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In mea conferinței orosenestl ae partid
24.683 kg, piese 
peste planul anual

tui datele existente la evi
dența producției a întreprin
derii „lUe PintiUe“, reiese că 
harnicul colectiv de muncă ce 
deservește turnătoria ,,Patria'- 
și-a îndeplinit sarcinile de 
plan ce-i reveneau pe anul 
1959, încă din data de 7 de
cemvrie. De atunci, turnăto
ria „Patria11 a produs 24.683 
leg. piese în contul anului vi
itor.

La acest succes s-a făcui 
simțit aportul întregului co
lectiv de aici, dar în mod de
osebit al echipelor de sub 
conducerea tovarășilor Schnei
der Ioan, Coteț Aurel, Mîn- 
dreanu Dumitru și Weber Ghe- 
•rghe. care lună de lună au 
înregistrat depășiri de normă 
intre 16—20 la sută.

Indici înalț!
Harnicele colective de mun

citori, tehnicieni și ingineri din 
secțiile chimice ale combinatu
lui hunedorean, au obținut zi 
de zi rezultate bune in va
lorificarea gazelor provenite din 
procesul de cocsificare a căr-

DELEGAȚI
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Conferința orășenească 
de partid

bunelul de la bateriile unu și 
doi. Bunăoară numai în cele 
18 zile ce au trecut din luna 
decembrie a.c. la subsecția 
condens-captare s-au prelucrat 
în plus de plan 125 tone gu
dron și 7 tone benzen brut- De 
asemeni pe primele 11 luni din 
acest an, productivitatea mun
cii a crescut la gudron cu 
11,79 la sută, iar la benzen brut 
cu 15 la sută.

Totodată prin reducerea con
sumurilor specifice de materii 
prime și a cheltuielilor de re
gie s-au înregistrat economii 
la prețul de cost pină la 18 
dec. a.c. în valoare de peste 
un milion și jumătate.

In fruntea întrecerii socia
liste se află tovarășii Barbu 
Nicoiae, Colceru Rudolf, Ilișan 
Alexandru, Cluj Paul, Frenț 
Cornel și alții.

în primele 18 zile

Tn auriT"! va avea loc eon- 
i/rtțnța orășenească de partid, 
eveniment, căruia siderurgiștii 
hunedoreni îi închină cele 
mai frumoase realizări ale în
trecerii socialiste din această 
lună. La aglomerator, furnale, 
la cuptoarele Martin, în fie
care secție de bază a combina
tului, siderurgiștii au îmbună-

Ședința cenacluluilliterar 
Flacăra1'

Ieri la ora 11 membrii cena
clului literar „Flacăra" din 
Hunedoara au ținut obișnuita 
lor ședință de lucru. De data 
aceasta au participat la ședin
ță și tovarăși din cadrul co
mitetului orășenesc de partid

Entuziaștii rf® Fă cfciârla nauă
Era chiar la începutul anu

lui. 1959. La cele două mari 
combinate Hunedoara și Re
șița, era în continuu o frămîn- 
tare a colectivelor de munci
tori, tehnicieni și ingineri pen
tru sporirea și pe mai departe 
a producției de metal. Iniți
ativa patriotică pornită de pe 
platforma cuptoarelor Martin 
hunedorene, a avut un ecou 
deosebit în rîndul șideruxgiș- 
tilor și metalurgiștilor din ța
ra noastră. Avlr.tîndu-'se în 
muncă cu toate forțele, cu pri
ceperea șl elanul, care-i carac
terizează oțeiarii ce deservesc 
noile agregate Martin, au tre
cut la scurtarea ajustării ve- 
trelor sub 35 de minute, creș - 
terea indicilor de utilizare pe 
fiecare metru patrat vatră 
cuptor, cit-și reducerea tir.i-

tățit simțitor indicii de utiliza 
re a agregatelor, dobindind 
astfel însemnate sporuri de 
producție. Numai în perioada 
1-—i<s uecemuiie, aglumerato- 
riștii au trimis furnalelor peste 
planul ce le revenea 1.880 tone 
minereu aglomerat. Rezultate 
asemănătoare au avut și 
furnaliștii. Colectivele celor 2 
secții au descărcat cu peste 
2 300 tone mai multă fontă 
peste plan. Oțelurilor le revine 
însă cel mai de seamă succes. 
In aceeași perioadă ei au dat 
patriei, 6.792 tone oțel. Martin 
și electric peste plan. Hotă, 
rîți ca in această lună să de
țină locui de frunte în între
cere pe combinat, colectivul 
secției a Il-a a oțelăriei Mar
tin a elaborat cu 5 079 tone 
mai mult oțel.

Citiți în acest număr :
— Forța colectivului

(pag. Ii-a)
— Roadele educației sanita

re (pag. Ill-a)
— Pentru trei zile

(pag. in-a)
— Crescut și educat de

partid (pag. ill-a)
— Citiți în pag. IV-a infor

mații sportive.

hfii^doiw
și al secției cultură și învă- 
țămînt a sfatului popular oră
șenesc. Cenaclul literar „Fla
căra” împlinește în ziua de 24 
decembrie 3 ani de rodnică ac
tivitate.

La ședința de ieri s-au citit 
următoarele lucrări : nuvela 
„Tinerețe" scrisă de lăcătușul 

pulul de încărcare pină. la do
uă orc.

Oțeiarii aceștia inimoși și 
îndrăzneți, care sint zi. și noa
pte n. .luptă cu. r-adiațiile pu
ternice ale focului, au plămă
dii lund.de lună i;i fcuploarele

Martin otelul aîit de. r.eccs'-,' 
dezvoltării industriei grele. In 
întrecerea socialistă care s-a 
desfășurat la locurile de mun
ca r -au remarcat de ffec.-rc 
dată . prim-topitorii: Oprișa 
Avram, Orali. FauL EofamaVs 
Teodor, Tîrpescu Mihai, Ispas 
Iulian, Mulcr' Augustin mane- 
vranții de pe mașinile, de șar
jate, Cclhoii' Giicorghc, Mun-

i-Deva

In foto : Eleva Drosu Nichi de la școala medie din ora
șul Hunedoara cercetează la mi croscop o secțiune în frunză

In așteptarea lui MOȘ GERILĂ
Citeva raze răzlețe de soare 

întîrziat s-au proiectat pe fe
restrele cu pervaz alb și muș
cate neînflorite.

Glasurile copiilor grădiniței 
sfatului popular răsună neuni 
form :

Brăduleț drăguț 
Ai venit la. mine 
Vino în casa mea 
Că e cald și bine

In sala cu perdele de un 
alb imaculat presărate cu flo
ricele multe roșii, viața profi
lează citeva aspecte suave din 
complexitatea ei.

Ai impresia că te afli in lu
mea basmelor. împrejurul pe
reților sint așezate dulăpioare 
mici cu cite o po-ză deasupra 
fiecăruia, un măr, o pară, o 
păpușă sau un iepure. Intr-un

Mircea Tuță și ciclul de versuri 
„Inscripții pe cărămidă'* al 
elevului Victor Niță.

