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LUNA 
prieteniei 

romîno-sovietice
<

prin diferite calomnii 
muncitorilor și țăranilor

f
Astăzi începe în întreaga țară' 

x tradiționala sărbătoare a poporului, 
( nostru — luna prieteniei romîno-1 
î sovietice. In acest interval oamenii 
j muncii din orașele și satele patriei/ 
/ noastre își vor exprima încă odată J 
\ prin marile și variatele manifestări) 
/ -ce vor avea ioc pretutindeni, deose < 
\ bita lor dragoste" și recunoștin ă\ 
ș față de Uniunea Sovietică, hotârîrea» 
( lor fermă de a întări și dcz»o.ta\ 
l necontenit relațiile de prietenie șic 
( colaborare fră.eascâ cu poporul so f 
f vietic. $
f Prietenia dintre poporul romin și? 
? popoarele Rusiei, care au înfăptuit/ 
/ primul stat socialist din lume a 3 
y muncitorilor și țăranilor, d.i.auie.t ) 
/ de-a lungul veacurilor. Ea își tra 
y ge seva încă din lupta comună a 
/ ostașilor romîni și ruși impolriv < 
J cotropitorilor otomani, in eroicele 
/ fapte de arme de pe red ițele de ia 1 
f Smirdan și Plevna. Această prieteA 

> n.’e pe care regimul burghezo-mo < 
c șieresc a căutat în zadar să o rupă) 

la ad esaî 
Rusiei)

care prin Alaiea Revuixție Socia-e 
listă din Octombrie au deschis c/ 
nouă eră în istoria omenirii, s-a in ? 
tărit și mai muit in cele mai gre.et 
clipe ale istoriei. )

Poporul nostru nil va uita nicio-X 
dată și păstrează vie amintirea os-> 
iașilor romîni care aii luptat, urnă, t 
la umăr, cu viteji ostași sovieticii 

i pentru izgonirea cotropitori or hit T 
leriști de pe teritoriul patriei noas 1 

l tre. Sîngele vărsat in comun acum) 
1 un deceniu și jumătate de către os4 
I tașii romîni și sovietici pentru do / 
!• bîndirea adevăratei independențe a? 
i Romîniei, a cimentat pe veci lejă t 
1 turile de prietenie și colaborare fră v 
1 țească dintre țara noastră și Uniu S 
' nea Sovietică cu care avem astăzix 
' strînse relații de tip nou, bazate pel 

egalitate și ajutor reciproc. )
Pășind pe calea construcției socia l 
liste. Uniunea Sovietică ne a acor-) 

i dat în permanență un neprețuit a 3 
> jutor material și spiritual fără de, 
i care mersul nostru înainte ar fi foști

(Continuare în pag. lll-a)' i

De la București la Hunedoara
îndrumat și mobilizat îndeaproa

pe de către organizațiile de bază 
de partid și U.T.M., tineretul din între
prinderile orașului București și de 
pe toate șantierele -de construcții, se 
străduiesc să obțină întotdeauna re
zultate frumoase. De pildă, brigăzile

Un început bun
De citepa zile harnicul colectiv al. 

laminorului de 800 mm. dirt C.S.H. 
și-a încheiat activitatea de muncă 
depusă in. trimestrul III - ac., cu 
3.081 tone laminate in afara sarci
nilor de plan. Din această cantitate 
2.051 tone s-au obținut numai în 
cursul lunii septembrie a.c, Intensi- 
ficind. și pe mai departe întrecerea- 
socialistă ce se desfășoară in secto
rul laminoare, in cele cinci zile, care

Succese la atelierul mecanic
■ obținut la strungul unde lucrcacă 

tovarășii Catriua Aurel și Trifu 
Gheorghe, care cxecutind piese ca - 
cuzineți compresoare. role de ghi
dare a numelor port-rulment, tije ia 
mașinile de bătătorit și altele, și-au 
îndeplinit sarcinile ce le-au revenii 
cu 26 la : sută și respectiv 20 la 
sută. De remarcat sînt si succesele 
obținute de tovarășii Piron loan. 
Iurcă Partpnie, frezorii Goștian loan 
și Șerban Ioan, fiind exemple demne 
de laudă pentru întreg colectivul 
din,care fac parte.

Desf-ăȘurindu-și zilnic ac; ivi: ai ea 
de producție în cele mai bune condi- 
țiuni, colectivul de muncitori de la ate
lierul mecanic al U.C.C. din combi
natul hunedorean. reușește să sori-' 
jitie la timp cu piesele necesare pe 

'harnicii cocsari, care prin munca In.- 
asigură plinea de bază a jurnalelor 
Astfel bilanțul lumi septembrie a.', 
arată că pianul de producție plani
ficat cit și diferitele comenzi acci
dentale primite, au joși îndeplinite 
in procent de 120 la sută.

Realizările cele mai bune

în citeVa
Conferință

Duminică 4 octombrie a.c. orele 
10,36 in sala Maxim Gorki maestrul 
sportului Criștea Emilian a ținut o 
conferință intitulată: ..Cu ălpinișiii 
C.C.A. pe crestele Carpățiior"'. In 
continuare a urmat o proiecție de 
diapozitive in culori cuprinzind as
pecte din frumusețile munților noștri.

Spectacole
In sala teatrului nou, colectivul ar

tistic al teatrului de stat din Petro: 
șani va prezenta următoarele specta
cole : ' ’

— In zlete de 9 si 10 octombrie, 
piesa. „Fiul rătăcitor" de F.gon Re
nnet. .

— In zilele de 9 și 10 octombrie, 
matineu și seara, comedia ..lntr-un- 
ceas bun" de V..Rozov. ; ' .

— După cunrse știe, Ansairtblul .de 
cintece și dansuri al RfrDi-Vietncun 
va prezenta in această --Seară , în ' 
orașul nostru, la orele 20, urt pro
gram artistic; ■ ' . -

‘........... . *
—Duminică 4 octombrie colectivul i 

Teatrului siderurgiștilor a prezentai

de muncă patriotică, care au parti
cipat zile de-a' rîndul la muncă vo
luntară, au strîns și predat peste 10 
vagoane fier vechi. Fierul a fost ex
pediat duminică 4 octombrie a.c. 
din gara Obor, către cuptoarele oțe- 
tăriilor Martin din Hunedoara.

4 pagini 20 bani

au trecut din luna octombrie, s-au 
produs aproape 400 tone laminate în 
contul angajamentului. reînnoit după 
prelucrarea documentelor C.C. al 
P.M.R. din 13-14 iulie a.c. Cete mai 

“bune rezultate au fost obținute de
Schimburile de muncitori conduse dc 
Trifu Iosif și Păcuraru Eugen, care 
reducind rebuturile la maxim au 
contribuit și la înregistrarea sumei 
de 12.500 lei economii.

la Teii tic comedia „Bolnavul închi
puit'* de I. B. P. Moliere.

Cupa sportivă 
„7 Noiembrie44

or-Colectivul sportiv al C.S.H. a 
găhizat în1 cinstea zilei de 7 Noiembrie 
un . concurs deschis echipelor de fot
bal din secții. Pînă acum s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Aglo- 
rnerator-Montaj; 3-2 ; C.F.U. — Blu- 
ming .0—1 ; O.S.M. — Furnale 5-6 
1—0. întrecerile continuă.

Agregatele din sala 
de' pompe a cocserie: 
sini întreținute cit se 
poate de bine. Acest lu
cră.se dătofește și niai- 
strului de Schimb Sch
nell I:r iede rich care se 
ocupă îndeaproape de 
ungerea agregatelor la 
timp și'curățirea lor a- 
proape in fiecare zi. In 

. foto : aspect, din. sala de 

pompe a cocseriei.

