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FESTIVALUL TINERETULUI 
HUNEDOREAN

Festivalurile anuale au intrat in frumoasele tradiții ț 
ale tineretului nostru. Festivalul tineretului din Hune-ț 
doar a s-a aflat in acest an la cea de-a 4-a ediție. In eta-\. 
pelc sale anterioare, in faze le pe întreprinderi și institu- '■ 
ții, la această sărbătoare a tinereții, a încrederii in vi- * 
itor, au participat multe mii de siderurgiști, constructori, t 
tineri din întreprinderile și instituțiile hunedorene. >

Festivalurile nu reprezintă numai întîlniri ale 
mai bune ansambluri artistice, sau ale celor mai 
sportivi. Ele sînt totodată — și in primul rind — 
festări ale puterii creatoare a tinereții, expresie a
riei tinerei generații de constructori ai socialismului in 
fața realizărilor minunate ale întregului nostru popor 
muncitor, la care tineretul participă cu mindrie și en 
tuziasm. Festivalurile prileju iese treceri în revistă ale 
succeselor dobindite în muncă de tineri, reliefează în
semnatul lor aport in acțiunile cultural-obștești, con- 
semnind victorii remarcabile, punți spre realizări viitoare 
iot mai mari.

★
Locul de desfășurare a 

festivităților de începere a 
celui de-al 4-lea Festival al 
Tineretului din Hunedoara 
a fost stadionul Corvinul. 
Ziua, duminică 31 mai. Ora, 
10 dimineața.

Mii de cetățeni au ținut 
să participe la această sărbă
toare. In tribuna oficială au 
luat loc tovarășii Colceru 
Aron, prim-secretar al co
mitetului orășenesc P.M.R. 
Hunedoara, Szabo Carol, 
prim-secretar al comitetului 
regional U.T.M., Ardeleanu 
loan, președinte al Sfatului 
popular orășenesc, Cătană 
Nicolae, director general al 
combinatului siderurgic, Poja 
Brîncoveanu, secretar al comi
tetului orășenesc P.M.R., ac
tiviști de partid și de stat, 
conducători ai instituțiilor și 
organizațiilor de masă din 
orașul nostru.

După alinierea coloanelor 
de demonstranți pe stadion, 
se dă cuvîntul tovarășului 
Ardeleanu Ion, președinte al 
sfatului popular orășenesc și 
președinte al comitetului de 

celor 
buni 

mani- 
bucu-

★
organizare a Festivalului, 
care declară deschisă aceas
tă sărbătoare a tinereții.

Ia apoi cuvîntul tovarășul 
Popescu Gheorghe, secretar 
al comitetului orășenesc 
U.T.M. care face un scurt 
bilanț al activității tineretu
lui din orașul nostru. Cu a- 
ceasta, festivitatea de des
chidere a celui de-al 4-lea 
Festival al Tinerelului din 
Hunedoara ia sfirșit și în
cep manifestațiile cultural- 
artistice, care vor dura pînă 
noaptea tîrziu, încheindu-se 
cu carnavalul tradițional.

Realizări ale tineretului

Numele multor tineri fur- 
naliști, oțelari, laminatorî și 
constructori hunedoreni sînt 
cunoscute astăzi în toată 
țara. Ei fac cinste orașului 
nostru, sînt permanent în 
primele rînduri ale celor ca
re luptă pentru sporirea 
producției de metal, pentru 
grăbirea ritmului construc
țiilor. Oțelaril Vaier Lăbu- 
neț, Alexandru Nojogan, Du
mitru Șerban, Traian Bîr- 
lea, furnaliștiî Hăjdățeanu A.,
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toaie fărtte-atuți-»ă i peste 3ooo tone aglomerat

Mîtcă Ilie, zidarul Weber 
Andrei, montorii Balint Ar- 
cadie, Răileanu Enache, dul
gherul Beer Andrei, iată 
doar cîțiva dintre destoinicii 
tineri din combinatul și de 
pe șantierele Hunedoarei, de 
la care att pornit multe ini
țiative creatoare, îmbrățișate 
pe scară largă atit în Hu
nedoara, cît și în alte între
prinderi de pe întinsul pa
triei.

Mii de tineri siderurgiști 
și constructori dirt- orașul 
nostru sînt constituiți în 101 
brigăzi de muncă patriotică. 
Pînă la sfîrșitul lunii mai ei 
efectuaseră 20.348 de ore 
muncă voluntară și economi
siseră peste 5.600 to'ne me-
tal. La aceeași dată, tinerii 
oțelari raportau că au dat 
peste plan 11.700 tone oțel. 
Acestea se vor transforma 
în motoare, aparate, linii de 
drum de fier, mașini și u- 
tilaje, pentru continua întă
rire a economiei naționale. 
Secția de tineret a uzinei 
cocso-chimice a realizat, la 
rîndul său, un remarcabil 
succes : 13.809 tone cocs me
talurgic peste plan în pri
mele cinci luni- ale anului, 
iar de la fabrica de aglo
merare — fabrică a tine
retului — au plecat spre fur
nale mii de tone minereu 
aglomerat mai mult decît 
prevedeau sarcinile de plan.

Dar nu numai acestea sînt 
succesele tineretului din ora
șul nostru. Ele sînt prezen
te atît în secțiile principale 
ale uzinei, cît și în cele au
xiliare, pe șantierele de
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în afara sarcinilor de plan
întrecerea ce se desfășoară- 

cu siderurgiștii reșițeni, pen
tru sporirea producției de 
metal, a trezit un larg ecou 
și îri rîndul aglorneratoriști- 
lor de la fabrica tineretului. 
Pe seama îmbunătățirii indici
lor de folosire a agregatelor, 
tineretul înscrie zilnic noi 
succfese pe graficul de pro
ducție. lată de pildă că nu
mai în luna mai au dat pes
te plan 3.324 tone aglomerat.

La obținerea acestor succe
se, un aport deosebit l-a a- 
dus schimbul condus de co
munistul Moraru Grigore, 
Rența Nicolae, Vișchi Lau- 
rențiu și alții. Suma econo
miilor realizate în luna mai 
la fabrica tineretului se ridi
că la peste 330.000 lei.

Secții cu planul lunar 
îndeplinit înainte de 

termen
Prin îmbunătățirea simți

toare a indicilor de utilizare a 
agregatelor, fapt care a per
mis realizarea în medie, zil
nic, a peste 130 tone de 
fontă în afara sarcinilor de 
plan, furnaliștii din secția 
Il-a au izbutit ca în ziua 
de 28 mai a. c. să-și înde
plinească în întregime pla
nul de producție lunar. La 
rîndul lor, cocsarii care au 
atins zilnic indici înaiți de 
utilizare al volumului util al 
cuptoarelor, și-au realizat 
planul lunar cu patru zile 
înainte de termen, iar to
pitorii de la oțelăria electri
că, prin scurtarea duratei de 
elaborare a șarjelor, din zi
ua de 28 mai au început să 
dea oțel în contul lunii iu
nie. De asemeni, în numai 
28 de zile și-a îndeplinit 
planul pe întreaga lună mai 
și colectivul de muncă al la
minorului vechi din combi
nat.

OȚELĂRIA VE

CHE. CUPTORUL 

5. ECHIPA LUI 

DUMITRU ȘER

BAN LA LUCRU...

♦♦♦ . --------.----------

Crește producția 
de piese turnate
La turnătoria de tuburi 

printr-o mai bună organizare 
a locului de muncă s-a reu
șit ca planul de producție 
pe luna mai să fie îndeplinit 
cu 6 zile mai devreme, reali- 
zîndu-se totodată 60 tone de 
tuburi și piese turnate, peste 
sarcinile planificate.

