
Propaganda de partid 
in timpul verii

FRENȚONI LAZNR 
membru in biroul Comitetului 

orășenesc de partid

Anul școlar 
din sistemu 
învățămîntului 
de partid, care 
s-a încheiat zi
lele acestea, a 
marcat noi succese importan
te în domeniul propagandei 
de partid. Încheierea anului 
școlar nu înseamnă cîtuși de 
puțin o întrerupere a studiu
lui marxism-leninismului și 
a preocupării organizațiilor 
de partid pentru munca de 
propagandă. Munca de pro
pagandă nu poate fi între 
ruptă deoarece educarea co
munistă a membrilor și can- 
didaților de partid și a oa
menilor muncii fără de par
tid, nu este o sarcină de se
zon, de campanie, ci o preo
cupare permanentă a orga
nizațiilor de partid.

Comitetul orășenesc de 
partid, preocupat de îmbu
nătățirea muncii de propa
gandă pe timpul verii, a luat 
măsuri din timp pentru ca 
organizațiile de partid să des 
fășoarc o rodnică activitate 
hi această direcție. Astfel 
pentru cluburi și colțurile ro
șii s-au întocmit de pe acum, 
programe în care sînt cu
prinse diferite întîlniri între 
luptătorii din ilegalitate și 
tineri, expuneri privind lupta 
partidului noastru pentru fe
ricirea poporului, unde 
muniștii și alți oameni 
muncii vor înțelege și 
bine linia politică a partidu
lui nostru.

Una din cele mai eficace 
mijloace de răspîndire a 
marxism-leninismului, pentru 
popularizarea hotărîrilor par
tidului și guvernului în rîn- 
durile membrilor de partid‘și 
a oamenilor muncii fără de 
partid, îl constituie propa- - 
ganda prin conferihțe. Avînd

co- 
ai 

mai

(MICROPOVESTIRE)

...Intr-o țară nu prea ma-\ 
re, dar, nici prea mică tră-i 
iește un copil nărăvaș. Răs-\ 
punde la numele de „Guverne 
Federal". și locuiește in stră-l 
vechiul oraș Bonn, capitala) 
R.F. Germane. Se simte ini 

' apele lui cînd (vezi lucrări A 
Ic Conferinței de la Geneva)} 

\poate să încurce ițele. ln-\ 
trebat fiind de ce procedea-', 

,ză așa, saltă din umeri, uro-ț 
\ind a spune „Bunicul Vil-\ 
■ helm și tăticul Hitler m-aut 
învățat". 5

Dăunăzi făcu iarăși o poz-i 
nă. Se spune că la indem-) 
nul cuiva de peste mări șt 
țări, el, țanțoș ca un gîscanu 
fără a mai asculta și de gla-' 
sul vremii, hotărî; organi-\ 
Zarea alegerilor prezidenții 
lor in... Berlinul Occidental.! 
Și e mîndru de ceea ce fă-! 
cuse. (

Vecinii care-l cunosc spun) 
că miroase iarăși a praf de ( 
Pușcă. Tot ei mai prevestesc < 
că citit „bunicul" cit și „ta-< 
tăi" au pățit-o urii la vre-1 
mea lor. Oamenii îl povățu* 
iese adesea pe 'Guvernul*, 
Federal" să fie loial cu oe-* 
etnii și să nu mai întreprins 
dă acțiuni provocatoare. Nul 
de altceva, dar aceste in- < 
deletniciri nu mai sînt lai 

' modă.
A. N. 

• •

bază au 
muncii 

caracter 
la

menirea de a 
explica maselor 
linia partidului 
și de a le 
mobiliza la în
făptuirea aces 

tei politici, propaganda prin 
conferințe trebuie să cuprin
dă cele mai largi mase de 
oameni ai muncii.

In vederea unei mai bune 
desfășurări a propagandei 
prin conferințe, organizațiile 
de partid, trebuie să stabi
lească tematica expunerilor. 
Expunerile trebuie să fie 
strîns legate de activitatea 
practică a organizațiilor de 
partid, de viața politică și 
ideologică a partidului nos
tru. Organizațiile de 
datoria să imprime 
de propagandă un 
combativ, atrăgător, 
înalt nivel ideologic.

O mare atenție trebuie 
cordată explicării la timp, 
mod operativ a evenimentelor 
din viața internațională, mai 
ales acum cînd se apropie 
redeschiderea Conferinței de 
la Geneva a Miniștrilor de 
Externe. In această direcție, 
cadrele de partid, vor trebui 
să stea mai mult în mijlocul 
maselor, să facă expuneri 
despre mersul evenimentelor 
internaționale, să scoată în 
relief inițiativele Uniunii So
vietice în problema reglemen
tării regimului de ocupație în 
Berlinul occidental și înche
ierea Tratatului de pace cu 
Germania.

In expunerile ce se vor or
ganiza, va trebui mai amplu 
dezbătută problema crizei ge
nerale a capitalismului, de- 
mascînd „teoriile" cu privire 
Ia „capitalismul popular" ară- 
tînd adevărata față a lumii 
capitaliste cu contradicțiile 
ei, situația de mizerie a cla
sei muncitoare și a majori
tății populației din lumea ca
pitalistă. Propaganda de 
partid trebuie să acorde o 
mai mare atenție probleme
lor luptei de clasă în etapa 
actuală. Este necesar să se 
facă mai multe expuneri, 
consultații în fața activiștilor 
de partid și de stat, în fața 
oamenilor muncii din între
prinderi și instituții și să se 
explice pe bază de fapte as
pecte ale luptei de clasă pen
tru a mobiliza oamenii mun
cii la demascarea în mod pu
blic a acțiunilor dușmanului 
de clasa.

In afara propagandei des
fășurate nemijlocit de orga
nele și organizațiile de par
tid, S.R.S.C.-ul, comitetele de 
întreprindere, U.T.M. și alte 
organizații de masă, vor tre
bui să organizeze în această 
perioadă mai multe conferin
țe pentru a contribui la ri
dicarea ideologică și politică 
a oamenilor muncii.

■A

Însemnate cantități de metal 
economisit

Paralel cu munca ce o des
fășoară pentru creșterea pro
ducției de metal, colectivele 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni din principalele sec
ții ale combinatului siderur
gic se preocupă intens și de 
buna gospodărire a acestuia. 
Acest lucru este oglindit în 
însăși cele aproape 8.500 
tone de metal ce au fost eco
nomisite de Ia începutul anu-
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Oțel 106,00 20.779 5,06 — Oțel 113,06 16.144 5,72 + 8,45

Fontă 104,19 11.942 0,815 - 32,17 Fontă 108,6 6.117 9,810 -34,00

Lam. 107,04 20.198 36,35 — Lam. 102,04 4.581 — -t-1,22

Cocs 117,05 36.462 0,965 -13,57 Cocs 100,8 486 0,157 4-34,00

In aceste zile, cînd în toa
te secțiile combinatului se 
face bilanțul ultimelor reali
zări din primul semestru al 
anului, oțelarii hunedoreni 
desfășoară întrecerea cu in
tensitate pentru a nu ceda 
locul de frunte, reșițenilor. 
Colectivul oțelăriei Martin 
nr. 1 — inițiatorul luptei pen
tru obținerea celor mai buni 
indici de utilizare, pentru cea

Reparații mai multe
și de bună calitate

cea de-a 
eliberării 
rezultate 

mai bune.

