziua. Spre convingere dăm cîteva 
cifre. Topitorii din schimbul tinere
tului care lucrează în schimbul de 
noapte au produs în noaptea de 25 
spre 26 martie cu 17 la sută mai 
mult oțel, în timp ce schimbul de 
zi și-â depășit sarcina de plan eu 
4,8 la sută. In numai trei zile de 
cînd lucrează în schimbul de noap
te, topitorii din schimbul tineretului 
au elaborat 68 tone de oțel, mai 
muit decît sarcinile de plan.

Vorbind despre oțelarii fruntași 
trebuie să amintim neapărat pe to- 

tele de înaltă tehnicitate au sosit 
din Uniunea Sovietică, iar alături 
de inginerii și tehnicienii noștri lu
crează acum cu multă dragoste 
specialiștii sovietici.

— De la acești oameni care cons
tituie o adevărată călăuză în acti
vitatea noastră — spun montării — 
noi avem numai de învățat. Cu aju
torul lor, noi reușim sil intensifi
căm ritmul lucrărilor și să le efec
tuăm la un înalt nivel tehnic...

cea mai avansata
rilor, zidarilor etc. lucrările lami
norului continuă să avanseze într 
un ritm viu, intens, în toate sectoa
rele.

La închiderea ediției

un nou succes
celor trei cuptoare Martin au produs 
peste pian 1.872 tone oțel. In ace
eași perioadă ei au realizat și eco
nomii la prețul de cost operativ de 
11,26 lei pe fiecare tonă de oțel 
Din rîndul celor mai harnice brigăzi 
fac parte cele conduse de prim-topi- 
torii Garamalis Teodor, cu o depă
șire a normei de 21 la sută, cea a 
fui Grigoroaie Dumitru cu 14 la 
sută și altele.

pitorii conduși de prim-topitorii 
Șerban Dumitru și Forțu Petru.

Tîrziu, am părăsit platforma 
toarelor Martin, lăsîndu-i pe 
lari în plină activitate.

cup- 
oțe-

R. P.

Prind viată noi spectacole
Spectatorul de teatru apreciază 

reușita unei piese, in chip firesc, 
după cele văzute pe scenă după ta
lentul inferpreților, după gradul 
valorii lucrării dramatice pe care 
aceștia au reușit să îl transmită. 
Dar nici înainte de ridicarea corti
nei și nici după aceea, spectatorul 
nu știe — adesea e mai bine chiar 
să nu știe — ce muncă migăloasă 
duc actorii cu' fiecare cuvint din 
text, cu fiecare replică și fiecare 
mișcare. Acestea se reiau de zeci și 
sute de ori, pînă cînd nuanța este 
cea mai potrivită, sau mișcarea fă
cută în sensul cel mai potrivii.

Zilele trecute am asistat la repe
tițiile unei piese de teatru pe care o 
lucrează în prezent artiștii amatori 
ai combinatului. Cîteodată, o astfel 
de acțiune e instructivă.

Piesa se numește ,,Bolnavul în
chipuit", comedie în cinci acte și 
aparține lui Moliere, strălucitul re-.

— In zona I-a — ne informează 
tehnicianul .Matieiuc Ilie — unde se 
află subsolul de ungere nr. 1 cu un 
număr de trei stații de pompare a. 
uleiului și trei stații de unsoare con
sistentă, stația de ungere cu ulei 
J 1 cu un debit de 1.200 litri pe mi
tuit a și început rodajul, iar stația 
dc ungere J 2 la care s-a terminat 
ultimele probe și verificări, va în
cepe rodajul zilele acestea. Meritul 
pentru grăbirea montării instalați
ilor dc la subsol, a instalațiilor și 
stațiilor de ungere care se găsesc 
în rodaj, sau vor intra cît de curînd 
îi revine în primul rînd brigăzii 
utemistului Sultan loan, precum și 
(Continuare în pag. IV-a col. 3-5)

Adunarea activelor 
comitetelor raional 

și orășenesc de partid
Ieri după-amiază, în sala teatru

lui nou din localitate a avut loc a- 
dunarea activelor comitetelor raional 
și orășenesc de partid. La adunare au 
participat tovarășii Momeu Samoilă 
— secretar al comitetului regional 
de partid, Colceru Aron — prim-se- 
cretar al comitetului orășenesc de 
partid, Moga Ioachim — secretar 
al comitetului raional P.M R., Mi- 
htiț Avram —'■ președintele comitetu
lui executiv al sfatului popular raio
nal, Ardeleamt Ion — președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular orășenesc precum și nume
roși invitați.

In cadrul adunării tovarășa Eca- 
terina Chivu — lector al C.C. al 
P.M.R. — a vorbit despre însemnă
tatea istorico-mondia'â a celui de-al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S. Vor
bitoarea a subliniat în mod deose
bii în expunerea sa sarcinile ce 
revin organelor și organizațiilor de 
partid privind cunoașterea temeini
că a tezelor celui de-al XXI-lea 
Congres al P.C.U.S. în vederea a- 
plicării în mod creator a învăță
turii marxist-leniniste în opera de 
construire a socialismului în patria 
noastră.

Conferința a fost ascultată cu viu 
interes de cei peste 800 partici
pant 

prezeniant al clasicismului francez. 
Deocamdată personajele molierești 
nu poartă crinoline, jabouri, peruci 
mă rog, toate accesoriile îmbrăcă
mintei epocii —• acțiunea piesei 
desfășurîndu-se cu trei sute de ani 
în urmă — ci arată echipați așa 
cum îi vedem. astăzi pe stradă. 
Ba, unii dintre ei sînt doar în ves
tă, sau cămașp — în sala de repe
tiții a clubului Alexandru Sahia e 
cald — și fumează ,,Mărășești", 
fapt care ar stîrni o nedumerire ex
plicabilă dacă aceasta s-ar întîm- 
pla și în seara premierei.

Dar la repetiții, merge.
Regizorul spectacolului — tova

rășul Panel Crișan — atent la cele 
ce se petrec pe scenă, oprește cînd 
și cînd pe interpreți și corectează 
ici un gest, dincolo o intonație. Ro
lurile din piesele clasice .pretind o 
anume ținută din partea actorilor, 
tipurile pe care le înscenează nu 
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ENACHE CONSTAN
TIN. Ase îl cheamă pe 
oțelarul din fotografie. 
El este to pit or de rezer
vă în schimbul tinere
tului de la oțelăria 
nouă. Acum conduce 
activitatea oțelarilor 
din brigada iui Brînzei 
Dumitru. F.laborind 5 
șarje rapide, brigada 
condusă de Enochs 
Constantin, a contribuit 
cu 170 tone oțel din 
cele 400 tone date pes
te plan de oțelarii cup
torului III în cele 26 de 
zile din luna martie.

Jfcfiuni în cadrul Sâptâmîriii jYîondiale 
a tineretului

comitetul 
organizat

Maria a

4* Marți 24 martie a.c. 
IJ.T.M. din combinat a ~ 
„Ziua tinerelor fete". Cu acest pri
lej tovarășa Curcubătă 
conferențiat în fața sutelor de parti
cipant! prezenți în sala C.F.U. des
pre „Educația tinerelor fete în spiri
tul patriotismului socialist și al mo
ralei comuniste”. In expunerea sa 
tovarășa Curcubătă s-a folosit de 
numeroase exemple întîlnite în com
binat.

Conferința a fost urmată de un 
program artistic — prezentat de 
brigada artistică de agitație a uzinei

i O nouă
Hune-

acestea
Subfiliala A.R.L.Li.S. - 

doara a organizat zilele 
o nouă expoziție cu fotografii. în 
fata sediului Comitetului orășenesc 
de partid. Expoziția cuprinde ima-

Consfătuirea tinerilor siderurgiști 
și metalurgiști

Mîine dimineață, cu începere de 
la ora 8, în- sala Teatrului nou din 
localitate se va desfășura consfătu
irea de producție organizată de 
Comitetul regional U.T.M. cu tine
rii siderurgiști și metalurgiști din 
regiunea Hunedoara. La consfătu-

seamănă aproape cu nimic din cele 
învățate de ei pînă azi.

