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Concursul formațiilor artistice 
de la sate

Duminică în sala cinematografu
lui „Victoria" s-a desfășurat faza 
raională a celui de-al V-lea Con
curs al formațiilor artistice de la 
sate. Situîndu-se pe locul I, corul 
romîno-maghiar din Cristur, bri
gada artistică de agitație din Si- 
meria veche și echipa pădurenea- 

_ scă de dansuri din Muncelul Mic 
s-au calificat pentru faza regiona
lă a concursului-

Conferințe
Tovarășul Voinea Alexandru — 

director de studii la Școala tehnică 
de maiștri din localitate — a con
ferențiat duminică în sala cinema
tografului „Maxim Gorki" despre: 

„însemnătatea internațională a pla
nului septenal al U.R.S.S."

★
Sîmbătă 11 aprilie, orele 19, to

varășul Calițaridis Andrei va con-

De
au ramas

.Odată cu începutul celui de-a! 
doilea trimestru din acest an, co
lectivul de muncă al secției 1 a 
O-S.M. a făcut un scurt bilanț a- 
supra realizărilor dobîndite în pri
mul trimestru în întrecere cu re- 
șițenii. însuflețiți de avîntul patri
otic, oțelarii au depus o muncă 
susținută pentru folosirea cît mai 
productivă a cuptoarelor, pentru 
realizarea celor mai înalți indici

Din nou despre rebut
Cu toate succesele obținute în 

decursul primului trimestru, între
cerea a fost cîștigată de reșițeni. 
Deși numai cu două cuptoare oțe
larii de la C. M. Reșița au pro
dus peste plan în aceasta perioa
dă cu 6.676 tone mai mult oțel 
de cît cei din secția I-a a combi
natului. Media indicilor de utili
zare a cuptoarelor ajungînd la 
6,56 tone oțel pe metru pătrat de 
vatră cuptor, față de 4,94 indice 
realizat de hunedoreni.
realizate la prețul de cost repre
zintă 61,16 lei pe tona de oțel, iar 
la Hunedoara prețul de cost după 
calcule operative a fost depășit. 
Cauzele ? Unele obiective, altele 
sînt deficiențe de ordin tehnic și 
prgapi^ătorjcj

Economiile

— o.ra plăcut 
mi place mult oțelăria 
De aceea am venit să 
lucrez aici la cuptoa
rele Martin — a de
clarat într-o zi, topi- 
torul SERGIU CONS
TANTIN din fotogra
fia de alături.

Cea mai bună dova
dă că el a îmbrățișat 
cu căldură meseria de 
oțelar este însăși mo
dul cum se achită de 
sarcini. Lucrează la 
O.S.M 1 din anul 1951 
și acum este topitorul 
nr. 2 din brigadă. In 
nrigaua lui șeroan 
Dumitru de la cupto- 
ru V, a- contribuit la 
depășirea sarcinilor 
de producție pe pri
mele șase zile ale a- 
cestei luni cu 23 pro
cente. E mulțumit că 
in urma muncii de
puse 
salar
lei.

ferenția în sala clubului „Filimon 
Sîrbu" despre „Calitatea de mem
bru de partid". Conferința va fi 
urmată de filmul sovietic „Cornetul 
de partid."

Seară literară
Ieri după amiază la orele 19,30 

la clubul constructorilor din cvar
talul Poșla nouă a fost organizată 
o seară literară cu tema : „Viața 
și opera lui N. I . Gogol" • In con
tinuarea expunerii făcute de tova
rășul Crăciun Cornel, brigada ar
tistică de agitație din sectorul me
canic șef (I.C.S.H.) a prezentat un 
frumos program artistic.

Sport

In zilele de '4 și 5 aprilie a.c. a 
avut loc la Petrila faza regională 
de lupte clasice din cadrul campi
onatului republican pentru juniori. 
Juniorii de la „Corvinul" Hune
doara au cîștigat șase titluri de 
campioni regionali

ce oțelarii hunedoreni 
în urma celor de la Reșița?

de utilizare, care să ducă la spo
rirea producției de oțel. Cu toate 
greutățile întîmpinate în această 
perioadă au fost date patriei 
8.241 tone oțel peste plan. Oțela
rii din schimbul tineretului și cel 
condus de maistrul Lăbuneț Va
ier au contribuit fiecare cu peste 
2.800 tone oțel date în plus față 
de sarcinile planificate.

De la început se poate spune 
fără teamă de a greși că în între
cerea cu reșițenii, oțelarii hunedo
reni n-au pus accentul cuvenit pe 
toate posibilitățile de exploatare 
cu maximum de randament a cup
toarelor, menținerea rebuturilor la 
cel mai mic nivel, pe reducerea 
pierderilor de oțel etc. Exemplu în 
această direcție îl oferă schimbul 
așa zis fruntaș condus de maistrul 
Lăbuneț Vaier, care realizînd cea 
mai mare producție pe trimestrul în- 
tîi are și cel mai ridicat procent de 
rebut la oțel, după laminare: 209,2 
tone numai în cursul lunii martie. 
Pe locul doi, apreciere după can
titatea de rebut, se găsește schim
bul maistrului Munteanu cu 190 
tone. în felul acesta e normal ca
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Să luptam pentru întărirea disciplinei socialiste a muncii, 
pentru apărarea avutului obștesc !

DRAGI TOVARĂȘI I
Partidul și guvernul nostru acor

dă o deosebită atenție dezvoltării 
orașului Hunedoara pentru ca el 
să devină într-un timp scurt un 
puternic centru siderurgic al patri
ei noastre. In anii regimului de 
democrație populară s-au constru
it și dat în folosință importante 
agregate de mare capacitate pentru 
fabricarea fontei și oțelului, a coc
sului și laminatelor. Peste puțin 
timp se vor da în folosință alte 
agregate siderurgice ca laminorul 
'de 650, dislilăria de gudroane, ba
teria a treia de cocs.
Datorită dezvoltării orașului nostru 

la combinat. I.C.S.H., și alte între
prinderi, au . venit numeroși munci
tori, ingineri, tehnicieni și funcțio
nari din toate colțurile țării. Ma
rea majoritate a acestor tovarăși 
se străduiesc să se achite cu cinste 
de sarcinile de producție, manifes
tă un viu interes în ceea ce pri
vește apărarea avutului obștesc, 
demascînd pe leneși, pe dezorgani
zatorii 
hoți și

procesului de producție, pe 
sabotori.

♦ ♦♦

Bojenii și-au reparat drumul
spre sfîrșitul lunii martiePină

uc. drumul dintre suburbiile Zăști 
și floj era greu de parcurs cu că
ruța Sau cu mașina. Și aceasta din 
Cauză că drumul era presărat pe 
ici-colo cu gropi pline cu apă și 
noroi, iar pe anumite locuri cu 
stinci de piatră.

In urmă cu cttva timp, din iniția

procentul admis pe secție să fie < 
depășit. <

Situația la pierderile de oțel este 1 
cu mult mai gravă dacă se ține ( 
seama căîncele arătate mai sus nu i 
se cuprind și rebuturile ce provin*  
după laminare la producția de oțel' 
realizată pe timpul cît laminorul' 
de 800 mm. a fost oprit pentru re-1 
parație.

Menținerea procentului de rebu-| 
turi peste limita admisă dovedește, 
că organizația de partid a des-' 
fășurat o slabă muncă politică de 
masă în rîr.dui oțelarilor, astfel ca 
lupta pentru creșterea producției de 
oțel pe seama indicilor de utiliza
re să nu fie ruptă de preocuparea 
pentru reducerea rebuturilor și a 
pierderilor de oțel. Aceasta este ex
plicația că unele echipe de topitori 
cate de repetate ori au dovedit că 
sînt capabile să realizeze indici 
sporiți de utilizare ai cuptoarelor, 
depăș.-ndu-și cu mult sarcinile de 
plan, au realizat în ultimul timp și 
cel mai mare procent de rebut. Cî- 
teva exemple. Numai la șarja 7.148, 
elaborată de echipa lui M-rișca 
Partenie de la cuptorul II, datorită 
faptului că a fost neglijată obține
rea unei zguri corespunzătoare în 
cuptor s-an rebutaț 5.000 kg. oțel.

