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pe soartă

spre viitor.

I tău!
mi-a fost greu,
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Puternică, liberă 
ă p 1 n ă

Poporul nostru strtns unit în 
jurul partidului șl guvernului, 
va lupta înfruntînd piedicile șl 
greutățile, pentru ca viața sa 
să fie mereu mai bună. Știm 
că mal avem multe de făcut, 
dai mai știm că înfăp
tuirea îndatoririlor noastre 
nu sînt vorbe goale. în regi
mul democrat popular vorbele, 
corespund faptelor. Iar aceste 
fapte palpabile sînt întîlnite Ia 
fiecare pas, trimițînd parcă în
demnuri : „Vino șl veil

Pășind într-un nou an de e- 
xistență a Republicii Populare 
Romine poporul nostru este ho- 
tărît să-și sporească elanul con
structiv, Să lupte pentru în
tărirea și dezvoltarea continuă

s t
La 50 decembrie âe împlinesc 

11 ani de cind jiigul monarhiei, 
,-iazimul exploatării poporului 
a fost sfărunat, de cind masele 
asuprite atiția amar de ani, au 
exclamat india oară Trăiască 
Republica Populară Romînă. pa
tria noastră scumpă.

An de an, la 30 decembrie 
săroătorim această data memo
rabilă în istoria poporului ro- 
mîn. In fiecare an la această 
aniversare muncitorii, țăranii 
muncitori, intelectualii călăuziți 
șl Însuflețiți in muncă de iu
bitul nostru partid, aduc în dar 
Republicii Populare rodul mun
cii lor.

Ziua de 30 decembrie 1959 
este intimpinată cu deosebita 
căldură și bucurie. Uriașul com
binat siderurgic, anul acesta 
mult dezvoltat, a adus patriei 
sute și chiar mii de șarje de 
fontă, oțel, laminate, cocs etc. 
peste plan. Pentru munca ne
obosită, depusă de harnicul 
colectiv al slderurgiștilor, in 
acest an combinatul a primit 
un dar de neprețuit de la Re
publică : Ordinul Muncii cL I-a. 
Harnicii constructori da pe ma
rile șantiere ale Hunedoarei in 
luptă cu capriciile naturii pe frig 
sau vînt, pe arșiță sau ploaie, 
ridică și dau în folosință noi 
agregate siderurgice -șl locuințe 
muncitorești. Darul lor pentru 
Republică în acest an a fost la
minorul de 650, centrala de aer 
comprimat, melanjorul de la 

• O.S.M. II, fabrica de prefabri
cate de la Bircea, 223 aparta
mente și multe altele. Colecti
vele altor întreprinderi și in
stituții din orașul nostru în
deplinind sarcinile de plan, lu
crează de mult în contul anu
lui ce vine.

In școli, laboratoare, biblio
teci, intelectualitatea noastră 
legată de popor, muncește pen- 
ru a da acestuia bunurile cul
turale de care are nevoie...

In momentele cind parcurgi 
aceste rînduri, iubite cititor, 
din cine știe ce colț al marii 
Uniuni Sovietice pornesc va
goane încărcate cu minereuri, 
mașini sau instalații întregi 
pentru țara noastră. Mecanicii 
de locomotivă străbătînd imen
sitatea spațiilor sovietice, iu
țesc viteza, indreptîndu-se spre 
punctele de frontieră, aducînd 
ajutoare pe care buna noastră 
prietenă și vecină Uniunea So
vietică ni le-a acordat cu prea 
bine cunoscuta-1 mărinimie.

Astăzi făcînd acest popas șl 
trecînd în revistă frumoasele 
realizări obținute, nu putem uita 
nici o clipă că ele se datoresc 
în mare măsură, sprijinului e- 
tonomic, politic, cultural ce 
l-am primit din partea U.R.S.S. 
De aceea ne exprimăm dragos
tea și recunoștința pentru po
poarele Uniunii Sovietice, 

Un nou an do muncă rodni
că șl noi succese s-a încheiat 
pentru muncitorii, tehnicienii 
șl inginerii combinatului side
rurgic din Hunedoara. Sărbă
torirea noului an are loc in- 
tr-o atmosferă festivă.

Combinatul siderurgic a a- 
locat 160.000 lei în vederea 
sărbătoririi pomului de iar
nă. Din această sumă s-au 
confecționat pachețele cu ca
douri ce conțin îmbrăcăminte 
rechizite școlare, cărți, dul
ciuri și diverse jucării pentru 
copiii salariaților.

O atenție deosebită este a- 
cordată de către comitetul 
sindical sărbătoririi revelionu
lui în colectiv de către 
oamenii muncii din combinat. 
In sala clubului „Alexandru 
Sahia" 600 de siderurgiști vor 
sărbători noaptea de revelion. 
Un program variat de surpri-

a cuceririlor sale revoluționare, 
pentru viitorul său fericit.

însuflețiți de documentele 
plenarei C.C. al P.M.R. din 3-5 
decembrie a.c. care trasează un 
adevărat program de muncă 
pentru anul 1960, siderurgiștii, 
constructorii șl toți hunedorenli, 
alături de Întregul nostru po
por sînt hotărîțl să-și sporeas
că strădaniile pentru creșterea 
producției și productivității 
muncii, pentru aplicarea regi
mului de economii în toate ra
murile vieții economice șl ad
ministrative.

Să înălțăm deci în această zl 
imn de slavă patriei noastre 
dragi, Republica Populară Ro- 
niînă... Puternică, liberă 
soartă stăpînă...

Sărbătorirea revelionului și a pomului 
de iarnă

ze se prezintă: cu ocazia ură
rilor de Anul Nou.'

Pentru copiii constructorilor 
de la I.C.S.H. -serbarea pomu
lui de iarnă va avea loc în 
sala clubului O.T. A fost alo
cată suma de 70.000 lei de 
către comitetul sindical. Din 
acești bani copiii muncitori
lor vor primi numeroase pa
chete cu îmbrăcăminte, încăl
țăminte, cărți, dulciuri și ju
cării.

O î u I
Satul Blăjeni e situat unde

va în inima bătrînilor munți 
tociți ai Zarandului, uitat de 
regimurile ' trecute. Locuitorii 
de aici trăiau din creșterea 
vitelor și a oilor, din meșteșu- 

l gul donițelor și ciuberelor. 
| Iarna, de cum cădea pi'ima 
l zăpadă, își incărcau pe măgari 

(unicul mijloc de locomoție)

— Ne cunoaș
tem sarcinile pen
tru 1960, ne cu
noaștem forțele. 
De aceea, modes
tul dar — mi! de 
tone de oțel pes
te plan — pe care 
l-am făcut patriei 
în acest an îl yom 
reedita șl în noul 
an. pentru că ne 
este dragă patria, 
pentru că o Vrem 
mal fericită și mal 
puternică.
MARILA simion 

macaragiu O.SM.I 

Ani doisprezece
Ani doisprezece — doisprezece sori
Ce țl-s-au prins, — o patrie ! —mărgăritare în saio< 
Sori doisprezece luminează-n zori
A dimineții auroră albă.