Excursii peste hotare
Biroul de turism și excursii 

filiala Hunedoara, face înscri
eri pentru excursiile care vor 
fi organizate în această lună 
și la începutul anului viitor în 
R. P. Ungară, R. P. Bulgară și 
R Cehoslovacă.

teanu Alexandru si alții, care 
au fost motorul activității 
neîntrerupte din secție.

Semnificativ la noua oțelărie 
Martin este dîrzenia cu care 
s-a lucrat în lunile octombrie, 
noiembrie și decembrie a, c. 
c'. ■■■ -s-.. ,ire schimb și echipă 
a muncit fără preget pentru 
P i’epii. î;ea ■> depășirea pla- 
nAlai-de producție. . <

7P decembrie 1959 Orele 2 
v'-antea. La cuptorul, nr. 2 e- 
chipa prim-topitorului. Kara- 
malis Teodor se pregătește să 
elaboreze ultima șarjă de oțel 
din anul 1959 și. primele tone 
de oțel în contul anului 1960. 
Orele 2,15 pe jgheab a țnce- 
î ■ lunece ușor oțelul, ce 
se plămădise in cuptorul Ivi 
KaramăHs. Cu. aceasta și ulti
ma filă a calendarului pe 1959 
s-a întors pentru oțeluri. Pri- 

colț un dulap albastru cu jiu 
carii veghează neobosit aștept 
tîndu-și rîndul. Păpuși, leagăn 
ne mici, girafe, atrag mereu 
ochii copiilor curioși să-și gă
sească cît mai repede fiecare 
jucăria preferată. Pe citeva 
băncuțe așezate în formă de 
dreptunghi copiii grupei mici, 
în uniforme pepit cu guleraș 
alb la gît, stau liniștit» si as 
cultă cu respirația întretăiată 
poezia pe care educatoarea ri 
învață în cinstea aniversării zi
lei republicii, „Scumpa noa
stră țară". Poezia se învață 
nespus de repede, degetele se 
ridică unele după altele. San
da, o fetiță oacheșă, iși min- 
gîie păpușa pe care o strin- 
ge în brațe iar buzele-i mur
mură în rînd cu ceilalți sto
fele poeziei

In fața unei machete ce 
imită un real teatru de pă
puși, copiii așteaptă nerăbdă
tori povestea despre Moș Ge- 
rilă pe care educatoarea ie-a 
promis-o dacă vor fi cuminți 

•și vor învăța repede poezia. 
Cu gindul la sacul bogat al 
Iui Moș Gerilă care va împăr
ți din bucuriile sale tuturor, 
copiii așteaptă visul ce în cu- 
rind va fi înfăptuit.

Copiii grupei mari sint în
Z. V.

(Continuare in pag. II).

ma zi din anul 1960 a început 
cu primele 115 tone oțel ela
borat de echipa candușă de 
privi lor”orul Fcră;i • <• << •
platformă au început comen
tariile asupra victori ei.: obținu
te de schimbul condus de in
ginerul Faur Sabile

Rezultatele bune se datoresc 
eforturilor întregului colectiv 
al noii oțelării care în cele 18 
zile din luna decembrie a.c. a 
elaborat peste plan 5 FOO tone 
oțel. Acum oțeiarii au: sărbăto 
rit anul nou, cu 12 zile mai 
devreme. Minării de succesele 
lor ciștig ate pe frontul între
cerii socialiste, oțeiarii s-au 
adunat în dimineața zilei de 
W, decembrie, a.c. într-im Ut-: 
suflețit miting sărbătorind in 
colectiv începerea anului 1960 
— entuziasmați de împlinirea 
datoriei si cuvîntului dat iu 
fața partidului.

DUMITRESCU, M'Ml

lund.de


Roadele
La formarea tineretului, ca

pabil să construiască noua orîn- 
duire sdcialistă un rol de 
seamă îl are și felul cum se 
face și cum se îasușesc noțiu
nile de educație sanitară. In 
acest scop, la începutul anu
lui curent la școala medie din 
Hunedoara prin grija Minis - 
ierului învățământului și Cul
turii și Ministerului Sănătății 
(organizație regienală de Cruce 
Roșie), a fost repartizat me
dicul Tomescu Lucian, pentru 
a ține un număr de ore de 
educație sanitară la clasa a 
y-a in cadrul orelor de
dirigenție. .. , , , _

Pe baza unei planificări jus
te a lecțiilor, pe baza instruc
țiunilor primite din partea or
ganelor regionale de Cru^ 
Roșie, s-a trecut la folosire 
celor mai eficace metode și 
mijloace pentru ca lecțiile de 
educație sanitară să fie utile 
elevilor, să aibe un caracter 
practic.

De la început munca nu a 
fost ușoară, certnd eforturi co
mune din partea familiei, me
dicului și dirigintelui. Paralel 
cu ținerea lecțiilor teoretice 
de educație sanitară s-au luat

Crescut și educat
^țde îpartid

Casa, părinții, rudele, locu
rile natale și pe acei care 
1-3U dat un sfat, sau l-au în
demnat să plece din sat, nu-1 
va uita niciodată. Cite amin
tiri de neclintit și cit de pu
ternic i s-a întipărit in minte, 
viața pe care a trăit-o înainte 
de eliberare încă de pe a- 
tunci, din anii copilăriei ii 
frăminta gindul să învețe o 
meserie, să ajungă om de nă
dejde in societatea în care tră
iește. Cînd vedea pe alți con
săteni că vin acasă inibrăcați 
bine și că au meserie Pupăză 
Dumitru nu se mai sătura pri- 
vlndu-i și asaltîndu-i cu între
bările si discuțiile ce le purta 
cu ei. ’ Iată că, intr-o bună 
zi a anului 1951, împreună cu 
un grup de 100 tineri de prin 
părțile raionului Tîrgu Jiu, 
vine să lucreze pe marile 
șantiere de construcții ale Hu
nedoarei- Ajuns in mijlocul u- 
nui colectiv de brigadieri har
nici.

A lucrat mai intii într-o 
echipă de dulgheri, după care 
a fost trimis la C.S.H. și s-a 
calificat în meseria de strungar. 
Odată cu trecerea anilor Du
mitru, s-a statornicit la A.CR. 
din I.C.S.H., unde lună de lu
nă a fost fruntaș în muncă

După întoarcerea sa din ar
mată a început iarăși munca 
la LC.SH., dar de astă dată, 
conducînd o echipă ide forjori 
tratar.’entiștl. Șeful secției, or 
ganizația de bază și alți oa
meni , cu care vei sta de vor
bă, vor relata despre activi
tatea depusă de comunistul 
Pupăză Dumitru, numai lucru 
ri bune.

