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ProMări din toate țărîfe, Bnifi-văî {Spre noi victorii 

in construcții!
Chemare către toți constructorii din I.C.SCH.
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O AMIWIEIFRS^IRUE A TOIEITCIEJIIII Citiți în acest număr:

Joi 19 februarie a.c. s-a împlinit 
un an de cînd tineretului de la sec
ția l-a furnale a combinatului i s-a 
acordat încrederea de a lua sub pa
tronajul său furnalul nr. 3. Sărbăto
rind acest eveniment joi, muncitorii 
secției s-au întrunit îritr-un entu
ziast miting la sfirșitul schimbului 
de dimineață în cadrul căruia tine
rii furnaliști din cele trei brigăzi ce 
deservesc furnalul nr. 3 au fost căl
duros felicitați pentru sîrguința și 
priceperea cu care au răspuns încre
derii acordate, pentru cele 1 100 tone

In cinstea zilei
de s m^RTie

❖ Duminică 22 februarie vor avea 
loc in suburbiile Zlașu. boj. Răceș
ti, e și Ilășdat adunările generale ale 
comitetelor sătești de temei pentru 
dările de seamă asupra activității din 
cuiul trecut. La I3oj și Zlaști comite
tele de femei s-au angajat să orga- 
tuzeze in cinstea zilei de 8 Martie 
și două brigăzi artistice de agitație.

❖ Miercuri 18 februarie a avid 
loc in cadrul I.C.S.H. alegerea comi
siei de femei pe întreprindere. In 
cadrul acesteia s-a prelucrat planul 
de acțiuni privind manifestările în
chinate Zilei Internaționale a Fe
meii. De la 2511-28II vor avea loc la 
I.C.S H. schimburi de onoare pe 
grupuri, șantiere și servicii. In ace
lași timp vor fi organizate o serie 
de manifestații culturale și obștești: 
recenzii de cărți, seri literare, vizi
te la dormitoarele comune etc.

❖ Comisia de - femei din Orașul 
Muncitoresc are în planul de acțiu
ne organizarea pînă în ziua de S 
Martie a unei echipe de dansuri.

Adunarea generală a comitetu
lui de femei din orașul Hunedoara 
va avea loc la începutul săptăminii 
viitoare.

Ungureanu Adam, Luțig Ioan șl 
Alert Adam, sînt trei conducători de 
echipă, prăjitori de minereu la fur
nale. Meseria de prăjitor de minere
uri nu e tocmai ușoară. Să ajungi 
șef de echipă la prăjitoare trebuie 
mai întîi să faci stagiul de prăjitor. 
Cînd unul primește conducerea echi
pei, celălalt spune 
că a devenit „ve
teran”. Prăjitorii 
tineri le zic însă 
veterani și celor 
care au venit de 
mai multi ani aici, 
deși nit sînt încă 
bătrîni.

Venit aici de prin părțile Moldo 
vei, Ungureanu Adam a fost mai 
întîi ghiftar. Asta pînă la mecaniza
rea încărcării furnalelor. După aceea 
trei ani .a fost Încărcător într-o echi
pă. A lucrat un timp și la alegerea 
sterilului din minereu. A dobîndit 
experiență și acum e șeful unei echi
pe de prăjitori. El Împreună cu echi
pa pe care o conduce se îngrijește 
ca totdeauna cuptoarele să fie în
cărcate uniform, iar minereul bine 
prăjit. In treisprezece ani de muncă 
încordată la furnale, acest om nu a 
avut nici o absență nemotivată. E 
un fapt în aparență meticulos, dar
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fontă elaborate de el peste plan în 
decursul anului aniversat.

Dună amiază obișnuita reuniune 
tovărășească din cadrul ,.Joii tine
retului" a fost organizată în cinstea 
tinerilor sărbătoriți. Cu acest prilej ! 
o formație a artiștilor amatori din I 
secția furnale și brigada artistică , 
de agitație de la G.T.E. 2 au pre- I 
zentat frumoase programe artistice

Adunare de protest

Joi 19 februarie in sala clubului 
din O M. a a\ut loc un miting de 
protest împotriva condamnării lup
tătorului grec pentru libertate Mano- 
lis Glezos. In cuvîntul lor, tovarășii 
Deliu Maria, muncitoare la i.G.S.II. 
inginerul constructor E Elefteris, 
tehnicianul T. Costanas și alții au 
cerut eliberarea lui .Manolis Glezos 
și a celorlalți patrioți greci.

In încheierea mitingului partici- 
panții au adresat o moțiune de pro
test către guvernul și parlamentul 
grec

Pentru îmbunătățirea 

muncii culturale

Veternnll ie la cuptoare
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HUflEDOREflE
fă o brigadă care va da îndrumări 
practice pe teren.

Curs de arbitri

Zilele trecute s-a deschis în ora
șul nostru un curs de arbitri pentr-.i 
fotbal la care pot să participe atît 
foștii jucători cît și toți acei iubitor-, 
ai sportului care doresc să și perfec
ționeze cunoștințele în această dire,'- 
ție. Cursul se desfășoară în localul 
școlii maghiare, în fiecare marți 
intre orele 18-20, iar înscrierile se 
pot face zilnic la sediul U.G.F.S. 
raion Hunedoara.LAMINOARELOR DE LA REȘIȚA —

numai oțel de bunfi calitate
Noi, laminoriștii de la Reșița, am 

primit cu bucurie chemarea siderur- 
giștilor hunedoreni de a da patriei 
mai multe laminate. Îndată după 
ce am analizat posibilitățile de spo
rire în acest an a producției de la
minate, am și răspuns chemării ce 
ne-ați adresat-o. Angajamentul nos
tru este de a produce în anul atesta 

fiu de țăran sărac. Pe vremea copi
lăriei sale în sat nu exista școală. 
La școală la oraș, părinții n-au avut 
posibilitate să-l dea să se poată 
bucura de lumina științei de carte. 
De mic “Tropii n-a cunoscut altceva 
decît munca.

Șaptesprezece ani a fost ghiftar, 
a împins cu pal
mele bătătorite va- 
gonetul greu la 
gura furnalelor, 18 
ani se împlinesc a- 
cum decînd lu
crează numai în 
prăjitoare. In total 

35’ de ani de activitate Ja furnale. 
Acum e șef de echipă la 12 cuptoare 
unde conduce munca mai multor 
oameni. Și muncește bine. Ține ca 
în încărcătură să nu treacă bulgări 
neprăjiți. Aceștia dăunează mersului 
furnalului — spune bătrînul prăji
tor celor mai tineri. Un calcul su
mar arată că de cînd muncește la 
furnale tovarășul Merț a încărcat, 
prăjit și descărcat din cuptoare circa 
140.000 tone minereuri 'de fier. Și 
nici cum nu șe dă bătut. Țara cere 
siderurgiștilor mai multă fontă și 
bătrînul muncitor, alături de tovară
șii săi de lucru, pune cu tot .sufle
tul umărul la mărirea producției.

I. GARAIAfllJ

însuflețiți de documentele Plena
rei CC. al P.M.R. din noiembrie 
1958 și conștienți de mărețele sar
cini ce stau în fața siderurgiștilor 
hunedoreni privind sporirea conii- 
nuă a producției de metal, colectivul 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din cadrul grupulu de șantere mon
ta j-instalații II (laminorul de 659 
mm) cheamă la întrecere socialistă 
pe anul 1959 toate unitățile de pro
ducție din I.G.S.H. pentru termina
rea înainte de termen a tuturor con
strucțiilor industriale și social-ciil- 
turale

Totodată, colectivul de muncă al 
laminorului de 650 și-a luat o serie 
de angajamente cum ar fi:

— îndeplinirea planului valoric pe 
anul 1959 la data de 27 decem
brie a.c.;

— mărirea productivității muncii 
față de cifra planificată cu 1 la 
sută;

— reducerea prețului de deviz la 
materiale manoperă, utilaje și regie 
cu 440.000 lei față de sarcina plani
ficată.