Douăsprezece voci în cor
Ani doisprezece... doisprezece sori...
Douăsprezece flamuri roșii in zori
Douăsprezece por ți

Cind marșul spre victorii
Puteri mi-ai dat, să-nving — partid al meu. 
„înalță steagul roșu tot mai sus
Pe fronturile grele" —tu mi-ai spus — 
„Dușmanului să nu te pleci“ — mi-ai zis.
Cuvîntul tău, în inimă l-am scris.

I. DRAGANESCU 
membru al cenaclului literar

Flacăra"

de odinioară
produsele și buiau la vale că
tre satele de șes, de unde se 
întorceau cu cițiva saci de 
cucuruz...

...De 12 ani încoace, viața 
moților de odinioară a devenit 
mai omenească. Transformă
rile ce s-au petrecut în anii 
republicii în întreaga țară, 
au schimbat din temelie și 
fața vechiului sat al moților. 
Jurca smion, primul din stingă 
fotografiei, nu a așteptat ca 
toate acestea să-i vină de-a 
gata. Intr-o bună zi le-a spus 
alor săi că el... tună la vale. 
Aceasta s-a întîmplat in toa
mna lui ‘47. Și-a luat desagii 
în spinare și a plecat. Unde ? 
Pici el nu știa. Știa doar că 
are brațe vinjoase — cind se 
lua la trîntă cu feciorii din 
sat nici unul nu-i rezista și că 
aceste brațe trebuie să le pu
nă in slujba vieții noi care 
începuse să se întrezărească, 
dar care pentru el era confu
ză. După ce a pribegit un 
timp, muncind pe la unul și 
pe la altul, s-a pomenit la 
Hunedoara. Aici a fost anga
jat la secția cuptoare industri
ale. Apoi a trecut la furnal. 
Dorea din toată, inima să de
vină prim-topitor, să le arate 
el la toți de ce este în stare 
să facă un moț, un om căruia 
in trecut nimeni nu-i dădea 
nici cea mai mică atenție.

r e publicii

La început a lucrat ca 
muncitor necalificat intr-o e- 
chipă la furnalul nr. 3. Zi de 
zi căuta să învețe tainele 
elaborării fontei. întreba de 
tot ce i se părea neclar. Sa 
înscris la cursurile de califi
care și nu după mult timp a 
devenit ajutor de prim-topitor 

„Aceasta a fost una dtn cele 
mai mari bucurii din viața 
mea — spune Jurca Simion 
Ea a fost însă de scurtă du
rată pentru că a trebuit să 
plec militar.11

In anul 1953, cind a revenit 
din armată, s-a dus din nou 
la furnale. Ortacii lui l-au 
întîmpinat cu bucurie. II ști
au om de ispravă. Și mal ști
au un lucru: pasiunea lut 
Jurca pentru furnale.

Au trecut ani de atunci. 
Vreo șapte la număr. Prim- 
topitorul Jurca Simion, a re
purtat multe victorii și la ve
chile furnale unde și-a făcut 
ucenicia și la cele noi, mo
derne, care cer din partea ce
lor ce le mlnuiesc pricepere și 
curaj. Anul 1959 brigada de 
jurnaliști condusă de el l a 
încheiat cu rezultate din cele 
mai frumoase. Ea s-a situat

N. 1EȘEANU

(Continuare în pag. III-a)
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Din activitatea comisiei de femei
a C. S. H.-ului

In munca de construire a 
socialismului din patria noa
stră un număr considerabil de 
femei din combinatul siderur
gic lucrează în sectoarele di
rect productive ca macaragis- 
te, bobinatoare, electriciene, 
mecanici de bandă- Mîinile 
sprintene și harnice ale feme
ilor muncesc cu indemînare 
depășind planul și realizind 
o seamă de succese in procesul 
de producție.

Pentru buna desfășurare a 
activității acestora a fost a- 
leasă o comisie de femei pe 
lingă comitetul de întreprin
dere formată din 21 de tova 
rășe. Din comisie fac parte 
cele mai active femei, bine 
pregătite profesional, femei 
fruntașe la locul de muncă. 
Sarcină permanentă a acestei 
comisii constă în antrenarea 
femeilor in procesul de pro
ducție, ridicarea calificării lor 
și alte activități culturale și 
obștești-

In fiecare sector s-au for
mat colective de femei ce-și 
desfășoară activitatea pe lin
gă comitetele de secții sindi
cale și îndrumate de către 
organizațiile de partid. Colecti 
vul de bobinatoare de la sec
ția reparații electrice depune o 
prodigioasă activitate în des
fășurarea procesului de pro
ducție. Au depășit norma cu 
64 la sută, iar o realizare de
osebită individuală este cea a 
bobinatoarei Gulacy Iuliana 
care a depășit norma cu 101 
la sută Deosebit de rodnică 
este munca depusă de femeile 
de la uzina cocso-chimică-

O contribuție însemnată a 
femeilor în cadrul combinatu
lui a fost prestarea muncii 
voluntare. Colectivul de femei 

Sînt recunoscdt
Mulți hunedoreni iși mai aduc aminte situația 

se afla asistența medicală în orașul nostru cu ani 
mă. Pentru citeva mii de muncitori i-un singur 
nici un spital, i ... .
un... șirul acestor inexistențe, ar putea continua. . 
prese aici, deoarece nu despre aceasta vreau să 
ci despre asistența medicală din zilele noastre.

Intîmplarea a făcut ca să mă îmbolnăvesc și să fiu 
internat în modernul și spațiosul spital de contagioși de 
sub dealul Chizidului. Felul cum am fost tratat, condiți
ile care sint create bolnavilor, m-au impresionat mult. A- 
cest spital l-aș putea compara din punct de vedere al cu
rățeniei cu o oglindă, iar personalul spitalului cu adevă- 
rați părinți. Am stat un timp destul de lung aici. însănă
toșirea mea o datoresc acestor factori. Tot timpul am 
fost înconjurat cu multă bunăvoință și dragoste de către 
medicii Bran loan, Iuga Elena și de surorile Dălîndă Ma
ria, Cicarec Maria, 
care au făcut și fac totul pentru însănătoșirea celor 
ternați.

Mulțumesc pe această cale conducerii spitalului, tutu
ror medicilor și surorilor pentru efortul depus în vederea 
însănătoșirii bolnavilor și le urez noi succese în lupta 
pentru ocrotirea sănătății oamenilor muncii.