Brigada pe care o conduce, 
a economisit în 11 luni din a- 
cest an 300.000 lei, proveniți 
din recondiționările de arcuri 
și diferite piese mecanice-

7- , ;»“ ■. ■ ne am și este
fp'-jf’it dn, rțitgru’ CC sî P<? t>»"- 
mat în Hunedoara. De multe 
ori stă și se gindește cum și 
c" trebuie să facă să-și valo
rifice și mai mult forțele sale, 
f-nri si mai folositor societății 
noastre socialiste și partidului 
ca«e l-a crescut și educat.

educații e i
și măsuri cu caracter practic 
astfel :

1. S-a creat climatul nece
sar pentru munca educației 
sanitare curățindu-se sala de 
clasă ; curățirea parchetului, 
covoarelor, etc.

2. S-a făcut un control me
dical asupra afecțiunilor ma
nifestate la elevi, constatindu- 
se că peste 26 de elevi din 
clasă sufereau de focare a- 
migdalîene, carii dentare, a- 
fecțiuni otice, nazale etc. In fa
ța acestei situații — după o 
consfătuire intre medic, părinți 
și diriginte, s-a trecut la tra
tament.

Din îndemn propriu, dr. To
mescu Luciăn, colaboratorii 
săi dr. Mălai loan și dr. 
Iancovici Ghizela — au con
simțit să muncească de trei 
ori pe săptămînă cîte două ore 
pentru ca tinerii școlari să 
fie vindecați și să poată face 
față procesului de asimilare a 
cunoștințelor școlare.

3. Pentru fiecare elev s-a 
întocmit un „dosar sanitar" 
care cuprinde toate analizele, 
iar pentru elevii cu diferite a- 
fecțluni s-a întocmit un grafic 
după care se face tratament și 
se urmăresc progresele.

4. S-a trecut la organizarea 
grupei sanitare dintre cei mai 
buni pionieri, care primesc 
săptăminal instrucțiuni sanitare. 
De subliniat că elevii din gru
pa sanitară se ocupă de sănăta
tea întregii clase, conduc la 
tratament pe cei bolnavi, apli
că tratamentul medicamentos 
ia elevii cu mici afecțiuni, fac 
control asupra igienei indi

viduale și colective.

Pentru
Se schimbase aproape totul 

în hală. Ți se oferea acum 
un tablou deosebit de cel obi
șnuit zilelor de pînă aici. A- 
muțiseră zgomotele macarale
lor, ale cuptoarelor și oda
tă cu acestea și scrîșnetul 
valțurilor. „Șerpii de foc“ dis
păruseră și ei. Oamenii nu-i 
mai găseai la locurile obiș
nuite pînă aci. In ajutorul la- 
minatorilor „îmblînzitorilor" 
șerpilor de foc — au venit lă
cătuși, electricieni șl sudori. 
Tot pentru ei lucrau și unii 
strungari care executau felu
rite piese.

☆
Laminorul de 800 mm. in

trase în reparație. Zidarii au 
demolat și au început să re
zidească cuptorul nr. 6. La 
celelalte cuptoare începuseră 
numai unele reparații curente 
și lucrările de la capacele cup
toarelor industriale. Lăcătu
șii și electricienii s-au împăr
țit în mai multe grupe. Unii 
la macarale, alții la Jinia de 
laminare, la cajă sau’ la pos
turile de cor >andă. Aceasta a 
fost la început.

Pentru asemenea reparație 
mijlocie, o lucrare grea, în 
grafic erau prevăzute 10 zile. 
Mult, cînd este vorba ca în 
acest timp agregatul să nu 
producă — și puțin, cînd faci 
socoteala cite piese trebuie 
verificate, demontate, unele 
recond’ționate sau înlocuite. 
Lucrări, o sumedenie. SI to
tuși, acești oameni curajoși, 
și-au propus s-o realizeze nu
mai în șapte zile.

Cele două macarale Tigler 
au fost unul din principalele 
obiective de lucru. Sus la ma
carale, în planul doi al halei, 
au urcat odată cu electricienii

sanitare
5. S-a extins educația sa

nitară și asupra familiei. Ast
fel la ședințele cu părinții pe 
clasă, avem in cadrul ordinei 
de zi și un punct de educație 
sanitară. Pline de interes au 
fost temele : Igiena in familie, 
Alimentația și îmbrăcămintea 
copilului etc.

De subliniat că medic„l cla
sei se deplasează împreună cu 
dirigintele făcînd vizite la do
miciliul elevilor, extinzind ca
racterul practic al muncii de 
educație sanitară și asupra 
mediului in care trăiesc elevii.

In urma acestor măsuri de 
educație sanitară roadele au 
și început să apară. S-a for
mat conduita educației sani
tare la elevi, se respectă igie
na individuală și colectivă, se 
previn bolile infecțioae etc.

Pentru ridicarea nivelului la 
învățătură măsurile au contri
buit și contribuie din plin, in- 
trucit într-un corp sănătos se 
dezvoltă și o minte sănătoasă 
(memorie, gindire săratoasă) 
și rezultatele slnt din ce în 
ce mai bune.

Munca de educație sanita
ră aplicată la clasa V a A a 
dat roade umplind de 4ai curie 
inimile părinților — care în 
proporție de 90% sînt munci
tori siderurgiști — a umplut 
de bucurie și recu -ștință 
pentru grija partidului și gu
vernului care se preocupă să 
asigure copiilor o viață feri
cită, să fie sănătoși, să i reas- 
că puternici, demni construc
tori ai socialismului.

Prof. C. IORG VAN 
dirig. clasei a V-a A Șc. Medie 

Hunedoara

trei zile
și lăcătușii — printre care 
comunistul Bumbaru Gheor- 
ghe, utemistul Florea Teodor, 
de la laminoare — și cei din 
echipele conduse de Corne?. 
Gheorghe și Mangiopulus Pe- 
ricle de la montaj. Au înlocu
it roțile de rulare, au reparat 
axele de transmisie, nur eroși 
cuzineți și alte piese. Au nitu
it îmbinările construcției me
talice. Alături de ei lucra și 
maistrul comunist Enășescu 
Gavrilă de la secția montaj și 
reparații, cunoscut ca un om 
energic priceput și calculat 
in acțiune. El ne-a declarat:

— Este o lucrare grea. Dar 
oamenii noștri sînt dirji Tot
deauna ei au fost capabili de 
fapte îndrăznețe. Șl acum, îm
preună cu cei de la laminoa
re, vom cîștlga din nou a- 
ceastă cinste. Sperăm ca re
parațiile laminorului să le ter
minăm cu trei zile mai îna
inte. Avem această încredere, 
deoarece cunoaștem forțele și 
capacitatea oamenilor. Aici 
lucrează, la linia de rulare a 
macaralelor Tigler, una din
tre cele mai .,tari“ echipe de 
la montaj, cea a comunistului 
Kenedek luliu, și alături de 
ea, a altui comunist: Bușling 
fuliu. Aceste echipe, cu ceilalți 
muncitori care participă la re- 
reparații se întrec — pentru a 
cîștiga cele trei zile avans — 
să facă reparații de calitate 
mai bună, pentru ca laminato- 
r’i, nășind în noul an — cînd 
sarcinile de plan pot fi sporite 
— să se poată din nou da 
viață sarcinilor puse de partid.

