
Eveniment de seamă 
în viața sindicatelor

patriei noastre și-a început 
IV-lea Congres al Sindicate-

Ieri, în capitala 
lucrările cel de-al 
lor, eveniment important în viața poporului nostru.

Siderurgiștii, constructorii, toți oamenii muncii 
din întreprinderile și instituțiile orașului nostru 
transmit prin delegații lor un salut călduros Con
gresului.

Acest eveniment in viața sindicatelor are loc 
la scurt timp după istoricul Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn care a elaborat planul de dez
voltare a economiei naționale pe anii 1960-1965 și 
schița planului economic de perspectivă pe 15 ani. 
Sub conducerea ințeieaptă a Partidului Muncitoresc 
Romîn, sindicatele 
susținută muncă de 
meni ai muncii la 
de partid.

Așa după cum 
zentat de tovarășul 
al IlI-lea Congres al 
o rodnică activitate 
cesc la lupta pentru 
voltare a economiei 
parea nemijlocită și 
muncitoare la conducerea economiei, la elaborarea 
și înfăptuirea măsurilor privind îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de trai ale oamenilor muncii. 
Dovedind aceste preocupări organele sindicale din 
combinatul siderurgic, întreprinderea de construcții 
siderurgice, cele din industria locală și din alte 
sectoare de activitate, au dat întrecerii socialiste, 
pornită în cinstea Congresului partidului și a celui 
de-al IV-lea Congres al Sindicatelor un 
de masă, viu și concret. In cadrul acestei 
ceri socialiste s-au născut și au fost extinse 
tive valoroase izvorîte din rîndul oamenilor 
cii. Spre exemplu, inițiativa siderurgiștilor 
doreni în întrecere cu cei reșițeni pentru sporirea 
indicilor de utilizare a agregatelor, a contribuit ia 
creșterea productivității cuptoarelor Martin ale 
combinatului. Delegații siderurgiștilor hunedoreni 
la Congres, vor raporta că, pe seama sporirii indi
cilor de utilizare a agregatelor, în cele 9 luni 
care au trecut din acest an siderurgiștii au produs 
peste sarcinile de pian 27.135 tone fontă, 52.920 
tone oțel și peste 70.00(1 tone diferite sortimente 
de laminate. Constructorii vor raporta de asemenea 
Congresului succese importante. In 9 luni, față de 
aceeași perioadă a anului trecut, productivitatea 
muncii în întreprinderea de construcții a crescut 
cu 19,7 la sută. Ritmul lucrărilor de construcții a 
sporit simțitor. Astfel, multe obie tive industria
le și sociale au fost predate beneficiarului înainte 
de termen. Pentru siderurgiști s-au dat în folosin
ță pînă în prezent aproape 650 de noi apartamen
te din planul pe I960. Inițiativa constructorilor de 
a realiza la fiecare bloc cu 24 apartamente econo- 

a dat 
care este 
și reali-

din țara noastră desfășoară o 
mobilizare a maselor de oa- 
înfăptuirea sarcinilor trasare

se apreciază in raportul pre- 
Gh. Gheorghiu Dej la cel de- 
P.M.R., sindicatele desfășoară 
de mobilizare a celor 

îndeplinirea planului 
naționale, organizează 

tot mai activă a

ce inun
de dez- 
partici- 

masclor

caracter 
între- 
iniția- 
mun- 
hune-

mii egale cu valoarea unui apartament 
naștere blocului 89 cu 24 apartamente 
aproape terminat în cvartalul poșta nouă 
cat numai din economii.

Pentru a dezvolta și pe mai departe 
și interesul maselor muncitoare pentru
de noi succese în acest an, organele sindicale din 
principalele întreprinderi a|e orașului nostru au or
ganizat și au dat o largă dezvoltare întrecerii pe 
profesii. Numai in combinatul siderurgic, de pildă,

inițiativa 
obținerea
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Siderurgiștii și constructorii 
au primit cu entuziasm 

sarcinile de plan pe 1961
Marți, siderurgiștii și 

constructorii hunedoreni 
au primit cu entuziasm 
sarcinile 
tru anul 
tivitatea 
nului pe 
cipat:

de plan pen- 
viitor. La fes- 
înmînării pla- 
1961 au parti- 

tovarășii Petre 
Furdui, prim-secretar a! 
comitetului regional de 
partid, tovarășul Aron 
Colceru, prim-secretar al 
comitetului orășenesc de 
partid Hunedoara, tova
rășul inginer Stănescu 
Dumitru, director în Mi
nisterul Industriei Gre
le, delegați ai Comitetu-

mineri 
de la

re-
Și 

Că

piatului pe 
de realiză- 

la 
siderurgic

lui de Stat al Planifi
cării, proiectanții side
rurgiști, constructori, ca
dre din industria 
fractarelor, 
siderurgiști 
lan.

Conform 
1961, față
rile din acest an, 
combinatul 
producția de cocs va 
spori cu 29 la sută, cea 
de fontă cu 13.8 la sută, 
însemnate sporuri vor 
fi realizate la produc
ția de oțel și laminate, 
în timp ce productivi

tatea muncii va crește 
cu 14,5 la suiă.

întreprinderea de con
strucții siderurgice va 
executa în anul viitor 
un volum de lucrări cu 
63,4 la sută mai mare ca 
în acest 
prinse în 
pe lîngă 
dustriale
construcțiilor 
Suprafața locuibilă 
se va realiza 
la Hunedoara în anul
viitor va totaliza 25.000 
metri patrali.

an, fiind cu- 
planul pe 1961 
obiectivele in
și dezvoltarea 

sociale.
ce

numai

Manifestări în cadrul 
= Lunii Prieteniei =

In cadrul Lunii Prie
teniei Romîno-Sovietice, 
marți, la școala medie 
mixtă din orașul nostru 
a avut loc o expunere în 
fața elevilor despre „o- 
perele scriitorului sovietic 
M. Șolohov".

/\ Manifestările cultu
rale în cadrul Lunii Prie
teniei
continuă să 
în centrele 
dit; raion și 
culturale de
Că lan de exemplu, tova
rășul Moga Florea a vor
bit în prezența a peste 
120 de muncitori, 
neri și tehnicieni 
uzina „Victoria" 
metodele înaintate

Romîno-Sovictiee 
aibă loc .și 
muncitorești 

la căminele 
la sate. La

ingi- 
de la 
despre 
de bi

Cuptorul nr. 4 de ia oțel aria nouă care a fost dat în folosință mi 
de multă vreme produce atît oțel cît produce întreaga oțelărie veche.

In V>t$: cunoscutul prim-topitor .Marian Axente, unul din oțelarii care 
deservesc boul agregat.

A 42-a aniversare 
a Comsomolului

cru ale oamenilor sovietici. 
Au fost exemplificate me
todele Voroșin și Ciutkin, 
cu aplicări practice în 
uzină.

/\ Pentru sărbătorirea 
Lunii prieteniei romîno- 
sovietice, colectivul de 
teatru amator al între
prinderii de construcții 
siderurgice pregătește un 
spectacol cu cîteva frag
mente din piesa lui Ni
kolai Pogodin „Orologiul

Kremlinului". In 
lucrare dramatică 
rui sovietic aduce 
nă momente din viața și 
activitatea lui V. I. Lenin 
în zilele care au urmat 
A’.arii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Din colec
tivul care lucrează la a- 
cest spectacol fac parte 
tovarășii Adrian Nedelcn, 
instructor artistic, loan 
Văran interpret al rolului 
principal, Stelian Mocanu, 
Nina Sotir și alții.

această 
scriito- 
pe sce-

S-a deschis universitatea 
muncitorească la I.C.S.H.

In sala clubului 
Sîrbu" din 

prezența a peste 
și-a început ac-

Universitatea

Marți,
„Filimon
O.T., în
60 elevi, 
tivitatea

muncitorească de la I.C.S. 
Hunedoara. Prima lecție, 
„P.A1.R. — partid marxist-

leninist al clasei munci
toare" a fost expusă de 
tovarășul Bar Ladislau, 
iar a doua „Matematica 
și natura ci — adunarea 
și scăderea" de tovarășul 
Mihai Constantin de la 
I.C.S.H.

♦<

întrecerea Hunedoar
Re fa

In anul acesta între 
lului — Hunedoara și Reșița — 
desfășoare o susținută întrecere socialistă 
sporirea continuă a producției de metal.

Rezultatele din această întrecere arată că hu- 
nedorenii, de la începutul anului pînă la 2.4 octom
brie a.c. și-au realizat planul de producție (în pro
cente) după cum urinează: 104,2 la fontă; 108,6 
la oțel Martin; 115.1 la oțel electric și 103.6 la 
laminate, iar reșilenii — 104,8 la fontă; 100,7 ia 
oțel Martin; 99,5 oțel electric și 110 la laminate.

