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SPORIREA VITEZEI
de laminare - inițiativă valoroasă

tre- 
din 
să 

mai

La o astfel de anali
ză luase cuvîntui și to
varășul Palcău Octavian, 
secretarul organizației de 
partid de la bluming.

—- In expunerea sa la 
plenara C.C. al P.M.R, 
din decembrie tovarășul

începînd de prin luna 
noiembrie a anului 
cut în fiecare secție 
combinat începuseră 
se contureze tot
mult planurile de pers
pectivă penii u 1960. Se 
elaborau măsuri eficace 
care să ajute colectivele .Gheorghe Ghecrghiu-Dej
de muncă în îndeplinirea 
sarcinilor’ de producție 
sporite La analizele din 
acea vreme conducerea 
combinatului își exprima 
punctul de vedere : ' 
„Biumingul nu a reușit 
să iasă din moleșală. 
Aceasta trebuie să dea 
de gîndit întregului co
lectiv".

Primele măsuri — rezultate 
promifătoare

losite judicios. Biroul 
ganizației de bază 
conducerea secției au 
cordat o mare 
propunerilor și su; 
lor făcute de către co- . 
muniști, muncitori frun- i 
lași, tehnicieni și ingi- i 
neri. Apoi s-a lansat io | 
zinca prin care fiecare 4 
schimb de laminator! era f 
chemat să lamineze cet y 
puțin 125 lingouri in 8 ( 
ore. Agitatorn au pornit * 
și ei o activitate susținu
tă. Munca politică de , 
masă a căpătat un ca
racter viu și concret. Co 1 
mitetul sindical și orga
nizația U.T.M. și-au în- ' 
dreptat atenția spre mo- ' 
bilizarea întregului >:o; S 
lectiy în întrecerea soția 5 
listă. \

In anul acesta, colec
tivului de muncă de ia 
bluming îi revine sarci 
na să dubleze producția 
realizată anul trecut. No
ul agregat dispunea de 
astfel de posibilități, în
să ele trebuiau descope
rite și valorificate. Co
muniștii și-au luat acea
stă sarcină. In perioada 
aceea, se laminau intr- 
un schimb sub o sută 
de lingouri. Acest ritm 
nu putea să asigure în
deplinirea planului, 
îndată au început 
lizele în grupele de 
tid asupra felului
se desfășoară procesul 
de producție. Comuniștii 
au scos în evidență fap
tul că imense lezerve 
și posibilități nu sînt lo-

Obieciiv care nu mai poate 
fi stimulativ

In scurt timp în secție problemelor vitale 
lucrurile s-ău schimbat. 1 
Noile condiții create 
rezolvarea operativă

De 
aua- 
par- 
cum

ÎN CINSTEA CONFERINȚEI
M3B—— I i» »!■ un , iiw^i m, , iiljiunuii nmiiir— - ■ - 9

REGIONALE DE PARTID
sas

în douăzeci de zile 
cît într-o lună

întărindu-și 
realizările

preocupării

ne adresează, nouă la- 
minoriștilor, cuvinte pli
ne de imbold. încrederea 
ce ni se sacordă reiese 
și din chemarea partidu
lui : „'Este o datorie de 
onoare a laminoriștilor 
de a asigura prelucrarea 
producției de oțel prevă
zută.:."

cr
Și 
a- 

atenție 
igestii- 1 
re co- I

Agitatord att pornit \

Topitorii de la noua o- 
țelărie Martin a combina
tului siderurgic. Hunedoa- .tot atît cît s-a produs în 
ra obțin succese însemnate întreaga lună ianuarie, 
în întreterea pe care 6 
desfășoară pentru crește
rea indicilor de utilizare 
a cuptoarelor. In numai. 
20 de zile din această 
lună ei au elaborat peste

sarcinile de plan mai mult 
de 5.400 tone oțel, adică

S-au evidențiat în mod 
deosebit echipele conduse 
de prim-topitorii Orețt Pa. 
ui. Ispas Iulian, Karamalis 
Teodor și F.nache Constan, 
tin.

Faptele constructorilor
Muncitorii, inginerii și 

tehnicieni de pe șantierul 
noilor cupLiare acîncî în-

Furnaliștii reușesc să 
descarce în fiecare zi niai 
multă fotiiă decît preve
de planul, 
furnalele 
care

Datorită 
permanente a tovarășului 
Coti Emeric (clișeul din 
stingă) șef. de șantier 
la grup montaj în cadrul 
I.C.S.H -ului ritmul lu
crărilor pentru termina
rea înainte de termen a 
cuptoarelor adinei de la 
laminorul 
rit. De 
este unul 
pricepuți

GhedeonComunistul
Alexandru (clișeul din 
dreapta) cu întreg co., 
lectivul de muncitori 
din cadrul grupului de 
inntalații al I.S.S.H,. 
ului și-a realizat an
gajamentul luat în con.1 
ferința orășenească de 
partid pentru a intro
duce gazul metan la 
furnalele 5 —6 înainte^ 
de termen.

1.000 s-a niă- 
asemenea el 

dintre cei mai 
mentori.

Topitorii de la 
1 —4 printre 

s-au evidențiat e- 
ciiipele lui Chiroșca loan, 
Mîtcă Ilic, Cîndea Iosif, 
au produs numai în 19 
zie ale lunii februarie 
469 tone fontă peste 
plan, iar cei ce deservesc 
furnalele 5—6 alte 370 
tone. De la începutul a- 
nului, colectivele celor 
două secții de furnale au 
dat în afara sarcinilor de 
plan 2675 tone fontă.

DIN ACTIVITATEA 
COMISIILOR DE FEMEI

★ In cinstea celei de-a 
50-a aniversări a F.D.I.F.- 
ului, femeile din circum
scripțiile orașului nostru 
pregătesc două scenete „O 
zi obișnuită" de Victor 
Nițâ și „Dincolo de sîr- 
mele ghimpate,, de Iv.

Marfinovici în regia lui 
Pavel Grișan. Scenetele 
se vor prezenta în ziua 
de . 8 Martie pe scena ci
nematografului „Victoria".

* La sediul comitetului 
orășenesc de femei se va 
deschide o expoziție de 
lucruri de mină printre 
care rnileuri, fețe de masă 
din file și dantelă, rochi
țe, fuste și bluze pentru 
copii. Lucrurile ce se vor 
expune vor fi executate de 
femeile din circumscripții
le orașului nostru în în- 
IWipinarea zilei interna
ționale a femeii.

★ Comisia de femei de 
pe lingă comitetul de în
treprindere al I.C.S.H.- 
uitii a organizat în ca
drul grupurilor de șanti
ere, în luna februarie 15 
cercuri noi de citit. Cu a- 
ceastă ocazie au fost ți
nute recenziile „Povestea 
mamei" de Gladov și 
„Orașul de pe Mureș" de 
Francisc Munteanu. De a- 
semenea a fost inițiat un 
concurs între brigăzile de 
bună deservire la toate 
cantinele I.C.S.H.-ului.

timpină conferința regio
nală de partid cu fapte 
deosebite. Astfel, în cin
stea acestui eveniment ei 
au "eiișit să te’-mine cu 
cca. 7 zile înainte de vre
me înzidirea cuptoarelor 7 
și 8, pardo.i ile canalelor 
de fum, pre- nm 
tiucția coșurilor 
Zilele acestea în
le 7 și 8 s: va aprinde' fo
cul pentru uscarea lor.

jfctualităti 
tjunedorene

* Ieri dimineață la orde 
11 în sala cinematografu
lui „Maxim Gorki", Iova-' 
cașul Vasile Mârcu, direc
torul clubului „Alexandru 
Schia" a conferențiat des
pre ,,Politica P.M,R. de 
dezvoltare a agriculturii 
pe drumul socialismului".