[Continuare în pag, lll-a col. 1-5)

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, oamenii muncii din orașul 
nostru sînt tot mai hotărîți de | 
munci cu abnegație pentru a răs
punde prin fapte grijii ce le-o poar
tă partidul privind ridicarea nivelu
lui lor de viață. Mărturie acestui 
lucru stau cele 13.625 tone oțel, 
12-134 tone laminate, 16.902 tone 
cocs etc. care au fost date peste 
plan în primul trimestru al acestui 
an.

Pentru îndeplinirea pe mai de
parte a sarcinilor de plan, comite- 
im orășenesc de partid cheamă pe 
toți muncitorii, inginerii, tehnicienii 
și funcționarii, să-și intensifice 
eforturile ca pînă la sfîrșitul aces
tui an să putem realiza și depăși 
sarcinile trasate de plenara C.C. al 
P.M.R. din noiembrie anul trecut, 

.privind sporirea producției de oțel 
și darea în folosință a noilor obiec
tive industriale și social-culturale 
ce sînt prevăzute a se executa 
în orașul nostru. Pentru realizarea 
acestor sarcini, fiecare muncitor, 
inginer și tehnician este chemat să 
lupte neobosit pentru descoperirea 
și valorificarea tuturor rezervelor

tiva organizației de bază din subur
bia Boj s-a trecut la amenajarea 
drumului și la lărgirea lui prin 
muncă de folos obștesc. Lucrările 
s-au desfășurat pe o distanță de 
peste 2 kilometri și la ele au par
ticipat majoritatea membrilor înto
vărășirii agricole Progresul", nu
meroși tineri ulemiști, precum și 
țărani cu gospodărie individuală. 
In mod deosebit s-au remarcat la 
efectuarea lucrărilor de amenajare 
tovarășii Moise Ioan (Boagăj, Pă 
curar Ludovic, Dălinda Ioan, An- 
dreșescu Simian și alții.

Un prețios ajutor au primit boje
nii la amenajarea drumului din 
partea Comitetului executiv al sf„- 
ului popular orășenesc Hunedoara, 
care le-a pus la dispoziție întreaga 
Cantitate de piatră necesară și ma
șina pentru transportul acesteia- 

A. MIRCEA 
corespondent

ÎN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI
Continuînd munca entuziastă 

pentru întîietate în întrecerea cu re- 
șițenii,' în cinstea zilei de 1 Mai. 
șiderurgiștii hunedoreni continuă să 
înscrie noi și importante realizări în 
producție.

Ar Cu trei zile in urmă, topitorii 
de la cuptorul nr. II al noii oțelarii 
Martin au repurtat un nou succes 
în lupta pentru folosirea intensivă a 
cuptoarelor. Ei au îmbunătățit in
dicele planificat de utilizare a cup
torului cu 2,8 tone oțel pe m.p. 
vatră cuptor și zi calendaristică. In 
primele șase zile, în fruntea tutu
ror oțelarilor din această secție, s-au 
menținut și continuă cu aceeași in
tensitate bătălia, topitorii conduși de 
comunistul Teodor Caramalis, Mi
hai Brînzei și Lucian Pane, care 
zilnic își depășesc normele cu 15-20 
In șută. 

interne, 
ducției și 
contribuind prin aceasta la ridica
rea nivelului de trai 
muncesc, iă înflorirea 
stre patrii, Republica 
tnînă.

Este știut însă că _
menit cinstiți care în întreaga 
activitate dovedesc prin fapte 
sînt atașați regimului nostru, 
mai găsesc pe unele locuri, ele
mente corupte, puse în slujba duș
manului de clasă, care caută pe ori
ce cale să submineze realizările re
gimului nostru- Aceste elemente tre
buie să se lovească de forța munci
torilor noștri de marea masă a oa
menilor cinstiți și să fie demascate 
și înlăturate din mijlocul nostru. 
In această direcție, comitetul oră
șenesc de partid cheamă pe fiecare 
muncitor, inginer, tehnician și func
ționar, să lupte pentru a creea o 
opinie de masă împotriva elemen
telor dușmănoase, sa depună fot 
efortul pentru demascarea lor sub 
orice mască s-ar ascunde. Nu este 
îngăduit nimănui să tolereze în 
rîndul oamenilor cinstiți pe acer 
ce distrug bunurile poporului, fură, 
dezorganizează procesul de produc
ție pentru a împiedica realizarea 

sarcinilor de plan. Aceste elemente 
nu fac altceva decît jocul imperia
liștilor care turbă de mînie cînd 
văd mărețele realizări obținute de 
poporul nostru în anii puterii 
populare.

TOVARĂȘI I
In orașul nostru s-au construit 

în anii regimului de democrație 
populară mii de apartamente confor
tabile pentru cei ce muncesc. Ele 
sînt frumoase, încăpătoare, constru
ite cu multă grijă, pentru ca viața 
muncitorilor să fie mereu mai bună. 
Marea majoritate a locatarilor ce 
ocupă aceste apartamente le păs
trează ca pe un bun al lor. Peste 
tot. sînt amenajate zone vrezi, s-au 
plantat pomi, flori, ceea ce dă 
un aspect plăcut orașului nostru.

Pe Îîngă aceste lucruri demne de 
laudă, se mai găsesc totuși loca
tari care nu îngrijesc cum se cuvi
ne apartamentele. Din cauza proat-

COMITETUL ORĂȘENESC DE 
PARTID

(Continuare in pag. Il-a col 1-2)
... .. .-------

Ar Cei mai mari indici de utili
zare din această lună la oțelăria 
Martin nr. 1 au fost realizați de to
pitorii ce deservesc cuptoarele nr. 4 
și 5. In perioada 1-6 anrilie inclu
siv, la cuptorul V, indicele obținut 
este de 4,51 tone oțel pe m.p. vatră 
de cuptor, iar la cuptorul nr. IV — 
5,22 tone.

At’ Dintre toate colectivele da 
muncă ale combinatului siderurgic 
cele mai importante realizări din a- 
ceasta lună sînt ale cocsurilor. Mun
citorii, inginerii și tehnicienii celor 
două baterii au trimis furnalelor 
peste plan în aceeași perioadă 1.198 
tone cocs metalurgic. Succesul se 
datorește muncii entuziaste pentru 
a cinsti ziua de 1 Mai cu mii de 
tone cocs Hate peste sarcina plani
ficată.
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Efort comun —
In semestrul II al anului trecut, 

laminatorii hunedoreni și-au con
centrat toate forțele într-un efort 
comun spre un țel măreț — acela 
de a cuceri titlul de fruntași pe ța
ră în ramura laminoare. Preten- 
denți la acest titlu au fost și lami
natorii de la Reșița, București, Ro
man, Cîmpia-Turzii și cei din Ga
lați. Cu toate acestea hunedorenii 
au ieșit învingători în lupta ce s-a 
desfășurat pentru sporirea produc
ției de laminate. Ei au produs în 
cursul anului trecut peste sarcinile 
de plan 17.710 tone laminate din 
care 9.570 torte numai în semestrul 
II 1958. In același timp, prin adap
tarea mai multor măsuri tehnico- 
orga.iizatorice, aplicarea unor me
tode înaintate specifice secției, an
trenarea în întrecerea socialistă a 
peste 90 la sută din numărul total 
de muncitori, ingineri și tehnicieni, 
productivitatea muncii a sporit cu 
8,58 la sută. Colectivul laminorului 
de 800 s-a preocupat intens și de 
reducerea prețului de cost al pro-, 
duselor, îneît în semestrul II 1958 
a dat patriei economii în valoațg 
de 402.170 lei. Factorii principali 
care au asigurat scăderea prețului 
de cost au fost reducerea rebutului, 
micșorarea consumului de materie 
primă și energie electrică.