Productivitatea muncii a 
crescut eu 12 la sută, iar co
eficientul de rebut a scăzut 
mult sub cifra admisă. De re
marcat este faptul că echipe
le conduse de Horopciuc Ion, 
Udrca Gomei și Simeria Io
sif au dat produse de cea 
mai bună calitate.

Stațiunea 7 UTILAJ GREU 
cîștigâtoarea drapelului de fruntaș 

pe ramurâ
Sîmbătă 30 mai 1959! Sala 

de ședințe a clubului stațiu
nii 7 Utilaj greu a devenit în 
dttpă-amiaza asta neîncăpă
toare. Sînt prezenți aici meca
nicii, excavatoriștii, buldozeriș- 
tii, electricienii, maiștrii, ingi
nerii și funcționarii stațiunii, 
precum și invitații. Cu toții 
așteaptă începerea adunării la 
care au fost convocați. Minu
tele se scurg repede și în ce
le din urmă iată că clipa în
ceperii a sosit La masa de 
pe tribuna frumos împodobită 
iau loc tovarășii : llea Dăni- 
lă, șeful stațiunii, Ivan Gheor
ghe, inginerul șef al Trustu
lui Utilaj greu București, Far- 
caș Alexe, secretar al Consi
liului Sindical raional Hune
doara, Dubău Anatoliu, preșe
dintele comitetului de ’ între
prindere al stațiunii...

Bilanț rodnic
In sală s-a așternut o li

niște deplină. Deodată, însă, 
tăcerea este destrămată de vo
cea tovarășului Dubău Anato- 
lie, care deschide adunarea 
și anunță ordinea de zi. Ia a- 
poi cuvîntul tovarășul llea 
Dănilă care prezintă un scurt 
referat asupra realizărilor ob
ținute de colectivul stațiunii 
în primul trimestru a. c. și 
pe luna aprile. încă de la în
ceputul expunerii sale, vorbi
torul scoate în relief străda
niile depuse dc întregul co
lectiv de muncă în ce pri
vește asigurarea unei corelații 
juste între toți indicii de plan 
și îndeosebi eforturile depuse 
pentru reducerea prețului de 
cost. Astfel, numai la acest 
capitol, în urma micșorării 
consumurilor de materiale și 
piese de schimb, reducerea 
cheltuielilor de regie și a con
sumurilor de carburanți și de 
lubrefiar.ți, precum și datorită

Actualități culturale
Film în premieră

De la 9—16 iunie pe ecra
nul cinematografului „Victo
ria" din localitate Va rula 
filmul „Frunze roșii" o pro
ducție în culori a studiouri
lor bieloruse. Acțiunea fil
mului se desfășoară in jurul 
unui episod dramatic din 
timpul luptelor războiului 
civil.

Astă seară la 
Teatrul nou

In această seară Teatrul 
de Stat de Estradă din De-, 

înlocuirii unor materiale de
ficitare, scumpe, cu altele mai 
ieftine etc., în trimestrul I a.c. 
prețul de cost a fost redus fa
ță de planificat cu 4,02 Ja su
tă. La aceasta a mai contri
buit și economiile realizate 
prin valorificarea resurselor 
interne, recondiționarea role
lor și a cablului prin mate- 
sare.

...Din referatul prezentat 
s-au desprins printre multe 
alte realizări și cîteva nume 
de oameni, care în cadrul în
trecerii desfășurate, au efec
tuat revizii și reparații de bu
nă calitate în termen, au folo
sit utilajele la întreaga lor ca
pacitate de producție și au 
luptat tot timpul pentru un 
regim sever de economii. 
Printre cei citați se numără 
maiștrii de sector Almăjan 
Marcel, Ghețu Gheorghe și 
Ștefan Dumitru, maistrul Bik- 
lalvi Anton de la atelierul de 
întreținere ; excavatoriștii Bu- 
eșteanu Laurențiu, Ionete Con
stantin și Badea Gheorghe, 
precum și buldozeriștii Bucă
tarii Constantin și Gheorghe 
Constantin. De la balastieră 
au fost evidențiați tovarășii, 
Angheloaie Radu, Nagy A- 
lexandru, Prugel H. și Sogor 
Arnold.

Moment emoționant
...Pe cînd particlpanții la a- 

dunare se așteptau să încea
pă — ca deobicei — discuțiile 
obișnuite, numai ce văd că de 
la masa prezidiului se ridică 
în picioare cu un zîmbet pe 
buze, tovarășul Ivan Gheor
ghe, inginerul șef al Trustului 
utilaj greu București.

— Tovarăși, începu el, — 
ziua de astăzi este pentru îr 
tregul dumneavoastră co!e<

A. BAL1N1ȘTEANU
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va prezintă pe scena Tea
trului nou sepctacolul muzi
cal în două acte „La braț cu 
cîntecul și dansul".

Spectacol al formațiilor 
artistice

Sîmbătă 6 iunie, ora 20,30, 
formațiile cîștlgătoare ale 
fazei raionale în cadrul ce* 
lui de-al V-lea concurs pe 
țară, care ne vor reprezenta 
la faza regională, vor sus
ține pe scena Teatrului nou 
un spectacol artistic.



L. Editura politică a apărut;

Adevărul despre politica puterilor 
occidentale în problema germană

(informare istorică)

OAMENI SIMPATICI
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Gartea reprezintă traduce
rea în limba romînă a bro
șurii publicată în comun la 
Moscova și la Berlin de Mi
nisterul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. și de Ministerul 
Afacerilor Externe al R. D. 
Germane. Ea conține un is
toric al politicii puterilor oc
cidentale în problema ger
mană.

Capitolul I demonstrează 
pe bază de fapte că scinda
rea Germaniei de către pu
terile occidentale, survenită 
după cel de-al doilea război 
mondial, urmărea crearea în 
Germania Occidentală a u- 
nei baze de stat și politice 
prielnice reînvierii militaris
mului. In cap. II se arată că 
scindarea Berlinului de că
tre puterile occidentale a a- 
vut ea scop crearea în Ber
linul Occidental a unui focar 
de provocări, și a unui cap 
de pod în vederea ducerii 
activității de subminare îm
potriva țărilor socialiste. Ca
pitolele III și IV pun în lu-

Nu de multă vreme cuptorul nr. 3 de la oțeiăria ve
che a ieșit din reparație generală. Printre zidarii șamo- 
tori, care s-au străduit să realizeze reparația lui in 
termenul planificat se numără și zidarii Pop Ambrozie, 
Jacob Arghir, Tanis Mihai, Ciutan Ion și Butnaru.

IN FOTO: Zidarii amintiți consultîndu-se înainte 
de începerea lucrului.

Unități mici cu realizări frumoase

Secția poligrafie 
a întrepr. „ilie Pintilie"

ln anul trecut, ia 1 iunie, 
a fost inaugurată în cadrul 
întreprinderii de industrie lo
cală „Ilie Pintilie" o secție 
nouă. Este vorba despre sec
ția de poligrafie.