Insă cu încetul, cu răbdare și 
seriozitatea pe care au dovedit-o 

întotdeauna membrii colectivului ar
tistic, ,J3olnavul închipuit" prinde 
viață, scenă cu_scertă, act ca act.

Cine sînt artiștii amatori ? Ii cu
noaștem cit se poate de bine. Gh. 

Doroftei, Victor Stana, Elena Scurta, 
Maria Stoica, Aurelia Cizu, Ovidiu 
Ivășcoiu și toți ceilalți care formea
ză nucleul ansamblului de teatru 
al siderurgiștilor

Paralel cu „Bolnavul închipuit" 
se repetă și piesa într-un act de V. 
Adrian și P. Crainic „Cheia succe
sului", care are o temă contempo
rană. inspirată din viața de azi 
a satelor noastre. Aceasta va fi re
prezentată mai cu seamă pe scene
le căminelor culturale din raionul 
și regiunea Hunedoara.

Pînă la premierele acestor spec
tacole au rămas zile numărate.

A M1RON

cocso-chimice — și apoi de reuniune 
tovărășească.

♦> Ieri dimineață numeroși tineri 
de ia uzina cocso-chitnică, fabrica 
de aglomerare și secția I-a furnale 
au lucrat vo.luntar la înfrumuseța
rea combinatului. In această zi, au 
fost efectuate circa 100 ore muncă 
voluntară !a curățirea și amenajarea 
zonelor verzi, la plantări de pomi.

4* In cursul dimineții de mîine un 
număr de 150 tineri și tinere de la 
I C.S.H. vor ieși voluntar la plan
tarea de pomi de-a lungul șoselei Hu
nedoara—Sîutuhalm.

hunedorene
7

expoziție
gini din viața și munca uzinei de 
tractoare din Ceîeabinsk (U.R.S.S.), 
schițe și fotografii legate de lan
sarea de către U.R.S.S. a primei 
rachete cosmice.

ire vor participa tineri din Hune
doara, Călan, Cugir, Petroșani, 
Deva, Alba-Iulia, Orăștie și Brad-

Teatrul de stat din Arad 
la Hunedoara

Astă seară la orele 20,30 colecti
vul Teatrului 'de stat din Arad va 
prezenta în sala cinematografului 
,,Victoria" comedia în trei acte 
„Partea leului’’ de Constantin Teo
dorii. Spectacolul va fi repetat și 
în seara zilei de duminică, la ace
eași oră.

Fotbal
Mîine după-amiază stadionul 

„Cormnul" din localitate va găzdui 
o interesantă întîlnire de fotbal, 
confin'd pentru campionatul regio
nal. In cadrul acestei Miluiri echi
pa locală „Constructorul" va juca 
în compania fruntașei clasamentu
lui regional „Corvinul" — Deva.

Citifi în acest număr:
— Din munca constructorilor co

munismului. (pag. 2-a)
— Pentru o mai justă orientare a 

brigăzilor artistice de agitație.
(pag. 2-a) 
(pag. 4-a)— Sport
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Din munca constructorilor comunismului
‘Uniunea Sovietică construiește societatea comunistă

Fiecare om sovietic dorește să 
pășească cît mai repede în comu
nism. Dar nu se poale păși în co
munism dintr-odată. După cum a 
arătat și N.S. Hrușciev, n« se poa
te închide o ușă și să se declare: 
„Construirea socialismului s-a ter
minat", iar apoi să se deschidă o 
altă ușă și să se spună; „Am ajuns 
îo comunism". Int-area în comu
nism nu este determinată de vreo 
dată calendaristică. Trecerea de la 
socialism la comunism se înfăptuieș
te continuu. Comunismul se naște 
din socialism, este continuarea sa 
directă. De aceea, în viața societății 
sovietice există de pe acum mlădițe 
ale societății viitoare, se dezvoltă 
tot mai mult formele comuniste de 
muncă, de organizare a producției 
și asemenea forme sociale de satis
facere a necesităților cetățenilor ca 
alimentația publică, școlile-internat, 
grădinițele și creșele de copii.

Socialismul și comunismul sînt 
două faze firești ale unei formații 
sociale la baza căreia se află prin
cipii economice și ideologice de ace
lași tip. Ceea ce în mod obișnuit nu
mim socialism, Marx numea „prima" 
fază sau faza inferioară a societății 
comuniste. întemeietorii marxism le
ninismului considerau formația co
munistă ca formație care urmează 
după capitalism, care îi ia locul în 
dezvoltarea ascendentă a societății 
omenești. Dar în comunism, în pro
cesul de maturizare economică există 
două trepte. Prima din ele este so
cialismul.

Analiza marxist-leninistă, previzi
unile științifice, experiența construi
rii socialismului în U.R.S.S. și în 
țările de democrație populară confir
mă în mod evident că atît în soc-ia 
lism cît și în comunism baza econo
mica a vieții este proprietatea colec
tivă obștească asupra mijloacelor le 
producție. Pentru cele două faze este 
caracteristică inexistența claselor ex
ploatatoare și a exploatării, dezvol
tarea producției în scopul satisfacerii 
maxime a necesităților societății, 
dezvoltarea p-rducțu-i în scopul sa-

............ ......... ....... . —- ♦♦♦

Noi domenii de aplicare a metodei 
de topire ultrarapidă

Noua metodă de topire ultrarapi
dă în camere cu cicloane elaborată 
în Uniunea Sovietică pentru prepara
rea cuprului, s-a dovedit a fi apli
cabilă și la prelucrarea materiilor 
prime polimetalice. Aceasta accele
rează de zeci de ori operația de pre
parare a metalelor neferoase.

Prin aplicarea acestei metode 
particulele mărunte din materia pri
mă prelucrată sînt aduse cu viteza 
unui avion tarbopropulsor irtlr-o ca
meră specială cu cicloane, unde ele 
pătrund intr-un vîrtej rotitor de gaze 
incandescente la o temperatură de 
1.600-1-700 grade și încep să se to
pească în timp ce gravitează. In ca
mera ca cicloane se desfășoară de 

MEDICINA ÎN SEPTENAL
Succesele din domeniul medicinii 

practice se datorează în mare mă
sură studierii legilor biologice pe 
care se bazează toate, procesele 
fiziologice și patologice. Rezolva
rea problemei veșnic vechi și to
tuși noi a biologiei celulei va per
mite medicinei să se apropie de 
victoria asupra cancerului.

Dar în afară de cancer, printre 
maladiile frecvente sau al căror 

. număr este chiar în creștere tre
buie incluse reumatismul, unele 
forme de anghina, o parte din bo 
Iile stafilococice și streptococice 
care apar pe baza microflorei indi
viduale a omului.

Elaborarea metodelor de tratare

ie P. RAG1KOV 
candidat în științe filosofice

tisfacerii maxime a necesităților so
cietății. repartiția planificată și orga
nizată a muncii pe scara întregii 
economii naționale. Atit în socialism 
cît și în comunism instituțiile popu
lare îndrumează dezvoltarea tu
turor laturilor vieții sociale, călo- 
uzinduse după principiile centralis
mului democratic. Desigur, în amlie- 
le faze ideologia științifică marxist- 
leninistă este absolut predominantă.

Se știe că partidele marxist-leni- 
niste consideră drept scopul lor fi
nal construirea societății comuniste. 
Teoria revoluționară, practica cons
truirii socialismului ne învață că 
societatea nu poate trece de la capi
talism la faza superioară — comu
nismul deplin, ocolind stadiul socia
list de dezvoltare. De ce ? Pentru 
că numai socialismul creează condi
țiile necesare pentru crearea premi- 
zelor materiale și spirituale, care 
asigură trecerea la comunism. V. I. 
Lenin spunea ; „De la capitalism 
omenirea poate trece direct numai la 
socialism, adică la stăpînirea în co
mun a mijloacelor de producție și la 
repartiția produselor potrivit muncii 
fiecăruia. Partidul nostru privește 
mai departe; inevitabil, socialismul 
tebuie să evolueze treptat spre co
munism, pe al cărui steag stă scris : 
„de la fiecare după capacități, fie
căruia după nevoi".