IN ÎNTRECERE cu reșițenii

Producție rîrf la secția l-a furnale
Colectivul de muncă de la secția 

l-a furnale din combinat se află 
în plin avînt pe frontul producției. 
Toate forțele de aici sînt îndreptate 
spre creșterea zilnică a producției de 
fontă. Ca urmare a acestui fapt, a 
patriotismului dovedit în muncă de 
furnaliști în zilele de 17 și 18 fe
bruarie a. c. furnaliștii de la furna
lele 1-4 au obținut cea mai mare

............— ■ ■_ ' ,

5 500 tone laminate peste plan și 
sîntem hotăriți să-1 îndeplinim. De 
altfel, primul pas pe acest drum 
l-am făcut în luna ianuarie. In pri
ma lună din noul an linia mijlo
cie a laminoarelor de la Reșița și-a 
î'-.i.ecut producția planificată cu ze
ce procente.

Sîntem siguri că succesele noas
tre vă bucură și pe voi, dragi lami
naturi hunedoreni. De aceea vă ce
rem mai mult sprijin în cîteva

Scrisoare deschisă 
laminatorilor de la blaming

probleme. Cunoașteți că 90 la sută 
din oțelul pentru producția liniei 
noastre mijlocii îl primim de la 
blumingul din Hunedoara. Felul 
cum colectivul acestui laminor a în
țeles să ne ajute, nu ne mulțumeș
te pe deplin și iată de ce :

in luna ianuarie, precum și în 
februarie am primit brame 160 ori 
160 și 200 ori 200 cu profile neco
respunzătoare. rombice. Acest oțet 
oricît ne am străduit, n-a putut 
avea altă soartă decît cea de rebut. 
De pildă din șaria numărul 3,048 
circa 3.500 kg. otel a fost sortit 
rebutului. Asemenea exemple sînt 
mai multe. Gredeți-ne că întregul 
nostru colectiv de laminatori nu are 
interesul să producă rebut in contul 
laininatorilor hunedoreni. Este o ri 
sipă care dăunează economiei na
ționale.

Apare tot mai frecvent și un alt 
aspect. Diferite brame poartă la un 
capăt un număr, iar la celălalt alt 
număr. Gîndiți-vă că într-o astfel

Pe lîngă realizarea acestor obiec
tive, colectivii s-a mai angajat 
să termine înainte de vreme o serie 
de lucrări importante printre care .

— terminarea lucrărilor ce apar 
țin grupului montaj-instalații de la 
cuptorul nr 1 cu propulsie la data 
de 10 aprilie și la data de 28 a ace
leiași luni a cuptorului nr. 2;

— terminarea montări: podurilor 
rulante 100/20 tone și 30/5 
tone pînă Ia t martie a. c., a 
utilajului din zona a doua la 23 
martie, iar montajul utilajului din 
zona a treia la 12 aprilie I960;

— începerea rodajului de ansam
blu ai utilajului din zona a I-a la 
data de 17 aprilie, iar a celui din 
zona a doua și a treia la 25 apri
lie a c.

Pentru îndeplinirea cu succes a 
acestor angajamente, vor fi luate 
o serie de măsuri privind o mai 
bună organizare și conducere a șan
tierelor și a punctelor do lucru, se 
va pune un mare accent pe îmbună
tățirea gospodăririi materialelor și 
altele.

producție zilnică din istoria furna
lelor vechi ceea ce a făcut ca pla
nul de producție al acestor două 
zile să fie depășit cit 181 tone fontă.

O contribuție de seamă la obține
rea acestei producții vîrf au adus-» 
furnaliștii din echipele tovarășii»? 
Gîndea Iosif, Bartoc loan, Jeler 
Nicolae, Ghiroșca loan, Bîldea loan 
și alții.

de situație nu mai putem fi siguri 
ce oțel introducem în fabricație. Mai 
mult decît atît, pentru unele șarje 
se întocmesc mai multe buletine de 
analiză care nu seamănă cîtușl d» 
puțin între ele. Spre exemplu, șarj* * 
numărul 380 era însoțită de două 
buletine de analiză. Pe unul era 
indicat Ol. 38 b, iar pe celitalt 
OL 50 b. Șarja numărul 388, după 
buletinul nr. 3199. o puteam lua drept 
OL 43 b, iar după buletinul 
nr. 2221 era OL 38 b. Alte șarje au 
chiar trei buletine de analiză cu di
ferențe foarte mari la conținutul de 
carbon și mangan. Datorită acestor 
anomalii se întîmplă ca pe baza pri
mului buletin primit, oțelul să intre 
direct din vagon în cuptoarele de 
încălzire și apoi în fabricație. Ulte
rior, analiza laboratorului nostru 
arată că oțelul folosit nu corespunde 
comenzii pe care am executat-o. Vă 
dați seama cît costă o astfel de gre
șeală ?

La Comitetul orășenesc de partid 
a fost organizată în ziua de 18 fe
bruarie o ședință la care au parti
cipat în afara reprezentanților Sfatu
lui popular regional, Comitetului 
orășenesc de partid Hunedoara și 
Sfatul popular orășenesc, delegați ai 
principalelor întreprinderi și institu
ții din orașul nostru. Scopul acestei 
consfătuiri a fost adaptarea unui 
plan de măsuri pentru o mai bună 
organizare și desfășurare a muncii 
culturale de masă în vederea parti
cipării la cel de al V-lea concurs 
ale sindicatelor In acest scop exis- 

care dovedește o atitudine înaintată 
față de muncă. Pentru munca depu
să, tovarășul Ungureanu a fost 
decorat cu „Medalia Muncii".

★
...La prăjitoare sînt mulți oameni 

de nădejde. Tovarășul Luțig loan 
pentru activitatea depusă este apre

ciat în munca sa, lucru pentru care 
a fost ales în Comitetul orășenesc 
de partid. El este nu numai unul 
dintre cei mai activi agitatori care 
popularizează politica partidului 
nostru și succesele eroicului nostru 
popor muncitor, dar este și fruntaș 
în producție. Echipa pe care o con
duce, dovedește zilnic prin fapte 
răspunderea ce o are în munca pen
tru alimentarea furnalelor cu mine
reu bine pregătit. Ea a dat cu regu
laritate zeci și sute de tone de mine
reuri prăjite peste plan.

Printre prăjitorii de minereuri 
mai există unul, care se spune că 
ar fi cel mai vechi acolo. Este Merț 
Adam. E de prin părțile Boțului,

Adresăm pe această cale conduce
rii combinatului siderurgic din Hu
nedoara și larninatorilor de la blu- 
tning un călduros apel de a cerceta 
și a lua măsuri ca cele sezlsate 
să-și găsească sprijinul efectiv pen
tru ca în viitor să nu se mai repete, 
iar în întrecerea în care ne-am anga
jat să obținem numai succese.

Ing. SAVU CONSTANTIN 
șeful liniei mijlocii

BITEA MATEI 
maistru șef

PONGRATZ IOAN
Secretar al organizației de bază 

P.M.R.
CALGAT1NGE VALENTIN 

laminator
G. M REȘIȚA
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ÎN ÎNTREOERE1=ENTRU
sporirea

Oțelăria Martin de la Reșița, re
construită după o existență de a- 
proape 80 de ani, la 31 decembrie 
1958 a început să producă din nou. 
Ca un simbol a! începerii bătăliei 
pentru sporirea producției de oțel, 
comunistul loan Bădeseu a elabo
rat prima șarjă rapidă, din noul 
cuptor. Asemenea succese au conti
nuat să obțină oțelarii reșițeni 
odată cir începerea anului 1959 în 
dorința de a da economiei naționale 
cu 48 la sută mai mult otel decîl 
în 1958...

din

Răsunetul chemării 
hunedorenilor

In Combinatul Metalurgic 
Reșița aproape în fiecare secție se 
vorbește de chemarea la întrecere 
lansată de siderurgiștii hunedoreni.