In privința reducerii prețului de cost operativ 
pe 24 zile din octombrie, siderurgiștii hunedoreni 
au realizat o economie de47,71 lei pe tona de 
fontă și 19,28 lei pe tona de oțel electric, depășind 
prețul de cost la producția de cocs metalurgic, oțel 
Martin și laminate în timp ce reșițetiii la toate 
aceste produse au obținut o reducere simțitoare a 
prețului de cost.

cele două cetăți ale nieta- 
continuă să se 

pentru

Comsomolui leninist, re
zerva de nădejde și aju
torul credincios al Parti
dului Comunist al Uniu
nii Sovietice sărbătorește 
a 42-a aniversare de la 
crearea sa. Prin activita
tea patriotică depusă el 
a cucerit respectul și dra
gostea întregului popor 
sovietic și a tineretului de 
pretutindeni. Sub condu
cerea încercatului P.C.U.S. 
Comsomolui a străbătui 
urt drum glorios, a cres
cut și educat milioane de 
tineri patrioți sovietici, 
constructori activi ai co
munismului.

Izvorul forței și tăriei 
Comsomolului a fost tot
deauna și este conducerea 
sa de către partid. Edu
cația comunistă reprezin
tă obiectivul principal al 
activității Comsomolului.

P.C. al Uniunii Sovie
tice a văzut totdeauna în 
tineret viitorul țârii, 
schimbul vechii gărzi că
ruia îi revine sarcina de 
onoare de a purta stea
gul pînă la victoria fina
lă a comunismului. In 
munca de tote zilele, obiș
nuită, adesea modestă și 
neobservată, comsomoliș- 
tii au săvîr.șit minunate 
acte de eroism, lubindti-și 
patria fără rezervă, pu- 
nînd interesele poporului 
mai presus de orice, fiind 
totdeauna alături de între
gul tineret, răspmizînd cu 
căldură cerințelor lui, 
comsomolui a format con
structori conștienți ai co
munismului și este mai 
imit ca oricînd în jurul 
Partidului Marxist-Leninist 
părintele său drag. Lupta 
pentru cauza partidului, 
pentru cauza poporului, 
constituie sensul vieții 
pentru milioanele de tine
ri comsomoliștl. Idealurile, 
și sarcinile mari puse de 
partid in fața Comsorno- 
iului servesc tineretului 
sovietic drept izvor de 
putere și curaj.

înaltele calități morale 
ale tineretului comsomolist 
s-au manifestat deosebit în 
felul cum el a știut să 
se achite de sarcini. In- 
sușindu-și Cu succes știin
ța și tehnica înaintată ti
nerii cornsomoliști au stat 
în primele rînduri ale 
constructorilor noii indus
trii și agriculturii socia
liste sovietice. Sute de 
mii de tineri și tinere au 
răspuns cu entuziasm în
demnului partidului plecînd 
pe marile șantiere din re
giunile nordice și răsări
tene ale țării și au luat 
parte activă la construc
ția uriașelor centrale e- 
Icctrice, furnalelor magis
tralelor de cale ferată, 
noilor orașe, la valorifi
carea pămînturilor țnțefe*

a

pe frontul 
economice, 

inițiativa mani- 
in dezvoltarea în- 
sociaiiste. Pentru 

de scamă față de 
în anii Marelui 
pentru Apărarea 
împotriva cotropi- 

fasciști, pentru 
susținută depusă

nite în Altai, Cazanstan, 
Siberia.

In decursul celor 42 de 
arii de activitate eroică 
Comsomolui s-a încununat 
de glorie, cîștigînd ordine 
și medalii ale puterii so
vietice. Pentru vitejia de 
care a dat dovadă în anii 
intervenției militariste și 
pe fronturile războiului 
civil, cu ocazia celei de 
a 10-a aniversări a creă
rii Armatei Roșii, Comso
molui a fost decorat cu 
Ordinul Steagul Roșu,
primit Steagul Roșu al 
Muncii pentru activitatea 
desfășurată 
construcției 
pentru 
testată 
trecerii 
merite 
patrie, 
Război 
Patriei 
torilor 
munca
în opera de educare a 
tineretului sovietic in spi
ritul devotamentului fără 
margini față de marea 
țară a socialismului, și 
activitatea rodnică în anii 
de după război în fabrici 
și uzine, pe șantierele de 
construcții și în S.M.T.- 
uri, în sovhozuri șl col
hozuri, în institutele de 
cercetări științifice, pentru 
consolidarea și prosperi
tatea patriei, Comsomolui 
a fost decorat de doml 
ori cu Ordinul Lenin; nu
meroși tineri au fost dis
tinși cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste.

întreaga energie crea
toare, năzuințele tinerei 
generații a țării sovietice 
sînt îndreptate spre înfăp
tuirea înainte de vreme a 
mărețelor obiective ale 
planului șeptenal elaborat 
de Congresul al XXI-leM 
al P.C.U.S. Educat în 
spiritul internaționali»* 
inului proletar și prieteniei 
între popoare, tineretul 
sovietic dorește sincer să 
trăiască în pace și liniș
te cu tinerii de pretutin
deni, voința sa neclintită 
de pace fiind concretizată 
în propunerile guvernului 
Sovietic privind realizarea 
dezarmării generate și to
tale, însuflețind tineretul 
nostru și tinerii de pe în
treg globul păniîntesc tn 
lupta neobosită pentru 
pace și coexistență paș
nică între popoare.

La a 42-a aniversare a 
gloriosului Comsomol, ti
neretul nostru își îndreap
tă gîndurile și sentimen
tele sale sincere spre eroi
cul tineret comsomolist, 
care strîns unit în jurul 
încercatului Partid Comu
nist al Uniunii Sovietice 
pășește hotărît înainte pe 
calea construirii comtitJs- 
mulul,



Din activitatea sindicatelor
/\ In cursul acestui an prin C.C.S. au fost 

trimiși la odihnă în diferite stațiuni balneo-cllma- 
terice, din țară un număr de 1694 de oameni ai 
muncii din raionul Hunedoara. Dintre aceștia 1.325 
sînt muncitori, iar restul tehnicieni, ingineri și alte 
categorii de salariați. Tot prin C.C.S. au plecat in 
stațiuni pentru tratamente medicale 2.132 tovarăși 
(peste 1.530 din aceștia fiind de asemenea munci
tori).

/\ Din fondul de asigurări sociale al Consiliu
lui local sindical în 9 luni din acest an, s-au plătit 
ajutoare de boală în valoare de peste 5 milioane 
lei.

O altă cifră ilustrează grija statului nos
tru democrat-popular pentru asigurarea condițiilor 
de lucru din ce în ce mai bune. Numai în primul 
semestru al anului 196(1 s-au cheltuit 4.610.300 lei 
pentru procurarea de materiale necesare protecției 
muncii în întreprinderi.

/\ Grija pentru mamă și copil se găsește ex 
primată și în faptul că au fost acordate ajutoaf de 
sarcină de cca. 543.000 lei.

Simpozion literar
Duminică, la școala me

die mixtă din orașul nostru 
în cadrul cercului drama
tic a avut loc un simpo
zion literar închinat vieții 
și operei marelui nostru, 
poet Mihail Eminescu.

Program 
artistic la Zlaști

In mai fiecare dumini
că la căminul cultural 
„Ion Creangă" din subur
bia Zlaști au loc diferite 
acțiuni cu caracter cultu
ral — educativ.

Duminica trecută, în ca
drul pregătirilor ce le 
face în întîmpinarea zilei 
de 7 Noiembrie, un colec
tiv artistic de la I.C.S.H. 
a prezentat în fața a nu
meroși colectiviști din a- 
ceastă suburbie un bogat 
program artistic care a 
cuprins muzică ușoară și 
populară romînească, cin- 
tece de masă, recitări, 
etc.

Despre activitatea și ope
rele poetului a vorbit ele
va Nedelciuc Olga, din 
clasa X-a B umanistică. 
Elevele Popovici Rodica, 
Buzescu Viorica, Fotescu 
Viorica, Tudor Mariana, 

Sibișan Elisabeta, Gher
man Dodi și altele au 
cîntat cîteva romanțe și 
au recitat fragmente din 
poeziile poetului.

Au participat profesori 
și un mare număr de 
elevi din clasele V-X.

--------------------♦«

LA CLUB CÎT MAI MULTI
—SIDERURGÎȘTI

Clubul muncitoresc Si- 
derurgistul a devenit, la 
puțin timp de la înființa
rea sa, un loc unde își 
petrec cu folos timpul lor 
liber numeroși oameni ai 
muncii din orașul Hune
doara. Faptul că zilnic 
clubul este vizitat de tot 
mai mulți siderurgiști nu 
surprinde, și aceasta pe.i- 
tiu că activitatea lui îm
brățișează în prezent 
forme variate ale muncii 
culturale.

In cursul săptămînii 
care a trecut, activul clu
bului — responsabilii for
mațiilor artistice și ai 
diferitelor cercuri — a a- 
nalizat munca din ulti- 
mile 2 luni și a schițat 
un interesant și cuprin
zător plan de perspectivă 
privind activitatea clubu
lui în cinstea celei de a 
40-a aniversări a partidu
lui, pe perioada pînă la 
23 August 1961.