In jurul celor trei caje, cî- 
teva grupuri de lăcătuși și su
dori, „înarmați" cu tot felul 
de scule. Lucrau, că aproape 
n-aveau timp să-ți dea mă
car un răspuns. Demontaseră

Furnaliștl, oțelari, laminatori, turnători și 
teca tehnică din cadrul casei tehnicianului 
hunedorean, vă pune la dispoziție reviste 

----- ................................... i acestea :

„Oțelul"

- * —------r------- r-
Consultați conținutul cîtorva din 
(Influența temperaturii aerului 
asupra măririi zonei oxidante. 

^Reducerea conținutului de sulf 
al fontei.
Inovații recente la întreținerea 
și reconstrucția furnalelor.

A
Folosirea gazelor naturale cu 
presiune înaltă drept combus- 
jtibil pentru cuptoarele Martin, 
îndepărtarea mecanizată a zgu
rii din camerele de zgură a 
cuptoarelor Martin 
^Reducerea șutajului de la capul 
lingoului de oțel calmat. 
(Cercetări asupra întrebuințării '<*’• 
oxigenului pur la procesele de 
►afinare.
Utilizarea oxigenului la repara-1 
rea vetrelor și mărirea dura- » 
bilității lor. ie

Folosirea unei mașini de 
cui electronice in biroul 
secții de laminoare.

★ 
eal- 
unei

1
Contribuții la teoria amestecu
rilor de formare întărite pe 
cale chimică.
Turnarea cu precizie în forme 
'de nisip.
Producerea și 
fontei cenușii 
centrifugare.
Despre cubiloul încălzit cu 
cocs și gaze.

întrebuințarea 
turnate prin

★
Problemele automatizării coc- 
seriiler. „Mecanizarea 

matizarea”

complet cajele, înlocuîseră u- 
nele piese printre care și pi
ulițele de reglare de la caja 
degrosesoare. Vă dați seama, 
că o singură piuliță din aces
tea cîntărește circa 400 kg ? 
Au fost înlocuiți un număr 
mare de cuzineți, plăcile de 
glisare și rolele angrenate. Zi 
și noapte au lucrat pentru ca 
reparația să fie terminată îna
inte de vreme.

Exemple de curaj și elan au 
dat mulți muncitori dintre 
care nu lipsesc utemistul An
drei Constantin, Albu loan și 
cei din echipa Iui Andrășescu 
Gheorghe. Ei au fost ajutați 
in muncă efectiv de lamina- 
torii Ilea Iordan, llașcu Gheor 
ghe, Cosma Gheza, Tâmaș 
Francisc, Bairas lanis și alții.

Dacă acestea sînt numai ci- 
teva din importantele lucrări 
pe care le-au executat in ca
drul reparațiilor laminorului 
de 800 mm. trebuie spus că 
un merit deosebit îl au și elec
tricienii. El s-au menținut in 
același ritm de lucru eu verifi 
carea și punerea Ia punct a 
instalației electrice. La linia 
de laminoare, cei eare s-au e- 
vidențiat mai mult, sînt cei 
din echipele conduse de co
munistul Sider Francisc, Bin
der Matei, Bucluc Ștefan. 
Printre cei care le-au insuflat 
elan și încredere este însăși 
comunistul Lazăr Filip, secre
tarul organizației de bază, 
care a participat efectiv la re
parații, fiind mereu un exem
plu mobilizator.

I. GARAIACU

10/1951

16/1959

10/1959

7/1959

auto-

nr. 6/1959

nr. 6/1959

nr. 3/1959

nr. 6/1959

nr, 6/1959

nr.

nr.

nr.

nr.

a 
de

Ș» 
nr. 8/1959

biăUo- 
combina 
specialitate.

„Oțelul"
„întreținerea și repara
rea utilajelor” nr. 10/1

„Oțetul"

„Oțelul"

•„Oțelul”
; /;

1
„Metalurgia” nr. 10/195J

„Mecanizarea și auto
matizarea" nr. 8/1959

„Metalurgia"

„Metalurgia"

„Metalurgia"

„Turnătoria"

In [așteptarea lai 
MOȘ GERILĂ 

(Urmare din pag- I)

plină activitate de pregătire a 
pomului de iarnă. Hirtii mul
ticolore răvășite pe fiecare 
măsuță sint modelate de că
tre mîini mici pricepute. Se 
confecționează animale, cîu- 
percuțe de hirtie, globuri ro
șii cu buline albe.

O fetiță blondă se chinu- 
ie să lipească o ciupercuță 
roșie, iar alta confecționea^, 
după aparență, un cline dar, 
îmi atrage Contrariată atenția 
că figura nu reprezintă frici - 
decum un cîîne ci o pisică.

îngrămădită într-un colț 
zestrea pomului de iarnă își 
așteaptă utilizarea. Și aci sa
la este plină de ursuleți gal
beni, păpuși cu leagăne și că
rucioare.

Luminile vieții au răsărit 
pentru acești copii ai căror 
părinți n-au știut ce este a- 
devărata copilărie Ne-a ră
mas în minte cit de frumos 
știu să zîribească copiii zi
lelor noastre. Cu cită bucurie 
așteaptă serbarea pomului de 
iarnă 1 Cîntecele, dansurile și 
poeziile învățate vor aduce 
iernii un mesagiu, imaculat al 
inimilor acestor copii. Alături 
de hîrtiile multicoloie de sta
niol, de coșuiețe miei, cînte- 
cul copiilor. în așteptare, ră
sună vesel ca un început de 
fulguîală zglobie,

Moș Gerilă 
Bine ai venit >a noi.



INFORMAȚII DE PARTID
Zurs de instruire

In scopul înarmării secreta- 
■ilor organizațiilor de bază 
P.MJI. șl a locțiitorilor aces- 
.ora cu diferite cunoștințe în 
egătură cu munca politico-or 
ranizatorică, comitetul orășe- 
>esc de partid a organizat un 
:urs de instruire.

