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Oameni ai muncii din Republica} 
^Populară Romîna ! Sa întîmpinăm cea > 
de-a XV-a aniversare a eliberării pa~ > 
triei — măreața sărbătoare a poporu- > 
lui romîn — cu noi succese în operai 
de construire a socialismului în patria} 

f (Din Chemările C.C. al P.M.R. cu/
lUJcLolI a , prilejul celei de-a XV-a aniversări a<

eliberării patriei de sub jugul fas- ) 
cist).

Proletari din toate țăhRe,’ ’unifrvă I------------------------------- c_------ i-----
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SPe drumul

de-

termic constant, 
se evidențiază 

condus de ingi- 
lon care în a- 

află în fruntea
Tinărul A. Prodan este toi oțe- 

lar și lucrează la cuptorul 3 al 
oțelăriei noi. ,4 îndrăgit mult a- 
ceastă meserie. Și el luptă pentru 
a da patriei mai mult oțel.

economii la prețul de cost, care 
pășesc suma de 490.000 lei.

combinatului că în 
mentului anual au 
tenii fontă de bună 
burile cu cele mai

contul angaja- 
produs 12.146 
calitate. Schira- 
bune

sînt cele conduse de 
Dumitru, Romoșan 
Ioan, care numai In 
iulie a.c. și-au adus 
realizarea celor 1.648
cesară oțelâriilor combinatului.

către fumate
ținerii unui regim 
In mod deosebit 
schimbul tineretului 
nerul Drîmbăreanu 
ceastă perioadă se
întrecerii socialiste în cinstea marii 
sărbători.

Amintim că în acest timp în toa- 
tă uzina cocso-chimică s-au realizat
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Succesele muncitorilor 
de la ofelâria nouăOȚEL ARI FRUNTAȘI j

3
1 ecou larg au măsurile luate 
■j de partid, cu privire la îmbunătăți- 
■j rea nivelului de trai al celor ce 
j muncesc și în rîndul cțelarilor de 
■) la oțelăria Martin nr. 2. In cinstea 
j zilei de 23 August oțelarii obțin re- 
Talizări deosebite: 4.360 tone oțel în 
126 de zile din această lună care se 
1 adaugă Ia angajamentul anual. A- 
Jcestea, se datoresc măsurilor tehnico- 
J organizatorice luate de colectivul de 

rn incîtori. tehnicieni și ingineri în 
j consfătuirile de producție ținute an- 
1 *’ -----------------------
1 -----------------

ic£>z laminatorii se
~j Harnicii muncitori ce formează 
\cc4ectivul de muncă al laminorului 
}de 800 mm. din C.SJI. au pornit cu 
■Jși mai mult elan întrecerea soda- 
î listă in cinstea zilei de 23 August. 
~\Ia!ă că, de la începutul lunii iulie 
3 i.c. și pină in dimineața zilei de 
'26, ei au laminai in contul angaja- 

Varvara Petru este tinăr oțelar 
și lucrează la cuptorul 2 de la o- 
țelăria nouă. Meseria aceasta cere 
multă pricepere. Varvara Petru 
cunoaște insă toate fainele oțelu
lui. El se numără printre aceea 
care s-au angajat Să dea patriei talentului anual încă 1.472 tone țag- 
mai mult otel. ]le la diferite dimensiuni. Totodată 

ircducînd rebuturile sub cifra adml- 
față de planificat cu 2,5 la sută.

1 ___

1 începerea lucrărilor 
la blocul 100

La 28 iulie a.c. constructorii 
-j blocuri din cvartalul „Poșta Nouă" 
•j au început trasarea blocului 100 Pe 

locul unde se va înălța noul bloc cu 
j2! apartamente și au făcut apariția 
1 echipa de dulgheri condus^ de Z. 
ISamoilă care a început să facă co- 
> frajele, dind astfel posibilități de lu- 
J cru fierarilor bețonișți conduși de 
ț Hoca Petru. Construcția noului bloc 
>va dura 145 zile iar costul fiecărui 
•j apartament aproape 38.000 lei. lnsu- 
■) flețiți de sarcinile mărețe ce stau în 
] fața lor — constructorii au hotărît 
1 reducerea prețului de cost la fiecare 
^apartament cu 7 la sută. 

An de an inventarul Hunedoarei se îmbogățește cu noi edificii social-culturale. Anul acesta de e- 
xemplu a fost terminată și dată în folosință sala cultural Sportivă din Q. M<

terior. Datorită acestui fapt indi
cele mediu de utilizare a cuptoare
lor Martin a crescut la 5,35 tone o- 
țel pe m.p. vatră cuptor și zi calen
daristică. Totodată putem aminti că 
brigăzile de montare a trenurilor de 
turnare au început să se încadreze 
in graficul de producție normal. E- 
chipele cu cele mai de seamă rea
lizări și care se află în fruntea în
trecerii socialiste sînt cel» conduse 
de Ispas Iulian, Bogdan Grigore și 
Urelt Paul.

află în întrecere
Bconomiile in această perioadă de
pășesc suma de 80.000 lei. 
Amintim că in fruntea tuturor 
schimburilor se află cel condus de 
ing. Păcuraru Eugen care a lami
nat 842 tone țagle.

Fontă în contul angajamentului anual
Printr-o mai bună organizare a 

locului de un-ncă, îmbunătățire.: in
dicilor de utilizare a agregatelor, 
colectivul de muncă de la secția 
11-a furnale obține zi de zi noi suc
cese. După recenta hotărîre a plena
rei C.G. al P.M.R. cu privire la îm
bunătățirea nivelului de trai al ce
lor ce muncesc, furnaliștii au răs
puns prin fapte raportînd conducerii

In perioada 1-27 iulie a.c. muncito
rii de la uzina cocso-chimică au tri
mis către furnalele combinatului 
5.784 tone cocs în afara sarcinilor 
de plan. Acestea se datoresc îmbu
nătățirii indicilor de utilizare a 
celor două baterii precum și men-
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Cocs 117,32 41.746 0,965 - 13,36 Cocs 105,7 3.766 0,857 4-29,27

Fontă 104,04 13.119 0,814 -11,57 Fonta 109,3 7.435,8 9,817 - 55,70

Oțel 106,94 26.956 5,05 4-4,95 Oțel 110,6 15.664 5,49 -f-3,62

Lam. 105,16 17.334 36,54
______

- 0,90 Lam. 103,2 6.786,6 — 4-2,16

Preocupări ale muncitorilor 
din stafia C.F.R.

