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Incepînd din ziua de 13 august a. 
c. in intreaga (ară se desfășoară in 
cinstea celei de-a 15-a aniversări a 
eliberării patriei noastre de sub iu- 
gul fascist, decada culturii din R.P. 
Romînă. Prin caracterul larg și va
riatele ei manifestări, decada cultu
rii constituie un bun prilej de trecere 
in revistă a marilor realizări dobindi- 
te în anii de dcrnorcație populară 
pe tărimul artei și culturii, o expresie 
vie a înfloririi activității culturale — 
artistice din țara noastră.

Oamenii muncii de la orașe și sate 
care ani de-a rindul au fost crunt ex
ploatați iși mai amintesc și acum de si 
tuația înapoiată a culturii din Romi- 
nia burghezo-moșierească. Ei încă 
n-au uitat și nu vor uita niciodată a- 
titudinea fostelor clase dominante 
față de cultură presiunile anticultu
rale și starea de înapoiere in care 
era ținut întregul popor muncitor, in 
sufletul căruia ardea zi și noapte ca 
o făclie setea de cultură, de adevăr, 
și libertate. Această sete insă a fost 
potolită abia in cursul celor 15 ani 
care s-au scurs de la eliberare. In 
acești ani prin grija și conducerea 
înțeleaptă a partidului, activitatea 
culturală a luat o dezvoltare nemai- 
iritilnită in istoria țării. Prin grija 
partidului și guvernului în anii pu
terii populare s-a creat o puternică 
bază materială pentru înflorirea artei, 
științei și literaturii noastre, pentru 
activitatea editorială etc. Făcînd un 
scurt bilanț al realizărilor obținute in 
cei 15 ani, constatăm cu mindrie și

(Continuare în pag. IlI-a)

„Bazarul cărții11
ln primele zile ale Decadei cultu

rii, la „Librăria Noastră" din Piața 
Libertății a fost amenajat „Bazarul 
Cărții". Aici, sînt expuse numeroase 
opere, romane, culegeri de versuri și 
nuvele, lucrări științifice și de ?»rta, 
precum și alte lucrări editate în anii 
puterii populare și în cinstea zilei de 
23 August. In tot timpul „Bazarului 
Cărții", doritorii își pot procura ori
ce fel de cărți, beneficiind de o redu
cere de 10 la sută.

Produse în contul lunii viitoare
că sarcinile de producție pe îr.treaga 
lună, dînd astfel din acea zi produ
se în contul lunii viitoare.

Pentru îndeplinirea înainte de 
men a pianului de producție, 
muncit cu mult elan muncitorii 
echipele de turnători conduse de to
varășul Schneider Ioan, Brișcan Du
mitru și Bășcuță Alex., precum și 
muncitorii din echipele de la cubilo- 
uri îndrumate de qomuniștii Mîndrea- 
nu Dumitru și Gauagea Constanți n>

Încă din primele zile ale acestei 
luni, colectivul de muncă din cadrul 
turnătoriei „Patria" a pornit o vie 
și susținută întrecere pentru a în- 
tîmpina cea de-a 15-a aniversare a 
eliberării patriei noastre cu rezultate 
cît mai de seamă în procesul de pro
ducție. Datorită acestui lucru, cît și 
organizării temeinice a locurilor de 
muncă, muncitorii și tehnicienii de 
aici au reușit ca în ziua de 18 august 
|ă-și îndeplinească și chiar depășeas-
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Succesul constructorilor 
celei de-a III-a baterii 

de
In întrecerea ce o des

fășoară cu mult avint 
în cinstea zilei de 23 
August, constructorii Hu
nedoarei au repurtat de 
curînd un frumos suc
ces închinat celei de-a 
15-a aniversări a eliberă
rii patriei noastre, 
tr-o muncă asiduă, 
nă de avint 
constructorii de 
tierul celei de-a 
baterii de cocs 
ușii să termine
ces lucrările de zidărie 
ale bateriei, iar la 27,
cuptoare să termine 
montajul blindajelor și
coroanelor.

Prin- 
pli- 

patriotic ( 
pe șan- 
111-a 
au ra- 

cu suc

Școală a experienței înaintate 
devenit cunoscută în întreaga 
o nouă și prețioasă inițiativă

A 
țară 
izvorîtă în întrecerea socialistă. Eg 
caracterizează înaltul patriotism și 
atitudinea înaintată, socialistă, a 
muncitorilor din fabricile și uzinele 
patriei, ea răspunde prin fapte și 
mai grăitoare grijii ce o poartă par
tidul, oamenilor muncii.

Noua inițiativă a fost aplicată de 
curînd de către cunoscutul fruntaș 
în producție Nicolae Militaru de la 
fabrica de încălțăminte „Nicolae 
Bălcescu" din Capitală. El a preluat 
conducerea unei brigăzi codașe din 
secție în dorința de a sprijini pe 
muncitorii acestei brigăzi să ajungă 
la nivelul icalizărilor medii ale frun
tașilor. Numai in două zile după ce 
Nicolae Militaru a preluat conduce
rea brigăzii rămase în urmă ea a 
realizat economii ce înainte vreme 
le obținea aproape într-o jumătate de 
luna. Vestea că ln întrecerea socia
listă a apărut o atit de valoioasă 
inițiativă a străbătut numai în ci
teva zile întreaga țară. Tot mai mul-
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iri ac Aste zile,\ harni
cii constructori 
cu rivnă 
aparatelor 
termotchnic 
nu peste 
înceapă 
melor, 
supapelor
T ermi narea 
a acestui 
siderurgic,
lui în funcțiune,, va face 
ca 
de
să sporească 
sută, 
mai
cu această materie 
mă de bază.

lucrează 
montarea 

control 
urmind ca

mult timp să 
instalarea ra- 

cupt oarelor șt 
de aer și gaze.

în întregime 
nou agregat 
și intrarea

ți conducători de brigăzi fruntașe 
preiau conducerea brigăzilor rătna-
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nouâ otelârie

Intre 1 și 16 august prin Contribu
ția tuturor schimburilor de la O.S.M. 
Ii a fost posibilă realizarea planului

de producție, cît și producerea a 225 
tone oțel Martin în contul angaja
mentului anual •

Prietenia, sinceritatea și modestia caracterizează pe cei doi consă
teni din fotografia de mai sus. Veniți la Hunedoara cu opt ani în urmă, 
de pe meleagurile regiunii Cluj,\ Pal Victor (dreapta) șt Bucur loan 
s-au încadrat să muncească la secția furnale din C.S.H. Căaiind să în
vețe cit mai repede tainele meseriei de furnalist Pal Victor străbate cu 
succes drumul de cel mai bun topit or fiind promovat in funcția de mat- 
slru.