B0K0Ș ARPAD 
corespondent voluntar

în care 
în ur- 

............ ... ... „ . medic, 
nici o policlinica, ntci'vn dispensar, met

Mă o- 
vă _ .scriu,

II ic seu Parascliiva și Meila Ioana, 
in-

G XtfXWîL wnitate C.E.C.
Prin deschiderea acestei noi 

unități, rețeaua operativă a 
Economii și Con- 
C.E.C. din raionul 
s-a mărit, avînd 
pe lingă casa ra-

De curând, s-a deschis 
Călan — inportant centru ii 
dustrial — o agenție prop 
C E C prin care se vorexeci 
toate operațiunile specif 
Casei de Economii și Conse 
națiuni ca : depuneri pe libr 
te de economii cu dobânîfo., 
depuneri pe librete de econo
mii cu cîștiguri, depuneri pe 
obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri, 
depuneri în consemnațiuni,

Caselor de 
semnațiuni 
Hunedoara 
în prezent

meria, combinatul siderurgie 
si Călan.

TUDOR MARTIN 
corespondent

de la depozitele centrale a 
făcut un număr de peste 800 
ore muncă voluntară la trans
portarea materialelor în de
pozite.

In vederea ridicării nivelului 
profesional un rol important 
au avut conferințele cu ca
racter tehnic și profesional. 
Femeile intelectuale, inginere, 
tehniciene, economiste au ți
nut conferințe în cadrul col
țurilor roșii cu teme specifice 
secțiilor respective.

O deosebită atenție a fost 
acordată muncii culturale. Cele 
36 de cercuri de citit din com
binat au fost înzestrate cu 
materiale bogate. Datorită co
lectivului de redactare a 
conferințelor s-a putut ține la 
colțurile roșii, un număr de 
șapte conferințe cu diferite 
teme ca : „Roiul tinerei gene
rații", „Importanța, igienei co
lective și individuale11., etc.

Colectivele de femei gospo
dăresc secțiile, răspund de cu
rățenie, înfrumusețare, de

/•

Urmînd 
exemplul comuniștilor

Laminorul Trio al cărui act 
de naștere s-a înscris în anii 
puterii populare, se numără 
printre secțiile mai mici ale 
combinatului siderurgic. Aici 
însă lucrează un colectiv har
nic și entuziast care in frun-" 
te cu comuniștii se străduieș- 

o r

plantarea de flori în jurul 
secțiilor prin munci voluntare. 
In ultima perioadă s-au pres
tat 2.500 ore muncă voluntară.

Munca colectivelor de femei 
din secții și sectoare este în
drumată de comisia de femei 
a combinatului a cărei res
ponsabilă — tovarășa lancu 
Sora — a depus eforturi in co
ordonarea și prestarea între
gii activități, ajutată fiind de 
comitetul de întreprindere și 
comitetul orășenesc de femei- 
Pentru munca depusă condu
cerea combinatului a acordat 
premii în bani femeilor frun
tașe în producție, au fost 
popularizate la gazetele de 
perete, ' stația de radioampli
ficare,,

Femeile muncitoare și inte
lectuale aje ^combinatului si
derurgic păttfțmșe de înalț ul 
spirit patriotic vor muncii, șâ 
în viitorul an cu mult elan 
pentru a se achita cu plnste 
de sarcinile ce le revin.

ZINA VESESCU

aducă modestul lui 
înfăptuirea sarcinilor

să-și înde- 
de produc- 
1959 cu 17

față exem-

t.fe‘ să-și 
aport la 
ce stau în fața combinatului. 
Și despre acest lucru vorbesc 
însăși faptele. Bunăoară, 
muncitorii ce deservesc acest 
agregat au izbutit 
plinească sarcinile 
ție pe întregul an 
zile, mai devreme.

Ăvînd mereu în 
piui viu al comuniștilor ca 
Stănciulescu loan, Juverdeanu 
Ioan, Vlad Ioan, Boroșescu 
David, Apetrei Constantin, 
Manole Ioan etc. muncitorii 
laminorului Trio au reușit 
ca dirt ziua realizării planu
lui anual ,și pînă Ia data de 
22 decembrie să producă în 
plus In contul arului viitor 
o cantitate de peste 130 tone 
oțel laminat.

DRAGOTA FRANCISC

Punct sanitar la Boj
Intr-o ședință de partid ce 

s-a ținut nu de multă vreme, 
comunistul Andrășescu loan, 
a propus înființarea în satul 
Boj a unui punct sanitar.

— E o propunere minunată 
— a zis atunci — deputata E - 
leonora Muntean. Eu îmi iau

Tovarăși
Reînoifi-vă £ 

[ din timp abonamen- > 
i ful la ziarul X

„Uzina noastră» c 
' Abonamentele se t 

fac prin difuzorii vo- r 
luntari, factorii poș- > 
tali și oficiile PTTR. >

Costul unui abo- c 
i q hsxva. X
. \ 1 $5 \£t, Țte Vist Wi 

5 4,80 lei, pe 6 luni 
5 9,60 lei.

Trei ani de
Zilele trecute s-au împlinit 

3 ani de cînd citeva elemente 
entuziaste cu dor de creație 
și muncă au reorganizat cena
clul literar. O muncă asiduă, 
perseverentă a meniurilor in 
majoritate tineri muncitori și 
intelectuali, i-au impulsionat 
viața prin crearea unei litera
turi noi, izvorîte din specificul 
vieții hunedorene. O serie de 
lucrări au văzut lumina tipa
rului în paginile diferitelor re
viste și ziare : Amurg în orașul 
muncitoresc — poezie de V. 
Niță, apărută în Luceafărul; 
Am. crescut cu tine Hunedoara 
— apărută în Tribuna.

Educația socialistă a fost 
temelia pe care ideile și con
cepțiile noi au urcat făgașul 
încrederii în realizările omului 
de azi. Ș-au scris versuri în
flăcărate în care se preamă
rește dragostea pentru patrie 
și partid —- cu ocazia sărbă
toririi zilelor de 1 Mai, 23 Au
gust, 7 Noiembrie — cînd de 
altfel s au organizat și con
cursuri literare.

Activitatea cenaclului „Fla
căra" n-a fosț consacrată ny-

angajamentul ca împreună cu? 
femeile din sat să duc la în- I 
deplinlre această propunere...)