Alături de siderurgiștii și con
structorii hunedoreni și colectivul de 
muncă al stației C.F.R. călători se 
străduiește să îutîmpine ziua de 23 
August cu realizări cît mai de sea
mă. Astfel, printr-o temeinică or
ganizare a încărcărilor și descărcă- 
nlor, media de staționare a vagoa-

ur-i
șo-.

Urmînd exemplul 
comuniștilor

Mobilizați de comuniști și 
mind exemplul lor, peste 200 de
feri din cadrul complexului mecanic 
șef I.C.S.H. au efectuat duminica, 
trecută cu mașinile ce le deservesc 
cea. 650 ore muncă voluntară. In 
acest timp, ei au transportat pe șo
seaua de la fabrica de piine pînă la1 
garajul nr 2 I.C.S.H. (pe 
me de peste 1.500 m.) o 
de 5.000 metri cubi piatră 1

Au muncit cu mult elan < 
iii Toma G., Silitnanis I., 
V., Crețu llie, Atanasiadis 
dovan N„ precum și Varga 
gureșan N. și mulți alții.

ȘfiRBAN 
corespondent 

IOAN

rielor a fost redusă în ultimul timp 
cu 60 la sută, realiz’îndu-se totoda
tă prin munca voluntară depusă la 
amenajarea unui colț roșu economii 
de peste 5.000 lei.

Paralel cu activitatea ce o va 
depune și de aici încolo pentru re
ducerea staționării vagoanelor, co
lectivul stației C.F.R. s-a angajat 
ca pînă la 23 August să stringă 
prin muncă voluntară și o însem
nată cantitate de fier vechi. Cu ba
nii rezultați de pe urma valorifică
rii fierului vechi, 
propus să-și procure 
pentru noul colț roșu 
menajat nu de mult 
muncă voluntară.

ceferiștii și-au 
un televizor 

care a fost a- 
timp tot prin

-Z\

realizări 
ing. Bărzuică 

Ion și Artean 
perioada 1 -26 
contribuția la
tone fontă ne- j i Actualități hunedorene -r-^-

Spectacol muzical de satiră 
și umor

Comisia Regională de organi- \ 
zare a festivalului organizează » 
vineri, 31 iulie a.c., orele 18,20 \ 
în sala Teatrului nou un specta- l 
col muzical de satiră și umor cu ] 
concursul artiștilor de la Radio și J 
Teatrul C. Tănase de la București ' 
— N. Stroe, Ion Luican, Zizi Șer- ) 
ban. <

Turneu oficial
Orchestra populară de stat „L. 

Cernescu" din Caransebeș prezin
tă astăzi, miercuri 29 iulie, la o- 
rele 18,20 in sala Teatrului Nou 
lin buchet de romanțe și cintece 
populare cu Ioana Radu, artistă 
emerită a R. P. R. și Mia Braia.

Săptămîna turistică
Oficiul Național de Turism 

(O.N.T.) organizează săptămîna 
turistică cu diferite puncte ca: 

o lungi-^ Retezat, Munții Borșei, Munții A- 
cantitate/ puseni, Stina de Vale ; săptămîna 
balast. A Bucegilor, Cabana Peștera, săptă- 
C^<mescu3 mina Predealului, Făgărașului, 

I., Mol-j e^c- Înscrierile se pot face la Bi- 
l G., Un-} roul local de Turism și Excursii 

din str. Piața Libertății. s



zzzrrrzzzzzrzz: Uzina noastrâ -----

„Mulțumim din inimă partidului drag“

Noi măsuri luate de partid
Muncitorii și tehnicienii din schim

bul pe care îl conduc, au primit cu 
adîncă satisfacție hotărîrea plenarei 
din 13—14 iulie a C.C. al P.M.R. 
privind mărirea salariilor, reducerea 
impozitului pe salarii, precum și re
ducerea prețului de cost al unor pro
duse de larg consum. Manifestîn- 
du-și recunoștința lor față de noile 
măsuri luate de partid, muncitorii 
din schimul meu și împreună cu ce

lelalte schimburi de la furnalele 1-4 
și-au intensificat și mai mult efor
turile în producție, reușind ca în 
ziua de 16 iulie a.c., să dea în con
tul angajamentului anual cea de-a 
12.877 tonă fontă, reducînd totodară 
prețul de cost pe tona de fontă cu 
16,40 lei. Aceste succese vom căuta 
să le consolidăm cu altele.

BARZUICA dumitru 
șef de schimb furnalul 5-6

Vom acorda mai mu
manipulării

Ită atenție 

materialelor
Nespus de. mare a fost bucuria 

membrilor brigăzii pe care o conduc, 
de la depozitul de materiale i.C.S.H., 
atunci cînd au aflat că partidul și 
guvernul nostru au luat o nouă 
măsură care să ducă la o creștere 
și mai accentuată a nivelului de trai 
al muncitorilor, inginerilor, tehnicie
nilor, pensionarilor etc. In mitingul 
iulger care a avut loc chiar în ziua 
apariției Hot'ărîrii, toți membrii bri
găzii și-au exprimat adînca lor re

cunoștință față de politica justă și 
înțeleaptă a partidului și față de noi
le măsuri luate de recenta plenară, 
angajîndu-se ca de acum încolo să 
acorde mai mare atenție manipulării 
materialelor de orice fel, pentru ca 
prețul lor de cost să nu se mai în
carce cu nici un ban.

STANILÂ ALEXANDRU 
șeful brigăzii a V-a, secția IV-a 

I.G.S.H.

> Datorită ajutorului sovietic Hunedoara noastră a ajuns să aibă cel? 
5 mai modern laminor din țară. Acest uriaș agregat terminat nu de mul-V 
j tă vreme este una din cele multe realizări ale regimului democrat) 

■ popular din orașul nostru. A
IN FOTO - aspect de la foarfecă laminorului 1.060 J

în loc de reportaj

E duminică 1 Zi de sărbătoari 
odihnă, de plimbări și distracții... 
Pentru o bună parte însă dintre si- 
derurgiștii Hunedoarei, ziua asta de 
duminică nu e nici una nici alta. 
Iată-i 1 La chemarea sirenei mare
lui combinat ei au pornit încă dis- 
de-dimineață să întîmpine o nouă zi 
de muncă la furnale, oțeiării, lami
noare... Mulți dintre ei trec grăbiți 
pe străzi fără să observe schimbări
le ce au survenit peste noapte în vi
trinele magazinelor alimentare. Alții 
însă care au aflat de cu seară se o- 
presc pentru o clipă în fața a cite 
un magazin alimentar și privesc cu 
mirare noile prețuri de vînzare cu 
amănuntul la vinuri, țuică și rachi
uri naturale.