După un an de zile, colec
tivul acestei unități — al că
rei responsabil este tov. Ne
meș Iuliu — se poate mîndri 
că s-a sifut tot timpul în rîn- 
dul secțiilor fruntașe ale în
treprinderii. Executînd lucrări 
de bună calitate, respectînd 
termenele contractuale și lup- 
ttnd pentru reducerea prețului 
de cost, unitatea de poligraiie 
gț dștigat diploma de truntașd

pag. 2,30 lei

ruină politica puterilor occi
dentale de zădărnicire a de- 
cartelizării economiei și a 
democratizării vieții politice 
în Germania Occidentală. 
Din capitolul V cititorii iau 
cunoștință de manevrele în
treprinse de puterile occi
dentale pentru a zădărnici 
demilitarizarea în Germania 
Occidentală, pentru a crea o 
nouă mașină de război agre
sivă, și a reînvia spiritul re
vanșard. Capitolul VI, ulti
mul, indică calea preconiza
tă de Uniunea Sovietică pri
vind reglementarea pașnică 
a problemei germane în ve
derea creării unei Germanii 
democratice, unite și iubi
toare de pace.

Gartea cuprinde două a- 
ne.xe: Declarația guvernului 
Republicii Democrate Ger
mane cu privire la calea na
țiunii germane spre asigu
rarea păcii și reunificării 
Germaniei și Proiectul tra
tatului de pace cu Germa
nia, propus de U.R.S.S.

între cele 34 de secții ale în
treprinderii „llie Pintilie".

In luna mai, poligrafia și-a 
depășit planul de producție cu 
27,23 la sută.

La T.A.P.L
De mai bine de un an și 

jumătate unitatea nr. 3 a 
T.A.P.L., restaurantul „Cer- 
na“, își păstrează locul de 
fruntașă pe trust. In primul 
trimestru al anului în curs, a- 
ceastă unitate a comerțului de 
stat și-a depășit planul reali
zărilor cu 5,80 la sută, iar în 
ultimcie două luni procentul 
pășirilor este de 1,6 la sută 
„ respectiv 2,84 la sută.

Popas la secția 
de reparații mecanice

De la intrarea pe poarta me
canicului șef l.G.S.H. privi 
rea îți este atrasă de zgomo
tul mașinilor, care se perin
dă venind sau plecînd de la 
reparații. Mecanicii auto, lă
cătușii, fiecare cu chei, cio
cane, dălți, truse speciale în 
mînă, lucrează la reparația 
mașinilor. La secția auto, pe 
patru butuci stă ridicată în 
aer „Tatra" 25.141 care a in
trat în reparație capitală. De 
Ia tovarășul Pienaru Qheor- 
ghe am aflat că timpul de 
reparație al Tatrei a fost de 
32 zile. Sarcina de reparație 

< a fost primită de brigada 
condusă de Hie V. Titi în ca
drul căreia lucrează comu
niștii Floricel Dumitru, Pa- 
velone Dumitru, care de alt
fel au adus cel mai mare a- 
port la repararea autocamio
nului. lată de pildă că Tatra 
a fost reparată cu mai puțin 
de 10 zile înainte de termen.

La secția strungărie și forje
La această secție lucrează 

numai tineret provenit din 
școlile profesionale. Strungă- 
ria și forja sînt veriga prin
cipală în ceea ce privește re
parațiile auto și mecanice. In 
luna mai planul secției a fost 
de 10,5 tone piese forjate și

S-au evidențiat printr-o 
bună activitate tovarășii Pu- 
tici loan și Vidican loan ■— 
responsabilii unității — și os
pătarii Ștefani Ecaterina, Do- 
brereu Ion și Airoaie Ion.

Succesele cooperatorilor

Întreg colectivul de mun
că din unitățile cooperației 
meșteșugărești „Drum nou" 
din orașul nostru a fost an
trenat în luna mai în între
cere socialistă pentru reali
zarea sarcinilor de plan.

Spre exemplu, la secția 
croitorie, planul de produc
ție a fost îndepânit în pro
porție de 1*21 la sută. La fel, 
secția cisrnărie (reparații) din 
O.M. și-a depășit planul cu 
54 la sută, iar întreg colec
tivul secțiilor spălătorie și 
reparații de radio și-au în
deplinit planul în proporție 
de 155 și respectiv 135 la 
sută.

strunjite. Ei încă au depășit 
cu 38 la sută planul. Prin re- 
condiționarea arcurilor de la
autocamioanele 
„Steagul Roșu" 
adus economii

„Zis" și 
forjerii au. 
de peste

17.000 lei. Brigada condusă 
de frezorul Imn Nicolae, de
ține de patru luni steagul de 
fruntaș, cîștigînd de fiecare 
dată și premii în bani.

Au și brigadă 
artistică

De cîțiva ani brigada 
artistică de agitație de la 
mecanicul șef desfășoară o 
vie activitate. Popularizînd 
cele mai adecvate forme 
ale folclorului, brigada a 
știut să îmbine în mod ar
monios cîntecul și jocul bucu- 
rîndu-se de aprecieri frumoa
se din partea publicului spec
tator. De remarcat este fap
tul că tinerii ce o formează, 
sînt toți din producție.

Nu de mult la concursurile 
formațiilor artistice, faza ra
ională, brigada a cîștigat lo
cul 111, fapt ce denotă că aici 
se duce o muncă susținută de 
tot colectivul din care fac 
parte tovarășii Bularca Ion, 
Achim Flqrica și alții.

DUMITRESCU JEAN

Atitudine
Din ziua intrării în func

țiune a laminorului bluming 
și pînă astăzi, au venit în a- 
ceastă nouă secție din diferite 
colțuri ale țării numeroși ti
neri cu dorința de a învăța o 
meserie și de a contribui ast
fel la creșterea producției de 
metal. Cu aceeași dorință a 
plecat de acasă către acest 
modern agregat și tinârul 
Niță Mihai. Dar, planul lui 
de acasă nu s-a cam potrivit 
cu calitățile pe care trebuie 
să le îndeplinească un mun
citor din vremurile noastre...

Venind la bluming, tovară
șul Niță a îmbrățișat încă de 
la bun început meseria de 
macaragiu. Așa se tace că el 
se înscrie la școala de califi
care care s-a deschis în ca
drul blumingului. La început, 
băiatul nostru se străduia 
să-și însușească toate tainele 
meseriei pe care și-a ales-o, 
fapt care te făcea să crezi că 
din el va ieși un bun condu
cător de agregate. Cu timpul 

■țnsă, și mai ales odată cu a- 
propierea examenelor, tova
rășul Niță a început să-și 
schimbe complet atitudinea 
față de școală și de procesul 
de producție. Astfel, el absen-

Distribuirea sculelor
După multe propuneri ale 

muncitorilor de a se îmbună
tăți în permanență aprovizio
narea locurilor de muncă cu 
sculele necesare, conducerea 
sectorului mecanic șef l.C.S.H. 
a luat unele măsuri...

Astfel că de o lună de zile, 
sosite în magazia principală, 
trusele de chei fixe, nici pînă 
acum nu s-au distribuit sec
țiilor mecanice, care le-au so
licitat.

Unii dintre cei mai simpa
tici oameni cu care te-ntîl- 
neșii aproape zilnic sint frize
rii. Calitățile lor i-au impus 
fără nici o rezervă. Ei au cre
at chiar și o literatură. Iscu
situl Figaro al lui Beaumar
chais, in același timp erou al 
operelor lui Rossini și Mozart 
era bărbier. Nae 
Girimea al lui 
Caragiale, frizer 
Și Șubchirurg.
Cehov are și el in schi
țele sale eroi frizeri. Și, la 
urma urmei, de ce nu ?