Chemarea comitetului
(Urmare din pag. I-a col 3-5)

tei lor întrețineri s-a ajuns ca une- 
ie dm ele să aibă instalațiile de 
apă distruse, dușumelele rupte, ten- 
cuieltle sparte etc- Pentru înlătu
rarea acestor neajunsuri, comite
tul orășenesc de partid, cheamă pe 
toți cetățenii cinstiți, cu dragoste 
față de avutul obștesc, să lupte 
pentru descoperirea acestor elemen
te rău voitoare și la orice abatere 
de la păstrarea in bune condiți- ni 
a avutului obștesc, să seziseze or
ganele noastre de stat.

Există încă multe neajunsuri în 
ceea ce privește curățenia în ora
șul muncitoresc. Aceasta datorită 
faptului că unii locatari și-au 
schimbat profesia în ultimul timp. 
In loc să muncească cinstit în com
binat sau pe șantierele de construc
ții, ei se ocupă cu creșterea porci
lor, a vitelor, etc., improvizînd pe 
lîngă apartamentele frumoase co
cini, grajduri etc., în care adăpos-

montorului Cor Ștefan 
zona a IlI-a a lamino-

spre un fel unic
Analizînd rezultatele pe care la

minatorii hunedoreni le-au dobîndiț 
în semestrul II al anului trecut, 
conducerea Ministerului Industriei 
Grele și Comitetul Central al Sin
dicatului Muncitorilor din această 
ramură, le-a acordat „Drapelul ro
șu'1 de fruntași pe țară în ramura 
iaminoare.

Sîmbătă, 4 aprilie a. c., o delega
ție de laminatori de la întreprin
derea „Cristea Nicolae" din Galați, 
condusă de tovarășul inginer Pîn- 
zaru Ștefan, în cadrul unei adunări 
festive a înmînat laminatorilor din 
orașul nostru „Drapelul roșu'', pe 
care ei l-au deținut în semestrul I 
1958. Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni de la laminorul 
de 800 a fost apoi felicitat pentru 
succesele realizate, de către tova 
rășii: Moraru Nicolae, vicepreșe
dinte al Comitetului Central al Sin
dicatului Muncitorilor din industria 
grea, Ivanov Mihail director ad
junct al D.G.M.F. și Cătană Nico
lae, director general al Combina; 
tului siderurgic din Hunedoara.

Cu prilejul primirii distincției ce 
le-a fost acordată, laminatorii hu
nedoreni și-au reînnoit angajamen
tul pe anul 1959 de la 6000 tone la 
8.000 tone laminate pe care le vor 
realiza peste sarcinile de plan.

orășenesc de partid
tesc animalele. Aceasta pe lingă 
faptul că dă un aspect urit orașului 
este și un focar de infecție pentru 
cetățeni.

Pentru curmarea acestei situații, 
comitetul executiv al sfatului 
popular orășenesc, organele de stat, 
sînt chemate să ia astfel de mă
suri îneît să dispară pentru totdea
una actele de indisciplină, provoca
te de unii cetățeni privind buna în
treținere a orașului muncitoresc. 
Serviciul de locuințe al combinatu
lui nostru trebuie să treacă imediat 
la indentificarea tuturor cetățenilor 
ce locuiesc la O.M. să vadă, unde 
lucrează, iar acei ce au alte înde
letniciri decît cele pentru care au 
oupat apartamentul, să fie scoși din 
locuințe și mutați în tabere.

Comitetul orășenesc de partid 
face un călduros apel către toți 
oamenii cinstiți din orașul nostru, 
de a lupta pentru întărirea discipli
nei socialiste a. muncii și de a apă
ra proprietatea obștească în folosul 
celor ce muncesc.

Este în puterea noastră de a 
face totul pentru a lichida neajun
surile ce mai există și printr-un 
efort comun să dovedim că orașul 
Hunedoara poate îi la înălțimea 
cerințelor partidului nostru.

Laminatori fruntași

■)

)

Comunistul Andreșescu loan, 
șef laminator. Este unul dintre 
cei mai buni organizatori ai pro
cesului de producție. In trimes
trul întîi din acest an a depus o 
însuflețită muncă pentru realiza
rea celor 2.361 tone laminate pe 
care întregul colectiv le-a dat 
patriei peste sarcinile planificate'.

>
<

Pădureț Constantin conduce 
o echipă de fochiști la cuptoarele 
adinei. încălzirea la timp a lin- 
gourilor pentru laminare și în
lăturarea arderilor, constituie 
preocupări de seamă ale echipei. 
Lucrează de 7 ani în secția lami
noare, timp în care nu a avut 
nici o absență nemotivaiă.

0 importantă măsură în ridicarea nivelului de trai 
al țărănimii muncitoare și dezvoltarea 

socialisteconstrucției
ziarele au publicat nu de 
paginile lor Decretul Pre- 
Marii Adunări Naționale

Toate 
mult în 
zidiului 
a R.PR. pentru lichidarea rămă
șițelor oricăror forme de exploa
tare a omului de către om în a- 
gricultură, în scopul ridicării con- 
tinuie a nivelului de trai, material 
și cultural al țărănimii muncitoare 
și al dezvoltării construcției socia
liste.

Făcînd o analiză temeinică a 
realizărilor obținute pînă acum in 
.construcția socialistă ia sate și a 
ritmului de creștere a sectorului 
socialist agricol, Decretul Prezi
diului Alarii Adunări Naționale a- 
rată că „lichidarea rămășițelor de 
lucrare a pămîntului ,,îu parte", în 
arendă și a oricăror alte forme ale 
exploatării omului de către om în 
agricultură a devenit o necesitate 
obiectivă." Referindu-se la gospo
dăriile chiaburești, recentul Decret 
stabilește că acestea, nu au voie să 
exploateze munca străină și 
așa cum se arată în pre
vederile aliniatului 1 nu vor pu
tea folosi „terenuri agricole a că
ror întindere depășește puterea lor 
de muncă, precum și cea a mem
brilor familiei cu care duc gospo
dăria împreună" Prevederile din 
acest aliniat sânt de asemenea a- 
plicabile acelora care, avînd alte în
deletniciri, nu lucrează cu munca

-k

iniovărășirilor agricole 
muncitori cu gospodării 

orașului

agricultura

Membrii 
și țăranii 
individuale din suburbiile 
nostru, precum și toți siderurgiștii 
și constructorii hunedoreni, au pri
mit cu deosebit interes recentul De
cret al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, in el, ei văd încăodată 
grija ce o poartă partidul și guver
nul nostru, pentru ridicarea conti
nuă a nivelului de trai material și 
cultural al țărănimii muncitoare, 
pentru întărirea relațiilor de pro
ducție socialiste în 
țării noastre.

In urma apariției 
agitatorii din organizațiile de bază 
au prelucrat și dezbătut. cu înto- 
vărășițn, țăranii muncitori cu
gospodărie individuală și cu mun
citorii, inginerii, tehnicienii și
funcționarii din întreprinderi, pre
vederile fiecărui articol și aliniat 
în parte.

In adunarea care a avut loc în 
ziua de 3 aprilie, a.c. în suburbia 
Zlaști, membrii întovărășirii agri-

Decretului,

la timp a 
trebuie fă-

capitolul 11

lor și a membrilor familiei cu care 
duc gospodăria, terenurile agricole 
ce le aparțin. In același timp însă, 
Decretul precizează că aliniatul 1 
nu se referă la gospodăriile țăra
nilor mijlocași care lucrează pă- 
mîntul ei înșiși, împreună cu mem
brii familiei cu care duc gospodă
ria împreună, neexploatînd munca 
străină, deși în unii ani sînt nevo- 
iți să se îiitr-ajutoreze, un număr 
mic de zile, cu alți țărani munci
tori, pentru terminarea 
unor munci agricole ce 
cute în termen scurt.