în Uniunea Sovietică a fost lansată
cea de a treia rachetă cosmică

va 
de 
sa

MOSCOVA (Agerpresj. — TĂSS 
transmite comunicatul cu privire la 
lailsarea în Uniunea Sovietică a ce
lei de a treia rachete cosmice.

In cadrul programului de cercetară 
a spațiului cosmic și de pregătiri în 
vederea zborurilor interplanetare, la 
4 octombrie 1959 a fost efectuată cu 
succes în Uniunea Sovietică lansa
rea celei de a treia rachete cosmice. 
Pe bordul rachetei este instalată o 
stație automată interplanetară.

Lansarea a fost efectuată cu aju
torul unei rachete cu mai multe trep
te. După ce a atins viteza stabilită, 
ultima treaptă a rachetei a plasai 
stația automată interplanetară pe or
bita fixată.

Orbita stației automate interplane
tare a fost astfel aleasă incit să asi
gure trecerea stației în apropierea 
Lunei și un zbor circumlunar.

Stația automată interplanetară 
trece la o distanță de 10.000 km. 
Lună și, ocolind Luna, in mișcarea 
ulterioară va trece prin regiunea Pă- 
mintului. Croita care a fost alea
să asigură posibilitatea ca stația să 
fie observată din emisfera nordică a 
Pămîntului.

Ultima treaptă a celei de a treia 
rachete cosmice sovietice are o greu
tate de 1553 kg. (fără combustibil).

Stația automată interplanetară a 
fost instalată pe uitima treaptă a 
rachetei. După plasarea pe orbită, 
stația ș-a desprins de rachetă. Ulti
ma treaptă a rachetei se deplasează 
pe o orbită apropiată de orbita sta
ției.

Stația automată interplanetară este 
destinată unor vaste cercetări științifi
ce în spațiul cosmic. Pe bordul stației 
sînt instalate aparataj științific și 
radio tehnic, precum și un sistem de 
reglare automată a regimului termic. 
Alimentarea cu energie electrică a a- 
paratajului științific și radiotehnic de 
bord se efectuează cu ajutorul unor 
baterii solare și a unor surse chi
mice de curent. Greutatea totală a 
stației este de 278,5 kg. In afară de 
aceasta, pe ultima treaptă a rache
tei se află aparataj de măsurat cu 
sursele de alimentare în greutate de 
156,5 kg. Astfel, greutatea tot.lă a 
sarcinii utile este de 435 kg.

Transmiterea informațiilor științi
fice și a rezultatelor măsurării para
metrilor de mișcare a stafiei auto
mate interplanetare se va e'ectua cu 
ajutorul a două radioemifătoare care 
funcționează pe frecvențele de 39.983 
MHz și 183,(f MHz. Concomitent pe 
linia radio cu frecvență de 183,6 
MHz se va efectua controlul para
metrilor orbitei stației interplanetare.

Semnalele emițătorului transmise 

pe frecvența de 39,986 MÎIz repre
zintă impulsul de durată variabilă de 
la 0,2 la 0,8 secunde. Frecvența re
petării impulsurilor este de 1 plus, 
minus 0,15 Hz.

Transmiterea informațiilor de pe 
bordul stației automate interplane
tare se va efectua în emisiuni, 
zilnic cite 2-5 ore. în conformitate 
cu programul observațiilor. Funcție- 
narea aparatajului de bord al stației 
automate interplanetare va fi dirijată 
de pe pămînt, de la un centru de 
coordonare și calcul.

Măsurarea parametrilor rachetei 
se efectuează cu ajutorul unui com
plex de aparate automate de măsu
rat aie cărui stații terestre sînt si 
tuate în diferite puncte ale Uniunii 
Sovietice.

Toate posturile de radio ale Uniu
nii Sovietice vor transmite emsiuni 
despre mișcarea celei de a treia 
rachete cosmice.

Prima emisiune despre funcționa
rea mijloacelor radiotehnice va 
începe Ia 4 octombrie, ora 13 (ora 
Aioscovei). La această oră, racheta 
se va afla deasupra Oceanului In
dian la punctul cu coordonatele 80 
grade longitudine estică, 5 grade la
titudine sudică, ia o distanță de 
103.000 km. deasupra Pămîntului. E- 
misiunea despre funcționarea mij
loacelor radiotehnice va dura apro
ximativ două ore.

Observații prin radio asupra ra
chetei se pot efectua de pe teritoriile 
Europei, Asiei, Africii și Australiei.

Lansarea celei de-a treia rache
te cosmice sovietice și crearea sta
fiei automate interplanetare va per
mite obținerea unor noi date cu pri
vire la spațiul cosmic și va cons
titui o nouă contribuție a poporu
lui sovietic la colaborarea interna
țională în domeniul cuceririi Cos
mosului.

PENTRU 
prima oara 

în lume!
La numai trei săptămîni de la 

lansarea celei de a dopa rachete cos
mice cu destinația Luna, oamenii de 
știință sovietici au obținut un nou 
succes de răsunet mondial — lansa
rea celei de a treia rachete cosmice. 
Data lansării cu succes a ce
lei de a treia rachete cosmice, 
coincide cu data lansării în 
Uniunea Sovietică a primului sate
lit artificial. Plasarea pe orbită a 
primului satelit artificial al p mîn- 
tului (4 octombrie 1957) a marcat 
inaugurarea cercetărilor științificei 
în spațiul cosmic, a constituit primul 
pas pe calea realizării visului de 
milenii a omenirii de a face investi
gații efective în Oceanul Cosmic.

In răstimpul de doi ani au fost 
lansați de către Uniunea Sovietică 
trei sputnici și trei rachcle cosmice.

Stațiunea interplanetară automată, 
care a fost plasată pe o orbită din
ainte stabilită, prin intermediul celei 
de a treia rachetă cosmică, are o 
importanță excepțională.

Pentru prima oară în lume se rea
lizează ocolul Lunii, la cea. 10.100 
km. de aceasta. Grație acestui f pt, 
tot pentru prima oară oamenii de 
știință au posibilitatea de a studia 
cosmosul din „spatele" Lunii. De a- 
semenea tot pentru prima oară o 
stațiune interplanetară automată, e- 
feefuează în mod simultan ocolul 
Pămîntului și al L unii, devenind astfel 
un satelit artificial atît al pămîntu
lui cît și al Lunii.

Importanta victorie obținută de oa
menii sovietici, prin lansarea ce
lei de-a treia rachete cosmice gră
bește în mod impetuos ziua cînd 
pentru prima oară omul va pleca în- 
tr-o călătorie în univers. Și această 
zi nu este departe,

lucr%25c4%2583.se
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Oameni care î$i respectă —■==
angajamentele

Au trecut mai bii.e de nouă luni 
din acest an, de cînd siderurgiștii 
și constructori? hunedoreni obțin re
marcabile succese, în realizarea și 
depășirea sarcinilor de producție, in 
acest sens, un exemplu elocvent este 
îndeplinirea înainte de termen — 
adică la 22 septembrie a.c. — a 
sarcinei de plan valoric pe întreg a- 
nuj, de către grupul de șantiere de 
construcții nr. 2 din l.C.S.H. Numai 
îii perioada amintită, s-au terminat 
complet lucrările melanjorultii de 
600 tone fonta, strungăria de cilin
drii, ca de altfel executarea tuturor 
săpaturilor fundațiilor pentru utila
jele de la laminorul de 650- mm., 
care a creat posibilitatea turnării a 
45.000 metri cubi beton. Asfaltarea 
a 15.000 metri pătrați străzi dm 
orașul nostru, excavarea a peste 
300.000 metri cubi pămînt, apropierea 
de sfîrșit a lucrărilor de arhitectură 
și închidere cu prefabricate a lami
norului de 650 mm., precum și alte 
lucrări de construcții țdulgkerie. 
zidărie, săpături etc.) realiazate în 
procent de 85-90 la sută, constituie 
aportul adus de întregul colectiv de 
muncitori si tehnicieni al grupului 
de șantiere nr. 2, pentru îndeplini
rea planului de producție. Și tot în 
această perioadă, s-a mai îndeplinit 
și sarcina de reducere cu 5,72 la su
tă a prețului de cost planificat. De 
pildă, pînă la 1 iulie a.c. economiile 
înregistrate se ridică la suma de 
500.000 lei. iar economiile prelimina
re depășesc 1.200.000 lei la te: mina
rea trimestrului III.