...Acestea erau gindurile cu 
care m-am așezat deunăzi in 
scaunul cu spetează inaltă al 
unității de frizerie nr. 2, u 
cooperativei „Drum nou". E- 
rau cițiva clienți, prin urmare 
n-am așteptat prea mult. In 
local se încrucișau intre lu
crători discuții zglobii: pro
nosticuri banale asupra timpu
lui probabil în următoarele 
trei zile, unele comentarii a- 
supra calității conservei de 
carne de porc in suc propriu, 
mici aprecieri privind șansele 
echipei Corvinul... Ochii mi se 
pitoncsc pe un aviz fixat in 
perete: „Este interzis tovară
șilor clienți de a ține de vor
bă personalul de serviciu", 
înțeleaptă înștiințare / Frizerii 
abia prididesc să vorbească 
intre ei, cirul să mai aibă vre

m......

Note
nedemnă

ta de la orele de curs, iar 
la orele de practică era in- 
disciplinat; uneori se culca 
și dormea în timpul serviciu
lui, părăsea locul de munca 
fără aprobarea nimănui etc.

In urma acestor abateri, or
ganizația U.T.M. l-a pus în 
discuția adunării generale. 
Apoi, a fost discutat în ca
drul consfătuirii de producție, 
unde i s-a arătat că nu este 
bine ceea ce face și că ati
tudinea pe care o are este dă
unătoare atît lui, cît și tova
rășilor săi de muncă, proce
sului de producție. De fiecare 
dată însă, ajutorul ce i se 
dădea era respins și în con
secință el continua și pe 
mai departe cu abaterile de 
la disciplina socialistă a

ln atenția conducerii I.G.O.
Cu circa trei luni de 2ile 

în urmă, cetățenii din strada 
Ion Creangă, in frunte cu co
muniștii loan Șerban; Alexan
dru Covaci și Constantin Tă- 
nasă au săpat prin muncă vo
luntară o groapă in care au 
plantat un stilp pentru ca în
treprinderea I.G.O. să poată 
schimba, mai repede curentul

Să se facă la timp
La fel s-a întîmplat, că ser

viciul aprovizionări, nu se 
ocupă suficient să aducă ale- 
zoare reglabile de 28—30 mi
limetri.

In producție zilnic întil- 
nești muncitori, umblînd după 
alezoare reglabile, sau chei 
fixe, scule de primă necesi
tate jrentru executarea lucră
rilor ce le sînt încredințate.

L. STQENEbSGU 

me și pentru conversații cu 
clienții ?

încap pe mina unui lucră
tor mai în vîrstă, cu musta
ță. Pare supărat. Mă smucește 
cu pămătuful, scurt, din dreap
ta și apoi. — pentru compen
sație — îmi cîrmește capul
spre partea dimpotrivă, cu o

vigoare care tră
dează o veche
experiență. Cind
nu stă de vor

bă cu tovarășii săi, priveș
te visător pe fereastră. începe 
operația propriu-zisă a bărbie
ritului. II implor din priviri să 
mai ascută ceea ce el numește 
cu mindrie brici. Pe urmă, mă 
simt mai bine.

Un miros plăcut mă învă
luie. Apreciez olfactiv; pari
zer, slănină afumată și cea
pă. Trag cu coada ochiului. 
Lingă noi, pe un scăunel, un 
frizer blond se înfruptă sonor 
din bunătățile ghicite de mine 
cu mare precizie. îmi stirnește 
o poftă ușor de înțeles. Lucră
torii intră și ies, unii cu zia
re, alții cu pachete, discută vo
ioși, mănîncă, studiază strada 
prin vitrina înaltă și... treaba 
merge.

...Mîine am să trec iarăși 
pc la ei. Mi-au devenit sim
patici.

I. FLORIAN

muncii. Mai mult, chiar după 
ce fusese discutat in aduna
rea generală, el a fest găsit 
dormind în timpul serviciu
lui de către tovarășul Olall 
Dezideriu, șeful schimbului 
de tineret nr.- 1.

Față de această compor
tare cu de-a dreptul condam
nabilă, tinerii și ceilalți mun
citori de la bluming sînt in
dignați și-l privesc cu s.idare, 
ca pe un om incorigibil. To
tuși, ei încă mai speră 
cît nu e prea tîrz.iu 
că tovarășul Niță își va 
seama de c-ele ce face, că 
căuta să se lepede de apuca
turile de care este cuprins 
și că va porni pe drumul cel 
bun în pas cu ceilalți tineri.

DINU MIMAI 
secretarul organizației de 

bază U.T.M. bluming

da 
va

electric ce-l primeau de la 
transformatorul Stadion. Ce-i 
drept, rețeaua de curent s-a 
schimbat, curentul este acum 
mai puternic și cetățenii sînt 
mulțumiți mai ales că inainte 
vreme acea stradă nu fusese 
iluminată.

Din păcate insă, acele 
becuri au nefericirea să ardă 
zile și nopți in permanență 
din Cauza unui circuit și a u- 
nui transformator pe care sa- 
lariații I.G.O. nu s-au gindit 
de la bun început să-l insta
leze.

E oare atit de grea și de 
costisitoare instalarea unui 
circuit și a unui întrerupător, 
prin intermediul cărora să se 
poată întrerupe lumina ln 
timpul zilei ? Sau poate 
I.G.O. dispune de prea mult 
curent I

1. S. bANU 
coresțwwtetțț



Festivalul tineretului hunedorean
(Urmare din pag. l-a) 

construcții de locuințe, în 
întreprinderile industriei lo
cale, în laboratoare, unități 
medicale .și școli, pretutin

întrecerile formațiilor artistice
Pe scena din grădina de 

vară „Filimon Sîrbu" încep 
să se întreacă la ora 11 a.m. 
formațiile artistice ale între
prinderilor și instituțiilor din 
orașul nostru.

Cei dinții, apar coriștii de 
la l.C.S.H. Ansamblul valo
ros, omogen, cu realizări bu- 
kie în munca culturală, corul 
întreprinderii de construcții 
siderurgice își începe pro
gramul eu cîntecul: „Măreț 
pămînt al patriei iubite" de 
Ion Chirescu. Ținuta frumoa
să a interpreților, dar mai 
cu seamă execuția impeca
bilă atrag ropote de aplauze. 
Sînt în grădina de vara 
peste o mie cinci sute de oa
meni ai muncii care răsplă
tesc din plin pe acești ar
tiști amatori. In continuare, 
corul l.C.S.H., dirijat de to
varășul Boris Cobasnian, in
terpretează melodiile „Iubi
tul meu stăpîn e pe furnale" 
•— muzica aparține dirijoru
lui ansamblului — „Rîtirea- 
na“, „Ecoul" și două părți 
dintr-o suita de cintece so

vietice.
Programul abia a început. 

Sînt multe formații artistice 
care își. așteaptă rîndul să 
apară pe scenă. Cei care ur
mează sînt membrii echipei 
de dansuri a combinatului 
siderurgic cu două jocuri 
populare romînești. După a- 
ceea, brigada artistică de a- 
gitație din sectorul mecanic 
șef al l.G.S.H. prezintă cîte- 
va aspecte din munca zilni
că a secției, reliefînd merite

Stațiunea 7 Utilaj greu — ciștigâtoarea drapelului de 
fruntaș pe ramura

(Urmare din pag. i-a)

tiv de muncă o zi însemnată 
pe care nu trebuie să o ui
tați niciodată. Chemarea mun
citorilor, inginerilor și tehni
cienilor Stațiunii 5 din Piatra 
Neamț care a fost lansată la 
începutul anului către toate 
stațiunile noastre, a găsit ecou 
în cadrul stațiunii nr. 7 Hu
nedoara. Acest lucru este o- 
glindit în însăși succesele ob
ținute pe primul trimestru 
cînd planul de producție la 
prestațiuni a fost îndeplinit în

Drapelul va sta la noi
Odată cu înmînarea dra

pelului, primul care a ținut 
să ia cuvîntul a fost comu
nistul Bikfalvi Anton.

