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Priviți o clipă la chipul 
drăgălaș și strălucitor, plin 
de sănătate și voiciune al a- 
cestei fetițe din clișeu! ală
turat. Cu cîtă grație și bucu
rie lăuntrică rîde ea ! Bucuria 
ei ce se desprinde din ochii 
vioi și limpezi, de pe fruntea 
senină și buzele întredeschi
se, nu este altceva decît bu
curia a sute și mii de copii 
care trăiesc astăzi o copilărie 
cu adevărat fericită, o viață 
nouă, lipsită de griji și de 
nevoi. Și asta tocmai dato
rită grijii partidului și guver
nului nostru care a 
cele mai minunate 
pentru bunăstarea, 
creșterea și educarea 
generații de mîine. 
grijă părintească își
explicația mai înainte de toa
te în numeroasele instituții 
de educație preșcolară, în 
casele de copii, taberele 
de vară, case ale pionierilor,
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La o grădiniță de
Mai deunăzi în 

casă m-am abătut 
dinița de copii cu
ce se află adăpostită in fosta 
clădire a oficiului P.T.T.R. 
(Poșta veche). încă de la in
trarea pe culuarul din spatele 
clădirii, am fost intimpinat 

educatoarea Meta Wagner.
— Secția „mea“, unde sînt

numai copii de naționalitate 
germană a avut program 
dimineață, odată cu secția de 
copii de naționalitate maghia
ră. In schimb se găsesc 
după-amiaza asta copiii 
secția romînă...

La capătul culoarului,
tr-o cameră cu ușa deschisă 
stăteau aliniați pe scăunașe 
mici o sumedenie de țtnci 
de-o șchioapă. Fiecare din ei 
ținea în mină cite o căniță, 
ori un pahar, iar o femeie 
mai în virstă le turna cu o 
cană mare apă de băut. Pe 
semne că micuții cetățeni lua-

seră prinsul și in 
erau însetați. Cum 
educatoarea Ștroescu 
schiță un zimbet, făcu 
puștilor să fie cuminți 
afară, unde fără prea 
introducere intrarăm in 
ție:

— Citi copii avem in sec
ție? In total sînt 
de fii de munci
tori și funcțio
nari. Astăzi insă, 
vreo cițiva din ei. 
pregătirile Ca in fiecare an 
sînt ... __
care va avea loc cil prilejul 
zilei 
gătit 
noastră' 
cîntecul „Steagul roșu" 
citeva poezii. Bunăoară, micul
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văzu. 
Ana 

semn 
și ieși 
multă 
discu-

înscriși 42

mai lipsesc 
T otuși.

in toi. Pentru serbarea

de 1 Iunie, noi am pre- 
dotiă dansuri: „Hora 

și „Ciobănașul";

copii cu trei secții
.4cs Francisc va interpreta 
poezia „Cintec pentru Repu
blica populară" ; Iosif Gheor- 
ghe poezia „Sus steagul", 
iar Marcu Doina „Mica ide- 
mi stă"..

— Și secția noastră care 
cuprinde 41 fii de muncitori 
de naționalitate germană se 
pregătește intens — interveni

in discuții edu
catoarea Meta 

fel ca și secția 
romînă, dm pre

gătit dansuri, cîntece 
zii. Bineînțeles, toate 
ba germană.

— Așa e, călită să 
scă cele spuse tovarășa Stro- 
escu. Noi sperăm ca grădinița 
noastră cu cele trei secții să 
cucerească și în acest an

IV'agner. La 
maghiară și ’6- 

și poe- 
in lim-

intărea-

Cupa și o serie de premii la 
întrecerile sportive, cum de 
altfel am luat și anul trecut.

...înăuntru copiii stăteau li
niștiți, uitîndu-se întrebători 
către ușă. La un semnal insă 
al educatoarei Ștroescu^ ei 
săriră în picioare și o zbughi
ră. cu toții afară. Intr-o clipă, 
curtea fu cuprinsă de glasuri 
voioase ce nu mai conteneau.

— Uitați-vă copii, li se 
adresă tovarășa Ștroescu. 
Facem cercul acela pe care-l 
știți să vedem cum mai mer
ge.... In cîteoa secunde, băieții 
și fetele se prinseră de mîini 
și hora începu.

Trageți hora măi flăcăi 
Foaie verde măi,
Și sunați din zurgălăi 
Foaie verde măi,

A. BALIN1ȘTEANU

Zîua International  ̂
a Copilului

biblioteci și terenuri de sport, 
în unitățile de asistență me
dicală, preventorii și sanatorii, 
etc. Grăitor în această privin
ță este faptul că în anul 195b 
au funcționat în țara noastră 
6.638 de creșe și grădinițe in 
care au fost cuprinși 324.347 
de copii. Pentru educarea și 
instruirea tinerelor vlăstare, 
în aceiași an au funcționat de 
asemenea 6.641 unități preșco
lare frecventate de 281.141 
copii și 4.284 școli de 7 ani 
la care au învățat mai mult 
de 440.000 elevi, iar numărul 
paturilor din spitalele de copii 
au crescut numai în anul 
1957 la 17.000 față de 1.350 
de paturi cîte existau în 
1938. La munte și la mare, 
în numeroase tabere și colo
nii, își petrec în fiecare an 
vacanța de vară zeci de mii 
de copii. In anul 1957 de 
pildă, și-au petrecut vara în 
mijlocul naturii, în tabere șl 
colonii, un număr de 126.300 
de copii. Aceste cifre în pli
nă creștere reprezintă doar 
cîteva mărturii ale dragostei 
partidului și guvernului nos
tru, a poporului muncitor 
față de viitorul fericit și lu
minos al copiilor noștri.

Gu aceeași dragoste și căl
dură, cu aceeași grijă părin
tească sînt înconjurați și co
piii din țările lagărului so
cialist. In Uniunea Sovietică, 
Ghina populară, R. D Ger
mană, Cehoslovacia, Bulga
ria, Polonia și în celelalte 
țări cu democrație populară 
au funcționat și funcționează 
zeci și sute de mii de școli și 

unități preșcolare, de creșe
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permanente, tabere de pio
nieri, grădinițe, spitale și dis
pensare etc.