Pentru a înfăptui acest principiu, 
comunismul trebuie să aibă, și va 
avea, un nivel mai ridicat de dez
voltare a producției. Aceasta va per
mite să se asigure un belșug de bu
nuri materiale și satisfacerea depli
nă a necesităților tuturor membrilor 
societății. In septenalul care a în
ceput, se va face un pas hotărîtor în 
crearea bazei tehnico-materiale a co
munismului. îndeplinirea planurilor 
trasate de Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S., va permite Uniunii Sovie
tice ca în 1965 să ocupe primul loc 
din Europa în ce privește producția 

asemenea operațiile de ardere, de 
topire a materiei prime și de trans
formare în vapori a metalelor pe 
care le conțin acestea.

Metoda topirii ultrarapide poate fi 
aplicată în mod avantajos la extra
gerea zincului și plumbului din eoco- 
loașele de masă aglomerată (deșeuri 
provenite din producția zincului), la 
extragerea zincului, plumbului, taliu- 
lui, germaniului și cadrrdului din 
produsele intermediare ale fabricilor 
de înnobilare din Cazahstan. S-au 
obținut de asemenea rezultate exce
lente prin prelucrarea in camerele 
ca cicloane a minereului polimetric 
fărâmițat și a zgurilor reci proveni
te de ta halde.

lucrărilor științifice din 
medicinei prevede de a- 
căutarea celor mai per- 
metode care 
omenirii de

să permită 
asemenea 

în linii ge- 
variola, ti- 
maladii — 
bnuceloza'.

a acestor boli face parte din cele 
50 de probleme care vor fi rezol
vate de medicina sovietică în cadrul 
septenalului (1959-1965).

Planul 
domeniul 
semenea 
fecționate 
izbăvirea 
boli, dealtfel lichidate 
nerale : ciuma, holera, 
fosul. Un alt grup de 
difteria, poliomielita, 
malaria, tuberculoza, în viitorul a- 
propiat vor dispare ca Iroii de ma
să» iar în ce privește malaria, de 
pildă, se poate pune de pe acum 
problema lichidării ei totale.

industrială pe cap de locuitor. Iar 
calculele economiștilor arată că a- 
proximativ peste 12 ani în U.R.S.S. 
vor fi create forțe de producție cum 
nu cunoaște nici o țară a lumii bur
gheze. Aceasta va asigura cel mai 
înalt nivel material și cultural de 
viață a populației.

Deocamdată repartiția se înfăptu
iește după principiul: „de la fiecare 
după capacități, fiecăruia după mun
că", ceea ce înseamnă că oamenii 
primesc de la societate după canti
tatea, calitatea și importanța socială 
a muncii.lor. In socialism, munca 
mai răruîne încă în mare măsură 
un mijloc de existență. In comunism 
ea va deveni o necesitate vitală, fi- 
reaifce a fiecărui om. Este adevărat 
că și în socialism pentru majoritatea 
membrilor societății mutica devine 
o chestiune de onoare și o datorie 
morală. Dar nu toți oamenii au o 
atitudine comunistă față de muncă. 
In societatea care a luat locul capi
talismului și în care 
multe din lipsurile 
mului oamenii nu 
pregătiți să muncească în măsura 
deplină a forțelor și capacităților 
lor, fără un anumit control obștesc 

mai există 
capitalis- 

sînt încă

(Continuare in pag. IV-a col. 1-2)

Industria constructoare de mașini grele 
dm Ucraina

O rachetă ••• 
subterană

La noua uzină constructoare de 
mașini din Kramatorsk se constru
iește un laminor cu o productivitate 
anuală de 3.500.000 tone tablă de 
oțel.

Această mașină, care în ce pri
vește capacitatea ei nu are în pre
zent echivalent în întreaga indus
trie metalurgică, va putea lamina 
brame la cald cu o viteză de 15 
metri pe secundă. Aparate fotoelec- 
tronice vor dirija automat cajele 
și transportoarele.

Un puternic laminor — una din 
numeroasele noutăți ale industriei 
constructoare de mașini grele din 
Ucraina — va spori în următorii 
fapte ani de peste două ori produc
ția. Se prevede să se producă turbi
ne cu gaze de 50.000—100.000 kw. 
S-a planificat să se producă pentru 
termocentrale blocuri — cazane- 
turbine — cu o putere de 300.000 
și 600.000 kw. în cadrul unui sin-

Inițiative ale muncitorilor sovietici pentru realizarea septenalului
Inițiativa patriotică a strungarului 

Alfred Kliava de la uzina de apara
te hidrometereologice din Riga, care 
si-a întocmit un plan septenal per
sonal, se bucură de un larg sprijin 
în toate întreprinderile din Letonia.

In toate întreprinderile industriale 
ale Uniunii Sovietice muncitorii des
fășoară larg întrecerea pentru realiza
rea de economii în producție. Acești 
factori joacă un rol important în în
deplinirea cu succes a principalei

O deosebită atenție se va acorda 
combaterii gripei care pricinuiește 
cele mai mari pierderi de muncă., 
in plan ocupă un loc important 
dezvoltarea continuă a chirurgiei 
sistemului nervos central, chirurgi
ei maladiilor cardo-va’sculare și 
pulmonare, precum și combaterea 
infecțiilor la copii.

In domeniul radiologiei medicale 
oamenii de știință își vor concentra 
atenția asupra maladiilor actinice 
cronice și problemelor teoretice ale 
radiogeneticii.

O dezvoltare continuă va cu
noaște profilaxia bolilor profesio
nale. în care scop se prevede stu
dierea condițiilor de muncă și o- 
dihnă ale muncitorilor și elabora
rea unui regim rațional de muncă.

Căi de sinteză a unor 
noi elemente —“

Obținerea unor noi elemente trans- 
uranice, inclusiv elementul 106, 
este o sarcină cu totul reală, a de
clarat unui corespondent al agen
ției T.A.S.S. profesorul Vitali Gol- 
danski care conduce unul din sec
toarele Institutului de Fizică al A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S.

Lucrările în domeniul sintezei u- 
nor noi elemente iransuranice — 
a declarat prof. Goldanski vor ară
ta dacă vestitul tablou periodic al 
elementelor, alcătuit de Mendeleev 
acum aproape 90 de ani, poate fi 
considerat definitiv sau dacă i se 
mai poale adăuga o nouă perioadă. 
In plus, aceasta va adinei cunoștin
țele noastre în domeniul nucleului 
atomic.

După părerea prof. Goldanski, 
pentru obținerea de noi elemente 
iransuranice este necesar, să se 

rezolve trei probleme principale ; să 
se creeze ..proiectile" nucleare su
ficient de grele, să se obțină nuc
lee mai grele — ținte — și să se 
elaboreze metode de detectare a 
noilor elemente sintetizate.

Se pare că cea mai bună cale de 

gur agregat. Aceste mașini sînt 
calculate pentru o presiune a aburu 
lui de 240 atmosfere și o tempera
tură de 580 grade C.

Mașinile pentru extracția cărbu
nilor, care vor fi fabricate în Ucrai
na în cadrul septenalului, vor ridi
ca productivitatea muncii de 3-4 ori.

O sută de mii 
de locuințe în Estonia

In apropiere de capitala Estoniei 
— Tallin se prevede constrairea 
unui oraș-satelit pentru 60.000 de 
locuitori. S-a hotărît ca în anii ur
mători în republică să fie lichidată 
lipsa de locuințe. In anii septena- 
hilui (1959-1965).. în Estonia se 
vor construi aproximativ 100.000 
de case — de două 
decît în ultimii șapte 

ori mai mult 
ani.

sarcini a septenalului — cîștigarea 
maximului de timp în întrecerea eco
nomică pașnică dintre socialism și 
capitalism.

Este caracteristic faptul că toți cei 
angajați în întrecere se străduiesc nu 
numai să îndeplinească înainte de 
termen sarcinile septenalului, ci și 
să le îndeplinească cu cheltuieli mi
nime de muncă, mijloace materiale 
și bănești.

