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ZECE ANI DE LA APARIȚIA ZIARULUI
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Proletari din toate țările, uniți-vă

f ORGAN Al COMITE TUIUI ORĂȘENESC PM.R.HUNEDOARA SI Al SFATUIUI POPII!AR ORĂȘENESC

„Uzina noastra
Se împlinesc zece ani de 

cînd în Hunedoara a apărut 
primul număr al ziarului „U- 
zina noastră".

La început, misiunea și ro
lul acestui ziar care a luat 
ființă sub titulatura de or
gan al Comitetului de partid 
și al comitetului sindical I.S.S. 
Hunedoara, a fost aceea de 
a se ocupa de problemele pro
ducției ; ale vechii uzine, de 
cele de ordin tehnic, social și 
cultural, precum și de viața 
de partid și cea sindicală. 
In același timp, ziarul „Uzi
na noastră" avea menirea să 
facă educația maselor în spi
ritul internaționalismului pro
letar și a patriotismului so
cialist, în spiritul dragostei 
nețărmurite față de partid și 
guvern, față de patria noas
tră- liberă, cit și de a mobili
za întreaga masă de munci
tori la lupta pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor 
de producție, creșterea produc
tivității muncii, reducerea 
prețului da cost etc.

Dacă răsfoim colecțiile din 
primii ani de la apariție, 
vom vedea că prin diferite 
materiale ziarul » exprimat 
în mod variat în paginile sa
le lupta entuziastă a munci
torilor, inginerilor și tehnici
enilor din uzină, pentru desco
perirea și folosirea rezervelor 
interne, pentru creșterea pro
ducției și productivității mun
cii, îmbunătățirea calității 
produselor și ieftinirea prețu
lui de cost al acestora. De a- 
semenea, în coloanele ziaru
lui au fost tratate o serie de 
probleme legate de mișcarea 
inovatorilor și raționalizato-

rilor, de lupta pentru econo
mii, aspecte ale muncii cul
turale și sindicale, despre ti
neret și creșterea în general 
a nivelului de trai material și 
cultural al muncitorilor din 
uzină.

Pe parcurs însă, datorită 
dezvoltării economiei raionu
lui Hunedoara și sarcinilor 
mari puse in fața oamenilor 
muncii de către primul nostru 
plan cincinal, cimpul de acti
vitate al ziarului a trebuit să 
se lărgească. Astfel că în a- 
nul 1951 gazeta de uzină a 
devenit organ al Comitetului 
raional P.M.R. Hunedoara și 
al Sfatului popular raional. 
Avînd un sprijin mai calificat 
din partea Comitetului raional 
P.M.R. și o experiență mai 
bogată ziarul „Uzina noas
tră" a început să devină din 
acel moment un propagator 
neobosit al politicii partidu
lui și guvernului, să devină 
cu adevărat armă ascuțită a 
partidului în mina clasei 
muncitoare. In eoloanele zia
rului, ca urmare a creșterii 
și perfecționării personalului 
redacțional, au apărut mate
riale cu un conținut mai cu
prinzător și mai variat, prob
lemele atacate îmbrăcînd 
fiecare dată o formă mai
teresantă, atrăgătoare și ac
cesibilă maselor largi de men
tori din întreprinderi, institu
ții și de pe ogoarele raionu
lui. . J

de 
in-

In anul 1957, în 
porțiilor uriașe de 
pe care a luat-o 
în anii regimului
creație populară ziarul „Uzina 
noastră" s-a transformat în 
organ al Gomitetului orășe
nesc de partid Hunedoara și 
la Comitetul executiv al 
Sfatului popular orășenesc. 
Această trecere n-a știrbit în
să cu nimic munca și activi
tatea ziarului. Dimpotrivă, 
îndrumat în permanență de 
Comitetul orășenesc de partid, 
el a făcut progrese de seamă
pe linia îmbunătățirii activi
tății sale, reușind sa ooți- 
nă succese importante în 
munca sa de propagandist, 
agitator și organizator colec
tiv. Aruncînd o privire asu
pra unuia din numerele care 
apar acum, nu se poate ca 
cineva să nu remarce faptul 
că ziarul e cu mult mai viu 
și mai atrăgător, cuprinzind 
materiale redactate
înalt nivel ideologic și publi
cistic. In coloanele sale, 
căror paginație e mereu învio
rată de diferite casete, chena
re, titluri clișate, foto-repor-

De cîteva zile constructorii 
au uitat aproape să se mai 
odihnească. Șaramet Alexan
dru, Grigoruț Vasile, Andră- 
șanu Romeo și oamenii din 
brigăzile lor au 
ceas. Trecuse de 
15,00. Trecuse și 
dar brigăzile lor 
celorlalți montori
tori, cu care se întrec de a- 
tîtea luni, uitaseră 
cheiase șutul. Nu 
acasă. „Trece ziua 
ști și nu apuci să
ai început dimineața, iar să 
lași pe mîine 
azi... iar nu-i 
zic instalatorii 
650 mm.

De cîteva

uitat de 
mult ora 
de 17,30 
ca și ale 
și instaia-

la un

a

(Continuare in pag. IV-a)

că se în- 
plecaseră 

de nici nu 
termini ce

ce poți face 
bine". Așa își 
laminorului de

zile brigada

-— TELEGRAF
6u prilejul împlinirii a zece ani de la apariția pri-'

mului număr al ziarului „Uzina noastră". Comitetul orășe-' 
nesc de partid Hunedoara și Comitetul Executiv al Sfatul
■lui Popular orășenesc felicită călduros întreg colectivul'

^redacțional, pe colaboratorii și corespondenții săi volun-^ 
< tari și le urează noi succese în munca de viitor in tradu-' 
(cerea în viață a politicii partidului și guvernului nostru. i

îndrumător și tovarăș apropiat
Acum zece ani din inițiati

va oamenilor muncii din ora
șul Hunedoara și sub îndru
marea comitetului de partid 
al combinatului a fost înfiin
țat și tipărit primul număr 
al ziarului „Uzina noastră". 
Titulatura și-o păstrează și 
acmn ca o tradiție pentru 
care a apărut și a militat 
neîncetat.