In Uniunea Sovietică, bu
năoară, în anul 1957 au func
ționat 23.000 de creșe perma
nente, zeci și sute de mii de 
copii și-au petrecut vacanța 
în tabere de pionieri, iar în 
Ghina — Șanhai — numărul 
creșelor a crescut cu peste 
20 ori în comparație cu pri
ma perioadă de după elibe
rare. Și asemenea exemple 
din care se desprinde prețu
irea și atenția de care se bu
cură copiii din țările iagăru- 
lui socialist pot fi date multe.

Nu însă aceeași situație se 
petrece cu copiii din țările 
capitaliste. In S.U.A., Anglia 
și Franța, R.F. Germană, Ita
lia și alte țări, majoritatea 
copiilor sînt folosiți la munci 
uin cele mai grele, fiind su
puși astfel tot timpul acciden
telor și îmbolnăvirilor. Bur
ghezia din aceste țări trage 
foloase uriașe de pe urma 
copiilor care prestează cîtr 
10-12 ore de muncă pe zi. 
face nimic pentru bunăs' 
și fericirea copiilor, pentru 
crotirea vieții și sănătății 
lor.

...Priviți cu cîtă bucurie ț 
fericire rîde această fetită dii 
fotografia alăturată I De ziua 
ei și a copiifăr noștri și a 
celorlalți copii de pretutindeni 
— Ziua de 1 Iunie — să ne 
unim și mai mult eforturile 
pentru apărarea și consolida
rea păcii în lume. Apărînd 
pacea prin împiedicarea unel
tirilor războinice ce le urzesc 
imperialiștii, apărăm viața 
noastră și a copiilor noștri și 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului le vom putea creea 
condiții tot mai bune de 
viață și de trai I

Copiii stderurglțtilor si constructorilor hunedore- 
ni cresc sub Îngrijire permanenta ia crețele sBptBmlnale 
91 căminele de zl ale întreprinderilor.

In fotografiile alăturate va prezentam citeva as
pecte din actlvitafile zilnice ale copiilor.
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Uzina noastră

L I R I O
^Păstrează Partidul în gînd

find țării de strajă la graniță stai, 
Cînd treci cu iubita prin parc sau pe plai, 
Cînd scrii unui prieten cu care-ai crescut

Să nu uiți Partidul, că el ți-e scut I

HnWrg îp orașul muncitoresc

S' poarele a zvîrlit către geamuri 
monede și salbe o mie —

I tinerii pomi în foșnet de ramuri 
se-ngînă cu vîntul, dantelă, ce-adie.

Ești poate 
Și-n jurul 
Luptînd cu 
Să nu uiți

departe, pe mare plecat, 
tău valuri spumoase se zbat, 
furtuna, tu brav marinar 
Partidul, o clipă măcar I

Doar cîțiva copii pe alocuri 
mai rostogolesc mingea zilei odată 
glasurile lor — 
de-abia mai pot

limbi obosite de focuri — 
din aripi să bată.

cînd cale cu greu îți croiești, 
c:nd vesel iubirea doinești,

Prin codri,
Pe drumuri
Cînd rîul ce curge-1 auzi murmurînd 
Păstrează Partidul în gînd 1

Blocurile îmbracă polei 
stîlpii, ciorchini și flori 
îndrăgostiții ca umbrele 
pe strada căzută-n hodină.

de amurg — 
de lumină —
curg

* Cînd zilnic mașina, sau strungul pornești, 
Cînd școli sau orașe, sau fabrici clădești, 
Cînd ari, sau cînd seceri pe-un lan fremătînd, 
Păstrează Partidul în gînd 1

I. DRAGANEȘCU

D A R Cl R I

Astăseară pînzele 
vor luneca pe străzi 
pasul războiului, pas 
vor luneca pe străzi 
un cînt început
spre care vremile tind, ca înspre un far.

VECTOR NIȚA

gîndului meu
ce n-au cunoscut 
cu răsunetul greu, 
ce îmi par

m lăsat la o parte cupa amară 
.4 trecutului.

______Am pus sufletului 
Straie de primăvară.

Am sorbit nectarul din cupa plină 
Am dai sufletului 
Oceane de lumină.

IA!

Ciocanul cu secera, pe veci le-am sudat 
In focul noului,
Sufletului,
Bucurie i-am dat.

>

.4?/ simțim brațul nostru mai tare. 
Partidului,
Din strunele sufletului, 
li înălțăm cintare.

CORNEL GRISTACHE
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Deasupra piscurilor argin
tii un soare rece atirnă ne
mișcat învăluit intr-o ceață 
alburie. Citeva pinze de nori 
zdrențuite, pătează cerul 
larg și gol. In văzduhul în
ghețat, două păsări răpitoa
re se rotesc liniștite in cău
tarea prăzii. Una din ele 
se oprește înțepenită, parcă, 
și după o clipă, se repede in 
jos ca o săgeată printre vir- 
furile brazilor troieniți. De 
acolo se aud țipete speriate. 
Apoi liniște..

Pe nesimțite, la orizont, 
încep să se adune nori plum
burii. Se string unul cite 
unul între vîrf urile munților 
ca in niște cuiburi. Se lasă 
mai jos greoi, astupînd za
rea și deodată, o trîmbă se 
desprinde Ca un braț întune- 
cînd soarele. Se învolbură 
furioasă pînă peste văi, lățin- 
du-se la capăt ca o palmă urc- 
așă cu marginile sprijinite pe 
coastele prăpăstioase. Începe 
să ningă. S-a făcut parcă 
mai întuneric și Laiăr stă 
lingă stativul liniei de funi
cular. Are impresia că nu 
mai e spațiu. Se uită la cei 
doi tovarăși ai săi, ce scor
monesc cu privirile in lungul 
liniei de funicular, Deasupra 
lor linia se vede subțire Ca o 
ață, apoi mai încolo se pier
de în imensitatea văzduhului

— Ei, ce spuneți ? —• în
trebă Laîăr scurt.

Cei doi nu 
răspund nimic. 
Știu numai că 
vagonetul e în
țepenit, sau e 
sărit de pe 
linie.

— Astă nu
mai vîntul ne-a 
făcut-o — spu
ne mai mult 
ca pentru sine 
Lazăr.