Așa cum se arată în 
din Decret, pentru a se asigura cul
tivarea suprafețelor de teren ce nu 
va mai fi dat în parte sau aren
dă și nici lucrat prin exploatarea 
muncii străine, ele vor trece în fo
losința gospodăriilor agricole co
lective sau altor organizații agri
cole socialiste.

Traducerea în viață a prevederi
lor și sarcinilor din recentul De
cret al .Marii Adunări Naționale, 
va duce la lichidarea oricăror ră
mășițe de exploatare a omului de 
către om în agricultură, va contri
bui la transformarea relațiilor so- 
cial-economice, la țară, la înflori
rea economiei naționale și la îmbu
nătățirea continuă a nivelului d<4 
trai al tuturor oamenilor munca" 
de la sate.

*

cole „Zori noi" după ce au dezbă
tut prevederile Decretului au hotă- 
rît să intre în întovărășire cu în
treaga suprafață agricolă ce o po
sedă. Același lucru și-au propus să-l 
facă și membrii . întovărășirilor a- 
gricole din suburbiile Boj și Ră- 
căștie.

Adunări în cadrul cărora agita
torii au prelucrat prevederile De; 
crețului, au avut loc și în întreprinde
rile și instituțiile orașului Hunedoa
ra. La adunările de la secția I-a 
furnale, laminoare, ș. a. cît și la 
grupul IV șantiere, construcții ci
vile O.M., muncitorii, inginerii și 
tehnicienii și-au manifestat din plin 
dragostea și bucuria lor față 
prevederile Decretului, arătînd î^ 
cadrul discuțiilor că această măsu
ră este bine venită și ei o vor 
susține prin intensificarea eforturi
lor privind slrîngerea și mai mult 
a legăturilor dintre oraș și sat, 
pentru înflorirea continuă a econo
miei noastre naționale.

în întrecere 
cu 15 brigăzi

Brigada 
lucrează în
rutui de 650 mm. și este una dintre 
cele mai harnice. Tinerii ce alcătu- $' 
iese această brigadă sînt majori- X 
tatea în jurul a 20 de ani. Zilele <i 
acestea ei au terminat montarea m 
boghiului presei de îndreptat. Pre- S' 
sa asamblată cu toate accesoriile z. 
cîntărește 170 tone-

Peste tot se duce o adevărată s’ 
bătălie. Humelnicu Mihai și Ră- 
ceanu Gheorghe, care lucrează la 
un șir de role, se întrec cu Hum- c< 
vary Arpad și Lăpădatu Petru, care < j 
se străduiesc să le-o ia înainte ca jS 
șirul alăturat. Perioada aceasta >5 
este hotărîtoare pentru a se putea 
începe rodajul la rece al laminorului \C 
de 650 mm. la data de 1 Mai. Toc- <s 
mai de aceea brigada lui Cor și-a Si 
pus în g.nd ca acum cînd munca 
a căpătat o intensitate mai accen- 
tuată să cîștige întrecerea în ca- <S 
drul șantierului montaj. Este vorba Si 
să lase în urmă 15 brigăzi de mon- 
tori harnici, care de altfel totdea-)) 
una și-au realizat anga/amenteie S? 
înainte de vreme.

Noi ne-am angajaf — a precizat $> 
tovarășul Cor — să terminăm mon- 
tatul mașinii de îndreptat și al pre- . r 
sei din zona a IlI-a la 12 aprilie- <? 
Băieții noștri însă dau zor să clști- S( 
ge in plus cel puțin două zile. Pînă $S 
atunci vom face și revizia generală ?? 
la cele două prese mari, îneît la •< 
începerea rodajului să putem rapor- \ 
ta îndeplinirea angajamentelor mai S 
devreme. D

REBUS
Sînt un rebusist pasionat și fără 

să mă laud trebuie să mărturisesc 
că pînă acum nici o problemă de 
acest gen nu m-a depășit... ,,Plnă 
acum" fiindcă..• „revista rebus" a- 
părută sub îngrijirea unui colectiv 
de ingineri și tehnicieni din C-S.H. 
m-a dat gata.

Să luăm problemele (citiți adre
sele) în ordinea cronologică însă 
cu o precizare în prefață : argila 
folosită de combinat în anul 1956 
pentru astuparea orificiilor la furnle 
era de Baru Mare. Odată cu intra
rea în funcțiune a furnalului nr. 5, 
a crescut necesitatea de aprovizio
nare cu argilă. Cum, conform pla
nului de producție și a contractelor 
încheiate cu diferiți beneficiari, 
Baru-Mare nu putea livra 
C.S.H.-ului sporul necesar de 
argilă, D.G.M.F. — București 
a repartizat C.S-H.-ului suplimentul 
de argilă de la Șuncuiuși pe care 
C.S.H.-ul a refuzat-o ca necores- 
punzătoare.

...18. VIII-a 1956. Către D.G.M.F, 
— București: ,.Conform rezoluției 
tovarășului director tehnic adjunct, 
inginer M. Alexandru vă comuni
căm că renunțăm la argila refrac
tară Șuncuiuș fiind necorespurueă- 
toare. Semnat director Constanti- 
nescu".

...3. IX- 1956. Către D.G.M.F. —

TEHNIC
București : ,,Deoarece conducerea 
tehnică a furnalelor s-a pronunțat 
în mod definitiv că singura argilă 
corespunzătoare este cea de Baru- 
Mare, vă rugăm a interveni de ur-, 
gență pentru-., majorarea repartiției 
de argilă Baru-Mare ce ni se cu
vine pe trimestrul IV 1956. Semnat 
— director tehnic inginer Stănescu 
Dumitru si inginer Constantinescu" ■ 

...11. V. 1958. Că
tre D.G.M.F. — 
București: „Vă ru
găm a dispune 
livrarea argilei re
fractare de Șun
cuiuș. Argila de Baru-Mare nu mai 
corespunde și nu poate fi folosită. 
Semnat — director tehnic, inginer 
D. Stănescu".

-26. V. 1958 D.G.M.F. — Bucu
rești către C.S.H. : „...Observăm din 
corespondența anului 1956, că dum
neavoastră ați refuzat argila de 
Șuncuiuș, calificînd-o necorespunză 
toare... Cum 
în prezent,

din 1956 și pînă 
compoziția argilei 

de Baru-Mare nu s-a 
nimic, o puteti folosi 
are..."

...12. VI. 1958. către
București: „Sîntern surprinși (???) 
de atitudinea de a ne refuza argi
la de Șuncuiuș. Tovarășul (e vorba

schimbat cu 
in continu-

D.G.M-F, -

director tehnic
Stănescu și inginer I.

de cel care a semnat adresa de mai 
sus) nu trebuie să se prevaleze de 
o... greșală, care s-a făcut in anul 
1956... Semnat 
inginer D.
Niță".

După ce 
C.S.H.-ului 
diferite de 
nrobă:

...11 VIII 1958- Serviciul C.T.C- 
(C.S.H.) către 

D.G.M.F. a repartizat 
trei vagoane cu sorturi 
argilă Șuncuiuș pentru

serviciul Aprovizio
nare (C.Sdi.) : 
„...Argila de Șun
cuiuș tipul I se
poate utiliza cu
succes la prepara
rea maselor re

fractare de astupat. Argilele de ti
pul II și III nu vor putea fi utili
zate de noi, compoziția lor apropi
ind u-se de cea a argilei de Baru- 
Mare. Semnat: I. Niță".

După 8 luni:
...24 ill 1939. Serviciul c./.c. 