In anii care au trecut, zia
rul local a cuprins’ în ansam
blul său de activitate toate 
compartimentele economice și 
sociale între care enumerăm 
și sectorul comercial — ziarul 
devenind o mare forță mobili
zatoare, educativă în rîndul 
oamenilor muncii,

Mă refer mai mult asupra 
sectorului comercial, în care 
ramură lucrez și eu. Ziarul 
a<a ocupat de probleme difm

rite care să conducă la satis
facerea cerințelor celor ce 
muncesc, la ridicarea nivelu
lui lor de trai. In urma sezi- 
sărilor oamenilor muncii, zia
rul a dat un ajutor eficace 
întreprinderilor comerciale lo
cale. Acest ajutor s-a pronun
țat în sectorul aprovizionării 
și desfacerii mărfurilor păs
trării și calității acestora, bu
nei deserviri. Ziarul, bucu- 
rîndu-se de sprijinul maselor 
a dus o susținută luptă pen
tru descoperirea elementelor 
necinstite care făcîndu-și loc 
în comerț, încercau să specu
leze, să-și însușească bunuri 
și materiale ce nu le aparți
neau. In coloanele ziarului 
au apărut materiale care au 
sprijinit și îndrumat lucrătorii 
din comerț, eductndu-l Jn șpi.

ritul dragostei față de munca, 
fața de ceea ce e înaintat, a 
atitudinii tovărășești și res
pectului față de oamenii mun
cii,

Datorită îndrumării consec
vente dată de presa noastră 
locală, alături de cea centra
lă în comerțul socialist s-a 
îmbunătățit în mod simțitor 
munca politică, a crescut con
știința și atitudinea nouă a 
lucrătorilor noștri. Ziarul a 
făcut un salt calitativ în ce 
privește atît conținutul, cît și 
aspectul său grafic. Astfel, ei 
a îndeplinit marele său rol 
de a fi propagandist, agitator 
și organizator colectiv.

In cei zece ani de activi» 
tat? de la apariția primului

număr . ai ziarului „Uzina 
noastră" el a popularizat po
litica partidului nostru pe 
plan local, fiindu-ne un în
drumător și tovarăș apropiat.

Acum, cînd se împlinesc 
zece ani de la apariția pri
mului număr al ziarului „Uzi
na noastră", cînd sărbătorim 
zece ani de activitate rodnică, 
colectivul de muncă al O.C.I.. 
produse industriale Huendoa- 
ră privește cu încredere zia
rul local — adevărată presa 
a maselor muncitoare din Hu
nedoara — dorindu-i și în vi
itor mult succes în activitatea 
sa pentru înflorirea și pros
peritatea patriei, pentru pa
ce și progres social.

DRAGO ARTUR
Director al O,C>L. Produse

Industriale

„moldovenilor" nu mai dădea 
pace cajei degrosesoare a la
minorului de 650 mm. Par
că își pierduseră răbdarea, 
li dădeau zor cu fel de fel 
de țevi. Le potriveau. Le 
montau și le încercau. Toate 
astea numai să termine, să o 
poată „uda". Asta pentru ei 
înseamnă gata de recepție, 
gata pentru probe la caîd. 
Așa au și făcut că au udat-o 
într-una din zilele trecute, 
cînd un val de apă a năvălit 
prin conducte și a udat cilin
dri. rerestraieie la-au dat in 
primire mai înainte sub presiu
ne. iar joi au promis Că azi 
va fi gata și caja finisoare...

Grupurile de agregate se 
mișcă peste tot în zona întîi. 
Motorul reversibil a întors de 
multe ori cilindri cajei. Pom
pele de ungere au împins ule
iul cu presiune pînă la lagăre. 
In sala de mașini nr. 1 ard 
zeci de becuri roșii, semn că 
motoarele 1 și 3 Sînt în plină 
turație...

Dar nici acum montorii lui 
nea Petrîcă, nici instalatorii, 
nici electricienii nu au ple-1

cat. Pentru a evita „surprize
le", cum spun ei, mai verifi
că un grup de utilaje. Elec
tricienii controlează pentru 
ultima dată unele legături 
ale firelor electrice, iar o par
te din instalatori cercetează 
„uzina" ascunsă jos, sub a- 
gregatele masive. Așa spun 
ei complexului sistem al ins
talațiilor de ungere automată. 
Și sînt mîndri de aceasta că 
nimeni nu cunoaște uzina 
ascunsă la subsol mai bine 
decit ei și proiectant.

Constructorii fac același lu
cru pe care il face orișicare 
elev înainte de a intra în 
clasă în fața comisiei, la exa
men. Singura deosebire este 
că ei, nu verifică în „fugă" 
materia însușită dintr-b carte, 
ci își verifică eforturile mul
tor luni de muncă încordată 
înainte ca marele agregat să 
fie supus primului examen — 
proba de laminare la cald.

Vineri acest examen a fost 
trecut cu succes. Probele la 
cald au decurs în bune condi- 
țiuni. Aceasta dovedește pri
ceperea harnicilor noștri cons

tructori.

Constructori fruntași

LUDESGU IOAN 
instalator, 

execută lucrări de bună 
calitate, fiind între fruntașii 
întrecerii pentru darea în 

exploatare a laminorului de 
650 mm,

PETRE NICOI.AE ; 
lăcătuș-montor, 

priceput organizator al pro-J 
» * ducției, obține indici sporiți înj 

realizarea normelor de ; 
producție.

a
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nou deceniu...

Universitățile mele
Șederea mea la Hunedoara 

timp de un an de zile, m-a 
învățat poate mai mult decit 
cele două facultăți pe care 
le-am absolvit. Combinatul 
siderurgic, șantierele de con
strucții, orașul in plină 
schimbare, au constituit pen
tru mine o școală multilate
rală la care am studiat nu 
in săli de cursuri, ci în pri
mele rlnduri ale revoluției 
socialiste. Hunedoara a fost 
pentru mine una din acele 
universități ale vieții. in 
sens gorkian, în care am că
pătat nu numai cunoștințe, 
dar și un contact nemijlocit 
cu muncitorimea, m-a format 
ca om, mi-a modelat carac
terul, concepțiile și sensibili
tatea.

Un real ajutor pentru ab
solvirea cu bine a acestei 
universități mi-a dat ziarul 
„Uzina noastră," în colecti
vul căruia eu am muncit ca 
reporter. Și acest sprijin s-a 
manifestat pe mai multe pla
nuri : ziarul m-a pus în le
gătură cu problemele cele 
mai importante ale construc-

ției socialismului, care preo
cupau pe muncitorii hunedo- 
reni, tot ziarul m-a ajutat 
ca să privesc aceste proble
me de pe poziți'le avansate 
de partid și să nu mă rătă
cesc printre realitățile con
tradictorii, care caracterizau 
pe atunci Hunedoara ; în co
loanele ziarului am publicat 
primele reportaje hunedore- 
ne, din care mai apoi avea să 
rezulte volumul „400 de zile in 
orașul flăcărilor" ; lucrînd in 
mijlocul unui colectiv de zia
riști tineri, dintre care multi 
mi-au devenit prieteni, nu 
m-am simțit izolat, astfel am 
putut răzbi mai ușor prin 
greutăți.

Cu prilejul acestei aniver
sări, țin să mulțumesc ziaru
lui „Uzina noastră" pentru 
anul rodnic de muncă și de 
colaborare, petrecut în mijlo
cul 
nai 
noi 
o
organe de presă 
pentru victoria deplină a so
cialismului.