Colectivul de muncă din 
cadrul atelierului de repara
ții mașini-auto, sectorul me
canic șef I.C.S.H., se strădu
iește să intimpine 
15-a aniversare a. 
patriei noastre cu 
în muncă din cele
Astfel, în cursul lunii trecute 
muncitorii și tehnicienii de 
aici au reușit ca prin folosi
rea din plin a timpului de 
lucru să repare un număr 
de șapte mașini în afara 
celor planificate, iar la alte 
108 mașini să efectueze dtfe- 
rite reparații neprevăzute.

In fruntea întrecerii pentru 

lui curent și pînă la sfîrși- 
tul lunii iunie a.c.

Din această însemnată 
cantitate de metal economi
sit, circa 3.000 tone au fost 
realizate de muncitorii de la 
furnalele noi, peste 2.450 tone 
de topitorii și turnătorii de la 
noua oțelărie Martin, iar 
1.200 tone de colectivul de 
muncă al laminorului blu- 
ming. 

mai mare producție de oțel 
și cel mai mic preț de cost — 
continuă cu succes să se 
mențină în frunte. De pildă, 
numai în luna iunie, mun- 

deservesc cuptoare- 
oțelării au produs 
sarcinilor de plan 
2.700 tone mai muit

citorii <e 
le acestei 
în afara 
cu peste 
oțel.

Dacă în lunile trecute suc
cesele echipelor de oțelari

executarea a cit mai multe 
reparații și de bună calitate, 
s-au situat membrii echipei 
conduse de tovarășul Marton 
Gheza cu o realizare a indi
celui de normă de 1,08. Cu 
mult sirg și entuziasm au 
muncit in acea perioadă și 
membrii echipelor de sub 
‘îndrumarea comunistului Ncș- 
teanu D. și a tovarășului 
Mariș N.

ȘERBAN IO AN 
corespondent

— —

Și-au îndeplinit 
planul lunar

Muncitorii de Iș carierele de 
nisip metalurgic Streihoaba și 
Nădăștie au realizat în 
iunie a.c. un indice de 
mă de 1,04 și respectiv 
Echipele cu cele mai bune 
lizări sînt cele conduse 
Ciocate Ion de la
Streiohaba care au o depă
șire a normei de 47 la sută, 
iar echipa unde muncesc to
varășii Tsitineanu Aron și 
Gheorghioui Ioan de la ca
riera Nădăștie cu o depășire 
de normă în perioada aminti, 
tă de 92 la sută.

luna 
nor- 
1,35. 
rea- 

de
cariera

i

pro-se diferențiau cu cîteva 
cente, important este ca în 
luna iunie aceste, rezultate 
aproape se uniformizează. 
Cinci echipe, printre care ce
le conduse de primtopitorii 
Topor Loghin și Mogonea 
Constantin de la cuptorul 
III, Bîrlea Traian de la cup
torul IV, Mihăilă Simion de 
la 1, au aceleași depășiri de 
plan — 18 la sută. Cu nu
mai două procente în urmă, 
se situează alte echipe ca 
cele conduse de Mihai Du
mitru, Nojogan Alexandru și 
altele.

■
i
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In turneu

nou din orașul nostru, spec-1 
tacolul: „Cintăm viața no- 
uă“ — program de cintece j 
și dansuri. I

Spectacol

seară, cercul drama- in sala Teatrului nou spec-") 
Casei Raionale de tacolul,

Ansamblul secuiesc de 
stat de cintece și dansuri din 
Tirgu-Mureș, in turneu prin 
țară, va prezenta în 
seară

astă
pe scena T eatrului

Ieri 
tic al 
Cultură, „loan Buday Delea- lui' 
nu" clin Orăștie a prezentat de I, L. Caragiale.

Cerc de foto* amatori

Fotografii amatori din o- 
raștil nostru vor avea de- 
acum — încolo o orientare 
mai bună și competentă in 
activitatea artei ce-i pasi
onează. Pentru ei, miine, 

orele 10,00 dimineața se va

Excursii

Comitetul de ‘întreprindere
C.S.H. 
borare 
turism 
pentru 
botanice. -înscrierile se fac 
la comitetele sindicale de

organizează în cola- 
cu biroul local de 
o excursie la Cluj, 

vizitarea grădinei

La laminorul de 650

S-a aprins focul 
la cuptorul nr. 1 

cu propulsie
In cursul zilei de 2 iulie 

a.c. constructorii laminorului 
de 650 mm. au dobîndit 
o nouă victorie: aprinderea 
focului pentru uscarea și în
călzirea cuptorului cu propul
sie nr. 1.

Prin proporțiile sale și gra
dul înalt de tehnicitate, acest 
cuptor care va încălzi blumu- 
rile de oțel ce urmează a fi 
supuse laminării, este primul 
de acest gen din țara noas
tră. In momentul de față, a-
tenția și preocupările cons
tructorilor (zidari, șamotori, 
montori etej este îndreptată
înspre intensificarea ritmului 
de lucrări al celui de-al doi
lea cuptor cu propulsie.

Peste 20 tone 
piese

In decursul primului se
mestru al anului, alături de 
ceilalți siaerurgiști rtuneao- 
reni, au obținut succese de
mne de laudă și forjării com
binatului. Avîntul pentru reali
zarea unei producții sporite 
cu aceleași agregate și utila
je la cel mai mic preț de 
cost, a cuprins și aci toate 
echipele de muncitori. Bri
gada tînărului Silion Gheor- 
ghe — care se menține frun
tașă de mai multe luni — 
și-a depășit și în luna iunie 
sarcinile de producție cu 
peste 28 la sută. Printre har
nicele brigăzi care au adus 
un aport apreciabil la depă
șirea planului semestrial 
întreaga secție cu peste 
tone piese forjate, se 
sesc cele 'îndrumate 
candidatul cTe partid j ugu- 
ran Constantin, Nandra Vic
tor și altele.

pe
20 

gă-
de

„Drăle carnavalu- T
— comedie în trei acte

1
1 

deschide în Cadrul clubului") 
muncitoresc „Alexandru Sa-1 
hia“ un cerc de foto-ama-") 
tori, cu care prilej inginerul) 
Man Rudolf de la combina- * 
tul siderurgic va prezenta o * 
conferință în legătură cu* 
arta fotografică.

secții din întreprinderi și la 5 
biroul de turism și excursii 
din Piața Libertății. Pleca- -j 
rea va avea loc sîmbătă ț 
seara, orele 23,35, cu trenul j 
din Hunedoara — Simeria-f 
Cluj. 1



Uzina noastră zzr

Inovatori destoinici
Ca în toate secțiile Combi- 

natului siderurgic Hui&doara, 
și la oțelăria nouă există 
multi inovatori, O secție 
nouă, cu agregate moderne 
și puternice, înregistrează 
zilnic noi succese in pro
ducție. De pildă de la în
ceputul anului și pină 
prezent 
conomii numai prin inova
ții și raționalizări in valoa
re de peste 4.000.000 lei. 
Toate aceste inovații au fă
cut ca prețul de cost să sca
dă simțitor, iar in bună par
te să se permită ca munca 
să devină 
ușoară. In aceșt Sens dăm ca 
exemplu raționalizarea 
producție: „Modificarea in
versării focului de la cuptoa
rele de 185 tone", concepută 
de maistrul Popescu C-tin, 
Costea Alexandru și alții, 
care in urma unui studiu în
delungat au făcut această 
propunere cabinetului teh
nic, iar ea a fost admisă. 
Trebuie să mai amintim că 
un alt grup de lăcătuși toi 
din oțelăria nouă au propus 
raționalizarea; schimbarea 
sistemului de. încărcare a

in 
s-a adus secției e-

din ce in ce mai

eic..
trec la propuneri 
de inovații și rdțio-

spune ca anul aces-

în

mașinii de aruncat dolomită 
calcinată. Printre autorii ei 
se află: Badea Vasile cola
boratorii Sulescu Petru și 
Brofea Simion.