In zilele următoare, dep .■ / 
tata a și trecut ia fapte. Mo - S 
bilizînd în jurul ei mai multe S 
gospodine care au prestat pes- ( 
te 300 ore muncă voluntară, , 
deputata Eleonora Muntean a 
izbutit ca în scurt timp să a- J 
menajeze, într-o clădire din 
sat, două camere în care au 1 
și fost introduse mai multe 1 
obiecte necesare, printre care , 
un pat cu saltea și cearșa- > 
furi. ,

La amenajarea acestui , 
punct sanitar care va duce 
la îmbunătățirea asistenței 
medicale a cetățenilor din Boj 
și-a adus contribuția, alături ? 
de deputata Eleonora Muntean ? 
gospodinele Moise Elena, Mu-, 
ntean Norica, Șandru Kati,) 
Andruț Didi, Moise Clara, ( 
Moise Difta și altele. /

ANDRUȚ MIRCEA î

O nouă promoție ?
de cadre calificate (

Nu de mult, la Ghelar a; 
avut Ioc închiderea cursurilor X 
ce au funcționat în perioada ț 
februarie — decembrie a. c. 
pentru meseriile de mineri > 
și ajutori de mineri. Din ana- > 
liza făcută cu prilejul adună- ( 
rii festive ce s-a ținut, a reie- , 
șit că in urma muncii depuse 
de corpul de lectori și a in- * 
teresului manifestat decursă-/ 
nți în timpul școlii și în pro- > 
cesul de producție, un număr» 
de 27 tovarăși au obținut di-\ 
plome de absolvire gradul II, < 
iar alți 91 certificate de caii- ( 
ficare. »

Dintre noii absolvenți ai ce- ( 
lor două forme de pregătire» 
profesională, au fost evidenți- ( 
ați tovarășii: Gruper Gheza, ? 
Cristea Gheorghe, Bidiga Ghe- >

t \ Xwva., 'Xxxwa.
C ] Vasile, Timoîte Constantin,
> Bițig loan și mulți alții.
> I FOPA PAULA

activîtate
mai anumitor perioade legate 
de zile importante ci s-a des
fășurat săptămânal prin șe
dințe de citire și analiza ma
terialelor, șezători și ghicitori 
literare Radiodifuziunea a 
consacrat trei emisiuni cena
clului hunedorean. Cu această 
ocazie au fost citite de către 
membrii cenaclului fragmente" 
din cele mai bune materiale. 
Pe versurile unor talente ș-au. 
compus cîntece ce au fost cîn- 
tate de către corul con bina- 
tului cu ocazia concursei, i o 
țară al artiștilor amatori iar 
unele au intrat în repertoriu 
permanent: „Cântecul o:--Fi
rilor". Cenaclul literar ..Fla
căra** va căuta să sprijine bri- 
găzile de agitație prin ctm 
nerea de texte noi și îmbc-ă- 
țirea celor vechi pe baza ma
terialelor furnizate din dife-ț- 
tp secții. Sint talente ci - 
cea Tută, Victor Niță, 
Drăgănescui și alții ce vo. c: - 
triplii sa urce g$rna de:-. =. 
tării literaturii noastre g- t- 
ralc prin aspecte și realizări 
ale oamenilor muncii din Hi - 
pedoara.

Prin orașul 
copiilor

O lume feerică înconjuratăl 
de lumini multe, gherete ps? 
a căror fațadă „Moș GerilăJ 
albit de fulgii iernii iși răs-X 
toarnă sacul plin cu jucării} 
și bunătăți, sint înșirate ală-j 
turi incadrind tradiționalul} 
brad de iarnă- încărcat cu 4 
tot felul de globuri viu coic-r 
rate, steluțe, lumini scintcie-1 
toare iși înalță virful spre) 
cer asemeni brazilor ferme-} 
câți din basme. Un miros dui-l 
ceag de bomboane aromate,} 
prăjituri, portocale se râs-< 
pindește peste tot. Dar celex 
mai atrăgătoare sint jucăriilet 
atît de felurite. Gheretele cur 
păpuși, de toate mărimile și) 
nuanțele se îngrămădesc pc) 1 
rafturi, ursuleți galbeni șil 
albi, ce amintesc poveștile.Cu\ 
„Eram ursul polar“ se ames-X 
tecă intre ciupercuțele roșiix 
automate. Clovni cu umbre-i 
luțe fermecate, trenulețex 
autobuse, te transpun într-o) 
lume a visului. I

Intr-un castel cu două tur-} 
nuri decorat cu picturi ce re-j 

prezintă pe „Moș Gerilă-1 stră} 
bătind cu Sania prin noianul) 
de fulgi shit expuse o mulți-) 
me de produse ale T.AP.L. 
O căsuță mică verde ce parei 
sediul unor pitici, e înzes-) 
trată cu bomboane felurite,\ 
înstaniolate strălucitor, cutiix 
cu ciocolată și delicatese. Nul 
lipsesc nici globurile, betelele{ 
tot ce constituie arta decora-) 
tivă a unui pom de iarnă. De) 
asemenea lucrurile din care} 
se vor recruta cadourile fie-\ 
căruia, aparate de fotografi-} 

at, filme, diafilme, citeva spe-l 
cialități sportive și lucrușoa-} 
re călduroase pentru zilele) 
qeroo.se. Ataturl de braduiV 

’Wv.etoeoă „Mț CerWo? eu se.-S 
cui încurcat girbovit de anij 
iși așteaptă micii vizitatori.< 
Luminile orășelului copiilor! 
sint asemănătoare strălucirii, 
vieții acestora. In lumea fer-t 
mecată copiii iși petrec viața- 
reală- ’

Z. V.

qeroo.se


UZINA NOASTRA

COMUN I Ș T I I SE SFĂTUIESC
...In timp ce cei trei tova

răși din imaginea noastră (de 
la stingă spre dreapta : Ilea 
iordan, prim-laminat or, Cră- 
ciunescu Viorica, manevrantă 
și Sirbu Gherasim, cuptorar, 
discutau asupra planului de 
măsuri tehnico- organizatorice 
pentru anul viitor, s-a apro
piat de ei fotoreporterul, care
■ cr surprins tocmai intr-un 
moment de dezbatere. Și așa 
5-.:ă că cei trei comuniști din 
t- -'mbul condus de tovarășul 
ydciun ștefan ce se aflau la

■ privesc unul la altul și

Preocupări în perioada vacanței
Felul cum eievii iși petrec 

timpul liber în perioada va
canței de iarnă constituie o 
preocupare de seamă a sec
ției de învățămînt, a cadrelor 
didactice și a organizației 
U T.M. din orașul nostru.

S-a organizat în acest sens 
jun program variat pe zile în 
"localul clubului ..Alexandru 
Sahia“ ce cuprinde conferințe 
cu teme diferite ca : „Născuți 
odată cu republica**, „loan 
Creangă — prietenul copiilor** 
pe care le va ține tovarășul 
Căroiu loan. Vor avea loc de 
asemenea întîlniri între scri
itori și copii. Poeta Nina Ca- 
sian va vorbi copiilor din ora
șul nostru despre operele 
sale iar Eroul muncii socialis
te Ștefan Tripșa „Despre rea
lizările oțelarilor din combi
natul siderurgic

Un deosebit : 
tracție pentru 
tuie concursul „Drumeții ve
seli** cu tema „Orașe noi pe 
harta republicii** și concursul 
„Cine știe cîștigă*' intitulat: 
„Să ne cunoaștem orașul**.