V. NIGOROV1G1

colectivului său redacțio- 
și ii urez pe mai departe 
succese in lupta pe care 
duce, alături de celelalte 

din țară,

Sprijinitori activi ai ziarului

aniversarea a 10 
ziarului 

— este 
de 

de 
din

săr- 
toțl 
nu- 

toa-

activita-

date ca și seva polemică a 
unor materiale ce se cer mai 
des prezente în paginile zia
rului

In pragul unui nou dece
niu, doresc colectivului re
dacției, ca cititor și colabo
rator, noi succese în muncă, 
pentru a fi în adevăr oglinda 
uzinei noastre, a 
nostru.

Ing. D0BR1N

orașului

IOAN
Hunedoarei so- 
bună dreptate 
și ziarul sînt

pornirea
„ghif-

sărbăto-

In pragul unui
Eveniment deosebit de 

important în viața orașului 
nostru
ani de la apariția 
„Uzina noastră" 
bătorită cu bucurie 
hunedorenii ca și 
meroșii lor prieteni 
te orașele țării.

Primul deceniu de
te a ziarului, așa cum ara
tă fiecare număr, este legat 
de uriașa luptă dusă pentru 
construirea 
cialiste. Pe 
eombinatul
frați buni, gemeni. Asemeni 
unui letopiseț în ordinea cro 
nologică se succed în pagi
nile ziarului, victoriile epopeei 
hunedorene de la 
primului furnal fără 
tari" la entuziasmul
resc al primului lingou la
minat în cuptoarele blumin- 
gului sau al primelor succese 
obținute in întrecerea cu Re
șița.

Credincios tradițiilor pu
blicisticii comuniste, ziarul 
a reușit să fie întotdeauna 
prezent pe direcțiile principa
le de luptă, mobilizînd cu 
forța cuvîntului scris energia 
și entuziasmul oamenilor 
munții. Ne-a plăcut în ace
lași timp în ultimul an sfera 
largă de preocupări a redac
ției, varietatea temelor abor-

Vă mai aduceți aminte ? 
Numele acestui tînăr a cărui 
înfățișare trădează seriozita
te și modestie, l-ați intîlnit de 
atîtea ori în coloanele ziaru-
lui „Uzina noastră". Se nu
mește Șerban loan și lucrea
ză la I.C.S.H. ca șei de tură 
la garajul nr, 2.

Alții la vîrsta lui destul de 
înaintată și la anii de muncă 
depuși, stau poate acasă liniș
tiți, fără nici o grijă și pre
ocupare. Comunistul Raț Mar
tin nu face însă acest lucru. 
Mai mult decît atît, pe lîngă 
faptul că răspunde de activi
tatea excavatorului S.E. 3 — 
G.S.H.eșiunactiv colaborator 
al ziarului „Uzina noastră".

loan Cîrstea. Așa se nu
mește tînărul nostru din fo
tografia de mai sus. In afară 
de strădaniile ce le depune 
în secția a doua furnale, în 
calitate de electrician, utemis- 
tul Cîrstea Ioan își consacră 
o bună parte din timpul său 
liber scrisului.

A.

Post scriptum la „O SCRISOARE CU TILC"
unul dintre celț mai mart 
centre siderurgice l

Care a fost acea forță care 
a dat încredere, tărie, devo
tament constructorilor ? A 
(ost partidul. Noua orînduire. 

Astăzi întîlnesc prin Bu- . 
curești ori pe șantierele din 
țară pe unde cutreier ca ga
zetar, eroi din reportajele 
apărute in „Uzina noastră".

Unii erau neștiutori de car
te, astăzi muncitori calificați 
fruntași, întîlnesc maiștrii, 
tehnicieni, ingineri, ofițeri, 
primesc scrisori de la prie
teni cu care am lucrat la 
Hunedoara din străinătate. 

■Sînt trimiși pentru speciali
zare sau să petreacă con
cediul.

Eu am făcut ucenicia la 
_ ______ , _______ _ acest. ziar. ComutușțiÂ de la

t, VT‘YYYYYYVYVYYVYYYYVYV¥YYYYYY'r'YT>rVV'VYY'Y>

astăzi mă încearcă e- 
molia avută în acea zi. îmi 
apăruse pentru prima oară 
semnătura in ziar. Articolul 
se chema ,‘,0 scrisoare cu 
tîlc". Era în 29 iunie a anu
lui 1949. Deci, prima semnă
tură în primul număr al zia
rului „Uzina noastră". Am 

C purtat multe săptămâni zia-
> rul cu mine. Eu am scris a- 
C ceasta — arătam tovarășilor
> mei din atelierul de construc
ts ții metalice.
r De atunci am început să 
£ iubesc ziarul ca pe o lo- 
C godnică. Ziua lucram lăcătu- 
( șeria, iar noaptea, pînă spre 
V răsăritul soarelui, căutam să 
C aștern pe hirtie, să stau dc 
£ varbi — așa cum mă price- 
( peam —■ cu cititorii. Primi-

sem și un carnet de reporter.
Nici unul din colectivul 

ziarului de atunci nu mai 
făcuse gazetărie. Dar cons
tructorii care erau chemați 
să facă din Hunedoara unul 
din cele mai mari centre si
derurgice din țară, încrede
rea care o aveau în viitor, 

abnegația, devotamentul, spi
ritul de sacrificiu, eroismul 
lor dădeau ziarului sute și 
mii de subiecte.

Nici constructorii nu 
mai lucraseră pe un șantier 
ca acesta. Doar eram înain
te „eminamente agricoli".

Să privim acum Hunedoa
ra. Acum, după 10 ani. Ce- 
am făcut noi „eminamente 
agricoli", din acest colț de 
țarăt Da, combinatul eșt<ț

i

Hunedoara mi-au dat posi
bilitatea să urmez Institutul 

. de literatură. M-au călit. 
Mi-au arătat care-mi sînt 
prietenii și care-mi sînt duș
manii

M-am angajat atunci, 
și-mi împrospătez angaja
mentul astăzi, cînd se împli
nesc zece ani de la apariția 
ziarului „Uzina noastră" și 
a primului meu articol, să 
lupt cu pana mea modestă 
și pe mai departe cu aceeași 
dragoste și sinceritate.

Urez cu acest prilej citi
torilor și colectivului 
lui „Uzina noastră" 
multe succese.

Cu multă dragoste 
cunoștință

NIGUȚA TANASE

Ani de ucenicie
Uimitor de repede au tre

cut zece ani! Parcă ieri mai 
eram în mijlocul tovarășilor 
mei de muncă de la furnale
le vechi. Parcă ieri aștep
tam cu nerăbdare, acolo lîn
gă furnalul nr. 3, apariția 
fiecărui număr al ziarului 
„Uzina noastră".