Privitor la munca din 
ultiraile două luni este 
suficient să se arate că 
au fost organizate încă 
5 cercuri noi. Așa spre 
exemplu s-a format un 
ansamtlu de dansuri 
populare, din care fac 
parte 84 de tineri mun
citori și muncitoare din 
combinat — despre care 
fără îndoială merită să 
se vorbească mai mult — 
un cerc coregrafic la care

Aparate de proiecție 
în suburbii

Pentru a viziona un film locuitorii din subur
biile Buituri, Zlaști și Boș erau nevoiți pirtă nu de 
mult să bată drumul pînă la Hunedoara. Prin gri
ja înteprinderli cinematografice regionale, în cursul 
acestei luni, căminele culturale din Butturi și Zlaști 
au fost înzestrate cu cite un aparat de proiecție, 
iar la Boș se folosește — prin rotație — aparatul 
de proiecție al căminului cultural din Zlaști Lin a- 
semenea aparat urmează să primească în curind și 
căminul cultural din su b.rbia Răcăștie.

participă 70 de copii ai 
siderurgiștilor, o formație 
de muzicuțe, un cerc de 
păpușari și un nou curs 
de croitorie pentru înce- 

■ pâtoare, frecventat atît 
de salariate cît și de soții 
ale muncitorilor din com
binatul hunedorean. S-a 
subliniat și faptul că este 
continuată și activitatea 
formațiilor mai vechi, or
chestra semi-simfohieă, 
fanfara, corul. Se impune 
însă o muncă mai plină 
de grijă — deci mai efi
cientă — pentru mobiliza
rea coriștilor la repetiții. 
Nu trebuie uitat — și nici 
nu trebuie să mîngîie — 
faptul că la ultimul con
curs al formațiilor artisti
ce de amatori corul C S.H. 
a luat un premiu pe țară 
Care obligă dacă nu la o 
calificare mai bună dar 
cel puțin la menținerea 
succesului repurtat abia 
cu un an în urmă.

Pentru aceasta toți fac
torii în drept — îndeo
sebi comitetul sindicatu
lui din C.S.H. — trebuie 
să sprijine cu seriozitate 
acțiunea de mobilizare și 
asigurare a tuturor con
dițiilor menite să contri
buie la buna desfășurare 
a repetițiilor.

Vorbind despre activita
tea diferitelor cercuri tre
buie apreciate rezultatele 
obținute de cer. ul de ar
tă plastică al cărui nu
măr de membri este as
tăzi de 105, mai mulți cu 
20 față de anul precedent. 
La faza pe raion a con
cursului de pictură au 
fost expuse 233 lucrări, a- 
parținînd unui număr de 
34 tov., pentru regiune fi
ind selecționate 121 lucră
ri, iar pentru faza pe țară 
33 de lucrări, aparținînd 
unui număr de 12 artiști 
amatori. Cifrele acestea 
indică, de bună seamă, o 
muncă intensă precum și 
o preocupare atentă spre 
justa orientare de a se

oglindi în lucrările artiș
tilor plastici locali, ele
mentele specifice ale noii 
Hunedoare.

Trebuie amintit aici că 
la teatrul muncitoresc al 
siderurgiștilor continuă cu 
însuflețire repetițiile în ve
derea premierei cu come
dia „Scrisori de dragos
te" de Virgil Stoenescu.

Cele enumerate mai sus 
cer însă ca și în viitor 
activitatea clubului să 
meargă în pas cu noile 
cerințe ale oamenilor 
muncii hunedoreni. Pla
nul de măsuri propus a 
se realiza pînă la 23 Au
gust 1961 trebuie îndepli
nit și, pe măsura ivirii 
unor sarcini noi, îmbună
tățit.

Legarea mai strînsă a 
activității clubului de pro
blemele muncii siderurgiș
tilor este deosebit de im
portantă și mai ales ne
cesară. Conferințele, or
ganizarea unui număr 
sporit de schimburi de 
experiență la club vor 
duce — în mod cert — 
la extinderea, la generali
zarea metodelor bune de 
muncă și, implicit, la do
bândirea de noi succese 
în producție. Totodată tre
buie găsite metode noi 
de popularizare mai in
tensă a cărții tehnice în 
rîndul muncitorilor — ci
titori ai bibliotecii clubu
lui, acestea fiind folosi
toare extinderii progresu
lui tehnic.

Pentru ca numărul ce
lor care frecventează clu
bul să crească necontenit 
trebuie folosite formele 
cele mai potrivite, mai 
interesante, mai atrăgătoa
re în așa fel ca, clubul 
să devină cu fiecare zi 
un loc tot mai îndrăgit 
unde siderurgiștii să-și 
petreacă In chip util și 
plăcut timpul lof liber.

B. DAMIANOIU
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Observații de 
-- spectator

neîntrecut, 
al acesteia 
sălile de 
arhipline.

cu

librării 
căr- 

Ei 
cum 

li-
inter- 

un film

Revoluția culturală 
s-a desfășurat în anii 
care au trecut de Ia 
eliberarea patriei cu 
semnificație deosebită, 
caracteristică numai so
cietății socialiste. Ea 
continuă să se dezvolie, 
orașul nostru cunoscînd 
prefaceri de 
Un fenomen 
îl constituie 
spectacole,
Azi, pe furnaliștii 
palmele bătătorile, care 
îi întîlnești pe platfor
me descărcînd șarje de 
fontă, pe oțelari, ori 
pe constructorii care îm- 
pînzesc cetatea oțelului 
cu noi și moderne a- 
gregate, îi întîlnești în 
timpul liber la orice 
spectacol, în sălile clu
burilor, ori în
alegîndu-și u'timile 
ți de abia sosite, 
știu să aprecieze 
se cuvine o operă 
terară, o piesă 
pretată bine, 
bun etc.

Aruncînd o 
în sălile de 
ale orașului 
dragostea și 
tatea cu care 
tea publicului trăiește 
cele ce se petrec 
scenă sau ecran, 
poți însă să treci 
vederea pe cîțiva (pen
tru că au fast mai mul
ți în anii din urmă dar 
reedueîndu-se, au tre
cut în rîndul oamenilor 
cu atitudine și cultură 
înaintată), care fără 
pic de respect tulbură 
liniștea celor din sală. 
Nu-i nevoie de numele 
lor. Ii cunoști după 
faptul că ronțăie semin
țe, discută despre modă, 
îți descriu filmul, rîd 
în momente cu totul 
nepotrivite. Acești „ne
poftiți" nu sînt alții de-

privire 
spectacole 

observi 
solemni- 
majorita-

pe 
Nu 
cu

cît niște oameni cărora -j 
nu le place arta, n-o] 
iubesc, iar în conștiința'] 
lor reminiscențele trecu-] 
tului se manifestă încă. ] 

împotriva unor astfel] 
de elemente I ipsite de ] 
respect pentru artă șij 
spectatori trebuie crea- j 
tă opinie de

ie i 
masă. 1

3
1 

parte este-] 
supărătoa-3 
de como-1

☆
Pe de altă 

de-a dreptul 
re atitudinea _  -
ditate de care dă do- 
cadă colectivul ce de- ] 
servește acest cinemato- 
graf, al cărui respon- J 
săbii este tovarășul 1 
Dragoș. Deși localul 
dispune de 4 uși, atît ' 
la intrarea cît și la ieși- I 
rea de la spectacole se J 
deschide doar una, chiar J 
și atunci cînd aglome- j 
rația este destul de' 
mare. Situația aceasta ; 
care dăinuie de multi 
timp duce de altfel lai 
îmbulzeală și la întîr-1 
zierea spectacolelor.

O altă situație, destul ) 
de jenantă pentru spec- I 
tatori este lipsa de a- 
tenție a celor de la ca
sele de bilete, care a- 
desea vînd cite 
bilete pe același 
(coz petrecut și 
ra zilei de 24 
brie a.c.). Ca 
a acestui fapt 
găsesc locurile 
sînt nevoiți să 
picioare pe culoare sau ] 
pe scările de sus, sau ] 
să renunțe la specta-1 
cole. 1

Publicul așteaptă din 
partea tovarășului Dra- j 
goș măsuri eficiente j 

care să ducă la înlă- 
turarea celor semnalate,! 
pentru o bună vizionarei 
a spectacolelor.

GH DUM1TRE8GU ]

1 

două 2 
loc 4 

în sea- ■j 
octom- ] 

urmare ] 
cei ce ] 

ocupate ] 
stea în ]
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7-8 luni avusese o 
gestiune pe mină, 

însă mîna : se alun- 
în mod mjnUruos 
în buzunarul stătu- 

concediu

de

El ? Patruzecișicinci de 
ani, înalt, sfrijit și adus 
de spate. Un dinte de 
aur îi strălucește orbitor 
în partea stingă a maxi
larului superior dîndu-i, 
după propria-i părere, un 
aer... distins. Meserie nu 
are. Pe vremuri a fost 
negustor. Pînă mai acum 
vreo 
ndcă 
Cum 
gise 
pînă 
iui, a primit... 
nelimitat (bineînțeles după 
ce ispășise vreo 5 luni 
de privațiune). Acum tră
iesc din ce ciștigă soția 
și din Ce mai vine 
acasă,

Ea? Înaltă ca și 
grasă, mult prea grasă 
Sâ-i poți spune — fie 
din politețe 
Cine o cunoaște de mai 
mulți ani cam tot de 
atîția o știe „grea", deși 
nu are copii. Fizicu-i di
form crează această im
presie, Pretenții emise: 1) 
a făcut parte din „înalta" 
Societate pe vremuri și 
2) are patruzecișiunu de 
ani, după buletinul de i- 
dentitate. După spusele 
ei, de 5 ani încoace tot 
86 are. Se știe deșteaptă, 
foc nu alta / Zice că dum

el, 
ca
Și

voinică.

auto-apreciere. 
e funcționară,

că...