O contribuție însemnată a avut-o 
și comitetul de întreprindere, care 
fimd îndrumat îndeaproape de corni 
telul de partid și sprijinindu-se pe 
un larg activ de muncitori fruntași, 
cu o bogată experiență, s-a preocu
pat în permanență de cerințele con
crete ale fiecărui loc de muncă de pe 
toate șantierele grupului. Știind să 
organizeze și să mobilizeze eforturile

Bune șl rele la blocul SI
Blocul 51 este printre ultimele con

struite și găzduiește peste 20 de 
familii de siderurgiști. Pe scara A 
locuiește familia furnalistului Olarii 
Alexandru, a feroviarului Bocioc 
Gheorghe, a lui Pasca Vasile și a 
multor oameni gospodari. Aci, atît 
în apartamentele confortabile cît și 
pe scări, predomină totdeauna cură
țenia și liniștea. Dacă veți merge 
la acest bloc coborîți și la subsolul 
scării A. Veți găsi de bună seamă 
măturat și aranjat. Veți vedea că lo
catarii acestei scări păstrează nu nu
mai în casă, ci și în dependințele 
blocului curățenie desăvîrșită. Pentru 
a face locuințele lor cît mai frumoa
se, nu precupețesc nici un efort. Bu
năoară și la ferestrele pivnițelor au 
pus perdeluțe aranjate frumos. Se 
observă de îndată că acești oameni 
sînt harnici, vioi, care știu să se 
gospodărească, cărora le este scumpă 
curățenia.

In contrast cu aceasta se prezintă 
3cara B a aceluiași bloc. Celor ce 
locuiesc pe această scară nu le putem 
aduce prea multe cuvinte de laudă 
cu excepția cîtorva familii De la în
ceput, de jos și pînă la pod, te în- 
tîmpină scările murdare, nemăt rate 
poate mai bine de o săptămînă, pe
reții zgîriați și plini de cărbune de 
creion. Despre pivnițe reamintim 
doar groapa re se găsește la mijlo
cul holului de la subsol, este plină 
cu gunoaie, hîrtii, așchii, etc. Podul 
blocului ? Mai curat și foarte luminat. 
Luminat cu „ajutorul** unor locatari 
din blocurile 50 și 51 care instalîn- 
du-și antenele de radio au spart nu
meroase țigle de pe acoperiș. Din 
această cauză, cît și din lipsa gea
murilor luminătoare la «capriț, ploa

brigăzilor și echipelor care au lucrat 
aici, pentru a da întrecerii socialiste 
un caracter viu, comitetul, de între
prindere l.C.S.H. și-a îndreptat a- 
tenția spre popularizarea inițiativei 
creatoare a masei de muncitori, an- 
trenîndu-i la obținerea Succeselor a- 
mintite.

&
Participant! i la consfătuirea lie 

producție ce a avut loc de cuiînd 
cu ocazia defalcftrii planului de pro
ducție pe luna octombrie a.c. au as
cultat darea de seamă prezentată do. 
tovarășul inginer Rădvan Ștefan — 
șeful grupului de șantiere -— cu 
privire la analiza muncii desfășurat* 
în luna septembrie. In darea de sea
mă s-au scos în evidență eforturile 
depuse pentiu îndeplinirea planului 
valoric. Bine pregătită și organizată, 
consfătuirea și-a atins scopul. Nu
mărul mare de muncitori înscriși la 
cuvînt au arătat în discuțiile pur-------
tate importanța aprovizionării și de 
acum înainte, a șantierelor cu mate
rii prime și materiale necesare, fă- 
cînd și prețioase propuneri de îmbu
nătățire a activității zilnice. Astfel, 
inginerul Popescu Stelian, vorbind 
despre aprovizionarea ritmică cu var 
și îmbunătățirea stării de funcționare 
a utilajelor arată că șantierul nr. 3 
își va îndeplini și în luna octombrie 
planul de producție. Tovarășul C rne i 
Gheorghe, luînd cuvîntul, a chemat 
la întrecere socialistă brigada tovară
șului Hauptkorn loan pentru reali
zarea unui indice de normă de 1.30 
și economii de materiale. Totodată 
în consfătuirea de producție s-a pre 
lucrat și îndeplinirea planului de 
măsuri tehnico-crganizatorice, care 
aduc însemnate economii la rea
lizarea cifrei de 1.922.G00 lei care 
față de cifra inițială a fost reînnoită 
cu aproape 700.000 lei. c--» exemplu, 
la șantierul I, prin eliminarea pierde
rilor admisibile la pavaje cu pavele 
abnorme folosite la drumurile de la 
O.S.M. s a realizat o economie de 

ia pătrunde nestingherită în pod rttie. 
niuțînd deteriorarea tavanelor la 
apartamentele ultimului etaj.

Este interesant că de asemenea 
stări de lucruri ce se găsesc și U 
alte blocuri și care lăsate pe mai de
parte, ducînd la distrugerea hun r- 
lor poporului, nu s-a sezisat nimenf, 
nici locatarii, nici direcția adminis
trativă a combinatului ina luat 
măsuri pentru a obliga pe cei vino- 
vați să repare sau să plătească stri
căciunile pricinuite.

Muncitorii de pe scara A au sezisat 
comisiei următoarea situație : „Vine 

did thra

Combinatul de cauciuc „Jilava*. Secția I I-a încălțăminte! vedere 
generală a balei preseler talpă-teegri.

12.000 lei, sau la șantierul II prin 
economisire de balast, material mă
runt și recuperarea diferitelor ma
teriale lemnoase s-a făcut o econo
mie de 55.000 lei. Se poate spune pe 
drept cuvîut că și șantierul III are 
realizări humoase depășind cu mult 
succesele din anul trecut.

Merită a fi evidențiată munca în
suflețită depusă de brigada de dul
gheri a comunistului Schuster Martin 
care lunar depășește sarcinile de pro
ducție cu 35-40 la sută; echipa de 
depanare condusă de Pleșoianu Ovi- 
diu care întreține în cele mai bune 
condițiuni agregatele de pe șantiere. 
La fel electricianul Popa Dumitru, 
fierarul betonist. lonescu Petre, 
Raicu Cristache, maistru, Popescu 
Stelian inginer și alții fiind exemple 
demne de urmat pentru toți muncito
rii constructori ai f.C.S.H.-ului.

DUMITRESCU JAN

Luna prieteniei romîno-sovietice
(Urmare din pag. I)

de ne.-oneeput Am fi putut noi oara 
înfăptui atitea transformări revolu
ționare în economie și in conștiința 
oamenilor dacă nu am fi avut spri
jinul multilateral și dezinteresat al 
Uniunii Sovietice ?