Nerăbdarea noastră era pe- 
deplin justificată. In pagini
le sale — așa micuț cum era 
— ziarul vorbea despre un 
record înregistrat de ghiita- 
rii noștri, despre prima șar
jă rapidă elaborată de oțe- 
larii hunedoreni, despre în
ceperea primelor lucrări de 
mecanizare a procesului de 
încărcare a furnalelor, despre 
echipa de fotbal care pe a- 
tunci făcea primii pași pe 
drumul afirmării, despre tot 
ce era interesant în micul 
nostru orășel de pe atunci 
Și cît de mult iubeam ziarul 
jiostru! Cînd spun aceasta, 
îmi amintesc că in clipele 
de răgaz, atunci cînd furna
lele erau pline, ghiftarii răs
foiau cu multă atenție micul 
ziar de uzină.

Aici, în redacția acestui 
ziar, am făcut primii pași pe 
drumul ziaristicii. Aici mi- 
am făcut ucenicia. Închid o- 
chii pentru o clipă și în min
te îmi revine imaginea cînd 
în primele numere ale ziaru
lui a fost publicată prima in
formație sub semnătura mea. 
Era o mică informație în ca
re vorbeam despre munca 
tovarășilor mei de la furnale. 
Dar nebănuite au fost satis
facțiile care mi ie-a dat a- 
ceasta informație. Apoi au 
urmat altele și altele...

La această aniversare mă 
ginuesc la drumul greu, ca 
orice început, dar în același 
timp nespus de fiumos. Anii 
de ucenicie tăcuți in redacția 
unui ziar de partid, au fost 
pentru mine o adevărata 
școală. N-a fost ușor atunci 
cind a trebuit să iau în mi
nă, în locul sculelor mele de 
furnalist, stiloul, dar la fie
care pas am simțit ajutorul 
comuniștilor, al tovarășilor 
cu mai multă experiență în 
ale scrisului.

Și iată că au trecut zece 
ani de atunci. Se cuvine ca 
la această aniversare, odată 
cu tradiționala urare de 
«mulți ani înainte" să-nu 
reînoiesc angajamentul luat 
atunci cu 9 ani în urmă, cînd 
am intrat pentru prima oară 
în redacția ziarului pe care-i 
sărbătorim astăzi: să muncesc 
in așa fel încit să nu-i deza
măgesc pe furnaliști, pe ve
chii mei prieteni și tovarăși 
de muncă.

MIRCEA NEAGU 
Corespondentul kadiotelevizi- 
unii Romine pentru regiunea 

Hunedoara

ziaru- 
mutte.

și re-

Cu prilejul împlinirii a Ze
ce ani de activitate a ziarului 
„Uzina noastră", mîine 28 
iunie a.c. orele 9, colegiul 
de redacție organizează în sa
la Teatrului nou o consfătuire 
la care sînt invitați corespon
denții, cuUboraimii și ciLlorit 
starului.



Ualna noastrd

Două posturi U. T. M
cu activitate diferită

Cereți
ÎN LIBRĂRII

Gazeta postului U.T.M. de 
control din sectorul mecanic 
șef I.C.S.H. joacă un mare 
rol în educarea tinerilor și 
antrenarea lor la întrecerea 
ce se desfășoară pentru înde
plinirea și depășirea sarcini
lor de producție. Prin grija 
membrilor săi, ca tovarășii 
Pupăză D. Tehei Nicolae, Og- 
neanu I și alții, la această 
gazetă apar cu regularitate 
diferite articole care oglin
desc munca și strădaniile ti
nerilor de aici, precum și 
realizările lor de fiecare zi. 
Pe lîngă unele articole po
zitive, se publică și note cri
tice, caricaturi etc., care ajută 
mult la înlăturarea multor 
lipsuri și deficiențe, cît și la 
combaterea diferitelor ac,te de 
indisciplină ce se manifestă 
din partea unor tineri.

Dacă această gazetă. 
trăiește din plin viața, 
-Schimb nu același lucru
poate spune despre gazeta

ÎȘi
în
se

postului U.T.M. de control 
de la parcul de mașini nr. 2 
al sectorului mecanic șef. 
Oricine ar privi panoul aces
tei gazete, nu poate să nu 
observe cum chenarele răma
se goale de mai bine de două 
luni de zile au devenit un 
mijloc de cazare a păianjeni
lor și un loc de depozitare a 
prafului stîrnit de mașinile ce 
circulă zilnic pe alături. To
varășii Ghene Ștefan, Căbuță 
A., Tufa V. și ceilalți membrii 
ai postului au trecut și trec 
de piuite ori pe lîngă panoul 
gazetei, dar fiecare întoarce 
capul și se face că nu vede 
nimic. De ce oare există din 
partea acestor tovarăși atîta 
nepăsare și indiferență ? Răs
punsul credem că ar fi bine 
să-l dea comitetul U.T.M. 
din cadrul sectorului mecanic 
șef.

Documente ale 
p. c. u. S.

Materiale ale Congresului 
al XXI-lea extraordinar al 
P.G.U.S. Ed. politică 386 pag. 
— 6,70 lei cartonat; 7,70 lei 
pergamoid.

Economie politică
Manual de economie poli

tică — ediția a Il-a. Ed. po
litică, 816 pag. — 20 lei bro
șat ; 24 lei cart.

I. S. SAVU 
corespondent

Documentare 
poiitico-soclaiă

CURIE FREDERIC JO- 

LIOT, Culegere de cuvîntări, 
declarații și mesaje. Ed. poli
tică, 144 pag. — 2,45 lei.

Adevărul despre politica 
puterilor occidentale în prob
lema Germană
răspunderea ce revine puteri
lor occidentale pentru 
larea acordului 
dam și reînvierea
mului german. (Informare is
torică). Ed. politică, 132 
pag. — 2,30 lei.

Probleme internaționale — 
Răspunsuri la întrebările ci
titorilor, nr. 10. Ed. politică, 
104 pag. — 1,50 lei.

cu privire la

i

Unde mergem duminică?
| * Stadionul D.R.D.M. ora 
a,30. întreceri de volei (bă
ieți și fete) în cadrul Sparta- 
chiadei de vară a Tineretului 
— faza pe oraș. Pe același 
stadion var avea loc întreceri 
ale echipelor de hanbal (mas. 
culin).

❖ Stadionul
ora 10,00. Faza orășenească 
de atletism din cadrul Spar- 
tachiadei de vară a 
lui.

Faza regională 
onatului R.P.R. de

.Corvinul'

seniori. Participă echipele de 
băieți și fete din toate raioa
nele regiunii Hunedoara. în
trecerile vor avea loc dumini
că și luni pe terenurile Școlii 
profesionale și Corvinul. 
minică primele jocuri vor 
cepe la ora 10,00.