Ea știe.
spus 
spre 
fost 

Viorica

nealui,., Jorj, (nume.e 
adevărat ai lui bărbat-său e 
Gheorghe) i-a înmormîntat 
cariera cu 17 ani în urină, 
cind i-a cerut mina. Alt
fel, cel puțin filozof ajun
gea. O chiamă Luminița 
însă la birou ii zic ma
dam „inimă dulce",, pen
tru că la 10 cuvinte debi
tate ea scapă și această 
zaharoasă

Acum 
dotată cu un simț extra
ordinar al receptivității. Și 
asta numai atunci cind e 
oorba de „am auzit 
ai auzit că... ?, mi-a 
cutare că... 
exemplu, cu cine a 
alaltăieri la film 
— dactilografa din biroul 
alăturat, ce a mîncat șe
ful ieri la dejun, s-au că, 
după 33 ani de căsnicie 
divorțul domnului Danie- 
topol — dispecer la aba
tor — este iminent. Cît 
despre aceasta din urmă 
este absolut sigură. Tot 
timpul cît l-a urmărit, azi 
dimineață în autobuz, a 
văzut că domnul Danie- 
lopol ascunde mîna stin
gă în buzunar după ine
larul căreia, se zice că, 
a scos deja verigheta.

Dar cu toată iminența 
divorțului domnului Dănie- 
lopol, știrea „bombă* in

BIJUTERIILE
dimineața aceasta era ne- 
nerocirea, groaznica neno- 
rccire căreia îi căzuse vic
timă,, închipui ți-vă, chiar 
madam Luminița in per
soană.

— Auziți !.„ bandiții, 
pungașii... arăza-i-ar focul 
de neciopliți, se văita 
dînsa.

— Dar ce-ai pățit dra
gă ? o descoseau colegele 
de birou.

— Of, of„. nenorocire, 
ne-no-ro-ci-re 1

— Ți-a murit
— Fugi de-aici 

cobi.
— Vreun atac

Zi doamne

cineva ? 
soro, nu

ars casa ? 
grav, 
graaav ?I

de cord?
fe-— Aș. 

rește 1
- Ți-a
— Mai 
— Mai
—Da, da. De o mie de 

ori mai grav... Mi s-au 
furat bijuteriile. Ați auzit 
bine: bi-ju-te-ri-i-le. Și 
măcar de-ași fi avut gri
jă, tuta de mine. Că doar 
nu degeaba îmi dădea se. 
renade, mai în fiecare 
seară, cucuvaia aia de 
pe casa vecinuor. Asta 
fără să mai vorbesc de 
ochi care, mai, mai, să- 

mi sară din găoace: „Ne
norocire, groaznică neno
rocire" îmi zicea. Și Jorj 
nu odată mi-a spus: „Lu
minițe, puiule las-o mai
Hiiuiiiinilil t lin wiHUftlllii i iiniuill BiHtoiuifl

țyiUUUiiuirgniuiiuiHlj fjuuuinia gasnum 

încet cu vecinii ăștia ai 
tăi". Dar ți-ai găsit 1 Așa 
sînt eu, inimă dulce cu 
toată lumea.

— Și zici, că... vecinii?
— Mai încape vorbă?! 

Dar las pe mine. O zi 
două și... uite așa o prind 
de smoc pe hoțomană.

— Zău dom-le, hoțoma
nă 1

— Bacăoana, vecina din 
dreapta mea care vă tot 
spuneam eu că-i stau în 
gît ca un os de pește. 
Insă diseară mă duc la 
ea și-i zic: „Ascultă ma
dam, dacă vrei să nu te 
mai duc pe la poliție — 
sau, mă rog, miliție cum 
îi zice acum — dă-mi te 
rog inelul înapoi și te 
iert", Gă deh, ce altceva 

0 0 0

mea

inelul 
furat

să-i fac cu inima 
asta dulce ?t

— Care inel ?
— Cum „care" 1 

frate, ăl de mi l-a 
că, doamne ferește, lucrul 
altuia nu-mi trebuie mie.

— Și, restul bijuteriilor?
— Care, ce rest dragă ?
— Păi, bijuteriile... zi

ceai că...
— Dar ce, inelul nu-i 

bijuterie ? Auzi colo, par
că străzile ar fi pavate 
numai cu inele de aur. 
Și încă inele cu piatră...

☆
In dimineața următoa

re Luminița vine la birou 
și mai plouată. Ochiul 
stîng, care cu cîteva zile 
în urmă dăduse semnalul 
unei „groaznice nenoro
ciri", era acum umflat cît 
o ceapă vînătă d-aia „de 
apă". Am fost la vecina 
aseară — lămurește ea — 
și i-am spus tot ce am 
avut pe inimă. Dar în sea- 
ra asta mă duc la ghici
toare. Mi-a recomandat 
madam Cici — soția dom
nului Danielopol — o ghi
citoare prima, a-ntîia. Gît 
ai zice pește o și auzi: 

„lată hoața/". Ei, atunci 
s-o vedem pe încuiata aia 
de bacăoană...

w
— Și zi... n-ai glumit?
— Cum să glumesc 

soro. Eu cînd zic o vorbă 
apoi, vorbă e. M-am dus 
la dînsa acasă. Locuiește 
îutr-o cocioabă. Dar are 
un interior fetelor... deh, 
ca de palat nu altceva. O 
cortină de mătase neagră 
desparte „lăcașul spirite
lor" de dormitorul propriu 
zis. Mobilă modernă, bro
derii fine pe ea, multe 
broderii și multe tablouri 
pe pereți. O javră cu pi
cioarele scurte, scăpată 
chiar atunci parcă din 
horn, cu blana ondulată 
și urechile pleoștite, te 
ia în primire de la intra
re. Ți se așează în față 
pe masă și te privește 
lung cu un aer milog. 
„Dă-i un ban — zice ma
dam Clotilda (ghicitoarea) 
— că altfel îți suflă în nas 
pînă pleci". I-am pus în
tre dinți o hîrtie de cinci 
lei( nu aveam mărunt) și 
atunci am putut s-o văd 
și pe madam Clotilda 
care se așezase la masă, 
vizăvi de mine, E o fe
meie nici prea tînără, nioi

are un ochi de,„

pouestit toată tă» 
Mi-a cerut, pentru 
zi, să-i aduc un

prea bătrînă, nici fru
moasă dar nici urîtă. Nu* 
mai că 
ny Ion.

I-am 
rășenia. 
a doua 
fir de păr, o batistă sau 
un petec din lenjeria inti
mă, de la cei pe care-î 
bănuiesc și să aflu, în 
plus, religia lor. Bărbatul 
bacăoanei nu mi-a dat așa 
mult de lucru. De la ho
țomană însă n-am reu« 
șit să fac rost de batis
tă, I-am tăiat în schimb 
un petec din cămașa de 
noapte care atîrna pe 
sîrmă la uscat. (Din asta 
m-am ales cu o coadă de 
mătură în cap și după 
aceea cu o reclamație la 
comisia de împăciuire a 
sfatului popular). Am dus 
toate cele indicate la ma
dam Clotilda, plus 50 de 
lei taxa de consultație. 
Pentru că e o femeie... ah 
tare cumsecade mai el 
nu-mi ceruse nici o letca- 
ie pînă aici. Azi mă duc 
să-mi spună precis : „Uite 
asta e hoața*.,.

☆

- Gata?
Ieri seără n-a reușit

jpMWi ta gag, <-a)



VIAȚA DE PARTID

Realizarea sarcinilor de plan 
principala preocupare 
a organizației de bază

au atras 
necesității de a 
o deosebită aten-

atenția
Știri la cooperativa „Drum Nou IC

In fața muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor 
de la grupul electrotehnic 
al I.C.S.H. au stat sar
cini deosebit de importan
te: executarea părții elec
trice a unor agregate și 
obiective de mare însem
nătate ca de exemplu : 
cuptoarele adînci de la 
bluming, cuptorul Martin 
nr. 4 de 400 tone, distile
ria de gudroane, turnăto
ria de lingotiere de la 
Călan și altele.