In aceste zile din pfcafma mafii sărbători echipa din Caro face parte 
topitorul Bucur loan a dat intre 1 și 15 august a.c. 150 tone 
peste Sarcinile de plan.

fontă

Un eveniment deosebit
in acest an, combinatul siderurgic 

din Hunedoara trăiește un eveniment 
cu totul deosebit: împlinirea a trei 
sferturi de veac de cind —■ in 1884 
— a fost elaborată prima șarjă de 
fontă.

Această aniversate Va fi sprijinită

aCțîunl,
istoriei

printr-o serie întreagă de 
menite să pună in lufnina 
frămîntată a uzinei din orașul nostru 
de-a lungul vieții sale de 75 de ani.

Printre altele, conducerea combina
tului a inițiat organizarea unui , mu
zeu istoric. Acesta va permite o vizi
une de ansamblu asupra dezvoltării 
cetății fontei și oțelului, din 1884 și 
pînă astăzi, va oferi . posibilitatea 
comparării vieții și muncii neînchipu
it de grele din vechea uzină față 
de minunatele condiții create î.n ul
timii 15 ani, 'prin grija permanentă 
a partidului șt guVeriîului \ nostru. 
Totodată, expoziția va fi uri tablou 
grăitor al transformărilor diferitelor 
secții, pornind de la instalațiile rudi
mentare ale primelor furnale, pînă la 
modernele agregate de azi, unde pro
cesele de muncă sînt în mate parte 
automatizate șl mecanizate.

In legătură cu acest eveniment, or
ganizatorii expoziției fac apel către 
toți cetățenii din orașul nostril care 
dețin documente în legătură'cu isto
ricul uzinei să se adreseze cabinetu
lui tehnic al C.S.H.Este vorba des
pre fotografii ale vechilor agregate, 
fotografii la locul de muncă, copii de 
pe diferite acte (în limbile romînă, 
ungară. Sau germană), ziare vechi în 
care să se vorbească despre Hune
doara piese vechi din meatal și, in 
general, orice fel de material docu
mentar în măsură să întregească îs- 
loria combinatului. 4
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Citeva observații pe marginea „2)rumurile tării mele“
unui spectacol

După o neexpiicabilă absență „An
samblul de estradă" sau „Ansam
blul de muzică" I.C.S.H. s-a prezen
tat în fața publicului hunederean cu 
spectacolul concert „Pe unda clape
lor".

Această iinără formație artistică 
de amatori, cu un colectiv format 
din tineri dornici de afirmare șt 
entuziaști a ținut să distreze citeva 
ore pe oamenii muncii din orașul 
nostru și ei au reușit in bună mă
sură acest lucru. Faptul că s-au 
prezentat in fața celui mai necruță
tor critic „spectatorul", faptul că 
prin ținuta și interpretarea cu încre
dere a pieselor din program, consti
tuie o notă de laudă pentru tinăra 
formație artistică.

Dar, pentru că mai este și un dar. 
vorba proverbului: „Dacă n-ar fi 
ce bine-ar fi". Maria U ngureanu e 
însă de altă părere, ea ciută „Dacă- 
ar fi ce bine-ar fi". Bine ar fi să 
nu-și schimbe părerea nici după ce 
va citi articolul nostru.

Să revenim la spectacol, mat 
complet la spectacolul concert. Spu
neam mai sus că „spectatorul" este 
cel mai necruțător critic. Foaie e 
prea exagerat. Adevărul insă e că 
contactul unei formații artistice cu 
publicul, cu spectatorii, duce totdea
una la cîștigarea prestigiului, duce 
la cîștigarea încrederii in propriile 
sale forțe și deschide drumul spre 
afirmare pentru tinerele talente.

De aceea, este bine ca oricare for
mație artistică de amatori să 
primească cu încredere ajutorul 
primit din partea spectatorilor, a 
publicului. Vom vedea ulterior in
tr-un viitor credem nu prea îndepăr
tat, dacă tinăra formație pe care 
încercăm s-o ajutăm va primi sau 
nu acest ajutor.

Este știut faptul că orice operă 
de artă, orice creație artistică, lite
rară, etc. legaiă și bazată pe reali
tate luaiă dir. realitate sau redîtid rea
litatea, duce la un succes deplin, și 
aduce un ajutor prețios in manca de 
educare și de formare a omului de 
tip nou. Realismul socialist ajută 
pe orice indrăgostit al artei Sau al 
condeiului să găsească drumul ade
vărat spre afirmare.

Intr-o singură zi 30.000 kg. fier vechi colectat
In dimineața zilei de 16 august a. 

c. un număr de 200 tineri, utemiști 
și neutemiști, din cadrul sectorului 
mecanic șef I.C.S.H. au ascultat cu 
mult interes conferința ce s-a ținut 
în legătură cu importanța zilei de 
23 August. După conferință tinerii 
au trecut cu toții la acțiunea patrio
tică ce se desfășoară în cinstea celei 
de-a 15-a aniversări a eliberării pa
triei, efectuînd un număr de 600 ore

Credem că de aici trebuia Să 
plece și tov. Nadler Ii. in compune
rea textelor care redau „umorul" in 
spectacolul „Pe unda clapelor". In- 
spirîndu-se din viața tumultoasă re
ală a orașului nostru, plină de rea
lizări, de bucurii, pentru cei harnici 
și necazuri pentru cei mai delăsători, 
eliminînd, expresiile vulgare, mala- 
gambiste, birjărești, etc., tov. Nad
ler ar fi reușit să redea un umor 
mai pronunțat, un umor care să a- 
ducă un ajutor prețios in munca de 
educare a maselor. Un umor creat 
prin interpretarea artistului și tisul, 
plus aplauzele spectatorului să aju- 
te pe cei cu lipsuri să intre și ei în 
riadul oamenilor harnici.