— Bună măsură 1 Mfine o să iau 
și eu un kg. de spumos I

— Numai la băuturi s-au redus 
prețurile ? I

— Deocamdată numai la băuturi. 
Urmează însă și la celelalte,..

In vreme ce număruî celor curioși 
creștea și discuțiile asupra prețuri
lor deveneau tot mai aprinse, un Om 
Intre două vîrste scoase din buzu
narul hainei un carnețel și Un efe- 
itm și începu să-și noteze : ...„Fe- 
teasca 12,65 lei în loc de 16 cît era 
înainte, țuică de prună s-a redus de 
la 24 lei la 18 lei, coniacul a ajuns 
de la 68 lei la 36 leii"...

— Ce o să se mai bucure băieții 
din brigadă cînd o să afle de noua 
reducere I

...Vestea că s-au și redus prețurile 
de vînzare cu amănuntul la vinuri, 
țuică și rachiuri naturale, a făcut 
încă în primele ore ale.acelei dimi
neți de duminică oeokil întregului 
oraș, ajungînd în fiecare secție și 
sector de activitate. In uzină, pe 
străzi, în autobuse pretutindeni, pu
teau fi auzite fel și fel de comenta
rii, iar pe anumiți cetățeni văzîndu-i 
Clim fac diferite calcule. Toate aces
tea scoteau în evidență felul cum au 
început să și fie traduse în viață 
noile măsuri hotărîte de recenta ple
nară.

...Către ora 7 în fața magazinului 
alimentara nr. 7 de pe str. Molotov 
care era de serviciu se găseau 
Itrînșl peste 30 de cetățeni. Cînd

și gestionarul Spofni Mihai deschise 
ușa și-li pofti înăuntru, într-o clipă 
nu mai rămăsese nimeni afară.
— Dă-mi te rog un kg. de spumos, 

iar de cei 5 lei cît mai rămîn de la 
20, adică diferența de preț, un sfert 
de țuică.

— Mie să-mi dai un kg. de vin 
alb superior cu 7 lei...

in i niieple de alimentație publică 
afluența de consumatori era în di
mineața aceea și mai mare. Aici, a- 
proape că nu intra nimeni ca să nu 
cinstească cu bucurie un păhărel de 
coniac, țuîcă de prună, rachiu de 
drojdie sau un pahar cu vin. Chiar 
și cel care era „certat" cu restauran
tul intra și consuma ceva din sorti
mentele de băuturi la care se redu
sese prețurile...

A. B.

De vorbă 
cu un muncitor

Am încercat zilele trecute să 
pătrund in sufletul unui muncitor, 
sâ-i cunosc viața interioară cil toa
te ascunzișurile ei. Mulți alții au 
încercat acest lucru dar pe cuviiit 
n-am întrebat pe niciunul dacă a 
fost greu sau ușor. Mie mi s-a 
părut ușor. Am citit ca intr-o carte 
deschisă fiind sigur că printre rin- 
duri n-a fost scris cu cerneală sim
patică. De altfel ce putea să-mi 
ascundă Vlădoianu Constantin ma
caragiu la bluming. Nimic. Mai 
greu însă mi s-a părut să aștern 
pe hîrtie aceste rînduri. De ce ? 
Pentru că mai înlîi a trebuit să-mi 
revin din uimirea ce mă cuprinse
se descoperind în Vlădoianu since
ritate, clarviziune și o sănătoasă și 
deplină înțelegere a lucrurilor.

— Spune tovarășe dacă nu e 
așa îmi zicea ei in timp ce treceam 
prin grădinița din fața casei sale 
proprii din sir. Bălcescu nr. 19.

— Fiecare vrea să trăiască bine. 
Asta-i lucrul 'de căpetenie, dar nea
jutorat de nimeni nu poate. Aș a că 
hotărîrea partidului cu privire la 
mărirea salariilor e bine venită și

...„Nici că se putea un dar mai 
frumos" conchid discuțiile muncito
rilor de la secțiile chimice din ca
drul uzinei cocso-chimice. Schimbu
rile de păreri sînt mijlocite de lo
curile rezervate pentru fumat. Agi
tatorii ca Dan losif, Iacob Vaier, 
Vlad S. Nicolae, Balea Nicolae și alții 
se folosesc cu pricepere de aceste 
momente pentru a explica muncito
rilor natura hotărîrii plenarei, pe ce 
bază a fost ea elaborată și care tre
buie să fie contribuția lor de a sus
ține prin fapte aplicarea cu succes 
In viață a prevederilor recentei 
hctărîri a plenarei C.C. al P.M.R.

Pe lîngă aceste discuții la indi
cația biroului organizației de bază 
de aici, au fost organizate convor
biri, unde muncitorii și-au reînnoit 
angajamentele luate în cinstea zilei 
de 23 August. La gazeta de perete

constituie pentru toți un îndemn.
Intrarăm în casă, aerul curat și 

răcoros din interior mă învioră. Ne 
așezarăm la o masă, o glastră cu 
flori îmiresma aerul din cameră.

— Așa-i tovarășe, începu Vlădo
ianu — ce să spun nou ? că doar 
și dumneata trăiești aceleași tim
puri ca și mine și le știi la fel de 
bine. Vechi dacă vrei îți spun des
tule.

11 ascultam și notam mereu in 
bloc-notes. Născut în Vlăduleni, reg. 
Craiova acum 45 de ani din părinți 
țărani săraci. Școală puțină, dorin
ță de viață multă.

Ascultîndu-i povestea vieții sale 
mă vedeam printr-un ciudat proces 
de intimplare alături de el de-a lun
gul celor 4 decenii și jumătate. A- 
uzeam biciul vătafului șuierînd ca 
un șarpe, tușea astmatică a tatălui, 
plinsul tăcut al mamei. Am mers pe 
drumuri uscate de arșiță, lăsînd 
în urmă holdele aurii ce pe drept 
trebuiau să fie ale noastre. Sim
țeam lovindu-mi fața pumnii păroși 
ai plutonierului major in timp ce 
in urechi îmi țiuia glașțil. hîriit al 

și postul U.T.M. de control au a- 
părut de asemenea articole consa
crate acestui eveniment.