Pe șantierul de construcții al fa
bricii de locomotive Diesel electrice, 
care se vor fabrica în curind pentru 
prima dată în țara noastră, cons
tructorii au fost de asemenea însu
flețiți de această chemare.

La porțile principale ale combina
tului sînt expuse panouri vizibile 
care arată că metalurgiștii de aici 
au răspuns chemării cu următoarele 
angajamente; 30.000 tone oțel din 
care se pot fabrica 273 locomotive 
tip 150.000 ; 40.000.000 lei economii 
față de prețul de cost planificat; va
loare a douăzeci de crețe, sau a 11 
turbine de 4.500 kw; depășirea pla
nului producției globale cu 8.000.000 
lei etc.

Chemarea siderurgiștilor hunedo
reni a trezit îndeosebi la fapte mă
rețe elanul oțelarilor revițeni. Comu
nistul Borduz Lazăr s-a angajat de 
pildă, ca din cele 30.000 tone de 
oțel care se vor elabora peste plan, 
11.000 tone să le producă schimbul 
pe care îl conduce. Schimbul mai
strului Călin Florea din hala de 
turnare s-a anga.iat să toarne 11.000 
tone de oțel peste sarci.iile de plan 
firi pierderi și fără rebuturi.

— Șarjele pe care le vom elabo
ra vor fi mai mult de 90 la sută ra
pide ; vom face ca pînă la sfîrșitul 
anului producția de oțel btin să a-

IN ȘCOLILE DIN ORAȘUL HUNEDOARA

poate fi
Reducerea numărului de corigenți 

-- iată una din problemele cele mai 
importante ale trimestrului II al 
anului școlar 1958-1959. La rezol
varea ei sînt chemați să răspundă 
pedagogii și părinții elevilor, sînt 
chemați să răspundă toți cei care 
se ocupă cu munca de instruire și 
educare a tinerelor vlăstare.

Transformările economico-sociale 
care se înfăptuiesc în orașul Hune
doara, munca plină de abnegație și 
devotament a oamenilor muncii au 
făcui să tresară și inimile celor care 
au sarcina de a da patriei un tineret 
cu temeinice cunoștințe, educat îr. 
spirit nou.

Cu icâle eforturile depuse în- școli 
pentru buna desfășurare a procesu
lui instructiv-educativ, la sfîrșitul 
primului trimestru din acest an 
școlar, mai sînt și elevi râmași 
corigenți. Dată fiind aceas
tă situație, pedagogii din școlile ora
șului Hunedoara au datoria ca, 
muncind fârâ rezerve, întrebuințînd 
metode și procedee potrivit cu parti
cularitățile de vîrstă și posibilitățile 
de asimilare ale fiecărui elev, sa se 
preocupe direct de situația elevilor 
corigenți. Pentru ca numărul elevi
lor corigenți să fie redus, practica 
recomandă :

Pentru elevii corigenți pe trimes
trul I să se organizeze meditații co
lective pe școală, separat pentru 
clasele I-IV și separat pentru cla
sele V-VII care vor fi conduse de 
către un profesor. Elevii rămași cori
genți pe trimestrul I își vor pregăti 
jici temele pentru a doua zi, Pe 

jungă la 7 tone pe fiecare metru 
pătrat de vatră... Acestea sînt do
rințele unanime ale reșițenilor.

Șarje elaborate sub 6 ore
Oțelarii reșițeni și-au cucerit fai

ma de maiștrii ai șarjelor rapide. 
De ia începutul anului și pînă ia 
jumătatea lunii februarie, timpul 
mediu de elaborare a unei șarje (la 
capacitatea cuptorelor oțelăriei nu
mărul 1 de Ia Hunedoara) nu între
ce 6 ore. Iată ce spune despre o 
asemenea performanță, prim-topito 
rul Constantin Moraru de la C.M.R. :

— Bătălia pentru șarje rapide tre
buie să înceapă de la pregătirea 
materiilor prime. Fierul vechi să so
sească la cuptoare bine sortat. In 
componența încărcăturii metalice să 
existe, sortat pe troace, fier vechi greu 
ușor, deșeuri de la prelucrarea lin- 
gourilor, scoarțe din hala de turnare 
și șpan. Granulația calcarului șl a 
varului să nu depășească prescripți- 
unile tehnologice. Avînd asigurată o 
astfel de aprovizionare, echipa pe 
care o conduc a reușit să termine de 
obicei încărcarea cuptorului în nu
mai o oră. Lucrînd în alte condiții 
anul trecut încărcarea dura pînă la 
3 ore.

Scurtarea timpului de elaborare 
a șarjelor depinde în mare măsură 
și de felul cum se lucrează în cele
lalte faze pe șarjă. Încă din perioa 
da de încărcare, regimul termic al 
cuptorului, pentru a compensa pier
derile de căldură prin deschiderea 
ușilor și pentru a topi încărcătura 
mai repede, se menține maxim. Tre
buie avut mare grijă ca introducerea 
fontei lichide să se facă numai după 
ce începe să se topească bine încăr
cătura metalică. Găsind timpul optim 
de introducere a fontei, se poate 
scurta timpul de topire a oțelului, 
precum și fazele următoare. Din prac
tica noastră am observat că de la 
introducerea minereului pentru de- 
carburare. la maximum o oră, șarja 
poate fi elaborată.

Experiența oțelarilor reșițeni ofe
ră multe învățăminte pentru elabo
rarea șarjelor rapide. Prim-topitorii 

redus numărul corigentelor
subliniat că la unele școli au și în
ceput asemenea meditații. Unii elevi 
ca Bordeianu Nicolae, Dăneasa 
loan și alții de la Școala medie mix
tă O.M. se pregătesc temeinic în 
vederea asimilării cunoștințelor. Alți 
elevi ea Pop Ladislau (corigent la 
trei obiecte) și Picus Eugen (cori
gent la două obiecte) s-au prezentat 
la meditație fără cărți și caiete. 
Aici apare și lipsa de grijă a pă
rinților care nu i-au controlat la 
plecare.

lAi alt procedeu care duce la mic
șorarea numărului de corigenți, 
este munca profesorului și a învăță
torului cit fiecare elev rămas cori
gent. Elevul trebuie ajutat să asi
mileze cunoștințele de pc trimes
trul 1 și să se adapteze treptat la 
cunoștințele de pe trimestrul II. In 
acest scop, unii pedagogi au și tre
cut la acțiune, așa cum sînt învăță 
toarea Băț Sidonia, profesorii Riș- 
cuța Elena, Găvănescu Ana. Bărbu- 
lescu Elena etc. In aceste cazuri se 
observă că munca depusă cu insis
tență, cu rabdare și afecțiune părfn- 
tească face pe elev să vadă în 
pedagog un al doilea părinte.

Stimularea elevilor foști corigenți 
care fac. progrese constituie de ase
menea un procedeu mobilizator pen
tru restul elevilor. Elevii corigenți 
trebuie să învețe zi de zi. Preocupa
rea lor să fie numai cartea. Ei vor 
face acest lucru dacă abservă că de 
situația lor se interesează deopotrivă 
școala și familia.

Familia, părinții elevului corigent 
trebuie să organizeze regimul zilnic 

Vasile Mocea', Constantin Moraru și 
loan Bădeseu au elaborat șarje cu 
cea mai scurtă durată. Economia de 
minute pentru ei constituie o adevă
rată pasiune. La ajustarea cuptoru
lui, care o încep chiar înainte de a 
porni șarja din cuptor, folosesc doar 
15 minute. înainte vreme, această 
operațiune dura pînă la 30-40 de 
minute. Destuparea șticului se face 
în numai 2 minute, fără a întrebuin
ța oxigen ; scurgerea șarjei din cup
tor nu durează mai mult de 4-5 
minute. Cum s-a ajuns aici ? Față 
de hunedoreni, reșițeni» folosesc alte 
materiale pentru astuparea șticului 
cum ar fi magnezita praf și granu
lată, făină de lut și praf de cocs. 
Un știe dintr-o astfel de compoziție 
se dezbate cu mult mai ușor. O a- 
tenție deosebită se acordă întreținerii 
și mai ales curățirii orificiului de 
scurgere, după fiecare șarjă. Diame
trul de 18-20 centimetri este menținut 
în permanență, iar cînd prezintă 
uzuri, la intervale de circa două 
săptămîni se reface din nou.