(C.S.H.) către direcția tehnică: 
,,Vă facem cunoscut că din lipsă de 
argilă refractară de Baru-Mare 
(???) masa refractară pentru astu
pat orificiile furnalelor... are o com
poziție ce nu se înscrie în prescrip
țiile date... de către tovarășul di
rector inginer D. Stănescu... Avînd 
în vedere și costul scăzut al argilei 
refractare de Baru-Mare... propu
nem să obligați serviciul aprovizio

nare al combinatului să aducă din 
nou argilă refractară de Baru-Ma
re... Semnai — inginer I. Niță".

★
Cheia acestui rebus eșalonat de-a 

lungul a trei ani este circa 20... 
20 de adrese cu „uite popa-nu e 
popa" care, (neținlnd cont de fap
tul că atit furnizorul de la Baru- 
Mare, cit și cel de la Șuncuiuș au 
planuri de producție și de livrare, 
ca și combinatul) au pus în dilemă 
serviciile de aprovizionare din 
C.S.H. și din D.G.M.F. — București 
Folosind cheia de mai sus se bă
nuiește că ar trebui lămurii, în con
cluzie, care argilă anume îi trebuie 
autorului colectiv al originalei „re
viste" rebusiste. Argilă de Baru- 
Mare ? Hm,... le trebuie și na prea 
le trebuie... dar totuși le trebuie. 
Argilă de Șuncuiuș? Hm... Nu cred 
să existe alți rebusiști — în afară 
de cei din cadrul colectivului tehnic 
al C-S.H. — capabili să dezlege e- 
nigmatica concluzie a acestui re
bus tehnic.

Cum dezlegarea exactă — aștep
tată din partea colectivului tehnic 
sus amintit — nu o putem publica 
înainte de următoarele două-trei nu
mere ale ziarului nostru, lăsăm pînă 
atunci timpul necesar și la dispozi
ția altor amatori de rebus care do
resc să-și frămînte mintea zadar
nic...

I. DANUȚ1U.



Uzina noastră

îndeplinirea planului de producție 
în discuția organizației de bază

IN LIBRĂRII

De curînd, organizația de bază 
din cadrul complexului montaj-in- 
stalații (I.C.S.II.) a ținut o aduna
re deschisă în care a analizat fe
lul cum s-a desfășurat munca pen
tru îndeplinirea planului pe primul 
trimestru. Cu acest prilej, tovară
șii Țelk, inginerul șef al sectorului 
și Malancea loan președintele co
mitetului sindical, au prezentat în 
fața adunării generale două refe
rate privind munca de organizare 
a procesului de producție și felul 
cum a muncit comitetul sindical 
pentru mobilizarea maselor în în
trecerea socialistă la îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

Atît din referatele prezentate, 
cît și din discuțiile ce au avut loc, 
a reieșit că din cele 5 șantiere cît 
are complexul cel mai bine a mun
cit în această perioadă șantierul 1, 
care a câștigat întrecerea pe șan
tiere.

Participanții Ia discuții au scos 
în relief și unele lipsuri și greu-

Pe urmele unor sezisări critice
4*  In articolul „Cîteva probleme 

ale muncii cultural-educative în 
O.T.", apărut în „Uzina noastră" 
nr. 712, se critica printre altele 
activitatea sub nivelul posibilități
lor a clubului ,,Filimon Sîrbu", Co
mitem! de 'întreprindere I.C.S.II. 
arată in răspunsul trimis ziarului 
că cele sezisate sînt întrutotul jus
te și că au fost întreprinse o serie 
de măsuri care vor duce la lichi
darea lipsurilor semnalate.

Referitor la nota ,,Un grafic 
dat uitării" apărut în nr. 711, con
ducerea uzinei cocso-chimice și co
mitetul sindical al sectorului chi
mic ne informează că imediat după 
apariția articolului s-a trecut la 
urgentarea terminării lucrărilor le
gate de repararea graficului cu pri
cina. Totodată, în răspunsul tri
mis se arată că sugestia din ziar 
ca schimbul fruntaș să fie popu
larizat și la rubrica ,,observații" 
este bună, și în consecință ea va 
fi tradusă în viată.

•5*  In urina articolului „Vagonul 
'fantomă" publicat în nr. 709, di
recția comercială și cea de trans
porturi din combinat ne-a comu
nicat că față de lipsurile semna
late s-au luat măsuri. Vinovății își 
vor primi pedeapsa pentru negli
jența lor care a provocat pagube 
avutului obștesc. 

tați existente în procesul de 
producție. Tovarășii I uugu loan, 
Bîzolideanu Andrei și alți vorbi
tori, au arătat că pc șantiere exis
tă o slabă aprovizionare cu materi
ale, unele din ele fiind chiar ne
corespunzătoare și că se execută 
diferite lucrări neîncadrate în nor
mă.

Adunarea generală a adoptat 
măsuri corespunzătoare pentru îm
bunătățirea muncii politice și de 
producție, iar în încheiere brigada 
artistică de agitație „Cu fierul 
roșu" a prezentat în fața partici- 
panților, un interesant program 
artistic.

DUMITRESCU. IOAN 
corespondent
 .  ------------=——

Tovarășul Oargă Dumitru cu echipa de vopsitori pe care o 
conduce lucrează la complexul clu b-cinema. El depășește lunar nor
ma in medie cu 25 la sută.

Note
Suburbia

Suburbia Boj e o așezare situată 
dincolo de Zlaști, la o depărtare 
de vreo 7-8 kilometri de Hunedoa
ra. A lost o vreme, și nu-i mult 
de atunci, cînd in această subur
bie a existat un magazin. Mai 
bine spus o subfilială a coopera
tivei .Unirea" din Hunedoara. Da, 
da, o subfilială in toată puterea 
cuvîntului. Nu lipsea din ea nimic. 
Dar absolut nimic- își tîrguiau ce
tățenii și mai cu seamă gospodine
le toate cele necesare gospodăriei, 
casei. Ba, mai veneau la această 
subțilială pentru anumite cumpă
rături și cei din satul vecin — 
Groși. Așa că bojenii și groșenii 
nu mai trebuiau să se obosească, 
ori să piardă timp de jiecare dată 
cînd le lipsea ceva, să mai bată 
drumul pînă la Hunedoara. Deci., 
o altă verigă de legătură mai bună 
intre satele lor și orașul fontei și 
oțelului — Hunedoara — nici nu 
se mai putea!..

încet, încet însă, prin „grija" 
gestionarului filialei, Dan, apoi a 
celor din conducerea cooperativei 
„Unirea", această verigă s-a sfă- 
rîmat într-o bună zi. Au încercat 
atunci, ce-i drept, boienii să facă 
ceva ca să restabilească legătura, 
dar în zadar-.. Ce se întîmplase ?

In urma unei verificări făcute 
gestionarului Dan Vasile, s-a con
statat că acesta avea o lipsă în 
gestiune de aproape 40.000 lei- „O 
nimica toată" își zicea gestionarul. 
Pentru această „mică sumă" fu
rată din avutul stalului, gestiona
rul a fost deferit justiției. Atunci 
s-a închis și subfiliala. Și... a stat 
așa cu lacătul pe ușă și cu obloa
nele trase la geamuri, pină pe la 
începutul lui martie a.c. cînd con
ducerea cooperativei „Unirea" a 
decis scurt:

— Intrucît nu mai găsim alt

SIMIHAIAN VAS1LE — C.S.H.
Am primit la redacție scrisoarea 

în care ne scrii despre inactivita
tea postului U.T.M. de control. Du
pă cîte ai văzut, ea a și fost publi
cată la rubrica : ,,Satiră și umor". 
Așteptăm să ne mai scrii despre 
munca tinerilor din secție în ce 
privește scurtarea termenelor de re

vitregită
gestionar, să fie ridicate toate 
mărfurile din subfilială...

— Ce ne facem fără magazin ? 
au strigat atunci citeau glasuri.

Pentru a liniști spiritele, unul 
dintre delegații cooperativei „Uni
rea" exclamă :

— Nici o grijă fraților ! Mărfu
rile se duc la Zlaști. Vă veți apro
viziona de acolo I...