însuflețirea colectivului de mun
că poate fi subliniată prin cîteva 
momente semnificative. Despre s- 
cest lucru vorbesc și cifrele din ta
belul de mai jos, unde sînt consem
nate depășirile în tone.

Felul produsului 7;iulle 11 iulie 13 iulie r zOjiuiie*1

Gudion 13 14,36 14,98 15
Sulfat 0,56 0,73 0,81 1

Sfera de activitate a colectivului 
nu s-a rezumat numai la realizarea 
și depășirea sarcinilor de producție. 
Întreținerea în bune condițiuni a u- 
tilajelor, folosirea la maximum a 
capacității de producție a acestora, 
reducerea cheltuielilor de reparații 
sînt probleme care frămîntă întregul 
colectiv. Pe această bază a fost po
sibil ca să fie luat angajamentul de 
a realiza economii în valoare de 
200.000 lei. -

De asemenea, colectivul de mun-

preotului cu nasul borcănat și roșa 
de băutură ce cînta alene veșnica 
pomenire miilor de morți in război.

Era apusul vieții 1 Nu. Ne-atn 
zbătu:, r.e-atn simțit ridicați in aer 
deasupra Carpaților intr-un salt uri
aș. Am făcut deodată un pas mart. 
23 August 1944. Descătușarea. Dea
supra noastră mit de porumbei albi 
zburau, striau fața sinilie a văzdu
hului. In jur chipuri radiind de bu
curie dar și altele mohorite, roase 
de ură ce-și sprijineau gușile de 
grăsime pe marginile gulerelor tari.

1948. Pentru prima oară am pus 
mina pe controlerul unei macarale. 
Treceau zile, treceau am. Fața locu
rilor se schimba într-una. Pe 'harta 
Hunedoarei întipărită ca in cremene 
în mintea fiecărui veteran al oțelu
lui, apar denumiri noi, construcții 
noi: jurnale, aglomeratcr, termo
centrală, bluming, spital, teatru, blo
curi — un oraș întreg.

1 Mai 1959, De pe panoul frun
tașilor in producție din bluming) 
chipul macaragiului Vlâdoianu Coa

că de aici și-a reînnoit și angaja
mentul luat în cinstea zilei de 23 
August. Astfel, vor fi produse peste 
angajamentul inițial cu încă 10 la 
sută mai mult gudron, cu 8 la . 
sută mai multe produse benzeriice ? 
și cu 5 la sută mai mult sulf, res- ' 
pectiv sulfat.

Aceste cîteva aspecte nu epuizea
ză tematica preocupărilor colectivu
lui de muncă de la secțiile chimice^ 
dar ele stau însă mărturie contri
buției lor la întregirea succeselor 
obținute și ce se vor mai obține de 
toți siderurgiștii pe calea traducerii 
în viață a hotărîrilor partidului și 
guvernului.

A. N,

siantin mă privește zîmbitor.
20 iulie 1959.
— Da tovarășe — îmi spune el

— în cinstea lui 23 August mi-am 
luat angajamentul să depășesc pla
nul...

Curiozitatea m-a îndemnat să-i 
întreb.

— Cum pot macaragii să depă
șească planul, doar macaraua nu 
merge mai repede șl nu ridică mai 
mult decit atit pentru cît e făcută.

Vlâdoianu începu să rida.
— Iată cum depășesc eu planul, 

■— îmi spuse el numărind pe degete
— întreținerea utilajului, încărca
rea și descărcarea în bune condiții 
a cuptoarelor, păstrarea cuptoarelor, 
înlăturarea cu ajutorul lacatușiloi 
a defectelor descoperite la revizii 
și încă altele.

M-a convins. La despărțire m-i 
invitat să-l vizitez și la locul d< 
■muncă. Am să mă duc, neapărat an 
■să mă duc.

M1RGEA TRUp
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Oriunde te duci în aceste zile, în 
orice secție a combinatului, vei în- 
tilni aceeași hotărîre, același entu
ziasm. Vei întîlni o dorință unani
mă : îmbunătățirea activității eco
nomice a întreprinderii. Noul avînt 
pe 
rii 
ță 
le 
lui

• nivelului de viață al tuturor celor 
ce muncesc.

care il dau siderurgiștii întrece- 
socialisie dovedește cu prisosin- 
recunoștința lor față de recente- 
măsuri iuate de plenara partidu- 
nostra pentru o nouă creștere a

Un loc în care freamătul muncii 
nu contenește nici o clipă — fur
nalele. Aici zi și noapte se înscriu 
noi și noi succese în lupta pentru 
sporirea continuă a producției, 
cordurile care ieri ni se păreau 
celente, astăzi sint doborîte. Se 
țin altele. Miine și acestea vor

dacă le vom corn-

Re-
ex- 
ob- 
de-

nuinai în 6 luni.

I veni neînsemnate
para cu cele noi. îndeplinind anga-

I jamentul anual
I furnaliștii de la secția 11-a au în

registrat cel mai mare record de
pînă acum Ei au elaborat în plus 
de sarcinile planului 10.492 tone 
fontă. Colectivul de muncă de la 
noile furnale, însuflețit de succesul 

I obținut își intensifică și mai mult 
* eforturile pentru a găsi noi proce- 
k dee, care să permită folosirea inte

grală a capacității de producție a 
agregatelor.