GR1ȘAN OLIVIU

Impresli 
de spectator

Recent formația de estradă a 
I.G.S.H. a venit în fața publicului 
hunedorean pentru a umple, în oare
care măsură, un gol al vieții cultu
rale din oraș : raritatea spectacole
lor distractive. Gum era firesc, spec
tacolul .,Vreau să cînt” prezentat 
de formația I.G.S.H. a atras în sala 
Teatrului nou un public numeros 
care, trebuie spus de la început, a 
răsplătit cum se cuvine străduința 
artiștilor amatori

In linii mari spectacolul a plăcut. 
Șiragul de melodii — din muzica 
ușoară și muzica populară romîneas- 
că — înșiruit de-a lungul a două 
ore, îți creează de cele mai multe 
ori impresia că țe afli In fața unei 
formații de estradă mai mult decît 

al elevului în așa fel ca observarea 
să nu lipsească nici un moment. Pă
rinții elevului corigent ar trebui 
de asemenea să se intereseze săp- 
tămînal de situația școlară a copi
lului lor.

Trebuie avut grijă ca atît școala, 
rit și familia să-și îndrepte ajutorul 
spre elev. însă munca independentă 
a acestuia să nu fie știrbită, ci dim 
potrivă. Greșit procedează unii pă
rinți, care în scopul ajutorării ele
vilor. le fac temele, considerind că 
prin aceasta „ajută” pe elev. Numai 
munca independentă este singurul 
mijloc care duce la dezvoltarea In
strucției și educației la elev.

Tome aceste măsuri și inițiative 
— precum și altele, pe care cadrele 
didactice din orașul nostru le vor 
preconiza șl aplica în viitorul apro
piat — vor duce fără îndoială la 
reducerea simțitoare a numărului 
de corigenți, la întărirea procesului 
de învățăinînt în școlile din Hune
doara.

Profesor 0. IORGOVAN

Actiuitate cultural-tehnică
lor de oțel" și altele. Ultima dată 
inginerul Rădulescu Gheorghe a 
prezentat conferința: „Noutăți teh
nice în siderurgie", urmată de o 
relatare în legătură cu recenta vizi
tă pe care a făcut-o la cîtava oțe- 
lării din R. D, Germană.

I. VLADUȚ 
corespondent

La secția î-a G.S.M. își desfășoară activitatea cu bune rezultate 
peste 60 agitatori, care militează activ la lămurirea oțelarii .r asupra 
Măririlor partidului și guvernului, asupra problemlor de politică inter
nă și internațională.

In joto: agitatorul I. Drașovea explicind oțelarilor animați la 
colțul roșu ultimele evenimente inter naționale.

amatoare. Aceasta datorită exigenței 
tovarășilor T. Veisler și H. Roth 
în orientarea generală a spectacolu
lui, în selecționarea melodiilor in
cluse în repertoriu, cit și interpretă
rii merituoase dovedită de soliș
tii vocali și orchestră.

In „Vreau să cînt" apar mulli 
soliști cunoscuți încă din spectacolele 
anterioare, prezentate de formația de 
estradă a I.G.S.H. Urmărindu-i în 
deosebi pe aceștia din urmă — Bu- 
larca Ion, Jana Epure, Maria Roth, 
Țacu Gheorghe, Eugen Tarhon — 
se observă că, spre deosebire de pî 
nă aci, interpretii au cîștigat mult 
în ce privește familiarizarea cu sce
na și publicul, că procesul maturi
zării lnr artistice este în plin avînt. 
Același lucru se poate spune și des
pre Maria Nicolae, Silvia Mihai, 
Maria Gunțan, Marius Florea, care 
împreună cu cel dinții au cîștigat 
pe merit simpatia publicului. Nicu 
Glisman deși este un bun interpret 
a rămas încă sclavul uuui joc de 
scenă adesea exagerat, artificial. 
Bine interpretează — din toate 
punctele de vedere, inclusiv joc de 
scenă — „Di căluțule".

Și în ce privește prezentarea pro. 
gramului, foimația de estradă a 
l.G.S H. a făcut progrese. IndeosetA 
prin aceea că — scutind publicul de 
„umorul” silit, ieftin, care se înră-

Fapte aie telefoniștiicr
macazurilor de la liniile ferate. Eco
nomiile făcute la lucrările menționa
te sînt de 6.850 lei. S-au remarcat 
în muncă tovarășii: Mateiescu Ivan, 
Șold loan și Pona loan.

A BOKOȘ 
corespondent

Muncitorii secției telecomunicații 
din direcția transporturi au terminat 
recent lucrările celor 18 circuite 
telefonice (începute în luna ianua
rie), au confecționat 19 aparate tele
fonice din piese recuperate și 40 
cutii de protecție pentru încuietorile

/Noi tineri primiți în CI.T.M.
Membrii biroului organizației

U.T.M. de la mecanicul șef din
I.G.S.H se ocupă cu perseverență

mai esen- 
însuficlen- 
acompani- 
supărător. 
pe soliștii

dăcinase în practica artiștilor noștri 
amatori — de data aceasta — pre
zentarea poetică reușește să-l trans
pună cu anticipare pe spectator în 
cadrul din care este desprinsă melo
dia anunțată.

Spectacolul muzical „Vreau să 
cînt" are însă și cîteva scăpări, care 
fără a-i scădea valoarea artistică îl 
privează totuși de succesul deplin 
pe care l-ar merita. Cele 
țiale din acestea par a fi 
ța momentelor vțsele ți 
amentul prea puternic, 
care uneori ii acoperă 
vocali. îmbogățirea spectacolului cu 
mai multe momente vesele presă
rate, la locul potrivit, de-a lungul 
celor două ore i-ar da spectacolului 
o notă în plus de vioiciune. De ase
menea o moderare a tendinței ce se 
face simțită la orchestră, de a se 
afirma printr-un acompaniament 
strident, nu poate aduce altceva de- 
cît cîștig de cauză artiștilor ama
tori.

Nu se poate spune că în aceste 
sumare recomandări stă tot ceea ce 
ar putea asigura succesul deplin 
formației de estradă a I.C.S.H. Sîn- 
tem convinși însă, că 
considerare ar duce 
numărului celor care 
firească de a reveda 
col muzical reușit.

luarea lor tn 
la creșterea 

simt pornirea 
acest specta-

de pregătirea politică a tinerilor 
care doresc să fie primit; ca membri 
în organizație. Rezultatele n-au în 
tîrziat să se arate. De curînd, tova
rășii Istrate Constantin, Honceru 
Constantin, Drăghîci Traian și Pău
na Constantin au trăit un mare eve
niment : adunarea generală a hotă- 
rît primirea lor în rîndul organiza
ției U.Ț.M, Emoționați, ei s-au an
gajat să muncească cu mai mult 
spor și să păstreze calitatea de ute- 
miști.

•. 8ONSTANT1N 
corespondent

In cadrul activităților cultural- 
tehnice organizate de comitetul sin
dical și biroul organizației U.T M. 
de la O.S.M. I, la colțul roșu al 
secției și la cabinetul tehnic al com
binatului s-au ținut în fața oțelarilor 
numeroase conferințe cu caracter 
tehnic oă l „Dozarea cuptoarelor 
ftțarțltt", „Datpre evitarea pierderi-
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VIAȚA' DE PARTIDPentruA o mai bună conducere MUNCII SINDICALE Să nu distrugem locuințele,

siderurgiștii dinIn aceste zile 
combinatul nostru desfășoară larg 
întrecerea socialistă pentru îndepli
nirea angajamentelor luate, de a da 
patriei tot mai mult metal peste 
plan. Este cunoscut faptul că succe
sele în întrecerea Socialistă depind 
în mare măsură de felul cum orga
nizațiile sindicale organizează și 
conduc întrecerea, cum acestea sînt 
conduse de organizațiile de partid la 
locurile de muncă.