♦ Campionat de fotbal
tegoria „B“. Stadionul Cor- 
vinul, ora 17,00 ; 
Hunedoara — C.S.M.
In „deschidere" ora 
Selecționata de juniori 
doara — Corvinul II.

vio-
de la Pots-

militaris-

Du 
în-

Tineretu-

a campi- 
volei —

ca^

Corvinul
Reșița
15,00;
Hune-

0 întîmpiare povestită de Creangă
„Evocări" de Mihail Sadoveanu —
ieri de la amiază. Iar topor 
cum ți-oi meșteri eu, nu-ți 
face nici împăratul nemți
lor.

Dimache Mangalagiul 
desface în juru-i sculele, a- 
prinde focul, potrivește fo
ile, și cît se înroșește 
ștanga de fier în jar, roade 
un hărtănaș de slănină rîn- 
cedă, ajutîndu-se cu un dă- 
rab uscat de pită.

Scoate apoi fierul și prin
de a-1 bate vîrtos pe nico
vală. II bate, îl sucește, iar 
îl viră în foc, iar îl 
bate: apoi îl ține în 
clește privindu-1 cu îndoială.

— Ge-i meștere ? întrebă 
moșu-meu Dumitru.

— Apoi ce să fie, cinstite 
gospodar ? Chiar un topor 
nu ți-oi putea face; doar o 
bărdiță ;

— Bine, fă bărdiță. Nu
mai fă ceva.

— Fac. -|al
Meșterul bate iar, sucește, 

pînă ce se oprește din nou.
— Ni.ci bardă nu ți-oi pu

tea face, domnule Dumitre ; 
doar un clește.
— Fă-mi și clește și du-te 

că-mi prăpădesc aici vre
mea uitîndu-mă ca un leneș

decit 
lume.

la tine. »
— Glește ți-oi face. > 
Invîrtește iar, bate și su-( 

cește. Parcă nici clește n-ar 1 
ieși. (

— Știi ce domnule Dutni-l 
tre 9 (

— Oi ști dacă mi-i spune, ț
— Apoi aș zice să-ți fact 

altceva. >
— Fă ce știi. (
— Aș zice, domnule Du-< 

mitre, să-ți fac un sfîrîiac, \
— Bine, nu știu ce-i asta, 5 

dar să fie și sfîrîiac. S
— Ei, atuncea mi-am 7 

cîștigat cu dreptate pita) 
și slănina, domnule Dumitie. / 

înroșește încă odată meș- S 
terul bucata de fier și o tra- 5 
ge pe nicovală și-i dă cîteva \ 
ciocane; apoi o aruncă în A 
apa în care își ținea pleaf- \ 
tura. ș

După cîte știu, moșu-meu ' 
s-q arătat mulțumit de sfîrî-l 
itură. (

— Face meșterii! ce poa- ? 
te... a oftat Dimache strîn- / 
gîndu-și sculele. Eu plată ? 
nu ți-oi cere pe lingă hrană, / 
fără decît numai să-mi dai 5 
un cofăiel de apă, ca să-mi / 
răcoresc arșița, după atîta ? 
trudă." /

Acțiuni ale femeilor
In orașul nostru întrecerea 

între cele 6 brigăzi de muncă

CARNET CULTURAL

OORUL C. S. H, DISTINS CU PREMIUL I

a celui de- 
pe țară al 
de amatori 

căminelor

Au fost publicate rezultate
le fazei regionale 
al V-lea concurs 
echipelor artistice 
ule sindicatelor,
culturale și caselor raionale 
de cultură. In cadrul acesto
ra, un succes remarcabil l-a 
înregistrat corul Combinatu
lui siderurgic Hunedoara,_ cla
sat pe locul întîi. In felul a- 
cesta, formația corală a si-, 
derurgiștilor noștri — dirijor, 
tovarășul Mircea Gorgos — 
a ciștigat dreptul de a parti- 

pe țară 
se va deș
iri cursul

Cîteva spectacole și o 
sugestie

Colectivul Teatrului munci
toresc al siderurgiștilor a 
prezentat in ultimele săptă- 
mirii mai multe spectacole. 
Numai comedia lui Moliere, 
„Bolnavul închipuit", a fost 
jucată de 12 ori — de șase 
ori în orașul nostru și de 
alte șase ori in localitățile 
din raion. Simbătă 27 iunie, 
acest colectiv va interpreta 
la Călan comedia lui B. Nu- 
șici „Doctor in filozofie".

Alegerea ultimei premiere 
— „Bolnavul închipuit" — 
cit și unele aspecte ale inter
pretării și înțelegerii rolurilor, 
ar putea să nască, fără îndo
ială, o serie de discuții. Dar 
nu se pot contesta eforturile 
continuie și rodnice ale colec
tivului. Ar fi bine dacă comi
tetul de întreprindere al 
C.S.H. s-ar strădui să asi
gure teatrului un corp tehnic 
corespunzător și cu un carac
ter de permanență. Pînă una- 
alta, partea tehnică este efec
tuată în majoritate de regi
zori și actori, ceea ce îi stin
gherește de la munca lor e- 
sențială.

Și o sugestie; credem că 
^ar fi nimerit să se organizeze 
" prin colaborarea sindicalului

spectacole urmate de discuții 
publice. Lucrul s-a mai în
cercat in alte părți și a dat 
roade bune.

Ce părere au cei in drept 7

cipa la faza finală 
a. întrecerilor, care 
(Ușura la București 
lunii august a.c.

1 ot în acest concurs, pe 
locul doi s-a clasat altă for
mație din orașul nostru, co
rul Întreprinderii de construc
ții siderurgice,

Oamenii muncii din Hu
nedoara, siderurgiștii și cons
tructorii așteaptă cu încrede
re rezultatul pe care îl va 
obține corul C.S.H, în între
cerea pe țară. Dovedind ace
eași sirguință de pînă acum 
și același talent, membrii a-. 
cestei formații artistice de a- 
amatori vor justifica cu și'

liațe speranțele. puși C.Ș.H. și a secției de cultură 
ta & £4 ÎQ^țămint orășenească.

Un film documentar
O echipă de cineaști de la 

studioul de filme documen
tare „Alexandru Sahia" din 
București, condus de tînărul 
regizor Virgil Colot eseu, se 
află in orașul nostru de cite- 
va zile, pentru a filma o serie 
de imagini din munca și via-, 
ța tineretului hunedorean. Ai 
cestea vor face parte dintr-un 
film închinat tineretului din 
R.P.R. ce va fi prezentat la 
cel de-al Vll-lea Festival 
.Mondial de la Viena.

— Din volumul
„A trecut într-o zi pe la 

noi prin sat meșterul cel 
mai mare lăcătuș Dimache 
Mangalagiul, strigîndu-și 
meseria. Vede la poartă pe 
moșu-meu Dumitru.

— Gospodarule, n-ai ceva
de lucru 9

— Ba parcă aș avea o 
bucată de fier, și aș prefa
ce-o ca să nu putrezească.