A creep umor pentru a face 
publicul să rida, a creea umor pe 
orice cale și cu orice ocazie, este toi 
la fel cum ar face un scriitor al că
rui scop unic este să realizeze un 
roman de o mie de pagini, indife
rent de ceea ce scrie în aceste pa
gini.

Credem că expresiile de felul a- 
cesta nu servesc nimănui. De exem
plu „...Deșteptăciunea este actul de 
naștere al omului".., „Am să-ți dau 
una dă-ți meargă pe șira spinării"... 
„Te-a apucat ultravioletele la Cap".

De asemeni, criticile adresate în ge
neral nu au efectul dorit exemplu... 
„Cu sportul de mase la noi se chel
tuiesc mulți bani... cu masa sporti
vilor la restaurant..." Pe lihgă că 
nu se adresează unei persoane sau 
instituții, caracterul său general 
poate fi interpretat greșit sub altă 
formă.

Ceva despre interpretare. Tovară
șii lonescu V. și C. Lupii. uneori 
prea exagerează în interpretare. De 
asemeni, nu întotdeauna apar ca 
doi indivizi suspecți ce sînt urmăriți, 
așa cum vrea să-i prezinte autorul. 
Interpretul controlorului, tov. Co- 
man N., dacă nu ar avea uniforma 
nu s-ar înțelege ce rol joacă. A- 
ceasta pentru că în primul rind apa
re de multe ori mai speriat el de- 
cit cei doi scandalagii și în al doi
lea rind îi lipsește mimica și jocul 
de scenă care trebuie să înlocuiască 
lipsa textului în așa fel Incit să 
reiasă clar rolul ce-l interpretează.

muncă voluntară. In acest timp, ei 
au colectat și predat I.C.M.-ului o 
cantitate de peste 30.000 kg, fier 
vedii, înfrumusețînd totodată curtea 
sectorului și locurile de muncă. S-au 
evidențiat cu acest firilej în mod deo
sebit utemiștii Herț Gheorghe, Lică 
Iulian, Mardare loan, Achim Florica 
si multi alții.

OGNEANU IACOB
corespondent

Soliștii trebuie să rețină că mulțu
mirea la aplauzele publicului se fa
ce după terminarea completă a in
terpretării și nu odată cu aceasta 
Exemplu Maria Cunțan.

Ceva despre organizare. Ar fi 
bine dacă programul ar începe cu 
mult mai aproape de ora anunțată, 
dacă cortina s-ar închide de mai 
puține ori și dacă, dacă, dacă, ar 
renunța și tehnicianul să nu se mai 
joace așa de mult cu ochii specta
torilor. Nu știm ce rost are schim
barea luminilor la o interpretare de 
nenumărate ori. Pentru spectatori 
sintem convinși că nu le aduce nici 
un folos.

Prezentindu-se mai des în fața pu
blicului, punind mai multă căldură 
și dragoste în jocul scenei sintem si
guri că tinăra formație artistică de 
amatori — „Ansamblul muzical 
I.C.S.H." va ooȚine in viitor rezul
tate și mai bune, aceasta spre bu
curia lor și spre satisfacția oameni
lor muncii din orașul nostru.

Le urăm succes și intîlnire pe 
curind.

V. V.

Constructorii răspund cu
entuziasm
Evenimentele din aceste zile sînt 

cu totul deosebite. Noile mă
suri luate de plenara C.C. ai 
P.M.R. cu privire la îmbunătățirea 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii și apropierea măreței sărbători 
a poporului sînt întîmpinate de oa
menii muncii cu noi și importante 
succese în producție. Spre exemplu 
în aceste zile pașii ne-au purtat în 
sectorul de locuințe în cvartalul 
„Poșta nouă“ unde lucrează grupul 
4 construcții I.C.S.H. Pe șantiere 
oamenii munceau de zor. Fiecare 
era absorbit de îndeletnicirile lui 
zilnice.

Tovarășul Fira Ștefan — șeful 
șantierului ne amintește încă odată 
despre îndeplinirea înainte de ter
men, a angajamentului de a da în 
folosință pînă la 23 August cele 8 
blocuri cu 24 apartamente. Succe
sele se datoresc faptului că întreg 
colectivul nostru s-a străduit să îm
bunătățească continuu organizarea 
muncii pe șantier. Asigurarea cu 
materiale necesare este chezășia 
succesului. Iată că datorită acestui 
fapt, echipele de zidari conduse de 
Weber Andrei și Semeș Paul lu
crează cu succes după metodele so
vietice Orlov și Șircov, zidesc în 
medie pe zi 25-30 m. c. ; MAI PRE
CIS UN APARTAMENT ZILNIC. 
Depășirile lor pe prima decadă în

Drumurile țării mele, toate
Mi le-am depănat in pași ades
Și din ghemul hărții dezlegate 
Le-am privii mirajul cum și-l țes:

Drumurile munților, cotite 
Cum e fumul :ors și dus de vint, 
Săgetări de visuri înfrunzite, 
Scări intre tărie și pămint ;

Drumurile dealurilor, line
Ca un gind de dragoste-n amurg, 
Curcubeu ciobit in ramuri pline, 
Vițe-n care razele se scurg ;

Drumurile timpului cit zarea. 
Orizonturi cu smarald tivit
Ce mimează-a lanuri dese marea 
Strălucind cu. soarele-n zenit.

Drumurile apei, legănate,
Despletite-n milul roditor, 
Hoațe de ’magini răsturnate 
Largi fîșii de cer unduitor.

Drumurile țării mele toate... 
Punți ale ist oi iei in mers. 
Visuri defilînd încolonate 
Cu solemne cadențări de vers.

Drumurile țării mele toate... 
lăstărișul li-l aud doinind 
Cînd din glia vremii dezlegate 
Spre comună brațele-și intind.

IOAN PETRACHE

chemăsriîor
luna august sînt între 36 și 45 la 
sută. De asemeni în bulevardul Cor- 
vinul unde se lucrează la cele 8 
blocuri și alte 8 în str. Enescu și 
Ciprian Porumbescu lîngă Teatrul 
Nou, lucrările au luat un avans 
mare. Aplicarea pe mai departe a 
măsurilor tehnico-organizatorice pro
puse în consfătuirile de producție 
duc nemijlocit la cîștigarea de timp 
și economisirea de materiale. De 
pildă dulgherul Samlaiter Samoil e 
șef de brigadă. In luna iulie în nu
mele brigăzii și-a luat angajamentul 
de a face economii pînă la 23 Au
gust de 40 m.c. cherestea și 130.000 
lei. Economii ce rezultă de la toate 
lucrările pe care le execută la cele 
29 de blocuri. Ajutări de șantier de -a 
întrebuința la confecționarea anumi
tor cofraje seîndura rămasă de la 
demolarea cabanelor vechi, reușește 
să-și îndeplinească angajamentul.