— Pînă astăzi, acest dra- 

deni unde sîat tineri care 
muncesc entuziaști.

Cu aceste realizări au 
mers la serbările celui de-al 
4-lea Festival orășenesc ti
nerii din orașul nostru.

le fruntașilor în muncă și 
intervenind cu aprecieri cri
tice asupra unor fenomene 
negative din activitatea unor 
tovarăși.

Cu o formație muzicală 
bine închegată, brigada de 
agitație a detașamentului de 
construcții 3 a prezentat cî- 
teva melodii bine interpre
tate și unele momente umo
ristice reușite. Cu toate că 
nu a avut propriu-zis un 
program de brigadă, ci o 
suită de cîntece împletite cu 
momente vesele, formația a- 
cestui grup de construcții a 
fost bine primită de specta
tori, datorită calităților in
terpreților săi, soliști, pre
zentatori și instrumentiști.

Echipele de dansuri ale a- 
celuiași sector și a școlii

SEARA, CARNAVALUL
Evident, o astfel de sărbă

toare a tinereții nu se putea 
încheia decit în cîntec, joc 
și veselie. Pentru a reuni 
toate acestea formula car
navalului este cea mai potri
vită.

Carnavalul a început tot 
pe stadionul Corvinul, oda
tă cu lăsatul serii. Cu greu 
te puteai strecura aici prin 
forfota tinerilor prezenți. 
Jocurile distractive fi sur
prizele au îneîntat pe toți.

...Iar noaptea, tirziu, fes
tivalul s-a încheiat. Tinerii 

proporție de 102,4 la sută, iar 
la producția industrială cu 
106,5 la sută. De asemeni, pre
țul de cost l-ați redus cu 
4,02 la sută față de planifi
cat. Datorită acestor reali
zări, stațiunea nr. 7 din Hu
nedoara s-a situat pe primul 
loc în întrecere și ca drept 
răsplată i se decernează as
tăzi în cadrul acestei adu
nări „Drapelul roșu de pro
ducție de stațiune fruntașă" 
pe țară în ramura respectivă, 
in sală a izbucnit atunci ro
pote de aplauze...

pel se găsea la stațiunea 6 
din Orașul Stalin care l-a 
cîștigat anul trecut. Acum 
însă, el ne-a revenit nouă 
ca cel mai de greț stimulent 

profesionale, brigăzile artis
tice de agitație de la G.T.E.2 
și detașamentul 1 construcții 
prezintă la rîndul lor pro
grame interesante. Mai în
chegat apare, însă, progra
mul brigăzii artistice de agi
tație a cooperativei „Drum 
nou". In primul rînd, inter- 
preții — toți tineri și chiar 
foarte tineri — se prezintă 
cu costume frumoase, unifor
me, fapt pe care publicul îl 
apreciază în mod pozitiv. 
După aceea, conținutul tex
telor nu are niciodată un 
caracter general, el privește 
aspecte concrete ale mai 
multor unități din cadrul 
cooperativei. Apariția acestei 
brigăzi și programul său au 
fost primite călduros de 
spectator'.

In tot cursul după-amiezii 
pe scena din grădina de va
ră s-au perindat alte și alte 
formații artistice amatoare. 
Pe estradele din oraș, aces
tea au prezentat pînă seara 
multe programe la care au 
asistat mii de hunedoreni.

Privită în ansamblu, în
trecerea formațiilor artistice 
ale întreprinderilor și insti
tuțiilor din orașul nostru, ale 
secțiilor și sectoarelor aces
tora, a confirmat încăodată 
frumoasele valori care s-au 
desprins și s-au afirmat, pe 
plan cultural-artistic, din 
rîndurile tineretului hunedo
rean. Importanta lor confurn- 
tare — al V-lea concurs al 
formațiilor amatoare, faza 
raională, de curîud încheiată 
— a stabilit o ierarhie a va
lorilor. întrecerea de dumi
nică nu a făcut decît s-o 
întărească.

s-au despărțit, dindu-și in- 
tilnire pentru a doua zi, cind 
îi aștepta o nouă zi de mun
că și de realizări.

Abonațf-vd
LA ZIARUL

pentru munca și strădaniile 
noastre depuse în primele 
trei luni ale acestui an. Pri
mind acest drapel, eu mă 
aygajez că voi munci cu și 
mai mult elan și abnegație 
pentru a dovedi și de acum 
încolo încrederea ce ne-a fost 
acordată, iar steagul cîștigat 
să nu mai poată pleca, de 
la noi. In sală, izbucniră ro
pote de aplauze furtunoase...

Rînd pe rînd, se înscriu la 
cuvînt și vorbesc cu entu
ziasm numeroși participant! 
care se angajează solemn 
că nu vor precupeți nici 
Un efort pentru a conso
lida în viitor și mai mult 
succesele dobîndite, pentru a 
menține și pe mai departe 
drapelul cțțcetițm

sportivă
Cîteva constatări pe marginea junui rezultat bun 

Corvinul — C. S. Tîrgu-Mureș 3—1 (1—1)
Sîntem obișnuiți — din pă

cate — cu comportările con
tradictorii ale echipei noastre 
de fotbal. Suporteri înflăcă
rați — dar și ei contradicto
rii în atitudini — ai „Corvi- 
nului", hunedorenii încearcă 
emoțiile cele mai mari în 
zilele dinaintea jocurilor ofi
ciale si nu-și astîmpără bă
tăile inimii decit duminică 
seara, cind arbitrul consem
nează prin fluier încheierea 
partidei — iar cei mai pasio
nați dintre spectatori nu se 
simt pe deplin liniștiți decît 
atunci cînd arbitrul și echi
pa oaspe se suie in autobus 
și văd autobusul pornind...

Dar dacă acasă Corvinul 
dă emoții mari, lucrurile ca
pătă proporții la întilnirile 
susținute in deplasare. N-au 
niciodată garanția că, in de
plasare, echipa noastră pier
de...

Fiindcă vorbim despre 
comportările contradictorii ale 
Corvinului, trebuie să preci
zăm că sîntem departe de a 
susține — cum susțin unii — 
că acesta trebuie să fie tot
deauna, sau aproape totdea
una, victorios. Istoria spor
tului nu cunoaște cazuri de

Depoul
După multă trudă și stră

danii, unii dintre construc
tori au făcut să „se nască" 
un depou cu „renume". Pe 
lingă strădaniile lor se mai 
adaugă la această construc
ție și valoroasa sumă de 
peste șapte sute de mii lei 
valoarea construcției. Este 
vorba de noul depou de vest 
al combinatului, care la 14 
mai a. c. a fost dat spre fo
losință. De la această dată 
au început să sosească aici 
tot mai multe locomotive din 
parcul C.F.U. spre a-și recă
păta normala viață. Totul 
se petrecea normal pînă la 
porțile „renumitului" depou. 
Ga să străbată în interior 
vreo locomotivă era un 
lucru greu. Și nu s-a obser
vat aceasta pînă în al două
zeci și patrulea ceas, cînd se 
punea întrebarea: refacem 
locomotivele după depou, sau 
depoul după locomotive ? 
Unii mai expeditivi au găsit 
soluția apueîndu-se să aducă 
„îmbunătățiri" noului depou, 
Fără întîrziere începe opera
ția. Sudorii taie fără milă 
coșurile de tiraj nou-nouțe 
ale depoului sub care trebuie 
să intre locomotivele, alții 
au început să ciuntească din 
deschizăturile ușilor, numai 
în dorința de a face posibilă 
intrarea locomotivelor la a- 
dăpost. Fiindcă veni vorba 
de adăpost, să spunem cîte
va cuvinte și despre aces
ta. S-ar putea crede că 
plouă într-un depou de tipul 
celui cu renume ? Pe cît e 
de greu să se creadă așa 
ceva pe atît e de posibil ca 
prin acoperiș apa să pătrun
dă în interior. Gu siguran
ță s-ar găsi și adepți ai ne
gării celor afirmate în cazul 
cînd nu am fi favorizați de 
condițiile atmosferice din ul- 