* Ieri la orele 10 ia 
Clubul „Filimon Sîrbu" 
din OT. a avut loc c 
conferință cu tema „Rolul 
maistrului în procesul de 
producție „ținută de to
varășul inginer Ciorapciu 
Mircea.

* La cinematograful 
„Victoria" din orașul nos
tru rulează în perioada 20 
—24 II, a.c. filmul fran
cez „Tamango" iar la 
.iMaxini Gorki" fflinul, 
sovietic „Mumu". Cinema
tograful ,,Filimon Sîrbu" 
prezintă începînd de as
tăzi pînă la 25 II. filmul 
chinez :.Spio.ina din Hon 
Kong".

* Săplămîna trecută în 
, Librăria Noastră" din

calitate au apărut o 
ne de cărți noi printre 
re „Versuri alese" de 
Leonidze, ,,Nuvele"
Nagy Istvan, „Opere Ale
se" de Lu Sin, „Focul" 
volumul I și II de Henri 
Harbusse, „Jurnal de călă
torie" de Milcluho Maklai, 
...4 șaptea bucurie„ de 
Șuto Andras, pl(XH nopți„ 
povestiri de Eusebiu Cami- 

I Iar,

și cons- 
7. _și 8. 
cuptoare-'

Luta Jeana este una 
dintre vechile munci
toare din cooperativa 
„Drum nou". Pe lingă 
aceasta se mai adau.^ 
gă și faptul că este 
și o veche fruntașă în 
muncă.

ale 
ca 
de

producției au făcut 
realizarea unui riim_ 

în pag. 2-a)
și__________
a (Continuare

Io- 
se- 
ca-
G. 
de

Colectivul de muncă 
al Secției C\S.M. I se 
mîndrește cu prim-to- 
pitorul Topor Lcghin 
de la cuptorul nr. 3. 

-^El împreună cu echipa 
sa aduce o contribu
ție însemnată la spo. 
rirea producției de otel.

IN FOTO: Oțela. 
rul Topor Loghin.

BCIAIA 'DESE'RVl'RE -
cerințelor consumatorilorla nivelul

de sistemul defectuos în 
transportul local al măr
furilor și de aite defi
ciențe. In luna ianuarie 
am obținut beneficii ■ în 
valoare de 19.000 lei. E 
o sumă mică/ dar a-

vor

i/witnu

trecut 
lucrat

Zilele trecute redacția 
ziarului „Uzina noastră" 
a adresat tovarășului 
Szalasi Carol, director 
al T.A.P.L. Hunedoara 
cîteva întrebări privind 
rentabilitatea întreprinderii 
și asigurarea unei bune 
deserviri a oamenilor 
muncii.

— Se știe că spre deo
sebire de anul 
cînd T.A.P.L. a
nerentabil. în luna ianua
rie 1960 a-ți realizai be
neficiu. Vă rugăm să 
ne vorbiți despre preo
cupările colectivului dum
neavoastră in acest sens. 

Inițial, angajamen
tul nostru a fost ca anul 
acesta să obținem econo
mii de cel puțin 1 la su
tă din plan. Anul trecut 
pierderile care au făcut 
ca T.A.P.L. șă fie ne
rentabil au fost cauzate 
de fondul de amortisment 
al ■ complexului ; Corvinul

cesta este totuși meritul 
colectivului, este rezul
tatul unei munci mai or
ganizate. Transporturile 
locale de mărfuri care in 
trecut s-au soldat cu 
pierderi, în urma măsu
rilor aplicate, au asigurat 
o economie în valoare de 
8.000 lei,

Cit privește luna fe
bruarie, rezultatele pro
mit a fi mai frumoase. 
Pentru primele 20 de 
zile, beneficiile reprezin
tă cca. 100.000 lei. Este 
un început bun. Aceasta 
ne face să sperăm că

cu o instalație specială a 
cărei valoare se ridică la 
700.000 Iei.

Ceea ce ne încurcă 
deocamdată este restau
rantul Carpați. Localul 
este în curs de renovare 
de către I.G.O.H. dar

în viitor rezultatele 
fi mai bune.

— Orașul nostru 
te șt se dezvoltă de la o lucrările s-au sistat deși 
zi la alta. Cresc și 
țele maselor. In 
domeniu ce ne 
spâne ?

— Din punctul 
de vedere, în fața 
vului nostru stau 
mari. In ce privește lo
calurile, burgheziei îi e- 
rau caracteristice cocioa
bele de tot felul pentru 
a-1 putea înșela pe mun
citor. In socialism, res
taurantul este un local 
civilizat, care să satis
facă exigențele consuma
torului, ale omului nou 
de azi. Greutăți mai a- 
vem încă în acest sens. 
Cu toate acestea în ora
șul nostru se va face o 
cotitură în rețeaua de 
deservire. In restaurantul 
Metalul procesul de de
servire va fi automatizat

creț-

cerin- noi avem plan începînd 
acest cu 1 aprilie. In acest lo- 

puțeți

acesta 
colecti- 
sarcini

cal va fi un restauraut- 
cantină pentru prînz. Și 
aci se va introduce o li
nie automată pentru au- 
todeservire, cu o capa
citate de deservire a 200 
persoane. Seara va func
ționa restaurant clasa în- 
lîia, deservit de ospătari.

In curînd urmează să 
se deschidă în Piața Li
bertății 
iar în 
Lenin, 
elibera 
Gostat, 
cramă.

Ca o metoda care sa
tisface cerințele cliente
lei noi vom continua și 
în viitor să organizăm 

(Continuare în pag, 2.a)

bufetul „Expres", 
primăvară pe str. 
îndată ce se va 
actualul depozit 
se va deschide o
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Un muzician celebru — 

FREDERIC CHOPIN
♦ 

nor, capodoperă a litera-* 
furii muzicale universale. ♦ 
Partea a IlI-a a acestei ♦ 
sonate este celebrul Marș ♦ 
funebru. *

La 30 octombrie 1849 ♦ 
după o viață scurtă dar * 
fructuoasă pe ultimul său J 
drum, în sunetul Marșu-* 
lui funebru trecea spre ♦ 
cimitirul Pere Lachoisse,* 
Frederic Chopin. Dar ♦ 
mazurcile sale, valsurile, ♦ 
lirice poloneze, Sonata * 
in si bemol minor răsu- ♦ 
nă ca un omagiu cald, * 
p/pi de vibrație a acelei * 
prețuiri pe care omeni- J 
rea i-o păstrează lui * 
Frederic Chopin. ♦

PRIETENELE 
de la cefcul de citit

Se împlinesc astăzi 150 
de ani de cind într-un 
mic orășel de lingă 
Varșovia, in casa învă
țătorului Nicolas Chopin 
a văzut lumina zilei u- 
nul dintre cei mai mari 
compozitori ai lumii Fre
deric Chopin.

La o virstă fragedă 
studiază pianul, instru
mentul său preferat, cu 
profesorul Zywiy și mai 
tîrziu cu profesorul de 
compoziție Elsner. Avea 
de abia 7 ani cind sub 
privirile mamei pianistă 
și ea, compune prima sa 
lucrare, o poloneză pen
tru pian.