— Rezultatele bune obținute după 
plenara C.C. al P.M.R. însuflețesc, 
colectivul nostru de muncitori — 
spunea tov, Farkaș — secretarul or
ganizației de partid a grupului 4. 
Pînă la sfîrșitul anului, șantierul II 
va face economii în valoare de 
643.400 lei.

încă de pe acum sau obținut cîte- 
va succese : economisirea a 180 m.c. 
cherestea etc. Astfel că la fiecare 
bloc economiile realizate depășesc i

partidului
suma de 5.200 lei. Reducerea terme
nului de construcții cu 11 zile a 
unui bloc duce la obținerea unei 
economii de 3.200 lei la utilaje și 
materiale. Și cîte alte exemple nu se 
pot da din șantierele de construcții 
ale I.C.S.H. Peste tot muncitorii 
constructori, moniori și instalatori 
au luat la cunoștință sarcinile ce 
revin poporului muncitor, de a con
tribui la obținerea unui miliard lei 
economii pînă la sfîrșitul anului.

D. J.

MP» IIUIIIIBB HI- IU «P Z^HriE

„Se poate mînca și
aer r

Intr-o notă apărută în ziarul nos
tru nr. 745 din 22 iulie a c. sub tit
lul de mai sus, se critica atitudinea 
necuviincioasă a responsabilului Di
ma Gh. Iosif de ia magazinul O.C.L. 
Alimentara nr. 5. In răspunsul tri
mis ziarului, conducerea O.C.L. Ali
mentara ne informează că cele sem
nalate sînt juste și că responsabilul 
Dima Gh. Iosif a fost înlocuit.

MOȘ PAVEL,

macaragist în cadrul I.C.S.H.-ului.

FRUNTAȘI AI ÎNTRECERII SOCIALISTE

MIHAI DUMITRU

prim topitor la cuptorul nr. I de la 
O.S.M. I

BOHONI IOAN 

sortator la secția laminoare.

MICULIC ION,

maistru la oțelăria nouă
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£ PASCU VAS I LE
r fierar betonist pe șantierul 2 
ț- Călan a! I.C.S.H.-ului. Echipa pe

care o conduce depășește zilnic
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ZISU TEODOR
dulgher. Lucrează pc șantierul ] 
2 Călan — I.C.S.H. Pe lingă căi 
depășește zilnic norma cu 20-25 lai 
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[ PANCOȘ TANASE
[ aglonieratorist. Echipa pe care o 
C conduce depășește zilnic norma 
(, cu 10-15 la sută.

ROSCA GHEORGHE ■) 
mecanic de bandă la pregătirea ) 
cărbunelui. îngrijind cum se cuvi-] 
ne agregatele el contribuie la J 
lupta cocsarilor pentru a da j 
patriei cît mai mult cocs peste 1 
plan și cu o rezistență mecanică T

mai mare.

Scoală a
(Urmare din pag. I)

se în urmă. La Timișoara, Fercrț 
Ladislau, c!c ia fabrica de încălță
minte „Ștefan Plavâț“ a preluat 
conducerea brigăzii de croit nr. 2 ; 
Ta fabrica , Electroaparataj" din Bu
curești noua inițiativă a fost îmbră
țișată de asemenea.

Valoroasa inițiativă de într-aju- 
torare tovărășească în producție, 
care creează posibilitatea valorificării 
imenselor rezerve interne, este apli
cabilă în orice sector de muncă. Au 
dovedit-o aceasta și minerii din Te 
liuc. Aici, zilele trecute la orizon
tul 180, minerii au discutat despre 
posibilitățile aplicării inițiativei res
pective în subtera i. Conducerea teh- 
nico-admims’rauvă a și aprobat ce
rerea unor mineri fruntași de a pre
lua conducerea echipelor rămase în 
urmă. Primul care a făcut acest lu
cru a l'ost candidatul de partid loan 
Eneșcău.

Zilele acestea, premergătoare mă
reței sărbători — 23 ^ugust, în com
binatul siderurgic din Hunedoara se 
desfășoară o însuflețită întrecere 
socialistă. Gr-ficeie de producție con
semnează noi succese în sporirea 
cantităților de cocs, fontă, oțel și 
laminate realizate peste sarcinile de 
plan. Evident că aceste rezultate se 
datoresc miilor de muncitori frun
tași, oameni care dau dovadă in ac
tivitatea lor de patriotism înflăcărat, 
oameni cu bogată experiență în lup 
ta pentru sporirea producției, creș
terea productivității muncii și redu 
cerea prețului de cost.

OECAIiM
(Urmare din pag. I) 

adîncă satisfacție că numărul insti
tuțiilor culturale a crescut de titetfa 
ori față de cele existente in trecui. 
De pildă, dacă in anul 1938 existau 
doar 3.5'JO cămine culturale și casc 
de citit, in anul 1958 numărul acesto
ra ca și al cluburilor a atins cifra de 
peste 18.380. De asemenea, o mare a- 
tenție a fost acordată editării și răs
pândirii cărților al căror tiraj a fost 
piuă in anul trecut de zeci de milioa
ne exemplare.

Cu prilejul manifestărilor, care vor 
avea loc in cadrul Decadei culturii, 
oamenii muncii își vor da și mai bine 
seama de impetuoasa dezvoltare pe 
care a luat-o situația culturală din 
țara noastră în anii puterii populare, 
se vor convinge și mai mult de bătă
lia ce se dace pentru creșterea și

M O T Ă fig fâx

„GOSPODARUL44
DE LA I.G.O.