Răspunzind 
parcă acestor

vorbe, vîntul se pornește din- 
tr-o dată în rafale scurte, su
ind'pieziș înălțimile. In legă
narea gingașă a fulgilor se 
fac goluri ce se învîrtejesc în- 
șurubindu-se în aer. Atunci, 
prin spațiul gol privirile ce
lor trei alunecă în lungul li
niei spre vagonetul ce se ză
rește ca o umbră în întuneri
cul alb.

Vîntul se întețește. Șuieră 
ascuțit prin grohotișuri, scur
mă adîncurile abisurilor, a- 
ruiică în înnălțimile cenușii

clama 
de încordare 
cu miinile de 
încet spre va

rămași lingă

POVCSTIRE
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trimbe cu sclipiri diamanti- 
ce. Cîțiva lăstari singurateci, 
dezgoliți pînă la rădăcinile 
plăpînde se apleacă fricoși 
în calea lui'că în fața unui 
stăpin atotputernic.

— Oho, nebune! — stri
gă Lazăr, te domolesc eu.

Rizind batjocoritor, vîntul 
îi aruncă în față un vtrtej de 
zăpadă și fuge hăidind în 
lungul coastelor prăpăstioa
se.

Lazăr îșl șterge fața înciu
dat ;

— Afurisitul, c tare as- 
tCzil

Apoi după o clipă, timp în 
Care și-a controlat catarame-

le centurii de siguranță și 
sculele prinse în ea zice ;

— Leguți-mă cu fuma.
Unul din cei doi desface 

de pe umăr un colac de funie 
șt prinde un capăt de belciu
gul centurii lui Lazăr. Aces
ta, iși îndeasă bine căciula 
pe cap și innotind mai mult 
prin zăpadă se îndreaptă 
spre scara stativului de funi
cular.

Din urmă aude ;
— Mai repede Lazăre, că 

s-a potolit vîntul.
Lazăr îi face semn să slă

bească funia după el și cu 
abilitatea unei pisici' se ca
țără pe scara stativului. A- 
juris sus, prinde în 
centurii linia 
și ținindu-se 
ea înaintează 
gonet.

Tovarășii
stativ îi urmăresc atenți miș
cările. II văd pe Lazăr de
asupra prăpastiei ca o um
bră numai, ce se șterge din 
ce în ce mai mult. După o 
clipă, nu mai văd nimic 
și doar funia ce se 
trage după el le spune, că 
acolo, sus, în înălțimi, e 
cineva...

Palmele inmănușaie ale 
lui Lazăr prind ca niște au
tomate linia de încordare. 
Lazăr se grăbește să ajungă 
la vagonet" pînă nu începe 
vîntul să bată. Ghicindu-i 
parcă intenția, vîntul ce se 
odihnise ascuns dușmănos 
prin văgăuni răbufnește 
dintr-o dată, lovindu-l din- 
tr-o parte. Omul se clatină. 
Palmele-i apucă mai vîrtos 
funia. Ca o pleznitură de 
bici, un virtej de zăpadă ii 
spicuie fața, orbindu-l. 0 cli
pă Lazăr se odihnește. Iși 
freacă obrazul de umărul pu
foaicei și măsoară din ochi 
cei cîțiva metri ce-l mai des
part de vagonet.

Viatul, îi apasă furios bid-

Una dintre cele mai valoroase lucrări dramatice 
zentate pe scenele teatrelor noastre în ultima vreme 
noua piesă a poetului Mihai Beniuc „In valea Cucului", 
care aduce în fața spectactori lor un conflict din viața actu

ală a satului.
Fotografia reprezintă o sce

nă din piesă, interpretată de 
Gr. Vasifiu Birlic, artist al 
poporului, artistul emerit Al 
Giugaru și Elena Sereda.

pre- 
este

fa, umerii, căutind să-l tragă 
în jos. Lazăr zîmbește:

— Minereul tot va ajunge 
în cuptor, chiar dacă nu 
vrei tu /

Parcă știind că vorbește cu
el, vîntul îl învăluie furios 
într-o pătură de zăpadă, îi 
vira fulgii reci în urechi, in 
gură, îi desface cu o smuci- 
tură fularul cuibărindu-i-se 
Ca un șarpe rece la piept.

La2ăr nu ia în seamă oste
neala vuitului. Palmele apu
că ritmic funia Și Lazăr a- 
junge la vagonet. Se aplea
că, desface placa de siguran
ță a roții, lovește cu ciocanul 
valțul și vagonetul se des
prinde ca un bolovan de 
linie, pierzîndu-se în adîncul 
prăpastiei.

Linia, eliberată de greuta
te, zvîcnește în sus cu iuțea
la fulgerului catapustînd o- 
mul în văzduh. Lazăr sca
pă funia din mîini, însă cen
tura de siguranță îl trage 
cu putere înapoi. Se lovește 
cu capul de linie, Ceva îi 
scrijilește obrazul si pe limbă 
simte gustul sărat al singe- 
lui. Fața îi arde ca jarul, 
apăsată în plin de tăișul via
tului Zare îl atacă nemilos 
încontinuu.

Încearcă cu o ultimă sfor
țare să apuce funia de dea
supra lui însă zadarnic, fu
nia e departe. Rămine agățat 
in centura de siguranță și 
vîntul îl aruncă de colo-colo, 
ca pe o jucărie.

Simte cum iși pierde cunoș
tința și o ceață neagră ii 
învăluie ochii. Intr-o clipă 
vede ca prin vis cum funia 
ținută de cei doi tovarăși de 
lingă stativ se încordează și 
cum este tras spre ei.

Un zîmbet ii mijește in 
colțul gurii, unde un firicel 
de singe se amestecă cu 
transpirația Și apoi capul îl 
cade moale pe spate.

M1R6EÂ TUȚA

Faza raională a celui 
de-al cincilea concurs 

artistic de amatori
Afarți seara s-a desfășurat 

la Simeria ultima parte a 
fazei raionale a celui de-al 
V-lea concurs pe țară al for
mațiilor artistice de amatori 
ale sindicatelor.

Organizat în fiecare an, 
pentru a stimula mișcarea 
artistică de amatori, acest 
concurs s-a bucurat și acum, 
în raionul nostru de o parti
cipare valoroasă, fiecare for
mație artistică straduindu-se 
să dea totul pentru a cîștiga 
un loc de frunte.