Pentru a ne da seama de imensul 
sprijin ce ne-a fost acordat de popo
rul sovietic in construcția socialis
tă din țara noastră, e suficient doar 
să ne aruncăm privirile asupra com
binatului siderurgic. Aici, datorită 
uriașului și frățescului ajutor primit 
din partea Uniunii Sovietice, s a 
construit în anii puterii populare o 
puternici uzină de prelucrare a coc- 
(ului și numeroase alte secții chimi
ce, fabrica de aglomerare a miner»- 
urilor mărunte, furnalel* 5-6, lami
norul blumiug șl cel de 650 mm. etc. 
Dar, sprijinul «ferit țării neast e

iarna și gospodinele nu mai pot fo
losi spălătoria de la subsolul blocu
lui, Asta pentru că aici într-im a- 
partament a locuit funcționarul fuga 
Romolus, care nemai „convenindu-i** 
locuința s-a mutat cu aprobarea 
conducerii combinatului în strada 
Grigorescu. La plecare, vana a fost 
luată — se spune, cu aprobarea di
recției administrative — și dusă de 
muncitorul Babau la noul domiciliu 
al tovarășului luga lâsînd inventarul 
spălătoriei descompletat*’

E șl aceasta o problemă ?

TINERI OȚELAR1 de Cernăianu Gft.

Uniunea Sovietică nu se mărginește 
numai la atit. De la oamenii sovi
etici, muncitorii, inginerii și tehn.ci- 
enli noștri și-au însușit experiența 
muncii înaintate privind construcția 
uriașelor noi agregate, moderniza
rea utilajelor și a întreprinderilor 
industriale existente, perfecționarea 
proceselor tehnice de producție.

Luna prieteniei ro nîno-sovietice 
din acest ati va contribui la intensi
ficarea și mai mult a legăturilor fră 
țești dintre poporul romîn și popoare
le Uniunii Sovietice, constituind în 
același timp un bun prilej pentru 
popularizarea cit mai largă a expe
rienței sovietice în toate domeniile

VOLUNTARI
Prefabricate decorative

Prin grijrlt Comitetului executiv 
sfatului popular, de curînd a început 
in s'tr. Piața Libertății (fost magazin 
de tricotaje) amenajarea unui bufet 
„Expres". Amenajarea acestui bufet 
se execută după o vedere a unui 
bufei „Expres*' din Piața Kremlinu
lui — Moscova. Schița a fost rea

Economii ale muncitorilor cooperatori
In afară de eforturile ce le depun 

pentru efectuarea unor lucrări la 
timp și de bună calitate, muncitorii 
Și tehnicienii cooperativei „Drum 
nou** se străduiesc să realizeze și 
unele economii- Astfel, în cel de-al 
treilea trimestru al anului în curs ei 
au reușit ca printr-o mai bună în
trebuințare și gospodărire a materia
lelor cu care lucrează cum ar fi:

Sub titlul de mai sus a apărut in 
ziarul „Uzina noastră" nr. 764 din 
26 septembrie a.c. o notă în care se 
critica faptul că in unele birouri din 
cadrul energeticului șef l.C.S.H. ard 
zilruc becurile și o mare parte din 
energia electrică este consumată de 
reșouri. Totodată, in neta respectivă se 
mai arată cum unii funcționari o 
bișnuiau să-și pregătească prînzul in 
timpiU serviciului, transfarmind ost- 
feț birourile în, adevărate bucătării.

In răspunsul trimis ntaruloț, ser

de activitate și cunoașterea în. mai 
mare măsură a epocalelor victorii 
ale U.R.S.S. în construcția comunis
mului și cucerirea cosmos ..lai. In 
cadrul festivităților și manifestațiilor 
ce se vor organiza îa cadrul ,.S4p- 
tămîna cărții sovietice'*, „Zilele teh
nicii sovietice*', „Festivalul filmului 
sovietic", etc. oamenii muncii din în
treaga țară vor căuta să adinceasdă 
și mai mult relațiile de prietenie 
și colaborare, frățească cu marea 
Uniune Sovietică, să cimenteze stră
vechile relații de prietenie dintre 
poporul romîn și sovietic care se dag- 
voltă pe baza luptei pentru pace, 
democrație și socialism.

lizată de sculptorul Leonard An/rr 
care in momentul de față lucrmti 
intens ta confecționarea prefabri-.a- 
lelor decorative care impreund cu 
oglinzile șt alte lucrări ornamental* 
vor da noului bufet un aspect din 
cele mai frumoase.

I. AtftiNg

talpă de microporos și poaît, piate 
de box, stofe diferit», ață de. cusut, 
humă, clei și altele, si facă eccwa 
mii în valoare de peste 5.200 lei.

Cele mai mari economii au f»sl 
realizate de muncitorii din secj„ile 
cismărie, croitoria bărbătească ți d« 
damă, construcții, etc.

BRAȘA1 MAftUN

„Birouri ... 
sau bucătării41

viciul mecanic șef din l.C.S.H. arată 
că cele semnalate Sînt juste și cd mi 
fost luate o serie de măsurț. As/fei, 
in ziua de 1 octombrie a.c. s-atiridh 
cai toate reșourile din birourile ce «- 
parțin de mecanicul șef și s-a înțes- 
mit proces verbal de distrugerea lot. 
De asemene», în fiecare bifau s-a 
numit cite un responsabil care si se 
ocupe de aprinderea și stingerea ilu
minatului dapd navale ptfliru ti se 
face astfel ecvmtmU la cansurmUdi 
energie eJqfaW. _ _________
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noul an școlar 
tn tnvâtâmtntul de partid

Zilele trecute, în majoritatea organizațiilor de bază ale partidului, 
s-a deschis noul an școlar în sistemul invățâmintului de partid.

Acest eveniment de mare .însemnătate în viața partidului, a tost 
pregătit din vreme, cu multă grijă, in vederea asigurării unei munci ue 
calitate privind educarea marxist-leninistă a membrilor și candidaților 
de partid și a oamenilor muncii iără de partid. Încă din timpul verii, or
ganizațiile de bază din orașul nostru, au selecționat propagandiștii ce 
vor conduce formele de învățam.nt. Aproape 50 dintre ei fiind trimiși ia 
Deva pentru pregătire, iar restul propagandiștilor au fost pregătiți la ca
binetul de partid. De asemenea, au fost selecționați cursanții și înca
drați în formele de invățămînt potrivit cunoștințelor lor politice și ideo
logice ținîndu-se searna și de voința acestora de a învăța în for
ma de învățămînt preferată.

Redăm mai jos une.e aspecle de la deschiderea anului de învăță- 
rnînt la C.S.H

Reflecții pe marginea jocului de duminică

Mid Hunedoara - C.s.fl. sibiu 2-2 (0-0)

La turnătorii
Toate, formele de învățămuit ce au 

feșt organizate în sectorul turnătorii, 
ș.I-au deschis cursurile vineri 2 oc
tombrie a.c,

Încă înainte de sfîrșitul primului 
schimb, propagandiștii s au interesat 
îndeaproape de felul cum organiza
țiile de bază au tăcut mobauarea 
cursanților la formele de Invățămînt

Datorită bunei preocupări a orga 
irizațiilor de bază privind deschiderea 
învățamlntului de partid, la prima 
leeție frecvența a tost de peste bt» 
la sută. Propagandiștii Balint Alex
andru. care conduce cercul de econo
mie concretă, Rusu Teodor de la 
cercul de studiere a statutului PAIR, 
și. Iliescu Mircea de la cercul de 
studiere a Istoriei P.M.R. anul 1, 
se preocupă încă de pe acum de felul 
cua își conspectează cursanțu m-u- 
rialul predat, iruirirxLi-le rcatera* • 
necesare pentru studiu.