Nu sînt neglijate nici do
rințele amatorilor de sport. 
Se vor desfășura partide de 
șah și tenis de masă.

Un rol important le revine 
părinților în supravegherea 
timpului liber. Ar fi necesar 
ca părinții să fie atenți la li
teratura care o citesc copiii 
lor. Să le îndrepte atenția pe

-li

subiect de a- 
elevi îl consti-

Rectificare
In numărul 791 din 28 de

cembrie a.c. al ziarului nos
tru pagina iV-a coloana 5 a 
la membrii biroului comitetu
lui orășenesc de partid al 7- 
lea tovarăș ales în birou este 
tovarășul Cervencovici Mihai, 

pe neașteptate iși pun între
bări.

— Așa că nu-i tocmai ușor 
să producem în anul ce vine 
cu 18.100 tone mal multe la
minate decît în anul 1959 ?

— Intr- adevăr, e greu, răs
punde Ilea schițind un zim- 
bet de bucurie. Sarcinile-s 
mărețe. Avem însă convinge
rea că bazlndu-ne pe experien 
ța de pînă acum, planul îl 
vom îndeplini și chiar depăși. 
Asta ne obligă să căutăm cele 
mai eficace metode de munc'ă 
care dau randament mare, ca

oucit posibil către cărțile cu-n 
bogat conținut tehnic și ins
tructiv. De asemeni să fie lă
sate cîteva ore libere pe zi 
la discreția elevilor pentru ca 
acestea să fie consacrate pre
ferințelor ca muzică, sport, 
literatură, matematici etc.

Elevii sînt îndrumați și con
trolați în activitatea lor de 
fiecare zi în vederea utiliză
rii timpului liber cit mai pro
digios și plăcut, pentru ca în
ceperea cursurilor să constitu
ie un nou prilej de realizări 
din punct de vedere profesio
nal și educativ.

Daruri pentru cei mici
O zi de bucurie a celor mici. 

Curiozitatea licărește în ochii 
tuturor- Cei mici se înghesu
ie mai in față iși fac anevoie 
loc printre ceilalți privind ui 
miți strălucirea pomului de 
iarnă.

In sala colțului roșu a sfa
tului popular orășenesc 60 
de copii ai salariaților sfatului 
l-au intîmpinat pe Moș Geri
lă. Emoția puternică a poto
lit zumzetul, stirnind o liniște 
deplină-

Cu sacul plin și pasul greoi 
Moș Gerilă s-a îndreptat spre 
pomul de iarnă. Luminile po
mului se aprind pe rină iar 
Moș Gerilă iși deșartă sacul 
încărcat. Unii din cei micise 
agită ținîndu-se de fusta ma
mei. Alții mai îndrăzneți se 
apropie de pom tntrebîndu-se 
dacă jucăriile vor fi ale lor- 
Un morman întreg de păpuși 
diferite, autobuse, troleibuze 
sînt împărțite, alături de 
bomboanele în pungi ie stă- 

astfel sarcina trasată de Ple
nara C.C- al PM.R. din 3—5 
decembrie a.c privind crește
rea producției de laminate 
să fie tradusă în fapte. Dacă 
schimbul nostru — spunea Vi
orica și Gherasim — colabora
torii principali ai lui Ilea — 
a dat în anul 1959 peste plan 
5.193 tone laminate, contribu
ind și la reducerea prețului 
de cost pe fiecare tonă cu 7,95 
lei și reducînd rebutul pe 
schimb cu 8 la sută, se dato- 
rește faptului că am acordat o 
atenție deosebită muncii în 
secție. Sirbu, care-i cuptorar 
priceput, stătu și se gtndi o 
clipă apoi spuse: „Nea Ilea, 
noi trebuie să fim agita'tori 
neobosiți in riadul muncitori
lor din schimbul nostru? Pla
nul ce ne revine trebuie să-l 
îndeplinim șt- apfy’să ținem, 
seamă că mai-.gvlțîli ca anga
jament in anul I960 încă 5.000 
tone de laminate ce trebuie să 
le producem- peste sarcinile 
planificate. Cuvintul dat in 
fața partidului 
pectat...“.

Nu ne îndoim 
itor laminatorii, uniți in jurul 
comuniștilor v.cr realiza sarci
nile; raportindca și în anul 
1959 că -dețin drapelul de 
fruntași pe țară in producția 
de laminate,

trebuie reș

că în anul vi-

D. J.

Partida de pe locomotiva R 20
De acolo de pe înălțimea 

furnalului — privind in com
binatul hunedorean, te va 
purta pînă hăt departe, prin-, 
tre liniile de cale ferată și ă- 
coperișurile multor clădiri; 
care formează la un loc 
rea“ siderurgiștilor.k Tn ori
zontul nesfîrșit de lung, prin
tre altele vei vedea așternîn- 
du-se la poalele dealului 
Chizid un oraș îlou, înspre ga
ră șoseaua asfaltată, și mare
le laminor bluming, împreu
nă cu fabrica de var și dis
tileria de gudroane.

— Cu noi vreți să stați de 
vorbă ?

— Da ! Ne întrerupse din 
vizită tovarășul Toma Ilie, 
secretarul organizației de ba
ză de la C.F.U.

— La noi — Începu el — 

niol, micuților ce stau în ju
rul pomului de iarnă. Lucru- 
șoare de lină, jersee gri, roșii, 
albastre pe mărimea fiecăruia 
constituie surpriza cea mai 
plăcută- Copiii iși măsoară pe 
ei hăinuțele mîngîindu-și-le 
zîmbind. Cîteva ghetuțe mici 
roșii stau liniștite într-un 
colț. Cei doi gemeni ai îngri
jitoarei Kecedi Rozalia de la 
casa de cultură au primit și 
cite o pereche de ghetuțe pe 
lingă celelalte cadouri. Pentru 
copiii mai mari jocul nu mai 
constituie o preocupare impor
tantă. De aceea jucăriile au 
fost înlocuite cu cărți de li
teratură și știință.

Viața îmbelșugată a acestor 
copii se datorește grijii neobo
site a partidului pentru ferici
rea lor. Cu gîndul la promisiu
nile făcute lui Moș Gerilă, 
stringîndu-și pachețelele sub 
braț copiii pornesc zîmbind 
fericiți spre casă.