echipe miraculoase, care au 
cîștigat mereu. Pe teren se 
înfruntă doi adversari, două 
concepții de joc, două voințe. 
Să fii singur in stadion ar fi 
simplu — dar mai e și. ad
versarul, care își are soco
telile lui. De foarte multe ori 
ecuația : partidă acasă — cîș- 
tig; partidă in deplasare — 
pierdere, cade de la sine, toc
mai prin existența mai mul
tor necunoscute decît prevede 
sistemul; moral, pregătire 
fizică, poziția pe care o ai de 
apărat in clasament, modul 
cum își suține publicul echi
pa, starea terenului, arbi
trul... In definitiv, sportivii 
sînt oameni nu formule. Și 
tocmai fiind oameni dar oa
meni de tip nou, sportivii 
sînt datori să apere culorile 
pe care le reprezintă cu ul
tima fărîmă de energie, în 
mod corect, dovedind o con
știință înaltă, trecînd peste 
micile interese și calcule 
meschine, despre câre atunci 
cînd vorbim, dorim să o fa
cem numai referindu-ne la 
trecut, la sportul de tip bur
ghez, de tristă amintire pen
tru noi.

Duminica aceasta Corvinul

c u „r e n
tima vreme. Apa de ploaie 
a străbătut fără prea mul
tă greutate așa-zisa „izola
ție" de pe acoperiș și s-a 
infiltrat în pereți, punînd în 
pericol și instalația electri
că. Privit din exterior, noul 
depou prezintă semne de bă- 
trînețe. Strașina și pervazurile 
de la geamuri au început să 
lapede învelișul de mortar...

...După unele încercări, au 
fost introduse în depou pri
mele locomotive pentru repa
rații. La cîteva s-a făcut

Foileton
spălarea. Cu acest prilej se 
petrece o altă „nenorocire". 
Jetul de apă a început să 
desmoștenească depoul de 
betonul 'de pe vatră, trimi- 
țîndu-1 în canalul de scurge
re, parcă acolo i-ar fi fost 
locul! Dar ce să-i faci, prin 
buna „voință" a constructo
rului l.G.S.H. mai pot avea 
loc și astfel de surprize.

Zilele trecute, la una din 
locomotive trebuia să i se 
regleze cîteva din penele de 
gardă de la cuzineții osiilor. 
Sarcina i-a fost încredința
tă echipei condusă de Karol 
baci, care și-a făcut stagiul 
de mecanic pe locomotivă 
numai 35 de ani. Acum lu
crează în depoul nou. L-am 
întrebat cam cît va dura 
schimbarea penelor, despre 
care aminteam. După ce oftă 
de cîteva ori, îmi răspunse:

— Am lucrat în multe de- 
pouri în viața mea ți ca să 
schimb o pană la cuzineți 
era lucrul cel mai ușor. Dar 
aici (este vorba de noul de
pou) schimbarea unei pene 
ne pune numai bețe în roa
te. Gîndiți-vă că pentru fie
care pană trebuie șă ridi- 

a jucat acasă cu vechiul său 
rival, unsprezecele muncitori
lor din Tîrgu-Mureș. Rezulta
tul e cunoscut. Vom reaminti 
doar cele două goluri de ma
re calitate marcate de Zapis
— bravo! — care au adus 
victoria echipei noastre. Ase
menea goluri merită să fie 
văzute oneînd și aplaudate 
din toată inima.

Corvinul venea după o 
înfrîngere la Arad. cu 
A.M.E.F.A. (0—2, dumini
ca trecută). Era aceeași 
A.M.E.F.A. cu care recent 
terminasem acasă la egali
tate, iar la Arad o întrecusem 
în partidă amicală, cu. 5—21 
Prin urmare nesiguranța 
spectatorilor noștri era gro
zavă, mai ales că C. Ș. Tîr
gu-Mureș nu e un adversar 
oarecare. Aripa lor stingă, 
Meszaroș II — Meszaroș I a 
dat de furcă multor apărări 
renumite și Caiciu, sîntem si
guri, nu-i va uita curind. 
Oaspeții au jucat iute și e- 
nergic — adesea prea energic
— cu un half retras pe li
nia de fund și centrul ata
cant Bociardi în poziție de

E. MIRCEA
(Continuare în pag. IV-a)

u m e“
căm locomotiva pe cric, sau 
dacă nu, să spargem beto
nul în dreptul fiecărei osii 
de la locomotivă...

Mă gîndeam că și aceas
ta ar fi o soluție, bineînțe
les pe care n-a rezolvat-o 
așa cum trebuie constructo
rul, dar în cazul acesta fie
care locomotivă trebuie ma
nevrată îneît osiile să cadă 
în ’dreptul spărturilor și a- 
tunci cînd vor fi două sau 
trei pe aceeași linie să se 
croiască alte spărturi. Păi, 
nu-i aceasta cîrpăceală !?

Pentru alimentarea depou
lui cu apă s-a construit — 
dacă ne este îngăduit să 
spunem construit —- un re
zervor de circa 100 m. c.

O ce „renume" și-a cîști
gat noul depou 1 La adresa 
lui se întocmesc acum na! 
devize. Unul pentru o hazna 
a cărei construcție trebuie 
făcută și acum se zice ca 
ar costa circa 60.000 lei; 
unul pentru schimbarea con
ductei de alimentare cu apă, 
deoarece cea existentă nu 
satisface cerințele de apro
vizionare cu apă, etc., etc.

Și, culmea, culmilor. La 
data de 28 decembrie 1958 
o faimoasă comisie de recep
ție cu depline puteri din par
tea beneficiarului (G.S.H.) 
formată din Moisi Avram 
(director la C.F.U,), inginer 
șef C.F.U. Moraru Nicolae, 
Topliceanu Moise și delega
tul cu protecția muncii —' 
Munteanu Dionisie, constată 
următoarele : noul depou este 
perfect și poate fi dat în 
exploatare...

Oare, combinatul va putea 
înghiți o asemenea gogoașă ?

1LIBSGU j



• NOTE EXTERNE ®
Stabilirea de legături maritime 

între U. R. S. S. și R. A. U.

Actualități din țările lagărului socialist
Federația rusă în anii septenalului Un scuter de tip

MOSCOVA (Agerpres).— 
TASS anunță: La Moscova 
a fost dat publicității un co
municat în care se arată că 
ia 31 mai, Vladimir Semio- 
nov, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., și Mohammed A El 
Kuril, ambasadorul R.A.U., 
au procedat la schimbul in
strumentelor de ratificare a

LA DUBNA:

Sesiunea consiliului științific al
Institutului unificat

MOSCOVA (Agerpres).— 
TASS anunță : In orașul 
Dubna, din apropierea Mos
covei, continuă lucrările ce
lei de-a 6-a sesiuni a consi
liului științific al Institutu
lui unificat de cercetări nu
cleare.

