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„S ăptămlna 
Crucii Roșii1

la începerea noului an 
școlar

Cincisprezece septembrie este ziua 
in care școlile reînnoite, zugrăvit, 
și vopsite proaspăt, cu săli spațioa
se și mobilier nou și-au redeschis 
ușile primind și de data aceasta cu 
căldură pe copii. In această zi învă
țătorii și profesorii hunedoreni, ca 
și în întreaga țară, s-au reîntilnit 
cu elevii felicitindu-i și urindu-le 
succese in munca ce o vor desfășu
ra împreună în noul an școlar. Pe 
coridoare- sună din nou clinchetul 
de clopoței. Este iar forfota obișnuită.

A
Data deschiderii noului an în ui- 

oățămintul școlar 1959—1960 a pre
conizat cu mult înainte un amplu 
olan de măsuri elaborat de partid

■
optime de învățătură astfel ca 

tinerele vlăstare să se bucure din 
plin de lumina științei și culturii. In 
acest sens la Hunedoara transfor
mările sînt grăitoare. La toate școlile 

Școlile și-au reînceput activitatea. A început un nou an școlar. Toate școlile din orașul nostru au 
sărbătorit acest eveniment într-un cadru festiv.

Vă prezentăm un moment de la școala elementară ciclul 1 și 2 din centrul orașului. Cuvîntul de 
deschidere a noului an de școală a fost rostit de către directorul școlii Balog Ștefan.

Noua școlăriță este întînipinată cu flori. Pe lin
gă aceasta școlărițele mai mari n-au uitat urarea: 
„Bine ai venit",

din orașul nostru s-au făcut impor
tante lucrări de întreținere, fiind a- 
proape reînnoite. S-au îmbunătățit 
simțitor condițiile pentru desfășura
rea normală a învațămtntului. Spa
țiul necesar desfășurării învățămîn- 
tutui pentru toate clasele a fost lăr
git cu încă 10-12 săli spațioase pen
tru care blocul cocsurilor a fost des
tinat exclusiv acestui scop.

Sălile de clasă au fost do'ate cu 
mobilier nou în proporție de 60 la 
sută, iar la școala medie mixtă 
din O.M. aproape în întregime. S-a 
asigurat mobilierul necesar (dula
puri, cuiere, etc), pentru o nouă gră
diniță cu orar normal pentru 70 co
pii. La școala elementară din s/r. 
Elisabeta Mărgineanu s-a reamena- 
jat o sală de gimnastică.

Față de anul trecut numărul băn
cilor școlare a crescut cu peste 300. 
Pentru desfășurarea optimă a învă- 
țctmîntului sălile de clasă au fost 
dotate cu table, catedre, etc. A cres
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cut totodată și numărul elevilor. 1- 
nul acesta vor învăța carte cu a- 
proape 400 mai mulți elevi decîi 
anul trecut.

Cheltuielile pentru amenajarea lo
calurilor de școală*(reparații, între
ținere, vopsit, zugrăvit, mobilier etc.) 
in orașul nostru au crescut față de 
cele realizate anul trecut cu 
1.800.000 lei. Și cite se vor face în 
viitor! Se va tencui în exterior blo
cul cocsarilor și i se va amenaja 
o curte spațioasă. Se va construi o 
nouă școală elementară de 7 ani 
care va fi dată în folosință anul vi
itor. La aceasta din urmă construc
torii au șt început lucrul. Noua 
școală va avea 16 săli de clasă, 
laboratoare și ateliere pentru expe
riențe practice, sală de gimnastică și 
sală de festivități, etc. In felul aces
ta datorită grijii partidului și guver
nului, fiii celor ce muncesc se bucu
ră în fiecare an de condiții iot mai 
bune de învățătură.

,„S-au revăzut după cîteva luni de vacanță. Fie
care s-a pregătit cum a crezut de cuviință pentru 
începerea noului an școlar.

După cum se vede în fotografie trusa de creioane 
și toc este mult admirată de colegele ei.

de a atrage în 
mulți donatori

îl are Crucea

Intre 20-27 septembrie a.c., pe 
baza Decretului Marii Adunări Na
ționale se organizează în fiecare an 
„Săptămîna Crucii Roșii".

Crucea Roșie din Republica 
Populară Romînă este o organizație 
obștească voluntară, care are ca 
scop antrenarea maselor largi de 
oameni ai muncii la opera de ocro
tire a sănătății publice, la întărirea 
apărării sanitare a țării, acordarea 
de ajutor populației care a suferit 
de pe urma calamităților.

Crucea Roșie organizează pregăti
rea sanitară a popu
lației, prin cursuri 
sanitare de masă 
T otodată se acordă 
un ajutor prețios or
ganelor de ocrotire 
a sănătății în mun
ca de lămurire a 
populației asupra im 
portanței donării de 
sînge și se preocupă 
rîndurile ei cît mai 
de sînge.

U:i rol important
Roșie în educarea igienico-sanitară 
a tineretului școlar.

Crucea Roșie a Republicii Popu
lare Romîne, ea organizație obșteas
că de masă, educă pe membrii săi 
în spiritul participării active la lup
ta pentru apărarea păcii.

Este cunoscută de t,j,i situația 
grea sanitară a țării noastre din tim
pul anilor regimurilor burghezo-mo- 
șierești. Epidemii frecvente, boli cu 
extindere îri masă, mortalitatea ge
nerală și infantilă ridicate, o rețea 
redusă de instituții medicale, un nu
măr insuficient de cadre medico-sa- 
nitare, și un sistem de deservire me
dicală bazat pe medicina particulară 
erau aspecte pe care le prezenta să
nătatea publică dinainte de 23 Au
gust 1944.

Pentru remedierea grelei situații 
sanitare în care se găsea țara 
noastră, pentru ameliorarea profilu
lui morbidității și a indicilor demo
grafici, s-au depus eforturi deosebi
te în anii regimului de democrație 
populară, e'orturi care au mers 
mină în mină cu îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de muncă și de 
trai ale populației și a rețelei ins
tituțiilor medico-sanitarex atît în 
ce privește baza lor materială și 
creșterea numerică, cît și încadra
rea lor cu personal din ce în ce 
mal bine pregătit. Astfel numărul 
paturilor de spital a crescut de 
peste 3 ori iar al paturilor pentru 
tuberculoză de 8 ori.