Pretutindeni, sus pe silozuri, la 
caupere, pe platforma de descărca-

de recunoștință
re, se observă această continuă pre
ocupare. Echipe ca cele conduse de 
Militaru Mihai, Dascălu Simion, 
acordă mare atenție încărcării ra
ționale a cuptoarelor înalte, dove
desc mult interes în ceea ce priveș
te respectarea rețetei de dozare a 
șarjelor. Cauperiștii sînt preocupați 
de menținerea unei temperaturi con
stante, care asigură topirea mai ra
pidă și uniformă a încărcăturii. 
Toate acestea au o mare însemnă
tate în sporirea capacității de pro
ducție a agregatelor și concomitent 
asigură elaborarea unor cantități 
sporite de fontă. De exemplu, în 
numai 21 de zile din luna iulie, 
brigăzile de la descărcare conduse 
de prim-topitorii A. Comșa, S. Jur- 
ca și A. Olaru de la furnalul 5, 1. 
Tărnăuceanu. Schnel și A. Costea de 
la 6, au elaborat 1.443 tone fontă 
peste plan. Și această cifră a cres
cut îndeosebi în a doua jumătate a 
lunii, cînd oamenii au aflat cu bu
curie despre noile măsuri luate 
recenta plenară a partidului.

de

Răspuns la o în'rebare
Șeful secției a Il-a furnale, ingi

nerul Roman Gheorghe are un în
delungat stagiu în muncă. Peste 2 
ani se va retrage din mijlocul fur- 
naiiștilor. Va fi pensionat. Plenara 
partidului din 13-14 iulie a.c. prevede 
printre alte măsuri și o Îmbunătă
țire substanțială a tuturor catego
riilor de pensii. De aceasta se va

bucura fără îndoială și inginerul 
Roman Gh. pînă atunci însă este 
mereu preocupat de îmbunătățirea 
continuă a procesului tehnologic și 
reducerea prețului de cost per tona 
de fontă.

Iată ce ne-a răspuns inginerul 
Roman Gh. în acest sens, la între
barea : „De ce depinde sporirea în 
continuare a producției și reducerea 
prețului de cost*.

— Fontă mai multă și la un preț 
scăzut — iată o problemă de mare 
însemnătate pentru economia noas
tră națională, care ne-a preocupat și 
ne preocupă, acum mai mult ca 
orieînd. La noi s-au făcut progrese 
remarcabile, în comparație cu anii 
precedenți, în acest domeniu. După 
cum știți în cele 6 luni ce au tre
cut din anul 1959, noi am elaborat 
peste plan 10.492 tone fontă și am 
tăcut economii ia prețul de cost, la 
efort propriu, de aproape 9 milioane 
lei, Analizînd posibilitățile existen
te. am constatat că încă mai avem 
rezerve interne. De aceea ne-am an
gajat ca pînă la finele anului să 
mai realizăm 12 mii tone fontă peste 
pian și 3.500.000 lei economii. Fapt 
pentru care, conducerea secției, cu 
concursul îurrialiștilor, a întocmit 
un pian de măsuri tehnîco-organiza- 
torice, care să contribuit la pune
rea în valoare de noi rezerve. S-a 
studiat reducerea minereului de 
mangan din încărcătură, 
fiind neprăjit necesita o 
mai mare. Acum folosim
de mangan prăjit mult mai bogat 
în mangan. Preocuparea noastră 
pentru folosirea cît mai rațională a 
agregatelor a făcut ca de la înce
putul lunii iulie să utilizăm în fur
nale aer cu o umiditate constantă 
prin adăugarea de aburi supraîn
călziți la vîntul suflat in furnal. A- 
cestea sînt doar iSleva din 
rile luate în ultimul timp. Nu ne-am 
oprit însă aici. Colectivul 
este în continuă căutare de noi 
tode, de noi procedee care să-i per
mită pînă la 23 August, cea 
mare sărbătoare a poporului nostru, 
să mai adauge la cantitatea de 
fontă elaborată peste plan pînă a- 
cum, încă 4.500 tone.

HOLTZINGER
și ortacii lui

/—■»/—• r~' r~' i—> r"'

Acesta 
cantitate 
carbonat

] 
dulgher — mă simt nespus de fe-1 
ricit că în construcția lui există și ' 
o părticică din mtlnca și strada- J 
niile mele, ale ortacilor din briga- ■' 
da pe care o conduc. Dacă, la ia- -j 
minorul bluming 1.000 eu și bri-"] 
gada mea am montat primul me- 
tru pătrat de cofrag, apoi la la- ț 
minorul de 650 mm. noi sîntem j 
aceia care montăm în aceste , zile ] 
ultimii metri de cofrag de 
transportorul de 30 tone:..

In toți anii care s-au scurs 
la venirea lui Matei Holtzinger 
Hunedoara și. pînă astăzi, el 

■ brigada pe care o îndrumă s-a bu-"i ■ 
curat ti.il timpul de stima și pre- 
țuirea întregului, colectiv de con- ■j 
struct ori, s-a străduit ca de fiecare ] 
dată să fie mereu în fruntea în-1 
trecerii, socialiste. Pentru munca 
sa neobosită șt plină de roade, -j 

el a știut să-i "J 
conducă și organizeze pe toți mem--^ 
brii din brigadă, să-i crească și j 
educe, cît și pentru contribuția sa 1 
adusă la construcția noii Hune- 
doare, bătrînului dulgher i s-a 
conferit „Medalia Munciș".

..însuflețit de noile măsuri Iu-) 
aie dc recenta plenară, Matei Hoit- 
zinger și-a luat împreună cu bri- 
gada sa angajamentul ca in tins- j 
tea zilei de 23 August să termine 3 
cu 15 zile înainte de termenul pla- j 
nificat montarea cofrajelor de la j 
transportorul de 30 tone, să rea-1 
liseze un indice de normă de 1,23, -j 
iar prin refolosirea la maximum j 
a panourilor de cofrag să realize- j 
ze economii la materialul lemnos •, 
in valoare de 3.800 lei. Și acest j 
angajament va fi cu siguranță în- j 
depli'iit și chiar depășit. Bătrinul ; 
dulgher și ortacii lui nu s-au fă- -j 
cut niciodată de ris. Cuvintul lor ț 
<r fost întotdeauna respectat. Așa J 
că și de data aceasta și-l vor res- jj 
pecta. -j

ISTRATE ANDREI ]
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Multi il cunosc încă de la 
putui anului 1948 cînd de fapt a 
venit pentru prima dată la Hu
nedoara. Alții însă și mai cu 

seamă constructorii cu care lucrea
ză il știu din ziua cînd a început 
săpăturile și mai apoi înălțarea ■ 
primelor blocuri din noul oraș 
muncitoresc. Aici, în orașul aces
ta care astăzi numără peste 3.000 
de apartamente, bătrinul Holtzin- 
ger Matei și ortacii din brigada 
lui au confecționat și montat pes
te 26.000 metri pătrați de șar
pantă pentru acoperirea blocurilor, 
mii de metri pătrați de cofrajc și 
a efectuat o sumedenie de alte lu
crări ce se cereau...