La secția Ii-a furnale deși organi
zația de bază s-a preocupat în oare
care măsură de această problemă, 
se mai manifestă încă lipsuri seri
oase în ceea ce privește conducerea 
concretă și permanentă a comitetului 
de secție.

De la bun început trebuie arătat 
că întrecerea socialistă nu stă în 
centrul atenției organizației dc baza 
și a comitetului de secție. Cele 11 
grupe sindicale nu sînt ajutate sa 
traiasca o viață proprie, să mobili
zeze pe furnaliști pentru realizarea 
obiectivelor principale ce Je stau 
în față. Angajamentele sint genera
le, șablon și în marea lor majoritate 
sună cam în telul următor: „Voi 
fi punctual la lucru, voi presta două- 
trei ore muncă voluntară."

Nici biroul organizației și nici 
comitetul de secție n-an căutat să 
cunoască felul cum sînt organizate 
kinsfătuirile de producție, care con- 

itnie de altfel mijlocul principal 
de stabilire de obiective concrete în 
întrecere. Consfătuirile pe grupe sin
dicale nu se țin luni de-a rîndul 
și chiar atunci cînd se țin, ele sînt 
formale.

Munca de agitație este în general 
ruptă de problemele întrecerii, de 
problemele producției. Comitetul de 
secție nu s-a preocupat suficient de 
o largă publicitate a rezultatelor 
obținute în întrecere. In secție exis
tă doar un singur grafic pe care 
rezultatele n-au fost trecute de mult 
timp.

In cadrul comitetului sindical s-a 
creat o atmosferă nesănătoasă, prin 
faptul că o parte din membrii comi
tetului de secție n-au depus nici o 
activitate sindicală. Așa de pildă to
varășul Oancea Dionise responsabil 
cu problema întrecerii socialiste, pe 
motivul că nu a fost ales președinte, 
a refuzat din capul locului sa mun

cească pe linie sindicală. Această 
"titudine respingătoare față de în
crederea acordată de către masa 
furnaliștilor trebuia să fie în atenția 
biroului organizației de bază și să 
tragă la răspundere pe tovarășul 
D. Oancea pe linia de partid. Dar, 
acest lucru nu s-a făcut. Văzînd că 
nimeni nu sezisează și nu ia măsuri 
față de el și alți membrii ai comite-

tului au început să neglijeze munca 
sindicală. Astfel, tovarășul Nicolae 
Gheorghe nu numai că. nu s-a preo
cupat de rezolvarea problemelor ce 
îi cădeați în sarcină, dar n-a justi
ficat cu nimic nici existe ița sa ca 
membru în comitet.

Slab s-au achitat de sarcinile în
credințate de comitet și tovarășii 
Mustață Vasile și Haida Gheorghe.

Vinovați față de această situație 
se fac și ceilalți membri ai comitetu
lui în frunte cu tovarășii Mărcules- 
ctt Nicolae, președinte și tovarășul 
Adrian Mihai secretar, care n-au 
luat nici o atitudine hotărîtă pentru 
a curma din rădăcini lipsurile și 
abaterile de care au dat dovadă cei 
cărora muncitorii de la furnale le-au 
încredințat conducerea muncii sindi
cale.

Organizația de bază și îndeosebi 
biroul ei poartă o serioasă răspunde
re pentru această stare de lucruri. 
Deși majoritatea lipsurilor existente 
erau cunoscute de către birou, totuși 
el n-a luat măsurile cele mai eficace 
pentru înlăturarea lor. Doar recent 
și mai precis în ziua de 12 februarie 
cînd a avut loc dezbaterea proiectu
lui contractului colectiv pe anul 
1959, au fost luate unele măsuri or
ganizatorice împotriva celor care au 
înfrînat munca sindicală la secția 
doua furnale. Astfel pentru inactivi
tate și abaterile manifestate 
D. Oancea și Gh. Nicolae, 
an fost schimbați din comitetul sin
dical. în locul lor fiind aleși alți 
tovarăși.

Este necesar ca birou! orga;
ției de bază în viitor să ia astfel de 
măsuri care să asigure buna condu
cere politică a întrecerii socialiste. 
In felul acesta va contribui la rea
lizarea și depășirea angajamentelor 
luate de furnaliști, de a mări produc
ția de fontă.

statul 
muncii, 
noastră 
ritm de 
Cartiere

Caracteristic pentru Hunedoara 
nouă, pentru orașul siderurgiștilor 
zilelor noastre, nu sînt numai uria
șele obiective ale industriei siderur
gice făurite în anii puterii populare, 
ci și marea grijă pe care 
nostru o poartă Oamenilor 
Poate nici un oraș din țara 
n-a cunoscut un asemenea 
dezvoltare ca Hunedoara,
întregi de blocuri cu mii ți mii de 
apartamente împînzesc plaiurile, odi
nioară pustii, din jurul uzinei. In 
aceste apartamente moderne, confor
tabile locuiesc oamenii muncii : fur
naliști, oțelari, cocsari, laminoriști 
cu familiile lor.

Cit de mare este bucuria pe care 
o trăiește o familie care se mută 
într o locuință nouă ! Mulți dintre

IN LIBRARII

iiza-

GH. ZAHAR1A
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păstrăm coi
cei care s-au mutat în apartamente 
noi știu că ridicarea blocurilor de 
locuințe a necesitat din partea sta
tului cheltuieli de sute și sute de 
milioane lei. că pentru fiecare apar- 
timent s-a depus muncă, eforturi, 
înțelegerea faptului că blocurile con
struite au necesitat mari eforturi 
fi îanciare din partea statului, îm
ple! ită cu preocuparea firească pen
tru confort și igienă, pentru odihna 
binemeritată după o zi de muncă, 
face ca numeroși locatari ai noilor 
blocuri să îngrijească așa cum tre
buie apartamentele ce le-au fost da
te în folosință, să le păstreze. Cu
vinte de laudă în această direcție 
pot fi spuse despre familiile munci- 
f irilor Kutes Rudolf, Solar Iosif din 
O M blocul nr. 39 și multe altele 
care îngrijesc apartamentele, dove
dind astfel preocupare pentru păs
trarea avutului poporului.

Sînt însă frecvente cazurile cînd 
blocurile date în folosință suferă mari 
stricăciuni din partea celor care le 
locuiesc. Multe stricăciuni sînt pro
vocate de cetățenii care își instalea
ză antene pe acoperișurile blocuri
lor. Prin țiglele sparte pe pră
jinile antenelor apa de ploaie și din 
topirea zăpezii curge în voie în 
podurile blocurilor șubrezindu-le în
cetul cu încetul. Sînt cazuri cînd 
unii locatari ca de exemplu Varga 
Ștefan și Pușcaș Gheorghe din blo
cul- nr. 35, demolează sau ridi
că ziduri în încăperile blocului din 
proprie inițiativă, deși este știut 
că asemenea transformări sînt inter
zise.

l'na 
duc la 
stituie
rea instalațiilor de apă. Din pricina 
murdăriei și a neglijenței gospodi
nei Elena Mamachis, care a lăsat 
robinetul deschis și canalul înfun
dat de murdărie, a inundat în dimi
neața zilei de 18 februarie subsolul 
blocului 30. Din camera pe care o 
ocupă Nfcolae Constantin din
blocul 50 curge apă în alte camere 
și apartamente, stricînd zidurile,
umeaind locuințele. Acest cetățean

din principalele cauze care 
deteriorarea blocurilor o con- 
slaba grijă pentru întreține-

Cresc rîridurile partidului
In fiecare an rîndurile partidului 

nostru cresc cu noi contigente de 
muncitori fruntași în producție, în 
activitatea politică și obștească care 
își consacră toate forțele, luptei pen
tru întătrirea patriei.