Zilele trecute tind mă aflam la 
I.G.O. la gazeta de perete „Gospo
darul" erau afișate trei articole. 
Surpriză. Toate aveau aceeași dală 
— 15 aprilie 1959. Erau vechi și 
prăfuite că abia puteai să mai înțe
legi scrisul... Colectivul de redacție 
lonna; din Ghergheli loan responsa
bil, Nișe Maria membră in colectiv și 
alții, au uitat de mult de sarcinile 
ce le revin pe linia apariției la timp 
a gazetei de perete. Nimeni din ca
drul organizației de partid nu a 
observat că pină acum gazeta lor 
nu a desfășurat nici o activitate. 
Patru luni au trecut — patru luni 
gazeta nu a mai popularizat frunta
șii pe care îi are întreprinderea sau 
nu a luat atitudine față de lipsurile 
care se mai manifestă în activitatea 
întreprinderii de gospodărire 'orășe
nească. Deci se impune ca gazeta 
„gospodarul", să fie gospodărită al-li- 
teram.

I. T.

experienței
Mai există însă în combinat și 

muncitori care rămîn în urmă cu 
realizarea sarcinilor de plan. Uneori 
astfel de exemple se mai discută în 
consfătuirile de producție sau ședin
țele operative dar nu este mai puțin 
adevărat că măsurile concrete și e- 
ficace de într-ajutorare tovărășească 
prea puțin se resimt. Nu s-a creat 
temeinic în fiecare secție o adevărată 
școală a răspîndirii experienței înain' 
tale cum ar putea da cele mai fru
moase rezultate inițiativa ca mun
citorii fruntași, șefi de echipe sau 
brigăzi fruntașe să preia conducerea 
altor formații de muncă care se 
situează sub nivelul realizărilor frun
tașilor.

In întrecerea socialistă se mențin 
fruntași mereu aceiași muncitori, pe 
bună dreptate datorită muncii lor 
înflăcărate, bunei pregătiri profesio 
nale, experienței acumulate. Dar ală
turi de ei lucrează în secție Ia cup
tor sau la furnal, încă mulți mun
citori care nu reușesc să obțină ace
leași rezultate. Bunăoară la oțelării. 
prim-topitorii Karamalis Teodor, 
Brînzei Mihai, Nojogan Alexandru. 
Mogonea Constantin, Mihăilă Si- 
mion, își depășesc cu regularitate 
sarcinile de plan în timp ce alte 
echipe și brigăzi rămîn sub realiză
rile acestora. In secția laminorului de 
81 0 mm. schimbul condus de maistrul 
Trifu Iosif de la începutul anului 
este mereu fruntaș în întrecere ; la 
cocserie de asemenea există decalaj 
între realizările schimbului fruntaș 
(care de obicei se cam mențin ace
leași) și realizările celorlalte schim-

CIULII IUIRIIIII
dezvoltarea artei și culturii care pen
tru exploatatorii din trecut nu .fen
ta" și constituia un pericol, dar care 
în zilele noastre ocupă un loc de 
frunte și constituie un bun și un 
drept al tuturor oamenilor muncii de 
la orașe șt sate.

Gu
Strădaniile depuse de harnicii la

minatori din combinatul hunedorean, 
de-a lungul celor 7 luni ce s-au 
scurs în acest, an, se concretizează 
în faptul că ei au sporit cu mult pro
ducția de laminate. Sporirea angaja
mentului inițial de 6.000 tone lami
nate la 8.000 tone, iar îri cinstea zi
lei de 23 August la 9.000 tone, a 
determinat colectivul de laminatori 
să ia o serie de măsuri care să ducă 
la creșterea producției de laminate 
în acest, an. Astfel prin reducerea re
buturilor sub cifra admisă, crește
rea indicelui de utilizare a agregate-

angajamentul îndeplinit

dup
Jocul de duminică al Corvinului

— poate penultima confruntare a- 
micală înainte de începerea campio
natului — a prilejuit — a cita oară?
— constatări contradictorii atit asu
pra comportării generale a echipei, 
cit și a diferitelor compartimente și 
jucătorilor liiațt in parte.

Rezultatul este cunoscut: Coroi- 
nul a câștigat cu 2—1 (1—1). Jude
cind după scor, totul ar părea in or
dine, fiindcă de regulă nu cîștigi 
decit dacă ai fost mai bun. Dacă 
mai adăugăm la asta ocaziile avute 
în repriza a doua — culmea sînt 
cele patru ratări ale lui Gavrilis din 
poziții ideale, din situații limpezi cu

înaintate
buri. Aspecte asemănătoare se pot 
fntîlni în fiecare secție din combi- 
pat. Ținînd cont de aceasta și mai 
ales de faptul că în unele secții ale 
combinatului se și discută cu mult 
interes despre noua inițiativă ca șe
fii unor brigăzi sau echipe fruntașe 
să preia conducerea celor rămase în 
urmă, conducerea tehnico-administra- 
tivă. Comitetul de întreprindere, sub 
conducerea Comitetului de partid din 
C.S.H., trebuie să se ocupb de la 
început, cu atenție, de creerea tu 
turor posibilităților ca noua inițiativă 
să fie îmbrățișată de cît mai mulți 
muncitori fruntași, ca experiența îna
intată să devină bun al tuturor tnun 
citorilor, îneît la nivelul realizărilor 
medii ale fruntașilor să ajungă cît 
mai mulți siderurgiști hunedoreni.

An de an, pe întinsul orașului Hu
nedoara se înalță noi construcții in
dustriale și social-culturale. Nu de 
mult timp pentru furnalele hunedore- 
ne, a fost începută construirea unui 
depozit de minereuri, care va ali
menta cu materie primă agregatele. 
In clișeu se află excavatorul M.C.

lor, reducerea orelor de întreruperi 
accidentale precum și altele, au dat 
posibilitatea ca la 31 iulie a.c. anga
jamentul de 9000 tone să fie îndepli
nit.

Continuînd și pe mai departe în
trecerea socialistă care se desfășoară 
în cinstea măreței sărbători, numai 
în perioada 1-16 august a.c. același 
colectiv de muncitori a dat în afara 
sarcinilor de plan 892 tone țagle la
minate.

Se evidențiază schimburile conduse 
de Crăciun Ștefan, Trifu Iosif și ing. 
Păcuraru Eugen care se află în 
fruntea întrecerii socialiste.

CORVINUL A ÎNTRECUT 
Metalul—Titanii București 
ăun joc slab
care este greu de crezut că se va 
mai întilni vreodată în viață — ș-ai 
crede că localnicii și-au avut ad
versarul la discreție, au jucat lejer 
și. au marcat atit cît să le asigure 
victoria.