— Dă-o încoace, domnu
le Dumitre, să-ți făurească 
Dimache din ea ce-i poîti. 
Meșter mai iscusit 
mine nu se află în 
Unde-i fierul 9

— Uite-1, zice gospodarul, 
aducînd o bucată de ștangă 
ruginită. Fă-mi ceva să mă 
bucur.

— Să-ți fac. Da" ce su
părare vei fi avînd dumnea
ta 9

— Am c-un ghiavol de 
nepot: numai pozne îmi 
face. M-a prădat de cireșe, 
și mi-a dat palancă la pă- 
mînt cînepa din grădină. 
Dacă îl mai prind cu una, 
îl tai bucăți, să vie tată-său 
să-l adune cu grebla. Fă-mi 
un topor.

— Fac, cît ai scăpăra,
domnule Dumitre, numai să 
ațîț focu, să desfac foile și 
să-mi aduci dumneata o 
leacă de slănină ș-o bucată 
de mămăligă, că n-a mîncat 

saracul meșter Dimache de^ ț

Omul care încurcă ifele
voluntară formate din femei, 
este în plină desfășurare.

Zilele acestea, brigăzile nr. 
1, 2, 4, și 5 au întreprins o 
serie de acțiuni rodnice. Ast
fel, brigada nr. 1 condusă de 
Ifrim Aurora a mobilizat un 
mare număr de femei la cu
rățirea interioară a blocurilor 
din O.M. iar brigada nr. 2 
a continuat munca de între
ținere a parcului „Corvinul". 
La rîndul lor brigăzile 4 și 5 
de care răspund tovarășele 
Bistrian Margareta și Albu 
Ortenzia, au început lucrările 
de amenajare a curții caste
lului Corvinul.

Pînă acum brigăzile de fe
mei au efectuat peste 500 ore 
muncă voluntară, evidențiin- 
du-se femei ca : Bocșa Neoni
la, Pătrășescu Lucia, Uie 
Valeria, Oprea Lucreția, Mili
tam Letiția, Cor Aurora și 
Gherman Olimpia.

DAM1ANO1U BEATRICE 
corespondent

Om ca tovarășul Golojoară 
Ioan de la serviciul de ca
zare I.C.S.H. mai rar. Poți să 
umbli țara în lung și-n lat și 
tot n-ai să găsești un alt om 
mai grijuliu ca Colojoară al 
nostru. Are inimosul ăsta de 
îuncționăraș o grijă deosebită 
față de avutul obștesc. De
votament și nimic altceva I 
Dacă s-ar întîmpla ca vreun 
salariat din I.C.S.H. care de
ține cazarmament asupra lui 
să decedeze pe neașteptate, 
Colojoară e în stare să-l în
vie, precum Dumnezeu a în
viat pe Isus. Asta doar nu
mai pentru a se răfui cu el 
fiindcă nu i-a predat mai 
întîi toate cele luate de la 
serviciul cazare. Iar dacă to
tuși mai e cîte unul care n-a 
decedat încă și mai este în 
carne și oase pe undeva, tot 
pe la I.C.S.H., dar de care 
el însă nu știe, atunci îi 
întocmește de îndată acte de 
dare în judecată ca „dispă
rut și nepredat cazarmameu- 
tul“. Dacă în realitate lucru
rile ar sta așa cum le ticlu
iește Colojoară n-ar fi nimic. 
Dar, de cele mai multe ori

IN LUPTA «VI. METALUL^ LA OȚELARIlț

realitatea e cu totițl alta. De 
pildă, în vreme ce omul nu 
a „dispărut" nicăieri și își ve
de de treabă, numai ce se po
menește cu o Citație prin 
care este chemat să .dea so
coteală în fața justiției de ca- 
zarmamentul ce-1 are asupra 
lui. Nu credeți ? Așa au pățit 
nu mai departe tovarășii Fa- 
zecaș Gherasim, Șonei Vasii 
le și alți vreo 25 de inși din 
I.C.S.H. Alte ori însă, prin 
bunăvoința tovarășului Colo- 
ji.ara care pur și simplu nu 
știe de soarta salariaților cq 
au cazarmament, părinții u-, 
nora dintre ei sînt puși pe 
drumuri, fără nici un rost...

Iată, într-una din zilele 
lunii mai a.c. bătrînul Matei 
Voicescu din comuna Zlătă- 
rei, raionul Drăgășani s-a 
pomenit cu o citație prin 
care fiul lui, loan Voicescu, 
era dat în judecată. Știind că 
copilul lui e angajat la 
I.C.S.H. în calitate de meca'» 
nic la secția exploatare utila
je și că acasă nu-i nicicum, 
bătrînul luă citația cu el și 
veni, vorba aia cu ea în din
ți, pînă la Hunedoara, unde-l 
găsi pe loan al său chiar la 
lucru. Acesta cînd îl văzu pe 
taică-su cu citația în mînă 
și mai să plîngă, alergă in
tr-un suflet la tovarășul <3o- 
loioară.

— Nu-i nimic, :,e poate 
repara, îl dojeni acesta, hol* 
bînd ochii și roșind de proprl- 
a-i prostie. Fă o cerere, pune 
un timbru de cinci lei 
gata, procesul se poate 
da...

Intr-adevăr, . pînă la
procesul s-a lichidat. Dar as
ta nu-1 scutește cu nimic pe 
tovarășul Colojoară de ră»« 
{țundercj

și... 
lichL

urma



Uzina noastră -—

IN EXCUR S I E
Duminică în timpul desfă

șurării meciului de fotbal 
C.F.R. Arad —' Corn inul, o 
căldură aproape caniculară 
făcea ca frămînțarea să fie, 
și mai mare în rindurilesp.ee-, 
tutorilor.

Unii căutau un loc mai’ 
ferit de soare, alții își im
provizau pompoase coifuri 
din ziare, în sfirșit, fiecare 
după posibilități și ingenio
zitate. dorea să scape de e- 
fectul caniculei.

Dar iri acest timp. 22 ju
cători pe terenul de fotbal 
nici nu aveau timp măcar să 
se gindească la razele fier
binți ale soarelui care le ar
dea fețele și încleștați intr-o 
luptă dîrză purtau balonul 
eu • repeziciune 'uimitoare 
de ' la o poartă la alta.

Cit efort au depus in a- 
test meci jucătorii echipei 
Continui și cită voință de a 
învinge s-a văzut la cea mai 
mare parte din ei l! Intr-ade
văr a fost un meci greu, cu 

o miză mare și hunedorenii 
au ținut să araie că sînt im- 
batibili pe teren propriu. Și 
au reușit și de data aceas
ta spre satisfacția lor și a 
miilor de spectatori.

Luni după masă, cind clubul 
„Continui" a anunțat că se 
va face o excursie cu echipa 
la băile Geoagiu, entuzias
mul cuprinde pe toți jucă
torii.