Sini tot mai numeroși mun-
• citorii secției a doua Oțelă
rie, care studiază cu persc- 

• verență pentru a-și însuși cit 
mai bine procesul de pro
ducție. După ce se înarmează 
cu diferite noutăți tehnice, et 
execută diferite schițe, 
și apoi 
concrete 
nalizări.

Putem
ta în oțelărie sint peste 20 
de inovatori care au făcut 
diferite propuneri de inovații 
și raționalizări. Tovarășul 
Negrea Dumitru, împreună 
cu alți trei tovarăși a realt- 
zat nu de mult dispozitivul 
oscilant cu operații de susți
nere a cablului pe role de 
echilibru la macaralele Mao- 
Țze-Dun, iar tovarășii Lula 
Emil și Paraschiv Nicolae, 
lăcătuși, au adus îmbunătă
țiri tehnice uscătorului de 
dopuri de la oțelărie care dă 
acum rezultate mai bune., 

DUMITRESCU JAN

„Magazinul** 
din geam

Oricine trece pe lîngă clă
direa cu hr. 3 din Piața Li
bertății, nu există și i 
poate să nu se 
scă o clipă-n loc 
„admire" plin de 
nare „excelentul 
zin" ambulant ce s-a 
rit în geam cu tot felul 
chițibușuri : nuci, cireșe, ouă, 
floricele din boabe de 
rumb, castraveți, fasole 
cată, ardei etc., etc...

Și-a pus oare cineva 
trebarea cui anume folosește 
un astfel de 
bîlci, care nici pe timpul lui 
Vodă împărat nu exista ? I... 
Sau constituie, cumva, expo
natele din geam, în mijlocul 
cărora stă de veghe chipul 
speculantei, o vitrină în con
curs cu celelalte din comer
țul socialist ?... Nicidecum.

Atunci, de ce oare, comi
tetul executiv al sfatului 
popular orășenesc permite ca 
un asemenea bazar cocoțat 
într-un geam să strice gustul 
trecătorilor și să degradeze 

noțiunea de magazin sau

nici nu 
oprea-: 
și să 
indig- 
maga- 

i cuibă- 
de

po

lis

în-

„chioșc" tip

chioșc ?... Se impune cu toa
tă tăria și locuitorii Hune
doarei cer ca organele în 
drept să ia măsuri ca „ma- 

' gazinul" ambulant din gea
mul acelei locuințe să dispa
ră cît mai repede. Asta cu 
atît mai mult, cu cît el con
stituie o pată rușinoasă pen
tru comerțul nostru socialist 
și strică aspectul orașului 
pentru care se muncește e- 
norm de mult spre a deveni 
un oraș frumos, modern...

0 „inovație44 
de pomină

Geamantanele, fie ele din 
scândură, placaj, carton sad 
alt material, își au rosturile 
lor pe care credem că le știe 
toată lumea. Din luna febru

arie a.c. insă, ele au început 
să fie folosite șt în alte 
scopuri pentru care au fost 
construite. Cum ? Nu ști
ați?/... Asta nu mai cred!... 
Totuși, spre convingere mer
geți la blocul 74 din cvar
talul Poșta nouă și o să ve
deți cum acolo geamantane
le pe Ungă întrebuințările 
lor obișnuite mai deținI

VACANȚA DE VARA A PIONIERILOR Șl ELEVILOR

pionieri și șco- 
cu zîmbeiul pe 
succesele lor la 
despre planurile

De curînd sau închis 
cursurile unui nou an școlar. 
Grupuri de 
lari discuta 
buze despre 
învățătură,
lor de viitor, despre munca și 
succesele lor ce vor trebui să 
le aducă satisfacții și mai 
mari în anii tunători.

Pentru ca ei să obțină re
zultate bune în noul an șco
lar, va trebui ca vacanța de 
vară să constituie pentru ei 
un prilej de odihnă și recon- 
Jortare uzică, Îmbinate cu c 
largă activitate educativ-cul- 
turală, sportivă și obștească, 
activitate care trebuie astfel 
orientată încît să contribuie la 
dezvoltarea în rîndul copiilor 
a dragostei și devotamentului 
nemărginit față, de 
noastră Republica 
Romîiiă, față de 
Muncitoresc Romîn.

Ținînd cont de 
comitetul orășenesc
în colaborare cu secția de în- 
vățămînt și cultură a Sfatulu, 
popular orășenesc, sub di- 
rectq îndrumare a Comitetu-. 
lui orășenesc de partid a 
luat măsuri din timp ca va
canța pionierilor și școlari
lor să fie organizată la ni 
velul posibilităților orașului 
Hunedoara. Astfel, s-a for
mat o comisie de organizare 
a vacanței de vară a pios 
nierilor și școlarilor, comisie 
din care fac parte reprezen
tanți ai principalelor organi
zații de masă din întreprin
derile 
oraș, 
făcut 
țiune
și desfășurării vacanței de 
vară a pionierilor și școla- 

/ rilor, iaf în cansfătuirea pe

patria 
Populara 
Partidul

aceasta,
U.T.M.

și instituțiile diil 
Această comisie și-a 
un plan concret de ac- 
în vederea organizării

din orașul 
care au avut-o la Comitetul 
orășenesc de partid a asigu
rat că se vor face 
jocuri distractive și alte 
tivîtăți plăcute, 
sprijinul efectiv al 
întreprinderi din oraș 
C.S H. și KC.S.H.

Conform instrucțiunilor 
C.C. al U.T.M. și M.I.C. în 
orașul Hunedoara se orga
nizează o tabără orășeneas
că ce va funcționa în două 
serii, după cum urmează: 
5-26 iulie și 2-23 august, pe 
lîngă Școala Medie Q.M. și 
un club al elevilor și stu
denților pe lîngă clubul 
muncitoresc „Al. Sahia". In 
ajlară de acestea vor mai 
fimcțicna . tabere de curie 
pentru pionierii și școlarii 
din satele aparținătoare ora
șului.

Intrucît o mare parte din 
pionierii și școlarii din oraș 
vor petrece vacanța în tabe
rele și coloniile organizate 
pe scară regională și cen
trală, 
nierii 
mîne 
raza 
în tabăra orășenească.

In prezent este în curs de 
amenajare terenul și localul 
taberei și clubului, 
la care își dau 
C.S.H. și I.C.S.H. 
selecționate de 
cadrele și instructorii ce vor 
munci în tabere și la club.

In timpul vacanței se vor 
organiza cu participanții la 
tabere excursii la : Alba Iu- 
lia, Petroșani, Baleea și alte 
localități importante din re
giune cu mijloace de trans
port asigurate de I.C.S.H. 
Pe lîngă acestea, se vor mai

Hunedoara

excursii,

folosind 
marilor 

ca

s-a reușit ca toți pio- 
și școlarii ce vor ră- 

în perioada vacanței in 
orașului să Tie înscriși

acțiune 
concursul 

Au fost 
asemenea

organiza tabere verzi și ex
cursii în apropierea orașului, 
excursii pe biciclete la: De
va, Simeria, Geoagiu și în 
alte locuri pitorești din re
giune.