— Nu se poate ca subfiliala 
noastră să rămînă ca un copil vi
treg — izbucniră din nou bojenii.

— Liniștiți-vă, oameni buni — 
interveni iarăși delegatul. De ce 
nu vreți să înțelegeți că nu găsim 
gestionar / La Zlaști, mergeți la 
Zlaști. Acolo...

Și, din ziua aceea, bojenii merg 
după cumpărături la Zlaști. ori 
vin la Hunedoara. In schimb, din 
conducerea cooperativei „Unirea" 
nu merge nimeni la Boj să vadă 
cum și astăzi stau rafturile goale 
și ard becurile în fostul local al 
subfilialei...

Întrebăm pe această cale pe 
too. lovită Lascilu președintele 
cooperativei „Unirea" din Hune
doara, ce părere are despre des
ființarea subfilialei din Boj? Nu 
se găsește un gestionar, tovarășe 
președinte ? Oare în suburbia Boj 
și chiar în Hunedoara nu sînt 
destui oameni cinstiți care să o- 
cupe o astfel de funcție ? Și încă 
o întrebare, tovarășe președinte 
cine anume pierde prin desființa
rea subfilialei? cooperativa „Uni
rea" pe care o conduceți, ori sta
tul nostru care și prin intermediul 
cooperației luptă să cimenteze și 
mai mult legătura dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoa
re?... Mai gîndește-te tovarășe la
viță. Insă nu prea mult!...

A. BALINIȘTEANU 
(după o corespondență a tovară
șului Andruț Mircea)

parație a cuptoarelor, lu^ta pentru 
economii etc.

MINDRU I. CONSTANTIN — 
C.S.H,

Corespondența „Cui să ne adre
săm" nu a putut fi publicată, deoa
rece conține anumite impreciziuni. 
Pentru uaele completări, te rugăm 
să treci pe la redacție.

De ce ofelarii hunedoreni 
au rămas în urma celor de la Reșifa?

(Urmare din pag. I-a col 1-3}

Echipele cu cele mai mari canti
tăți de oțel re'butat în luna martie 
sînt cele conduse de prim-topitorii 
Olah Ștefan, Forțu Petru și altele. 
Fiecare dintre cele amintite are re- 
butate peste 50 tone oțel. Echipa 
condusă de Olah Ștefan la șarja 
nr. 7.074 nu a respectat normele 
tehnologice de topire, decarburare

Intr-o lună numai 6 șarje rapide
Se știe că unul dintre obiectivele 

principale în întrecerea cu reșițenii 
este reducerea prețului de cost. Ori, 
calculele arată că la O.S.M. I pre
țul de cost a fost depășit pe ulti
mele trei luni. Tovarășul inginer 
Păunescu a precizat printre altele 
în ultima consfătuire de producție 
că întrecerea dintre echipele și 
schimburile ce deservesc, cuptoare
le nu se bazează totdeauna pe co
laborare și sprijin reciproc în lup
ta pentru mai mult oțel și realiza
rea de economii. Un principal ele
ment în componența prețului de 
cost îl constituie încărcătura meta- 
licg a șarjei, la care se pot realiza 

și elaborare, a șarjei, fapt ce a fă
cut să se rebuteze după laminare 
o cantitate de peste 7.000 kg.

Cele de mai sus sînt dovada cea 
mai bună că o parte din vină o 
poartă în primul rînd maiștrii și 
inginerii care nu totdeauna s-au 
preocupat cu simț de răspundere 
de organizarea și conducerea pro
ducției.

economii, în primul rînd înlocuind 
fonta lichidă cu fonta veche. A- 
ceastă resursă nu este folosită în 
mod rațional. Se' întîmplă ca un 
schimb să folosească întreaga can
titate de fontă veche existentă pen
tru ziua respectivă în dauna celor
lalte. In asemenea cazuri schimbul 
următor nu mai are la încărcare 
fontă veche și e nevoit să introdu
că în cuptoare mai multă fontă li
chidă care avînd și un conținut 
mai ridicat de sulf prelungește 
operațiile de elaborare a șarjelor. 
Pe lîngă acestea sînt destule cazuri 
cînd topitorii supraîncarcă cuptoa
rele, peste capacitatea oalelor. Ast

fel, la elaborarea șarjelor cantități 
însemnate de oțel se scurg jos pes
te oale, ducînd la pierderi de oțel 
și la scumpirea prețului de cost.

Pe lîngă toate acestea munca 
oțelarilor este frînată din cauza ne- 
aprovizionării la timp cu fierul 
vechi în modul corespunzător și 
în cantități suficiente pentru fie
care șarjă -în parte, lucru cunoscut 
de șeful secției alimentarea oțela- 
riei tovarășii! inginer Călinescu. 
Aceasta se resfrînge direct asupra 
încărcării cuptoarelor, operație care 
a- ajuns să dureze de multe ori 
chiar și patru ore. Iată de ce se 
îngreunează apoi dozarea corectă 
a șarjelor și celelalte operații. Iată 
deci cîteva din cauzele care au influ
ențat în ..mod serios elaborarea a 
numai 6 șarje rapide în luna mar
tie și eare au scumpit prețul de 
cost.

La halele de pregătire și turnare 
se impun măsuri organizatorice

O cantitate de oțel echivalentă 
cu cea necesară pentru construcția 
a cel puțin zece camioane „Steagul 
roșu“ a fost rebutată în hala de 

turnare numai în cursul lunii mar
tie.

Discutînd despre această proble
mă tovarășul Țoras Filip și Azam- 
firoaie Vasile au arătat fii recenta 
consfătuire de producție că erupți
ile ce au loc la turnarea șarjelor se 
dateresc în bună parte dezinteresu
lui unor muncitori ce lucrează la 
montarea ansamblelor de turnare, 
a nesupravegherii acestora de către 
maiștri. Se întîmplă în special în 
schimbul de după masă ca lingoti- 
erele să fie montate în ,,fugă“ pe 
podurile de turnare, asta pentru că 
unii muncitori, inconștienți, pără
sesc lucrul cu o jumătate de oră 
mai devreme iar maiștri ca Da- 
mianoiu Eugen și ceilalți tolerează 
asemenea situații- Deseori în oțe- 
lărie se resimte lipsa materialelor 
strict necesare montării ansamble- 
lor de turnare. Atunci echipele de 
la pregătirea trenurilor de turnare 
au ajuns să monteze ramificații 
necorespunzătoare din punct de ve
dere calitativ, refuzate de controlul 
tehnic. Toate acestea au dus ulteri
or la numeroase erupții, la ținerea 
șarjelor în cuptoare, la turnări di
recte și la un consum mai mare de 
utilaje de turnare.

Alte deficențe se datoresc indis
ciplinei și lipsei de răspundere de 
care dau dovadă unii muncitori ca 
cei din brigada lui Milian llie 
(șch'imbul tineretului) în montarea 
ansamblelor. Ei au montat de mai 
multe ori cochile necurățite și au 
pregătit incorect ansamblele.

★
Cu toate că asemenea probleme 

au fost semnalate de nenumărate 
ori în ziarul nostru, nici pînă acum 
conducerea secției nu a luat măsu
rile necesare pentru a pune capăt 
unor asemenea stări de lucruri, 
care lipsesc economia noastră so
cialistă de o însemnată cantitate 
de oțel. Pentru îmbunătățirea mun
cii în trimestrul II și lichidarea u- 
nor astfel de practici dăunătoare, 
conducerea secției O.S.M. I, orga
nizația de partid și comitetul de 
secție vor trebui să țină seamă de 
propunerile valoroase făcute în a- 
cest sens.

Oțelarii hunedoreni s-au dovedit 
totdeauna a fi inițiatorii noului- 
Bătălia e deschisă însă de acum 
înainte. Trebuiesc însă lichidate 
deficiențele ce mai există, în care 
privință conducerea tehnică a com
binatului va trebui să acorde mai 
mult ajutor practic oțelarilor.