Dar lucrurile nu s-au petrecut 
așa. Metalul-THanii, cu multe impro
vizații în echipă, datorită unor ac
cidentări recente, a fost un adversar 
incomod și dîrz. Jucătorii au combi
nat frumos, au cîștigat majoritatea 
baloanelor în dueluri directe, dar au 
tras rar și imprecis la poartă.

De partea Gealaltă, spectatorii au 
așteptat de la Corvinul, care arătase

Piese de fontă 
și tuburi în contul 

anga j amentului
La secția turnătorie C.S.H. munci

torii turnători, formatori și topitori 
lucrează eu avînt sporit pentru a 
întîmpina măreața sărbătoare a po
porului nostru cu realizări de sea
mă.

Astfel la turnătoria de fontă nu
mai în perioada 1-12 august a.e. 
s-au produs peste sarcinile de plan 
119 tone de piese de diferite catego
rii, iar la turnătoria de tuburi 117 
tone piese au luat deja drumul so- 
lic.itanților din țară. Merită a fi evi
dențiate echipele conduse de Ștefa- 
novici Yasile, Nagy loan și Horop- 
ciuc Dumitru care au depășiri lu
nare între 21-27 la sută.

168 de la Stațiunea nr. 7 utilaj greu 
condus de mecanicul Maxim Tudor. 
Cu ajutorul acestui agregat ce are o 
capacitate de escavație de 400 m..c 
pe zi, lucrările înintează într-un ritm 
rapid.

Tovarăși,
ABONAȚI-VĂ

NOASTRA

lucruri frumoase in întilnirile cu Mi
nerul Lupeni și U.T.A., o comporta
re cel puțin egală ca valoare. Și in 
schimb? Joc moale, fără vlagă. tă
ind adedea o turnură glumeață, ca 
intr-o întilnire „de formă". Golurile 
înscrise de Oprea au fost urmarea 
unor faze mai însuflețite, din păcate 
puține la număr.

Pe tine să remarcăm ? Se pare ■* 
apărarea a făcut un joc mai 
In rest, poate că Tătaru a ar— — un 
interes mai mare pentru jo: cr de 
la înaintare G oardă. Spre regretul 
nostru, mai mttft nu ptfem spune.

I. FLORIAN,



r—4 Uzina noastrâ
în întîmpinarea zilei flotei aeriene a U. R. S. S.

Puternidie
La 23 august sc sărbătorește în 

Uniunea Sovietică Ziua Fiolei Ae- 
riene. Această sărbătoare este în- 
tîmpinată de poporul sovietic cu o 
legitimă mindrie.

îndeplinind în anii primelor cin
cinale planul leninist de industria
lizare a țării, poporul sovietic a 
creat o puternică industrie aeronau
tica.

Aviatorii sovietici, înzestrați cu 
avioane de prim rang, au inaugu
rat traseuri necunoscute înainte în 
istoria aviației. In anii premergă
tori celui de-al doilea război mon
dial, aviatorii sovietici au realizai 
230 recorduri mondiale de distanță, 
viteză și înălțime. întreaga lume 
a urmărit plină de emoție zboruri
le transarctice ale lui Valeri Ci- 
kalov și Mihail Gromov de la 
Moscova deasupra polului nord în 
Statele Unite ale Americii. Aceste 
zboruri au constituit mărturii vii 
ale uriașelor realizări obținute de 
aviația sovietică.

Forța aviației sovietice, eroismul 
și înalta măestrie a piloților sovi
etici s-au manifestat îndeosebi în 
anii marelui război pentru apăra
rea Patriei 1941-1945. In colabora
re cu trupele terestre și cu forțele 
maritime militare, aviația sovietică 
a respins vitejește în primele luni 
ale războiului atacurile dușmanului, 
iar după aceea a obținut suprema
ția în aer.

In ultimii ani ai războiului indus
tria sovietică furniza frontului pînă 
la 40.000 avioane. Sprijinul căldu
ros al poporului i-a însuflețit pe 
aviatori, ca și pe toți ostașii sovie
tici, la acte de eroism. In cronica 
Marelui Război pentru apărarea Pa
triei au fost înscrise cu litere de 
aur numele aviatorilor sovietici Ni
kolai Gastello, Viktor Talalihin, 
Boris Safonov, Ivan Polbin și ale 
multor altora. Peste 200.000 de avi
atori au fost decorați cu ordine și 
medalii, peste 2.000 au fost distinși 
au înaltul titlu de erou al Uniunii 
Sovietice, aproximativ 70 de piloți 
și ofițeri de bord au fost de două 
ori distinși cu acest titlu, Iar glo
rioșilor aviatori sovietici Aleksandr 
Pokrîșkin și Ivan Kojedttb li s-au 
îonferit de trei ori acest înalt titlu.

Succesele obținute de poporul so
vietic îri perioada de după război 
In cnstruirea comunismului all des-

’ îri primul semestru al acestui an colectivul de muncitori, ingineri 
»: tehnicieni de la întreprinderea de prefabricate din orașul Stalin Și-a 
«ahZat planul producției tnarfă în procent de 102%.

1 In fotâ ! Aspect de la linia de depozitare a prefabricatelor Unde Se
tfa e u.cârcarea Until autocamion cU stîlpi din beton armat destinați sta- 
ițiilcr electrice de transformare diti regiunea Stalin,

aripi ale tării sovietice
.'his o nouă etapă în dezvoltarea și 
perfecționarea liotei aeriene. Ai: 
trecut numai 17 ani de la primul 
zbor al avionului cu reacție, pilotat 
:le căpitanul Gheorghi Bahcivandji, 
ilar cîte schimbări s-au produs îti 
această perioadă în dezvoltarea a- 
viației sovietice I In prezent piloții 
avioanelor de vînătoare zboară pe 
mașini care dezvoltă o viteză su
personică. Crește tot mai mult ra
za de zbor a avioanelor cu reacție. 
Un bombardier cu reacție modern, 
zburînd la o mare înălțime și dez- 
voltînd o mare viteză, poate birui 
distanțe de multe mii de kilometri. 
Mari progrese s-au realizat și în 
crearea unor variate utilaje de 
bord, fără de care este de neconce
put efectuarea cu succes a zboru
rilor, diriajrea avionului ia o mare 
viteză și asigurarea securității echi
pajului. Noile mijloace de radioco- 
municație, de radiolocație și auto
matică permit piloților să îndepli
nească cele mai grele teme de lup
tă în tot cursul zilei și nopții, în 
orice condiții meteorologice și la 
mare altitudine.