Greutatea specifică a 
acestor obiective și terme
nele de execuție a lor au 
fost atît de scurte, în ra
port cu construcțiile in
dustriale anterioare, îneît 
au provocat o oarecare 
„neliniște". Mulți munci
tori și tehnicieni se între
bau cu 10-11 luni înainte: 
„Vom putea oare să ie 
realizăm ? Vom fi în stare 

fcă executăm aceste lucrări 
“e mare importanță la 
termenele fixate ?“

In aceste momente pli
ne de emoții, s-au întru
nit comuniștii, tovarășii 
din activul fără de partid 
și au analizat cu mult 
simț de răspundere toate 
posibilitățile ce există în 
cadrul grupului de șan
tiere în vederea realiză- 
zării sarcinilor de plan. 
După un studiu amănun
țit, ținînd cont de marile 
rezerve ce există la acest 
grup de șantiere, de înal
ta calificare a unei mari 
părți a muncitorilor, de 
entuziasmul general exis
tent, au ajuns la conclu
zia că sarcinile fixate 

^pentru anul 1960 grupului 
Electrotehnic sînt pe deplin 
Realizabile. Ba, mai mult, 

dacă organizația de bază, 
toți comuniștii și alături 
de ei muncitorii, inginerii 
și tehnicienii, tineri și 
vîrstnici, cuprinși în ac
tivul fără de partid, orga
nizația sindicală și U.T.M. 
vor lua măsurile cuvenite 
pentru folosirea din plin 
a celor 480 minute în 
producție și vor lupta ne
contenit pentru ridicarea 
permanentă a indicilor de 
utilizare a agregatelor, a 
ridicării nivelului de pre
gătire profesională a tu
turor muncitorilor, a in
troducerii tehnicii noi, se 
poate asigura înfăptuirea 
chiar înainte de termen 
și cu un preț de cost mai 
redus față de cel plani
ficat.

Și iată că în momen
tul de față colectivul de 
muncitori, ingineri și teh
nicieni de la grupul elec
trotehnic al I.G.S.H., ra
portează cu mîndrie le
gitimă, în fața comitetu
lui de partid și a condu
cerii 
planul 
depășit 
tru al 
rile și 
ce ale
triale planificate pentru a- 
ceastă perioadă au fost 
executate în general la 
termen și în bune condi- 
țiuni.

Au fost ce-i adevărat șj 
momente mai grele, atun-

în 
lu-

ci cînd s-au cerut efor
turi mari pentru reali
zarea diferitelor lucran. 
Dar aceste greutăți au 
fost învinse. Prin munca 
plină de entuziasm a co
lectivului de muncitori, in
gineri și tehnicieni 
frunte cu comunștii,
crări ca: cuptoarele adin
ei, instalarea benzilor Y3, 
Y4 și altele, au fost rea
lizate înainte de termen.

Succesele obținute în 
munca acestui colectiv, 
așa cum au arătat comu
niștii în cadrul adunării 
de dare de seamă și ale
gere, se datoresc activi
tății competente și cali
ficate a biroului organi
zației de bază, care a do
vedit prin acțiunile ce 
le-a întreprins, prin mo
dul cum a acționat în di
ferite împrejurări, că a 
înțeles importanța exerci
tării dreptului de control 
asupra conducerii admi
nistrative și a răspunde
rii, ce-i revine în lupta 
pentru traducerea în viață 
a sarcinilor politice și 
economice.

Ca urmare a participă
rii fiecărui comunist la 
realizarea sarcinilor orga
nizației de bază, cifrele 
de plan au fost depășite, 
economiile realizate la 
prețul de cost mai mari 
decît cele cu care s-au 
angajat, iar productivita
tea muncii în continuă 
creștere.

Organizația de bază și 
biroul său au urmărit cu 
mare atenție sarcina de a 
asigura ridicarea califică
rii muncitorilor cu mai 
puțină experiență în mun
că. Astfel, în această pe
rioadă au fost calificați 
85 de tovarăși. Preocu
parea pentru ridicarea ne
contenită a nivelului pro
fesional, prin organizarea 
de cursuri de minim teh
nic, conferințe și demon
strații practice, a făcut

»*♦♦♦♦*««♦♦«»

intro-ca pasiunea pentru 
ducerea tehnicii noi, găsi
rea de soluții pentru asi
gurarea creșterii neînce
tate a productivității mun
cii să ia amploare.

Pentru meritele dobîn- 
dite în muncă, colectivu- 

al grupului 
s-a acor
de fruntaș 
sindical și 
administra-

lui de muncă 
electrotehnic i 
dat drapelul 
al comitetului 
al conducerii
tive pe întreprindere.

Munca biroului organi
zației de bază fiind apre
ciată ca tună, comuniștii 
au reales aproape în în
tregime pe cei din ve
chiul birou și și-au dat 
cu satisfacție votul pentru 
tovarășul 
secretar 
de bază, 
timp au

Niculescu loan 
al organizației
Dar, în același 
făcut și cîteva

administrative că 
a fost realizat și 
în fiecare frimes- 

acestui an. Lucră- 
Instalațiile electri- 
obiectivelor indus-

recomandări pentru mun
ca de viitor și în special 
în acele domenii unde au 
existat și unele lipsuri. 
Astfel 
asupra 
acorda
ție descoperirii tuturor re
zervelor interne, încura
jării mai susținute a miș 
cării de inovații, a mun
cii neobosite pentru in
troducerea tehnicii noi și 
a îmbunătățirii activității 
cercurilor și cursurilor în- 
vățămîntului de partid și 
politic U.T.M., care au un 
rol deosebit în creșterea 
nivelului politic și ideolo
gic și contribuie 
carea conștiinței 
te.

Sarcinile mari
în fața colectivului 
muncă al grupului 
trotehnic pe anul 1961, îi 
găsește pe comuniști și pe 
ceilalți oameni ai muncii 
din acest sector pregătiți 
și hotărîți să lupte cu 
toată energia și priceperea 
lor în scopul realizării 
mărețelor obiective cuprin
se în Directivele celui de
al IlI-lea Congres 
P.M.R.

la ridi- 
socialis-

ce stau 
de 

elec-

Realizări in primele 
trei trimestre

Pînă la 31 septembrie 
planul valoric al produ
selor industriale la coo- ——

devine in Hunedoara un 
factor însemnat ai acțiu
nii de îmbunătățire a de
servirii oamenilor muncii.

în 
ani) Iu- 
cooper i- 

utemistul 
Codrea 

Ati'el ți

Complexul U.C.E.C.O.M,
Cele opt secții ale com

plexului UCECOM din o- 
rașul nostru, inaugurat 
de curînd, au început să 
desfășoare o activitate 
bună. In secția croitorie 
bărbătească (șef de sec
ție tovarășul Farkaș Adal- 
liert, cu o vechime 
cooperație de 11 
crează 12 tineri 
tori, între care 
Codrea loan, 
Gheorghe, Coza
alții. Douăsprezece coope
ratoare lucrează in secția 
croitorie de damă și len
jerie (șefă de secție to
varășa Zengeller Itina). 
Popa Zamfiia, II orna Fi- 
lofteia, Neagoe Elena sînt 
printre cele mai nartiice 
dintre acestea. Secția radio- 
reparații cismărie (șef de 
secție Kelemberg I.), foto, 
ceasornicărie, artizanat, 
bine înzestrate și utilate, 
sînt jiziiate de un număr 
tot mai mare de oameni 
ai muncii.

perativa „Drum nou" a 
fost realizat și depășit cu 
26 la sută. La capitolul 
deservirea populației s-au 
înscris cele mai bune re
zultate : 137 la sută. Ur
mează planul producției 
marfă: 120 la sută, li
vrări către comerțul socia
list : 121 la sută, etc.

Sporește numărul 
cooperatorilor

La încheierea bilanțului 
muncii din anul trecut 
s-a arătat că numărul 
membrilor cooperatiyei 
„Drum nou" din orașul 
nostru este de 244. In in
tervalul 1 ianuarie — 15 
octombrie 1960 s-au în
scris în cooperativă alți 
81 meșteșugari diferiți : 
cismari, croitori, fotografi, 
frizeri, ceasornicari. Co
operația meșteșugărească

ln 1960 tineretul 
hunedorean s-a angajat 

să colecteze peste 
18 000 tone fier vechi

| Microfoiletor» |
Scena s-a petrecut mier

curi 26 octombrie, în a- 
propierea porții principale 
a combinatului. Doi func
ționari din pavilionul ad
ministrativ mergeau aga
le și discutau.

— Și, cum îți spuneam, 
n-are rost să te grăbești.

— Cum, adică, n-are 
rost? Tu nu vezi că e 
7 fără 10? Pierdem con
dica.

— Ge naiv! Spune-mi, 
tu ai semnat condica 
luni ?

— Da. La ora 7 fără 
15.

— Ei bine, eu am sem
nat-o la 8.

— Cum, mai erau con
dicile de prezență acolo ? 
Nu le-au ridicat ?

— Ți-am spus eu eă ești 
naiv I Dacă te duci și la 
ora 12 tot acolo le gă
sești

— Bine, dar tovarășii 
de la serviciul personal, 
de ce nu le ridică in fie
care zi la ora 7 ?