In etapa anterioară s-a dis
tins corul Întreprinderii de 
Construcții Siderurgice — 
dirijor Boris Cobasnian — 
care s-a impus ca un ansam
blu omogen, fiecare dintre 
lucrările prezentate fiind pri
mită de publicul spectator cu 
aplauze. O realizare artistică 
superioară a arătat-o și co
rul Combinatului siderurgfc 
—- dirijor Mircea Gorgos ■— 
împunîndu-se priit interpre
tarea armonioasă, cu un a- 
eompanianient de orchestră, 
bine susținut. Corul com
plexului C.F.R, din Simeria, Ca
re a desfășurat o bogată acti
vitate obștească, participîild 
cu regularitate la toate che
mările, i-a lipsit, totuși, nu
anțarea cuvenită.

Dintre celelalte formații 
artistice participante în con
curs, s-au remarcat brigăzile 
artistice de la C.T.E, 2, blu- 
ming și sectorul mecanic șef 
I.C.S.H., iar cea măi bună 
fanfară s-a dovedit aceea a 
complexului C.F.R. Simeria.

Sîrnbăta Viitoare, la Teatrul 
nou din Hunedoara, formați
ile premiate la faza raională 
vor prezenta un program 
comun.
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Fitcare apartament sub 35.000 lei
De curînd pe șantierul nr.

2 din cadrul grupului nr. 4 
construcții civile au fost a- 
tacate lucrările la încă șapte 
blocuri. Știut este faptul câ 
aici pînă acum au fost cons
truite 14 blocuri moderne și 
confortabile care au fost date 
în folosință. La construcția 
acestora s-a desfășurat o 
susținută întrecere, avînd ca 
obiectiv principal reducerea 
prețului de cost pe fiecare 
metru pătrat de suprafață lo
cuibila sub 2.000 lei. Experi
ența cîștigată de constructori 
în anii trecuți este îmbogă
țită acum cu noi preocupări 
rare să ducă și pe mai de
parte la reducerea prețului 
de cost.

Rezultatele de piuă acum 
le-au dovedit constructorilor 
în mod concret că o planiti- 
care concretă și realista a 
activității lor la toate locuriie 
de mutică, constituie garan
ția deplină a succeselor. Dc 
aceea, conducerea șantierului, 
sub îndrumarea directă a 
organizației de partid încă de 
la început a acordat o deose
bită atenție cunoașterii din 
timp a sarcinilor de produc
ție de fiecare șef de șantier, 

brnaistru, șef de brigadă, care 
Ma rîndul lor le-au tăcut cu
noscute constructorilor.

La cele șapte blocuri, con
structorii și-au asumat o sar
cină cu mult mai grea. Ei 
au hotărît să reducă costul 
fiecărui apartament la noile 
blocuri sub 3â.000 lei. Cu ex
cepția unor schimbări «le 
soluții la vechile proiecte, 
cum ar fi: înlocuirea plan- 
șeelor din prefabricate cu be
ton monolit; introducerea în
călzirii centrale, prin care se 
elimină zidăria de la coșuri 
și sobele, etc., conducerea 
șantierului a întocmit un

plan de măsuri telinico-org«- 
nizatorice menite să asigure 
o ritmicitate permanenta în 
realizarea sarcinilor de pro
ducție. Planul de măsuri, 
prevede asigurarea condițiilor 
optime de aplicare a metodei 
lucrului în lanț, care anul 
trecut a dat rezultate mulțu
mitoare. De asemenea se 
prevede transportarea inte
grală a materialelor din de
pozit la șantier pe linia de- 
covil, eliminîndu-se astfel 
transporturile cu autocamioa
nele care sînt cu mult mai 
costisitoare. ' -

Preocuparea constructori
lor în reducerea prețului de 
cost s-a tăcut simțită și prin 
aportul brigăzilor de muncă 
patriotică care periodic orga
nizează munci voluntare la 
aprovizionarea șantierului cu 
materialele necesare. Datori
tă acestei acțiuni, în cursul 
săptămînii constructorii au a- 
sigurate toate condițiile de 
a nu stagna ritmul produc
ției și de a desfășura cu suc

ces lupta pentru creșterea 
productivității muncii.

Toate aceste măsuri vor 
face posibilă îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor pe care le 
au de realizat. De alttel pri
mele rezultate au și fost ob
ținute în luna aprilie cînd cu 
toate că au existat și unele 
deficiențe în activitatea șanti
erului, s-a reușit totuși să 
se facă economii la prețul de 
cost la manoperă și materi
ale în valoare de 116.000 lei. 
La aceasta o mare contribu
ție și-au adus-o brigăzile con
duse de tovarășii Sonleitnei 
Șamoilă (dulgher) Weber 
Andrei și Roșianu loan (zi
dari).

Realizarea sub 35.000 lei 
a fiecărui apartament nu 
este ultimul cuvînt al’ cons
tructorilor de pe șantierul 
tineretului. Ei sînt în contiriu- 
ă căutare de noi procedee, de 
noi metode, care să le permi
tă reducerea și pe mai de
parte a prețului de cost.

N. DANDU

Încălzirea țaglelor 
cu sticlă topită

Țaglele cufundate într-o 
baie de sticlă topită se în
călzesc uniform și mult mai 
rapid ca prin procedeele obiș
nuite. In acest scop a fost 
construit un cuptor rotativ 
din tablă de oțel, căptușit cu 
cărămidă refractară și în 
care se introduce sticlă spar
tă. La unul din capete e gu
ra de încărcare iar ia celă
lalt, cea de descărcare. La 
capătul de descărcare al cup
torului este montat un arză
tor de gaze naturale. Gazele 
de ardere trec printr-un recu
perator de căldură, unde pre- 
încălzesc țaglele la 810-870 
grade G. —

Pentru fiecare lot de țagle 
de oțel se introduc aproxima
tiv 45 kg. deșeuri de sticlă 
— din care pentru fiecare 
tonă de țaglă — se consumă 
cca. 5-10 kg. Sticla topită 
formează o baie de cca. 10 
cm. adincinie. Rotind cupto
rul, țaglele rostogolindu-se în 
baia de sticlă topită se cură
ță de arsuri și se acoperă cu 
un strat de sticlă topită, care 
împiedică desoxidarea ulte
rioară a oțelului. Pereții cup
torului se acoperă de asemeni 
cu un strat de sticlă topită, 
care protejează căptușala 
contra uzurii provocate de 
frecarea țaglelor. îndepărta
rea stratului de sticlă de pe 
țagle se face ușor cu ajuto
rul unor cuțite raclatoar»,
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„Mezeluri proaspete 
variate"