Un loc de seamă în pla 
nul de desfășurare a tabe
rei îl oeupă activitățile edu- 
cativ-cultural-sportive și pa
triotice. Cu participanții la 
tabere se vor organiza între- 
trecerf culturale, sportive, 
jocuri de orientare pe teren, 
marșuri, excursii, vizite în 
C.S.H. și I.C.S.H., focuri de 
tabere, etc, la care vor fi invi
tați luptători antifasciști ce 
vor povesti copiilor scene 
din războiul antifascist, în- 
tîlniri cu membrii de partid 
care au luptat în ilegalitate, 
cu muncitori fruntași, cu ac
tiviști de partid și de stat.

In scopul dezvoltării la 
elevi a trăsăturilor omului 
de tip nou, participanții la 
tabere vor patrona parcurile 
și zonele verzi din oraș.

In scopul cunoașterii ora
șului nostru și a realizărilor 
regimului democrat-popular 
din acest oraș, pe grupe și 
detașamente, împărțiți pe 
străzi și cartiere, tăbărașii 
vor aduna materiale pentru 
întocmirea unei monografii a 
orașului Hunedoara, astfel 
încît la închiderea taberei să 
se poată edita și 
monografie.

Acestea sînt doar 
aspecte din măsurile
de comisia de organizare a 
vacanței de vară a pionieri 
lui și elevilor din orașul 
Hunedoara. Sîntem siguri că 
avînd sprijinul efectiv
marilor întreprinderi din o- 
ras ca C.S.H. ți I.C.S.H, > După victoria 

vom putea asigura în vara S voleibaliștilor
acestui an o vacanță plă-? După întreceri foarte dispii-

tinerii
cazați 

sini

funcția de mese. Da, da, chiar 
așa! Din lipsă de mese pe 
care serviciul locuințe al 
combinatului n-a reușit încă 
să le procure de cînd s-a dat 
blocul in folosință, 
locatari (acolo sînt 
numai tineri burlaci)
neootți să mănînce, să scrie, 
sau să citească o carte pe... 
geamantane. E și asta, cum 
s-ar spune o inpvație. Și în
că una de merge pomina...

Din obișnuință 
sau cum ?

- Tovarășul Nicolae .Sîntim
breanu este inginer la secția 
întreținerea cuptoarelor in
dustriale dm xombinat. Oa-t 
menii spun că el este un in-

giner priceput și conștiincios, 
un om iubit și stimat de în
tregul colectiv în mijlocul 
căruia lucrează.

Față de aceasta însă to
varășul inginer 'Sîntimbreanu 
nu știe sau nu vrea să aibă 
o atitudine civilizată, cu a- 
devărat tovărășească. Atunci 
cînd cheamă pe cineva la el, 
ori stă de vorbă cu vreun 
muncitor, în loc să întrcbuin- 

' țeze anumite cuvinte de poli
tețe care să producă o înrîti- 
rire binefăcătoare asupra 
subalternului său, are obice
iul să se adreseze cu tu, mă, 
voi etc, etc.

Sînt oare aceste expresii 
aruncate din simplă obișnuin
ță, sau cum ?

VASILE IUȘAN
Instructor cu școli medii Și 
pionieri al Comitetului orășe

nesc U.T.M. Hunedoara

cută pentru copiii oamenilor 
muncii din orașul Hunedoa
ra.

Joc amical uri interes deo- 
au arătat dez-

VEDERE DIN COMBINATE L SIDERURGIC

Marți după amiază 
stadionul Corvinul din locali
tate s-au întîlnit într-un joc 
amical, echipele ’Corvinul și 
proaspăta promovată în ca
tegoria „A“ Minerul Lupeni.

Jocul prin desfășurarea sa 
a fost lipsit de interes. La a- 
cesta au concurat mai mulți 
factori printre care jocul 
șlab prestat de eciiipa oaspe 
te care venea după un joc 
greu făcut la Cîmpia Turzii 
și terenul impracticabil în 
urma ploii care a căzut îna
intea jocului și în prima 
pai te a partidei.

Intîlnirea a luat sfîrșit cu 
rezultatul de 3-2 pentru gaz
de. în urma golurilor înscri
se de Brătilă (în prjprie 
poartă) Anton și Tătaru (uin 
11 m.). Pentru oaspeți au 
înscris Coman și Cotroazâ.

această^ Cele două echipe au aliniat 
formațiile :

' Corvinul: Niculescu — 
i Coiciu, Nacu, Nistor — Sîr- 
, bit, Tătaru — Pîrvu, Anton, 
, Zapis, Smărăndescu, Belea.
' Minerul: Mihalache (Cliiș) 
’ — PleV, Brătilă, Keresteș — 
J Groza, Mihaly — Cotroazâ, 
.• Pal, Coman, Onea, PaiisJii- 
, va.

talc în care jucătorii au fă
cut multă risipă de energie, 
valeibahștii echipei Coc zmr.l 
Hunedoara s-au calificat pen
tru faza de zonă.

Este o victorie de prestigiu 
care arată că acest frumos 
sport se bucură de o bună 
ap'cciere în orașul nostru. 
Această afirmație este confir-. 
mată și de faptul că Ia între
ceri au participat un mare 
număr de spectatori.

Pentru victoria înregistra 
tă, întreaga echipă: Iacob A- 
lexandru, Herban Adrian, 
Stoianov Aurel, Crișan Au
rel, Severineanu Iosif, Hodî- 
rnău Marius, Sloser Francisc, 
Ignat Vasile, Victor Dom- 
brovschi și Moraru Constan
tin — merită felicitări.

Vorbind despre desfășura
rea întrecerilor din cadrul 
campionatului de calificare, 
tovarășul Mircea IoaniJ, pre
ședintele comisiei orășenești 
de volei, a spus :

— Jocurile din acest cam
pionat de calificare s-au bu
curat de o participare aproa
pe totală a asociațiilor spor
tive din regiunea noastră 
la băieți de pildă au partici
pat șapte echipe din cele, opt 
raioane. Calitatea partidelor 
a fost bună, mergînd în cî- 
teVa jocuri de exemplu Cor- 
vinul — Energia Paroșeni, 
Metalul Cugir — Aurul Brad

— la faze de 
sebit și care 
voltarea și creșterea nivelu
lui tehnic al echipelor noas
tre de volei. în ce privește 
echipele feminine, prin dîrze- 
nie s-au remarcat echipele 
Corvinul Hunedoara și Victo
ria Călan.

Aș vrea să amintesc că la 
victoria echipei Corvinul 
băieți — și-au adus o preți
oasă contribuție jucătorii 
Stoianov Aurel, Crișan Aurel, 
Dombrovschi Vfctor și în u- 
nele jocuri Iacob Alexandru.

Juniorii în fața 
unui joc de afirmare

Duminică reprezentativa de 
juniori a orașului nostru va 
înttlni pe stadionul CotViitul 
selecționata de junioti a ora
șului Reșița.

In ultimele 
gătire juniorii 
Vedit că sînt
punct cu condiția fizică 
pot să înregistreze o victorie.

Intr-o convorbire aVută Cu 
Pafrașcu Dumitru, antreno
rul echipei de juniori, acesta 
a declarat că „tinerii jucă
tori sint dornici să realizeze, 
în fața juniorilor din Reșița 
un rezultat tot atît de bun 
cum au înregistrat ' jucătorii 
din prima echipă în dauna 
echipei din Reșița.’