După discutarea proble
melor legate de dezvoltarea 
legăturilor internaționale ale 
institutului și participarea 
lui la conferințele științifice 
internaționale care au loc în 
anui 1959, consiliul științific 
a trecut la discutarea co
municărilor cu privire la ce
le mai interesante cercetări 
efectuate anul acesta în in
stitut. Luînd cuvîrftul, oame
nii de știință sovietici și 
străini care lucrează în labo
ratoarele peiltru energii înal
te, pentru studierea proble
melor nucleare și a proble
melor fizicii teoretice au 
subliniat succesele importan-

® Duminică sportivă •
Cîteva constatări pe marginea unui rezultat bun

(Urmare din pag. IlI-a) 

inter rătăcitor. Ei au cișttgat 
aproape toate duelurile la 
cap și pe cele om la om, 
sosind cu regularitate primii 
la balon. Din păcate, in fața 
porții nu au dovedit siguran
ță — minus Meszaroș II — 
iar in ultimele 20 de minute 
condiția lor fizică s-a dove
dit deficitară.

Corvinul a opus adversaru
lui său mai tehnic, un elan 
și o voință surprinzătoare. 
Spectatorii au putut să-l vadă 
din nou pe Zapis bătindu-se ca 
un leu pentru fiecare balon, 
un Zapis agresiv, bine inspi
rat, căruia oaspeții au trebuit 
să-i „repartizeze" cel puțin 
cite doi apărători, ca să nu 
devină mai periculos decit 
era. In același timp au mai 
putut să vadă — mai bine 
zis să revadă — citeva curse 
bune ale lui Pirvu, una din 
ele terminată cu o centrare, 
o lovitură cu capul a lui Za
pis și un gol „ca la carte". 
Oprea a fost de asemenea, 
prezent la toate fazele de a- 
tac — a și marcat, dealtmin- 
teri primul punct.

Totuși, Calotă și Bulint au 
■ părut dezorientați, greoi,leriți 
și mai puțin inspirați ca deo- 
bicei. Rareori pasele lor au 
găsit pe coechipieri. Anton 
Cam fragil, cam nepus la 
punct cu pregătirea fizică. In 

acordului cu privire la or
ganizarea legăturilor mari
time permanente între por
turile Uniunii Sovietice și 
Republicii Arabe Unite, a- 
cord semnat la 18 septem
brie 1958 la Cairo.

Acordul a intrat în vigoa
re în ziua schimbului instru
mentelor de ratificare.

de cercetări nucleare
te obținute în activitatea ști
ințifică a institutiîîui. Aceste 
succese se datoresc în mare 
măsură posibilităților pe ca
re le au cercetătorii datorită 
funcționării neîntrerupte a 
sincrofazotronulujj care ac
celerează protonii pînă la e- 
nergia de 10 miliarde elec- 
tronvolți. Nici un alt labo
rator din lume nu are în 
prezent posibilitatea să facă 
cercetări cu fascicule de 
particule accelerate pe cale 
artificială pînă la asemenea 
energii înalte.

In cursul lucrărilor consi
liului științific a avut loc ui: 
schimb de păreri cu privire 
la programul lucrărilor de 
cercetări efectuate în țările 
membre ale institutului uni
ficat.

ultimul sfert de ori a făcut 
figurație, dar contribuția lui 
la înscrierea primului punct 
e indiscutabilă.

Ceilalți, in nota obișnuită, 
adică buni.

Etapa viitoare jucăm tot 
acasă, cu Industria Sîrmii din 
Cimpia Turzii. Adversar bun, 
joc greu. Va reedita Corvinul 
jocul excelent din duminica 
aceasta? '

Corvinul II a cîștigat 
un punct în deplasare

Jucînd in capitala regiunii, 
la Deva, Corvinul II Hune
doara a reușit un rezultat 
egal (0—0) în fața echipei 
Corvinul din localitate. Re
zultatul este meritoriu dacă 
ținem seama de faptul că a- 
ceștia din urmă dețin un loc 
fruntaș în clasament.

Corvinul III — Dacia 
Orăștie 2—2 (0—0)
A doua noastră echîpă de 

categorie regională, Corvinul 
111 a jucat acasă cu altă 
fruntașă a clasamentului: 
Dacia-Orăștie. După o repri
ză terminată cu un scor alb, 
după pauză sînt înscrise pa
tru goluri — cite două de 
fiecare parte. Autorii: Popa 
și Simionov pentru gazde, 
Brăileanu și Gavrilă, pentru 
oaspeți.

Federația Rusă, al cărei 
vast teritoriu se întinde de 
la Marea Baltică pînă la O- 
ceanul Pacific, dă două trei
mi din întreaga producție in
dustrială a Uniunii Sovietice. 
In anii septenalului, economia 
republicii va face un nou ma
re salt înainte.

A patruzecea parte din în
treaga suprafață acopeiită cu 
păduri din lume este concen
trată în regiunile nordice ale 
părții europene a R.S.F.S.R. 
La sfîrșitul septenalului, a- 
ceste regiuni vor da 87.000.000 
metri cubi de material lem
nos. La Sîktîvkar va lua fi
ință unul din cele mai mari 
centre ale industriei forestie
re din țară. Un mare centru 
industrial și nod de transpor
turi va deveni orașul Kotlas. 
Combinatul de celuloză din 
acest oraș, care prin propor
țiile sale nu este mai pre
jos dectî cele mai mari între
prinderi similare din lume, 
va produce anual o cantitate 
de celuloză pentru viscoză a- 
proape egală cu cantitatea 
produsă în prezent în întrea
ga țară.

In diferite regiuni ale 
R.S.F.S.R. se prevede să se 
construiască 6-7 rafinării mari 
de petrol. Ele vor prelucra țițe
iul provenit de la rezervele 
descoperite în regiunile de 
pe cursul mijlociu al Volgăi. 
Federația Rusă va deveni de 
asemenea principalul furnizor 
de gaze. Ea va produce pes
te jumătate din întreaga can
titate de gaze prevăzută să

Rezultatul de egalitate es
te just. Jocul a fost de un 
bun nivel tehnic.

|Box
Duminică seara, la lumi

na reflectoarelor, în „pot
coava" stadionului Corvinul, 
boxerii clubului hunedorean 
au primit replica unei for
mații a metalurgiștilor din 
Cîmpia Turzii. Aceștia din 
urmă au fost net superiori 
la categoriile inferioare și 
au cîștigat întîlnirea cu 11-7.-

Iată rezultatele, în ordi
nea categoriilor: Gorghiu
(H) pierde prin K.O. în re
priza 2-a în fața lui Obroș 1. 
(C.T.) ; Floricaș I. (H) pier
de la puncte în fața lui 
Roșea Gh. (G.T.) ; Semenes- 
cu Gh. (H) face meci nul 
cu Nerațeanu C. (C.T.) ; Bă- 
lăcescu A. (H) pierde prin 
oprirea luptei pentru inferio
ritate în fața lui Vîzgan 
Constantin (G.T.) ; Ghiță 
loan și Balaș Iosif (H) cîș- 
tigă la puncte întîlnirile cu 
Lupea loan și respectiv Nu
cii N. (C.T.) j Șerman Toma 
(H) este declarat învins la 
puncte de Podaru Alex. 
(C.T.) — decizie nejustă — 
iar Gavrilă Gheorghe (H) 
întrece la puncte pe Popes
cu Anton (C.T.). 

se extragă în U.R.S.S. în anii 
septenalului. Numai anul a- 
cesta în R.S.F.S.R. extracția 
și producția de gaze va creș
te cu 52 la sută.