Sub acest titlu a apărut în 
ziarul nostru nr. 726 din 16 
mai a.c. o notă din partea 
unei comisii de control obș
tesc în care se arăta că în 
marea lor majoritate unitățile 
alimentare nu sînt aprovi
zionate — printre altele — și 
cu mezeluri proaspete și va
riate ca parizer, polonez, 
crenvurști etc.. In răspunsul tri
mis ziarului, conducerea 
O.C.L. Alimentara ne comu
nică că s-au făcut adrese la 
furnizorii cu care are înche
iate contracte în acest sens, 
iar delegaților O.C L. Ali
mentara Hunedoara li s-a j 
atras atenția ca atunci cînd 
ridică mărfurile de la furni
zori să insiste mai mult asu
pra produselor susmenționa
te.

„Ceva despre ambalaj"

Intr-o altă notă apărută 
sub titlul de mai sus în ace
lași număr de ziar, se critica 
lipsa de liîrtie pentru amba
laj din unele unități alimen
tare, și îndeosebi cele de 
carne precum și faptul că lă
zile goale nu se ridică . la 

itimp din locul tinde sînt de
pozitate. In lumina celor se- 
zlsate, tot conducerea O.C.L. 
Alimentara ne comunică că 
S-a comandat la Combinatul 
Poligrafic „Casa Scînteii" un 
vagon de hîrtie ambalaj pes
te repartițiile trimestrului. 
In ce privește ridicarea am
balajelor de lăzi, conducerea 
O.C.L. Alimentara e datoare 
să ia măsuri mai operative, 

, întrucît situația nu mai poate 
dura.

Constructori și construcții

Nu de multă vreme au fost a’tacate lucrările la noile 
blocuri care se construiesc în noul cvartal. Printre brigă
zile de zidari care lucrează pe acest șantier se află și 
cea condusă de priceputul zidar Weber Andrei. Această 
brigadă se străduiește să dea lucrări de calitate și înainte 
de termen.

In foto: zidarii Szander Gheorghe ș Arthman Simion, 
din brigada lui Weber Andrei, lucrînd la zidăria primului 
bloc început de cîteva zile.

Noutăți TEHNICE
imediat înainte de alimenta
rea lor la presa de extruziu- 
ne. Cuptorul are o producti
vitate de cca. 450 kg. țagle 
pe oră, durata încălzirii unei 
țagle cu diametrul de 100 mm. 
fiind de cca. 12-15 minute.

AcesT procedeu tace o în
călzire a țaglelor mai rapid, 
reduce consumul de combus
tibil, iar cheltuielile de între
ținere sînt minime, deoarece 
durabilitatea unei căptușeli 
refractare este de 2 pînă la 3 
ani.

Aliaj fier-aluminiu 
cu caracteristici ale 
ofelului inoxidabil

Aliajele fier-aluminiu se 
caracterizează prmtr-o toar
te mare rezistență la desoxi
darea la temperaturi înalte 
precum și prin calități anti- 
cprosive mai bune deseori 
decît cele ale oțelului inoxi
dabil. ’ ’ , _

Aliajele binare Fe-Al sînt 
însă casante la temperatura 
obișnuită, datorită diferenței 
rpari între dimensiunile ioni
lor de Fe și Al din structura 
cristalelor, tendinței de creș< 
tere a grăunțelor la tempera
turi mari etc. De asemenea, 
rezistența mecanică la tem
peraturi înalte a aliajelor bi
nare este redusă, iar sudarea 
lor este dificilă.

Deficiențele acestor aliaje 
pot fi înlăturate prin adău 
garea de crom. Aliajele cu 
5,5% Al, și 9,5% Gr, 
respectiv 7,5% Al și 5% 
Cr, s-au dovedit com
parabile cu cele mai bune o- 
țeluri ’ inoxidabile. Aceste a- 
liaje nu se pot suda prin to
pire, insă pot fi sudate prin 
rezistență.

Metoda de identificare 
rapidă a ofelurilor 

inoxidabile

Identificarea nichelului sau 
cromului în prezența niche
lului la barele de oțel nemar
cate sau la deșeurile de oțel 
inoxidabil este o operație di
ficilă care in cazul analizei 
spectroscopice, necesită apa
ratură specială. O metodă 
simplă permite să se deose
bească ușor cele două princi
pale calități de oțel inoxida
bil. Pe bucata respectivă de 
oțel, se delimitează prin zgi- 
riere sau cu un creion de 
grafit, un cerc cu diametrul 
de cca. 8-12 mm. în care se 
picură două picături de acid 
azotic (cu densitatea de 1,42) 
și o picătură de acid clorhi- 
dric (cu densitatea de 1,19) 
Se adaugă apoi două pică
turi de apă și se amestecă 
lichidul cu o vergea de stic
lă. Se mai adaugă apoi bis-

mutat de sodiu în exces, ast
fel îneît după amestecare și 
disolvare să rămînă bismut 
nedizolvat. După 30" pînă la 
1‘, pe oțelul cu conținut re
dus de nichel apare o pată 
roșie brună închisă, iar pe 
oțelul cu crom și nichel, o 
pată cafenie.

îmbunătățiri la turnarea 
ipieselor dln bronz 

Rebutarea pieselor mici și 
lingourilor din bronz turnate 
în forme metalice, se datoreș- 
te porozității lor provocate 
de gazele degajate de vop
seaua cu care se acoperă pe
reții formelor metalice. În
cercările de a modifica com
poziția vopselei nu au dat re
zultate.

Pentru eliminarea rebutu
rilor a fost elaborat un pro
cedeu nou, care utilizează a- 
lumărea pereților interiori ai 
formei. Stratul de funingine 
obținut este uniform și îm
piedică aderarea metalului 
topit la peretele formei, eli
minîndu-se în felul acesta 
complet suflurile și porozită- 
țile pieselor turnate. Pentru 
ca funinginea de la gura for
mei să nu fie antrenată de 
curentul de metal topit, pîlni- 
a de turnare se execută în 
formă tronConiCă, prelungită 
cu un cilindru al cărui dia
metru este mai mic decît 
cavitatea formei.