Dragostea pentru mu
zica populară devine u-

nul din motivele ~de in
spirație principală in 
creațiile chopeniene. Me. 
lodiile de un neobișnuit 
simț poetic sînt duioase 
sau pline de voie bună, 
senine sau clocotind de 
durere, oglindind cele 
mai felurite nuanțe ale 
sufletului omenesc. Ca
dența dansurilor popu
lare și armonia melodiei 
se reflectă in multe din 
cele 52 lucrări ale sale 
numite mazurci. La vîr- 
sta de 20 ani Chopin e 
suferind, dar cu o vigu- 
rozitate muzicală 
descris compune
două Concerte pentru 
pian și orchestră in 
mi minor și fa minor.

de ne- 
cele

Pleacă apoi la Paris 
unde devine un artist 
apreciat. Dorul de patrie 
și poporul său îl stă- 
pinește tot timpul. In 
această perioadă Frede
ric Chopin compune ba
ladele sale. Nedreptatea 
socială ii sbuciumă pu
ternic tinerețea. Se în
drăgostește de o nobilă 
poloneză Maria Wodzin- 
ska, dar fiind doar un 
biet muzicant ii este in
terzis s-o ia în căsăto
rie, și din această primă 
iubire nu-i rămine decît 
„Valsul de adio". Din ce 
în ce mai bolnav Chopin 
creează totuși opere ne
muritoare. printre care 
Sonata în si bemol mi-

în întîmpinarea Zilei —
- de 8 MARTIE

Femeile din combinatul sie de întreceri. Principalul 
siderurgic, întîmpină ziua: obiectiv al întrecerii îl 
de 8 Martie aducîndu.și constituie producția. Feme- 
aportul lor la îndeplinirea ile din secție, 
și depășirea planului pro
pus. Astfel în secția cerce
tări siderurgice cocs și
subproduse, unde 50 la
sută din personalul anga
jat sînt femei, se face simt- , sînt tratate celelalte o- 
țită din plin apropierea ce
lei de a 50-a aniversări a 
zilei internaționale a fe
meii. In entuziasmul: lor 
nestăvilit, au reușit să ob
țină rezultate din ce în ce 
mai frumoase.

încă de la începutul fu
nii februarie, s-au recons
tituit brigăzile de femei 
din care, fac parte labo-- 
i antele, funcționarele și in
ginerele secției. Aceste- 
brigăzi, sînt în. număr de 
trei, „Brigada Păcii",. ,.8 
Martie" și „A 50-a aniver
sare". De la înființarea a_ 
eestor brigăzi, activitatea 
lor se desfășoară în cadrul

■ întrecerii socialiste și este 
supravegliiâtă de o corni-

laborante, 
inginere depun eforturi 
neprecupețite pentru a fa
ce analize cît mai multe 
și cu rezultate cît mai pre
cise. Cu aceeași seriozitate

biective ale întrecerii, dis. 
■ciplina în producție și cu
rățenia la locul de muncă. 
In afară de aceasta femei
le secției cercetări side
rurgice mai au și alte ac
țiuni frumoase ca, pavoa
zarea secției cu lozinci, 
tablouri, fotomontaje, col
țul femeii, cercuri de ci
tit și altele. Pe lîngă o 
serie de lozinci care a- 
nunță sosirea zilei de 8 
Martie au fost expuse 
portrete lie luptătoarelor 
pentru pace din ilegalita
te, iar brigada „A 50-a 
aniversare" a executat un 
fotomontaj, cu aspecte 
•din viața nouă a femei
lor din patria noastră. De 

•asemenea „Brigada Pă-

cii“ a împodobit pereții 
coridorului secției cu ta
blouri ale marilor învă- 
țați, ce au pus bazele 
științelor fizico-chimice. 
De curînd au fost inițiate 
audiții muzicale organi
zate de „Brigada Păcii", 
la care au fost invitați 
și alți tovarăși din com
binat în afara celor din 
secție. De asemenea
va organiza un concurs 
Cine știe cîștigă cu tema 
„Figuri de femei 
tătoare pentru 
dreaptă".

Dar toate acestea sînt 
numai o parte din reali
zările brigăzilor de la sec
ția cercetări, față de pla 
nul ce și l-au 
pentru realizare 
8 Martie.

Lupta pentru
Drapelului de fruntașe fa
ce «a, aproape în fiecare 
zi, să apară ceva nou în 
secție, schimbîndu.i 
totul aspectul.
EUGENIA GHERGHEL1

se

lup-
cauza

propus 
pînă la

cucerirea

cu

Sporirea vitezei de laminare
(Urmare din pag. t-a)

producție de 125 lingouri 
laminate în 8 ore să nu 
mai corespundă posibili
tăților. S-a fixat apoi ca. 
obiectiv în întrecere să 
se lamineze 155 de lin
gouri pe schimb. La data 
cînd relatăm cele de față; 
și acest obiectiv și-a pier
dut caracterul stimulativ,. 
El a fost de mult depă
șit. In repetate rinduri:

pe schimb 
de lingouri.

■s-au laminat 
cîte 182—198
Cu prilejul alegerilor sin
dicale, laminatorii s-au 
angajat să realizeze în 
medie pe schimb 185 de 
lingouri laminate. Toate 
forțele sînt îndreptate a- 
c.um spre acest obiectiv 
care cu siguranță va a- 
-sigura îndeplinirea și 
chiar depășirea planului 
anual de producție.

Pilda comuniștilor 
călăuza activității colectivului

Pentru sprijinirea iniți'- -discuția grupei problema 
ativei de a spori 
de laminare îneît fiecare 
schimb să lamineze în: 
medie 185 de lingouri,, 
s-au făcut intense pregă
tiri. Grupele de partid au- 
analizat în primul rînA 
cauzele care provocau: 
dese defecțiuni la mac- 
ralele „Tighter".

Acum cîteva zile orga
nizatorul grupei de p ir - 
tid Fusoi Ilie din schim
bul condus de inginerul 
Eafaliu Njcolae, a pus în doar ca schimbul pe ca-

viteza: laminării cu regularitate 
în schimbul său 185 de 
lingouri în 8 ore. Comu
niștii au susținut cu pro
puneri concreie aceasta 
și s-au angajat să lup
te cu forțe sporite pentru 
ca viteza de laminari să 

■■crească.
Pînă o" de mult, noua 

inițiativă nu a fost în- 
țe.easă în întregime mai 
iu seamă de către ș4ii 

1 de schimb. Ei urmăreau

ani. In iarna vieții, via
ța îi pare mai frumoasă 
aecit toate pnniav'erile 
tinereții. Nimic n-o poa
te opri de la acțiunile 
obștești întreprinse 
femeile de pe strada

Cele 20 de femei 
la cercul de citit de 
strada E și-au 
ca la cinstea zilei de 
Martie, să se întruneas
că in fiecare joi după 
masă, pentru a citi cit 
mai multe materiale din 
revista „Femeia" arti
cole. din ziar închiriate 
femeilor și portrete de 
Luptătoare, Valeria Mo.-’ 
rine seu citește articolul 
din revista t-emeta „In 
curînd a 50-a aniversare 

E.Ul.r., de Carmen

O familie in casa că
reia e o liniște odihni
toare. Camera cu gust 
aranjată demonstrează o 
mină de gospodină harni
că. Maria Cervencovici 
îndreaptă cîteva lucrușoa- 
re de mină, își potrivește 
florile roșii artificiale din 
glastră, iar bunicuța Te- 
leki Maria, 
scaunele în jurul 
în timp ce o fetiță 
coade' lungi își caută 
răbdătoare cartea de 
torie.