Pentru ca asistența medicală să' 
fie la îndemîrta bolnavilor s-au cre
at unități sanitare profilate pe spe« 
cialități, precum și pe sectoare, a* 
cordîndu-se o importanță deosebită 
muncitorilor și copiilor.

‘ DRAGIHCI F LORICA
Echipieră fruntașă, 

'ta grupei sanitare de 
'a ocupat locui I la 
'grupelor sanitare — 
1 șeneascăi

comand au
la cocsetie 
concursul 
faza oră-

Cel mai grăitor exemplu, al grijii 
partidului și guvernului nostru demo
crat-popular față de ocrotirea sănă
tății oamenilor muncii îl constituie 
orașul Hunedoara.

Este bine cunoscut că pînă în 
1944, în orașul nostru nu a existat 
nici un pat de spital, iar asistența 
ambulatorie era asigurată de 2 me
dici și 2 oficianți sanitari. Bolnavii 
accidentații și gravidele erau inter
nați în spitalul din Deva sau alte 
centre medicale. Medicamentele in

se aduceau de asemenea 
de la Deva, în oraș 
nexistînd nici o far
macie.

Transportul bolna. 
vilor și accidentați- 
lor de la Hunedoara 
la spitalul din Deva 
se efectua cu ajuto
rul unei „salvări" 
cu cai, pe un drum

impracticabil, a cărui durată era de 
4-5 ore și în urma căruia starea 
bolnavului se agrava, de multe ori 
ajutorul medical aplicat cu înt rzie- 
re, nemai putînd să ajute cu nimic 
bolnavul.

Desigur că față de situația acea
sta, nici nu există mijloace de com
parație, cu realizările în domeniul 
ocrotirii sănătății în orașul nostru. 
Asistența medicală a muncitorilor șt 
populației este asigurată de două 
policlinici și un spital cu peste 0011 
paturi, înzestrate cu utilaj și apa
ratură medicală modernă, cu toate 
secțiile de specialitate. Toate aces
te unități sanitare sînt deservite 
de peste 90 medici și peste 250 per
sonal mediu sanitar.

In urma acestor măsuri nu au in- 
tîrziat să se arate nici rezultatele. 
Astfel, mortalitiatea generală care 
în 1948 reprezenta 14,11 la mie lo 
cuitori, a scăzut în 1938 sub 6 Ia 
mie de locuitori. Un rol important 
în aplicarea principiilor noi care 
stau la baza ocrotirii sănătăț i 
populației îl îndeplinește organiza
ția de Cruce Roșie.

Prin cursurile „Gata pentru apă
rarea sanitară" prin posturile și 
grupele sanitare, desfășurînd o lar
gă muncă de educație și propa
gandă sanitară, organizațiile de 
Cruce Roșie dau un prețios ajutor 
organelor sanitare în activitatea 
profilactică șt de acordare a primu
lui ajutor.

Cei peste 3.000 absolvenți al 
cursurilor „G.P.A.S.", cele 10 gru«

Dr. MARINESCU ALEXANDRU 
președinte al Comitetului orășenesc 

de Cruce Roșie — Hunedoara.

(Continuări in pag. IV-a)

HAIDUC STANCA \ 
Comandanta grupei Sanitare) 

de la aglomerator. Este dona.-? 
toate voluntară de sînge, fără 
recompensă, din anul 1952. l
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Proiectul unui furnal 
gigantic

Specialiștii sovietici au elaborat 
proiectul t.’p ai unui Turnai gF 
gantic cu un volum de 2.700 mc. 
— depășind cu 50 la sută volumul 
celui mai mare furnal din S.U.A., 
a cărui construcție a începui ia 
Cleveland.

Noul furnal va consuma în 24 
de ore peste 10.000 tone de aglo
merat în întregime
pe bază de oxizi de fier și 
gan. i 
prietăți 
urmînd 
coloană
Pentru

autofondan
man- 

Acest aglomerat are pro- 
fizico-chimice speciale el 
să înlocuiască o/ișnuita 
de materiale din furnal, 

prima oară în practica si
derurgică mondială inginerii 
vietici au eiaDorai tennoiogta 
fabricație a acestui aglomerat, 
losirea materiilor prime de tip 
va spori capacitatea furnalelor 
15-20 la sută.

La 
ceseie 
zează 
primă 
tărite 
pe baza unui program 
stabilit, 
prevede 
calculat 
ne care 
venția personalului 
să se regleze în interiorul furna
lului procese care pînă în prezent 
nu se pretau Ia dirijare 

proiectul acestui iurnai

pacitate excepțională prevede de 
asemenea roiosirea gazelor, natu
rale și a vîntului oxigenat în pro
cesul de topire. Noul furnal va fi 
aeoseoit ae economic, rroauctivi- 
tatea anuală pe cap de muncitor 
se va dubla față de nivelul actual, 
prețul de cost al fontei se va re
duce

furnalul gigantic toate 
ae producție se auiomau- 
și se mecanizează. Materia 
și combustibilul vor fi cîn- 

și încărcate în mod automal 
dinainte

Sistemul de automatiza'- 
utilizarea unor mașini de 
și a altor aparate moder- 
vor permite ca fără inter- 

ae exploatare

...teritoriul Uniunii 
este atît de întins în: t 
nu apune niciodată t

Cind seara 
grad, soarele 
extremitate a 
Ciukotkăi.

Sfaturi pentru gospodine
APERITIV DE PĂTLĂGELE 

VINETE ȘI GOGOSARI. Se a- 
leg vinete tinere cu semințe încă mici, 
Se spală, se taie în felii rotunde, 
groase de 1 cm. Se prăjesc pe 
plita 
ulei, 
două 
ulei, 
cu sare timp 
se),

Se așează 
un. rkid de 
jite și un rînd de gogoșari copV, 
curățați de pieliță. Printre rînduri 
se pune ceapă desfăcută (nu tă
iată) în solzi. Urmăm astfel pînă 
ce borcanul se umple pe trei 
sferturi. Se fierbe oțet de vin de 
bună calitate împreună cu sarea 
topită în puțină apă caldă. Se 
pun 50 gr. de sare la 1 litru 
lichid (oțet și apă la un loc.) 
Se acoperă cu oțetul pregătit șl 
se leagă borcanele cu două rîn- 
duri de celofan sau mațe 
de vită.