La C. T. E. 2
La centrala termoelectrică Nr. 2. 

organizația de bază ți-a fixat trei

CÎTEVA OBSERVA] U
Dacă în marea majoritate a or

ganizațiilor de bază, învățămîntul 
de partid a fost deschis conform in
strucțiunilor, trebuie spus că mai 
există organizații de bază, ți din 
păcate în sectoarele principale ale 
combinatului, unde învățămîntul de 
partid nf a fost deschis la data in
dicată. liste vorba de organizațiile 
de bază de la oțelăriile 1 și 2, 
QF.U., blocul tehnic și alte orga- 
niaajii.

Orașul nostru mai frumos, 
mai plăcut!

Duminica în sala teatrului nou a 
avut loc o Consfătuire organizată de 
Comitetul Executiv al Sfatului Popu
lar orășenesc sub îndrumarea Comite
tului Orășenesc P.M.R. Hunedoara 
cu comitetele de cetățeni, străzi, # ți 
de blocuri și cu locatarii din Orașul 
Muncitoresc. Referatul cu tema : 
„Pentru o urai bună întreținere și 
gospodărire a spațiului locativ, pen
is continua înfrumusețare a orașu
lui Muncitoresc", a fost prezentată de 
tovarășul Ațdeleanu loan președin
te al Sfatului popular orășenesc Hu
nedoara,

Prin grija partidului și guvernului 
statul nostru democrat popular a in
vestit sute de milioane lei construind 
aproape 200 blocuri muncitorești cu 
eca. 3.QQ0 apartamente confortabile 
alcătuite din 2-3 camere, cu bucătă- 
rfe, baie, cămară, holuri cu instalații 
moderne, cu apă, canal, unale cu bal
coane sau terase și alte dependințe 
necesare pentru casa unui om bun 
gSSpodar. Au fost construite șl date 
în SflilSiițA magazine alimentare și 

»?^rii, chioșcuri pentru. 

forme ale învațămîntului de partid; 
cercul de studiere a Bazelor marxîst- 
leninismului (propagandist Rusan E- 
ronim), cercul de studiere a Istoriei 
P.M.R. (propagandist Tătaru Mir
cea) și cercul de studiere a statutu
lui P.M,R, (propagandist Vîlsan Ma-

La Depoul C. F. U.
Ținînd cont de numărul mic. de 

membri și candidați de partid care 
lucrează aci, organizația de bază 
a hotărît ca să înființeze un cerc 
de studiere a Istoriei P.M.R. în care 
au fost cuprinși toți comuniștii pre
cum ți tovarăși diu activul tară de 
partid.

Tovarășul Lăscău Lcontih care 
este propagandistul cercului, a ținui 
ir. fața cursanților prima lecție inti
tulată „Expunerea tovarășului Gfieor- 
ghe Gheorghiu-Dej la cea de-a 15 a 
aniversare a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist."

. Este necesar ca comitetul de par-, 
. tid din C.S.H. să analizeze această 
situație și să ia măsuri urgentei 
pentru deschiderea tnvătftmlntuluH 
de partid, știut fiind faptul că oricei 
tărăgănară în predarea lecțiilor/ 

aglomerează cursanții în studiu, decv 
duce la o slabă desfășurare a învă-' 
țămîntului. <

G. CiilȚlGOl 1

pîine, legume și zarzavaturi, farma
cie, restaurant care rivalizează cu 
orice local de. acest fel din țară, 
librărie și școli moderne, spațioase 
în care învață mii de copii, teatru 
nou și altele. Dc curînd s-a deschis o 
grădiniță de zi ce funcționează în 
blocul din curtea școlii medii din 
O.M. S-au pavat și asfaltat străzi.

Iu prezent constructorii desfășoară 
întrecerea socialistă pentru a da în 
folosința alte cîteva sute de aparta
mente. Toate acestea dovedesc marea 
grijă ce o poartă partidul și guver
nul țării noastre îmbunătățirii conti
nue a condițiilor de viață a celor ce 
muncesc. . , y

Au - fost date numeroase exemple 
de felul cum unii cetățeni participă 
cu bucurie la acțiunea patriotică da 
înfrumusețare continuă a orașului 
muncitoresc, cum orașul își schimbă 
zi de zi înfățișarea devenind mai fru
mos, mai înfloritor.

Partea doua a raportului și discu
țiile celot ce au luat cuvîntul au fost 
axate pe unele lipsuri ce mai exis
tă în gospodărirea spațiului locativ 
și a orbului mimcitoresc.

înainte de începerea partidei Cor- 
vinul avea, teoretic, un mare as
cendent psihologic asupra adversaru
lui său și anume frumoasa, victorie 
obținută cu o săptămînă înainte la 
Arad cind a întrecut pe C.F.R. cu 
5-1 și jocul bun făcut acolo, de ase
menea faima invincibilității pe teren 
propriu. De altă parte, sibienii 
realizaseră un 6-0 destul de puțin 
concludent în fața formației impro
vizate a C.S. Tg. Mureș, lată deci 
că gazdele porneau de la bun înce
put favorite. Pe teren, însă, lucrurile 
s-au intîmplat altfel, in cele ce 
urmează vom căuta să explicăm îm
prejurările.

Au jucat formațiile;
C.S.A. SIBIUStoișor — Nagy, 

loniță, Ene — Toder ici. Solomon — 
Recer, Tetea, Protopopescu, Drago- 
mir, Renije.

CORVINUL/ Niculescu I — Nlcu- 
lescu II, Nacu, Molnar — Pop, (Tă
tar uf, Balint — Gavrilă. Tătaru 
(Pop), Zapis, Radu Tudor, Oprea.

Spectatori, 6.000, Timp frumos. 
Arbitru, Chirițescu loan (București) 
nesigur. Au marcat: loniță (de 
două ori) pentru oaspeți, Pop și 
Radu pentru Corvinul.

Lovitura de începere o au sibienii. 
Un contraatac se soldează cu un 
fault comis asupra lui Radu Tudor 
și Zapis bate lovitura liberă tare pe 
jos, dar în afara porții. Imediat 
Recer demarează pe aripa dreapta, 
surprinde pe Molnar neatent, por
tarul nostru Niculescu iese. Recer 
centrează dar din fericire Renye de 
la 4 metri nu nimerește poarta. A- 
ceasta a fost uvertura jocului, care 
lăsa să Se întrevadă o partidă în- 
dirjită. In minutul 12 Radu Tudor 
reia prin foarfecă peste cap, dar ba
lonul este respins, pentru ca imediat 
Balint să trimită puternic de la dis
tanță, însă portarul sibian prinde 
în ultima instanță. Fazele de atac se 
succed de ambele părți ale terenu
lui. Remătcăm că înaintașii C.S.A. 
trag puțin și imprecis la poartă, in 
vreme ce cvintetul ofensiv hunedo- 
rean nu reușește să lege jocul in așa 
fel că deschiderea scorului intînie. 
O altă fază extrem de periculoasă 
se petrece în minutul 37 cind apăra
rea noastră este surprinsă prea înai
nte (nu era prima și nu va fi nici 
ultima dintre greșelile comise de 
apărare) dar Tetea care scăpase 
singur in loc să avanseze balonul 
preferă să-l paseze prudent, dînd 
posibilitate fundașilor noștri să se 
regrupeze. In minutul 42 Zapis, care 
ratase și el pînă aci un prilej destul 
de bun de a deschide scorul, trăglnd 
de la 8 metri afară, trimite o lovitu
ră liberă cu putere de la ccă. 30 
metri cu puțin deasupra barei tran
sversale.