Numai de la începutul anului și 
pînâ în prezent biroul comitetului 
orășenesc de partid a confirmat pes
te 110 noi membri și candidați de 
partid. Este îmbucurător faptul că 
printre tovarășii confirmați marea 
majoritate sînt muncitori care lu
crează direct la agregate și mașini.

In munca politică de primire în 
partid s-au evidențiat în mod deose

bit organizațiile de bază din cadrul 
combinatului nostru și îndeosebi cele 
de la secțiile de bază cum sînt: 
oțelăriile Martin veche și nouă, fur
nalele 1-4, sectorul G.F.U. și altele.

In rîndul acestor organizații de 
bază au fost atrase elemente devota
te cu trup și suflet partidului cum 
sînt de pildă tovarășii Ioncscu loan, 
macaragiu, Nedelcu loan, electrici
an, Ionescu Dumitra, muncitoare, 
Iștvan Iacob, Diaconii Gavrilâ și 
Pavel Ion, mecanici de locomotivă. 
Grădinarii Ștefan, turnător și mulți 
alții.

toată grija I 
ține ușa mereu încuiată și nu dă 
posibilitate instalatorilor să intre 
în locuință spre a remedia defecțiu
nile conductelor de apă. In blocurile 
din cvartalul „Poșta nouă" date 
recent în folosința tineretului, came
rele, mobila, instalațiile de apă sînt 
prost întreținute. In unele aparta
mente, ca acelea locuite de Istrate 
Gavrilă, Ghișa Ion ș a. s-a cuibărit 
murdăria.

Este foarte dureros și de neingă- 
duit ca aceste locuințe, construite cu 
atîta trudă, să fie lăsate pradă dis
trugerii. Vina pentru această stare 
de lucruri o poartă în primul rînd 
locatarii apartamentelor și blocuri
lor respective. In aceeași măsură 
se fac vinovate direcțiile administra
tive ale G.S.H. și i.C.S.H. și ser
viciile lor de locuințe care nu exer
cită un 
modului 
le, spre 
reparare 
celor care le pricinuiesc. Din noiem
brie, anul trecut nu s-a mai făcut 
un asemena control.

In orașul nostru se vor construi 
in acest an încă 1000 apartamente. 
E un lucru bun. Dar sarcina noastră 
este de a face totul pentru păstrarea 
celor pe care le avem. In această 
direcție trebuie luate țnăsuri imedia
te. Serviciile de locuințe trebuie să 
dea controlului întreținerii locuin
țelor un caracter permanent. De în
dată, cu sprijinul comitetului sindi
cal, al comitetelor de femei, trebuie 
organizate comitete de blocuri, for
mate din cei mai conștiincioși loca
tari, care să vegheze la respectarea 
normelor de conviețuire, să organi
zeze curățenia pe scări și în sub
soluri. să prevină degradările. Co
mitetul orășenesc de femei, organi
zațiile sindicale trebuie să organi
zeze o largă muncă educativă în 
rîndul locatarilor pentru păstrarea 
cu grijă a blocurilor — bun al în
tregului popor.

control sistematic asupra 
cum sînt păstrate locuințe- 
a lua din timp măsuri de 
a stricăciunilor în contul

1. BARBU

O consfătuire rodnică
Duminică 15 februarie a.c. sala 

Teatrului nou din localitate a găzduit 
consfătuirea organizată de comitetul 
orășenesc U.T.M. cu responsabilii 
brigăzilor de tineret, colectivele pos
turilor U.T.M. de control, birourile 
organizațiilor de secții și comitetele 
organizațiilor U.T.M. din Hunedoa
ra.

Referatul prezentat în. prima par
te a consfătuirii de către tovarășul 
Marcu Alexandru — prim-secretar 
al Comitetului orășenesc U.T.M. — 
a scos în evidență munca și rezul
tatele obținute în anul 1958 de cele 
253 brigăzi de producție, de colec
tivele celor 18 secții și sectoare din 
oraș patronate de tineret, precum 
și sarcinile ce îi revin tineretului 
muncilor din Hunedoara în anul 
1959. Scurtele referate susținute în 
continuare de tovarășii Șerban Du*  
mitru — responsabilul unei brigăzi 
de la oțelăria veche, Cioaeătă Vinti- 
lă — secretarul organizației de bază 
U.T.M, de la grupul IV șantiere 
I.G.S.H. și Păunescu Gheorghe, res
ponsabilul postului IJ.T.M, de con

trol de la termocentrala tineretului, 
au făcut cunoscute unele metode 
folosite cu succes în activitatea 
practică a brigăzilor de producție, 
in munca birourilor organizațiilor 
de bază cu tineretul și în activitatea 
educativă, mobilizatoare, a posturi
lor U.T.M. de control.

Avînd ca bază de discuție cele pa
tru referate, numeroșii tineri care 
au luat apoi cuvîntul, au înfățișat 
aspecte ale muncii din sectoarele 
lor de producție, greutățile existente 
încă, care stăvilesc în oarecare mă
sură străduința și elanul tineretului 
nostru. Totodată ci au făcut și 0 sc
rie de propuneri prețioase pentru 
îmbunătățirea activității, de viitor a 
formelor tinerești de muncă și edu
care.

Pentru sutele de participant, con
sfătuirea de duminică a însemnat 
un prețios schimb de experiență care 
va duce, fără îndoială, la generali
zarea metodelor bune folosite de ti
neretul hunedorean atît în munca 
de organizație, cît ți în activitatea 
de producție. Trebuie apus însă, că

această consfătuire ar fi fost cu 
mult mai reușită dacă anumite pro
bleme tratate în primul referat 
nu s-ar fi repetat — aproape iden
tic — și în celelalte trei; dacă sco
pul consfătuirii ar li fest adus la 
cunoștința participanților din timp, 
pentru ca aceștia să fi avut posibi
litatea a se pregăti cu cele mai sem
nificative aspecte ale muncii din 
sectoarele lor de activitate.

La sfirșitul consfătuirii, după lu
minarea drapelelor de fruntași pe 
oraș, brigăzii de tineret condusă ie 
oțelarnl Șerban Dumitru, organiza
ției de bază a grupului IV șantiere 
I.C.S.H. și colectivului postului 
U.T.M. de control dc la termocentra
la tineretului, participanții au trimis 
C..C. al P.M.R. o telegramă prin ca
re asigură conducerea partidului că 
tineretul din Hunedoara cite hotărît 
să depășească sarcinile ce ii revin 
pentru creșterea producției de metil. 
In același timp, ei an lansat o che
mare către toate' organizațiile 
U.T.M. din țară prin care propun i 
intensificarea acțiunii de colectare 
a fierului vechi, acțiune care cons
tituie un sprijin efectiv în străduința 
lor de a da cît mai mult metal pa-

...

bii realizarea sarcinilor economi
ce ce-i revin I.C.S.H.-tilui pe a- 
nul acesta, își aduc aportul și meca
nicii auto de la atelierul de repa
rații al acestei întreprinderi. Luna 
trecută spre exemplu, ei au depășit 
planul de reparații al mașinilor ru
tiere cil 1 la sută, reușind să reali
zeze 339 reparații mici și mij
locii.

Cele mai bune rezultate tn muti
că au fost obținute de brigăzile de 
mecanici conduse de tovarășul Bronz 
Eugen, Horvat Eugen, Titi Ilea și 
Șuhățeanti Marin, care au executat, 
în perioada amintită, reparații capi
tale mijlocii și curente la 16 auto
camioane.

Uzinele „UN1O" Satu Mare, sirungarul Ștefan Nusser lucrînd 
la o piesă pentru troliu de lemne. El realizează zilnic o depășire a sar
cinilor de plan, în medie cu 35 la sută.