E ora 6; gospodinele 
tinere și vlrstnice din str. 
E au venit la cercul de 
citit. O bătrînică cu fi
gura blîndă și ochii bla
jini își deapănă cîteva a- 
mintiri triste, din firul, a 
vieții. Borșan M. a îm-\ Zanti. 
plinit de curînd 60 Manevranta Vizuroiti

y.Ecaterina, ascultă cu a- 
care 

țările
In tinerețe- 

numai neca- 
în al

aranjează 
mesei, 

cu 
ne- 
is-

de 
sa, 
de 
pe 

propus
8

52- 
inirnd 
nouă, 
între

’ H

BUNA DESERVIRE

(Urmare din pag. 1-a)

In foto: Labo
rantul Virtan Ni. 
codim de la la
boratorul combi
natului făcînd o 
analiză mefalo- 
grafică.

| tenție nedreptățile 
lovesc femeile in 
capitaliste' 
n-a cunoscut 
zul, 
lea an al 
i-a răsărit 
O femeie

aci. ni
vieții in 

viața 
firavă

două virste 
terina citește 
închinat femeilor 
care ne mîndrim. Imagi
nea Margaretei de Ponce, 
președinta Uniunii Fe
meilor am .Argentina, 
ce poartă făclia luptei 
pentru libertate și drep
turi strXbate în sufletul 
tuturor. Ascultind feme
ile croșetează pentru ex
poziția de lucru de mi
nă, organizată în cin
stea Zilei femeii. O 
splendidă față de masă 
aintr-o aante/a vaporoa
să albă execută Silvia 
Frențoni. O broderie de 
'flori migălod/Se Nycolae 
Elena iar Maria Cerven- 
covici un goblen fin.

Au trecut cîteva ore, 
dar femeile se sfătuiesc 
în continuare, ca ade
vărate prietene. Fiecare 
își împărtășește din gri
jile și bucuriile zilnice si 
i'uzele rostesc cuvintele- 
„copilul meu", „fetița 
mea„, în timp ce dragos
tea pentru viața nouă, — 
socialistă este plină de 
farmec.

Țegu Eca- 
un articol 

cu

la nivelul cerințelor 
consumatorilor

Problemele producției să stea 
in centrul aieniiei noului corniței sindical

vechiului comitet 
și au ales noul 
de conducere, 

principalele pro-

Membrii de sindicat 
din cadrul laminorului 
de 650 mm. au analizat 
'.săptămîna trecută acti
vitatea 
sindical 
organ 
Printre
bleme dezbătute cu acest 
prilej, un loc de frunte 
l-au ocupat cele legate 
de procesul de producție. 
Astfel, darea de seamă 
prezentată cît și parti-

inițiativă valoroasă
să
sporită 
soarta 
schimbul

realizeze 
fără 
pro- 
ur- 

pre

ic-1 conduc 
o producție 
ai interesa 
ducției din 
mător. De multe ori
dau schimbul în condiți- 
uni necorespunzătoare, 
cuptoarele rămîneau goa
le, alte defecțiuni uu se 
raportau, etc Organiza
ția de partid a intervenit 
la timp și în această pro
blemă și a irasat sarimă 
comuniștilor de la cup
toare să urmărească în
deaproape felul cum se 
asigură linia de lamina
re cu lingouri calde. 
Maiștrii comuniști Sem- 
ciuc Samoilă și Munfea- 
nu loan în fiecare zi a- 
r-dizează din timp eu șe
fii de echipă de la cup
toare, cu cuptorani ș: 
iochiștii situația încărcă
rii cuptoare-cr adinei și 
se iau măsuri operative 
îneît, schimbul următor 
să poată lamina d n 
plin. Pentru întărirea 
crlaborăt' între schim
buri luptă și tovarășul 
Rădoane Gașpar, Ștefan 
Alexandru, sau Bolea 
loan.

Inițiativei de a se spor* 
viteza de laminare i s-au 
alăturat toți comuniștii 
din secție, utemiștii și 
muncitorii fruntași. Prin
tre ei se numără comu
niștii Zăvălaș Vasile, Giu- 
ra Alexandru, Martin Vic
tor, Lovasz loan, Grigo- 

•reanu Ioan (iitemist), Stoi
ca Zaharie, Vlădoianti 
Constantin și mulți alții 
Rezultatele de pînă acum 
(în ianuarie s-au produs 
7.009 tone, iar în prima 
jumătate a lunii februarie 
2.744 tone laminate peste 
plan), arată ca pilda co
muniștilor trebuie urmată 
de întregul colectiv de la
minatori.

C. ILIESCU

sau

Elevii școlii profesio
nale caută să-și însu
șească tainele meseriei 
tot mai mult. A- 
cest lucru se realizea
ză cu sprijinul profe- 
sorilor. Iată în fotogra
fia de mai sus pe 
maistrul instructor Dia 
conu loan îndrumînd 
pe elevul Aldea I.

ansamblu 
personalului 

rezultatelesis-
deservire pre- 
o calificare 

a perso- 
preocupări a-

au 
acele 

ca 
al

ia- 
fie

cipanții la discuții 
scos în evidență 
lipsuri care au făcut 
planul de 
laminorului 
nuarie 
realizat

Noul 
care a 
toria să tragă concluziile 
cuvenite din discuțiile ce 
s-au purtat, să țină sea
ma de propunerile făcute 
și în lumina sarcinilor 
re-i revin să acorde o 
mai mare atenție princi
palelor probleme de care 
depinde îndeplinirea și 
depășirea planului de 
producție pe anul 1960.

producție 
pe luna 
să nu 

întregime.
a.c.
în 
comitet sindical 
fost ales, are da-

lunar cîte două expoziții 
de artă culinară, care pot 
contribui la mai buna 
deservire.

— Perfecționarea 
ternului de 
supune ’ și 
superioare 
naiului. Ce
veți in această privință?

— Da. dezvoltarea 
conștiinței socialiste, ridi
carea calificării, sînt do
uă probleme care ne pre-, 
ocupă. Avem oameni cu 
care ne mîndrim. Muzi- 
caș Ștefan, Bratu Andrei, 
Lică Ilie, Babușcov Pe
tru și Ștefani Ecaterina, 
putem spune că sînt os
pătarii cei mai simpati
zați de publicul consuma
tor. Același lucru putem

spune și despre gestionâ
nd Tatu Petru de la bu
fetul din Piața Nouă.

Privind în 
calificarea 
de deservire,
nu ne mulțumesc. Tocmai 
de aceea am luat măsuri 
pentru deschiderea unui 
curs de perfecționare * 
calificării. Nu toți cei în
scriși au înțeles însemnă
tatea acestui curs. Ospă
tarul Băcuț Aurel, Drîmbă- 
reanu Viorica, Grigore 
Nicoleta, Bogdan Maria 
și alții nu s-au prezentat 
decît la una sau două
lecții. In acest sens con-- 
ducerea T.A.P.L. studiază 
măsurile ce trebuie să le 
aplice în viitorul apropiat 
astfel în îi să asigure 
hunedorenilor o deservire 
promptă ■ și civilizată.



Să^facerr^ din^ Hunedoara Un comitet de bloc cu o activitate rodnică
M

un oraș al florilor...
Din inițiativa Comite- 

' tului executiv a! sîatu- 
1 lui popular orășenesc, 

rscent a fost organizat 
un curs pentru instrui
rea comitetelor de cir
cumscripții, străzi și blff. 

i curi. Acest curs s-a des- 
i fășurat în zilele de 15, 

16 și 17 februarie la 
' care au participat peste 

400 cetățeni.
' In ultima zi a cursu-
1 lui, comitetul cetățenesc 

din strada C, O.M, a 
prezentat un raport de 
activitate 
părtășit 
metodele 
losite în
tățenilor la 
problemelor obștești, ex
periența acumulată în 
decursul existenței sale, 
precum și alte aspecte 
pozitive și negative din 
activitatea sa.