In regiunile centrale ale Fe
derației Ruse se va extinde 
baza metalurgică și de extrac
ție a minereului de l'ier. In ac
tualul septenal începe exploa
tarea industrială a anomaliei 
magnetice de la Kursk, unde 
în prezent se desfășoară lu
crările de construcție a minei 
de la Mihailovo. Pînă la sfîr
șitul septenalului această mină 
va da anual 4.500.000 tone de 
minereu de fier de calitate su
perioară.

Partea europeană a 
R.S.F.S.R. va aduce o mare 
contribuție la dezvoltarea in
dustriei ușoare și alimentare. 
La Kamîșin (pe Volga) se 
construiește un combinat de 
țesături de bumbac de propor
ții nemaivăzute. Secțiile aces
tui gigant al industriei tex
tile vor produce zilnic aproxi
mativ 1.000.000 metri țesături.

Uralul — leagănul meta
lurgiei ruse — își va menține 
locul conducător în Federația 
Rusă în ceea ce privește pro
ducția de metale feroase. In 
1965 numai regiunea Celea- 
binsk va da mai multă tontă 
decît dă în prezent Franța. Ro
lul Uralului va crește și mai

Noi preparate folosite cu succes 
în tratamentul cancerului

La Institutul de sinteză or
ganică al Academiei de Ști
ințe a R. S. S. Letone, sub 
conducerea academicianului 
S. Chiller, a fost pusă la 
punct tehnologia obținerii 
preparatului Tio-Tef, folosit 
cu eficacitate în tratamentul 
cîtorva tipuri de tumori can
ceroase — la mamelă, can
cerul pulmonar.

Din august anul trecut a- 
cest preparat a început să 
fie folosit, paralel cu meto
da chirurgicală și tratamen
tul cu raze, la dispensarul 
oncologic republican din 
Riga.

Observațiile făcute asupra 
unui mare număr de bolnavi, 
tratați la dispensar cu prepa
ratul Tio-Tef, au arătat că 
starea lor generală s-a ame
liorat, îiurerile au slăbit, în- 
registrîndu-se totodată o re
sorbție a tumorii. Preparatul 
este folosit în special în sco
puri profilactice — după o- 
perațiile chirurgicale, la tra
tarea diferitelor forme de 
cancer neglijate, precum și 
în îmbinare cu alte metode 
de tratament.

După părerea medicilor 
dispensarului, dintre toate 
mi jloaeele chimioterapeutiee 
existente, preparatul Tio-Tef 
este cel mai eficace. Prin fo
losirea lui se observă dis
pariția metastazelor, în spe
cial la oase.

Preparatul se introduce în 
organism prin injecții intra- 
muschiulare în doze de 10- 
15 mm.

La Institutul de sinteză or
ganică a fost pusă la punct 

mult ca unul din cele mai 
mari centre ale industriei con
structoare de mașini grele. 
Uzinele din Ural produc, prin
tre altele, utilaje pentru fur
nale cu un volum cum nu cu
noaște încă metalurgia mon
dială — de 2.286 metri cubi. 
Un asemenea furnal va putea 
produce zilnic aproximativ 
5.000 tone de fontă.

De la Ural pînă la Ocea
nul Pacific se întind pămîn- 
turile Siberiei, a cărei supra
față este egală cu aproape ju
mătate din teritoriul U.R.S.S. 
Siberia este ținutul unor re
zerve inepuizabile de energie, 
minereuri, cărbune, diamante, 
aur, păduri, este ținutul unor 
pămînturi fertile și al unor 
rîuri și fluvii bogate în ape. 
In 1965 extracția de cărbune 
în Siberia și Orientul îndepăr
tat se va ridica la 181 —186 
milioane tone, din care apro
ximativ 40 Ia sută se vor ob
ține din cariere.

Pînă nu demult Uniunea 
Sovietica aproape nu avea 
diamante. In prezent, se poate 
însă vorbi despre uriașa regiu
ne diamantiferă a Siberiei — 
lakiltia — care nu este mai 
P’c j-s decît vestitul ei Fu 
mondial al extracției de dia 
mante — Uniunea Sud-Afri
cană.

și tehnologia obținerii unui 
alt preparat anticanceros, fo
losit în tratamentul tumori
lor tubului digestiv.

Desigur că pentru rezolva
rea cu succes a problemei 
vindecării tumorilor cance
roase mai sînt necesare în
că multe eforturi ale specia
liștilor. Dar medicii-oncologi 
sînt convinși că tratamen
tul cancerului cu preparate 
chimice va constitui unul din 
principalii factori în rezol
varea acestei probleme.

Un nou vaccin antipoliomielitic
In urmă cu doi ani profe

sorul polonez F. Pszesmycki 
a preparat un vaccin arlti- 
polioniielitic conținînd viru
suri vii atenuați.

Cu cîteva luni în urma 
profesorul F. Pszesmycki îm
preună cu un colectiv de 
cercetători ai secției de viru
sologie a Institutului de stat 
de igienă a început o serie 
de experiențe științifice com
plicate cu virusuri de polio
mielită atenuați. După stu
dierea proprietăților vacci
nului și experimentarea lui 
pe 33 de maimuțe au fost 
efectuate primele inoculări 
la copii.

Vaccinul introdus în or
ganism creează și o imuni
tate a intestinului. Introdus 
în esofag virusul de polio
mielită se păstrează aici 
timp îndelungat și chiar se

nou
Micul scuter „KR-50" con

struit de uzina de autovehicule 
și aparate Simson din Sutil R. 
D. Germană, are calități re
marcabile. El este prevăzut cu 
un motor monocilindric în doi 
timpi cu piston-disc cu răcire 
cu aer. Puterea motorului es
te de 2,1 C.P., iar turația de 
5.500 rotații pe minut. Volu
mul util este de 47,6 cm cubi, 
viteza maximă — de aproxi
mativ 50 km. pe oră.

Scuterul consumă numai 
2,5 litri carburant la un par
curs de 100 km. Mecanismul, 
pompa de aer și accesul ia 
rezervorul de carburant sînt 
adăpostite sub șaua prevăzu
tă cu un dispozitiv special de 
închidere. Greutatea vehiculu
lui este de numai 62 kg.

Autocamionul 
electric ,,Stal-158‘'

La uzina „Stalowa Wola“ 
R. P. Polonă, a fost constru
it prototipul unui autocamion 
electric — „Stal-158“ — ac
ționat de o baterie cu acumu
latori. Raza de acțiune a nou
lui autovehicul este de 80 
km. cu încărcătură și 100 km. 
gol. El poate dezvolta o vite
ză de 27—30 km. pe oră, 
transportînd 600 kg.

Autocamionul „Stal-158“ 
este foarte economicos și a- 
decvat pentru transportul în 
orașe și sate. Transportul u- 
nei încărcături de (500 kg. pe 
o distanță de 100 km. va 
costa 10—15 zloți, de aproxi
mativ 5 ori mai puțin decît 
transportul cu un camion o- 
bișnuit de aceeași capacitate.

înmulțește fără a provoca 
simptome de boala. S-a do
vedit chiar că în organismul 
copiilor se formează mari 
cantități de anticorpi care 
distrug virusul de poliomie
lită. După administrarea u- 
nei anumite doze de virus 
viu organismul devine Imun 
peste 4—6 săptămîni.

Cercetările începute In 
R. P. Polonă în vederea ob
ținerii unui vaccfn antipolio- 
mielitic administrabil pe cale 
bucală au o însemnătate 
deosebită. Cercetări similare 
au fost efectuate pînă în 
prezent doar în cîteva țări 
ale lumii.

Norii tip de ’ vaccin garan
tează o mai mare imunitate 
a organismului la această 
boală gravă decît vaccinul 
american Salk.
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