In această primă repriză Corvinul 
nu și-a putut face jocul. Care să fie 
motivele ? Puțină autdncredere? 
Lipsă de calm și pricepere de a se 
descurca in apărarea hotărttă 
a oaspeților? Credem că și una 
și alta. Sibienii au jucat în general 
în această parte a jocului cu halfii 
de margine retrași pe linia de fund, 
dar contraatacurile lot initiate cu 
rapiditate au fost tot timpul primej
dioase. In același timp, jucătorii 
Corvinului au abuzat de joc indivi
dual. au trimis pase greșite. (Tătaru, 
Zapis), au încetinit ritmul de atac 
(Oprea, Tătaru), nu au urmărit ba
lonul cu suficientă energie, le-a lip
sit voința și clarviziunea.

Imediat după reluare un luft al lut 
Molnar (și trebuie spus că fundașul 
nostru cate în mod obișnuit este un 

‘ jucător sobru, a făcut de dala aceasta 
abuz de foarfeci, de tot jelui de 
robinsonade, complicindu-și în mod 
inutil intervențiile) este urmai de un 
contraatac sibian pe partea siingă 
tare era să w «g un goj. 

In minutul 49 Dragomir trage de 
la 5 metri, dar Niculescu 1 reușește 
sii blocheze, iar trei minute mai tir- 
ziu Tetea scapă încă odată singur, 
trage, portarul nostru respinge ba
lonul, încă un șut și în sfîrșit Nicu
lescu I reține. Aceste faze au neliniș
tit tribunele, spectatorii urmărind cu 
multă emoție evoluția evenimentelor 
de pe teren. Și inevitabilul s-a pro
dus .: un alt contraataci, o altă 
împrejurare cind apărarea noastră 
a fost descoperită, portarul hunedo- 
rean iese mult prea departe și nu 
mai poate face nimic, dar Nacu deși 
împins de adversar reușește să dega
jeze în ultimă instanță balonul în 
corner. Lovitura de colț este bătută 
de Recer, iar loniță o reia cu capul 
prin plonjon în colțul de jos al 
porții. Era în minutul 59 și după 
jacul slab desfășurat de gazde vic
toria sibienilor nu mai era pusă în 
discuție de cit de către cei foarte 
optimiști.

U.S.A. Sibiu practică in continuare 
jocul obișnuit in astfel de împreju
rări, adică jucătorii săi (in cit se 
poate de mult balonul, se apără dîrz 
uneori brutal și contraatacă atunci 
cind se ivește prilejul. Dar in minu
tul 78 echilibrul este restabilit pe 
neașteptate. Tătaru bate de pe partea 
Stingă o lovitură liberă pînă la Za
pis, care urmărește și centrează îna
poi lui Pop. iar acesta în marea îm
bulzeală creată in careul sibian ex
pediază balonul in plasă cu capul, 
locul se animă. Tensiunea e mare. 
Tribunele sint electrizate. Atacurile 
hunedorene sint mult mai periculoase. 
Cele două echipe deși joacă fiecare 
în zece oameni (deoarece în minutul 
72 Ene și Găurită fuseseră eliminați 
de arbitru pentru lovire intenționată,) 
luptă cu îndîrjire. Trei minute după 
egalare, Corvinul marchează încă un 
punct in următoarele împrejurări: 
Balint a aruncat de la tușă, balonul 
a ajuns pînă la Oprea care singur în 
fața porții goale alunecă și cade dînd 
emoții mari spectatorilor, dar în ul
tima clipă el reușește totuși cu uîrful 
bocancului să ridice mingea pe care 
Radu Tudor o reia de data aceasta 
fără mare greutate tot cu capul in 
plasă. Și iată cum Corvinul s-a văzut 
în numai trei minute clștigător într-o 
partidă pe care toți o văzuseră ire
mediabil pierdută. Urmează alte faze 
de atac ale Corvinului, spectatorii 
începuseră deja să părăsească tribu
nele, cind desnodămîntul s-a petre
cut în modul cel mai simplu: încă 
un contraatac, încă o dată apărarea 
noastră este nesigură și stopdful 
sibian loniță aduce egalarea intr-uri 
moment de mare tensiune dramatică. 
Oprea alunecă din nou în fața por
ții și ratează, tar Zapis nu găsește 
poarta la o altă lovitură liberă. Cu 
aceasta jocul era încheiat.

Minerul Ghelar — C&roinul 11 
/-3 (1-0)

.lucind în deplasare, la Ghelar, e- 
chipa dirt Campionatul regional Cor
vinul II a întrecut formația locală 
Minerul după lin joc bun. Pentru hu- 
nedorenî au mafeat Popa (min. 58). 
lteș (min. 80) șl Uțu (mln. 83).

Șantierul a pierdut la scor la Vulcan
Cealaltă formație de categorie re- nerilor localnici a fost întrecută la 

giooală din Hunedoara, Șantierul, ju- un scor categoric (2-6). 
cind la Vulcan cu reprezentativa mi-

Juniorii Invlng&torl
Juniorii GorvitiUlui, în care se pun ciă Hn jec excelent cfștigind cu 6-0, 

frumoase speranțe, au realizat la (**•)• 1.. „ .. _
Orație In fața juniorilor rittfpri

Ce concluzii se impun ? Afirmăm 
și acum ceea ce am afirmat și altă 
dată, anume că nu există echipă de 
otbal care să cîștige toate partidele, 

că în fotbal poți fi învins de cTitre 
adversar. Corvinul, deși a dominat 
mai mult, a pierdut un punct într-un 
joc disputat acasă și de punctul a- 
cesta spectatorii și jucătorii își vor 
aduce cu siguranță aminte către sfîr
șitul campionatului. Ultimele patru 
ediții ale diviziei B garantează a- 
ceasta. De fiecare dată în acești patru 
ani la sfîrșit de campionat, unul sau 
două puncte pierdute acasă în jocuri 
pe care în mod obișnuit Corvinul nu 
trebuia să le piardă i-au privat de 
dreptul de a participa la campionatul 
primei divizii a țării, iar pe specta
tori de a avea bucuria și mîndria 
cuvenită.

Totul este, deci, modul cum pierzi 
o partidă sau un punct, cauzele 
care duc la o înfrîngere sau un joc 
egal. Pe unele dintre acestea le-am 
enumerat în cursul comentariului 
nostru. In acele 15 minute de domi
nare categorică, cind Corvinul a 
egalaț a luat conducerea, jucătorii 
săi au demonstrat, dacă mai era ne
voie, că sint jucători buni, care pot 
să cîștige atunci cînd vor. Aici este 
cheia problemei: în voința fiecăruia 
dintre cei 11 cornponenți ai formației. 
Nu este îngăduit unor jucători teh
nici și intentați cum sint Zapis, Ra
da Tudor, Tătaru (ca să nu mai vor
bim de greșelile elementare ale lui 
Niculescu l și Molnar) să joace așa 
cum au jucat, fără orizont, trimițînd 
de cele mai multe ori mingea la in- 
tîmplare, fără calm, tnghesuind jocul 
pe centru în loc să-l desfășoare pe 
aripi. Poale că de data aceasta for
ma slabă a lui Gavrilă și Oprea, care 
nu prea s-au văzut pe teren, să fi 
îndemnat canalizarea acțiunilor de 
atac pe tripletă — dar greșeala acea
sta au mai făcut-o jucătorii Cotoinutut 
și altă dată. Ne ridicăm totodată 
protestul hotărît împotriva atitudinii 
jucătorului Gavrilă care fi-a lovit 
intenționat adversarul, după ce jaz 
se consumase, fapt cate i-a atras 
eliminarea de pe teren. In fotbal esitț 
lege cunoscută și recunoscută că 
mingea se cîștigă printr-un duet spor- 
tiu și cavaleresc cu mijloace sportive, 
iar nu cit atacuri incorecte. O 
echipă trebuie să știe să și piardă.