Ev’Vv.r’c.'.iitivuuuui’viiutîtuuuiunutuuuuiiuii
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ARMATA SOVIETICA —
SCUT AL PĂCII

Șl LIBERTĂȚII POPOARELOR

I

Ziua de 23 februarie, poporul sovietic și alături de el întreaga 
omenire progresistă o închină glori oasei Armate Sovietice. In această 
zi se împlinesc patru decenii de cînd în lupta eroică împotriva interven- 
Jioniștilor imperialiști pentru apăra rea mărețului vlăstar al Revoluției 
din Octombrie — primul stat socia list din lume, a luat ființă Armata 
Sovietică.

De la nașterea sa. Armata So vietică a luptat cu devotament exem
plar, cu eroism fără seamăn pentru apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului sovietic. Ea s-a aco perit de glorie nepieritoare în lupte
le grele duse timp de trei ani împotriva bandelor contrarevoluționare și 
intervenției imperialiste a celor 14 state ale Antantei.

Dezvoltarea furtunoasă a economiei naționale în anii primelor cin
cinale a însemnat nu numai pași ma ri pe calea înfloririi Uniunii Sovie
tice, în ridicarea bunăstării materiale și culturale a oamenilor sovietici 
ci și succese de seamă în înzestra rea Armatei Sovietice cu armament 
de prim rang, spre a putea da o ri postă zdrobitoare oricărui agresor. 
Datorită înaltei griji a Partidului Comunist și a statului sovietic pen
tru pregătirea și înzestrarea ei, Ar mata Sovietică a zdrobit criminalul 
atentat fascist al Germaniei hitleris te prin care forțele negre ale reacțiu- 
nii mondiale au căutat să șteargă de pe fața pămîntului primul stat al 
celor ce muncesc. Obținînd istorica victorie împotriva fiarei hitleriste. 
Armata Sovietică a salvat nu numai existența statului sovietic, nu nu
mai libertatea și cuceririle oamenilor sovietici. Ea a salvat de la perico
lul fascist libertatea popoarelor Eu ropei, civilizația umană.

Un măreț rezultat al victoriei istorice a Uniunii Sovietice asupra 
forțelor negre ale fascismului, au luat naștere țările de democrație 
populară care astăzi formează puternicul lagăr al socialismului. Țările 
socialiste, printre care și țara noas tră, cu uriașul lor potențial econo
mic și uman, cu armatele lor de prim rang, stnt în stare să zădăr
nicească orice încercare a agreso rilor imperialiști, care uitînd lecțiile 
istoriei încearcă să atenteze din nou la viața și libertatea popoarelor. 
Omenirea urmărește cu vigilență uneltirile forțelor negre ale războiu
lui care sfidînd voința popoarelor desfășoară cursa înarmărilor, creea
ză baze militare pe teritoriile altor țări, refac și reînarmează armata 
revanșardă vest-germană, atentează la libertatea popoarelor. Imperialiș
tii americani și cercurile subordona te lor din celelalte țări capitaliste 
se împotrivesc în fel și chip propu nerilor înțelepte ale Uniunii Sovieti
ce privind încetarea cursei înarmă rilor, renunțarea la experiențele cu 
arma atomică și cu hidrogen, lichi darea războiului rece, rezolvarea 
tuturor problemelor litigioase pe calea tratativelor.

In planurile ei războinice, reac țtunea imperialistă se izbește de for
ța invincibilă a țărilor socialiste în frunte cu Uniunea Sovietică. Ar
mata Sovietică a stat și stă strajă de nădejde în apărarea păcii șl li
bertății popoarelor. Planul septenal dă un avînt nestăvilit dezvoltării 
economiei naționale a Uniunii Sovie tice, creșterii puterii de apărare a 
U.R.S.S. „Forțele armate ale Uniu nil Sovietice — a arătat la Congre
sul al XXI-lea al P.C.U.S. mareșa Iul Uniunii Sovietice R. I. Malinov- 
schi, ministrul apărării a! U.R.S.S. — au fost și VOr fi întotdeauna o 
pavăză sigură a muncii pașnice a poporului sovietic și a prietenilor 
lui, un reazim de nădejde al politicii de pace a statului sovietic".

Poporul nostru, care și-a dobîn dit libertatea și posibilitatea de a-șl 
făuri sub conducerea partidului o viață nouă, socialistă datorită eli
berării sale de către ostașii sovietici, își exprimă cu prilejul acestei 
sărbători dragostea și recunoștința fierbinte față de Uniunea Sovietică, 
față de glorioasa ei armată și în același timp hotărîrea 
tot n>ai puternic forțele cu toate ță rile socialiste să lupte 
șt progresul omenirii.

de a-și uni 
pentru pacea

TELEGRAME EXTER N E

Guvernul cuban a dizolvat așa-zisul 
,,birou anticomunist''

HAVANA (Agerpres). — La 18 
februarie guvernul cuban a dizolvat 
așa zisul „birou anticomunist", care 
fusese creat de fostul dictator Ba
tista, Acest „birou", menit să repri
me activitatea comunistă, era condus 
de Mariano Făget, care a fugit îm
preună cu Batista în Republica Do
minicană.

Cămile Cienfuegos, corespondentul 
militar al provinciei Havane, a de-

claraT"că „ocTafă cu dizolvarea defi
nitivă a acestui organism a dispărut 
și o rămășiță din ura și rușinea 
care mai rămăsese în Cuba”,

Din activitatea tineretului
GE1 MAI BUNI TINERI

IN RÎNDUL UTEMIȘTILOR
Este cunoscut faptul că în tilliniiii 

timp munca politică de lămurire 
pentru atragerea de noi membri în 
rîndurile organizației U.T.M. s-a 
îmbunătățit. Datorită acestui fapt 
tot mai multi tineri din orașul 
nostru cer să fie primit; în U.T.M. 
Dacă/organizația® de bază U.T.M. 
din combinat a reușit să primească 
în ultima perioadă peste 50 de noi 
membri, apoi nici organizațiile de ba
ză din'instituțiile orașului nostru nu 
au neglijat această muncă. De exem
plu la Spital în cursul lunii ianua
rie a.c. au fost primiți în rîndul ute- 
miștilor 13 tineri destoinici care 
s-au remarcat în muncă. La fel, și 
organizația U.T.M. din cadrul poș
tei a muncit bine în acest timp. 
Aici, începînd din 27 ianuarie și 
pînă acum au fost primiți în rîndul 
utemiștilor patru tovarăși.

Printre tinerii care au deve :it 
ufemiști, atît la spital, cît și la poș
tă se numără tovarășii Koesis 
Ioana, Filip Florian, Mtișat Vio
rica, Vaș Ecaterina șl alții.

brigada de munca
In cursul lunii decembrie 1958 ti

nerii de la Trustul de utilaj greu, 
au format o brigadă de muncă patri
otica care cuprinde 36 membri. Deși 
de la înființare și pînă acum a tre
cut un timp relativ scurt, totuși ti
nerii cin cadrul acestei brigăzi în 
lunile decembrie 1958 și ianuarie 
a.c,, au reușit să strîngă 6.000 kg. 
fier vechi din incinta întreprindery. 
De. asemenea membrii acestei bri-

PATRIOTICA
gâzi prin muncă voluntară au repa
rat un excavator, care de mult timp 
stătea nefolosit în curtea întreprin
derii din cauza unor defecțiuni teh
nice.

Printre cei mai activi tineri care 
s-au remarcat la strîngerea fierului 
vechi, cît și la repararea excavato
rului se numără tovarășii Tilea 
loan, Băietu Vasile, Cazan Dumitru, 
Răduț Mihai și alții.

SCHIMBUL TINERETULUI IN FRUNTE
Din angajamentul luat de către 

oțelarii secției I-a cuptoare Martin 
de a da pînă ta sfîrșitul anului pes
te prevederile planului 22.300 tone 
oțel, o parte însemnată revine 
schimbului tineretului. De aceea, 
tinerii din acest schimb încă de la 
bun început s-au hotărît să muncea
scă în așa fel îneît să se achite cu 
cinste de. această măreață sarcină.

Reziliatele obținute de schimbul 
tineretului în luna ianuarie vorbesc 
despre aceasta de la sine. Ei în 
luna ianuarie au dat peste plan a-

proape 900 tone oțel și peste 
șar je rapide.