Muncitorii țin seama de faptul că 
prin reducerea numai cu 1% a chel
tuielilor de producție se realizează o 
economie anuală în valoare de peste 
12 miliarde ruble. La sfîrșitul sep
tenalului (1965), datorită sporirii vo
lumului producției, această cifră va 
crește pînă la 21 miliarde de ruble 
anual.

Incluzîndu-se în mișcarea pentru 
economii, lucrătorii uzinei de elec
trozi din Celeabinsk și-au luat an
gajamentul să îndeplinească septe- 
naiul în 6,5 ani, iar în ultima jumă
tate de an a septenalului să dea pro
ducție din materia primă economisită 
pînă atunci.

S-ar mai putea cita numeroase 
exemple de inițiative creatoare în 
sprijinul îndeplinirii sarcinilor sep
tenalului. Printre altele, o brigadă de 
textiliști de la combinatul „Bolșe- 
vicika" (R.S.S. Letonă), condusă 
de Aleksandr Bandurin, a hotărît să 

rezolvare a primei din aceste prob-' 
leme este folosirea ionilor grei cu < 
multe sarcini. In această privință < 
vaste perspective oferă crearea unui , 
puternic accelerator de ioni care va, 
permite să se sporească de sute de 
ori energiile obținute pînă in pre
zent în acest domeniu.

Prof. Goldanski este de părere 
că pentru sinteza elementului 106 
drept țintă trebuie folosit curiul — 
al 96-lea element din tabloul lui 
Mendeleev, iar drept ,,proiectil" — 
ioni de neon care este un gaz inert.

Sarcina cea mai dificilă este de
tectarea noilor elemente sintetizate, 
deoarece durata vieții lor descrește 
repede pe măsură ce crește numă
rul de ordine din tabloul lui Men
deleev. Totuși și această problemă 
este cu totul rezolvabilă. Colectivul 
de oameni de știință condus de 
prof. Goldanski a elaborat așanu- 
mita metodă de corelație a cerce
tărilor reacțiilor nucleare, care per
mite să se înregistreze elementele 
care se dezintegrează înfr-o miime 
și chiar o sutime de miime de secun
dă.

In Uniunea Sovietică a fost cons
truită prima rachetă subterană, care 
peate fi folosită la săparea tunelurilor. 
Este vorba de un proiectil de propor
ții uriașe, la care în partea anterioa
ră este instalat un injector special 
cu combustibil lichid și aer compri
mat. Cîrid funcționează racheta, prin 
orificiile injectorului țîșnesc uriașe 
limbi de foc. Ele înlătură pămîntul 
și racheta înaintează încet în direc
ția indicată, lăsînd în urma sa un 
tunel cilindric.

Noul mecanism a fost proiectat de 
un grup de ingineri tadjici. Racheta 
va avea un rol extrem de important 
la săparea de canale de irigație sub
terană și conducte de apă. Primele 
încercări ale rachetei au arătat bu
nele ei calități de exploatare. Canale
le subterane și conductele de apă 
construite cu ajutorul acestei rache
te, nu permit infiltrarea apei și nu se 
surpă. Ele pot fi folosite zeci de ani.

producă lunar peste plan 4.000 metri 
de țesături. Aceasta înseamnă că 
brigada va îndeplini septenalul în 
șase ani.

Datorită folosirii mai bune a uti
lajului, sporirea producției industria
le se va realiza în cursul septenalu
lui mai ales pe seama suprafețelor 
de producție existente. In această 
privință un rol însemnat îl va avea 
reutilarea tehnică și modernizarea 
utilajului.

La uzina de automobile din Gorki, 
care se află în prezent în curs de 
reconstrucție, muncitorii și-au luat 
angajamentul sâ realizeze în 1959 
cîte 1.500 ruble economii peste plan 
pe cap de lucrător. Baza practică 
a acestei inițiative o constituie 
tehnica modernă introdusă în pro
ducție. In total, în decursul septena
lului, la uzină vor fi modernizate 
4.000 unități de diferite utilaje» se 
vor introduce 136 linii automate și 
semiautomate, se vor construi cel 
puțin 20 km de conveiere, se vor in
stala aproximativ 1.500 de mașini-u- 
nelte-agregate speciale.

Căutările creatoare ale muncitori
lor, urmărind îndeplinirea înainte de 
termen a programului septenalului 
se bazează pe realizările științei și 
practicii sovietice, care ridică nivelul 
tehnic al mașinilor, sporește produc
tivitatea muncii.
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0 inițiativa lăudabilă
de întreprindere G.S.H. 
zilele trecute un con

curs "între toate colțurile roșii, bri
găzile artistice de agitație și gaze
tele de perete.

Pentru buna desfășurare a aces
tui concurs a fost întocmit un re
gulament în care sînt stabilite cri
teriile pe baza cărora se vor face 
aprecierile.

Comitetul
a organizat

Pentru cele mai bune colțuri 
roșii, brigăzi artistice de agitație și 
gazete de perete se vor acorda pre
mii ce constau în aparate de radio, 
garnituri de șah. instrumente mu
zicale și bani.

Concursul se va desfășura pînă 
la 30 decembrie a.c. cu o analiză 
la 23 August.

Un început bun
Au trecut aproape șapte luni âe 

cînd în cadrul uzinei cocso-chimice 
a intrat în funcțiune secția de rec
tificare a benzenului. In acest timp, 
datorită utilajului de înaltă tehnici
tate și eforturilor depuse de tineretul 
ce o deservește, secția și-a înde
plinit planul de producție în fiecare 
lună.

Seria succeselor a fost continua
tă și în acest an. Operatorii de aici 
care se găsesc antrenați în între
cerea socialistă, au reușit ca sub

conducerea și îndrumarea organiza
ției de bază să-și îndeplinească 
planul trimestrial la benzen pur 
cu 12 zile mai de vreme, dînd ast
fel numai pînă in ziua de 24 mar
tie a.c. cu 6,26 la sută mai mult 
benzen. Și la celelalte produse pure, 
planul trimestrial a fost realizat 
de asemenea înainte de termen. 

SILVESTRU h 
corespondent

Pentru

> Din inițiativa organizației de bază de la secția I-a furnale se 
? editează periodic „Gazeta fulger".
> In foto. Prim-jurnalistul Chiho șea loan aduce* la cunoștința mem- 
? brilor brigăzii conținutul gazetei fulger.
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o mai justă orientare a brigăzilor artistice de agitație

Sprijină 
efortul ofelarilor

dintre siderurgiștii 
cei 'de la Reșița, ia 
alta o amploare iot

intrat în repara- 
de 200 tone. Și 
zidari au reușit

Fapte ale unor 
brigăzi utemiste

Tradiționala Săptămină Mondială 
a Tineretului — sărbătoare a prie
teniei tineretului lumii — a fost în- 
tlmpinată și de tinerii din cadrul 
sectorului mecanic șef din I.C.S.H. 
cu noi succese în munca de produc
ție.

La atelierul strungărie, cele două 
brigăzi uterrdste conduse de tovară
șii Weber Constantin și Tokaci Pa
ul au obținut in ultimul timp cele 
mai frumoase rezultate, fapt în ur
ma căruia atelierul strungărie a pri
mit drapeltd de ,,Secție fruntașă" 
pe sector.

Incepind din ziua de 21 martie 
a.c.. membru acestor brigăzi au 
pornit să lucreze în contul lânii 
aprilie, iar pînă la sfîrșitul Sdptâ- 
mînii Mondiale a Tineretului ei 
s-au angajat să obțină o depășire 
« planahti tunar cu peste 40 la su- 
<tă. Im atelierul reparații utilaje, 
brigada irfemistă de lăcătuși me
canici, îndrumată de tînăral Stă- 
nescu Ioan, a înscris de la începu
tul lânii și pînă acum o depășire 
z (danului de 28 la sută, reparînd 
in plus cinci pompe centrifuge și 
o bandă transportoare. De asemenea 
brigada utemistă de lăcătuși din 
secția construcții metalice de sub con
ducerea tovarășului Ilea Vicențiu, 
a efectuat peste prevederile planu
lui cu 42 la sută mai multe lucrări.