I. GARAIACU
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14 ANI DE MUNCĂ PAȘNICĂ

CARNET CULTURAL

La 4 aprilie a.c. poporul frate 
s ungar a sărbătorit cea de-a 14-a 
\ aniversare a eliberării patriei 
S sale de sub jugul fascist. Pri.i.eli- 
\ berarea Ungariei de către glorioa-

Aspecte ale vieții
Alaiuri de toți oamenii muncit 

de la orașe și sale, tinăra generație 
din R. P. Ungară muncește cu a- 
vi.nl pentru dezvoltarea economică 
și culturală a țării. Astfel, tineretul 
muncitor, mobilizat de Uniunea 
Tineretului Comunist din Ungaria 
desfășoară o targa mișcare de econo
mii care a cuprins peste 30u de în
treprinderi, contribuind astfel la 
dezvoltarea economiei naționale. In 
cursul anului trecut tineretul înca
drat în diferite mișcări, a economi
sit in uzine și întreprinderi, zeci de 
milioane de forinți. In aceiași timp 
s-au constituit numeroase grupuri 
de tineri voluntari care își consa
cră timpul liber construirii de imo
bile, contribuind astfel la accelera
rea construcțiilor de locuințe la Bu
dapesta.

Nici tineretul sătesc nu vrea să 
râmină mai prejos- Astfel, tinerii 
din județul Gydr, organizind un 
șantier al tineretului, au redat agri
culturii regiunea llansag de pe 
cursul Dunării, un teritoriu mlăști
nos de aproape 13-000 hectare. La 
această importantă lucrare au par
ticipat de asemenea sute de tineri 
muncitori, elevi și studenți din în
treaga țară.

Problema tineretului constituie 
una din preocupările , centrale ale

Utilaje 
din material sintetic

In R- P. Ungară se folosesc pe 
scară larga cele mai noi materiale 
plastice ca polistirol, nylon, poiicio- 
rură de vinii, care pînă nu de 
mult erau importate din alte țări. 
La Uzinele chimice „Hungaria" a 
fost construită o fabrică de capro
lactam, care produce anual 300 
tone de materiale de bază pentru 
fire sintetice de tipul perlonului- A- 
nul acesta va intra în iuncțiune o 
nouă secție a uzinei, cu o capaci
tate de 300 tone policlorură de vi
nii. institutul de cercetări din Pap- 
keszi va produce pentru prima dată 
în Ungaria articole din polietilen. 
Industria chimică maghiară va con
tinua să se dezvolte în ritm acce
lerat. Conform prevederilor, în ur
mătorii cinci am producția de ma
teriale sintetice va crește de șapte 
eri.

In prezent R. P. Ungară produce 
din materiale plastice piese de 
schimb, unelte, articole de uz cas
nic, rechizite școlare, material spor
tiv ș. a.

Recent, a fost realizat prototipul 
' unei pompe din polietilen pentru 
substanțe corozive cu un debit de 
120 kg. pe minut și care înlocuiește 
cu succes pompele din oțel inoxida
bil importate. Industria ungară pro
duce de asemenea roți dințate din 
materiale sintetice a căror rezisten
ță se apropie de rezistența oțelului. 
Cuzineții din materiale sintetice, 
umpiuți cu grant și sulfit de molib
den, înlocuiesc bronzul, cuprul, iar 
durabilitatea lor depășește cu mult 
pe aceea a cuzineților vechi. Pre
țul de cost al materialelor sintetice 
se reduce continuu. Din această 
cauză ele sînt folosite pe scara tot 
mai largă.

sa Armată Sovietică, în viața po
porului a început un capitol nou. 
In cei 14 ani, poporul sub con
ducerea Partidului Socialist Un
gar a obținut succese importante 
în construcția socialistă a țării.

noi a tineretului
guvernului. O manifestare a acestui 
lucru este existența pe Ungă guvern 
a unui Consiliu pentru protecția Co
pilului și Tineretului, prezidat de 
către șeful guvernului.

In cursul celor 14 ani care s-au 
scurs de la eliberarea Ungariei îm
bunătățirea condițiilor materiale ale 
tinerilor muncitori a mers paralel cu 
creșterea culturii și educației școla
re a tinerilor.

Statul democrat popular acordă 
o deosebită atenție creșterii și for
mării tinerelor cadre în toate dome
niile de activitate. In anii puterii 
populare au crescut și continuă să 
crească alocațiile pentru dezvoltarea 
și extinderea rețelei de invățămint 
de toate gradele.

In prezent toți tinerii de vîrstă

Modernizarea aeroportului Ferihegy
De curînd importantul nod de 

comunicație aeriană, aeroportul Fe
rihegy de la Budapesta a fost înzes
trat cu un radio locator (instalație 
radar), de construcție sovietică și 
cu aparataj modern pentru „ateri
zarea oarbă", cu ajutorul căruia 
orice avion înzestrat pe bord cu un 
aparat de recepție corespunzător, 
poate ateriza și pe vreme cețoasă, 
dacă vizibilitatea de sol nu este mai 
mică de 30 m.

Astfel, aeroportul Ferihegy a de
venit unul din cele mai bine înzes
trate din punct de vedere tehnic și 
al siguranței decolării și aterizării. 
Pe pista de beton de 3.100 m. pot 
ateriza avioane de toate tipurile 
printre care puternicele avioane cu 
reacție TU. In preajma aeroportului 
s-a mai construit un hotel de tran
zit amenajat cu tot confortul-

§ ip*  id) ire ir

ADMINISTRATIV C-S.H. — ȘAN
TIERUL II : 4-5. Joc frumos, re
zultat meritat. Cei mai buni Ca- 
menceanu și Ivan de la Șantierul 
II, Șarovarov și Pîrvan de la Ad
ministrativ C.S.H.

SIDERURGIA — ADMINISTRA
TIV C.S.H.: 5-2. O partidă de un 
frumos nivel tehnic au desfășurat-o 
jucătorii Pîrvan și Boiangiu. Pri
mul a cîștigat după o luptă grea 
cu 2-1.

• SANATATEA — ȘANTIERUL 
II: 5-0-

ȘTIINȚA - CORVINUL: 5-0,
ADMINISTRATIV C.S.H. —

C.S.A.: 5-0.
ADMINISTRATIV C.S.H. -

ȘANTIERUL I: 5-0.
VOLEI

ȘTIINȚA — ȘANTIERUL I: 
2-0.

BLUM1NG - CORVINUL: 2-0.
ȘANTIERUL II - ȘANTIERUL 

III: 2-0.

Gupa ziarului „Uzina noastră4‘
Duminică 5 aprilie s-au înregis

trat următoarele rezultate:

TENIS DE MASA 

școlară sînt cuprinși in rețeaua 
de învățămînt a statului. In anul 
școlar 1958-1959 învățămintul de 
cultură generală din R- P. Unga
ră numără 1.269.000 de elevi. Este 
semnificativ faptul că anul trecut 
școlile de cultură generală au fost 
absolviie de aproximativ 110.000 
tineri și tinere — față de numai 
34.01.0 în 1938. Anul acesta au fost 
date in folosință 636 noi săli de 
clasă in școlile de diferite grade.

Numărul studenților a crescut la 
31.600. Aceștia frecventează 33' de 
institute de învățămînt superior, fa
ță de 19 institute in 1950. Studiile 
elementare, medii și superioare sint 
mult ușurate datorită burselor, can
tinelor și internatelor care asigură 
tineretului studios condiții din ce 
în ce mai bune.

Anul acesta peste 100.000 de ti
neri frecventează cursurile școlilor 
medii tehnice în domeniul industri
ei, agriculturii, comerțului etc. In 
același timp zeci de mii de tineri 
urmează cu succes cursurile serale 
precum și cele fără frecvență ale 
școlilor medii și institutelor de în
vățămînt superior.