Sterilizăm borcanele de
timp de 25 minute. Servim 
Ie așezînd pe fiecare felie 
sfert de gogoșar, strîns; în jurul 
acestuia se așează, ca petalele

caldă, bine curățită, 
Le îumeruri 
părțile 
trebuie

sau în 
ușor pe arnîn- 

(dacă se prăjesc hi 
(puse îFitîi' să stea 
de c oră. apoi stoar-

în borcane mici cite 
pătlăgele vinete pră-

uscate

1/2 1.
vinete- 

cîte un

Sc

CASTRAVEȚI

iniei flori, solzi 
presară totul cil 
păta, 'tocată.

SALATA DE
VERZI. Se curăță și se taie cas
traveții în felii subțiri, ca pentru 
salată. Se adaugă ardei gras, tă
iat în inele subțiri și cîteva cepe 
tăiate solzi. Se amestecă toi 
ușor cu sare, se scurge zeama și 
apoi se așează în borcane. Oțetul 
fiert cu sare (o lingură la un li
tru de lichid) se toarnă fierbinte 
peste castraveți. Borcanele se lea
gă cu două rînduri de celofan sau 
cu mațe uscate de 
sterilizării depinde 
borcanelor : de 1/2
1 1, 35 min.

vită. Dura-a 
de mărimea 

1, 25 min., de

€ 
A 
IL 
IL
IL

case cu 84 de apar-cărhunc.

ameri-

frecventate

septenalului
U.R.S.S va 

tone. Dintr-

in
t'or

atribuite cinea- 
avut loc după

cinematografice 
și va atinge în

☆ 
de producție

neata numai, lucruri bune, 
cate lumea nu ne crede 
unul"

Din pa
pe nici

Aceasta înseamnă 
fiecare minut 
medie patru

1965 se vor putea coti- 
de

inter naționale care au
al cinematografiei sovietice.
li melor produse în U.R.S.S. a cres- 

an de exemplu, în studiourile sovieti- 
a tistice și aproximativ 700 de filme

ir
sfîrșitul 
ciment a 
milioane

că
se 
aparta-

a în- 
R.D.

hi 
în

——» • J 
extrage intr-un 
mai puțin de 600 tone 
tibil.

Glinka, spiritual și delicat, scria 
unui . aaiomniaror: „uumneata 
spui despre mine numai răutăți, 
in timp ce eu spun despre dum-

☆
In septenal extracția de

J.

in perioada 1959 
-1965- în Uniu-

: a Sovietică se
vor construi din Sex 
investițiile capitale de siat și cu 
mijloacele populației case de locuit 
cu o suprafață totală de 650 —1 
660 milioane metri pătrați, adică 
aproximativ 15 milioane de apar
tamente, 
septenal 
construi 
mente.

in regiunile sibe- 
crește 

. In
1965 minerii »or

minut in medie nu 
de combus-
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...cunoscutul explorator Cook, 
sosrnd pentru prima oară în Aus
tralia a rămas foarte surprins vâ- 
zînd aici niște animale cu picio
arele din spate lungi, care săreau 
la înălțimi apreciabile.

Cook j-a întrebat pe băștinași 
cum se numește acest animal.

— Cangur, cangur! au răspuns 
aceștia.

ue atunci animatele vazuie 
Cook s-au numit cangur, 
îtrziu cook a atiat ca 
băștinașilor exclamarea 
înseamnă : „Nu înțeleg 1"

...un fag în vîrstă de
a cărui coroană are 250.000 
frunze, transpiră zilnic 50 
de apă ?

...pămîntul este „scuturat"
nic de aproape 300 de cutremure?

...în fiecare trei minute, soarele 
aega;eaza o comitate ae energie 
egală cu aceea care se consumă 
min-un an pe întregul pamint t

...după multă 
torii au stabilit 
Aerul pătrunde 
procurînd astfel 
vorizează 
puiului.

(. Pornind dihtr-un anumit < 
rpunct, utilizînd săritura calului!} 
(de la jocul de șah, veți găsii 
Lșase versuri apari inind unei] 
zpoezii din volumul „Cîntarej 
Cornului" de T. Arghezi. <

ae
Dar mai 
in timoa 

cangur

100

zif-

vreme, cercetă- 
că ouăle respiră ? 
prin porii coajei, 

oxigenul care fa-
dezvoltarea și creșterea

Probleme de rezolvat
Douâ trenuri

un tren rapid a pornit ae 
Moscova spre Leningrad cu 
viteză de 60 km. pe o ă fără o r
re. Un alt tren a plecat in sens 
contrar, adică de la Leningrad 
spre Moscova, cu o viteză de 40

ia
o

km pe 
pure.

Care 
nuri cu 
lor?

• • «
oră, de asemenea fără o-

va fi distanța dintre tre- 
o oră înaintea intilnirii

CRIPTOGRAFIE
(2, 6, 3, 6, 3, 3, 2, 3)

Pe stadion
alergări 

egale, 12 
aTi

De-a lungul pistei de 
sînt așezate, la distanțe 
fanioane. Linia de start se 
în dreptul primului fanion. Alergă
torul a ajuns în dreptul fanionu
lui al optulea la 8 secunde după 
începerea cursei, știina că el a- 
leargă cu o viteză constantă, se 
întreabă peste cîte secunde va a- 
junge atletul în drepul fanionului 
al 12-lea ?

Nu vă grăbiți cu răspunsul!

Pînă la 
producția de 
fi de 75-81 
un srngur procent al producției de 
ciment din 
strui 1.500 
ta mente.

Capacitatea 
dustriei fibrelor chimice din 
G. va depăși în 1965 pe aceea a 
Republicii f ederale și va fabrica, 
spre exemplu, anual atila perlon, 
incit cu o bandă de țesătură de 
perlon lată de 1 m. să se poată 
înfășură ae mai muu 
globul pămîntesc.

&
întreprinderile chimice Duna 

R.D. Germană reprezintă 
mare muiate inausirtaia 
ducție de cauciuc sintetic 
mania.