La acest curs sint predate 
ie către membrii-biroului co
mitetului orășenesc de partid, 
ecții privind felul cum tre- 
sie să muncească organizați- 
« de bază din întreprinderi și 
Btituții în vederea mobiliză- 
1 salarîațîîor la îndeplinirea 
ncinllor ce le revin in sec
erele for de activitate.
La ultima instruire ce a 
rut ioc vineri după-masă, in 
ața cursanților au vorbit to
varășii Iaceb Ladislau șl Fren- 
oni Lazăr membri al birou- 
ui Comitetului orășenesc de 
>artld Hunedoara

•lăsară bfne venită
Pentru buna desfășurare a 

tavățimtetulul de partid. Ia 
eețîa l-a furnale biroul or- 
jadzație! de bază a luat boU- 
•frva ca membrii biroului să

Faptul ca ia toate aceste

O rezervă
După cite am constatat din 

practică de toate zilele, cără
mida refractară ce se foloseș
te la zidirea capace'or de la 
cuptoarele adinei, ajunge să 
se consume în timpul exploa
tării doar o pătrime din lun
gime și foarte rar o doime din 
lățime. Aceasta din motivul că 
trebuie reparat sau demdlat 
templet capacul deoarece în- 
®pe sa se surpe, fie din cau
za zidirii necorespunzătoare de 
către muncitorii se .ției cup
toare industriale, fi’ din cau 
ză că nu se folosesc suficiente 
cărămizi, format par.ț. h car’ 
se adaugă de multe ori și 
proasta calitate a cărămizilor. 
Deci indiferent care sint CCu- 
aele ce duc la demolarea capa
celor, ftebuie știut că de pe 
urma acestora rezultă foar
te mare cantitate de cărămidă. Ing. PACURARU EUGEN

Forța colectivului
Transformările petrecute la 

secția l-a furnale in ultimele 
luzi și. îndeosebi indecembri- 
e, sînt elocvente. Desigur, ar 
Ti bine să cunoaștem mai în- 
tii despre ce transformări este 
vorba și ds ce au fost ele 
necesare Mai fntîi citeva ci
fre. Excepting lunile iunie, 
iiîlip și august, cînd mânui 
nici nu putea fi îndeplinit, in 
lunîla- următoare — *«pțen»Vrip 
octombrie și o parte din no
iembrie — realizarea planu
lui se făcea la limită. La, in
dicii da utilizare se obținea 
o depășire doar de 1—2 pro- 
etete, orele de întreruperi ac
cidentale, din cauza proastei 
calități a reparațiilor se ridi- 
eau la 20—30, iar în primele 
3oî?ă săpOmini ale lunii noiem 
brie turn aide au produs abia 

forme de invățămînt lecțiile 
sint predate la zi, se datorește 
acestei măsuri.

Metoda aceasta este bine 
venită și se recomandă să fie 
extinsă și aplicată și de alte 
organizații de bază unde în- 
vățămlntul de partid este ră
mas în urmă.

Neglijență 
în munca cu agitatorii

Faptul că agitatorii din 
combinat au fost instrulți în 
ultima vrene de citeva ori la 
centrul de documentare, care 
funcționează pe lingă cabine 
tul de partid, asupra unor pro
bleme generale ale muncii de 
agitație, a făcut ca unele bi
rouri ale organizațiilor de 
bază să neglijeze munca cu 
agitatorii. Așa a procedat de 
pildă biroul organizației de 
bază de la secția vagonaj. Aici 
pină in momentul de față, no
ul birou Încă n-a reușit să 
instruiască agitatorii despre 
problemele concrete ce stau 
în fața organizației de bază 
și în față secției. Or, acest lu
cru constituie o încălcare a 
recomandărilor partidului, care 
arată că agitatorii trebuie in- 
struiți periodic asupra celer 
mai importante probleme pri
vind munca coneretă de Ia lo
curile de muncă respective.

Este de dorit ca in viitorul 
cel mai apropiat biroul aces
tei organizații de bază să 
pună capăt neglijenței și să 
instruiască periodic agitatorii.

ne folosită
de diferite mărimi, ce nu se 
mai poate folosi li capace Și 
care se încarc® în vagoane și 
se aruncă ie halda de zgură.

Eu propun a se valorifica a- 
ceastă cărămidă ce costă foar
te mulți bani, intrebuînțîndki- 
se acolo unde nu este nevoie 
de cărămizi întregi, sau in ul
tima instanță să se vîrdă a- 
celor oameni ai muncii ce-și 
construiesc locuințe individuale. 
Prin valorificarea acestei re
zerve s-ar economisi zeci de 
mii de lei.

Conducerea combinatului ar 
trebui să analizeze această si
tuație și să pună capăt — in
tr-un fel sau altul — risipei 
de cărămidă refractară ce per
sistă de multă vreme in ca
drul secției laminorul de 809.

cu 75 la sută din capacitatea 
lor, din lipsa materialelor de 
calitate.

Situația nu mai putea con
tinua. Trebuia intervenit ur
gent. Au fost mobilizate toate 
forțele, în fruntea cărora s-a 
situat organizația de partid, 
care le-a condus și le-a în
dreptat împotriva „forței** 
care se opunea — lipsurile. La 
început acțiunea a fost cana
lizată în direcția studierii și 
depistării cauzelor ce frînau 
munca colectivului. Apoi, tre
ptat, au fost elaborate măsu
rile corespunzătoare ce se im
puneau.

Acei oameni care prin com
portarea lor încălcau discipli
na socialistă, a muncii ca : 
Pelealbă Constantin, Afloarei 
Dumitru și alții, au fost în

Tineretul fabricii de agio-} 
merare este mindru de bilan- j 
țul fructuos din acest an și j 
merită laude mai ales pentru} 
succesele doblndite in acți- 1 
unite patriotice. Cele patru 1 
brigăzi de muncă patriotică^ 
ce cuprind un număr de 110 i 
brigadieri, au efectuat plnă> 
acum peste 15.000 ore mun-} 
că voluntară la înfrumuseța-} 
rea combinatului și a orașu- 3 
lui muncitoresc, colectînd in} 
același timp o cantitate de j 
peste 380 tone fier vechi. 3

Pentru aceste frumoase re- î 
alteări, la care o importantă} 
contribuție au adus-o brigă-} 
zile patriotice conduse de to>

/—' r—• — ’ r— r r^r^r^r^r^r^r^r^t

l „Brigadieri 3 
1 ai muncii patriotice" i

c 
(. f *. 
( 
c 
l 
C 
C 
t 
t 
(. 
L 
l 
l 
l 
(. 
C 
L
r varății Rențea Nicolae și 1 
r loan Ntcolae, comitetul oră-} 
£ șenesc V.T.M. Hunedoara cm 
ț acordat mai multor tineri,^ 
L printre eare, Gavrilovici Sa-} 
t —
L 
l 
t 
l 
V 
l L

va, Crețulescu Ntcolae. Du- 3 
mitrescu Ioan, Ghiorghișor 3 
Teodor și alții, insigna de} 
„brigadier al muncii patrioti- 3 
ce“. „
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corespondent 3

* Zilele trecute în sala tea
trului „Victoria** din orașul 
nostru tovarășa Constanța 
Stan membră a Consiliului 
Național al femeilor din țara 
noastră a conferențiat despre 
„importanța conferinței de Ia 
Fraga a F.D.IF-ului.“ Cu a- 
ceastă ocazie s-au dezbătut 
cele două probleme ce au con
stituit fondul conferinței de 
la Praga, a menținerii păcii