TEHEl NICOLAE 
corespondent

In zilele de 
a avut loc la 
ță cu instructorii brigăzilor artisti
ce de agitație de la diferite între- 
iprinderi din țară, organizată de 
Consiliul Central al Sindicatelor și 
Casa Centrală a creației populare.

Referatul prezentat, a avut 
ca temă „Sarcinile actuale ale bri
găzilor artistice de agitație în ve- . 
derea educării socialiste a oameni
lor muncii pentru realizarea pla 
nuiui de stat pe 1959", discuțiile 
purtate în jurul lui, vizionarea u- 
nor selecțiuni din programele unor 
brigăzi artistice de agitație din Bu
curești, cît și concluziile ; acestei 
consfătuiri, au fost de nafură să 
cristalizeze unele probleme legate 
de activitatea și orientarea brigăzi
lor artistice de agitație.

Operativitatea și actualitatea tre
buie să caracterizeze programele a- 
cestei noi forme de artă a amato
rilor, care s-a născut în anii regi
mului de democrație populară.

In culegerea temelor și crearea 
textelor, colectivul de creație din 
cadrul brigăzii artistice de agitație, 
trebuie să pornească de la starea 
reală de lucruri din cadrul sectoru 
lui respectiv, în ceea ce privește 
mersul producției în raport cu pia 
nul de producție, iar în măsura 
în care realizarea acestuia a întîm- 
pinat greutăți, critica să se îndrep
te la obiect, concret, arătînd căror 
factori sau împrejurări se datorește 
existența acestei situații.

14 și 15 martie a.c. 
București o conferin-

Critica să aibă ca scop îndrepta
rea lipsurilor și atragerea muncito
rilor în colectivul celor mai cinstiți 
și harnici, evitînd cu desăvîrșire 
denigrarea, ori defăimarea celor cri
ticați.

Crearea textelor să reflecte din 
ce în ce mai grăitor efortul specta
colului de brigadă de a se ridica 
spre artă, să se folosească o lim
bă literară, vocabular și imagini 
cit mai apropiate de artă, evitîn- 
du se în 
mul.

In 
drul
care

ce privește conținutul textului, cit 
și realizarea sa în formă artistică.

Este știut însă că trebuie să exis
te o legătură indisolubilă între con
ținut și formă, și trebuie combătută 
tendința acelora care tratează în 
mod superficial problemele de con
ținut, ori neglijează modalitatea de 
prezentare a conținutului.

Aceste considerente este nece
sar să fie neîncetat în imediata a- 
tenție a tuturor brigăzilor artistice 
de agitație mai ales că cerințele a- 
celora care vor alcătui juriile de 
selecționare și premiere la cel de-al 
V-lea concurs al formațiilor artis
tice de pe lingă sindicate, sînt mari.

Iv. MARTINOVICI
programelor. S-a 
sens că cenaclul 
din Hunedoara, 

a repartizat pe

întrecerea 
hunedoreni și 
de la o zi la 
mai mare. Pentru ca oțelarii și ia-
minatorii combinatului nostru sa
și poată îndeplini angajamentele și 
să ciștige astfel întrecerea, colecti
vul de muncă de la întreținerea 
cuptoarelor se strădyiește să scur
teze cît mai mult timpul planificat 
pentru anumite reparații la rece. 
Despre acest lucru vorbesc însăși 
faptele. Spre exemplu, reparația la 
rece a cuptorului nr. 2 de la noua 
oțelărie Martin a fost executată cu 
trei zile mai de vreme, iar cea de 
la cuptorul nr. 5 de la oțelăria ve
che cu două zile.

Nu de mult, a 
ție și melanjorul 
aici, echipele de
să scurteze timpul planificat pentru 
reparațiuni cu trei zile.

Odată cu efortul depus pentru 
darea în exploatare cît mai de vre
me a agregatelor ce au necesitat 
reparații, echipele de zidari condu 
se de tovarășii Toma Aron, Pop 
Ambrozie. Marcel Petru. Pop Gri- 
gore, Weisz Petru și Raț Ladislau. 
au realizat și o economie de mate 
riale în valoare de circa lOO.OOt 
lei.

In prezent, membrii acestor echipe 
lucrează de zor pentru terminarea 
reglării cuptorului cu propulsie^ de 
la laminorul de 800, precum și la 
alte lucrări urgente din cadrul 
combinatului.

SIMIHAIANU VASILF. 
corespondent

-Not

UNDE-I VIGILENȚA
Partidul nostru a trasat sarcina 

organizațiilor de partid de a ridica 
activitatea comuniștilor, de a face ca 
membrii săi să fie intransigenți față 
de lipsuri, capabili să lupte cu per
severență pentru înlăturarea lor. In 
lumina acestei învățături, să vedem 
cum stau lucrurile la Spitalul uni
ficat

Trebuie spus de la început că 
organizația de bază de aici a reu
șit în bună măsură să desfășoare 
o susținută muncă politică în rîn- 
durile membrilor și candidaților de 
partid, lucru ce a făcut ca multe 
din deficiențele ce existau în trecut 
să nu mai fie astăzi.

Totuși, la comitetul orășenesc de 
partid au venit o serie de sezisări 
negative de la Spitalul unificat din 
localitate, cum că unii medici au o 
comportare nedemnă față de bol
navi și că unii salariați „ciupesc" 
din hrana și medicamentele bolna
vilor. Toate acestea sînt lucruri 
grave, pentru care organizația de 
bază poartă principala răspundere. 
Organizația de bază de aici, deși a 
cunoscut toate aceste lucruri nu a 
luat nici un fel de măsuri pentru 
îndreptarea situației, rezumînduse 
sfoar la înregistrarea lipsurilor și

mod categoric vulgaris- 
naturalismul.
acest scop s-a discutat în ca- 
consfătuirii despre aportuf 

e necesar să-l aducă
cenaclurile literare în ridicarea ni
velului artistic al 
remarcat în acest 
literar „Flacăra" 
este primul care
sectoare, pe cei mai indicați to va-" 
răși, pentru sprijinirea brigăzilor 
artistice de agitație.

Ideea textului trebuie să fie dez
voltată în mod clar, expresiv, o- 
glindind esențialul. Textele de bri
gadă pot trata evenimente de poli
tică internă și internațională, în 
mod artistic, utilizînd imaginea ar
tistică.

De asemenea, pentru o bună reu
șită a spectacolului de brigadă, în 
privința montării se cere mult spi
rit’ de inventivitate, cătțtîndu-se 
cele mai variate modalități de pre
zentare.

. Se poate afirma că în conferința 
( organizată la București, cu instruc- 
• torii brigăzilor artistice de agitație, 
, s-a pus în mod cu totul deosebit 
, accentul pe calitate, atît în ceea

CURSA CU... „OBSTACOLE"
Coboram duminica trecută (22 

* martie) pe la opt și un sfert dimi-
> neața, spre oraș cu autobusul de pe. 
I ruta Piață_ — O.M. — Gară — 
l Piață. Nu s-a Infim plat nimic deo- 
L sebit pînă cînd autobusul a cotit-o, 
C venind dinspre gară, pe strada Gh. 
( Barițiu. Aci, fie că șoferul se plic- 
S tisise, fie că dimineața de primă- 
Ș vară predispunea tînărul său suf- 
( let spre visare, fie din altă pricină,
> dar este sigur că el a coborît pe 
? trotuoar și a stat de vorbă — na 
\ mult, un. minut sau două — cu o 
< tînără trecătoare.
( Două sute de pași mai la oale,
> cam prin fața scolii maghiare, șo- 
/ ferul nostru iar s-a plictisit, iar

l-au prins efluvii primăvăratice,\ 
sau a intervenit altă pricina asctm-i 
să, dar rămîne fapt că a oprit ea-< 
răsi — nici aici nu era stație — 
a scos capul pe geam și a chemat! 
de pe trotuoar, mai aproape, ® alta 
tînără trecătoare. A urmat încă ol 
scurtă discuție de două minute, la1 
insistențele șoferului trecătoarea a\ 
urcat și autobusul a pornit. i

Spre norocul nostru, al călători
lor cu treburi prin oraș, era dimi

neață și trecători destul de rari. Șo
ferul n-a mai găsit în drum o altă 
cunoștință, că cine știe, cînd mai 
soseam!