Drumul a fost plăcut, at
mosfera sănătoasă și pe cind 
se încerca si se glumească 
eu eeei eare n-au fost înfă 
la Geoagiu urcam deja ser
pentinele fare duc la băi.

Zece ani de la apariția ziarului 
„UZINA NOASTRA"

(Urmare din pag. l-a) 

taje, etc., cititorii găsesc ar
ticole de analiză, reportaje, 
schițe, note critice și satirice, 
foiletoane și alte genuri de 
materiale prețioase,

îndeplinirea în mare parte 
a misiunii ziarului „Uzina 
noastră" se datorește atît 
eforturilor depuse de întreg 
colectivul redacțional pentru 
îmbunătățirea continuă a te
maticii și prezentării grafice, 
«ît și dezvoltării neîncetate a 
legăturii cu masele, întăririi 
și lărgirii colectivelor de co
laboratori și coresondenți vo
luntari. Acest lucru se poate 
vedea din însăși faptul că în 
«ei zece ani de activitate, pe 
lingă materialele redacțional» 
în paginile ziarului au apă
rut un număr mare de cola
borări și scrisori.

Bilanțul realizărilor obținu
te de ziarul „Uzina noastră" 
in cei zece ani care s-au 
scurs de la apariția primului 
său număr și pină astăzi, 
sste cu mult mai rodnic de- 
eît a fost prezentat în acesta 
rînduri. In orice caz se poate 
spune că în această perioa
dă ziarul „Uzina noastră" a 
militat, zi de zi, în forme va

deci eram la capătul călăto
riei.

După ce s-a servit masa, 
pădurea a început, să jremete 
de cîntecele tinerilor fotba
liști.

. Erau adevărate clipe de 
destindere. Dar cind ' si 
merge la băile (Seoagiii, na
tural că trebuie să se facă și 
baie. Aici a început un ade
vărat concurs de natație. 
Find pe rîhd, la început mal 
cil rezervă, apoi cu mai mult 
curaj, toți băieții au sărit de 
la trambulina mare, iar un 
juriu — adhoc — avind ca 
președinte pe antrenorul Su
va Hie aprecia notele ce se 
dădeau fiecărui participant 
la sărituri. Pină la urmă un 
baraj între Manta și Tătaru 
a decis ciștigătorul. In ace
lași timp a început un veri
tabil meci de polo

Pină la urmă a. ciștigat cu 
6-5 echipa lui Zapis, Care a 
marcat un punct cu capul 
(păcat, mai bine îi marca 
C.F.R.-ului Arad). Alte distrac
ții ca șah, table, plus micile 
șuete nelipsite în ocazii de a- 
cest fel, au completat pro
gramul acestei frumoase du
pă-amieze de iunie. Un bă- 
trin pe o bancă, căzuse în ex
taz și desigur că se gindea 
la ceva fi bănuiți la ce... 
„la ce altceva decit la tine
rețe', de care poate nu st 
bucurat la timpul său.

Seara, la întoarcere am a- 
vut niște oaspeți dragi pe 
care i-am dus pină la Deva, 
jiindu-ne tovarăși de drum.

riate, pentru mobilizarea co
lectivelor de muncă din in
dustrie, construcții, trans
porturi etc., și a oamenisor 
muncii din cătunele orașului 
și satele raionului Hunedoa
ra, la înfăptuirea cu succes a 
sarcinilor puse in fața presei 
noastre de către partid și 
guvern. Totodată, el a contri
buit prin diferite articole, co
laborări, însemnări, reporta
je, note, informații și scrisori, 
la educarea oamenilor mun
cii și antrenarea lor la spori
rea continuă a producției de 
metal, la creșterea continuă 
a producției și productivității 
muncii, îmbunătățirea calită
ții produselor și scăderea 
prețului de cost, la traduce
rea în viață a hotărîrilor și 
sarcinilor trasate de parti
dul și guvernul nostru.

Acum, cînd sărbătorim 10 
ani de la apariția primului 
număr al ziarului „Uzina 
noastră", Comitetul orășenesc 
de partid recomanda colec
tivului redacțional să-și in
tensifice eforturile pentru a 
edita un ziar din ce în ce 
mai bun, citit și răspîndit de 
masele de oameni ai muncii 
din orașul nostru.

Cine credeți că au fost ac. ști 
gaspeți ? Un grup de pio-
oieri și pioniere care petrecu
seră citeva zile la Geoagiu, 
in decorai splendid al natu
rii atît de îmbietoare în a- 
cest anotimp. Am rămas cu 
toții surprinși de cîntecele 
frumoase interpretate de a- 
cești copii — atît ca exe
cuție cit și prin . variația lor.

Soarele de mult se rupsese 
de pe cer și căzuse peste 
dealuri, cind autobusul ne 
ducea spre casele noastre.

Desigur în cele din urmă 
somnul a început să se așe
ze pe genele copiilor. In au
tobus, s-a făcut liniște șt 
chiar și din cei mari au fost 
cîțioa care s-au contaminat, 
(nu de altă boală, ci numai 
de somn). lucâtorii au înce
put să se gîndească și Să-și 
făurească visuri. Și cile vi
suri nu sînt și se pot reali
za... să ciștTge" meciul cu Re 
șița, să plece în turneu in 
U.R.S.S., să obțină rezultate 
bune, să pornească serios la 
treabă in viitorul campionat 
și multe alte încă.

Sintem convinși că și cel 
.tnai temerar vis poate deveni 
realitate și atunci nu rămiie 
altceva de făcut decit să-l 
traducem în fapte, prin muncă 
asiduă, perseverență și voin
ță. Autobusul a ajuns la Hu
nedoara. Toți plecăm la ca
sele noastre, mîine ne aștea
ptă o nouă zi de muncă, plus 
antrenamente și de această 
echipă de fotbal sînt legate 
atifea speranțe și o așteaptă 
și un stadion noii, modern, 
mare. Veți desminți voi spor
tivi ai hunedoarei, încrederea 
pusă în voi de miile de spec
tatori ?! Credem că ny..

POMPIL1U TR1FAN

Berlinul Occidental trebuie să devină
La capătul a șase săptă- 

mîni de întrevederi oficiale și 
neoficiale, lucrările Conferin
ței Miniștrilor cu Afaceri e 
Externe de la Geneva au in
trat într-o perioadă de pau
ză. Astfel, lucrările conferin
ței vor fi reluate la 13 iulie 
a.c. Faptul că puterile occi
dentale, respectiv S.U.A. și 
Franța au cerut suspendarea 
lucrărilor dovedește că tri
mișii țărilor apusene nu au 
putut face față numeroaselor 
propuneri făcute de delegația 
sovietică. După cum se știe, 
delegația sovietică a plecat 
la Geneva cu convingerea fer
mă că numeroase probleme 
litigioase înscrise la ordinea 
zilei vor fi rezolvate cu suc 
ces.