MĂRIȘI NEACȘLJ

focuri de pre- 
noștri au do- 
bine puși la 

și
cîteVa
luat*

al



llzlna noastră

VIAȚA DE PARTID

Preocupări și .rezultate

orășenesc de 
privind felul

cu însuflețire, 
realizarea obiectivelor 
de Plenara C.C. al 
privind sporirea pro- 
de oțel, colectivul de 
de la C.S.H. a reușit

Luînd în discuție referatul 
prezentat de tovarășul Poja 
Brîncoveanu. secretar al Co- 
miletului 
partid,
cum au muncit organizațiile 
de bază din întreprinderi, ple
nara a apreciat că ele s-au 
preocupat mai îndeaproape 
de buna desfășurare a pro
cesului de producție, de creș
terea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost. 
Organizațiile de bază au dez
bătut la fiecare loc de muncă, 
posibilitățile ce există pentru 
descoperirea rezervelor inter
ne și stabilirea unor indici 
care să asigure succesul în
deplinirii și depășirii sarci
nilor de plan.

Muncind 
pentru 
trasate 
P.M.R. 
ducției 
oțelari
să obțină un indice mediu de 

14,80 tone pe m. pătrat și zi 
calendaristică la oțelăria 
veche și un indice de 5,06 
tone pe metru pătrat ia oțe
lăria nouă. In felul acesta, 
oțelarii hunedoreni au dat 
cu peste 20.000 tone oțel pes
te plan, cîștigînd în felul «- 
cesta întrecerea cu reșițenii.

Darea de seamă a Comite
tului orășenesc de partid, cit 
și discuțiile purtate au înfă
țișat și alte aspecte. Colecti
vul de furnaliști a dat patri
ei peste plan peste 11.300 
tone fonta, iar cocsarii au 
realizat o depășire de 35.600 
tone cocs, precum și o serie 
de produse chimice care con
tribuie direct la reducerea 
prețului de cost al cocsului. 

f Dacă din cifrele de mai 
sus reiese o creștere centrală 
a plaqului de producție, tre
buie spus că în conducerea 
de către partid a procesului 
de producție mai sînt și defi
ciențe serioase.

Tovarășul Bîrlea Traian, a 
arătat în cadrul plenarei că 
la oțelăria Mariiii veche pro
centul de rebut era de multe 
ori peste cel admis. Ce tre
buia să facă atunci biroul 
organizației de bază ? El tre
buia să organizeze în mod 
operativ ședințe cu activul 
iară de partid în care să se 
facă propuneri menite să du
că la înlăturarea acestui nea
juns. De acest lucru s-a se- 
zisat comitetul de partid de 
la combinat în urma căruia 
s-au luat o serie de măsuri. 
După ce au fost organizate 
diferite ședințe și consfătuiri, 
biroul organizației de bază a 
instruit colectivul de 
și colectivul gazetei 
te să desfășoare o 
susținută în vederea
rebutului de oțel, iar ingine
rii și tehnicienii comuniști au 
primit sarcini să acorde un 
mai mare ajutor oțelarilor 
ii locul de producție pentru

agitatori 
de pere- 

munca 
reducerii

In toate organizațiile de partid din orașul nostru al 
avut loc de curînd în cadrul adunărilor generale analizat 
activității birourilor organizațiilor de bază asupra activi i 
tații depuse in ultimul timp, precum și discutarea planu-f 
rilor de acțiune privind sărbătorirea zilei de 23 August) 
— cea de-a 15-a aniversare a eliberării patriei noastre. > 

Făcînd bilanțul activității organizațiilor de partid,) 
adunările generale au demonstrat creșterea spiritului del 

• răspundere al comuniștilor pentru perfecționarea metode-\ 
lor de conducere a activității economice și politice, pentru{ 
,ridicarea la un nivel mai înalt a muncii de partid. .1 \ 
ceasta problemă importantă a fost discutată de altfel și in{ 

^cadrul plenarei’Comitetului orășenesc de partid care a\ 
avut loc zilele trecute. <

Ce a scos la iveală dezbaterile plenarei? C

înlăturarea acestor deficiențe 
In prezent la oțelăria Martin 
veche, procentul de rebut 
este sub cel admis.

Alți tovarăși membrii ai co
mitetului, au arătat și alte 
aspecte. Tovarășul Șerban 
Nicolae, a spus printre altele 
că laminorul blunting nu lu
crează' cu toată capacitatea 
din cauza deficiențelor ce e- 
xistă în aprovizionarea lami
norului cu lingouri. El a 
arătat că conducerea trans
porturilor uzinale C.S.H. se 
mai ocupă încă de unele pro
bleme mărunte, scăpînd din 
vedere agregatele principale 
Care prin neaprovizionarea 
lor cu cele necesare, aduc 
prejudicii îndeplinirii planului 
de producție.

zațiile de partid delal.C.S.H. 
s-au îngrijit mai îndeaproape 
de micșorarea costului stabi
lit prin deviz, prin eliminarea 
lucrărilor inutile, care gre
vau asupra prețului de 
cost. Ele s-au ocupat de ase
menea de buna organizare a 
muncii pe șantiere, gospodă
rirea materialelor etc. Perio
dic, organizația de bază ana
lizează felul cum se des
fășoară procesul de producție 
și în mod deosebit nninca po
litică de masă în rîndul cons
tructorilor.

Discuțiile purtate în cadrul 
Plenarei asupra felului 
l.C.S.H.
de dare în folosință a unor 
obiective industriale și s'ocial- 
culturale, au arătat că în a- 
ceastă privință mai sînt lip
suri serioase. Tovarășii Stea- 
vu Mircea, Fotescu Dumitru 
și alți vorbitori, au arătat că 
l.C.S.H. obișnuiește să tără
găneze unele lucrări în mod 
nejustîficat cum ar fi, sala 
de reuniuni, unele lucrări de 
la laminorul blunting care 
nici pînă acum nu sînt ter
minate, precum și alte lu
crări. De asemenea, conduce
rea l.C.S.H. nu a luat toate

cum
respectă termeuile

măsurile necesare pentru în
lăturarea unor cheltuieli inu
tile, lucru ce a dus la ridica 
rea prețului de cost al cons
trucțiilor.

nostru.
dezbaterilor, 

tovarășul la- 
membru al 

orășe-

orașul 
a făcui 
despre 
partid

> Fiare de plug fără stăpîn
’ Stau și așteaptă. Nu se
. poate preciza de cind, cu 
* toate că au fost aduse cu 
" forme legale. Au fost depozi- 
- tate și atita tot. Magazia 2 
Jț Ce-i dacă acum nu mai co- 
ș respunde. Plouă pe fiarele 
r de plug, plouă. Cind șopro- 
L nul-magazie era îngrijit mai 
r bine, nici ele nu erau aco- 
L perite de rugină, și desigur 
f nici îngropate în pămînt. 
C Măi înainte, sau mai pre- 
s cis anul tre- 
r cut, grărna- 
C -da de fiare 
f despre care
y e vorba era mal mare. Dar 
r cum zilele trec fără să aștep
ți te și bietele fiare de plug 
\. au 
C că

fr-o gestiune (probabil a- 
[ostului comraicoop, care a', 
predat o parte din materiale- 
Bazei comerciale regionale)} 
fie cu „plus" la inventar, fie- 
cu... „minus". S-ar putea} 
spune că pînă la urmă a-< 
cestea ar reprezenta „pier-} 
deri planificate". Dar cine, 
este planificat să plătească' 
încă nu se știe. Piuă atunci, 
fiarele de plug zac în curtea' 
restaurantului. „Lupu". Pro