1. ALEXANDRU

unifi-

COMUNIȘTILOR?
sezisarea lor la organele superioare 
de partid.

Așa stînd lucrurile comitetul oră
șenesc de partid a convocat zilele 
trecute o adunare generală a orga
nizației de bază cu scopul de a 
vedea care este poziția comuniștilor 
de aici față de lipsuri, și ce anume 
trebuie făcut pentru lichidarea lor. 
Și această adunare a constituit un 
bun prilej de cunoaștere a adevă
ratelor lipsuri ce mai dăinuie în 
munca din cadrul spitalului 
cat

Luînd cuvîntul la discuții nume
roși vorbitori au arătat — ce-i 
drept cam tîrziu — că organizația 
de bază nu are prestigiul cuvenit 
așa cum cere partidul nostru și da
torită acestui fapt a putut fi posibil 
ca în conducerea spitalului să fie 
promovate elemente fără asenti
mentul organizației de bază, lucru 
ce a dăunat bunului mers al mun
cii. Cîteva exemple în această 'di
recție sînt edificatoare. Tovarășul 
director al spitalului, doctor Zlote 
și alte persoane, profitînd de slaba 
vigilență a organizației de bază 
au început să săvîrșească lu
cruri nedemne. Ei au impus maga
zionerei Pop să li șe dea anumite

alimente, ca ouă, lapte praf, carne 
etc., fără să mai fie restituite, lu
cru ce a făcut ca astăzi magazio
nera Pop să aibă o condamnare. 
Deși magazionera Pop, mamă a 
păru copii, posedă și la ora actuală 
documente cum că doctorul Zlote 
a ridicat alimente din magazie, to
tuși organele noastre de cercetare 
s-au grăbit să o condamne pe aceas
tă tovarășă, iar directorul spitalu
lui să scape basma curată.

Comuniștii care au luat cuvîntul 
în cadrai adunării generale au mai 
arătat și alte lucruri. Tovarășul Va
rias Alexandru, a arătat de pildă 
că doctorul ZTote, în afară de sa
lariul lui, mai cîștigă o jumătate 
de normă la stația de salvare fără 
ca să depună nici un fel de activi
tate. Aceasta a dus pînă acolo în
eît din cele 5 mașini de salvare să 
funcționeze doar două, ca la aceas
tă stație de salvare să nu existe un 
medic de specialitate care să stea 
în mod, permanent la dispoziția 
pacienților.

Preocupat de interese personale, 
directorul spitalului a „uitat" că

aici lucrează un element străin in
tereselor spitalului, contabilul șef 
Ionescu, că mai există încă medici 
care nu se ocupă de altceva decît de 
„șuete" și că numeroși salariați se 
plimbă cu mașinile, chiar în timpul 
serviciului. Toate acestea sînt desi
gur lucruri grave, de care organi
zația de bază se face vinovată.

A reieșit din discuții că aceste 
lipsuri se datoresc tocmai faptului 
că combativitatea membrilor de 
partid a fost slabă, că în cadrul a- 
dunărilor generale, nu s-au spus 
lucrurilor pe nume, ceea ce a dus 
desigur ca unii oameni din cadrul 
spitalului să-și facă de cap. Pe 
buna dreptate arată un tovarăș „la 
noi cînd un menim u de partid face 
o greșeală, imediat organizația de 
bază ia măsuri de sancționarea lui 
în timp ce nemembrii de partid 
care fac ip-i felul de abateri, sînt 
lăsați în pace. Și aceasta pentru că 
atît în conducerea spitalului cît și a 
comitetului sindical sînt tovarăși 
nemembri de partid".

Comitetul sindical a ajuns pînă 
acolo îneît să elibereze „dovezi" 
trandafirii unor medici care trebuie

să se prezinte la examene cum că 
aceștia ar avea o mare activitate 
obștească...

Din dezbaterile cc au avut loc, 
S-au desprins cîteva lucruri intere
sante. De ce s-au petrecut toate 
acese lucruri ? Care sînt cauzele ce 
au determinai slaba vigilență a or
ganizației de bază ?

Tovarășul Colceru Aron prim-se- 
cretar ai comitetului orășenesc de 
partid care a participai la adunare 
a clarificat aceste .probleme. In 
primul rînd este vorba de slaba 
cambativitate a comuniștilor față de 
lipsuri, faptul că organizația de 
bază de aici nu a pus în centru! 
atenției problemele spitalului și că 
adunările generale care au avut 
loc nu au luat asemenea hotărîri 
caie să ducă la înt'unăiih.iea mun
cii. Vorbitorul a subliniat în cuvîn
tul său necesitatea îmbunătățirii 
vieții de partid din cadrul spitalu
lui, iuarea de noi măsuri organiza
torice în vederea înlăturării tuturor 
lipsurilor ae niai există in ac»astă 
importantă instituție din orașul 
nostru.

C. CHIȚIGOI
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asupra cvantumului muncii și asu
pra cvantumului consumului.

In condițiile comunismului matur 
va exista o formă comunistă uni
că de proprietate. La această formă 
se va ajunge prin ridicarea proprie
tății coQperatist-colhoznice la nivelul 
proprietății de stat, a întregului po
por. Dezvoltarea proprietății socialis
te va crea baza pentru extinderea sfe 
rei de acțiune a legilor economiei so
cialiste, care va duce la înlăturarea 
totaiă a legii valorii și implicit a 
banilor și comerțului legate de a- 
ceastă lege. , i

Care mai sînt diferențele esențiale 
dintre socialism și comunism ?

in socialism mai există clase. Cla
sa muncitoare, țărănimea colhozni
că, intelectualitatea populară sînt 
prietene înre ele și reprezintă o ali
anță de monolit cu o unitate de pă
reri, strîns unită în jurul partidului 
comuniștilor. In societatea sovietică 
mai există încă deosebiri esențiale în
tre munca intelectuală și cea fizică, 
între oraș și sat. In comunism aces
te deosebiri nu vor mai exista. De
altfel nici socialismul nu cunoaște 
antagonismul de clase sau ciocniri 
intre clase, el crează condițiile pen
tru ștergerea treptată a granițelor 
dintre clase, dintre diferitele grupuri 
sociale. Aceasta duce la instaurarea 
societății comuniste fără clase. Tre
buie subliniat că în viitor se va îm
bogăți și va înflori într-o mare mă
sură viața spirituală a societății, 
oamenii vor fi multilateral și armo
nios dezvoltați.

Construirea comunismului nu este 
un proces stihie. El poate birui în 
condițiile activității conștiente a tu
turor oamenilor muncii, îndreptată 
spre un țel comun. Principaiul mij
loc de intensificare a participării ere 
atoare a maselor la viața obștească 
este dezvoltarea și perfecționarea 
continuă a democrației socialiste. 
Lărgirea drepturilor și însemnătății 
organizațiilor obștești va pregăti 
condițiile pentru înlocuirea organe
lor de stat ale conducerii prin orga
ne obștești. In prima fază a comu
nismului staiul socialist exprimă în 
modul cel mai deplin interesele în
tregii societăți. Întărirea statului 
sovietic contribuie la dezvoltarea cu
ceririlor socialiste ale oamenilor 
muncii.

Prin urmare, trebuie să fie clar 
că, comunismul se deosebește de so
cialism în primul rînd printr-un ni
vel mai înalt de dezvoltare a forțe
lor de producție ale societății, prin- 
tr-o productivitate mai înaltă a mun

CRONICA EVENIMENTELOR INTERNAȚIONALE
In cadrul conferinței de presă ce 

a avut loc la Moscova la 19 martie 
a.c. N. S, Hrușcioo. sublinia printre 
altele că trebuie făcut totul „ca no
rii negri ai unui nou război mondi
al să dispară pentru totdeauna de 
pe orizontul international". In esen
ță cuvintele premierului sovietic re
liefează năzuința de pace a U.R.S S. 
în virtutea căreia Uniunea Sovie
tică va. face totul pentru apărarea 
liniștei și securității popoarelor.