Anul trecut pe aeroportul Feri
hegy au aterizat 5.000 de avioane. 
Numărul călătorilor din Ungaria 
și al celor din alte țări care au tre
cut prin acest aeroport a crescut în 
1958 Ia 242.000. Astăzi prin Buda
pesta trec liniile a 9 societăți de 
transport aerian. In prezent Buda
pesta are legături aeriene directe cu 
II capitale și 24 mari orașe din 
alte țări.

In ziua de 4 aprilie — ziua eli
berării Ungariei — s-a inaugurat 
linia Budapesta — Kiev — Mosco
va pentru avioanele MALEV (Socie
tate Ungară de Navigație Aeri
ană). In primele zile ale lunii mai, 
avioane ungare vor' începe cursele 
de pasageri pe ruta Budapesta — 
Stockholm, cu escale la Berlin și 
Copenhaga.

ȘTIINȚA — ȘANTIERUL III'. 
2-1.

In urma rezultatelor de pînă azi, 
clasamentele sînt următoarele:

TENIS DE MASA — BĂIEȚI: 
locul I Siderurgia cu 7 victorii din 
7 partide/ locul II Șantierul IV cu 
5 victorii, din 6 partide; locul III 
Știința cu 5 victorii din 8 partide, 
iar pe locurile IV-V Șantierul II 
și Administrativ C.S.H. cu cite 4 
victorii din 7 partide-

TENIS DE MASA - FETE
Locul I Comerțul; locul II Să

nătatea.
VOLEI - BĂIEȚI: Locul I Ști

ința cu 4 victorii: locul II Corvi
nul cu 2 victorii; locul III și IV 
Șantierul II și Bluming, cu cite 1 
victorie.

PROGRAMĂRI

Joi 9 aprilie, au fost programate 
următoarele întilniri:

FOTBAL — optimi de finală.
Teren D.R.D.M. — ora 16: Con

structorul — Șantierul II; ora 
17,30 Șantierul — Aglometaior.

Teren C.S.A. — ora 16. Știința 
— C.S.A. / ora 17,30 Blaming ss 
Șantierul III.

Spectacole
Teatrul de Stat de estradă Deva, 

în turneu prin regiunea noastră, 
va prezenta in zilele de 10 și 11a- 
prilie in sala cinematografului ^Vic
toria" spectacolul muzical „Cu pas 
tineresc înainte".

Un concurs literar
Sfatul popular al regiunii Hune

doara, prin Casa Creației Populare 
din cadrul Secției regionale de în

vățămînt și Cultură, organizează în 
cinstea celei de a XV-a aniversări 
a eliberării patriei noastre un con
curs literar cu tema : „Realizările 
regimului democrat-popular în regi
unea Hunedoara". La concurs pot 
participa membrii cercurilor literare 
și creatorii individuali, cu lucrări in 
proză, schițe, povestiri, reportaje, 
versuri și piese de teatru într-un 
act. Lilcrările prezentate vor oglin
di realizările oamenilor muncii din 
regiunea Hunedoara, sub conduce
rea partidului, pentru construirea 
socialismului- In centrul lor va tre
bui să stea omul nou, fruntaș în 
producție și activitatea obștească, 
activistul de partid și de stat, me
talurgistul, țăranul colectivist și in
telectualul legat de popor.

In ultimul timp in
dustria noastră cons
tructoare de mașini 
a realizat noi utilaje 
moderne menite să 
sprijine lupta construc
torilor pentru reduce
rea prețului de cost al 
lucrărilor. Aceste ma
șini sînt construite cu 
piese fabricate in țară, 
avind un consum re
dus de metal- In foto
grafie : tcscavatorul 
universal pe pneuri cu 
cupa de 0,3 m.c. cons
truit de colectivul uzi
nelor metalurgice 
„Progresul" din Brăi
la.

TENIS DE AMS.4 — Corvinul —
Administrativ C.S.H.; Sănătatea — 
Șantierul 1! Șantierul II — Șantie
rul IV.

VOLEI — terenul Școlii profe
sionale la ora 16: Corvinul — 
Șantierul 1; C.S.A. •— Șantierul II; 
Corvinul — Șantierul IV ; Șantie
rul TV — Șantierul I,

Sîmbătă 11 aprilie se vor desfă
șura semi-finalele la fotbal, după 
un program care va apare în acea 
zi în ziarul nostru.

IN CAMPIONATUL REGIONAL
Cele două echipe hunedorene 

participante în campionatul regio
nal de fotbal au susținut în dumi
nica aceasta noi întîlniri.

Pe stadionul din localitate, Corvi
nul II (fost Șantierul) a întrecut 
echipa Metalul din Cugir, la un 
scor neobișnuit; (8-0 3-0). Oaspe
ții au practicat tot timpul un joc 
la ofsaid care n-a dat rezultatele 
cele mai bune. Insă proporțiile 
scorului se explică prin faptul că 
în minutul 16 de joc fundașul cu- 
girean Dogaru s-a accidentat la 
un atac în careu asupra interului 
hunedorean Grigorescu și n-a mai 
reintrat. Patru minute mai tîrziu 
portarul echipei Metalul, Vasilescu 
Marian, a avut o ieșire nesportivă 
față de arbitru, iar acesta l-a eli
minat din joc. Rămasă în nouă

Lucrările, în două exemplare 
dactilografiate, vor fi trimise pe 
adresa. Casei Regionale a Creației 
Populare pînă la data de 1 iunie 
1959. Cele mai bune dintre acestea 
vor fi premiate și recomandate spre 
publicare revistelor Uniunii Scriito
rilor, precum și reținute pentru vii
toarea culegere literară a regiunii 
Hunedoara.

...Și un concurs de fotografii 
artistice

In același interval, Secția regio
nală de Invățămint și Cu'tură, prin 
Casa Creației Populare organizea
ză un concurs de fotografii artisti
ce la care pot participa toți foto
grafii amatori din regiunea Hune
doara.

Tematica fotografiilor trebuie să 
oglindească realizările regimului de
mocrat-popular in anii de după 
eliberare, aspecte din industria si
derurgică și carboniferă, aspecte 
din domeniul construcțiilor, figuri 
de muncitori fruntași, 'de țărani co
lectiviști etc.

Cu lucrările prezentate se va 
organiza o expoziție regională iar 
cele mai bune vor fi premiate.

Duminică 12 aprilie vor avea loc 
următoarele tntîlniri:

VOLEI — terenul școlii profe
sionale ora 9: Corvinul — Știința; 
C.S.A- — Șantierul 1; Șantierul I — 
Șantierul II; C.S.A. — Voința; 
Corvinul — Voința; Șantierul I — 
Șantierul II.

TENIS DE AL4.S.4 — în sala 
de sport a Școlii profesionale: 
Șantierul I — C.S.A.; Șantierul IV 
— Șantierul I și Siderurgia — 
Șantierul I.

oameni, formația din Cugir a fost 
o pradă ușoară pentru Corvinul II, 
care deși n-a insistat prea mult, a 
desfășurat un joc destul de bun. 
Autorii golurilor înscrise sînt: Gri
gorescu (3), Burlacu (3) Sălcea* *.  
nu și Peronescu cîte un punct.

Au jucat formațiile t
CORVINUL II: Gavrilă — Po

pescu, Orghidan, Cișmașu — To 
ma, Oncică — Peronescu, Tătăru- 
că, Burlacu, Grigorescu, Sălcearlu.

METALUL CUGIR : Vasilescu 
— Romoșan, Orha, Dogaru — Mi- 
tucă, Candin — Negru, Tereteanu, 
Tîrnar, Cerghidan, Florea.

La Alba lulia, Corvinul III (fost 
Constructorul) a reușit un rezultat 
de egalitate (0-0) în fața forma
ției locale.

M. ENESCU
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