babil U.R.C.C. 
Hunedoara ar 
putea preciza 
dacă nu cum- 
pricina s-ar

au 
za

gestiunea ce h

adeveri precis 
ipotezei cu

Munca de paitid 
pe șantierele de construcții

Întreprinderea de Construc
ții siderurgice Hunedoara, a 
construit în acest oraș furna
le și cuptoare Martin, uzina 
cocso-chimică, laminorul biu- 
ming și alte numeroase agre
gate importante. La rezulta
tele obținute a contribuit iu 
mare măsură faptul că orga
nizațiile de bază de pe șan
tiere și-au îndeplinit rolul 
de conducător politic la locul i 
de producție, axîndu-și în- > 
treaga lor activitate pe prob- i 
lentele realizării planului. A- ! 
cest lucru a fost subliniat în ’ 
deosebi în cadrul ședinței J 
plenare a Comitetului orașe- ' 
uesc de partid. Apreciind în 
mod just preocuparea organi
zației de partid de ia l.C.S.H., 
atît darea de seamă, cît și 
discuțiile purtate, au arătat 
că numai în acest an s-au 
construit și dat în folosință 
o serie de lucrări ca melan- 
jorul nr. 1, două cuptoare de, 
carbo-fluid la Călan, cupto-, 
rul nr. 3 al fabricii de var,' 
cuptorul de uscat forme de la 
turnătorii etc., iar de la data- 
de 26 iunie laminorul de 650 
a început rodajul la cald. 
Tot în acest an, I.C.S.H. a 
construit și dat în folosință 
numeroase apartamente con
fortabile pentru oamenii mun
cii din Hunedoara și Călan.

Sub îndrumarea Comitetului 
orășenesc de pșrtjd» organi-.

Plenara Comitetului de 
partid a dezbătut și alte pro
bleme. Discuțiile purtate ati 
scos la iveală probleme de 
mare însemnătate pentru or
ganizația de bază, ele axîn- 
du-se în mod deosebit pe în
tărirea vieții de partid, a în
tăririi continue a legăturilor 
partidului cu masele, în sco
pul realizării cu succes a 
sarcinilor trasate de condu
cerea partidului

In încheierea 
a luat cuvîntul 
cob Alexandru,
biroului Comitetului 
nesc de partid. Apreciind ca 
pozitivă activitatea organiza
țiilor de partid din 
Hunedoara, vorbitorul 
cîteva recomandări 
care organizațiile de
vor trebui să țină seama. Este 
necesar în primul rînd ca or
ganizațiile de partid să ur
mărească realizarea ritmică, 
zi de zi, a producției, felul 
cum se îndeplinesc angaja
mentele luate și să desfășoare 
o largă muncă politică pentru 
valorificarea de noi rezerve 
interne. Ori de cîte ori cons
tată greutăți în producție, or
ganizațiile de bază trebuie 
să activeze prompt, să ia 
măsuri imediate pentru eli
minarea lipsurilor și să ajute 
fiecare echipă, schimb etc., 
de a învinge rămînerea ni 
urmă și să pășească înainte 
pentru realizarea angajamen
telor ce și le-au luat pentru 
depășirea planului de produc
ție.

„scăzut". Au scăzut, nu 
ar ji secat de căldură, ci 
scăzut la număr din cau- 
unora, care in loc să le

protejeze, să ia măsuri Ca 
ele să fie livrate acolo unde 
se simțea nevoia, s-au com
plăcut cu... rugina. Și așa 
bunul poporului dispare, se 
„pierde" fără urmă, tocmai 
cum Comraicoopui —Hune
doara n-a lăsat alte urme, 
decît aceste fiare ruginite.

Că s-ar fi produs o încur
cătură, nu zicem ba. Chiar 
am putea fi siguri că încur
cătura s-a produs numai in-

va fiarele cu 
găsi „strecurate" undeva la 
o rubrică in 
aparține.

Piuă a sa 
valabilitatea
fiarele de plug ruginite, or-j 
ga nete economice pot inter-s 
veni cu soluții antioxidante J 
astfel incit cei acoperiți de} 
rugină, situația fiind destul*} 
de gravă, să poală fi tratații} 
corespunzător după... bunul*,' 
merit. *>

N-ar ji lipsit de interes ca? 
pînă atunci Sfatul popularj 
orășenesc să ia inițiativa re-< 
dării fiarelor de plug părul 
site, scopului pentru care au) 
fost destinate.

C. GH1ȚIGOI Uzinele Săvmești sala etirare fibre

Pentru a întîmpina ziua 
de 23 August cu noi și de 
seamă realizări in domeniul 
gospodăresc-edihtar, comi
tetul executiv al sfatului 
popular orășenesc și,-a în
tocmit încă de pe acum un 
vast plan de acțiune cu sar
cini și termene precise. Ast
fel, printre măsurile propuse 
și care urmează a fi realiza
te se numără terminarea lu
crărilor de definitivare a fo
rajului nr. 1 și 2, rețeaua de 
aducțiune și linia de forță, 
casa pompelor și de trans
formator, lucrări cate să 
permită punerea in funcți
une a sursei de apă, imediat 
după primirea pompelor su- 
mersibile. In ce privește asi
gurarea necesarului de apă 
potabilă în perioada de vară, 
se va executa curățirea co
loanelor de la puțurile sur
sei de apă Peștiș în vederea 
măririi debitului; revizuirea 
pompelor, repararea acestora 

\ și asigurarea unei perfecte 
funcționări; efectuarea unei. 

' curățenii și întrețineri trei

Acțiuni go
proșabile la stațiile de -pom
pare și sub pompare. De ase
menea, in cursul acestei luni 
se va efectua o revizie ge
nerală a intregei rețele de 
aducțiune și distribuție, lu- 
tndu-se măsuri pentru ‘înlă
turarea elementelor genera
toare de pierderi pe rețea Și 
se va interzice stropitul gră
dinilor cu apă potabilă sau 
executarea vreunui racord la 
rețea pentru particulari și 
consum industrial în cons
trucții.

Importante măsuri sint 
prevăzute și în vederea în
frumusețării orașului Hune
doara. Bunăoară, pînă la 15 
august vor fi terminate lu
crările de pavare a străzii 
Gheorghe Barițiu de la ra
cordul cu strada Aurel Vlai- 
cu pînă la Teatrul nou. Tot
odată, pînă la data de 20 
august vor începe lucrările 
de reprofilare și reparare pe 
traseul străzilor Aurel Vlai- 
cuși I.V. Stalin și se vor e- 
xecuta reparațiile pavajelor 
din orașul vechi, precum șt

s p o d ă r e ș t i 
a celorlalte degradațiuni la 
pava juri șt asfalt produse 
de pe urma lucrărilor edili
tare. Mai sint prevăzute mă
suri de recepționare șt dare 
in exploatare a colectorului 
pluvial Chizid; terminarea 
lucrărilor de canalizare de 
pe strada Tudor Vladimir es
eu, remeăierea lipsurilor 
constatate la canalizarea de 
pe străzile Bălcescu și Chi
zid, etc.

Tot în cinstea Zilei de 23 
August, se va termina îm
prejmuirea parcului gării 
C.F.R. cu prefabricate și se 
vor monta vasele ornamen
tale, dîndu-i-se astfel parcu
lui forma definitivă. Se vor 
mai lua măsuri pentru termi
narea integrală a lucrărilor 
de asfaltare a halei din Pia
ța nouă, iar pînă la 10 au
gust vor începe lucrările de 
reparații curente a drumului 
Răcăștie. Pentru magazinele 
din O.M. de pe Bulevardul 
1848, se va întocmi in 
cursul acestei luni un pro
iect privind amenajarea unui

al 
sfa- 
sint 
mâ

ni
ca 24 
ternii- 
spălat 

depozit

scuar, In Vreme ce in punc
tele aglomerate se va monta 
un umăr de 40 bucăți coșuri 
pentru hirtii și un număr de 
30 stative pentru biciclete.