Noile construcții siderurgice 
care se ridicau odată cu cele so- 
cial-culturale au sădit în sufletul,
dulgherului Holtzinger dorința de' pentru felul cum 
a contribui și el la ridicarea lor. 
Pentru început el ia parte la con
strucția noii oțelării Martin unde 
confecționează și montează cofra- 
jelc unuia dintre coșurile înalte de 
peste 50 metri. De aici a trecut 
apoi cu întreaga brigadă la marele 
laminor bluming unde îi revine 
înalta cinste de a bate primul cui 
și a monta primul metru patrat 
de cojraj. Apoi, rind pe rind, el 
participă cu toți membrii brigăzii 
la confecționarea și montarea co- 
frajelor de la masa turnantă a 
blumingului, de la cajă, foarfecă, 
transportorul de șutaje, căile cu 
role, subsolurile sălilor de mașini, 
etc., ele.

După intrarea blumingului în 
funcțiune, Holtzinger Matei și or
tacii lui din brigadă pornesc cu 
și mai mult avînt la construcția 
laminorului de 650 mm.

— Astăzi cînd la acest uriaș și 
complex agregat au început pro
bele de funcționare la cald — 
spune cu mindrie in glas bătrinul

măsu-

niai

N. IEȘEANU

nostru
me-

Constructori și construcții

IGrigoruț Gheorghe, Luchian 
Ion, Sima Gh., Grigoruț Vasile și 

Gavrilă Mirea (foto stingă) sini 
cei care au lucrat efectiv la cup
toarele 1, 2 și 3 cu propulsie de 
la laminorul de 650. Pe lingă 
faptul că instalațiile de apă sînt 
executate calitativ, ele au fost 
terminate și Inaiiite de termen de 
către constructorii amintiți.

Marele laminor de 650 este 
prevăzut și Cu o Mașină pentru 
modelarea laminatelor. Această 
mașină are ca drept scop de a 
trimite laminatele in forma cerută. 

FOTO dreapta: Mașina dc 
modelat laminatele.

Primul joc de ansamblu
Duminică, după o scurtă pauză, 

iubitorii' fotbalului din orașul nostru 
și-au dat din nou iniilnire pe stadi
on pentru a asista la primul joc dc 
ansamblu din cadrul (pregătirilor pe 
care le fac fotbaliștii hunedoreni.

Partida de duminică a avut pen
tru spectatori o dublă semnificație. 
in primul rind pentru a revedea ia 
lucru pe vechii jucători iar apoi 
pentru a vedea cum se „mișcă" ti
nerii jucători aduși să intărească e- 
chipa și care în acest campionat, 
vor îmbrăca tricoul echipei Corvinul 
Hunedoara. Așa se face că deși 
hunedorenii au avut un partener 
modest — Minerul Deva din cam
pionatul regional ■— stadionul u 
fost cuprins de atmosfera jocurilor 
de campionat, tribunele fiind destul 
de populate.

"ăcind 3 scurtă analiză a bit fi
nirii de duminică se poate spune ca 
jucătorii hunedoreni au avut sufici
ente reșurtf fizice. Ei au fost a-

proape tot timpul in atac și apăra
re. Prea multe nu se poate spune 
deoarece acesta a fost primul joc 
de ansamblu. In prima repriză 
Corvinul Hunedoara a aliniat for
mația : Radu — Coiciu, Nacu, Mol
nar Sirbu, Pop — Pîrvu, Anton,
Zapis, Radu Tudor, Oprea.

In această parte a întilnirii jocul 
a fost mai vioi și s-a terminat cu 
scorul de 2-0 prin golurile înscrise 
de Zapis și Radu Tudor. Jucătorii 
Radu Tudor, Pop, Molnar și Radu 
care au apărut pentru prima oară 
in formația hunedorenilor s-au a- 
comodat destul de bine.

In partea doua hunedorenii alini- 
, iază o

Coiciu,
Tătaru
Tudor, 
ceasta
și înscriu 4 goluri prin Anton, 0- 
prea, Gavrilă și Gavrilis. Aceasta 
se explică și faptului că echipa 
oaspe a slăbit aliura și datorită

lipsei de condiție fizică a dat o 
ripostă mai slabă hunddorenilor.

După prima evoluție a echipei 
Corvinul se poate spune că împre
ună ca ceilalți jucători — Nicules- 
cu. Diaconescu și Matei — Care nu 
au participat la acest joc, hunedo
renii 
gen.

vor putea forma un lot omo

Concurs dotat cu 
„Cupa Eliberării"

Hunedoara s-a desfășurat

formației nouă: Nebela — 
Manta, Moinar — Balint, 
— Gavrilis, Anton, Radu, 
Gavrilă, Oprea. De data a- 
înaintașii sint mai efîcaci

La 
duminică concursul de lupte dotat 
cu „Cupa Eliberării". La concurs 
au participat echipe dc lupte cla
sice și libere din regiunea Hune
doara.

O comportare excelentă au avut 
sportivii hunedoreni. Atit la lupte 
clasice cît șt la libere aceștia au 
cîștigat opt titluri din cele zece 
puse în joc. Celelalte 4 titluri au 
revenit sportivilor din raionul Pe
troșani. Iată acum ciștigătorii pri
melor locuri. La lupte clasice Mete-

uș LiViu (H unedoara), Birbu 
Gheorghe (Petroșani), Drăgan Gri- 
gore (Hunedoara), Trifu Pavel 
(Hunedoara), Pavatega 1 udot 
(Hunedoara), Ionică Gheorghe (Pe
troșani), Cernovskt R. (Hunedoa
ra), Ke2ek Francisc, Vlaicu Gheor
ghe și Zamă loan — toți de la Hu
nedoara.

Lupte libere ■ Băcuneț Ioan, lenăț 
Eugen, Ion Ardeleana, 
Gheorghe, Grozeș Andrei, 
Grigore, Grijan 
Gheorghe, toți 
Grăjdan Grigore 
de. la Petroșeni.

La primul
Echipa de fotbal „Șantierul" (fost 

Corvinul II) și-a început duminică 
pregăiirile pentru noul sezon fotba
listic. La pregătirile cate se desfă
șoară sub conducerea lînărului an
trenor Gavena, participă un lot de 
22 de jucători.

După citm spunea antrenorul e- 
chipei, lotul a fost mult împrospă
tai și se pare că in acest an. echipa 
„Șantierul" va avea o comportare 
mai bună în cadrul campionatului 
regional unde activează.