Medicamente
din apa

Revista „Tehnika Molodeji" 
nunță că la Institutul de oftalm 
iogie „Filatov" din Odessa s 
obținut din apa mării un preparat 
care se folosește la tratarea mio
piei avansate.

Tratamentul este simplu. După 
prima injecție subcutanată cu doi 
cm. cubi din acest medicament ve
derea bolnavului începe să se îm
bunătățească*. Tratamentul constă 
din zece injecții.

manf

TRCI «MCCDOTE 
pe săptâmînâ

Alexandru Dumas vorbește în- 
tr-una din operele sale, făctnd a- 
luzie la sărăcia cu duhul, de „vi
dul dureros pe care-l provoacă 
unele momente de slăbiciune ce- 
renrata.

Un prieten, critic literar, ii re
proșa imaginea:

— cum se\ poate ca un ittcru 
got să fie dureros 7

— Nu ie-a durut niciodată ca
pa? — îl întrebă prompt scriito
rul.

☆
Whistler, marele pictor 

can, avea o ură neînchipuită în 
potriva lui Ruskin, așa 
mai artiștii au față de 
artă. Un prieten comun 
să aplaneze lucrurile, ii 
ir-o zi lui Whistler:

„Nu înțeleg de loc pentru ce te 
înverșunezi in contra unui moș
neag care stă cu un picior în 
groapă ?"

— Dar nu pe piciorul ăsta am 
eu necaz, ci pe celălalt, răspunse 
Whistler cu tonul cel mai ironic.

cum 
criticii de 
care voia 
spuse In-

| Cinematografia sovietică

Î
a împlinit 40 de ani

In îuna august cinematografia sovietică a împlinit 40 de ani de 
existență.

In prezent arta cinematografică a devenit una dintre cele mai 
Îpopulare arte. Zilnic cinematografele sovietice sînt

zece milioane persoane.

Cele peste 200 de premii și diplome de onoare 
știlor sovietici la festiva'ele

I
război dovedesc nivelul înalt

In ultimul timp numărul 
cut simțitor. Numai în acest 
ce se vor produce 106 filme 
documentare și de popularizare a științei.

Mari perspective se deschid in fața cinematografiei sovietice în 
cursul planului septenal. Intre mii 1959—1965 s-a proiectat să se 
producă în U.R.S.S. aproximativ 1.200 filme de lung metraj iar pro- 

Iaucția nimeior ae popularizare a științei și a 
va crește considerabil. Astfel, în anul 1965 s-a 
ducă aproximativ 800 de filme de acest gen.

In următorii 4-5 ani numărul instituțiilor 
orașele și satele sovietice va crește de 1.5 ori 
1965 numărul de 120.000. Fiecare colhoz și sovhoz va avea instala
ția sa proprie de cinematograf. In orașe se vor aescniae i.zvu ae 

! noi cinematografe.

celor documentare 
proiectat să se



Uzina noastră

Printre echipele frun
tașe în muncă, de Ia a- 
telierul de reparații e- 
lectrice din combinat 
se numără și cea con
dusă de Ordog Dezide- 
riu.

In foto : Șeful de e- 
chipă Ordog Dezideriu 
și cei doi montori din 
echipa sa Pascu Nico- 
lae și Morar Dânilă 
verificînd un motor 
electric.

Locuin'e și locatari (jnul care sparge lemne în casă
Dacă veți intra în apartamentul 

unu al blocului 58, veți constata de 
îndată deteriorarea mozaicului pe 
coridor datorită loviturilor severe

de topor asvîrlite de neîntrecutul 
„luptător" Orbu Gheorghe în mun- 
fca ce o depune cu regularitate pen
tru spargerea lemnelor de foc în 
apartament.

AMINTIRI

Schiță

■■WniSiSiiiiS

T r I b ia o a experienței i n a i n t a t e

Fiind maistru mecanic la laminorul de 800 mm.
C.S.H, am sarcina să mă ocup în mod special,
îndrumarea activității sudorilor și sa rezolv toate co- © tied oarei, problema îndeplinirii planului de producție

— • Șl ovcuuii

Ț.fiecărui n 
ac/zzfe in J pr.-„v;r( 
producție, ț 
Enculescu I 
sint con- | 
reușit să 1 
sint min- ? 
se poate I 
Deși este Ț

4 

iar I

menzile primite spre executat. asigurînd buna func
ționare a agregatului.

Oamenii pe care ii conduc reușesc să se 
bune coiidițiuni de sarcinile ce le revin in 
Astfel, din rindul lor s-au ridicat tovarășii 
Constantin, Niculescu Nicolae și alții care 
știincioși și disciplinați in muncă și au 
realizeze chia* unele inovații. Succesele lor 
dria și bucuria mea. Insă nu același lucru 
spune despre tovarășul Scurtu Alexandru, 
un sudor bun din punct de vedere profesional, e 
seniează uneori nemotivat sau iniirzie de la servi 
lini exprim credința că ajutorul colectivului iși 
spune cuvintul in cele din urmă și în acest caz, 
tovarășul Scurtu pe lingă titlul de bun meseriaș, 
deține și pe acela de disciplinat și punctual.

De curind colectivul nostru de sudori a realizat pis-q 
toiul de curățit cu flacără prin care am adus o con
tribuție la reducerea rebutului de laminate, a timpului 
de curățire a materialelor (lingouri și 1

Sudorii au un cuvînt hotărî! or ir. realizarea sar si- q 
ailor de plan — sprijinind îndeaproape întrecerea so- | 
cialistă, pe care laminatorii secției noastre au pornit-o © 
la începutul anului cu reșițenii, de a da patriei mai | 
mut. metal! 0

In întreprinderea noastră, unde oamenii lucrează 
pe diferite șantiere de construcții și montaj ale H'.l-