In planul de măsuri 
comitetului executiv al 
tului popular orășenesc 
prevăzute de asemenea 
suri pentru terminarea 
roșu a patru blocuri 
apartamente fiecare; 
narea unei rampe de 
mașinile și a unui
de combustibil; introducerea 
corpurilor de lumină cu du
huri Goliat și becuri de mi
nimum 300 wați pe străzile 
Karl Marx, Aurel Vlaica și 
Gheorghe Barițiu.

In privința amenajărilor 
de parcuri, zone verzi, să
pături de șanțuri și alte lucrări 
de înfrumusețare a orașului 
nostru, un sprijin prețios îl 
vor da cetățenii Hunedoarei 
care vor efectua in cinstea 
zilei de 23 August un număr 
de 24.550 ore muncă volunta
ră în valoare de peste 77.000.

__________________________
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Iiâcâtușul
^Konstantin

Intr-o încăpere mare, lu
minoasă, despărțită prin pe
reți de sticlă,. se aude zgo
motul 
ficat.
i ie „

unor mașini de recti- 
Este secția de s.'.ulă- 

uzinei „Kirov" din Le
ningrad. La una din aceste
mașini lucrează lăcătușul — 
aj.tslor Konstantin 
ko.

La prima vedere 
rea că în ceea ce

Harcen-

s-ar pă- 
îaee el 

;iu-l nimic deosebit. De te 
uiți însă mai bine observi cu 
cîtă pasiune prelucrează 
Harcenko piesele, cu cîtă 
ușurință se mișcă mîinile iui, 

La el vin adesea tovarășii 
săi de lucru: fiecare are o 
treabă urgentă, diferite pro
bleme de rezolvat, iată, de 
pildă, unul din lăcătuși nu 
știe cum să confecționeze o 
figură complicată .-apă le- 
senul care i s-a dat. I ’n flă
cău în salopetă îl roagă pe 
Konstantin să verifice cali
tatea piesei executate, cc ei. 

Schimbul și-a terminat 
rnunca, mașinile s-au op’'it, 
cei mai mulți oameni pără
sesc mașinile. Dar Konstan
tin Harcenko — membru al 
consfătuirii de producție cu 
acțiune permanentă, pirriei- 
pant activ al asociației 
tehnico-științifice — mai are 
treabă la biroul tehnologie. 
El mai trebuie să 
proiectul unui nou 
tiv. Abia după aceia
tacasă unde va iua 
te va odihni pentru ca apoi 
să înceapă din nou s.'i dese
neze. să studieze.

Acest om activ are irrei- 
dea una multe planuri. Deși 
el vorbește cu multă mo ier
te lespre cărțile sale din 
domeniul mecanizării ‘lucră
rilor cu șabloane, aceste 
cărți prezintă un interes a- 
tît de mare pentru specia
liști îneît una din ele a de
venit un manual pentru lă
cătușii-a justori, iar cealaltă 
— „Metode moderne de me
canizare a lucrărilor cu
bloane" — a fost chiar tra
dusă în limba cehă. Nu 
mult el a scris o altă carte : 
despre mașinile optice de 
rectificat profiluri — manual 
unic în acest domeniu.

Există anumiți 
care în afară de 
tea lor nu-i mai 
nimic.. Dar există
re deși îndrăgostiți de mese
ria lor, căreia îi dăruiesc 
multe forțe, reușesc totdea
una să facă și multe alte 
lucrări utile.

Arta! Harcenko a simțit 
de multă vreme o deosebită 
atracție ■ pentru artă, 
din școală, iar apoi 
lescent el întîrzia 
admirînd tablourile 
Muzeul Rus, • de la 
asculta cu îneîntare 
ca lui Ceaikovski, Beethoven, 
frecventa adesea teatrul... 
Ar fi dorit să-și încerce și 
el forțele în aceste domenii. 
A început să deseneze, 

. cîntat înrt-o orchestră 
instrumente populare, 
cel rnai mult îl atrăgea 
trul.

După terminarea
■în 1929

studieze 
dispozi- 

pleacă 
masa.

Jlarcenko
de N. Panteleimonov

mine se luptau două 
să studiez măestrîa 
ceașcă sau să lucrez 
ducție. In anii aceia 
ga țară era un vast 
Uzinele, 
veau nevoie de mulți 
meni. Am hotărît să 
duc să lucrez într-o 
iar în timpul liber să 
să joc pe scenă.

Curînd după aedea am ob
ținut calificarea de lăcătuș 
de categoria IV. Am intrat 
într-o brigadă comsomolistă 
de agitație, care ulterior s-a 
transformat într-un cerc de 
teatru. In secțiile uzinelor 
citeam ziare și opere litera
re, organizam spectacole de 
estradă, iar apoi am început 
chiar să montăm piese.

In 1934, pe lîngă Casa de 
cultură „I. Gaza" s-a des
chis o școală de artă. Am a- 
vut fericirea să reușesc la 
concursul pentru clasa de 
teatru. De atunci, de aproa
pe 25 de ani, particip 
permanență la spectacole.

La început Harcenko 
comporta cam timid pe sce
nă, apoi a prins tot mai 
mult curaj. I-a sporit măies
tria și culegea tot mai multe 
aplauze. Regizorul a început 
să-i încredințeze roluri tot 
mai complicate.

...Festivalul „Nopți albe“. 
Pe scena teatrului. Casei de 
Creație Populară este pre
zentat spectacolul cu piesa 
„O operație delicată" de 
Matveev. Sala este arhipli
nă. Se ridică cortina, începe 
actul II. Pe scenă apare un 
bătrîn — Stepan Stepanovich 
El caută un cunoscut la care 
a venit pentru a-1 ajuta să-și 
înscrie 
tut și 
tuație 
comic 
multă 
sul vesel al sălii, de munci
torul Konstantin Harcenko 
de la uzina „Kirov".

dorinți: 
actori- 

în pro- 
întrea- 

șantier. 
fabricile, minele a- 

oa- 
mă 

uzină, 
încerc
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Fire sintetice 
de calitate superioară

Cu două luni în urmă, la 
Nyergesujfâlu (R. P. Ungară) 
a fost pusă în funcțiune o

bune fire 
din lume.

nouă fabrică care, pie bază
de caprolactam, produce un
nou tip de fire sintelti cc de-
numit danulon.

Pînă în prezent au fost. fă
bricate 130 de tone de lire
sintetice dintre care 75 ia
sută din caprolactam de pro?
ducție ungară. Firele de da-
nulan rivalizează în ce pri-
vește calitatea cu cele

sinte-
După per- 

firului, 
deveni

salt" a fost pusă la punct 
producția altor 21 de produse. 
Ele sînt întrebuințate la fa
bricarea de coloranți, lacuri 
și lubrefianți, materiale izo- 
lante și ‘impermeabile de ca
litate superioară," plase de 
pescuit, frînghii etc. Volumul 
producției de materiale plas
tice a crescut cu 80 la sută 
față de anul 1957.

regiuni este prea puțin cunos
cută. In acest scop industria 
R. D. Germane înzestrează 
expediția lui Hans Munch cu 
cele mai moderne aparate și 
materiale, printre care lentile 
speciale

( Muncitorii din industria 
( electroener getică a R.P.D.
[ Coreene au- răspuns cu j 
( entuziasm la chemarea j 
£ Partidului Muncii din Co- j 
[ reea pentru dezvoltarea 1 

producției de energie elec-1 
r trică, J

’ (_ In foio : Hidrocentrala 5 
f de pe rîul Doknogan.