Arbitrul Chirițescu Ion, în afară de 
faptul că a scăpat jocul din mînă 
(neregularitățile de pe teren i se pot 
imputa în bună măsură) a greșit grav 
la marcarea primului punct al C.S. A. 
Faza de atac a pornit din henț vi
zibil (un apărător sibian șt-a ,j>us" 
mingea cu mina) apoi Naca a fost 
împins, fiind obligat Să trimită min
gea în aut de poartă. Iar din corner 
s-a marcat goluț.

MIR0EA BNESâU

Gazdele au practicat Un joc dur, dar 
ăpărărea lor a trebuit să cedeze îti 
repriza 11-a în fața unor atacuri 
bine construite afe înaintării echipei 
din orașul nostru.



Uziita noastrâ

A zecea aniversare a proclamării Republicii Democrate Germane

O puternică industrie 
lăltată din ruir

Intreprinderile metalur
gice „V. I. Lenin“ de 
lingă Sofia. Muncitorii 
acestei uzine și-au luat 
angajamentul să reali
zeze planul cincinal în 
trei ani și jumătate.

Primii ani după război au fost 
pentru R.D. Germană ani grei, de 
luptă pentru refacerea economiei 
naționale. A fost necesară reconstru
irea a 162 uzine distruse în întregime 
precum și înălțarea din ruine sau ex
tinderea a 1573 de alte fabrici. Acest 
proces greu a fost în bună parte 
duș .la bun slîrșit datorită planului 
de doi ani (1949—1950), care a săl
tat producția la nivelul anului 1936.

Tînăra republică se găsea în îața 
unei probleme foarte dificile ; Germu 
nia a fost împărțită în două și 
proape toată industria grea ți 
bună parte resursele naturale 
rămas în Germania Occidentală.

Sarcina principală trasată prin 
primul plan cincinal (1951—1955) a 
fost crearea sau lărgirea baze or 
unei serii întregi de ramuri de pro-

a- 
în 

au

Dezvoltarea culturii

Gcrma-

regiuni- 
dacă e

Acum 4 ani, la 4 septembrie 1955, 
opera din Berlin, aproape complet 
distrusă în timpul războiului și-a 
redeschis porțile, noua operă a fost 
inaugurată cu spectacolul „Maiștri 
cîntăreți“ de R. Wagner. Clădirea 
reconstruită a Operei din Berlinul 
democrat se numără printre cele mai 
importante clădiri (de teatre și opere 
construite sau refăcute de la procla 
marea Republicii Democrate
ne.

Aproape în toate centrele 
lor și raioanelor — chiar
vorba de orașe cu mai puțin de 
20.000 de locuitori — există cel pu
țin cîte un teatru care adesea prezin- 

' tă alternativ piese de teatru, opere 
și operete avînd trei ansambluri di
ferite.

Aproximativ 50 la sută din numă: 
ruj total al biletelor sînt vîndute 
abonaților care frecventează în mod 
regulat teatrul. Peste 50 la sută din 
numărul total al reprezentațiilor din 

. întreaga țară sîrit date în fabrici sau 
în orășelele mici. Pentru locuitorii 
satelor există autobuse speciale care 
fac curse regulate între satul respec
tiv și teatrul cel mai apropiat.

Există de asemenea’teatre speciale . 
pentru copii. -

In total sînt vîndute anual aproape 
18.000.000 de bilete pentru spectacole
le de teatru și operă.-

A
in mai 1916. ,a fost n.Yirnțat la 

Potsdam-Babelsberg studioul de fil
me „Defa“. In prezent acest studio 
produce anual aproximativ 30 de 

■ filme artistice, în afară de marele 
număr de filme documentare,- filme 
de păpuși, de. desene animate etc. In 
afară de aceasta studiourile cinemato
grafice „Defa“ produc cîte două jur
nale de actualități pe săptăniînă.

Primul film produs în aceste stu
diouri „Criminali printre noiîr s-a 
bucurat de un renume mondial-: de 
un succes deosebit s-au bucurat de 
asemenea și alte filme produse mai 
tîrziu și printre care se numără 
multe filme antifasciste. Filmul 
„Ștele‘‘ realizat, anul acesta în co
producție bulgaro-germană, a fost 

ducție, precum și construirea unei 
economii de sine stătătoare.

Astfel, a fost necesară construirea 
a 102 fabrici mari și mijlocii — uni
tăți ale industriei carbonifere și si
derurgice. șantiere navale, fabrici 
constructoare de mașini, etc.

Scurt timp după realizarea primu
lui pian cincinal R.D. Germană a 
ajuns să ocupe locul cinci în Europa 
în 
in 
de 
in 

domeniul producției industria e 
ceea ce privește producția pe cap 
locuitor, ea a ocupat primul loc 

lume în producția de fibre sinteti
ce, locul cinci în producția de ener
gie electrică, locul șase în producția 
chimică. In 1958 producția industria
lă a crescut cu 141 la sută față de 
anul 1950

Planul septenal al R. D, Germane 
(1959—1965) prevede mecanizarea 
și raționalizarea producției, înfăptu 
irea automatizării într-un mare nu- 

premiat Ia Festivalul de lă Cannes.
Un mare număr de filme străine 

sînt dublate în limba germană : din
tre acestea mai mult de jumătate sînt 
filme produse în țările socialiste.

&
In R. D. Germană există în prez?; t 

aproape 100 de orchestre simfonice 
și de teatru pentru muzică clasică 
și modernă. De o deoszDită însemnă
tate pentru trezirea interesului ma
selor largi față de muzică a fost or
ganizarea festivalurilor muzicale cu 
prilejul comemorării unor compozi
tori ca Bach, Beethoven, Mendel
ssohn, Hacndel și alții.

Progrese însemnate aii fost reali
zate în Germania Democrată în do- 

I
 Grupul de turiști romîni a sosit 

duminică 20 septembrie la Praga,

După un scurt popas făcut la Buda
pesta — scurt, pentru că după vi
zitarea orașelor mai principale din 
Cehoslovacia turiștii se vor o,.ri 
cîteva zile și in R. P. Ungară — 
ne-am continuat drumul spre Praga, 

Drumul lung — aproape 1.800 
km, străbătuți cu ' _ _________
trenul — a oferit 
turiștilor priveliști xg
de neuitat. Vâri- 
etatea întinderilor .

< nesfirșite ale Un------ — —• - "
, gciriei, ca și apele albastre a'e Du 
I nării — care, ca o prietenă bună,

i-a întovărășit multi kilometri, a- 
proape pînă dincolo de granița Ce
hoslovaciei — vor rămine totdeauna 
în amintirea turiștilor. La început 
am crezut că dat fiind faptul 
că nu cunoaștem limba cehă ne 
vom descurca greu. Dar i;u a fost 
așa. bi trenul nostru mai erau iu 
riști din Uniunea Sovietică, R: D. 
Germană și R. P. Ungară și deși 

I nu știam să vorbim limba lor ne-am 
înțeles foarte bine unii cu ceilalți.

Prietenia, dragostea frățească nu 
are nevoie de prea multe cuvinte.

Din primele ore de la sosire am 
pornit să cutreierăm bulevardele 
largi ale Orașului de Aur. Nu se
știe precis cine a dat această deliu- nală Karlovij-Vari,

măr de ramuri industriale, precum și 
atingerea nivelului tehnic mondial 
în toate domeniile producției.

Principala verigă în acest lanț o 
constituie industria chimică, de mare 
importanță atit pentru producerea 
bunurilor de larg consum, cit și pen
tru producția industrială. Avîntul in
dustriei chimice este ilustrat în mod 
elocvent de producția de acid sulfu
ric, care in 1950 a fost de 245.263 
tone, iar în 1958 a crescut la 530.835 
tone. In 1960 va fi dată în exploatare 
la Coswig cea mai mare fabrică de 
acid sulfuric din lume.