Mergea cufundat in ginduri spre 
casă. Paști, il duceau singuri. Nu 
se uita nici tn dreapta, nici in 
stingă, Iși lăsase privirile in jos 
vrind parcă să scormonească cu 
ele asjaiiut șt sa descopere cine 
știe ce taină rămasă ascunsă in 
fundul pămintului. Mergea încet, 
șovăitor, cu pași mărunți, ruma. 
Pipa, încovoiată ca un git de lebă
dă ii atirna in col
tul gurii. Ajunse 
ii gă teatru. Citi 
va copii se fugă
reau printre coloa
nele monumen
tale de la intrare. Bătrinul nu i 
privi. Și doar iubea atît de mull 
copiii! Dar azi, ii făceau rău re
set ele lor gălăgioase. Se miră sin
gur de acest lucru. Trecu de tea
tru repede și incepu să urce șo
seaua ce ducea la blocurt. Aproa
pe de jumătatea dealului, se opri. 
Era încă in putere și l-ar fi urcai 
fără să obosească, dar ceva parcă 
il trăgea înapoi. Se dădu mai spre 
bordură ca să nu împiedice pe 
trecători și intorcindu-se pe' loc 
cuprinse cu privirea mai tot com
binatul. In fund, pe coastă de deal 
secetos se zărea ca o pată roșie 
aglomeratorul. Mai jos furnaleh 
negre și inaite sprijineau parcă 
cerul acela albastru de iulie. Din
coace, o puzderie de ziduri și țevi 
Fâșii înguste și cenușii de străzi 
impinzeau ca firele de păianjen 
toată uzina. Bătrinului ii fugiră 
ochii pe una din ele, spre o clădi
re mare, roșie, cu contururile ca tra
se cu linia. Oțelăria. Se înălța 
mindră, impunătoare cu steaguri 
in culoarea purpurei flulurind ve
sele in vint. Un brîu de aburi, fier- 
bind, o înconjura ca un cerc. Erau 
trenurile cu fontă. Bătrinul știa. 
Știa plită și cite oale sint intr-uh 
tren. Acolo lucrase mai bine de 30 
de ani. Uțelăriei ii dăduse toată 
priceperea și puterea lui de mun
că. E drept, că se schimbase, se 
mărise se făcuse mai frumoasă, 
dar ct mai mult ca aricind o so
cotise a lui. Era răsărit din ea, 
din vlnzoleala aceea de flăcări și 
fum,. din clocotul șuierător al Cup

toarelor. inaragise. m ea iot ce 
avusese mat scump și mai curat. 
Pinâ și atunci cind respira li sim
țea mirosul, miros înțepător de 
oțel topit. Și azi, tocmai azi, il 
trădase. Nu vruse să-l mai ■ știe. 
Se lovise ca de un zid de neîn- 
durarea ei. Chemase pe alții. Erau 
tineri plini de vlagă, ca stejarii de
sevă. Pe el, l-a dat la o parte

Doar a luptat și 
trăit pentru ea 
r-i acum să-l orop- 
. tas.ă, să-l a-
■.".•je, să-l socoa- 

i străin. Cind
ii pășea pragul pe ușa vopsită 
nou, boltită ca o ușă de templu, 
se~bucura ca un copil. Asculta cu 
drag gilgîitul plin al cuptoarelor și 
șuierul jeturilor de aburi. Cind 
prindea in palmele aspre lopata 
sau canciocul, simțea cum acestea 
li dădeau putere, căldură și o în
fiorare il cuprindea ca pe o mamă 
cind aude prima dată glasul prun
cului ei.

De cit va timp însă ii tremurau 
mumie, nairtnui era speriat aar 
nu voia să recunoască. Și alții 
observaseră. Cineva, îi spusese tn 
glumă că-l așteaptă pensionarea, 
nepoțeii și supărat îi răspunsese 
că va face încă două cincinale în 
oțelărie. Drept dovadă, luă baro
sul și din cîteva lovituri zdravene 
sparse un bloc de zgură. Dar nu-l 
credea nimeni și atunci simțea ar. 
gol in suflet. Oftă. Nu-i nimic t'n 
face altceva. Iși va crește nepoțeii 
care de abia erau ae-o șemoapa 
și-i va da tot acolo, să plămădească 
la fel ca el, oțelul. La gindul aces
ta simți o ușurare- Stătea pe deal 
privind printre, pleoapele tntreaes- 
chise doar cit o muche de cuțit 
oțelăria care-l crescuse șt pe care 
o îndrăgise plnă la uitarea de 
sine.

Trase adine aerul tn piept vrind 
să-i mai simtă pentru ultima oară 
mirosul și cu o mișcare înceată 
ce-o făcea de ani, iși dădu șapca 
pe ceafă și incepu să urce incet, 
spre blocuri.

MIRCEA TUȚA 
lăcătuș blunting

și economisirea materialelor este o sarcină ce revine 
muncitor.

Folosirea cu simț dc răspundere a materiilor prime 
consumabile a preocupat și echipa pe care o conduc. 
De fiecare dată la consfătuirile de producție noi ne 
luăm angajamentul de a face economii de materiale 
ca, i.xigcn, carbid, electrozi, sGndură pentru schele, 
platbande, țevarie, etc. îneît să ne încadrăm în sar
cina prețuiui de cost planificată. In cadrul echipei, 
adeseori ue-am consfătuit să perfecționăm procedeul 
nostru de montaj ceea ce mi și făcut, reușind astfel, 
să contribuim la creșterea productivității muticii. De 
dimineață cind venim pe șantier știm deja ce avem de 
lacul. Aceasta pentru că încă din ziua precedentă sta
bilim sarcinile necesare. Repartizarea de sarcini con
crete fiecărui lăcătuș dă rezultate bune la locul de 
muncă. Spre exemplu depășirile 
fost de 60 la sută.

Pe mine ma preocupat mult 
vațiilor. Astfel am realizat un 
rondele pentru bateria de cocs

Din echipa pe care o conduc face parte și tovarășul 
Seredoi Mihai. Intr-o vreme el lipsea nemotivat de Ia 

0 serviciu, iar alte ori venea tîrziu la lucru, nu mani- 
PLEȘA CORNEL | festa interes în producție, fapt ce ducea la nerealiza-

maistru mecanic — laminor 800 C.S.H. 0 rea sarcinilor zilnice. Cu el am muncit mai mult 
pentru a-1 aduce la nivelul celorlalți 
oameni din echipă. Și așa la începu
tul fiecărei săptămîni am început 
să fac instructaje cu echipa, arătîn- 
du-le ce au de făcut, căutînd să le 
cunosc și nevoile lor' personale. Lui 
Seredoi i-am acordat o atenție de
osebită, reușind ca astăzi să fie un 
lăcătuș bun. In general mi-am dat 
seama că munca de la om la om pe 
care am făcut-o dă rezultatele sco
ntate. Pot spune că cei mai mttlți 
tineri dovedesc o preocupare pentru 
îndeplinirea planului ce stă în fața 
echipei. Cei 14 oameni pe care îi 
conduc printre care lăcătuși și su
dori își respectă totdeauna cuvîn- 
tul. De aceea, cînd ne luăm anga
jamente, fiecare om 
spune părerea sa.