Problemele înscrise la ordinea 
2ilei sînf de așa natură incit solu- 

. ționarea lor nu se poate realiza 
prin mijloace intermediare. De a- 
ceea, încheierea Tratatului de Pace 
cu Germania, acordarea Berlinului 

: statutul de oraș liber și altele, se 
pot soluționa așa Cum a propus 
Uniunea Sovietică prin , intermeditil 
unei conferințe la un înalt nivel.

Presiunea opiniei publice apuse
ne a determinat conducătorii Angli
ei și S.U.A. să accepte ,.discuția 
la masa verde". Faptul că D. Ei
senhower și Macmillan s-au pro
nunțat în principiu în favoarea 
convocării conferinței la înalt nivel,

comunistă
cii, care asigură belșugul de produse 
necesare înfăptuirii principiului co
munist de repartiție după nevoile 
membrilor societății. „Socialismul, 
— arată V. I. Lenin, — presupune 
muncă fără ajutorul capitaliștilor, 
muncă socială în condițiile celei mai 
stricte evidențe, ale celui mai strict 
control și ale celei mai stricte supra
vegheri din partea avangărzii or
ganizate, a părții înaintate a oa
menilor muncii; totodată trebuie 
stabilit și cvantumul muncii și retri
buirea ei. Noi numim comunism orî- 
nduirea în care oamenii se deprind 
să-și îndeplinească îndatoririle soci
ale fără aparate speciale de constrîn- 
gere, și în care munca gratuită în 
folosul general devine un fenomen 
universal".

Transformarea socialismului în 
comunism are loc treptat. Dar tre
cerea treptată nu trebuie înțeleasă 
ca o mișcare încetinită, ca o scădere 
a ritmului de dezvoltare. Dimpotri
vă, aceasta este o perioadă de dez
voltare rapidă a industriei, a marii 
agriculturi mecanizate, a întregii 
economii și culturi. Doar ritmul ac 
celerat de dezvoltare este trăsătu
ra cea mai 
inului.

Pentru a 
munismului 
zeze un belșug de bunuri materiale, 
trebuie ca oamenii să fie pregătiți 
să trăiască și să muncească pretu
tindeni în stil comunist. Dar acest 
lucru nu trebuie să se facă în pripă, 
căci aceasta ar însemna să se adu
că prejudicii cauzei construirii co
munismului. La actualul nivel de 
dezvoltare a producției nu există în
că suficiente bunuri pentru toți oa
menii, pentru a le satisface pe deplin 
necesitățile. După cum a arătat N. 
S Hrușciov, „comunismul nivelator" 
ar duce la irosirea mijloacelor acu
mulate și ar face imposibilă dezvol
tarea cu succes mai departe a 
nnei, reproducția lărgită.

Oamenii muncii sovietici, 
întregul popor muncitor sînt 
rații făuritori ai istoriei, promotorii 
progresului.

In puterea lor stă să accelereze 
inevitabilul proces istoric obiectiv 
al transformării socialismului în co
munism. Uniunea sovietică a intrat 
în perioada hotărîtoare a construcției 
desfășurate a. comunismului. Cheză
șia noilor ei succese, a tuturor vic
toriilor ei viitoare o constituie con
ducerea înțeleaptă și clarvăzătoare 
a partidului comunist, înarmat cu te
oria rnarxist-leninistă.

(Tex! prescurtat după un ar
ticol apărut în ,,Komsomolska- 
ia Pravda")

caracteristică a socialis-

introduce principiile co- 
este necesar să se reali-

econo-

ca și 
adevă-

constituie un succes al politicii de 
pace. Noua atitudine a celor doi 
premieri a provocat derută în rîndu- 
rile politicienilor din Franța.

Pentru a masca confuzia în pro
blema participării sau ne participării 
Franței la conferință cercurile gu
vernamentale din Franța au între
prins la repezeală măsuri de resta
bilire a prestigiului de mare, putere 
al Franței:, Pentru aceasta s-a 
hotărit scoaterea flotei din Medite- 
rană de sub controlul N.A.T.O. A- 
ceastă măsură însă nu schimbă în 
esență situația Franței în N.A.T.O.

Asupra confuziei politicienilor 
francezi, o lumină vie a aruncai și 
conferința de presă a lui De Gaulle 
organizată în palatul Elise (palatul, 
ca să vorbim la figurat, a găzduit 
cu acest prilej prima conferință de 
presă din istoria sa). Premierul 
francez și-a exprimat părerea că 
guvernul este solidar cu discuțiile 
dintre președintele S.U.A. și premi
erul englez dar... conferința la înalt 
nivel să aibă neapărat o ordine de 
zi precisă.

(Urmare din pag. I-a col. 1-3)

brigăzilor de sub conducerea tova
rășilor : Varody Iosif, Gașpar Ionuț, 
Răileanu Enache și Line Moise.

...Tot în zona I-a, au mai fost 
terminate împingătoarele de blumuri 
(3 bucăți) secțiunile căilor cu role 
1, 2, 3, opriturile escamoiabile a 
căii cu role de aducere etc. In total, 
pînă acum s-au montat un număr

„Cinste brigăzii de tineret"...
Intrînd în zona a doua,' atenția 

îți este atrasă încă de la bun în
ceput de o lozincă pe care citim : 
„Cinste brigăzii de tineret condusă 
de Balint Arcadi, care a terminat 
cu trei zile înainte de termen cutia 
cajei de angrenaj".

Sub această inscripție, grupați 
în două echipe a cîte 5-6 tineri, lu
crau de zor membrii acestei brigăzi 
al cărei nume e cunoscut de aproa
pe toți muncitorii de pe șantier. Pe 
comandantul ei, tînărul Balint Arca
di l-am găsit la caja de angrenaj 
montîrid cilindrii dințați și capacele, 
întrebat, cum merg treburile în bri
gada sa, el ne-a răspuns ;

— Nu vreau să mă laud, dar la 
noi în brigadă totul merge bine.

SPORT Cupa ziarului „Uzina noastră
Joi au continuat întrecerile de vo

lei, șah și tenis de masă cu partide
le programate în etapa a IlI-a. Ca
racteristica acestor partide a fost 
dîrzenia cu care protagoniștii și-au 
disputat întîietatea. Un singur exem
plu concluden* : întîlnirea dintre 
echipele de tenis Siderurgia — Șan
tierul IV a durat mai mult de două 
ore !

Iată acum rezultatele tehnice 
înregistrate în această etapă.

TENIS DE MASA
SIDERURGIA (Boiangiu, Suciu, 

Stănescu) — ȘANTIERUL IV (Doi
ci, Eger, Bîrzale) 5-4.

Așa cum era și de așteptat întîl
nirea dintre aceste echipe, fără în
doială cele mai bune din acest con
curs, a fost foarte disputată. Victo
ria a fost decisă abia în ultima 
întîlnire dintre Boiangiu—Doici. 
Mai calm, atacînd numai atunci 
cînd trebuia, Boiangiu a cîștigat 
cu 2-0 și deci după mai bine de 
două ore de joc, echipa sa a cîști
gat cu 5-4.

SANATATEA (Gutman, Crisan, 
Alic) — CONSTRUCTORUL (Ivan, 
Niculescu, Ionescu) 5*0.

Echipa Sănătatea a cîștigat clar 
această întîlnire din care numai

In privința problemei germane 
De Gaulle a adus elogii cancelaru
lui Adenauer în sensul că aprobă 
calea mobilizării Germaniei occiden
tale și chipurile, aceasta nu ar pre
zenta nici un pericol iminent pentru 
Franța,

Subestimarea realității de către 
unele cercuri politice a costat Eu
ropa două războaie mondiale. A- 
cest lucru a fost sublinia! și de 
Max Reiman prim-secretar al Par
tidului Comunist din Germania care 
se află inir-o vizită în R. P. Ungară. 
De exemplu social-democrații din 
Germania occidentală — a subli
niat dînsul — consideră că rezolva
rea problemei germane constă în 
lichidarea blocurilor militare. Fără 
fndoială că lichidarea blocurilor 
militare ar fi un mare succes, însă 
cheia rezolvării problemei germane 
rezidă în încheierea grabnică a 
Tratatului de Pace cu Germania.