MIRCEA NEAGIJ

Ciortea 
Stanca 

Silviu și Bălici 
de la Hunedoara, 
și Biro Gheorghe

antrenament
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Festivalul Internațional al Filmului
Pentru a descoperi și s imula cele 

mai bune opere ale ariei cinemato
grafice, aentru a dezvolta colabora
rea intre cineaștii din diferitele țări 
ale lumii, pentru a întări prietenia 
între popoare, Ministerul Culturii al 
U.R.S.S. și Uniu Cine, stilor din 
U.ft.S.S. organizează un Festival in
ternațional al filmului sub deviza: 
„Pentru umanism, in aria, cinema
tografică internațională, pentru pace 
și prietenie intre popoare".

Festivalul internațional al filmului 
va avea loc la Moscova între 3 și 17 
august 1959. Toate țările lumii au 
fost invitate să participe la acest fes
tival.

Fiecare țară poate prezenta la 
Festival un film de lung metraj si 
două de scurt metraj, (documentare, 
desene animate, filme de marionete 
pentru copii). La Festival pot fi 
prezentate numai filmele terminate 
cu 18 luni înainte de deschiderea 
festivalului și care nu au mai fost 
prezentate în cadrul 
tiții cinematografice 
In mod excepțional,

vreunei compe- 
internaționale. 
Comitetul de

organizare va putea include in pro
gramul festivalului și alte filme 
ducă este vorba de lucrări suscepti
bile să contribuie la creșterea impo-- 
tanței Festivalului și să corespundă 
misiunii acestuia.

Comitetul de organizare iși rezer
vă dreptul de a nu autoriza prezen- 
tarea in cadrul Festivalului, a filme
lor care ar putea sa jignească sen
timentele sau demnitatea națională 
a vreunei țări.

Fiecare țară participantă la Fes
tival poate fi reprezentată de trei 
delegați oficiali aleși dintre condu
cătorii sau diferite personalități ar
tistice ale cinematografici naționale.

Filmele de lung metraj prezenta
te la Festivalul internațional al fil
mului vor fi apreciate dc un juriu 
format din 15 personalități: cineaști, 
oameni de litere, ziariști etc. Unui 
juriu format din 9 membri ii vor fi 
supuse spre apreciere filmele de scurt 
metraj. Din juriu nu va putea face 
parte o persoană care a participat 
la realizarea sau exploatarea filmu
lui prezentat in cadrul Festivalului.

Votul juriului este secret si este ne
cesară majoritatea absolută a vo- 
tanților.

Cel mai bun film de lung metraj 
va fi distins cu „Marele Premiu de 
Aur", trei „Premii de Aur" se vor 
acorda filmelor de lung metraj dis
tinse de juriu. Un număr de 11 „Pre
mii de Argint" se vor acorda pe de 
o parte pentru cele mai bune filme 
de scurt metraj, iar pe de alta — 
pentru cea mai bună interpretare, 
cea mai bună punere în scenă, ccl 
mai bun scenariu, cel mai bun decor 
și cea mai bună muzică.

Fiecărui film premiat i se va con
feri o diplomă.

Copii în Parcul de cultură și odihnă „I. V. Stalin" din Capitală 
jucîndu-se.

Un nou centru al industriei siderurgice
In orașul Uhan din China Cen

trală, situat pe cursul mijlociu al 
fluviului lanțzî, se desfășoară în 
ritm rapid construirea combinatului 
siderurgic, unul dintre cele două

Șovietice pe ecran

și pe scenă

In legătură cu recentul jubileu a! 
Republicii Sovietice Ungare din a- 
nul 1919 scriitorii și oamenii de ar
tă din R. P. Ungară au creat o se
rie de lucrări pe această temă, 
care s-au bucurat de înalta aprecie
re a opiniei publice.
Spectatorii au întîmpinat cu un viu 

interes filmul artistic „Brigada a 
39-a“, al cărui scenariu aparține 
lui Jczsef Darvas, realizat după o 
nuvelă a lui Frigyes Karikas. Kari- 
kas, comisar al armatei roșii unga
re din anul 1919, a fost organiza
torul brigăzii a 39-a : re a parti
cipat la vestita campanie din nord. 
Aceste evenimente sînt oglindite și 
in film.

Regizorul Karoly Makk a reușii 
să redea în mod veridic atmosfera 
acelor zile, spiritul de optimism re
voluționar. Bste prezentat 
chipul lui Janos Korbely — 
rari sărac, care devine un 
credincios al comisarului.

Teatrul Armatei Populare Ungare 
a prezentat drama istorică „Curcu
beul" de Bela Illes. Noua lucrare a 
eminentului scriitor evocă istoria 
celor 133 de zile ațe puterii' proleta
re în Ungaria, pentru prima dată 
sînt întruchipate pe scenă portretele 
activiștilor de frunte ai Republicii 
Sovietice Ungare — Bela Run și 
E. Landler. Rolul Iui Bela Kun este 
interpretat cu măiestrie de artistul 
Gyfirgy Palos.

i

fabrică de geamuri de la Scăeni, regiunea 
noi hale mai înalte și mai încăpătoare, în care 
moderne pentru fabricarea geamului tras.
se vor construi cuptoare și se vor monta ma-

Alături de vechea 
Ploești se ridică astăzi 
se vot monta instalații 

hala principală 
șini de tras geamuri, iar în celelalte hale se va amenaja complexul pen
tru depozitarea materiilor prime, depozitul de produse etc.

Noile secții de fabricare vor intra in funcțiune în cursul anului 
viitor. Odată cu intrarea în funcțiune a noilor secții, capacitatea de 
producție a fabricii se va tripla.

IN FOTO : Șantierul de construcție al noilor hale din cadrul fa- 
b'icii de geamuri Scăeni, regiunea Ploești.

mari complexe ale industriei side
rurgice prevăzute în actualul plan 
cincinal al R. P. Chineze. Celalalt 
combinat ia ființă la Banton, în Chi
na de nord. Aceste două complexe, 
împreună cu combinatul de la An- 
șan vor constitui baza industriei si
derurgice a R. P. Chineze.