Deoarece ne aflăm în 
prag de primăvară, ano
timpul cîid se începe 
bătălia pentru a aplica 
în viață lozinca „Să fa
cem din Hunedoara un 
oraș, al florilor, parcuri
lor și zonelor verzi", co-

ca 
mai 
din

în care a îm- 
participanților 
de muncă fo- 

antrenarea ce- 
rezolvarea

mitetul străzii C și-a 
propus în planul său de 
muncă spre executare 
următoarele obiective:

♦ Săparea și însămîn- 
țarea zonelor din fața 
locuințelor și amenajarea 
straturilor de flori.

★ Sădirea gardurilor 
vii din arbuști decorativi 
pe toată strada C 
ea să devină cea 
frumoasă stradă 
oraș.

★ Spoirea exterioară 
a tj.it uror clădirilor, pre
cum și vopsirea tocurilor 
geamurilor, obloanelor, 
ușilor exterioare cu ace
eași culoare.

Amenajarea unui parc 
al copiilor cu solar și 
terenuri de joc.

* Menținerea celei mai 
desăvîrșite curățenii și 
ordini, în locuințe, curți, 
grădini și străzi.

Pentru ducerea la bun 
sfîrșit a acestor sarcini, 
comitetul de stradă a 
hotărît ca, fiecare fami
lie să presteze cel puțin 
100 ore muncă voluntară.

In scopul antrenării la 
acțiunea de înfrumuseța-

re a orașului a tuturor \ 
cetățenilor, comitetul • 
străzii C a chemat la < 
întrecere patriotică tai- ) 
te comitetele de stradă 5 
și de blocuri din cuprin- \ 
sul orașului muncitoresc s 
cu următoarele criterii: ( 

Pentru cea mai curată} 
și frumoasă stradă I ț 

Pentru cea mai desă-s 
vîrșită ordine și curățe-\ 
nie pe scări, în pivnițe,£ 
poduri și apartamente!r 

Pentru cele mai multe) 
ore de muncă voluntară!?

Pentru cel mai mare) 
volum de lucrări execu.S 
tate I \

Chemarea aceasta ac 
fost primită cu mare sa-? 
tisfacție de către partr) 
cipanți. i

Pentru aprecierea) 
muncii ce se va depune) 
de către locatarii fiecă-\ 
rui bloc, s-a întocmite 
un regulament bazat per 
sistem punctaj. )

Comitetele de străzi șiJ 
blocuri care se vor situa 
pe primele trei locuri, în 
acțiunea de înfrumuseța
re a orașului vor fi pre
miate în bani

Unul dintre cele mai 
îngrijite și curate blocuri 
din O.M. este blocul nr. 
1. De acest lucru poate 
să se convingă oricine 
trece pe aici și aruncă o 
privire asupra exterioru
lui blocului. Dar nu nu
mai exteriorul este îngri
jit. Același lucru se poa
te spune despre sala scă
rilor, despre pivnițe și a- 
partamente. Peste tot 
domnește ordinea și cu. 
rățenia.

N-a fost însă întotdea
una așa, pînă mai anul 
trecut și aici, ca în multe 
alte blocuri, nimeni nu și 
bătea capul cu curățenia, 
p» nimeni nu interesa or
dinea. Locatarii 
jeau doar de 
mentele în care 
uitînd că scara, 
podul aparține tot lor.

se îngri- 
aparta- 
locuiau, 
pivnița,

Iată, însă, că în anul 
trecut • fost ales un co
mitet de bloc. In acest 
comitet au intrat cei mai• 
harnici locatari ca tova
rășii Birtoc Ioan, Lupu 
Vasile, Petrișca I, Hurt 
Iosif 
diat 
tetul 
une.
fost 
pereților din hala scărilor. 
Comitetul de bloc a hotă- 
rît ca acest lucru să fie 
făcut din contribuția fie
cărui locatar. Astfel a fost 
angajat un zugrav, 
în cîteva zile a 
scările plătindu-i-se 
500 lei, din care sumă a 
revenit fiecărei familii 
25 de lei. Apoi, pentru 
njenținerea curățeniei, în
deosebi pe scări, s-a în
tocmit un plan pe zile și

și Sava Maria. Irae- 
după alegere, comi- 
a și trecut la acți- 
In primul rînd a 
necesară zugrăvirea

curățe- 
de lo- 

pînă la

care 
văruit 

cca.

„BAIA** DIN SUBSOL

etaje cu cei care fac cu
rățenie. Acest plan a fost 
expus la parter într un 
fișier acoperit cu sticlă. 
De pildă locatarului de la 
etajul II, îi revine ca la fie
care trei zile să măture 
scara pînă la etajul I. De 
aici în continuare 
nia este făcută 
catarul etajului 1 
parter ș.a.m.d.

Comitetul de bloc a pus 
un accent deosebit pe or
namentarea sălii scărilor. 
Este o plăcere ca să 
urci pînă la etajul II. Pe
reții sînt împodobiți cu 
lozinci confecționate din 
litere de carton decupate, 
cu diferite tablouri în cu
lori, prinse în șipci, etc. 
La intrarea în bloc, 2 a- 
fișe prinse sub sticla uși
lor atrag atenția „Șterge- 
ți-vă picioarele" și 
chideți ușa“.

Comitetul de bloc 
s-a oprit numai la 
A .început să se ocupe de 
educația cetățenească a 
locatarilor. Astfel șezi-

„In- 
i 

nu 
atî'.

sîndu-se de faptul că 
soții Popescu Iosif și Eva 
din cauza unor neînțele
geri familiale dese ori se 
certau, conturbînd liniștea 
vecinilor, comitetul s-a 
deplasat în apartamentul 
lor, a stat de vorbă cu ei, 
arătînd că nu e bine ceea 
ce fac. Cum se observă a- 
cum, cuvîntul comitetului 
a avut efect. Soții Popes
cu s-au liniștit.

In fiecare bloc se ivesc 
tot felul de probleme mă
runte, care trebuie rezol
vate. In blocul nr. 1 toa
te aceste probleme sînt 
rezolvate cu promptitudine 
de către-,comitetul de bloc, 
care-și trăiește într-adevăr 
viața.

Acest comitet de bloc 
și-a pus drept scop, ca de 
îndată ce timpul va per
mite să pornească la ame
najarea Zonelor verzi și 
a rondurilor din jurul blo
cului și să se situeze pc 
primul loc în întrecerea 
patriotică pentru cel mai 
frumos bloc din O.M.

să-și

Nu este vorba de 
povestire fabuloasă. O po
veste adevărată, despre 
un potop adevărat, care 
nu a înecat o lume în
treagă, ci un apartament; 
apartamentul nr 4 —
blocul 13 din O.M.