Succesele pe care 
producție, constituie 
frtt la măsurile adoptate de recenta 
plenară a C.C. al P.M.R. • ele contri
buie la necontenita ridicare a nive
lului de trai al oamenilor muncii. 
Semnificativ în această direcție este 
faptul că salariul muncitorilor din 
echipă a crescut de la 850 lei cît era 
înainte, la 1.350 lei în prezent.

BENEDEKFI LADISLAU
lăcătuș — șef echipă I.G.S.H.

I

’e, a timpului A 
brame)

din luna iulie a.c. au

timp și problema ino- 
dispozitiv de schimbat

CENACLU
LIBERTĂȚII

ALKIS SEVASTIANOS
, MOTTO:
„Și prin puterea unei vorbe doar 
îmi re-ncep cu-nverșunare viața 
Căci pentru-a le cunoaște m-am 

născut
Pentru a te rosti
0, Libertate 1".

PAUL ELUARD

Am fost un prun ne-nflont
Că existam, nu știu să-mi fi dat seama 
Cind pentru prima oară am rostit 
Numele tău cu-același dor-fior
Cu care și azi rostesc cuvintul: mamă.

Incă de cind eram copil
Și auzeam vorbindu-se dc tine 
Din primul vieții mele-april 
Simțlt-am că ești mai presus 
De toate plăsmuirile divine.

încă de cind eram copil
Un foc nestins s-a fost aprins în mine 
Din primul vieții mele-april
Cind visul intiia oară
Eu rn-am ’îndrăgostit

mt-a zimbit 
de tine.

Aripi de vultur mi-au
Și am pornit cintind spre lume 
Printre focuri mi-era scut 
Credința in iubirea mea
Speranța ce-a urzit-o cu-al tău nume.

crescut

Nu te-am uitat, nu ie-am trădat, 
Nici cind cuțitul se-ndrepta spre mine. 
In focul luptei, slngele ți-am dat. 
In fața puștii pieptul mi l-am pus, 
Să nu lovească gloanțele in tine.

Nu te-am uitat nu te-am trădat
Nici cind se-nverșuna sălbatica furtună. 
Și cind in lanțuri grele-am fost legat 
Eu le-mpleieam neîncetat
Cu laurii din inimă să-ți fac cunună.

Cunună peste veacuri să o porți
Cind peste mări și țări vei fi Regina
Cind desehizind al fericirii port, 
Pămintu-ntreg, o va pluti
In rod, in zimbet și lumină.

Azi nu sint prun neinflorii
Și că exist, o da, îmi dau prea bine seama.
Exist din clipa ce-am rostit
Numele 'iău, cu același dor-fior
Cu care necurmat rostesc cuvintul — MAMA.

dm echipă își

le obținem în 
răspunsul no3-

La Circul de Sfat

0 nouă premieră
După primul spectacol cu care 

și-a început activitatea în Hunedoa
ra — și care a satisfăcut în cea mai 
mare măsură exigența publicului 
din localitate — Circul de Stat din 
București a prezentat zilele trecute 
cel de-al doilea spectacol în premi
eră. Noul spectacol — superior pri
mului din punct de vedere al cali
tății și al varietății — aduce în 
arena circului o serie de elemente 
talentate care au cîștigat simpatia 
publicului atît din țară cît și din 
străinătate. Printre acești artiști me
rituoși se numără Duo Lupașcu (pa
tine pe rotile) Trio Csegedy (atleti
că grea) Duo Ernestos (acrobații 
la rachetă) comicii Tonino și Boni.

Alături de artiștii consacrați se 
remarcă de asemeni mai mulți ti
neri, parte din ei debutanți — Ionel 
Gh. în vîrstă de 20 ani (dresură 
de lei) A. Stănescu (echilibristică) 
și micuța Vasilica Marinescu (con- 
tursionism) — care, evoluînd eu 
succes imprimă actualului specta
col aî circului de stat un aer de 

| prospețime, curaj și tinerețe.
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Spărgătorul de gheafă atomic 
„Lenin4* a pornit în prima sa cursă

LENINGRAD (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 15 septembrie înainte de amia
ză, după o staționare de trei zile 
pe Neva, spărgătorul de gheață a- 
tomic „Lenin“ a ridicat ancora și 
a pornit în prima sa cursă.

Pe bordul navei amiral a flotei 
polare sovietice s-a îmbarcat Semi- 
on Kurocikin, timonier cu experren- 
ță, care a condus sute de nave.

Membrii echipajului și-au luat 
posturile în primire.

N. S. HRUȘCIOV 
a sosit în Statele Unite Salutam strălucită izbîndâ 

în cucerirea spațiului cosmic
Călduroasa primire făcută șefului guvernului sovietic 

de populația Washington-ului
WASHINGTON (Agerpres). TASS 

transmite:
La 15 septembrie Nikita Serghee- 

vici Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a sosit 
la Washington, capitala' S.U.A. in
tr-o vizită oficială la invitația lui 
D. Eisenhower, președintele S.U.A.

Pe aeroportul militar Andre , s, 
situat la 24 km. de Washington, au 
sosit pentru a-1 întîmpina pe preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.: președintele Statelor U- 
nite, D. Eisenhower, secretarul de 
stat al S.U.A., Chr. Herter, împreu
nă cu soția, reprezentantul perma
nent al S.U.A. la O.N.U. H. Lodge, 
împreună cu soția, generalul N. 
twining, președintele grupului mixt 
al șefilor de stat major, împre
ună cu soția, R. Murphy, ad
junct al secretarului de stat al 
S.U.A. pentru problemele politice, L. 
Thompson, ambasadorul S.U.A. în 
U.R.S.S., și alți înalți reprezentanți 
ai guvernului S.U.A., membri ai 
corpului diplomatic, oîițeri superi
ori din armata, flota și aviația 
S.U.A.