---------------------------------- •-----------------------Pa<|. 3-------- 

G1NDUR1 PENTRU NOUL AN
Aplicarea in viață a hotăririlor plenarei CC. ai F.MR. 

din noiembrie anul trecut șî iulie 1959, de către muncito
rii, tehnicienii șî inginerii grupului de șantiere instalații din 
cadrul I.C.S H. ului, ău avut un puternic stimulent în lup
ta pentru îndeplinirea și depășirea pianului de stat. Ca 
urmare a eforturilor depu?e de întregul colectiv s-a reu
șit ca să se termine și să se dea în folosință Combinatului 
siderurgic : conducta nr. 2 de apă industrială ce alimen
tează cuptoarele cu propulsie nr. 2 și 3 de la laminorul de 
650 mm. : instalația de gaz metan de la furnalul 6 și 
cuptorul de var. De asemeni s-a mai terminat șl instala
ția de la bateria 3-a de cocs și peste citeya zile va fl gata 
termoficarea ce duce către orașul muncitoresc.

O bună parte din aceste realizări colectivul grupului 
nostru le-a închinat zilei de 30 Decembrie — a douăspre
zecea aniversare a Republicii Populare Romîne.

Anul ce vine, îl vom începe cu mai mult entuziasm. 
Avem de executat lucrări importante dintre care unele vor 
fi terminate în trimestrul I 1960. Printre acestea se nu
mără și instalația de gaz metan de la furnalul 5, instalația 
celor trei cuptoare adinei de la bluming, distileria de gudroa
ne ș.a.

Fiind mobilizați de recentele documente ale plenarei 
din decembrie anul acesta, colectivul de muncitori din 
cadrul grupului instalații, este ferm hotărit ca organizîndu- 
și mai bine munca, intensificări Și mai mult întrecerea 
socialistă pe șantiere între echipe și oameni să construias
că obiectivele ce ii revin în termenele planificate, și chiar 
mai înainte.

Copiii în sărbătoare
In după masa zilei de 30 

decembrie în sala teatrului 
„Victoria* 1* din localitate a 
avut loc serbarea pomului de 
iarnă a spitalului unificat și 

acum în sat școală de ciclul
1 și 2 cu rnulți învățători, 
cooperative meșteșugărești, 
rămin cultural ș.a., iar locui 
măgarilor a fost luat acum 
de autobuse.

Ieri Jura Simion a plecat 
acasă. încărcat cu daruri pen
tru nevastă-sa. Sofia, pentru 
Cornel, Viorica șt Maria, co
piii care îl așteaptă pe tăti
cul pentru ca împreună să 
facă Anul Nou, să se bueure 
de toate prefacerile din via
ța lor pentru că la toate a- 
ceSlea o mică contribuție a a- 
dus-o și simion al lor prin ze
cile de tone de fontă elabora
te peste plan. t

lucrează sute de feroviari 
sprijinind cu toții la timp și 
în bune condițiuni sectoarele 
direct productive, în ;ceea ce 
privește transportul uzinal. 
Mecanicii, fochiștii, impiegațll 

ave- » .lntr-un cuvînt toată mișca
rea, că despre ea este vor
ba, sînt antrenați în întrecerea 
socialistă avînd un singur 
gînd : sporirea vitezei inițiale 
de remorcare ti trenurilor, cu 
materiale etc.

Din una-n alta am aflat lu
cruri frumoase și de la parti
da de pe locomotiva R-20. 
Locomotiva R-20, pufăia șl 
scotea nori învolburați de a- 
buri de pracă atunci și-ar fl 
„dat sufletul**. Oprită în a- 
propierea furnalelor 1- 4 aș
tepta pînă ce va primi iarăși 
cale liberii către oțelărll șl 

" mașina de turnat fonta pe 
bandă, unde e așteptată fon
ta lichidă, pe care o trans
portă. Condusă în schimburi 
de cele trei ture de mecanicii 
Drăgușanu loan, Negru Mlhai, 
Toma loan șl fochiștii Berlea 
Nicolae, Stancu Gheorghe și

Moțul de odinioară
(Armare din pag* I)

fruntea întrecerii desfă-în
șurate pentru mai multă fon
tă de bună calitate.

In ultimii 12 ani multe 
s-au schimbat în viața lui 
Jurca Simion. S-a schimbat 
și el ca om. ...

„Cînd am plecat de acasă nu 
prea știam eu multe- Nu aveam 
un țel bine definit- Abia acum 
îmi dau seama ce anume m-a 
îndemnat să viu încoace 
Vroiam să nu mai trăiesc așa 
cum au trăit de a,ni și ani de 
zile moții naștrii.“

și iată că moții lui Jurca 
Simion au devenit alții- Au 

GHEDEON ALEXANDRU 
Șeful grupului instalații 

I.C.S.H.

al grădiniței combinatului. 
Moș Gerilă a împărțit daruri 
copiilor salariaților spitalului 
șl grădiniței, compuse din îm
brăcăminte, cărți, dulciuri, etc.

Munteanu Alexandru locomo
tiva R-20 a trecut cu mult 
peste termenul de reparație 
geneială. Planificată sft intre 
în reparații cu ridicata in 
noiembrie 1959, locomotiva a 
trecut și peste acest termen, 
deoarece partidele ce o deser
vesc i-au mal prelungit viața 
cu încă 11 luni, adică pînă în 
octombrie 1960. De asemenea 
între dpuă spălări această lo
comotivă nu a fost scoasă din 
circulație niciodată, timp de 
doi ani.

Aceste succese deosebite ale 
partidei de pe locomotiva R- 
20 se datoresc bunel întreți
neri a cazanului, a mecanis
melor, ungerii normale, șl în
deosebi, colaborării armonioa
se dintre turele de servici.

Feroviarii din transportul 
uzinal al combinatului, cit și 
secția I furnale, se mindresc 
pe drept cuvlnt cu partida 
de pe locomotiva R-20, care 
în cel doi ani de activitate se 
menține fruntașe în întrece
rea socialistă.

DUMITRESCU JEAN

• • •
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VAL DE GREVE ÎN BRAZILIA

Sub semnul întăririi prieteniei sovieto-indiene

Inaugurarea uzinei siderurgice
din Bhiiai

RIO DE JANEIRO (Ager.- 
pres) — TASS transmite : In 
ultimile zile, mișarea grevistă 
din Brazilia a luat amploare. 
La 22 decembrie au declarat 
grevă 15.000 de muncitori de 
la societatea căilor ferate de 
stat „Leopoldina". In aceeași 
zi a început greva generală a 
marinarilor din flota comerci
ală a Braziliei. In noaptea de 
24 decembrie lucrătorii socie-- 
taților de stat și particulare 
pentru transportul cu autobu

sele au declarat o grevă de 48 
de ore. La 25 decembrie au 
declarat grevă funcționarii 
municipali din Porto Alegri. 
In aceeași zi, punții <lin toate 
po. iuile brariJerc s au ală
turat greviștilor din flota 
comercială ceea ce a generali
zat toate porturile Braziliei.