Purtătorii de cuvînt ai dele
gației sovietice au subliniat 
în repetate rînduri că este 
anormal ca după 14 ani de la 
terminarea războiului. Germa
nia încă n-are un tratat de 
pace, faptul că Berlinul Occi
dental pe zi ce trece este 
transformat într-un mijloc 

generator de suspiciuni, lucru

Un nou sistem de construcții de 
locuințe

Din inițiativa Camerii teh
nice din Berlin, Biroul de 
proiectări de construcții îm
preună cu Uniunea arhitec- 
ților a elaborat proiectul u- 
nei case de locuit cu 12 eta
je și 94 de apartamente din 
plăci mari de beton, prefa
bricate. Pînă acum la cons
trucțiile obișnuite cu mai 
mult de patru etaje se folo
sea un schelet de oțel. Acest 
sistem vechi îngreuna între
buințarea elementelor prefa
bricate.

Crește volumul producției industriale
In mai a.c. în R. Cehoslo

vacă s-a înregistrat o nouă 
creștere importantă în volu
mul producției industriale. 
Astfel s-au produs 1.213.100 
kW ore energie electrică, a- 
dică cu 13 la sută mai mult 
decît în 1958, au fost extra
se 2.225.609 tone cărbune, cu 
1,4 la sută mai mult decit în 
1958, 607.100 tone cocs, cu 
8,8 la sută mai mult ca în 
1958, 341.300 tone fontă —

Un nou cuptor martin
La noul combinat metalur

gic „Element Gottwald" din 
orașul Kuncice a fost termi
nată construirea celui de-al 
șaselea cuptor Martin. Aces
ta este al treilea mare cuptor 
Martin de mare capacitate 
dat în exploatare în R. Ce
hoslovacă în decursul ulti
melor 18 luni.

ce nu duce în mod practic la 
lichidarea disensiunilor exis
tente.

In Berlinul Occidental fun
cționează cu știrea și spriji
nul puterilor occidentale și 
Republicii Federale Germane 
peste 90 de organizații de spi
onaj, teroriste și subversive. 
Aceste organizații au menirea 
de a furniza material infor
mativ, de a provoca dificul
tăți economice Republicii De
mocrate Germane, de a trimi
te și dirija acțiuni cu carac
ter subversiv împotriva ță
rilor de democrație populară.

In această acțiune un rol 
de frunte îl dețin oficiile de 
spionaj ale S.U.A. Un aseme
nea centru este C.l.A. (Cen
tral Intelligente Agency). La 
acest centru se pregătesc pla
nuri de trimitere a agenților 
în vederea pregătirii sabota
jelor. Acest centru coordonea
ză direct activitatea serviciu
lui de spionaj ale altor state, 
precum și postul de radioe- 
misiune și încă alte diferite or
ganizații.

La rindul său, acest cen

Colectivul amintit mai sus 
a proiectat o clădire la care 
s-a creeat un miez solid, re
zistent la toate forțele ori
zontale, care se construiește 
monolit. In acest miez se in
stalează scările sau ascen- 
soarele. Toate celelalte părți 
se construiesc din elemente 
prefabricate din beton armat. 
Acest sistem este foarte a- 
vantajos pentru clădirile 
înalte, precum și pentru con
strucțiile în serie.

cu lfl,8 la sută mai mult de
cit în 1958, și 464.809 tone 
oțel — cu 12,7 la sută mai 
mult decît în 1958.

La 28 iunie la Londi^ va avea loc o tîiare demons
trație pentru pace la care vor participa delegați ai oa
menilor muncii din întreaga Anglie.

Demonstranții poartă pancarde pe care se poate citi : 
„Marșul tineretului pentru viață și un viitor" sau „Nu ar
me nucleare pentru Germania."

In foto: „Marș’pentru viață’' organizat de oamenii 
ai muncii din Londra.

tru de spionaj se bifurcă în 
secții și sectoare cu misiuni 
precise. Așa de pildă servi
ciul M.I.S. (Military Intelli- 
gențe Service) are sarcina de 
a culege prin intermediul 
spionajului informații cu ca
racter militar din Republica 
Democrată Germană, Uniu
nea Sovietică și din celelal
te țări democratice. La ria
dul său, serviciul de informa
ții A.LS. adună date din do
meniul aviației, al industrii 
aeronauticei și al aprovizio
nării cu carburanți. Tot aici, 
se instruiesc agenți care sta
bilesc obiectivele de atac pen
tru aviația americană.

In 1956 serviciul de spio
naj vest-german și-a plasat 
și el agenturile sale în Ber
linul Occidental. Printre a- 
cestea se numără așa numita 
„Asociație de luptă împotriva 
inumanității". Comandamen
tul acestei asociații faimoase 
este format din loști ofițeri 
S.S. și gestapo Alte nume
roase organizații de spionaj 
aflate pe teritoriul Berlinului 
Occidental sînt coordonate și

0 minunată inițiativă a 
tineretului sovietic

Din inițiativa tinerilor 
muncitori de la depoul Mos- 
cova-Triaj a luat naștere și 
se dezvoltă pe zi ce trece o 
nouă și minunată întrecere. 
Este vorba de întrecerea 
pentru obținerea titlului de 
brigadă de munca comunis
tă.

Tinerii muncitori care par
ticipă la această întrecere 
își iau angajamentul nu nu
mai să muncească cinstit și 
cu abnegație, c* să și învețe 
necontenit să-și ridice ca
lificarea profesională, să cu
cerească culmile culturii so
cialiste. Ei își iau angaja
mentul să se comporte în 
muncă, în producție, la învă
țătură, ca și în viața de toa
te zilele ca un adevărat co
munist.

In prezent în întreaga ța
ră există 90.000 de brigăzi 
de muncă comunistă.

oraș liber 
folosite de Marea Britanie 
și Franța în aceleași scopuri.

Aceste organizații subver
sive, prin natura lor (cap de 
pod împotriva țărilor socia
liste) creează o asemenea 
stare îneît nu mai permite 
întîrzierea rezolvării situați
ei de fapt. Nenumărate exem
ple stau mărturie, că statele 
capitaliste fără a ține seama 
de mersul implacabil al isto
riei, susțin existența regimu
lui de ocupație din Berlinul 
Occidental cu scopul de a 
intensifica psihoza „războiu
lui rece".

Traducerea iri viață a pro
punerilor delegației sovietice 
prezentate la Conferința Mi
niștrilor Afacerilor Externe 
de la Geneva, cu privire la 
problema încheierii Tratatu
lui de Pace cu Germania și 
transformarea Berlinului Oc
cidental într-un oraș liber ar 
creea posibilități efictive de 
îmbunătățire a situației in
ternaționale, a încrederii re
ciproce și stimulării acelor 
măsuri care să soluționeze 
și alte probleme de impor
tanță primordială.
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