Din anul 1955 și pînă 
în present în acest apar
tament s-a abătut de pa
tru ori potopul. Prima da
tă iu anul 1955 în luna 
august. Dintr-o întîmplare 
necunoscută „cel de sus" 
s-a mîniat și a deschis 
băierile robinetului, Fie 
cind de .acasă. Prăpădul 
a test mare. Potopul s-a 
revărsat prin tavan în 
bucătărie și în antreul a- 
partamcntului 4, distru- 
gînd aici tot ce se găsea: 
un sac cu făină, preșuri, 
haine ele. A trebuit mult 
timp și bani locatarului 
să șteargă urmările^ aces
tei „calamități". Pînă la 
urmă a reușit omul. Dar

iu calea „celui de 
nu re poți opune. A 
trimis un potop în 
1957. Aproape ace- 
distrugeri.. Apoi,

ion. ir. anul 1958... 
tul la 7 februarie 

I960, ultimul a fost cel 
mai neproxnic. Distruge
rile provocate se ridică la 
sume mari lată de ce: 
temviala de pe tavan și 
de pc pereți s-a năruit. 
Instalațiile electrice și pen
tru difuzoare s-au distrus, 
alimentele s. au hidratat, 
etc.

— Oare ce păcate am 
săvîrșit să fin așa de o- 
sîndit, a zis într-o zi lo
catarul Gbeuea Constan 
tm, trimițînd o rugă stă
ruitoare „celui de sus". 
Dacă m-ai pedepsit în 
așa hal, rogu-te cel puțin 
acum să-mi plătești zu
gravul.

Ruga a fost ascultată, 
dar nu și satisfăcută.

Nu a fost satisfăcută

pentru că ,,ce! de sus" nu 
este de acord ca un „pă 
mîntean" de rmd 
permită orice.

— Ce nu sînt eu atotpu
ternicul în bloc ? Nu sînt 
eu Dumitrescu .Alexandru 
președintele comitetului 
de bloc. Pentru îndrăznea
lă, vă voi pedepsi cu încă 
un potop...

Intr-adevăr, n-ar strica 
ca un „potop' pornit de 
la sfatul popular, să mă 
ture pe toți „cei de sus", 
care provoacă astfel de 
inundații ri. care din pă
cate mai sînt în O.M.

La subsolul Stocului 
nr. 14 O.M. și în pivnițe, 
ori de cîte ori plouă se 
adună apa, inundîn.î în
căperile, udînd astfel 
lemnele și lucrurile ce se 
păstrează aici, deoarece 
canalul este înfundat 
(constructorul în loc să 
pună tuburi 
scurgerea apei 
de la bloc și 
canalul colector,
un dren din bolovani),

l.G.O, a făcut sezisn 
rea cuvenită 1.8.5 H.- 
ului, respectiv tovarășului 
Cotleț de mai Dine de 
trei luni, dar nici pînă 
astăzi nu au fost luale 
măsuri pentru rimedie. 
rea lor.

Este timpul ca 1.8 S H 
să nu mai tărăgăneze re. 
zolvarea acestei proble-

me. Nu de alta, dar 
catarii s-au săturat 
„baia" din pivniță.

Ie
de

De curînd a fost dat 
spre folosința locatarilor 
in cvartalul poștei blocul 

9« Apartamentele a-nr.

■ * 1

„Vot de blam* ‘
Zăpada, pentru uflii 10- 

catari ■ din O.M. a consti
tuit griji și necazuri, pen
tru alții binefacere. Griji 
și necazuri pentru locata
rii din strada „C“, blocul 
nr. 1 etc., pentru că a 
acoperit rondurile de flori 
și zonele verzi. Binefa
cere pentru unii locatari 
din blocurile nr. 11, 40. 
58, 59 și 61, pentru că a 
acoperit grămezile de 
murdărie și gunoiul db-

fat«pozitat de ei, în 
blocurilor respective.

Acum nu mai este ză
padă. S-a topit. Mare pă
cat — au spus ei.

Intr-adevăr este mare pă 
eat și chiar un vot de' 
blam pentru locatarii aces
tor blocuri, care în loc ■ sa
și expedieze murdăria cu 
camioanele I.G.O., care 
zilnic stau la dispoziție, o 
aruncă la voia întîm- 
plării în fața blocurilor 
în cate locuiesc.

♦**>**♦•••*•*« încălzire centrală
cestui bloc (spre deose
bire de celelalte 89 de 
blocuri 
se face

unde 
prin sobe

încălzirea 
de te.

racotă), 
printr-o 
producătoare de 
ră: încălzire centrală.

sînt încălzite 
singură sursă 

căldu-

pentrj 
menaje-e 
pini la 
a făcut

Sfatu-palmă-barbă-cof către Sirîmbă-lemne
— De acum nu mai am nevoie de tine,,. Am încălzire centrală!

DIVERSE
Locatarii Vacă Nicolae 

din blocul 65, Kutkis Mar
tin și Bert, lan Gheorghe 
din blocul 42, crezind că 
sînt stăpinii blocurilor res
pective și-au permis să 
facă anumite construcții 
improvizate in poduri. Ast-‘ 
fel, fără nici c aprobare^ 
ei au găsit de cuviință că,, 
este bine să înjghebeze* 
chiar sub acoperiș, tot fe
lul de magazii și... maga-\ 
zinute Nu de alta, dar 
(chipurile) n-au loc undd 
să depoziteze anumite oț 
biecte și ustensile necesa 
re unei gospodării bine 
utilate — cum zic ei. ;

Ar fi bine ca serviciul de 
pompieri să se deplaseze 
la fața locului și să „în
jghebeze" ceva procese

verbale, eventual și ceva 
amenzi...

mult și in apar-
50 al blocului 39 

,,potop".

Nu de 
tamentul 
s-a abătut un 
Cauza 1 locatarii din a- 
partamentul 53. Efect ? 
O treime din suprafața pe
reților din antreu pătați 
cu apă. Măsura pe care 
va trebui să o ia servi
ciul de locuințe, este să 
oblige pe locatarii din a- 
partameritul 53 la achita
rea costului reparației. A- 
ceeși măsură să fie apli
cată și locatarului Cornilă 
Constantin care a inundai 
locuința lui Mimteanu Mi
hai din blocul 50.

&
Bordei Gheorghe locata

rul apartamentului 18 din

blocul 45 înir-o zi și-a 
pus în glnd sO facă o baie 
caldă. Pentru aceasta și-a 
adus 
gros 
tre 
fost 
ța W.C.-ului după 
a luat 
porul și a despicat... fa
ianța in cioburi. A dorit 
o baie caldă. Administra
ția combinatului însă va 
trebui să ofere locatarului 
Bordei Gh. un duș rece 
de cca. 200 lei. Aceeași 
măsură ar trebui să-i apli
ce și locatarului 
Ioan din blocul 45, 
tamentul 9 pentru 
pravă asemănătoare.

☆
Liniștea este o cerință 

firească. De aceea ea tre
buie păstrată cu desăvlr- 
șire în fiecare bloc. Unii 
locatari însă nu sînt de a-

lemne. Dar lemnul 
cum nu vroia să in- 

prin ușiță, a 
sprijinit pe faian- 

care 
frumușel to-

Rusu 
apar-« is-

ceeași părere. Iată doar 
cîteva exemple: Locatarul 
Pușcaș Vasile stri
gă în gura mare la ve
cinul său de apartament 
Maker Iuliu, care-l as
cultă. Cind termină Puș
caș începe să strige Ma
ker. Dar se întimplă cind 
unul din ei pierde răbda- doilea rînd, și așa 
rea și astfel strigă amin- 
3oi și atunci ascultă vrind, 
nevrînd vecinii. Disputa 
aceasta durează ore, zile 
și chiar săptămini.