Pe aeroport se află de asemenea 
personalul ambasadei sav’ebce in 
frunte cu M. A. Menșikov, amba
sadorul 1 .R.S.S. în S.U.A. Aero
dromul este pavoazat cu drapelele 
de stat ale Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite. Din garda de onoare lac 
parte subunități ale armatei, flotei, 
forțelor militare aeriene și infante
riei marine a S.U.A.

Cu mult înainte de sosirea avio
nului. pe aeroport s-au adunat cîte- 
va mii de locuitori ai capitalei 
S.U.A. veniți pentru a saluta pa 
șeful statului sovietic

Se apropie tot mai mult istorica

Noi date furnizate de savanții 
sovietici

NU ESTE EXCLUS CA PE LU
NA SA EXISTE CONDIȚII PEN
TRU EXISTENȚA CELOR AlAl 
PRIMITIVE ORGANISME VII, de
clară dr. NICOLAI IERUSALIMSKI, 
director adjunct al Institutului de 
microbiologie al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S.

Savantul sovietic își fundamen
tează ipoteza pe cele mai noi date 
despre Lună. Descoperirea că pe 
Lună există o activitate vulcanică 
dovedește că ea nu s-a răcit com
plect. Este posibil ca la suprafața 
Lunii să existe o temperatură rela
tiv uniformă. Intrucît Luna are o 
structură poroasă, se poate presu
pune că în adîncurile ei există apă 
și oxigen care se formează datorită 
reducerii chimice a bioxidului de 
carbon de origine vulcanica.

ANTON VALTER, membru al A- 
cademei de Științe a R.S.S. Ucrai
nene : NU ÎNCAPE ÎNDOIALA CA 
IN ANII CARE VIN ZBORURILE 
RACHETELOR IN LUNA VOR DE- 

clipă care va rămîne pentru totdeau
na în memoria popoarelor. Asisten
ța privește tot mai des spre cer. Șl 
iată că pe cer își face apariția uri
așul turboprppulsor sovietic „TU- 
114". La ora 12,21 (ora lecală. 18,21 
ora Kucureștiului) piloții sovietici 
execută cu o excepțională măiestrie 
manevrele de aterizare a uriașei 
nave.

Pe scara avionului coboară preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N.S. Hrușciov, și soția 
sa, N.P. Hrușciova. Președintele 
S.U.A., D. Eisenhow'er, îi întmpină 
și-i salută cu căldură. Șefii celor 
două mari puteri își string mina 
Numeroși fotoreporteri și operatori 
cinematografici se grăbesc să imor
talizeze acest moment istoric. In 
aceste clipe milioane de americani 
urmăresc ceremonia primirii, trans
misă prin televiziune în întreaga ța
ră de cele trei mari societăți de tele
viziune din S.U.A. Citeva sute de 
corespondenți americani și străini 
se grăbesc să transmită cititorilor 
lor amănuntele primirii.

W. Buchanan, șeful protocolului 
Departamentului de Stat, prez'ntă 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N.S. Hrușciov și soției 
sale. Nina Petrovna Hrușciova, 
persoanele oficiale prezente la aero
port.

Soția secretarului de sfat Chr. 
Herter oferă un buchet de flori Ni- 
nei Petrovna Hrușciova.

Copiii funcționarilor ambasadei 
sovietice de la Washington o'eră 
mari buchete de flori lui N.S. Hruș
ciov și persoanelor ce-1 însoțesc.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N.S. Hrușciov, și 
președintele S.U.A. D. Eisenho.ver,

VENI REGULATE, IAR ÎNFIINȚA
REA PE SUPRAFAȚA LUNARA 
A UNOR STAȚIUNI ȘTIINȚIFICE 
STABILE VA DESCHIDE POSI
BILITĂȚI NEOBIȘNUITE PEN
TRU STUDIEREA COSMOSULUI.

Din cauza lipsei unei atmosfere, 
a spus Valter în continuare, supra
fața Lunii constituie un uriaș la
borator instalat în vid și pus de 
natura însăși la dispoziția cercetă
torilor.

☆
Astronomul HEINO POTTER din 

Leningrad a declarat că pe hărțile 
Lunii va trebui fără îndoială să se 
însemneze un nou obictiv — locul 
de aselenizare a rachetei cosmice 
sovietice.

Se PREA POATE, a spus omul 
de știință sovietic, CA IN MOMEN
TUL 1NTILN1RII RACHETEI CLI 
LUNA SA SE FI FORMAT UN 
NOI I CRATER, care va fi în curînd 
descoperit printr-o comparare minu
țioasă a suprafeței lunare cu hărțile 
existente. 

precum și ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., A. A. Gromîko, 
și secretarul de stat, Chr. Herteț 
reprezentatul permanent al S.U.A 
la O.N.U., H. Lodge, generalul N. 
Twining, ambasadorul U.R.S.S. în 
S.U.A., M. A. Menșikov, se urcă în 
tribună. Comandantul gărzii de o- 
noare prezintă raportul. Răsună so
lemn acordurile imnurilor de stat 
ale Uniunii Sovietice și Statelor U- 
nite.

21 de salve de artilerie salută pe 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

N.S. Hrușciov și D. Eisenhower 
trec în revistă garda de onoare iar 
apoi se urcă în tribună. Președin
tele S.U.A., D. Eisenho.ver, rostește 
cuvîntarea de salut.

N.S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., ros
tește cuvîntarea de răspuns.

Miile de americani prezenți pe 
aeroport își exprimă aprobarea prin 
aplauze furtunoase.

Ceremonia solemnă a întîmpină 
rii pe aerodrom a luat sfirșii. Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov și N. P. 
Hrușciova se urcă împreună cu pre
ședintele S.U.A., D .Eisenao.er, 
intr-un automobil deschis și în a 
clamațiile de salut ale cslar p c 
zenți pornesc de pe aeroportul An
drews spre capitala Statelor Unit-, 
Washington.

In ziua de 11 septembrie ac., 
N.S. Hrușciov și persoanele care îl 
însoțesc au sosit în orașul New-York 
unde au fost întîmpinați de o mul
țime de oameni. Oaspeții vor sta în 
New-York timp de două zile. In 
seara zilei de joi, la masa festivă, 
organizată în cinstea oaspeților so
vietici, au fost invitate două mii de 
persoane.