— Sînt oameni. Mai 
uită și ei.

anga- 
de a 
oțelă- 
peste 

vechi, 
din 

institu-

Odată cu luarea 
jameutului colectiv 
strîngie și expedia 
riilor în acest an 
18.000 tone metale 
majoritatea tinerilor 
întreprinderile și 
țiile orașului nostru au și 
trecut la fapte. Lttînd 
parte în timpul lor liter 
la diferitele acțiuni orga
nizate în acest sens de 
către organizațiile U.T.M., 
și căutînd să adune fie
care bucată de metal ne
folosibil, tinerii liunedo- 
reni au izbutit să înregis
treze succese de seamă. 
De la începutul anului și 
pînă în ziua de 22 oc
tombrie a.c. ei au predat

I.C.M.-ului, cît și oțelă- 
riilor din combinat, o 
cantitate de 15.965 tone 
fier vechi.

In întrecerea desfășu
rată pentru strîngerea a 
cît mai multe tone fier 
vechi, pe primul loc s-au 
situat tinerii siderurgiști. 
Din cantitatea totală ei 
au colectat peste 13.000 
tone fier vechi, cantitate 
la care o importantă con
tribuție au adus-o mem
brii brigăzilor de muncă 
patriotică de la laminorul 
800, secția I-a și a II-a 
furnale, de la oțelăria 
veche și cea nouă, lami
norul bluming și altele. 
Din cadrul brigăzilor de

muncă patriotică din în
treprinderile mici ale ora
șului, în mod deosebit 
s-au evidențiat cele de la 
spitalul unificat care si- 
au depășit angajamentul, 
brigada de muncă patrio
tică tir. 2 a stațiunii nr. 
6 de utilaj greu și orga
nizația de bază U.T.M. 
de la I.CM.

Succesele obținute în 
colectarea fierului vechi 
puteau fi însă cu mult 
mai mari dacă această 
acțiune se bucura de 
sprijinul tuturor organi
zațiilor U.T.M. Cu toate 
că și-au asumat răspun
derea de a contribui la 
înfăptuirea angajamentu-

anual
1.600
tinerii 

au reușit să

Im colectiv 
cantitate de 
fier vechi, 
I.C.S.H. nu 
strîngă în perioada amin
tită decît 830 tone. A- 
ceasta dovedește în pri
mul rînd o totală nepă
sare din partea comitetu
lui U.T.M. din I.C.S.H. 
față de chemarea oțelari- 
lor și chiar față de pro
priul lor angajament. Ace
lași lucru se manifestă și 
în activitatea organizații
lor U.T.M. de la T.A.P.L., 
sfat oraș și la unele bri
găzi de muncă patriotică 
din cadrul combinatului.

Producerea unor canti
tăți sporite de oțel cere

din partea acelor orga
nizații de bază care sînt 
rămase în urmă cu înde- : 
plinirea angajamentelor, 
să acorde o mai mare 
atenție problemei colectă
rii fierului vechi. In tim
pul scurt care a mai ră
mas pînă la sfîrșitul anu
lui, ele au datoria să or
ganizeze cît mai multe 
acțiuni în cadrul cărora 
să fie antrenați toți tine
rii care să-și aducă în
treaga lor contribuție la 
îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor luate, la 
sprijinirea într-o mai mare 
măsură a eforturilor zil
nice ale oțelarilor noștri.

Să nu irosim tinerețea
In cameră o lumină pa

lidă. Pe cîteva paturi stau 
înfierbîntați și încordați, 
cu ochii „cîrpiți" de somn, 
jucătorii de „șaizecișișast". 
Cițiva chibiți așezați pe 
de lături, își amestecă gla
surile de mirare, satisfac
ție, nemulțumire cu cele 
ale jucătorilor. Uneori se 
aud înjurături, apoi încep 
acuzațiile.

— Faci șmecherii...
— Trișezi...
Cîte unul mai înfierbîn* 

tat ridică mîna să loveas
că. Orele trec. Jocul con
tinuă. Din paturile unde 
stau culcați cei care 
participa la joc se
tînguiri, rugăminți timide.

— Mai terminați frați
lor cu cărțile că vrem să 
dormim. După multe in
sistențe jucătorii se scoa
lă de la masă și pleacă în 
oraș. Nu se duc la un film 
sau la club. Ei se opresc 
la vreun restaurant unde

nu 
aud

de necaz își toarnă 
gît cîteva pahare și 
pleacă pe străzi pentru a-i 
găsi cuiva pricina, provo- 
cînd scandal.

Aceste fapte ne-au fost 
relatate de cîțiva tineri 
muncitori care locuiesc în 
dormitoarele comune ale 
I.G.S.H.-ulul de la G.I.G.

Intr-adevăr în dormitoa
rele comune de la I.G.S.H. 
sînt încă tineri, deși 
puțini la număr, care în 
loc să se ocupe de o 
activitate folositoare, își 
irosesc tirppul liber cu di
ferite „distracții" de acest 
soi. In fruntea lor se gă
sesc de obicei tinerii Jidă
veanu Nicolae sudor auto- 
gen și Kakșor Mihai elec
trician. Recent ei au fost 
autorii unor acte huliga
nice, drept pentru care au 
fost trimiși în fața instan
ței judecătorești.

Halal tineri — n-avem
ce zice I N-au găsit alfcc- X tineri din orașul nostru.

Pe 
apoi

va mai bun de făcut în 
timpul liber decît să joace 
cărți și să provoace scan
daluri, N-au găsit ceva 
mai tineresc decît aceste 
preocupări. Și cu ce s-au 
ales ? Cîte un an jumate 
de închisoare.

Tinerețea este perioa
da visurilor și a avînturi- 
lor, perioada cînd se for
mează bazele caracterului 
omului, cînd se pun ba
zele viitorului său. Ce a 
reușit omul să afle, să 
vadă, să citească în anii 
tinereții îi vor rămîne pînă 
în ultima clipă a vieții. II 
vor înzeci puterile, vor 
determina locul lui în via
ță. Ceea ce nu reușești să 
realizezi în zilele de aur 
ale tinereții, ceea ce nu 
îți însușești în anii tine
reții, nu poți recupera 
decît foarte greu mai tîr- 
ziu. Lucrul acesta 11 în
țeleg bine cei mai mulți

Ei muncesc și învață cu 
pasiune, profită din plin 
de timpul liber urmind di
ferite școli, citind cărți in
teresante, discutînd cu 
prietenii despre diferite 
probleme ale vieții, parti- 
cipînd la conferințe, frec- 
vcntînd cinematografele, 
teatrele ș.a.m.d.

Fiecare tînăr înaintat din 
orașul nostru va fi desi
gur de acord că existența 
unor cazuri ca cel relatat 
la începutul acestui arti
col, nu ne face cinste. 
Fenomenele nesănătoase au 
fără îndoială la rădăcină 
rămășițele trecutului, ră
mășițele putrede ale 
moralei burgheze, care 
au dominat în țara noas
tră pînă într-un trecut nu 
prea îndepărtat. Dar, la 
acest adevăr bine cunoscut 
ne vom opri. Există încă 
pedagogi și chiar utemiș- 
ti deprinși să pună pe 
diversele cazuri de soiul 
celui relatat aici eticheta

„rămășițele trecutului 
blestemat". Ei însă nu se 
gîndesc adînc la lipsurile 
ce mai dăinuie pe alo-

curi în educația politică 
a tineretului. Numai edu
cația politică dă tînărului 
scopuri mari, idealuri no
bile, o concepție justă a- 
sttpra vieții, dragostea 
pentru oamenii muncii și 
încrederea în propriile for
țe. Mai sînt organizații 
U.T.M. care duc o slabi 
muncă de educație politică 
în rîndurile tineretului, li
nii tineri buni, cinstiți, 
fără teamă de greutăți, 
capabili, lasă de dorit prin 
slabul lor nivel politic, 
pfin necunoașterea celor 
mai elementare lucruri, 
despre țelurile noastre, 
despre problemele construi
rii vieții noi. Alți tineri 
mai au o atitudine de pe 
poziția „Mie ce-mi pasa". 
De o serioasă doză de 
indolență au dat dovadă 
utemiștii cu care au locuit 
împreună Jidăveanu Nico- 
lae și Kakșor Mihai.

Ei s-au împăcat cu 
purtarea lor, scuzîndii-se: 
„Noi nu sîntem ca ei". 
Asemenea tineri seamănă 
cu zgîrciții care stau pe 
cufărul lor cu bani, Nu-i

destul să fii tu însuți 
bun ci trebuie să lupți ca 
toți cei din jur să fie 
buni, să nu-și irosească 
zadarnic tinerețea.

Dar o mare vină poartă 
organizația U.T.M. de la 
grupul electrotehnic și in
stalații de la I.G.S.H., 
care deși cunoștea bine cu 
ce se îndeletnicesc acești 
tineri, n-a luat atitudine 
împotriva lor.

Există o legendă veche, 
care vorbește despre un 
codru puternic. Atît de 
des și egal era codrul în- 
cît dacă se clătina un co
pac nu putea să cadă, îl 
sprijineau ceilalți. Dacă 
fiecare colectiv de tineri 
va crește unit viguros, 
asemenea codrului legen
dar, atunci nici un tînăr 
nu va putea cădea în 
mlaștina apucăturilor și 
preocupărilor nesănătoase.