Ei nu sint singurii cer
tăreți din O.M. Ca ei se 
ceartă și locatarul 
Gh. cu vecinul său 
blocul 30, iar Cernut 
hai văzind că nu ajunge 
cu cearta la nici un re
zultat, intr-o bună zi a 
scos din bucătăria comună 
mobila colocatarului său 
Balta Zoltan.
Comitetele de blocuri față

Hîrb
din
Mi-

de această situație au un 
cuvînt greu de spus.

Locatara Armaș Mana 
neglijează complet păstra
rea curățeniei și ondinei 
din apartament spunînd: 
„De ce să îngrijesc apar
tamentul ? In primul rînd 
nu e al meu, iar in al 

nu 
mai stau mult timp aici, 
deoarece îmi fac casă 
nouă. N-are nici un rost...''

★
Locatarul Ghiuță loan 

din blocul nr, 5 aparta
mentul nr '. 15 este un om 
dezordonat. El nu numai 
că nu se împacă cu cură
țenia, dar chiar deterio
rează lucrurile ce aparțin 
apartamentului ca insta
lațiile sanitare, electrice, 
etc. Trebuie făcut ceva și 
cu el. Deci comitetul de 
bloc, atenție!

Pagină reflactalâ de
G. ZOLD
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"ACTUALITATEA SPORTIVA- PE SCURT

Corvînul
Intîlnirea amicala de 

fotbal <1 intre' echipele Cor_- 
vinul și Petrolul Ploiești 
s-a terminat cu un scor 
sever: 3—0 pentru ploieș. 
teni. Pentru multi acest 
rezultat este o surpriză. 
După jocul bun făcut' în 
compania 1 echipei" ’Jitii, 
spectatorii așteptau ide la 
■jucătorii hunedoreni un 
rezultat mai bun. Cu '.t.oa> 
te că scoiul este sever, 
putem spune că compor
tarea echipei noastre a 
fost satisfăcătoare,. Cînd 
spunem aceasta ne bazăm 
pe mai multe criterii.

In primul rîtid Corvi nul 
a întîlnit o echipă ale că
rei pregătiri în vederea 
campionatului sînt foarte 
avansate și care cu cî- 
teva zile înainte învin
sese redutabila echipă ger

uu pe
re priză, 
au fost

cam.

— Petrolul 
mană Lokomotiv Leipzig. 
Apoi, terenul de -joc a 
fost desfundat îngreunîud 
foarte mult desfășurarea 
jocului.

Trebuie de asemenea 
spus că htinedorenii au 
ratat- două ocazii clare, 
din care una prin Tătarii, 
care a tras slab 
nai ti. In prima 
jucătorii noștri 
egali jucătorilor 
pioni. Ei au cedat iniția
tiva în partea a doua, cînd 
rutina și tehnica ploieștc- 
nilor și-a spus cuvîntul.

Terenul mocirlos a su
pus pe jucători la eforturi 
deosebite. înaintașii n-au 
putut să-și desfășoare jo
cul, acțiunile fiind de 
multe ori oprite de... 
băltoace.

Această partidă a dat

EAR A CUVINTE

antrenorilor 
forțele cu care 
în 

Se
actualul 

poate spu- 
noastră a 
special a. 

cum să 
ac-

Ploiești 0—3 (0^1) 
posibilitate 
să verifice 
vor porni 
campionat,
ne <că echipa 
corespuns. In 
pararea a știut 
anihileze majoritatea 
țiunilor întreprinse de ra
pizii înaintași ploieșteni. 
Așa se face că cele trei 
goluri 
se 
fie 
lui 
din 
tenția 

n-au fost înscri- 
din acțiuni clare, ci 
din greșelile arbitru- 
(primul gol înscris 
ofsaid), fie din nea

lții Nacu-, care a
dat „acasă" balonul prea 
încet, fiind interceptat de 
Dridea care a marcat u- 
șor. Cel de al 3-lea gol 
a fost marcat de Anton 
Munteanu.

Echipa Petrolul a do

vedit ‘ iu această partidă 
că-* jucătorii săi sînt bine 
puși ia punct cu condi
ția fizică. Ei au desfă
șurat un joc rapid pe a- 
ripi — exact unde tere
nul permitea un control 
mai bun al balonului, iar 
halfii și-au tăcut, pe de
plin datoria.

Fiind la ,a 8-a partidă 
de verificare, echipa Cor- 
vinul , a dat o replică dîr- 
ză adversarilor. Și cu si. 
guranță că dacă terenul 
era practicabil, altul era 
rezultatul. Au jucat for
mațiile :

CORVI NUL : Nicți-
ie SC ti I — Niculescu II,
Nacu, Coiciu — Tataru,
Balint (Popescu) -— f’op,
Pîrvu (Anton), Zapis,
Radu (Gavrilă), Oprea,
Matei.

PETROLUL : Sfetcp — 
JL'dl, .Marinescu, Tandler 
— Fronea, Tabarcea — 
Badea,' Babone (A. Muri- 
teariu), Dridea, Dumi
trescu (D. Munteanu), 
Bădwlescu (Babone) 

MIRCEA NEAGU

'i
A Victorie

meritată
18 februarie, Cor- 
Hunedoara a jucat

Joi 
vinul1 
cu Jiul Petroșani de care 
a dispus cu scorul de 
3—1. Victoria este pe 
deplin meritată. Hunedo- 
renii au jucat mai bine, 
depășindu-și adversarul 
din toate punctele de 
vedere.

Jocul a fost interesant, 
cu faze plăcute. Spre 
sfirșit însă oaspeții se 
dedau la brutalități ceea 
ce face ca jocul să de
genereze.

Din activitatea vînătorilor sportivi
Pentru dezvoltarea vîna. col I., Malancea T., 

tuîui în împrejurimile hu
nedoarei s-au construit 14 
hrănitoare pentru cervide, 
31 hrănitoare pentru po- 
tîrnichi, 32 hrănitoare 
pentru iepuri, 52 sărăcii 
etc. In același timp, au 
fost împuțeați 5 
maturi și 14 pui.

In reușita acestor 
au adus o contri-

Comitetul filialei 
A.G.V.P.S, Hunedoara a 
desfășurat o activitate in
tensă în scopul comba
terii răpitoarelor, mobili
zed în această 
masa largă de
Ca urmare a acestei 
tivități, în ultimul 
au fost împușcați 
1000 cîinj hoinari, 
răpitoare cu păr și

acțiune 
vînători. 

ac. 
timp 
peste 
2.400 
pene.

Zen, pe stadionul Repu
blicii din capitală s-au 
disputat două meciuri in
ternaționale de fotbal. In 
acest cuplaj au evoluat 
două echipe de peste ho. 
tare și două formuții 
fruntașe din București.

In deschidere Dinamo 
București a învins echi
pa Wisla Cracovia cu 
scorul de 2—O, iar in 
meci „vedetă" C.C.A. a 
'cîștigat joCu! cu Austria 
Donawifz cu scorul de 
6—0.

Tot în cursul zilei de 
ieri Farul Constanta a 

lupi

ac-
țiuni
buție vînătprii Brebu C.,
Ciîznea I., Clepșa V., S6- 

terminai meciul cu Loco
moție Leipzig la egali
tate; scor final 1—1.

Progresul București 
jucînd în Iugoslavia cu 
echipa Hajduc Split a 
pierdut meciul cu 4—0

★ Săptămîna trecută la 
Charleroi echipa maghia
ră Vasas a terminat la 
egalitate (1-—1) cu na
ționala de fotbal a Bel
giei. Jocul a constituit 
tin ultim prilej de verifi
care a formației belgi
ene în vederea meciului 
de la 28 februarie cu e- 
chipa Franței, la Brtixe 
lies

Tă. 
nașe C., Pfesecan I. și 
Scurta I.