Grevele sînt determinate de 
creșterea costului vieții. Gre
viștii cer sporirea salariilor, 
îmbunătățirea condițiilor de 
trai etc.

BHILAI (Agerpres). — TASS 
La 24. decembrie Ia uzina 

siderurgică din Bhiiai (India) 
a avut loc un miting festiv 
consacrat inaugurării ciclului 
siderurgic complect în acea
stă uzină.

Mitingul a fost deschis de 
N. Șrivastava. daectoi ui uzi
nei, care a scos în evidență 
ritmul rapid al lucriri'jr de 
construcție, obținct dat'ntă 
muncii tă'ră preget a ingineri
lor și muncitorilor indieni și 
sovietici. N. Șriv istava a ex
primat mulțumiri pre runde 
constructorilor indieni și sovi
etici ai uzinei. Ei a da’, citire 
mesajului adresat constructo
rilor din Bhilai de către pri
mul ministru Nehru.
Apoi, I. A. Benediktov, amba
sadorul U-R.SS. iu Tr.dia, a 
rostii o scurtă cuvintare de 
salut, in care a arătat că îm
preună cu tehnica nouă, la 
Bhiiai iau naștere relații in
ternaționale noi, bazate pe 
respect și încredere reciprocă 
pe imeteger©. și prietenie.

Lj cu. ini arcă sa, S. A. Ska-

Bn getul Franței va fi deficitar
Lu: :d cnvîntul in cadrul ti

ne; conferințe de presă G. 
D-Estaing, secretar de stat 
pentru problemele bugetului, 
a comunicat că bugetul Fran
ței pe anul 1960 va reprezenta 
58.011 milioane franci noi. Se 
prevede un deficit al bugetu

economice externe de pe lin
gă Consiliul de Miniștri ui 
U.R.S.S., șeful delegației guver 
namentaie sovietice, a trans
mis poporului indian, guver-’ 
nului Indiei, colectivului mun 
citorilor, inginerilor și tehni
cienilor — constructori ai u- 
zinei siderutgice din Bhiiai — 
în numele guvernului U.R.S.S. 
șl al lui N. S. Hrușciov perso
nal cele mai cordiale felici
tări. S. A. Skacikcv și-a ex 
primat convingerea că' m 
condițiile destinderii în rela
țiile inter.'ațhmaie, colabora
rea dintre V.R.S S șl india 
va lua o și mai mare amploa
re. El a relevat rolul uriaș 
pentru cajiz? păcii al priete
niei dintre poporul indian și 
cel soviet ic.

In încheierea mitingului a- 
luat cuvînlul Sardar Swaran 
Singh, ministrul Industriei Me
talurgice și Min ere al Indiei; 
El a arătat că în cursul anu
lui 1959 au fgst date în 
funcțlunș trei uzine siderur
gice din sectorul de stat. O 
dată cu intrarea în funcțiune 
a laminorului continuu de se
mifabricate a spus el, se în- 

lui în sumă de peste 6 miliar
de franci- Bugetul, a subliniat 
secretarul de stat, nu include 
cheltuielile suplimentare în 
legătură cu înfăptuirea refor
mei școlii, ceea ce, firește, va 
duce la sporirea deficitului 
bugetului Franței. 

cheie prima fază a lucrărilor 
de construcție a, uzinei side
rurgice din B&Hai- Sardar 
Swaran Singh a relevat co
laborarea strinsă dintre spe
cialiștii .’Soviețîcl și întregul 
personal indian al uzinei, ce
ea "ce ta asigurat desfășurarea 
cu succes a lucrărilor de cons
trucție a acșst§ra,

Astfel ă tost inaugurată u- 
zina siderurgică’ din Bhiiai, 
una din. cele mai mari din 
Asia, construită prin munca 
plină de abnegație a construc
torilor indieni și sovietici.

Poporul cuban se pregăteș 
te să sărbătorească: ziua de 1 
ianuarie, prima aniversare a 
eliberării- țării sale de sub ju
gul dictaturii lui Batista. în
suflețit de primele succese, po
porul cuban se pregătește pen
tru aniversarea revoluției ca 
pentru o mare sărbătoare na
țională.

Dar și forțele ostile noului 
regim se pregătesc să întîm- 
pjrie in felul lor această zi. Po
trivit relatărilor presei, aco- 
liții lui Batista care au fugit 
în Statele Unite șl au găsi-; 
ocrotire sub aripa departa
mentului de stat pregătesc la 
Miami (Florida) noi diversiuni 
împotriva poporului cuban.

Ziarul cuban „Revolucion*1 
anunța la 12 decembrie că 

( persoane care au deținut pos
turi importante sub fostul re
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Pedepse cu biciuirea în Uniunea Sudafricană
LONDRA (Agerpres). — Gu

vernul Uniunii Sudaîricane re
curge la represiuni sîngeroase 
împotriva organizațiilor pro
gresiste pentru a înăbuși miș
carea de eliberare națională 
din țară. La 24 decembrie au
toritățile au interzis activita
tea în regiunile Pltersburg și 
Potgltersrlust (Pretoria) a 
partidului Congresul național 
african.

In orașul Windhoek a avut

in c o r i g i b
gim dictatorial și care au fu
git în Statele Unite au organi
zat la Miami o consfătuire în 
cadrul căreia au aprobat un 
plan privind „asasinarea a di
ferite persoane, înfăptuirea u- 
nei invazii și organizarea unei 
activități teroriste1* în Cuba.

Potrivit relatărilor presei 
transportul de arme destinat 
reacționarilor care își desfă
șoară activitatea subversivă în 
Cuba este înfăptuit de compa
nia americană „Arcos Dynamic 
Corporation**, prin intermediul 
agentului său Dominico Bato- 
me. In cârdășie cu această 
companie se află și autoritățile 
polițienești din Miami, care se 
prefac că nu văd că „Arcos 
Dynamic Corporation** folose
ște pentru transportul de mu - 
niții destinate adepților lui 

loc la 25 decembrie judecarea 
africanului Kugumbur, acuzat 
de încălcare a „ordlnei publi
ce". Acum cîteva zile Kugam- 
bur a participat la demonstra
ția de protest împuții’, a ex
pulzării locuitorilor cin Wînd- 
htx k și alte regiuni, in oașul 
căreia poliția a omorit . i a- 
fricani șl a rănit 60. Ku<sra- 
bur a fost condamnat ’3 cinci 
luni muncă silnică și pedeap
sa cu biciuirea.

I I I I
Batista așa-numitul aerațe-t 
„internațional** din Miami.