A lupta ca în rîndurile 
tineretului să fie sttrpit 
tot ce e putred, înapoiat, 
nesănătos, 
datorie de 
miștilor, a

aceasta e • 
cinste a ițte- 
fiecărui tînăr,

G. ZOLD,



BIJUTERIILE...
(Urmare clin pag. 2-a)

să facă nimic. Nu era 
tună plină. Și prăpădita 
asta de lună îmi poartă 
sîmbetele. Trebuie să-i mai 
duc un cocoș împintenaf 
și n«gru ca o cioară iar 
fa gît să-i pun o „salbă" 
din două hîrtii a cîte o 
sul de lei care să co
respunda, după serie, una 
în coada celeilalte. Toto
dată o sticlă cu spirt alb 
cumpărată după ce soa
rele apune. Norocul m;u 
că am avut în caseta în 
care păstram inelul și o 
oglinjoară cu rama suflată 
cu duble. Mi-a cerut-o și 
pe aia că, ci-că, a stat 
mult în tovărășia inelului. 
Altfel, n-ar fi chip s-o 
ghicească pe hoață.

Cu spirtul a mers ușor. 
Tot așa cu sutele după 
serie ; le-am schimbat la 
bancă. Cocoș negru și îm- 
pîntenat însă, n-am găsit 
decît la Sebeș.

Și toate astea din cau
za lunii. Că dacă era lună 
plină ehei, nu mai avea 
nevoie de cocoș, de spirt 
și nici de sute. Lua nu
mai oglinjoara, mergea în 
cimitir la ora 12 noaptea 
și razele lunii reflectau in 
oglindă pe hoață. Așa 
însă, pe întuneric beznă, 
trebuie frecțiortat cu spirt 
cocoșul de tăciune lucios 
cu salba la git din sute 
In serie, care, după ce le 
trece prin laboratorul diti- 
sei din „lăcașul spiritelor" 
cică, ar căpăta o însușire 
magică de a înlocui ra
zele lunii și reflectă chi
pul hoaței în oglinda așe
zată orizontal între pinte
nii cocoșului. Norocul 
meu, ca să zic încă odată 
așa, este că madam Clo- 
dilda nu-i avară. In afa
ră de 50 lei pentru con
sultație nu mi-a mai pre
tins un ban fetelor.,.

La noapte trebuie să 
fac 33 de mătănii în fața 
candelei aprinse cu 33

minute înainte de miezul 
nopții și să spun de 33 
ori tatăl nostru cu ochii 
închiși. Apoi, mîine, voi 
merge din nou la madam 
Clotilda și-mi va arăta 
în oglindă chipul hcaței. 
Asta pentru că atunci cînd 
pleacă din cimitir ea va 
înfășură oglinda, de mai 
multe ori, într-o bu
cată de pluș sîngeriu de 
vreo 3 coți (pe care i-am 
dus odată cu cocoșul) 
pentru ca nu cumva să 
fugă imaginea.

— Ei, ai prins „foto
grafia" hoaței ?

— Hoața e... hoț!
— Hoooț!
-- Da hoț.
— Vezi, intrai în păcat 

de nu mergeai ieri ia ghi
citoare.

— Nici n-am mers.
— Păi atunci, cine a 

ghicit pe hoț ?
— Jorj !
— Bărbatul tău ? hm, 

păi și el, și el e... ghicitor?
— Nu e hoț: El e ho

țul. Ieri după-amiază a 
venit la noi acasă un mă
celar, căruia îi vînduse 
inelul și i-a tras o chel- 
făneală...! E la spital a- 
cum. Are trei coaste rup
te și nasul cît un ardei 
borcănat. „Na, na, — zi
cea măcelarul — să te în- 
ceți minte altă dată să 
mai vinzi inele cu piatră 
falsă..."

N. DAN1CU 
membru al cercului literar 

„Flacăra"

Așa cum am arătat în 
cronica apărută in numă
rul trecut, echipa noas
tră de fotbal deși a pier
dut meciul cu 1-0, totuși 
a jucat bine și rezultatul 
ne nedreptățește. După 
aspectul jocului .și pe
rioadele de dominare pre
cum și a ocaziilor avute, 
un rezultat de egalitate 
exprima cel mai just des
fășurarea partidei.

Nu ne vom ocupa de 
arbitrajul care a tost sub 
orice critică, ci revenim 
la unele 
marginea

Repriza 
racterizat 
dominare 
ceasta se 
ceea că am adoptat o tac
tică de apărare, cu Nacu 
retras care a dublat pe 
Popescu, iar Tătaru deși 
centru atacant, a jucat 
mai mult pe postul de 
half. Așa se face că ata
cul nostru s-a bazat doar 
pe 3-4 înaintași în aceas
tă perioadă. In repriza 
11-a, și mai ales după go
lul marcat de Moroianu 
echipa Corvinul a atacat 
mai ..mult și cu 5 -6 jucă
tori. Popescu în această

observații 
acestui joc.
întîia s-a 

printr-o ușoară 
a Farului și a- 
explică prin a-

pe

ca-

I
Note de călătorie

Cunoscut și sub denu
mirea de „Orașul cu ce.le 
4 coline0, Plovdivul este 
ca mărime, al doilea oraș 
după Sofia. El își merită 
cu prisosință numele — 
Plovdiv însemnînd bogă
ție.

Oraș vechi cunoscut și 
de romani sub numele de 
Filipopoli, Plovdivul mai 
păstrează ceva din anii 
aceia, Cea mal înfloritoa
re parte din lunga sa 
viață însă o cunoaște in 
anii de după eliberare. 
Puterea populară a făcut 
din Plovdiv cu adevărat 
un oraș socialist.

Timp de două zile am 
cunoscut viața plină de 
freamăt creator a orașu
lui. Am cunoscut rnulți 
din cei ce au luptat pen
tru zilele fericite de azi 
ca și din cei ce lucrează 
pentru ca fericirea să fie 
deplină, La Combinatul tex 
til „Marița", la faorica 
de pielărie și încălțămin
te, la cea de conserve, 
lucrează oameni harnici 
și pricepttți. Și cît este 
de plăcut să-i vezi pe a- 
ceștîa umplînd pînâ la 
refuz sala de concerte a

Pe marginea jocului de la Constanta
linia 

cores- 
punînd 
pericol 

Roman, 
ca 
să 
în 
tî-

acest

CHifi 
șl 

răspîndlfi
ZIARUL 

„UZINA 
NOASTRA"

repriză a jucat în 
de înaintare și a 
puns pe deplin, 
de multe ori în. 
poarta apărată de
Părerea noastră este 
și în viitoarele jocuri 
fie introdus cu curaj 
echipă acest element 
năr și cu perspective.

Trebuie să ne oprim 
însă și asupra unor as
pecte negative. Deși Con- 
stantinescu a fost cel mai 
bun jucător al nostru în 
meciul cu Farul, muncind 
din răsputeri în tot tim
pul desfășurării partidei, 
totuși a avut unele ieșiri 
care nu caracterizează un 
sportiv fruntaș. El a co
mentat tot timpul deci
ziile eronate ale arbitru
lui, iar cînd a fost trîntit 
în careu de un apărător 
conștănțean, a simulat 
„chipurile" că ar fi fost 
accidentat grav, ca ime
diat după aceea să con
tinue să joace ca și cum 
nu s-ar fi întîmptat ni
mic. Acest lucru bineîn
țeles a dat loc la comen

tarii din partea publicului,

să
11 
a- 
ca 
de 
în

din apropierea colțului te
renului, mingea ajunge la 
Sever aflat în careu la o 
distanță de 4 metri de 
poartă, lateral, care ridi
că peste portarul Nicules- 
cu venit înspre el, spre 
colțul opus unde se afla 
Moroianu complet liber și 
care a reluat nestingherit 
cu capul în poarta goală. 
Dacă Niculesctț nu pă-

pa
pii tea

sus

răsea poarta după 
rcrea noastră golul 
fi parat.

Cele arătate mai
au fost lacunele jocului 
de la Constanța și de 
ceea am considerat să 
sistăm asupra lor ca 
viitor 
numai 
facem 
și de 
mult 
tatori.

Eveniment de seamă
(Urmare din pag. l-a)

participă la această între 
cere peste 170 de brigăzi 
și echipe care eupr.nd 
mai mult de 200 de 
muncitori. Lor H se ală 
tură tot mai rnulți ingi
neri, maiștri și tehnicieni.

Sindicatele desfășoară 
o largă muncă de edu
care a oamenilor muncii 
în spiritul dragostei față 
de muncă, întăririi dis
ciplinei socialiste, îmbogă
țirii cunoștințelor de cul
tură generală, ca și în 
domeniul științei și tehni
cii etc. lată numai un

singur exemplu, la com
binat, în acest an. învață 
în universitățile muncito
rești aproape 2900 de si 
derurgiști. Pe lîtigă aceas
ta. pentru desfășurarea 
muncii cultural-educative 
sindicatele au create 
loace materiale iot 
bogate — cluburi, 
biblioteci și colțuri 
care există aproape 
fiecare secție.