Pentru desfășurarea și 
pe mai departe în burie 
condițiuni a activității vî. 
nățorești, este necesar cd 
toți vîpătorii să-și vi
zeze permisele pînă la 1 
martie, iar pescarii spor, 
tivi pînă Ia 15 martie 

c.
ERACL1DE I. 

coresp. voluntar

Aritmogrif sportiv
Sportivii de la turnătorie

Instantaneu „sportiv14 din țările capitaliste

I 2Î ! 1 17

■ 4 5 2 22 4 ■21

18. 2-l 3 16 1

11 4 3I < 17 1 16

22 16 5 ■ 8

12 4 5 7 4 3!
1 8 I12

L 8 4 7 1 16

4 /8 1 4 22 1 ÎS

11 1 11 3 1 8 14

5 4 22 4 22 1 16

i22 16 5 1 8 14 4 8 4

In cădi 
tur.aătorffi 
o bogată activitate spor
tivă.

La concursul de șah 
organizat la colțul reșu 
au participat 24 concu- 
renți, dintre care s-au e- 
videnliat tinerii Surdu 
Ioan (cîștigătorul con
cursului), Nagy I., Ianicil 
D., Ciorca Gh„ Ferenț L. 
și Nojogan Viorel.

Tot la colțul roșu 
desfășurat un concurs 
tenis de masă la care 
participat 17 tineri. Con
cursul s-a desfășurat 
sistem eliminatoriu. Pri
mul loc a fost ocupat de 
Avram Eugerti care l-a

capfrul sectorului 
se desfășoară

anlre- 
stadio: iul

S-a 
de 
au

inoins in finală pe Duțu 
Nicolae,

Echipa de fotbal a 
turnatoriei care activea
ză în campionatul orășe
nesc și-a început 
namentele pe
„Corvinul" sub îndruma
rea tovarășului 
Ladislau la care participă 
15 jucători.

Este cunoscut faptul 
că în, amil 1959 echipa 
noastră de fotbal a cîșli- 
gat cupa „30 Decem
brie". Rău este cd nici 
pînă astăzi n-am intrat 
în posesia cupei și a <?-. 
chipamentului promis de 
către organizatorii aces
tei întreceri.

MORCOV VALF.R 
coresp. voluntar.

Ferenț

■— L-am angajat pe el, fiindcă se pricepe la mînuși...
— ! ?

* — Da, a fost campio nul nostru profesionist de box I! / 
Desen de "ADRIAN ANDRONIC

B
înlocuind cifrele prin litere corespunzătoare veți 

afla 12 discipline și jocuri sportive.
A— B. Atleta nr, 1 a R.P.R,

Dezlegarea jocului distractiv 
din numărul trecut

Petrila.e mină mare de. carbline negru.

ISOTE EXTBHNE

Delegația oamenilor de stat sovietici 
a fost primita de către D. Eisenhower

WASHINGTON ■ (A.
gerpres). — TABS tran
smite : La 18 februarie 
președintele S.li.A, Eisen
hower, a primit la Casa 
Albă pe membrii dele
gației oamenilor de stat 
sovietici și a avut cu ei 
o convorbire care a du
rat 50 de minute.

D. S.Poleanski, condu
cătorul delegației sovie
tice a înmînat în dar pre
ședintelui S.IJ.A. modelul 
din chihlimbar al spăr
gătorului de gheață ato
mic ,, Lenin” și o scri
soare în care se spune:

„fini face o mare plă
cere să vă înmînez în 
numele delegației oame

nilor de stat sovietici o 
machetă a spărgătorului 
de gheață atomic „Lenin“ 
drept semn al adînciiliii 
nostru respect.

Poporul sovietic cunoaș
te foarte bine, domnule 
președinte, că sînteți de
votat ideii folosirii pașni
ce a atomului. Specia
liștii spun că atomului îi 
sade mai bine haina civi
lă decît uniforma milita. 
,ră. De aceea sper că dv. 
veți împărtăși sincera 
•noastră dorința ca nave
le atomice să deschidă 
drum printre ghețarii mă
rilor și oceanelor nu nu
mai pentru convoaiele de 
nave pașnice dar să și . cu

spargă cu același suc
ces ghețurile „războiului 
rece" atît de odios tutu
ror popoarelor.

Permiteți.m.i să-mi ex
prim speranța că această 
nava atomică va fi simbo 
Iul hotarîrii noastre co
mune de a folosi în în
tregime pentru binele 
omului ,eea mai mare 
descoperire a geniului 
uman —- energia atomi
că".

După convorbirea avu
tă cu președintele, D. S. 
Pcieanski a făcut repre
zentanților presei o decla
rație : Am avut o întîlnire 
cordială și prietenească 

președintele, a deda.

rat D. S. Poleanski. 
Membrii delegației oame
nilor de stat sovietici și 
președintele și-au expri
mat speranța că relațiile 
între Uniunea Sovietică 
și Statele Unite se vor 
îmbunătăți continuu. Ei 
au transmis din partea 
lui N.S. Hrușciov salutări 
și cele mai bune urări 
președintelui și familiei 
sale. La rîndul său pre. 
ședințele! ne-a rugat să 
transmitem salutări și 
cele mai bune urări lui 
N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și 
familiei sale.

în cîteva rînduri
★ La Varșovia se des- primul ciClotron din

fășoară în continuare lu
crările primului congres 
internațional de muzico
logie Frederic Chopin". 
Vineri în cadrul secției 
Probleme istorice ale in
fluenței stilurilor, prof. 
Zeno V aricea, maestru 
emerit al artei din R.P. 
Romîtiă a prezentat re
feratul intitulat „Un e- 
lev romîn al lui Chopin 
— Caro! Micuți și ro
lul sau în dezvoltarea 
legăturilor muzicale ro- 
mîno-polone", (Ag).

★ La institutul de fi
zică nucleară din Ra
zi (lingă Praga) cd -4- 
cademiei de Științe a Rj 
Cehoslovace a fost dat 
în exploatare de probă

re
publică, construit de Uni
unea Sovietică (Ceiekâ).

* A fost terminat fil
mul „Normandie - Nie- 
men", coproducție serile, 
to-franceză, al cărui su
biect este luat din isto
ria unei escadrile fran
ceze de aviație care a 
luptat in anii celui de-al 
doilea război mondial 'îm
potriva hitleriștilor pe 
teritoriul U.R.S.S,

* In urma trătativeltir 
dintre Comitetul de slat 
al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. pentru 
țările străine și Biroul 
Central de schimb de la. 
Bonn care au luat sfirșit 
la Moscova a fost elabo
rat un program de mă

suri suplimentare în do
meniul schimbului cultu
ral, științific și tehnic in
tre U.R.S.S, și R.!:. Ger
mană pe anul 1960,

* In mai multe turnă
torii din R. P. Polonă 
s-a început aplicarea unei 
mdtode noi de turnare 
sub presiune. Piesete tur
nate în modul acesta a- 
ting o mare perfecțiune 
făcînd de prisos operația 
de frezare.

' * In colonia engleză 
Aden continuă greva de
clarată la 1 februarie de 
2.000 de muncitori de la 
rafinăria societății engle
ze „British Petroleum 
Ccmpany", tn semn de 
protest împotriva oprimă
rii muncitorilor de către 
administrație.

Redaeția ți administrația * Piața Libertății ar, 11 Etaj —- ta leton Timarul; Intregr, „ILIE PINTILI£“ Hunedoara