Pe această macara lucrează macaragiul Socaci Ludo
vic. îngrijind cum se cuvine agregatul și folosindu-i întrea
ga capacitate, macaragiul Socaci Ludovic sprijină accele
rarea lucrărilor pentru terminarea blocurilor înainte 
termen.

Tovarășul Munteanu Simion avea ceva de comunicat 
secretarului organizației de partid și Inginerului Simion 
Vladimir.

E vorba de o inovație i un rol rezervor cu care se ob
ține creșterea productivității muncii la zugrăvirea interi
oarelor din noile blocuri. Rolul este prevăzut cu un rezer
vor Cu vopsea prin pereții că ruia, prin niște găuri, iese 
vopseaua și îmbibă buretele. Cu acest rol se pot zugrăvi 
numai cu o singură încărcătură 16 nT.p., pe cîtă vreme cu 
obișnuitul rol se zugrăveau cu o singură încărcătură apli
cată cu pensula pe burete, numai 2 m.p.

Aceasta este 11-a inovație a tov. Munteanu Simion^



Uzina noastră

In a treia săptămînă 
la Geneva

GENEVA — Agerpres : Ob
servatorii remarcă că cea 
de-a treia săptămînă a dezba
terilor .care s-a deschis luni 
la Conferința de la Geneva a 
marcat încă o dată diferența 
de metodă pentru soluționarea 
problemelor în discuție propu
să de Uniunea Sovietică țață 
de cea adoptată de cei trei 
miniștri occidentali. In timp 
ce Gromîko a făcut „noi efor
turi pentru a orienta dezba
terea către soluții rapide și 
concrete" („L’lnformation"), 
ceilalți vorbitori ai ședinței 
„s-au mărginit în esență să 
ia apărarea politicii guvernu
lui Adenauer" („Le Monde"). 
In cercurile ziaristice se acor
dă o deosebită atenție nece
sității angajării conferinței, 
fără noi tergiversări, pe calea 
apropierii punctelor de vede
re. Numeroase ziare engleze 
subliniază remarca lui Selwyn 
Lloyd asupra „necesității de 
a privi spre viitor". „Daily 
Express" consideră astfel că 
„a sunat de acum ceasul ne
gocierilor migăloase asupra 
punctelor de contact". Expri- 
mînd aceeași idee, săptămîna- 
Iul londonez „Ne>v States
man" atrage încă odată aten
ția delegaților occidentali că 
„negocierile reale nu se pol 
angaja atit timp cît pachetul 
rămîne intact".

Cu toate repetatele semna
le reflectînd dorința opiniei 
publice de a vedea înregistrîn- 
du-se progrese mai consisten
te în vederea unui acord, po
ziția adoptată în ultimele zile 
de unii delegați occidentali 
nu pare a ține seama de a- 
ceasta. Comentatorii remarcă 

că mult lăudatul plan occiden
tal de principii ale Tratatului 
de pace întîrzie să fie prezen
tat și pare să fi fost înlocuit 
deocamdată cu o nouă expli
cație a capitolului Berlin din 
proiectul occidental. De altfel 
din surse de obicei bine infor
mate, se contestă Tueea că 
„noua propunere" occidentală 
referitoare la Berlin va aduce 
ceva în plus față de „încer
carea lipsită de echivoc de a 
extinde asupra întregului Ber
lin situația din Berlinul Oc
cidental" (Tribune des Na
tions). Deocamdată, rămsni 
fapt constatat că în loc de a 
manifesta vreun interes în a- 
bordarea concretă a probleme
lor Tratatului de pace cu Ger
mania, delegații occidentali 
preferă după cum scrie „News 
Chronicle" să încerce „ar
gumentări și certificate de 
bună purtare în sprijinul alia
tului vest-german din N.A.T.O.

Numeroase ziare remarcă 
că discursul de luni al lui 
Gromîko merge „în întîmpina- 
rea poziției occidentale în 
problema responsabilității ce
lor patru puteri în reunifica- 
rea Germaniei" (Neue Zuri- 
cher Zeitung), pe baza recu
noașterii faptului evident al 
„necesității apropierii celor 
două state germane".

Exprimînd adevărata voin
ță a poporului german, la Ge- 
leva continuă să sosească de

legații și mesaje din toate col
țurile Germaniei. Secretarul 
conferinței miniștrilor de Ex
terne. Georges Palthey, a pri
mit liste cuprinzînd 5.500.000 
de semnături din ambele state 
germane în favoarea încheierii 

grabnice a unui tratat de pa
ce. Cu deosebit interes este 
comentată noua propunere a 
Germaniei democrate privind 
încheierea unui tratat de nea
gresiune între cele două state 
germane, pe care ziarul „l.a 
Suisse" o apreciază ca fiind 
„îndreptată și ea spre micșo
rarea prăpastiei care separă 
azi cele două Germanii".

Recunoscînd că delegații oc
cidentali se văd tot mai mult 
siliți de caracterul construc
tiv al propunerilor sovietice 
„să încerce concretizări fie 
și împotriva dorinței lor", zia
rul „Gazette do Lausanne" 
încearcă să vadă în aceste ti
mide apropieri de obiectul 
principal al conferinței „in
trarea într-o fază de activita
te mai productivă". Același 
ziar scrie în concluzie : „Deși 
rezultatele sînt încă firave, 
pesimiștii sînt tot mai puțini 
Conferința de la Geneva con
tinuă să se dovedească prolo
gul conferinței la nivel înalt". 
Oglindind într-un reportaj al 
corespondenților săi din cite- 
va capitale diferitele reacții 
ale cercurilor conducătoare 
față de mersul conferinței, zi
arul „New York Times" con
stată de asemenea că „în ciu
da scepticismului de la Paris 
și a minimalizărilor de la 
Bonn, ia Londra, și într-o mă
sură și la Washington, opti
mismul în vederea unei întil- 
niri la nivel înalt nu a pier
dut teren".

In cercurile ziaristice se re
marcă semnificația continuării 
întîlnirilor neoficiale între mi
niștri, ca încercări paralele 
ședințelor, urmărind apropie
rea punctelor de vedere.