Aviatorii sovietici își însușesc no 
ile metode tactice în zborurile cu 
viteză supersonică și realizează în 
stratosfera o mărire a vitezei, înăl
țimii și distanței zborurilor. In a- 
ceastă privință este edificator zbo
rul fără escală la mare distanță al 
avioanelor deasupra teritoriului 
Uniunii Sovietice. Un avion militar 
de serie a parcurs 16.950 km. în 
21,02 ore fără escală și fără apro
vizionare în aer cu combustibil. Un 
al doilea avion de același tip a 
parcurs 17.150 km. în 21,15 ore, 
iar în rezervorul de combustibil al 
fiecărui din aceste avioane a mai 
rămas combustibil pentru un zbor 
de peste o oră. Aceste zboruri depă
șesc cu mult în ce privește distanța 
și durata, zborurile analoage efec
tuate peste hotare.

Vorbind despre realizările avia
torilor sovietici trebuie menționate 
și realizările flotei civile aeriene. 
Importanța aviației civile în econo
mia națională a țării, ca și în co
municațiile internaționale crește în 
fiecare an. Uniunea Sovietică ocupă 
primul loc în lume în ceea ce pri
vește lungimea liniilor civile aerie
ne. Principalele artere aeriene sînt 
deservite de trei ani de avioane tur

boreactoare „Tu-104“. Anul acesta 
pe liniile aeriene au apărut avioane
le turbopropulsoare de calatori ale 
iui Serghei lliușin „11-18" și Oleg 
Antonov „An-10". Cel mai mare și 
mai rapid avion turbopropulsor de 
călători din lume, „Tu-114“ — con
struit de Andrei Tupolev a efectuat 
<ie curînd zborurile fără escală 
Moscova-New-York în 11 ore 06 
minute și New York-Moscova în 9 
ore și 48 minute. Aceasta reprezin
tă un succes remarcabil al aviației 
sovietice.

In anii septenalului (1959-1965) 
transportul aerian va deveni unui 
din principalele mijloace de trans
port al călătorilor. Traficul de călă
tori vă crește aproximativ de șase 
ori. Pentru a se asigura exploata
rea noilor avioane grele se preve
de reconstruirea și construirea a 
peste 90 de aeroporturi.

Pe an ce trece crește numărul 
aeroinodeliștilor, planoriștilor, para- 
șutiștilor, piloților sovietici. Tinerii 
sovietici iubesc sportul aviatic care 
presupune curaj, neînfricare. Ei își 
însușesc cu perseverență cunoștințe 
in domeniul aviației în cadrul aero
cluburilor și al stațiilor Dosaf-ului. 
(Asociația voluntară de sprijinire a 
armatei, aviației si flotei din 
U.R.S.S.)

Numele Nadejdei Preahina și al 
lui Petr Ostrovski, campioni abso- 
luți ai lumii la parașutism, sînt 
vestite și dincolo de granițele 
U.R.S.S. Tabelul recordurilor mon
diale înregistrate de Fai, arată în 
mod concludent că de peste două 
decenii aviația sportivă sovietică 
ocupă un loc de cinste în cadrul 
Fai, inregistrînd în perioada 1936- 
1959, 448 recorduri mondiale.

La 13 iulie a.c. aviatorul sovie
tic Vladimir Smirnov pilotînd un 
avion „RV“ și avînd la bord o în
cărcătură de o tonă, a ațins înălți
mea de 20.300 metri, iar la 14 iu
lie, inginerul aviator Vladimir Iliu- 
șin a atins cu avionul „T-431“ înăl
țimea de 28.760 metri, depășind re
cordul la înălțimea zborului de 
27.881 m. stabilit anul trecut în 
S.U.A.

Aviatorii din multe țări ale lumii 
se străduiesc să realizeze o cît mai 
ttiare înălțime a zborului, să pă
trundă cît mai departe în stratos- 
feră. Dar nici unul dintre ei n-a 
reușit să realizeze rezultatele obți
nute de aviatorii sovietici. Succesele 
acestora sînt cu atît mai importante 
dacă se ține seama că noile zboruri 
la mare înălțime au fost efectuate 
cu avioane obișnuite și nu cu avioa
ne „record" construite special.

Comisia pentru aviația sportivă 
a Aeroclubului central al U.R.S.S. 
a trimis materialele cu privire la 
cele două zboruri Federației Aero
nautice Internațieonale (Fai) pen
tru a fi confirmate Ca recorduri 
mondiale.

Ziua flotei aeriene a U.R.S.S., 
una din cele mai iubite sărbători 
ale poporului sovietic, a fost stabi
lită în 1933 în cinstea marilor suc
cese obținute în dezvoltarea avia
ției sovietice. Ea este sărbătoarea 
aviației militare și civile, a aviației 
sportive și a lucrătorilor din indus
tria aeronautică.

Unui batrîn de 100 de ani i-a fost redată 
vederea

în tirffla unei operații de îndepăr
tare a cataractelor muncitorului-pen- 
sionar Aram Panianu din Erevan, 
în vîrstă de 100 de ani, acesta și-a 
recăpătat Vederea,

Acum șapte ani, cînd împlinise 
vîrsta de 93 de ani, Panianu a orbit. 
El se împăcase cu gîndul că nu Va 
mai vedea lumina zilei. In luna mai

SPentru sănătatea
In anii puterii populare îngrijirea 

sănătății în R. D. Germană a luat 
un mare avînt. Pentru prima dată în 
istoria Germaniei, pe o parte a țării 
ș-a organizat o asistență medicală cu
prinzătoare. Din bugetul statului 
s-au alocat fonduri din ce în ce mai 
importante pentru ocrotirea sănătății 
și asistența socială.

Din 1951 și pînă în 1958 aceste 
cheltuieli au însumat aproximativ 64 
miliarde mărci. Sumele destinate să
nătății publice au crescut vertiginos 
Astfel în 1958 s-au cheltuit 145,34 
mărci pe cap de locuitor față de 
73,82 mărci în 1951.