>

Tovarăși
Reînolți-vă 

din timp abonamen
tul la ziarul

.Uzina noastră,.
Abonamentele se 

fac prin difuzorii vo- ! 
luntari, factorii poș
tali și oficiile PTTR. 1

Costul unui abo
nament pe o lună
1.60 lei, pe trei luni 
4,80 lei, pe 6 luni
9.60 lei.

lăturați din secție și dîn com
binat. Unîi maiștrii și șefi de 
echipe nu țineau cont de pre- 
seripțiunile tehnologice de fa
bricație, lucrînd contrar aces
tora. Exemplu : Oprea loan și 
Mihai Toader, care au fost 
destltuiți din funcție și dați să 
muncească la prăjitoare. In 
scopul reîmprospătării cunoș
tințelor maiștrilor, a șefilor 
de echipă și a muncitorilor, 
au fost create cursuri de mi
nim tehnic, unde lecțiile sînt 
predate de ingineri capabili, 
bine pregătiți, cum sint to
varășii Marinescu Clement, 
Boloagă Ioan și Manea Hara- 
lambie. In consfătuirile de 
producție s-a discutat mult 
despre calitatea reparațiilor și 
respectarea timpului planifi
cat. Acest lucru l-au înțeles 
cei de la întreținere

Iată doar o parte din greu
tățile interne asupra cărora se

La un cer
O seară plăcută. Toamna și-a 

rărit pasul și a mai zăbovit pe 
la noi. Doar copacii goi lasă să 
le treacă prin ramuri ecouri de 
început de iarnă.

Pe o stradă liniștită răsună 
glasuri. Un grup de temei — și 
alături, un copilaș abia se tine 
de pasul mamei și al celorlalte. 
Femeile sint vesele, fiecare vrea 
să-i ajungă rîndul să spună cî- 
te ceva așa inert drumul li s-a 
părut prea scurt. In fața unei 
locuințe se opresc, apoi intră.

Este locuința tovarășei Lirica 
Opreanu din O.T. pavilionul 17 
apartament 4. Vreo 20 de femei 
s-au strins aci unde funcțio
nează cercul de citit nr. 1 din 
O.T.

Gazda grijulie aleargă prin
casă, aranjează scaunele și-și
poftește musafirele. Apoi începe 
să citească din rubrica „Ochiul 
gospodinei" a revistei Femeia 
unde au găsit o serie de rețete 
gospodărești, de sfaturi practi
ce, utile vieții de toate zilele. 
S-au mai citit articole și din 

I ziarul Scînteia. Au continuat să 
se sfătuiască, să discute prlete- 

CONFERINȚE
și a dezarmării totale precum 
și rolul femeilor in această 
acțiune de a deveni cele mai 
aprige propagandiste ale pă
cii. ir. continuare a rulat fil
mul sovietic „Pentru 100.000 
de mărci*4.

★
* In seara zilei de 18 decem

brie- a c Ia școala mediu O..M.

Noi cuptoare adinei
Recent la laminorul blu- 

ming 1000 a început construc
ția a încă trei grupuri o<: cup
toare adinei. Pentru ca aces
tea să poată intra in funcțiune 
la data planificată, herniei! 
constructori au pornit încă din 
prima zi de muncă o vie și 
susținută întrecere. Datorită a- 
cestui fapt, lucrările de exca- 
vațM au fost executate într-un 
timp record — 11 zile — iar 
turnarea betonului de egaliza
re și fundațiile de la coșurile 
de fum nr. 8 și 9 să se ter
mine pină acum.

In momentul de fața, fierarii 
betoniști din brigada tova
rășului Laszlo Ioan murceso cu 
rivnă pentru a termina cit mai 

putea acționa cu forțe pro
prii. Dar ce te faci cu cele 
care depind de alții ? Cum ar 
fț calitatea cocsului, în special 
a celui de la Hunedoara, care 
în lunile anterioare avea o 
rezistență sub orice critică — 
260 kg. Totuși și aici trebuia 
făcut ceva. Atunci, conducerea 
combinatului, comitetul de 
partid și conducerea furnale
lor, au intervenit, eerînd coc- 
sarilor să-și în t unătățească 
activitatea. Colectivul de coc- 
sari conștient că de el depin
de bunul mers al furnalelor a 
făcut totul pentru a îmbună
tăți calitatea cocsului fabricat 
de t i. Și iată că : cum produc 
un cocs jau.lt mai rezistent; 
290 kg.

Perseverența în muncă i-a 
dus ne furnaliștii de la secția 
l-a pe făgașul cel bun. Forța 
colectivului a ieșit și de da

nește, să-și facă planuri pen-i 
tru viitoarele cercuri de citit. 
Au participat o serie de tava- 
rășe recunoscute prin manca 
lor, printre care Șerban N.» 
Opreanu L., Ciomoș M. Femeile 
din brigada nr. 2 de muncă 
patriotică obișnuiesc să se în- 
tilnească și ele și să citească 
articole din ziare, reviste, nu
vele și versuri.

In cadrul aniversării a 12 ani 
de la proclamarea Republicii 
Populare Romine s-au organizat 
cercuri de citit cu tema „Să 
ne cunoaștem patria**. La cer
cul de citit care a avut loc în 
data de 8 decembrie a fost 
prelucrată expunerea toviră-, 
șului Gh. Gheorghiu-Dej la ple
nara Comitetului Central al 
P.M.R. din 3—5 decembrie i. c.

Dar activitatea cercurilor &<» 
citit nu se oprește aci, ea sd 
desfășoară cu mult elan de că
tre femeile din orașul nostru,- 
conștiente de Importanța asi
milării de noi cunoștințe și for
marea unai culturi teme uita* 
socialiste.

ZINA VESESCU

a avut loc în cadrul lectoratu
lui pentru ciclul 5—11, confe
rința cu tema: „Saxinlie e- 
ducației comuniste a tinere
tului*-. Cu această ocazie a 
conferențiat tov. profesoară 
Cornea Ellsabeta, care a ară
tat rolul familiei ca fcs*oc 
primordial al educați4! comu
niste.

repede montarea armăturilor la 
radier, în vreme ce brigăzQe 
de betoniști conduse de Botar 
Ladislau, Blaj Leon, Beu Na
poleon, Anghel Nicolae și alții 
fac intense pregătiri pentru 
turnarea fundației la coșul nr. 
7.

însuflețiți de hotărîrile ple
narei din 3—5 decembrie a.c. 
membrii acestor brigăzi car® 
primesc un prețios ajutor dJn 
partea tinărului inginer Po
pescu Lucian și a maistrului 
Rocher Carol, s-au angajat sâ 
termine lucrările ce le revin 
cu 10 zile înainte de termen.