Un alt lucru care umple de îngri
jorare inimile iubitorilor de pace 
constă în faptul că statele apusene 
în pofida avertismentelor popoarelor 

de 47 mecanisme de diferite tipuri. 
Acest lucru a tăcut ca zilele trecu
te să intre în rodaj la rece și căile 
cu role.

La urmă, tehnicianul Maticiuc 
Ilie ne-a informat că în prezent se 
lucrează intens la finisarea anumi
tor mecanisme, montarea aparate
lor de comandă și a frîneior de la 
motoare, la instalațiile electrice și 
altele.

Alniinteri nici nu s-ar putea obține 
rezultate. Iată, pînă astăzi am fermi; 
nat montajul cajei degroșesoare și 
închiderea cutiei cajei de angrenaj. 
Prima lucrare a fost terminată cu 
2. zile înainte de termen, iar a doua 
cu 3 zile. înainte de termenul sta
bilit am mai executat dispozitivul de 
echilibrare de la jpja de 850 mm., 
urmînd să începem deîndată centra
rea motoarelor electrice care vor 
pune în mișcare rolele și dispoziti
vul de apăsare al cilindrului mare...

— Dați-nc macaraua că ne tre
buie și nouă — interveni pe neaș
teptate în discuții un tînăr de ia 
sala de mașini.

— Imediat — îi răspunse Balint. 
Mai avem încă un capac de pus la

==. ♦♦♦♦♦♦— _____ =

două întîlniri (Gutman — Ivan și 
Niculescu — Gurr.an) au fost ur
mărite cu un interes deosebit.

ȘTIINȚA (M. Neagu N. Teodo 
rescu, S. Suba) --'SANATATEA 
’-5.

Titțfcrii reprezentanți ai Școlii 
Medii au cedatjn mod onorabil în 
fața rutinatilor lor adversari.

COMERȚUL — ȘTIINȚA (fe
minin) 5-0. Reprezentantele co
merțului au cîștigat prin neprezen- 
tarea adversarelor.

VOLEI
ȘTIINȚA — BLUMING 2-1. E- 

chipa laminatorilor n-a putut trece 
de echipa elevilor, care au jucat 
mai clar, mai tehnic. ~ 
Știința : Dombrovschi, 
lea, Ciocea, Cătană, 
Bluming; Stelian, 
Stroe, Șeverineanu, Iacob, Gamer.

CORVINUL - C.S.A. 2-1.
Joc foarte frumos, de bună factu

ră tehnică. Dacă echipa C.S.A. nu 
făcea schimbarea din setul II, pro
babil că altul era rezultatul întîlni- 
rii.

Formațiile 
Herban, Mi- 
Ceianovschi.

Marineac,

ȘAH
ȘTIINȚA II - SANATATEA 5-0. 

CORVINUL — MONEDA 5-0.

continuă experiențele cu armele 
terme-nucleare. Un purtător de cu- 
vint american și-a exprimai îngri
jorarea pentru faptul că forurile în
sărcinate țin secret concentrația re
ală a Stronțiului 90 din atmosferă. 
Trebuie să dea de glndit faptul — 
a sublinia! el — că din Siratosferă 
cad asupra regiunilor nordice din 
S.U.A-, concentrații mari de Stron
tia neînillnite în nici o altă țară 
a lumii. Se vede treaba că arma 
atomică cit de .,curcdă" ar fi nu 
face excepții, lucru ce trebuie să 
constituie un semnal de alarmă 
pentru cercurile conducătoare din 
S.U.A.

Calea spre lichidarea disensiuni
lor existente pe plan internațional, 
a evitării izbucnirii unui nou măcel, 
interzicerea experiențelor cu armele 
termo-nucleare, a fost deschisă de 
Uniunea Sovietică prin numeroa
sele propuneri concrete. Urmează ca 
la risipirea norilor negri să-și a- 
ducă contribuția și celelalte mari pu
teri. Popoarele lumii vor fi și de 
astă-dată judecători severi ai fap
telor și vor oeghia ca dorința lor 
milenară să îmbrace aspectul de 
măsuri concrete si eficace.

A. NAGY 

lagărul cajei de angrenaj și pe tir 
mă puteți să o luați.

— Bine, bine, răspunse tînărul 
cam oțelit. Dacă se poate cît mai 
repede că și pe noi ne interesează 
scurtarea termenelor stabilite.

...Șeful brigăzii de tineret, Balint 
Arcadi, nu-i răspunse nimic. Făcu 
doar semn cu mîna omului de pe 
macara să ridice capacul sus, apoi 
cerîndu-și scuze urcă iute pe cajă 
unde tinerii Szucs loan, Voicu 
Gheorghe, Constantin Gheorghe, 
Ghețu Ilie și Panescu Haralambie, 
tocmai terminaseră de montat, ulti
mul cilindru...

După ce aranja capacul cajei, tî
nărul șef de brigada schimbă cî- 
teva cuvinte cu specialistul sovietic, 
îl anunță pe macaragiu că poate 
pleca, și se dădu jos.

— li cred pe cei din sala de 
mașini că si ei luptă pentru scur
tarea timpului, dar nu știu de ce 
nu vor să înțeleagă că dacă noi ră- 
mînem în urmă cu. caja atunci nici 
ei nu mai pot continua lucrările la 
motoarele reversibile. Și apoi, nu 
am vrea ca la urmă să se spună 
că brigada noastră nu are în cen
trul preocupărilor sale 
scurtării termenelor de 
lucrărilor încredințate...

problema 
execuție a

A. B.

MONEDA - SANATATEA 5-0. 
CORVINUL - ȘTIINȚA II 5-0.

Pentru etapa de JOI 2 APRILIE 
s-au programat următoarele parti
de ;

FOTBAL
ȘTIINȚA - VOINȚA. BLU

MING — COMERȚUL. Aceste în- 
tllniri vor avea loc pe stadionul 
D.R.D.M. cu începere de la ora 16. 
Pe stadionul U.S.A, la aceeași oră 
va începe partida dintre 
IV și C.S.A.

VOLEI
CONSTRUCTORUL — 

ȚUL la tete si BLUMING 
T IERUL I, SIDERURGIA - 
ȘTIINȚA la băieți. Locul de des
fășurare : terenul Școlii Profesio
nale.

Șantierul

COMER- 
— ȘAN-

ȘAH
Constructorul — Șantierul IU. 

Corvinul — Șantierul IV. Corvinul
— Constructorul. Șantierul II — 
Șantierul IV. Locul de concurs: 
sala de șah a clubului Alex. Sahia.

TENIS DE MASA
Corvinul — Siderurgia. Știința

— Comerțul, Constructorul — Cor
vinul. Siderurgia — Sănătatea. 
Corvinul — Siderurgia la băieți și 
Știința — Corvinul la fete.

Intîinirile din această etapă se 
vor desfășura în sala Corvinul.

FOTBAL
Un mare fnumăr de spectatori 

au urmărit partida amicală, dintre 
echipele Corvinul și A.M.E F.A. din 
Arad, care activează in categoria B.

Conform „tradiției" nici de data 
aceasta echipa hunedoreană tu a 
putut trece de echipa arădanilor. In 
fața jocului ofensiv, în plină miș
care. al tinerilor jucători din Arad 
echipa noastră nu a știut cum să 
joace. In general și in special in 
repriza a doua jocul a plăcut mai ales 
datorită jucătorilor arădani care 
au luptai mai mult pentru a reali
za un rezultat onorabil.

Deși arădanii au condus cu 2-0, 
scorul final al partidei a fost 2-2. 
hunedorenii realizînd egalarea abia 
la ultimele minute de joc.

înaintarea echipei noastre a ne
mulțumit și de data aceasta pe su
porteri. Ei au ținut prea mult ba
lonul. n-au șutat aproape de loc pe 
poartă și atunci cînd au făcut-o tui 
a constituit un pericol pentru cei 
doi portari :ii echipei din Arad.

Cele patru puncte ale întllnirii 
au fost înscrise în ordine de Ris
tin și Toma pentru orădani și ’O- 
prea (2) pentru hunedoreni.

MARIN NEACȘU
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