La acest succes o contribuție 
semnată au adus tinerele echipe 
oțelari.
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SRăspuns fa o între6are
..Doru și Gelu sînt singuri acasă. 

Învață. Tăticu a plecat dis-de-dirni- 
neață la serviciu. Mămica ? Ca ori
ce gospodină a plecat în oraș după 
tîrguieli.

Cei doi frățiori s-au sculat, ca de 
obicei, înainte de ora 8 După ce 
și-au pus la punct hăinuțele, încăl
țămintea, după spălarea eu apă rece 
și micul dejun, s-au apucai de învă
țat. Ce a fost mai greu au învățat 
ei aseară. Acum, mai mult repetă. 
Doru la istorie, Gelu la matematică.

In casă e liniște. Doar Gelu mai 
sparge liniștea uneori cînd ii întinde 
frățiorului mai mare caietul să i veri
fice problemele.

...Aproape de ora 11 copiii dau 
buzna în bucătărie, unde mămica, 
care se reîntorsese între timp, pre
gătea mîncarea,

— Gata mătnico I o vestesc ei cu 
bucurie,

— Gata ? .. Atunci, echiparea și... 
la joacă !

Afară, Doru și Gelu au lăsat sa
nia lingă un stîlp și s-au angajat 
într-un aprig duel cu bulgări de ză
padă. In casă, mămica și-a făcut 
timp să răsfoiască puțin și caietele 
copiilor. Sînt la zi cu tema, ca în
totdeauna. Mica ștersătură din caie-

tul lui Gelu nu i se păru prea gra-____
vă, așa că o trecu cu vederea. Din 
cînd în cînd copiii vin și se intere
sează de ceas. La 12 fix sînt deja 
în jurul mesei din bucătărie. După 
ce prinzesc, trec în camera Unde îi 
așteaptă mămica. Verificarea prin 
care trec frățiorii dovedește că și 
mămica — deși a sfîrșit de mult 
t'mp școala cunoaște tot atît de bine 
anii domniei fui Ștefan cel Mare,

anii și caracterul războaielor duse 
de acesta. Verificarea mai dovedește 
că socotelile lui Gelu de genul : 
7-J-ll; 20 — 6, n-o plictisesc. în
că cîteva sfaturi și copiii pornesc 
la școală.

Acesta e un aspect obișnuit din 
viața cotidiană a celor doi frați.

După amiază după ce se reintorc 
de la școală Doru și Gelu gustă ce
va în fugă și ies la joacă. Apoi, 
studiul de seară înainte de culcare
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tăticu și mămica se prind cu ei în 
discuții despre noutățile de la școa
lă, despre felul cum s-au prezentat 
la lecții — deși mămica care ține 
o strinsă legătură cu școala le cu
noaște în bună măsură toate acestea. 
De fiecare dată aceste discuții se 
sfîrșesc cu scurte povestioare în 
care părinții își deapănă amintirile 
din vechea școală, în contrast cu 
școala de azi. In felul acesta cu fie
care zi și Doru și Gelu învață să 
prețuiască mai mult condițiile de

S

Ăbonafl'vA
LA ZIARUL

școlarizare ce le sînt create, înțeleg 
mai bine țelul final al străduințelor 
depuse pe băncile școlii. In discuții
le acestea copiii sînt îndrumați să 
fie drepți și cinstiți, inimoși și h<j^& 
tărîți, harnici....

★
Doru și Gelu Oprișa sînt frați și 

colegi de școală, Doru în clasa n 
IlI-a, Gelu într-a-ntîia. Profesorii 
spun despre ei că la școală sînt sili
tori și se numără printre primii lă 
învățătură; acasă, vecinii din bloc 
zic că sînf cuminți și ascultători, 
ca : „cu asemenea copii la etaj, ai 
putea trăi în liniște, la parter o veșni
cie". Asta înseamnă că Doru și Ge
lu sînt niște ființe posace, închise. 
Dimpotrivă amîndoi sînt vioi și 
zburdalnici ca majoritatea copiilor. 
Numai că ei cunosc „măsura" 
— cum s-ar zice — cunosc limitele 
de la care zburdălnicia s-au ștren- 
găria trec domeniul educației bune.

Cine e inițiatorul acestei cunoaș
teri ? Răspunsul nu poate Ti aitul, 
decît: familia. Familia și îndeosebi 
mama. In continuare școala desă- 
vîrșește această cunoaștere cu spri
jinul neprecupețit al inițiatorului

S. IONESOU^
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Protestul R.A.U. împotriva 
violării spațiului aerian de către 

avioane turcești
CAIRO (Agerpres). — După cum 

anunță agenția AAEN, reprezentantul 
Republicii Arabe Unite a trimis 
Turciei un protest împotriva violării 
la 27 ianuarie a spațiului aerian al 
regiunii siriene a Republicii Arabe 
Unite de către 2 avioane militare 
turcești. Reprezentantul Republicii 
Arabe Unite a subliniat că aceasta 
va lua măsurile necesare față de 
orice violare a spațiului său aerian 
de către avioane străine.
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In scopul de a înăbuși mișcar ea pentru independență a populației 
din Congo Belgian, autoritățile bel giene continuă să trimită acolo noi 
trupe și unități aeropurtate. Situația în orașul Leopoldville rămîne în
cordată.

O parte a familiilor europene au părăsit orașul după recentele 
evenimente. Și iată un aspect: In foto : Maltratarea unui băștinaș 
care a luat parte la evenimentele din 4 ianuarie. El a fost bătut la 
sînge și apoi dus la poliție.
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Progresul București—Jiul Petroșani 2—2 (1—1)
Un mare număr de spectatori a 

ținut să asiste la întîlnirea amicală 
dintre cele două divizionare A Pro
gresul București — Jiul Petroșani.

Deși terenul a fost inundat cu 
apă, totuși jucătorii au făcut o par
tidă frumoasă și a plăcut spectato
rilor prin dîrzenia cu care s-a dispu
tat întîietatea pentru balon.

In repriza a I-a, jocul a fost egal 
cu unele dominări ale echipei din 
Petroșani. De altfel ei iau și con
ducerea prin golul înscris de Giur- 
dărescti. Acest gol dă „aripi" între
gii echipe și înaintașii forțează să 
mărească scorul. Totuși, cei care 
înscriu sînt jucătorii bucureșteni. 
Dinulescu șutează puternic și aduce 
egalarea : 1-1. Cu acest scor se ter
mină prima parte a jocului.

La reluare, ca și în partida cu 
Gorvinul Hunedoara, bu,cureștenii 
practică un joc mai legat și domină 
cîmptil de joc. In plină dominare a 
acestora Tofh centrează de pe par
tea dreaptă și Giurdărescu venit din 
urmă, șutează imparabil: 2-1.

După cîteva minute Oaidă, după

ce face o cursă în stilul său perso
nal, șutează puternic într-un unghi 
dificil și egalează 2-2.

Jocul devine din ce în ce mai in
teresant și jucătorii ambelor formații 
încearcă să modifice scorul. Dinu- 
lescu șutează extrem de puternic 
și îl forțează pe Gram să respingă 
în ultima instanță. Ocazii favorabile 
de a modifica scorul ratează și 
Ghibea și Crăciun,

Această partidă a dovedit cu pri
sosință că cele două formații divi
zionare sîtit bine pregătite și fizic 
și tactic pentru a cuceri un loc cît 
mai bun în întrecerea cu cele mai 
bune echipe din categoria A.

Au jucat formațiile ;
Jiul • Crîsnic (Gram), Romoșan, 

Vasiu (Panait), Ciolan — Cosmoc, 
Deleanu — Toth, Ghibea, Ciurdă- 
rescu, Gabor, Crăciun.

Progresul: Birtașu — Cojocarii, 
Caricaș, Soare — Ciccea, Știrbei — 
Oaidă, Neagu, Banciu (Petrescu), 
Dinulescu, Leucă,

MIRGEA NEAGU
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