ISTRATE ANDREI 
corespodent

ta aceasta învingătoare. Greu
tățile au fost înlăturate. Ele 
aparțin acum de domeniul 
trecutului. Rezultatele din lu
na decembrie confirmă aceas
tă afirmație. In 16 zile au fost 
elaborate 1198 tone de fontă 
peste plan, lucru ce a făeut 
ca în ziua de 13 decembrie 
angajamentul anual de 5.000 
tone, pe care cei ce deservesc 
furnalele 1—4 și l-au luat, să 
fie îndeplinit. Totodată indicii 
medii de utilizare realizați în 
cele 16 zile au fost cu 7,5 la 
sută mai mari decît cei plani 
ficați, inregistrîndu-se și o e- 
conomie per tona de fontă de 
35,58 lei.

Plenara C.C. al P.M.R. din 
3—5 decembrie a c. a pus în 
fața furnaliștilor sarcini noi 
mărețe pentru anul viitor. Ei 
însă își cunosc acum forțele. 
Sînt siguri că vor izbîndi.

N. IEȘEANU
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1 perspectivă Cupa „30 Decembrie"
Continuăm publicarea jocu

rilor din categoria B seria 111 a 
în returul campionatului pe a- 
nul 1960.

Etapa a Vlll-a
Tractorul Or. Stalin—lnd. 

Sîrmii C. Turzii ; C. S. Tg. Mu
reș— Gaz Metan Mediaș ; C.F.R. 
Arad—C.S.M. Baia Mare ; Ra
pid Cluj—Corvinul Hunedoara ; 
Recolta “ " .
Chimia 
A.S.A.

C.S. 
Chimia

Cărei—C.
Făgăraș -

Sibiu — C.F.R.
Etapa a lX-a

Oradea—C.F.R. Arad ;
Făgăraș—Tr. Or. Sta-

S. Oradea ;
A.M.E.F.A ; 

Cluj;

lin; A.M.E.F.A—C. S. Tg. Mu
reș ; C.F.R. Cluj—C. S. M. 
Baia Mare ; Corvinul Hunedoara 
—Gaz Metan Mediaș ; lnd. Șîr- 
mii C- Turzii— A.S A. Sibiu ; 
Recolta Cărei—Rapid Cluj.

Etapa a X-a ___
Gaz Metan Mediaș—A.M.E.F.A 

C.S. Tg. Mureș—Corvinul Hu
nedoara ; Rapid
Făgăraș ; C.F.R. Arad—Tr. Or. 
Stalin; A.S.A.

Cluj—Chimia

Sibiu—Recolta
Oarei ; C.S. Oradea — C.F.R 
Cluj ; CS.M. Baia Mare—Ind. 
Sirmii C. Turzii.

zile în ora- 
s-a des- 

regională de 
căreia și-au

* Ieri a lua sfîrșit întîinirea 
internațională de gimnastică 
dintre reprezentativele R.P. Ro- 
mină și R. P. Chineză. Gimna- 
știi romini au terminat în
vingători, la băieți, cu scorul 
de 277,15 p, la 276,25 p.. iar 
-la fete, cu scorul de 189,49 p. 
la 181,45. p.

* Echipa reprezentativă de 
handbal în 7 a R.P. Romină 
a întrecut ieri reprezentativa 
R. Cehoslovacă cu scorul de 
fi—5. Victoria este foarte pre
țioasă deoarece Teprezentativa 
țării noastre a întrecut echipa 
campioană mondială-

* In deschidere s-a disputat 
întîinirea dintre echipele Di
namo București si Spartak 
Kattowice. întîinirea care s-a 
disputat în cadrul Cupei cam
pionilor europeni — la hand
bal în 7 — a luat sfîrșit cu 
scorul de 14--11 in favoarea 
bucureștenilor. Deoarece pri
ma partidă s-a terminat la e- 
galitate 13—13, Dinamo Bucu
rești s-a calificat pentru eta
pa următoare, urmînd a întîl
ni campioana cehoslovaciei — 
Dukla Praga.

* In sala de festivități a 
uzinelor „23 August" București 
s-a disputat ieri întîinirea in
ternațională de box dintre echî-

pele Metalul M.l.G. și T.U.L. 
Finlanda. Pugiliștii bucureș- 
teni au cîștigat întîinirea cu 
scorul de 10—8,

Timp de două 
șui Alba - Iulia 
fășurat competiția 
volei, în cadrul 
disputat întîietatea, pentru cu
pa „30 Decembrie", 8 echipe de 
băieți și 4 de fete. La această 
competiție clubul sportiv Cor
vinul Hunedoara a fost repre
zentat de echipa de volei — 
seniori. Jucînd în cadrul se-, 
riei a Il-a, deși numai după 
șase antrenamente, seniorii 
hunedoreni și-au dovedit supe
rioritatea incontestabilă din 
punct de vedere a pregătirii 
tehnice. In prima zi ei au dis
pus de formația echipei Aurul 
Brad cu scorul 2-0 (15-9 ;
15-6).

In jocul cu reprezentativa 
orașului Cugir hunedorenii au 
ieșit invingători, tot cu 2-0 
(15-1; 15-3). De menționat este 
că jocul s-a desfășurat cu ac-

țiuni rapide ce a făcut ca primul 
set să fie cîștigat de hunedo
reni în numai 6 minute, iar 
al doilea set în 8 minute.

Cu reprezentativa orașului 
Hațeg, hunedorenii au susținut 
disputa în aceeași zi. Și cu 
formația hațegană hunedorenii 
au prestat un joc eficace. Deși 
în formația Corvinul au jucat 
trei juniori (Herban Adrian, 
Dombrovski Victor și Helerman 
Hurt) jocul s-a terminat cu 
scorul de 2—0 (15—7 ; 15—3) 
pentru hunedoreni calificîndu- 
se astfel pentru jocul final cu 
formația gazdă din Alba-Iulia.

In jocul final, pentru cîști- 
garea Cupei 30

a

Intiiniri
pa Corvinul

Decembrie echi- 
dovedit aceeași

D e p e s f e hotare
* Meciul pentru titlul mon

dial feminin de șah dintre E- 
lisabeta Bikova și Kira Zvorî 
kina a continuat cu desfășura
rea partidei a 7-a. Victoria a 
revenit la mutarea 25-a jucă
toarei Bikova. Acum, scorul 
este de 4—3 în favoarea cam
pioanei lumii Elisabeta Bikova.

* Concursul internațional 
masculin de patinaj artistic de 
la Moscova a fost cîștigat de 
campionul european Karel 
Divin (R. Cehoslovacă). Pe 
locul doi s-a clasat campionul 
unional Lev Mihailov.

* După 11 runde, 
neul internațional de 
ia Riga continuă să
că marele maestru Boris Spa
sski cu 9M> puncte ‘urmat de 
Mikenas 9 puncte și Tolus 81/?.