Ziarele reacționare din St»-| 
tele Unite tună și fulgeră im-" 
potriva Cubei. In num a' ui dL- 
12 decembrie, ziarul „Daily 
News** cerea departamentului 
de stat să dea dovadă de „fer
mitate bazată pe forță*’ și cita 
ca exemplu politica defunctu
lui Foster Dulles, care, dup* 
cum a afirmat ziarul, era un 
maestru în organizarea a tot 
felul de comploturi, intrigi șl 
demonstrații militare în Ameri
ca Latină.

Ziarul trece însă sub tăcere 
rezultatele lamentabile ale a- 
cestei politici a Washingtonu
lui în America Latină. Se ve
de că „Daily News** n-a învățat 
nimic, dacă se mai bazează în
că pe vechile metode „ale 
mantiei și pumnalului**.

Viafa de toate zilele a marinarilor atomiști
Prima navă atomică din lume 

— „Lenin“ — a intrat în rîn- 
durile flotei de spărgătoare de 
gheață. Aparatele tehnice com
plexe construite de muncitorii 
și inginerii șantierului amirali
tății și ai altor întreprinderi 
din Uniunea Sovietică, funcțio
nează bine șl sigur.

— cu o asemenea tehnică șl. îu 
asemenea oameni se poate na
viga fără frică spre Arctica, se 
pot lua cu asalt cele mai mari 
guețini, a spus căpitanul Pavel 
l oaumarev, explorator polar, ca
re a. navigat pe ooruui spărgă
toarelor de gsieața mai bine de 
ou ue ani.

— Da, energia inepuizabilă a 
atomului trebuie să fie folosită 
numai în scopuri pașnice. A- 
eaasta este dorința milioanelor 
de oameni din toate țările și 
de pe toate continentele.

Trei reactoare atomice capa
bile să alimenteze cu energie 
un oraș mare, pun în funcțiu
ne elicele navei, cele 500 de 
motoare ale sale pun în mișca
re mii de aparate electronice, 
încălzesc șl luminează cele 928 
de încăperi ale spărgătorului de 
gheață.

Una din ceie mai marf încă
peri ale navei este sufrageria. 
Ea este inundată de lumina 
plăcută a becurilor luminiscen- 
te. Fotoliile și măsuțele cu care 
este mobilată sînt frumoase și 
executate cu mult gust. Cina 
g-a terminat și sufrageria s-a 
transformat într-o sală de lec
tură.

Membrii echipajului își dau 
prea bine seama că tehnica a- 
tomică cere cunoștințe vaste, o 
înaltă calificare. Mulți învață 
singuri, alții — în instituții de 
învățămmt mediu și superior, 
fără frecvență. Electricianul 
Iuri Șestopalov și mecanicul 
Vladimir Kopîtov și-au luat con
spectele și manualele și s-au 
îndreptat spre cabina mecani
cului Andrei Bilinski, un om cu 
multă experiență în tehnica na
vigației. Consultarea a durat 
multe ore. Studenții fără frec
vență au hotărît să verifice da
că înțeleg just o problemă teo
retică complicată.

— Puteți chiar și acum să 
dați un examen pe această te
mă, a răspuns inginerul după 

ce a ascultat pe tinerii mari
nari, iar pentru pregătirea voa
stră practică nu am nici o gri
jă, ați și trecut un examen greu 
în cursul primelor curse ale 
spărgătorului de gheață. Vă 
poate invidia orice student- de 
ia școala tehnică superioară de 
marină „Amiralul Makarov" la 
care studiați.

Marinarii știu să-și petreacă 
și timpul liber. Mulți din ei 
participă la formații artistice de 
amatori. In fumoar și la club 
se dezleagă probleme grele de 
șah Nikolai Nosov, Iuri Pe
trov, Ghenadi Savenkov și Ser- 
ghei Beberin joacă cu multă 
pasiune domino — jocul tradi
țional al marinarilor. Alții scriu 
scrisori, citesc ziare, cărți, vi
zionează emisiunea televiziunii.

In două săli spațioase func
ționează biblioteca navei. De a- 
ceastă bibliotecă care numără 
mii de cărți se ocupă inginerul 
Iuri Nikeșicev. El a făcut aici 
o ordine exemplară și de aceea 
eliberarea cărților nu necesită 
prea mult timp.

In sala de lectură domnește 

liniștea. In fața măsuțelor co
mode pline de cărți stau mari
narii amatori de literatură.

Aruncăm o privire într-una 
din cabine cu permisiunea a- 
mabilă a stăpînului ei — elec- 
tromecanicul-șe£ al spărgătoru
lui de gheață. Cabina este pen
tru o persoană (de altfel pe 
nava atomică nu există cabine 
comune). Suprafața cabinei es
te de 14 metri pătrați. Despăr
țiturile sînt capitonate cu e- 
sențe prețioase de lemn și ma
teriale sinteti.e de frumoase 
nuanțe pastel. In afară de pa
tul cu somieră, există și un 
divan. Marinarul își alege lo
cul de dormit în raport cu ca
racterul balansului. Cabina are 
telefon, un difuzor și un ceas 
electric, microclimă, tuburi lu- 
miuiscente. Cabina are și o ca
meră de toaletă. Din punct de 
vedere al confortului, al aspec
tului și al mobilierului, această 
cabină nu este mai prejos de- 
cît cea mai frumoasă cameră 
din cel mai bun hotel.

De altfel echipajul și oamenii 
de știință care pleacă în expe
diție pe bordul acestui spărgă
tor de gheață vor putea desfă
șura o activitate rodnică și își 

vor putea petrece timpul liber 
în condiții civilizate. La dispo
ziția lor se află o infirmerie 
perfect utilată. Medicul șef al 
spărgătorului de gheață, Niko
lai Babkin, mi-a arătat cabine
tul medical spațios, sala de o- 
perații, cabinetul stomatologic 
și cabinetul pentru raze Roent
gen, farmacia șl laboratorul.

Pe covertă, în ciuda vîntului 
și a zăpezii abundente, am în- 
tîlnit un grup de sportivi în 
plin antrenament. Ei se pregă
tesc intens în vederea sparta- 
chiadei marine.

Pe panoul pentru anunțuri se 
schimbă des telegramele de sa
lut. Recent marinarii au citit 
afișată pe acest panou o radio
gramă primită din partea căpi
tanului Aleksei Solianik, direc
tor al noii baze pentru vină- 
toare de balene — „Soviet- 
skaia Ukraina”, Erou al Mun
cii Socialiste. Această bază a 
luat ființă în primul an al sep- 
tenalului.

Șueră vîntul glacial deasupra 
Mării Baltice, ridicînd valuri u- 
riașe. Dar aceasta nu împiedi
că înaintarea navei atomice. Nu 
va trece mult timp șl ea va 
începe să spargă ghețurile Arc
ticei.