&
Joi, 17 septembrie a.c., au început 

la Organizația Națiunilor Unite dez
baterile generale. La dezbateri partici
pă 53 miniștri de externe, dintre 
care 2 prim-miniștri. De remarcai 
că astă-dată loja rezervată ziariști
lor a fost aproape goală. Cauza ? 
Marea majoritate a ziariștilor au 
ținut să fie prezenți în gara 
Pennsylvania la solemnitatea pri
mirii lui N.S. Hrușciov și a persoa
nelor care îl însoțesc.

ir
Evenimentul cel mai de seamă 

din viața Nev-Yorkului și în special 
a Organizației Națiunilor Unite s-a 
produs în cursul zilei de vineri, 18 
septembrie a.c. Ședința din cursul 
zilei de vineri, a Adunării Generale 
a O.N.U. a fost afectată în întregi
me discursului rostit de N.S. Hruș
ciov. Șeful guvernului sovietic, prin- 
tr-o amplă cuvîntare a trecut în re
vistă momentele cele mai importau-

La isarea de către Uniunea Sovie
tică pentru a doua oară a unei ra
chete cosmice, de data aceasta în 
direcția Lunii, constituie fără îndo
ială un remarcabil succes al știin
ței și tehnicii sovietice, un nou pas 
important în studierea și cucerirea 
spațiului cosmic. Aceasta cu util 
mai mult cu cit cea de-a doua ra
chetă cosmică a alins in ziua de 14 
septembrie suprafața Lunii.

l'aptul că pentru prima oară în 
istorie a fost înfăptuit un zbor cos
mic de pe pământ pe un alt corp 
ceresc de către rachetă lansată de 
marea (ară a socialismului — lup
tătoare consecventă pentru pace — 
ne umple inimile de bucurie și ne 
înzecește și mai mult eforturile noa- 
sire în lupin pe care noi o ducem

„Săptămîna
(Urmare din pag- 1)

pe sanitare, cele peste 100 posturi 
sanitare de Cruce Roșie din între
prinderi și instituții, organizate da 
Comitetul orășenesc de Cruce Ro
șie Hunedoara, au contribuit alături 
de organele sam’a e la răspândi
rea cunoștințelor igienico-sanitaro 
în rîndurile populației.

Membrii grupelor sanitare și alți 

te din actuala conjunctură interna
țională. Un capitol important din 
cuvîntare a fost afectat problemei 
dezarmării. Pentru îmbunătățirea re
lațiilor dintre state pe baza princij 
piilor coexistenței pașnice, cuvînta
rea, coilține multe elemente sub 
aspectul propunerilor loiale și con
crete, care aplicate în viață vor con
tribui într-o măsură mare la asigu
rarea și consolidarea păcii.

★
Călătoria lui N.S. Hrușciov în 

Statele Unite și zborul rachetei spre 
Lună, a declarat Arthur Kahn, scri
itor american, care se află în pre
zent în R. P. Albania, vor rămîne 
de-a lungul veacurilor evenimente 
care au deschis o eră nouă în isto
ria umanității, ca și călătoria lui 
Columb. In prezent vom intra într-o 
perioadă în care energia și talentele, 
nu numai în ce privește marile pu
teri, ci și o națiune cum este Alba-s 
nia, a cărei energie și posibilități 
creatoare am avut prilejul să le văd 
cu proprii mei ochi, vor contribui 
la noi descoperiri pe planeta noas
tră și în univers.

Americanilor le place noul, le 
plac recordurile. Ei iubesc munca, 
pacea. Sînt sigur că poporul meu vn 
insista pentru lichidarea „războiului 
rece*', 

pentru întărirea scumpei noastre 
patrii prni elaborarea a cit mai 
multe tone de oțel. Colectivul nos 
tru de oțetari din secția I-a O.S.M. 
salută cu entuziasm strălucita vic
torie a oamenilor de știință sovi
etici, victorie care va contribui ș: 
mai mult la îmbogățirea programa 
lui ele cercetări asupra spațiului 
cosmic și asupra pregătirilor a tinoi 
alte zboruri interplanetare.

Noul și strălucitul succes al orin- 
duirii sociali stc\ va lărgi și mai 
mult perspectivele colaborării inter
naționale pentru dezvoltarea civili 
zației umane, pentru întărirea păcii 
între popoare.

MOGONEA GONSIANT1N 
oțelar — C.S.H.

(Crucii SRoșii ‘
activiști voluntari de Cruce Roșie, 
au participat la brigăzile de control 
a curățeniei din unitățile alimentare, 
tabere și alte colectivități. Au spri
jinit acțiunea de vaccinare antipoli- 
omelitice și antituberculoase, prin 
mobilizarea copiilor.

Pe timpul epidemiei de gripă, a- 
lături de personalul medico-sanitar, 
au luat' parte în acțiunea de depis
tare a bolnavilor la domiciliu.

Mulți activiști de Cruce Roșie și 
membri ai grupelor sanitare au spri
jinit acțiunea de recrutare a dona
torilor voluntari de sînge, dltid
exemplu personal.

„Săptămîna Crucii Roșii", consti
tuie un prilej de trecere în revista 
a tuturor realizărilor organizației 
noastre, de antrenare a întregului 
activ de Cruce Roșie pentru obține
rea de noi realizări, pentru înlătiG 
rarea lipsurilor care mai există, 
pentru întărirea muncii de Cruca 
Roșie.

Trebuie să facem ca organizația 
noastră de Cruce Roșie să capete 
un caracter cit mai larg de masă, 
prin atragerea de noi și noi mem
bri, să atragem în rîndurle donato
rilor de sînge un număr cit mai 
mare de membri de Cruce Roșie, 
conștienți de actul umanitar și pa 
triotic al donării de sînge, in s Iva- 
rea vieții.

In felul acesta membrii de Cruce 
Roșie, vor contribui activ la opera 
de îmbunătățire a ocrotirii sănătă
ții oamenilor muticii din oașul 
nostru, dînd dovadă de înțelegere n 
aplicarea politicii sanitare a partidu
lui și guvernului nostru, a politicii 
pentru ridicarea continuă a nivelului 
material și cultural al oamenilor 
muncii, în opera de construire a so
cialismului în scumpa noastră pa
trie, Republica Populară Romînă.
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