Din campionatul francez

Din campionatul italian

în tur- 
șah de 
condu- ——

Monaco — Nitnes
Stade Francais — Nice
Lion — Toulouse
Le Havre—Racing Paris

0-1
2—3
1-2
2—2

<Os maneSe mai&riajfeSiw0 
îiP» IIUmiBt lii til tC: AVUȚIE

La rubrica de sport a zia
rului nostru au apărut în ulti
ma vreme citeva 
care au fost criticate 
lipsuri din a :tivitatea 
Corvinul, in folosirea 
materiale sportive etc. 1 
zînd acestor articole 
clubului Corvinul a trimis re
dacției citeva scrisori din care 
extragem :

„Sîntem de acord cu apa
riția articolului critic privind 
activitatea pe care a avut-o 
secția noastră de rugbi în cam
pionatul din acest an, articol 
publicat în „Uzina noastră" 
783 din 30 noiembrie 
articol ne-a ajutat pe de o 
parte să analizăm — destul de 
tîrziu este adevărat — activi-

articole în
> unele 
clubului 
bazelor 

Răspun- 
Consiliul

nr.
a.c. Acest

1—0
1—2
1—2
1—0 

loc

Fiorentina — Padova 
NapoH — Bari 
Roma — Bologna 
Genoa —- Alessandria

La Hanovra a avut
ieri partida de fotbal dintre 
R. F. Germană și R.P.F, Iugo
slavia. După o partidă dispu
tată intilnirea a luat sfîrșit cu 
scorul egal 1—1.

* Tot ieri a avut loc și partida 
internațională de baschet dintre 
Franța și R.P. Polonă. Francezii 
au cîștigat la limită 64—63.

In cursul
chipa de volei 

sportiv Corvinul va continua 
să susțină citeva partide de 
cupă.

In primul joc voleibaliștii

lunii ianuarie e- 
a clubului

Spartachia
Spartachiada de iarnă din 

acest an va cuprinde un mare 
număr de sportivi, aproape 
15.000 numai în orașul nos
tru. In vederea bunei reușite 
au început pregătirile la mai 
multe discipline cum ar fi : 
tenis de masă, șah, popice, 
schi și altele. Comisiile de 
specialitate ale U.C.F.S. oră-

cri-
nr. 

pri-

care
la

tatea secției și să luăm măsuri 
de îndreptare pentru viitor".

Ca răspuns la articolul 
tic din „Uzina noastră" 
785 din 7 decembrie a.c. 
mim următoareie :

„Singura problemă pe 
n-am reușit să o punem
punct este pista stadionului 
vechi, motiv pentru care la 
Hunedoara nu au fost organi
zate concursuri atletice. O da
tă cu darea în folosință a nou
lui stadion sînt create toate 
condițiile pentru practicarea 
atletismului, pentru desemnarea 
cit mai 
tași și 
sportiv 
sar vor
ția va fi dotată cu tot 
lipsește".

multor sportivi frun- 
clasificați. Materialul 

și echipamentul nece- 
fi cumpărate iar sec- 

ce-i
(-.4

Pregătirea schiorilor
ln zilele de 19 și 20 decem

brie a.c., reprezentativa de 
schi a orașului Hunedoara a 
participat la primul concurs 
organizat în vederea deschi
derii sezonului sportiv' de 
iarnă. Concursul s- a desfășu
rat pe muntele Strajă — Lu- 
peni, regiunea Hunedoara. 
Din reprezentativa orașului 
fac parte schiorii Ghedeon 
Ghunter, tehnician, Rețișan 
Abel, oțelar, Osorheanu Petru, 
laminator, Tonch Herman, e- 
lectrician și alții.

Anallza muncii pe anul 
1959

Azi după masă ia orele 18, 
la sediul U.C.F.S. din orașul 
nostru vă avea loc ședința de 
analiză a muncii U.C.F.S. pe 
anul 1959. La această analiză 
sînt. invitați toți președinții 
asociațiilor sportive, profesorii 
de educație fizică, tehnicienii 
și secretarul clubului sportiv 
„Corvinul". Cu această ocazie, 
biroul orășenesc U.C.F.S., va 
înmîna premii în materiale' 
sportive activiștilor voluntari 
care s-au distins pe tărîmul 
muncii sportive.

siguranță, fiecare vo 
fructificîndu-și pregătir 
nică 
gret, 
voiți 
doua 
mul set îl cîștigaseră 
zultatul de 15-11), 
pentru faptul că gazde.: I 
au luat măsurile organiza: ard 
pentru menținerea ordine:

Se așteaptă ca în aceast 
situație să-și spună cuvinte 
Consiliul regional U.Cf .S c: 
ganizatorul competiției.

Lotul CORVINUL : Pănoi 
Nicolae, Iacob Alexandru. Stc 
ianov Aurel, Severineanu Iosi 
Crișan Aurel, Dombrovset 
Victor, Șerban Adrian, Igna 
Vasile, Bartoș Ștefan.

-:alis 
ea teh- 

și condiția fizică. C. re- 
hunedorenii au f: s: ne-j 
să renunțe în pa-.ca d 
a jocului (după ?• xil 

ci w

viitoare
hunedoreni vor întîlni la Pe 
troșani echipa UR.U.M.P., 4 
apoi se vor deplasa la Brii 
unde vor avea ca adversar e 
chipa Aurul din localitate.

da de iarnă
șenesc se preocupă de pregă 
tlrea materialului sportiv ii 
vederea bunei desfășurări 
spartachiadei și continuă ins 
crierile sportivilor care dores 
să participe la întreceri.

întrecerile primei faze 
spartachiadei de iarnă (faz 
pe colectiv) se vor desfășur 
după 1 ianuarie 1960.

Cuvinte î n c r u

p r’i n
u z i n ă
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ORIZONTAL : 1) Tuci — Materie primă necesară produ

cerii fontei. 2) Aliaj fier-carbon. — Se obține prin distilarea 
cărbunelui. 3) Repriză la tenis. — Vase de tablă. — Aliment 
4) Fete ! Predică. 5) Aleargă. — Dispozitiv care prinde la
olaltă piese. 6) Radu loan. —■ Rol fără miez! — Lină ames
tecată. 7) Loc de naștere (fem). 8) Pieptar metalic. — De pe o 
zi la alta (fem). 9) Culoare — Enunț — Pom. 10) Omenesc — 
Buclat. 11) A judeca — Melodie. 12) Cal — în întregime 
(fem). — Se încălzește în caupere.

VERTICAL : 1) Element care în cantități mari dăunează
calității fontei — Produc furnalele. 2) Lichid cu gust acru — 
pregătit pentru luptă. 3) Clar — Metal întovărășit. 4) Țel ! — 
Ogradă. — Cui turtit. 5) Sem! fabricat din oțel. — Bio'. 6) Se 
produce din belșug la cocserie(pi.)- — Prelucra oțelul. 7.) Par
te componentă a furnalului — Se produce la Bluming. 8) Pro
fundă — Fire. 9) Ler ! — Care formează osul iliac — notă 
muzicală. 10) Tulei. — A păzi 11) Nume de femeie. - Oprire. 
12) Normă de stat — Măsură agrară — R.
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