Cu doi ani în urmă, cînd s-au în
ceput construcțiile la Uhan, nu exis
ta aici dccît o centrală electrică și 
cîteva excavatoare. Astăzi, pe șan
tierul de construcție care ocupă o 
suprafață de 30 de km. patrați, ia 
ființă un adevărat oraș cu străzi, 
cartiere de locuințe, magazine, li
brării etc.

Unul dintre uriașele cuptoare ale 
uzinelor, care, conform prevederilor 
urina să fie terminat la 1 iulie 1959, 
a fost dat în exploatare încă din 
septembrie anul trecut. Un al doilea 
cuptor, și mai mare decît primul, 
este aproape terminat. El a fost 
construit în numai 4 luni și jumă
tate.

■Cînd va fi complet terminată, uzi
na va dispune de opt cuptoare Mar
tin cu o capacitate de peste 500 de 
tone fiecare.

Furnalele de la Uhan se numără 
printre cele mai mari din lume. Fie
care dintre ele va produce zilnic 
peste 2.000 tone de fentă.

In secțiile de laminate se vor pro
duce bare de oțel cîntărind pînă la 
15 tone fiecare, plăci de oțel, tuburi 
și profiluri de oțel pentru construc
țiile navale, cazan', tractoare, ma
terial rulant etc.

Muncitorii constructori au realizat 
anul trecut un record național (ur
nind în numai 27 de ore 1.790 me
tri cubi de beton la fundația cupto
rului) nr. 1. Anul acesta la constru
irea fundației celui de-al doilea cup
tor ei au 
rând peste 
îti 16 ore.

Pînă în

depășit acest record tur-
1.800 metri cubi de beton

prezent muncitorii con
structori au prezentat 336 de pro
puneri pentru îmbunătățirea și acce
lerarea lucrărilor.

veridic 
un ță- 
ajutor

Dezvoltarea industriei farmaceutice
In ultimul timp s-a dezvoltat 

foarte mult industria constructoare 
de aparate medicale. In prezent re
țeaua sanitară a R.P. Chineze este 
aprovizionată cu electrocardiografe 
portabile, aparate Roentgen, borrna- 
șine dentare supersonice etc.

In 1953 aproximativ 80 la sută 
din medicamentele folosite 
na proveneau din import, 
dezvoltării rapide a industriei far
maceutice, în 1957 aceasta a aco
perit în proporție de 50 la sută ne
cesitățile de medicamente ale țării, 
iar în prezent le acoperă aproape 
complet. R.P. Chineză produce cu-----

în Chi- 
Datorită

succes neomicina, tetraciclină (cu 
o puritate de 1.009 unități la mg 
față de 99" unități cît prevede 
standardul internațional), tevrami- 
cina, actinomicina C și K și alte 
antibiotice. Cloromicetina și aureo- 
rnicina de producție chineză con
curează cu cele produse în stră
inătate. Entromicina produsă in 
China este superioară celei fabri
cate în Anglia sau în Statele Unite.

Unele produse farmaceutice ca 
vitamina B 12, Acth și insulina, 
care pe vremuri erau importate, sînt 
fabricate acum în țară.

Republica Populară Albania

Cu 100 la sută mai multe tractoare
Pe ogoarele Albaniei lucrează 

astăzi cu peste 100 la sută mai 
multe tractoare decît în anul 1955. 
Din numărul 
95 Ia sută au 
nea Sovietică, 
de mașini și
oonsiiderabil munca țăranilor. Astfel, 
în raza S.M.T.-urilor pregătirea te
renurilor pentru cultivarea plante-

total al tractoarelor 
fost livrate de Uniu- 
Cele 25 de stațiuni 

tractoare an înlesnit

lor industriale, se face cu ajutorul 
tractoarelorJ 90 la sută din cultu
rile de sfeclă de zahăr și pește 85 
din culturile de bumbac sînt însă- 
mînțate cu ajutorul mașinilor.

Datorită acestor măsuri în R. P. 
Albania se realizează an de an re
colte tot mai bogate. Dc asemenea 
sînt obținute rezultate bune și în 
domeniul creșterii animalelor.

Orașele-sateliți ai Leningradului
In primele lucrări de planificare 

a orașului Leningrad , întreprinse de. 
constructorii sovietici de orașe, se 
prevedea limitarea creșterii acestui 
oraș care după Moscova este unul 
din cele mai importante centre 
dustriale, culturale și științifice 
Uniunii Sovietice. De pe atunci 
prevăzut trecerea la sistemul

I
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Furnizarea de mașini agricole cooperativelor agricole alcătuite în 
primăvară a fost rezolvată cu succes în R. P. Ungară. In afară de 
producția sporită a mașinilor agri cole ungare, țările prietene furni
zează și ele mari cantități de mașini cooperativelor agricole din R. P. 
Ungară. Pe liniile ferate ungare pot fi văzute regulat lungi trenuri 
încărcate cu tractoare și alte mașini agricole destinate stațiunilor de 
mașini și tractoare din R. P. Ungară.

IN FOTO : Tractoare sovietice în gara Miskolc. I 
I

■ centre populate, care să fie legate, 
de Leningrad, ca și intre ele in ca
drul unui singur raion economic și 
cultural. !n prezent, la Institutul 
„Lenproekt", unde se efectuează lu
crări experimentale de proiectare, se 
stabilește locul unde vor fi ampla
sate orașele-sateliți ai Leningradu
lui, caracterul planificării lor și di
mensiunile.

Construcția de orașe-sateliți este 
una din problemele ac/uale ale Con
strucției edilitare moderne, legată de 
sarcina descongestionării marilor o- 
rase. Această sarcină stă și în fața 
proiecianților care lucrează la ela
borarea planului general de dezvol
tare a Leningradului.

In prezent în secțiile institutului 
„Lenproekt", condus de A. Naumov, 
membru corespondent al Academiei 
de construcții și arhitectură a 
U./ț.S.S. se elaborează bazele teh- 
nico-economice ale proiectului de 
planificare a orașului Leningrad și 
de creare a orașelor-sateliți. Acestea 
vor fi amplasate la 25-6G km. de o- 
raș. In medie, numărul populației din 
fiecare din aceste orașe-sateliți va Ji 
de 50.000-60.000 de locuitori.

O parte din aceste orașe-sateliți 
sc vor crea pe baza orașelor existen
te in prezent Pușkin, Pavlovsk, Kol
pino, Krasnoe, Selo, Totodată va 
lua ființă și o serie de orașe noi în 
raioanele Vaskelovo, Nikolski, Sapok.
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