Șa-

de

oameni pe 
specialita- 

interesează 
și alții ca-

Incă 
ca ado- 

adesea 
de la 

Ermitaj, 
muzi-

a 
de 

dar 
tea-

șco
lii, în 1929 — povestește 
Konstantin Harcenko/ — în

în

se

nepoata la un Insti- 
nimerește într-o 

ridicolă. Acest 
este interpretat 

vioiciune stîrnind

și

roi
Cil

rî-

■

mai 
tice 
fecționarea apretării 
danulonul ungar va
unul dintre cele mai bune fire 
sintetice de pe piața mon
dială.

Pentru transportul 
țițeiului

Institutul de cercetări știin
țifice în domeniul navigației, 
în colaborare cu Uzina de 
cauciuc „Wankuo", a realizat 
un fel de sac din material 
plastic pentru transportul ți
țeiului.

Industria materialelor 
plastice

Producția de materiale 
plastice, care ocupă un loc 
din ce în ce mai important 
în viața modernă a Chinei, 
este o industrie relativ nouă, 
înainte de eliberare, China nu 
producea decît celuloid și ba- 
chelită, de calitate inferioară

In 1957 cd^tatea acestora 
s-a îmbunătățit și s-au rea
lizat alte șapte produse cum 
sînt sticla organică și alte 
materiale întrebuințate la fa
bricarea de pelicule cinema
tografice neinflamabile, pro
duse farmaceutice, textile, 
liîțtie, unelte, materiale pen
tru industria chimică, mate
riale izolante, precum și pro
duse folosite la vopsirea și 
imprimarea țesăturilor.

In 1958 în cadrul „marelui

Expediția arctică a unui 
cunoscut zoolog

Zoologul Hans Munch clin 
R. D. Germană este binecu
noscut în lumea oamenilor de 
știință datorită numeroaselor 
sale expediții științifice. Re
cent exploratorul german s-a 
întors dintr-o călătorie de stu
dii efectuată în Africa de r-ord 
și insulele baleare.

In curînd Hans Munch va 
porni într-o nouă expediție în 
regiunea insulelor Spitzber- 
gen, precum și în diferite alte 
zone ale Oceanului Înghețat 
de Nord. Omul de știință ger
man întreprinde această că
lătorie cu sprijinul R. D. Ger
mane și în colaborare cu In
stitutul polar norvegian.

Zoologul german șr-a tocat 
drept scop să cerceteze lumea 
viețuitoarelor din zonele po
lare, deoarece fauna acestor

Volumul total al produ
selor celor 16 gospodării a- 
gricole de stat din R. D. 
Vietnam a fost anul trecut 
cu 26,6 la suta mai mare 
decîl in 1957. Ia 1958 peste 
3.500 hectare, reprezentind 6G 
la sută din suprafața arabilă 
din aceste gospodării, au 
fost cultivate cu cafea, plan
te oleaginoase și pomi fruc
tiferi. 30 la sută cu plante 
industriale și orez, iar res
tul terenurilor este folosit 
ca loturi experimentale pen
tru cultivarea arborilor 
cauciuc și 
picale.

Astăzi 
asigurările 
un număr
meni ai muncii împreună cu 
familiile lor adică 15.600.000 
persoane. ceea ce reprezintă 
54 la sută din întreaga popu
lație a țării. In Polonia ca-

de
altor plante tro-

in R.P. Polonă 
sociale cuprind 
de 7.400.00G oa-

pitalistă doar 16 la sută din- 
populație avea dreptul Za O’
Sigurări sociale, muneSarit 
agricoli și forestieri fiind in
cluși din această categoric.

* La Institutul agricol din 
Samarkand, D.R.S.S. a fost 
realizată o anatoxină care 
ferește oamenii și animalele 
de urmările înțepăturii păian
jenului negru. Materia primă 
folosită la prepararea ana- 
toxinei este veninul acestor 
păianjeni.

Pină in prezent medicina 
nu cunoștea un mijloc efi
cace împotriva înțepăturilor' 
păianjenului negru al cărui 
venin este mortal.

La sflrș'ilul anului 1957, 
Lion Feuchtzvanger, în virstă 
de 75 de ani anunța, în pa
ginile cotidianului „Sonntag" 
planurile sale de viitor.

Scriitorul informa amănun
țit despre studiul asupra ro-.

filme în culori
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matiului istoric „Casa Desde- 
monei" și alte patru lucrări, 
trei scurte romane istorice și 
unul contemporan.

Moartea l-a împiedicat pe 
celebrul scriitor german să-și 
realizeze aceste planuri.

❖ Tirajul zilnic al ziare
lor bulgare cotidiene a cres
cut de la 474.000 exemplare 
înainte de 9 septembrie 1944, 
la aproximativ 1.550.000 ex
emplare anul acesta. La fie
care o mie de locuitori revin 
zilnic peste 200 exemplare 
.față de 6 în Iran, 8 — în In
dia, 9 — în Pakistan, 32 — 
■în Turcia, 51 — in Brazilia 
■etc.

❖ In apropiere de Tașkent 
■'se lucrează în prezent la 
■crearea bazei tehnice a Insti
tutului de fizică nucleară al 
Academiei de științe a R,S,S, 
Uzbece. Inginerii montează 
.primul reactor nuclear din 
Asia centrală, o serie de 
■instalații pentru izotopi și la
boratoare de cercetare. Reac
torul va intra în curînd în 
.funcțiune și aceasta va cons
titui un mare eveniment în 
viața științifică a tuturor re
publicilor din Asia Centrală.

ORIZONTAL : 1) încălzeș
te încăperile. — Pană (Tr.) 
2) Mici, dar pot degaja o e- 
nergie colosală. — Acid oleic 
+ glicerina. 3) Cofrajul pc 
care se zidește sau se toar
nă o boltă (pl-)- — Orga
nizație comercială locală. 4) 
Care se 
peratură 
mificație 
minență 
obiect cilindric, care asigură 
o deplasare rectilinie altui 
obiect cu care este angrenat 
(pl.). — Transportă fonta 
chidă. — Ia ! 6) Se ocupă 
șarje 1 — Naiv. 7) Grup 
fire subțiri ce formează 
conducător electric (pl.).
Tudor în familie. 8) Primii 
între primii. — Clăcașî (od.). 
9) 55 — Aparat în care se 
produce o temperatură foar
te ridicată și care servește la 
dezinfectare, sterilizare, etc.

produce la o tern 
constantă. — Ra- 
(fig.). 5) Proe-

pe suprafața unui

li
eu 
de 
un
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Clocot.
11) Sme- 
galinaceu. 
mic. —

— Cal putere. 10) 
Lampă electrică, 
cher — Diftong... 
•— Adrian cel
Nota autorului. 12) însușire 
(pl.) — Atenei

VERTICAL: 1) Arșiță. — 
Materie în curs de ardere. 2) 
Bidiviu. — Creată, concepută. 
3) Vehicul acționat de aburi 
(pl.). 4) Neglijare. — Grup 
compact de oameni în mișca
re. 5) Jghiab pe care se scur
ge fonta (pl.). — Produs ne
corespunzător 
Troznet (pl.). 7) Tipar, 
Sită centrifugă 
morărit, 8) Personal. —A în
vinge, a birui. 9) 
Partea de sus a 
de la motoarele cu 
ternă. 10) Institut 
din București. —
11) Corp la temperatură înal
tă. 12) A netezi cu fierul. — 
Curier, ștafetă (od.).

calitativ.

folosită

6)

în

Notă. - 
pistonului 
ardere iu
de optică 

Interjecție.