Cea mai mare parte a -/urnelor alo
cate pentru sănătatea publică au fost

Sute de case de odihnă
Uniunea Sindicatelor Libere Ger

mane, cu sprjinui larg al statului a 
creat o rețea întinsă de așezăminte 
exemplare pentru odihna oamenilor 
muncii din R. D. Germană. Nume
roase vile, hoteluri, palate etc. foste 
proprietăți ale capitaliștilor și mili- 
tariștilor, precum și numeroase noi 
case de odihnă și sanatorii au deve
nit locuri de recreație pentru oame
nii muncii de la orașe și sate.

In cursul anului 1958 peste 
1.060.000 persoane și-au petrecut 
concediul în cele 364 case de odihnă 
ale sindicatelor, precum și în cele 914 
case de odihnă închiriate de sindica-

Succesele sericicultorilor turkmeni
In ceea ce pricește producția de. 

gogoși de viermi de mătase serici- 
cultori din Turkmenia au atins ni
velul planificat pe anul 1964. Anul 
acesta gospodăriile sericicole din 
Turkmenia au vindut statului 2.470 
de tone de gogoși țață de planul anual 
care prevedea 2.200 tone.

Steagul negru In Ruhr
Acum cîteva zile, deasupra minei 

„Bismark-lII“ din orașul Gelseupir- 
chen din Ruhr s-a înălțat un steag 
negru. Așa se semnalează de obicei 
în Ruhr apropiata închidere a unei 
mine. Din cei 1.500 de muncitori de 
la mina „Bismark-III“, la sfîrșitul 
anului 800 vor deveni șomeri. Direc
ția a anunțat că în orice caz va face 
concedieri.

Acesta nu este un caz izolat. Se 
închid mine nu numaia la Gelsenkir
chen, ci și în alte centre din bazinul 
carbonifer al Ruhr-ului. Conducerea 
Uniunii patronilor de mine carboni
fere din Ruhr a declarat că potrivit 
calculelor cei 100.000 de mineri din 
Ruhr sînt de „prisos". In limbaj 
obișnuit, aceasta înseamnă că 100.000 
de oameni vor rămîne fără lucru.

Este metoda găsită de monopoluri
le din Ruhr pentru a ieși din criza 
în care se află industria carboniferă 
a Germaniei occidentale. De cîțiva 
ani, stocurile de cărbune nevîndut 
cresc. Ele se ridică pînă-n prezent 
la 30 de milioane de tone. Cărbunele 
din Ruhr nu poate rezista nici la con
curența combustibilului lichid în inte- 

a anului clireht el a plecat la Leni
nakan unde locuiește un fiu al său. 
Acolo a fost examinat de medicul 
Mlhail Gogunț care a hotărît să în
cerce să-i înapoieze vederea în po
fida vîrstei înaintate a pacientului.

Operația s-a desfășurat cu succes 
și astăzi Aram Panianu vede din 
nou.

oamenilor muncii
destinate dezvoltării staționarelor. Din 
1950 și pînă în 1958 numărul paturi 
lor în spitale a crescut cu 16.790. iu 
prezent în R. D. Germană există 
peste 118 paturi de spital la 10.000 
locuitori — față de 107 paturi în 
R.F. Germană la același număr de 
locuitori.

In perioada 1950-1958 numărul po
liclinicilor a crescut în R. D. Ger
mană* cu mai mult de două ori. In 
așezămintele de stat pentru tratamen
te ambulatorii numai în cursul anului 
trecut s-au dat peste 56 milioane de 
consultații. In prezent există în re
publică 349 centre pentru combate
rea tuberculozei care desfășoară o 
vastă activitate pentru depistarea și 
tratarea bolnavilor.

te. In același timp în R. F. Germană 
nu există decît opt case de odihnă 
sindicale pentru odihna muncitorilor 
și a tineretului. Astăzi majoritatea 
oamenilor muncii vest-germani, nu-și 
pot permite să-și petreacă concediul 
în stațiunile baineo-climaterice ale 
țării.

Anul trecut Uniunea Sindicatelor 
Libere Germane a alocat fonduri su
plimentare în valoare de 42 milioane 
mărci pentru odihna oamenilor 
muncii. La acestea se mai adaugă 
însemnatele mijloace pentru înzestra 
rea și lărgirea continuă a rețelei de 
case de odihnă.

îri regiunile Tașauz,. Kerki Și Aș ba

baci din Turkmenia, care este una 
din principalele bane sericicole ale 
Uniunii Sovietice, sau. obținut aproa

pe 70 kg de mătase brută din
care cutie de grenă.

riorul țării și nici la aceea a cărbu
nelui din alte țări pe piața mondială, 
Dar așa cum relatează ziarul „Westj 
fâlische Rundschau", societățile caf| 
bonifere au izbutit pînă acuin să-și 
mențină dividendele.

Cum s-a realizat aceasta ? In pri
mul rînd, prin reducerea cheltuielilor 
pentru forța de muncă, adică pe sea
ma minerilor. S-au. introdus așa-zi- 
sele „schimburi libere" (adică s-a 
redus timpul de lucru). Ca urmare, 
minerii au pierdut aproximativ 
122.000.000 de mărci. In al doilea 
rînd, au fost concediați peste 40.009 
de mineri. Acum urmează Să se facă 
concedieri noi.

Un corespondent al ziarului sindi
cal „Welt der Arbeit" a stat recent 
de vorbă cu muncitorii din Gelsenkir
chen, loviți de criză, lată ce i-au 
spus ei:

Bracklow, lucrător la abataj: lucrez 
la abataj de treisprezece ani. Acum 
la 31 iulie, m-au concediat... Nevastă- 
mea e distrusă. Cu ce-0 să hrănim 
cei trei copii cu ce-o să plătim chi
ria ?

Miîller lucrător la abataj: Acuta 
mă vor evacua din ItrUința între» 
prinderii. Nimeni nu știe ce Să Vil 
mai întîmpla...

Schonau președintele consiliului de 
întreprindere: Lucrul cei mai îngro
zitor e că în primul rînd sînt conce- 
diați bătrînii și setuiirivalizii. Aceștia 
nu vor mai găsi de lucru nică
ieri •- nimeni n-are nevoie de ei.,.

„Spectrul șomajului capătă O în
fățișate reală" =- Scrie Ziarul în nu
mărul din 7 august. Aceasta înseam
nă Că în Cel mai scurt timp deasu
pra a Zeci de mine din Ruhr se vor 
înălța steaguri negre.
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