In cinstea 
sărbătorii lor
In cinstea tradiționalei lor 

sărbători — Ziua de l Iunie 
— copiii de la grădinița cu 
orar permanent din I.C.S.H. 
au prezentai in ziua de 27 
mai a.c. la stația de amplifi
care a combinatului un fru
mos program artistic. Cu a- 
cest prilej, micuța Custodis 
Soji de la grupa mare a reci
tat cu multă căldură poezia: 
„Cirttec pentru pace", iar 
micuțul Chiureanu Horațiu 
poezia: „Pentru internațio
nalismul proletar". S-a remar
cat insă îndeosebi Nuți Stoi- 
cescii de la aceeași grupă ca
re a recitat: „Pentru Volodia 
Ulianov" și a cintat un solo 
ghicitoare. De la grupa mică, 
au recitat micuții Lupoși Mo
nica și Roșu Gheorghe.

Incintați de succesul obți
nut, copiii de la această gră
diniță au mai dat un program 
’H ziua de 29 mai in grădina 
'de vară urmînd ca miine sim- 
bată 30 mai să dea același 
program pe șantierul de cons
trucții civile de lingă Poșta 
nouă, iar luni să se prezinte 
la club, in fața părinților lor.

Turnee artistice
* In sala Teatrului nou, 

duminică seara la orele 20,30, 
colectivul Teatrului de Stat 
din Bacău va prezenta piesa 
în trei acte „Serbarea latnpi- 
oanelor" de scriitorul german 
G. Pfeipfer.

❖ Miercuri 3 iunie în ace
eași sală ansamblul Teatrului 
de Estradă din Deva va pre
zenta spectacolul muzical în 
două acte „La braț cu cînte- 
cul și dansul".

Al IV-lea Festival orășenesc 
al Tineretului din Hunedoara

31 mai—6 iunie 1959 — Program de desfășurare
Deschiderea festivă a celui 

r de-al IV-lea Festival orășe- 
1 nesc al Tineretului din Hu- 
i nedoara va avea loc dumi- 
) nică 31 mai a.c. la orele 8,30 
j pe stadionul Corvinul.
\ MANIFESTAȚII SPORT1-
< VE: repriză de gimnastică
C cu participarea Școlii Medii, 
r Școlii Profesionale la ora 
? 9,30 pe stadionul Corvinul!
) ATLETISM : la ora 10,00
J pe același stadion :
) FOT HAL: la ora 10,00 pe
< stadionul D.R.D.M.;
X VOLEI ȘI TENIS DE MA-
s S.4 : la ora 10,00 ne terenul 
\ șt in sala Grupului Școlar 
( Profesional.
r Tot pe stadionul Corvinul
) vor avea loc duminică dimi- 
i neața întreceri de trintă și 
) un concurs de îndemînare
< moto.
) ÎNTRECERILE CULTU-
» RALE : se vor desfășura du- 
. minică cu începere de la 
\ orele 10,00 in grădină de 
s vară I.C. Frimu. Iși vor da 
( concursul formațiile artistice 
l ale Combinatului siderurgic, 
( I.C.S.H., D.R.D.M. Coopera

IN EDITURA POLITIGA 

au apărut:
V. 1. LENIN : „Materialism 

și empiriocriticism" (edi
ția a Il-a)
372 pag. 6 lei

* * * „Complotul con
trarevoluționar al lui Im
re Nagy și al complicilor 
săi".

Lucrarea, care consti
tuie partea a V-a a „Căr

tiva „Drum nou", Sindica
tele Comerț, Sănătate, Invă- 
țămînt, ansamblurile artisti
ce ale Școlii medii, Școlii' 
profesionale și corul, pionie-' 
rilor.

In același timp, pe estra-* 
dele amenajate la stadionul 
Corvinul, in fața gării C.F.R , 
și in OM. formațiile aminti
te. vor susține rînd pe rtnd 
programe artistice.

Duminică seara cu începe 
re de la orele 19,30, tot pe 
arena de sport a clubului' 
Corvinul, se va desfășura* 
Carnavalul tineretului. In ca-1 
drul acestuia se organizează* 
și o gală de box între Corvi-i 
nul Hunedoara și Industria < 
Sirmii Cîmpia-Turzii. ,

Programul carnavalului' 
este completat cu un concurs, 
de fugă în sac un concurs, 
pentru cea mai reușită mască 
și alte manifestații disiracti-^ 
ve.

In tot cursul săptămînii vi , 
itoare vor fi organizate in( 
cadrul festivalului diferite^ 
alte acțiuni.

ții albe" editată de Di
recția informațiilor a 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Un
gare conține noi docu
mente care dovedesc ac
tivitatea complotistă sub
versivă în vederea răs
turnării orînduirii de stat 
existente, dusă de Imre 
Nagy și complicii săi.

Dezinformare în 
vederea unei 

reabilitări
-La mijlocul lunii măi, de

partamentul de stat al S.U.A. 
a ; publicat o nouă culegere 
de documente diplomatice a- 
mericane, considerate pînă a- 
cum secrete. De data aceasta 
au fost divulgate documente 
care se referă în special la 
relațiile dintre Statele Unite 
și Spania în anul 1041. Cule
gerea cuprinde rapoarte ale 
diplomaților americani și en
glezi acreditați la Madrid.

Ideea și țelul care se află 
la baza acestei culegeri sînt 
uluitoare, și anume : să con
vingă opinia publică mondia
lă că Franco, „El Caudillo", 
ar fi fost în timpul războiului 
imul dintre cei mai hotărîți 
adversari vest-europeni ai Iui 
Hitler. Dacă ar fi să -dăm 
iyezare unora dintre rapoarte
le publicate acum ale diplo
maților americani, Franco a 
rezistat în 1941 Ja o „presi
une teribilă" din partea lui 
Hitler și Mussolini, care vo
iau să-l determine să intre în 
război. Dar, ca un adevărat 
hidalgo, Franco nu a cedat.

Și toată această poveste, 
expusă în spiritul romanelor 
de aventuri despre „Misterele 
fWtii din Madrid", aeparta- 
«eatul de stat o prezintă ca 
• J^împlare adevărată". Nu
na: ._ povestea este cusută

Din viața internațională
cu ață albă. Poziția Spaniei 
francliiste în cursul celui de
al doilea război mondial este 
bine cunoscută. Pe frontul 
sovieto-german a luptat fai
moasa „Divizie albastră" for
mată din soldați și ofițeri 
franchiști ; fără nici un fel 
de dificultate puterile Axei că
pătau materiale strategice din 
Spania ; iar generalul Franco, 
în persoană, a declarat în 
repetate rînduri în mod public 
că-i sprijină pe Hitler și Mu
ssolini.