Toate aceste realizări au fost în
făptuite datorită activității entuzias
te, de zi cu zi, a oamenilor muncii 
și în special datorită succeselor obți
nute de uzinele proprietatea poporu
lui, care în 1958 realizau 88 la sută 
din producția totală industrială.

Au

și artei
meniul difuzării publicităților. 
fost înființate numeroase biblioteci 
noi, care au atras mii de cititori mai 
ales în sate și în fabrici. In anul 
1957, un număr de 1.888.000 de citi
tori de la orașe și sate au împru
mutat de la biblioteci 31.670.000 cărți. 
In anul 1958 au fost publicate 10.203 
titluri de cărți într-un tiraj total de 
07.560.000 exemplare.

In ultimii ani numeroase orchestre, 
coruri, ansambluri dramatice și de 
operă din R. D. Germană s-au bucu
rat de mare succes în diferite 
ale lumii. Realizările Republicii 
inocrate Germane în domeniul 
turii și artei devin din ce în ce 
cunoscute în lumea întreagă.

țări 
De- 
cul- 
mai

mire orașului Praga. Oricine ar fi Brno. Tot ce au făcut pînă acum 
făcut-o, însă, a avut mare dreptate. 
In soarele acesta blind de toamnă, 
Praga, privită de sus, de pe platoul 
palatului Republicii, este 'străluci
toare. Și tot atit de strălucitoare. 
este și Vltava, care cu apele sale 
limpezi taie In două frumosul oraș.

Sînt aici multe lucruri care fac ca

Praga să semene uimitor de mult 
cu Bucureștiul nostru. In primul 
find, această impresie ne-o creează 
bulevardele mari cu magazine de a 
parte și de alta. Asemănarea cea 
mal evidentă este in viața intensă 
ce pulsează in oraș. Un furnicar 
continuu de oameni, mașini și mo
tociclete — chiar foarte multe pen
tru că aici după cum se știe esie 
patria renumitelor motociclete 
„lawa".

Grupul nostru este primit peste 
tot cu multă dragoste. Praghez i fac 
fotul ca noi să ne simțim cit mai 
bine in orașul lor. Programul este 
foarte bogat și variat. Vom vizita 
Praga, renumita stațiune tnfernațio- 

Bratislava și

Amenințări și mașinații 
împotriva Cubei

p’.antaiori și ne-

NOTE EXTERNE

Reforma auroră din Cuba este in 
plină desfășurare. Institutul national 
pentru reforma agrară a trecut la 
expropierea marilor latifundii și a- 
chizițiărtează de la țărani producția 
gospodăriilor lor, pentru a lovi iu 
monopolul marilor 
gustori. In provin
cia Las Villas au 
luat ființă 11 coo
perative. Unele din 
ele și primit credite de la stat. 
Fiecare măsură a guvernului revolu
ționar îndreptată spre ridicarea ni 
velului de trai al poporului este pri
mită cu entuziasm.

Dar nu toți sînt mulțumiți de suc
cesul cu care se desfășoară reforma 
agrară. Latifundiarii și proprietarii 
fabricilor de zahăr se opun imputer- 
niciților guvernului, săvirșind chiui 
acte de sabotaj economic fățiș. Intr a 
declarație a Federației muncitorilot 
din industria zahărului, publicată re
cent, se arată că societățile producă
toare de zahăr și proprietarii plan
tațiilor au intirziat intenționat pre
gătirile pentru plantarea trestiei dc 
zahăr, cu scopul de a reduce produi. 
(ia de zahăr in anul viitor. Unele 
companii tergiversează repararea 
utilajelor necesare pentru prelucra
rea noii recolte

După cum era de așteptat, in jrun 
tea taberei vrăjmașe se află mono
polurile americane, care sini cei mai

pentru noi a confirmat încă odată i 
faptul că gazdele ncaslre sini , 
foarte ospitaliere. Atitudinea for < 
prietenească ne copleșește. Aleg la , 
tntimplare un singur exemplu.- i 

După ce am făcut farul orașului 'i 

cu autocarul, ne-am întors acasă să 
  ne odihnim puțin, 

înainte de a por- 
, j-n___ ni înfr-o nouă
*"* *■* cursă. Pe mesele

mici din holui ho- 
telului „Pariz" — 

unde sinlem cazați — am găsit 
mai multe ziare care apar in capi
tala cehoslovacă. Ne-a atras atenția 
o știre sublimată. Era vestea că lo- 
landa Balaș compatrioata noastră, 
sărind 1,84 cm. a stabilit un nou 
record mondial. Prietenii cehoslo
vaci ne-au felicitat călduros pentru 
succesul repurtat de atleta noastră.

Praga ne-a primit excelent. Orice 
așteptări au fost întrecute. Evident 
însemnările acestea fugare nu pot 
cuprinde de cit foarte puțin din ce 
am văzui aici în primele zile, hi 

sfirșitul vizitei, însemnările făcute în 
orașul de Aur ca și în Budapesta, 
vor fi mai complete.

MIRGEA NEAGU
Praga, septembrie 1959.

mari proprietari de pămînt din Cuba. 
La mijlocul lunii septembrie, presa 
cubană a dezvăluit o seamă' 'de io! 
mașinații ale acestor monopoluri ' 
După cum relatează ziarul „NoticiaS 
de Hop", ele sporesc in mod artifici
al. valoarea terenurilor, ca să-și asi

gure o compensație 
cit mai mare și 
să epuizeze astfel 
alocațiile guvernu

lui pentru răscumpărarea pitmtritd- 
lui.

Astfel, de pildă, compania amer ■ 
cană „Cuban Atlantic Sugar" și a 
evaluat proprietatea, care urmeză sJ 
fie expropiată, la 43 milioane de 
pesos, tn timp ce in darea de seamă 
financiară pe 1956 toate proprietății 
ei, inclusiv partea ce nu va fi ex
propriată, fuseseră evaluate la 18 
milioane de pesos.

O altă companie și-a evaluat pro
prietatea la 28 milioane de dolari, 
în timp. ce, potrivit regis'relor ei 
contabile, valoarea acestei proprietăți 
nu trece de 20 milioane de dolari, in
clusiv bunurile care nu urmează a 
fi expropriate.

Cretnd dificultăți economice Cubei, 
monopolista și aliații lor vor să si
lească guvernul Fidel Castro să Se 
abaiă de pe drumul transformărilor 
revoluționare. Aceste intenții au fost 
dezvăluite de revista „United States 
News' and World Report", care în 
numărul din 3 august a pus in oe- ■ 
dere fără nici un echivoc guvernului 
Castro că „dacă va merge pe drumul 
pe care a pornii" nu va obține nici 
un succes. Toate mașinațiile și ame
nințările monopoliștilor sînt însă ne
putincioase în. fata hotărîriipoporu
lui cuban de a se elibera definitiv de 
sub jugul monopolurilor.

• Recent s-a calculat pentru prima 
dată viteza exactă cu care un me
teorit a pătruns în atmosferă. Meteo- 
ritul a fost fotografiat de un grup 
de oameni de știință din R. Cehos
lovacă. Viteza lui era de 20,9 km/ 
sec. și după părerea specialiștilor a- 
cest meteorit extrem de mare și stră
lucitor ar fi fost în trecut o mică 
planetă avînd orbita între Venus și 
Jupiter.

★
Pe pășunile din regiunea Silingol 

— Mongolia interioară, se află situat 
un lac sărat cu o suprafață de 25 
km. pătrați care posedă o caracteris
tică foarte curioasă. Dacă cineva in
troduce în lac un baston, pe el se 
depun imediat cristale de safe. Local
nicii l-au denumit „ezi-nor” ceea ce 
înseamnă lacul „mare“.
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