O preocupare impor
tantă o au sindicalele și 
în privința îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și 
sociaie aie oamenilor

mij- 
mai 
sau 

roșii 
în

a- 
in- 
în 
că 
să

să le înlăturăm 
astfel vom reuși 

jocuri mai frumoase 
calitate, 
apreciate

atît de 
de spec-

G. ZOLD

Campionatul orășenesc

epitete rău intenționate 
chiar la adresa antreno
rului Ilie Savu, cum că 
acesta n-a reușit să facă 
o educație sportivă jucă
torilor noștri. Este ade
vărat că Cdhst'anfiiiescu 
s-a remărginit la
fapt în scopul ca arbitrul 
să acorde penalti în fa
voarea Corvinului, și după 
prevederile regulamentu
lui de fotbal trebuia 
ni se dea lovitură de 
metri, dar neacordînd 
ceasta, nu înseamnă 
să recurgem la astfel 
atitudini și mai ales
deplasare care nu atrag 
decît dezaprobarea publi
cului.

La fel trebuie să amin
tim comportarea lui Ni- 
ctilescu I. El în general 
a apărat bine, însă și de 
data aceasta a părăsit de 
cîtejva ori poarta neinspi
rat. Așa se explică și 
golul marcat de Moroianu. 
In cronică am amintit fe
lul cum am primit golul 
însă n-am descris 
De aceea trebuie 
cern acest lucru 
La o aruncare de

faza, 
să fa- 
acum.

tușă

echipa Siderurgia 
cîștigat cu 3-0 jo- 
cchipa I.G.S.H. —

1 Mecanic I.C.S.H. 5 4 1 0 13: 3 9
2 A.S.A. 5 4 0 1 12: 7 8
3 Bluming 5 2 2 1 9: 8 G
4 Mureșul 5 2 1 2 9- 5 5
5 Siderurgia 5 2 1 2 7: 8 5
6 Energia 5 2 1 2 5: 8 5
7 Șantierul 5 0 1 4 2:10 1
8 I.C.S.H. Călău 5 0 1 4 2:10 1

Campionatul orășenesc Că lan. RezuItatele tehnfe
a continuat duminică prin ce înregistralte sînt urmă-
disputarea jocurilor din toarele :
etapa a V-a. In această Bklining — Energia
etapă s-au înregistrat 1-1 A.S.A. — AIureșul
scoruri strînse, excepție 1-0 Șantierul — Meca-
făcînd 
care a 
cui cu

în viata sindicatelor
muncii; ele organizează 
controlul obștesc asupra 
aplicării măsurilor de teh
nică a securității 
și igiena sanitară în pro
ducție. Totodată 
zează trimiterea oamenilor 
muncii la casele Je odih
nă și sanatoriile balneo
climaterice. Prin grija 
sindicatelor anul acesta 
au fost trimiși în stațiuni 
balneare și la tratament 
peste 2.000 de siderurgiști 
și constructori

Gel de-al IV-lea 6on- 
gres al sindicatelor care

muncii

organi-
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orchestrei setiti-siiiifonice 
sau cum, seară de 
seară, la casa operei 
nu se niai găsesc bilete. 
Tot la Plovdiv se mai 
găsesc institutele de me
dicină și agronomie și o 
școală, muzicală.

Vizitarea celor două 
muzee — etnografic și 
arheologic — ne-a dat 
prilejul de a cunoaște și 
mai bine orașul gazdă, 
portul și obiceiurile lo
cuitorilor din regiunea 
Plovdivului. La Muzeul 
etnografic în afara cos
tumelor lucrate cu migală 
și pricepere de harnicele 
fete din Bulgaria, mai 
erau amenajate camere 
specifice locuitorilor de 
diferite clase: de la ca
sele simple ale foștilor ță
rani săraci pînâ la apar
tamentele spațioase, încăr
cate cu tot felul de mă
tăsuri ale ciorbagiilor — 
cum se spune acolo chia
burilor. Tot atît de inte
resant este și muzeul ar
heologic. Cele mal intere
sante sînt obiectele găsite 
în mormintele tracilor.

Printre monedele de di
ferite tipuri și forme, 
printre mirodeniile și va
sele ceramice s-a găsit 
și un ser viei de I aut care 
este lucrat numai din 
aur. El cântărește mai 
mult de 6 kg. I

In luna septembrie, 
Plovdivul a fost în a- 
tenția cercurilor comer
ciale din multe țări ale 
lumii. Acolo s-a organi
zat cel de-al XlX-lea tîrg 
internațional de mostre.

Iu zilele tîrgului orașul a 
cunoscut o afluență deo
sebită. Pe bulevardele lar
gi ale orașului au fost 
arborate drapelele tuturor 
țărilor participante la tîrg. 
Cu o nespusă bucurie 
priveam la drapelul pa
triei noastre.

Grupul de turiști romîni 
a sosit cu o zi înainte de 
deschiderea oficială a tîr
gului. Pavilioanele sînt 
amenajate pe malul sting 
al rîului Marița pe o su

prafață de peste 380.000 
ra.p. Aflăm că începutu
rile acestui tîrg au fost 
făcute în anul 1933 cînd 
s-a organizat o expoziție 
agricolă. Se înțelege că 
participarea a fost cît 
se poate de modestă. A- 
nul acesta la tîrg au par
ticipat în afara țărilor so
cialiste, aproape 500 fir
me comerciale. A fost 
pentru prima cară cînd 
America și Anglia au par
ticipat în mod oficial la 
tîrg. Ce obiecte au fost 
expuse ? Este foarte greu 
de povestit. De la cele 
mai noi tipuri de mașini 
pînă la cele mai practice

orienta 
spre 
sar- 
so-

își desfășoară lucrările în 
aceste zile va 
munca sindicalelor 
cele mai importante
cini ale construcției 
cialiste în patria noastră. 
Sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn, 
ele vor lupta activ pentru 
înfăptuirea prevederilor 
cuprinse în planul de 6 
ani care vor deschide ori
zonturi și mai luminoase : 
desăvîrșirea construcției 
socialiste și perspectiva 
trecerii treptate Ia con
struirea comunismului.

și elegante aparate de 
radio și mașini de cusut.

De un interes deosebit 
s-au bucurat pavilioanele 
țărilor socialiste. Mărfuri 
moderne, simple practice 
— iată principalele ca
racteristici ale exponate
lor din pavilioanele țări
lor socialiste. Ailucnța vi
zitatorilor nu încetează 
decît seara tirzin cînd 
lumina miilor de becuri 
transformă cîmpul larg 
al tîrgului intr-o mare 
de lumină.

Noaptea, orașul Plovdiv 
este și mai frumos. Cu
prins de liniștea scrii cînd 
și ultimul troleibuz s-a 
retras la depou, auzi cum 
se zbat valurile rîului 
Marița. De loc adine, dar 
foarte lat, rîul este în
drăgit de locuitori tocmai 
pentru că dă orașului un 
farmec aparte. De pe 
pod priveam spre partea 
dreaptă unde este cea mai 
înaltă colină. Acolo s-a 
înălțat statuia Libertății. 
Ea reprezintă un ostaș 
sovietic, căruia din dra
goste adîncă locuitorii îi 
spun Alioșa. In drum 
spre Sofia o vom vedea 
mai de aproape.,.

MIRGEA NEAGU
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nic I.C.S.H. 2-0; Siderur
gia — I.C.S.H. Căi: 
3-0.

Echipa A.S.A. a avut o 
comportare bună în par
tida cu Mureșul și a 
Cjiștigat cu 1-0. Jocul 
dintre aceste echipe a fost 
interesant și a dat cîștig 
echipei A.S.A.

Etapa din 30 
brie programează 
tcarele jocuri:

Siderurgia — 
Alecanic I.C.S.H. - 
gia, Șantierul ■ 
ming; Mureșul — I.C.S.H. 
Gălan

In penultima sa ședin
ță comisia orășenească de 
fotbal a luat în discuție 
unele abateri săvîrșite pe 
terenurile de sport. Cu a- 
ceastă ocazie jucătorii Za- 
haria M. (I.C.S.H. Găla 
și Rădulescu S. (Blu-. 
ming) au fost suspendați 
pe cîte 4 etape pentru 
lovire intenționată a ad
versarului. Iar Dionise S. 
(Bluming) a fost suspen
dat pe două etape.

octcm-
urmâ-

A.S.A. ;
- Ener-
- Blu-

Excursie 
la București

Cu ocazia întrecerii 
sportive care se va dis
puta duminică 30 octom
brie în capitala patriei 
noastre, între echipJe 
Dinamo București și Cor
vinul Hunedoara în cadrul 
campionatului din catego
ria A se organizează o 
excursie la București. în
scrierile se fac la O.N.T. 
Carpați, filiala Hunedoara 
pînă azi 27 octomtrie 
orele 20. Costul unui bilet 
este de 130,70 lei.

Cetățeni /
Incheiați contracte pentru 

lînă cu delegații D.C.A. 
și cooperative pentru 
producția anului 1961.

Prin încheierea de corn 
tracte contribuiți la îm
bunătățirea economiei na
ționale și totodată veți 
avea avantaje mari prin 
scutiri de cotă, prețuri a- 
vantajoase și veți putea 
ptimi avansuri la încheie
rea contractelor pînă la 
40 Ia sută.