Cum se face că departa
mentul de stat încearcă toc
mai acum o reabilitare a lui 
Franco ? Este limpede că a- 
ceastă acțiune este în legătu
ră cu intenția Washingtonu
lui de a include Spania în 
N.A.T.O. Acest lucru îl do
rește nu numai Washingtonul, 
ci și Bonn-ul. Dar tovărășia 
lui Franco nu prea-i îneîntă 
pe alți membri ai blocului at
lantic. Tocmai de aceea în
cearcă acum departamentul 
de stat să-l reabiliteze pe 
Franco.

Acompaniamentul 
Bonn-ului

Conferința de la Geneva a 
miniștrilor afacerilor externe 
a provocat o reacție furtunoa

să în tabăra revanșarzilor 
vest-germani. Aproape zilnic 
se poate citi în presa germa
nă despre diferite întîlniri, 
mitinguri și declarații provo
catoare ale organizațiilor re
vanșarde.

La 16 mai a avut loc la 
Frankfurt-pe-Main congresul 
„Asociației regionale din Ger- 
mania centrală". Conducăto
rul acestei asociații, Eggert, 
s-a ridicat cu vehemență îm
potriva frontierei Oder-Neisse. 
S-au rostit discursuri revan
șarde și la congresul de la 
Kassel al „Uniunii strămuta- 
ților" și la întîlnirile „Aso
ciației regionale din Pomera
nia" și ale. „Asociației regio
nale din Silezia superioa
ră". „Rheinische Post" 
organul partidului guvernant 
Uniunea creștin democrată, a 
început publicarea unei serii 
re reportaje, sub titlul „Patri- 
a germană", despre regiunile 
răsăritene care în trecut au 
făcut parte din statul ger
man...

Revanșarzii și-au ales ca 
sediu principal al manifestă
rilor Ier Berlinul occidental. 
La 12 mai, adică a doua zi 
după deschiderea Conferinței 
de la Geneva, în Berlinul oc
cidental au fost organizate 

festivități cu prilejul celei 
de-a zecea aniversări a sfîr- 
șitului așa-zisei „blocade". 
Sub acest pretext, ziarele și 
posturile de radio au revărsat 
o avalanșe de calomnii asu
pra politicii externe a Uniunii 
Sovietice. In Berlinul occiden
tal au sosit și cîțiva miniștri 
de la Bonn, președintele Bun- 
desrafului, Keisen, generali 
și politicieni americani și en
glezi. Toți aceștia au rostit 
cuvîntări în care au proslăvit 
forța militară a N.A.T.O. și 
au cerut guvernelor occiden
tale să adopte o „poziție fer
mă" în problema Berlinului. 
Tiei zile mai tîrziu, aici a a- 
vut loc o nouă adunare a 
revanșarzilor: întrunirea „U- 
niunii asociațiilor regionale 
din Prusia orientală".

La 16-17 mai a fost organi
zată o acțiune revanșardă și 
la Viena. Trenuri și autobuse 
speciale au adus aici din di
ferite regiuni ale Austriei și 
Germaniei occidentale, ba 
chiar și din Statele Unite, Ca
nada și Australia, aproape 
200.000 de germani sudeți. 
Lodgman von Auen, fost ca
marad al lui Henlein, gaulei- 
terul hitlerist al regiunii su- 
dete, a rostit în ajunul întru
nirii o cuvîntare în care a for

mulat teza că problema euro
peană trebuie rezolvată tiu la 
conferințe, ci numai „prin 
pregătiri de război". Crainicii 
posturilor de radio au arătat 
că întrunirea „demonstrează 
convingerea că Cehia și Mo
ravia vor fi incluse în viitoa
rea Germanie mare",

...lată ce acompaniament 
sinistru pentru Conferința de 
la Geneva au organizat ad
versarii de la Bonn ai regle
mentării pașnice.

Presimțiri sumbre
In numărul din 9 mai, săp- 

tăniîiialul englez „New Sta
tesman" a descris pe un ton 
extrem de sarcastic primirea 
fastuoasă făcută la Londra 
șahului Iranului, care a cinstit 
cu prezența sa capitala An
gliei în primele zile ale lunii 
mai. Acest sarcasm trădează 
iritarea provocată de faptul 
că menționatele onoruri se 
acordă unui om a cărui auto
ritate asupra poporului se bi- 
zuie „pe o armată puternică, 
pe poliția secretă și. pe tțn 
grup de consilieri de la Bi
roul federal de investigații al 
S.U.A.". Sprijinirea unui a- 
șemenea om politic, .conside
ră „New Statesriian", nu va 
face decît să dăuneze Angliei 

și va îndepărta de ea într-o 
măsură și mai mare milioane 
de oameni din Asia și Africa.

Intr-un articol publicat în 
ziarul „Daily Mirror", deputa
tul englez Richard Crossman 
arată că sprijinul Angliei 
mai degrabă va complica 
decît Va consolida situația 
șahului, care și așa e șubredă. 
Ca argument, Crossman face
o paralelă istorică : „Acum 
trei ani, regele Feisal al Ira
kului a luat parte aici la pro
cesiuni festive, la banchete o- 
ficiale, a rostit cuvîntări ama
bile și a auzit complimente. 
Cînd s-a întors însă în Irak 
a fost stigmatizat ca marione
tă occidentală, iar în vara tre
cută a fost ucis..."

Crossman consideră că șa
hul Iranului a beneficiat mul
tă vreme de un avantaj, față 
de Feisal, deoarece a dus o 
politică de neutralitate. Situ
ația s-a schimbat, însă, cînd 
„americanii și-an instituit 
controlul asupra Persiei", ast
fel îneît „rnulți dintre compa- 
trioții șahului îl consideră a- 
cum un trădător care și-a 
vîndut țara pe dolari".

„Mă tem — scrie în înche
iere Crossman — că vom 
blestema cu toții ziua cînd 
șahul a fost convins să re
nunțe la neutralitatea Persiei 
și sa și transforme țara într- 
un satelit american, pe care, 
practic, americanii nu șînt 
în stare să-l apere".
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