
Sărbătorirea lui 1 MAI
O dimineață — cea dinții a lunii mai — cu 

seninul azuriu nepătat de albul nici unui nor. După 
ce zile în șir soarele nu se arătase decit prin fe
restre mici de nori, în dimineața lui I Mai între
gul oraș era scăldat în bogăția luminoasă de ra
ze. In veșmîntu-i sărbătoresc, strălucind in bătaia 
soarelui orașul era parcă mai frumos ca orieînd. 
Din fiecare fereastră îți zîmbea o floare, te incin
ta un covor multicolor, steaguri roșii și t 
se legănau ușor în adierea abia simț'fă.

n g u 1
sute de steaguri, 
ale conducătorilor , 
lui și guvernului 
noastre, ale tovarășilor lor 
fruntași in producție, gra
fice, spre locul unde urma 
să aibă loc mitingul oa
menilor muncii din Hune
doara ca prilejul zilei de 
1 Mat

M i t i
încă de dimineață pe 

străzi prinseră să treacă 
■fer/, grupuri de o.i- 

m^Findreptindu-se către 
întreprinderile din oraș 
iar apoi in coloane nesfir- 
șife, au pornit in sunete 
de fanfare și ciulind CUI- 
ți ce muncitorești, pariind.

E zece și jumătate di
mineața. La tribuna din 
Piața Libertății, împodo- 

I bită sări ăforește cu ghir- 
ț lande verzi și Hori de 

toate culorile, urcă acum 
conducătorii de partid și 
de stat din orașul nos
tru, conducători. ai mari
lor întreprinderi și insti
tuții, activiști cbșleș.ț 
fruntași în producție, si- 

| derurgiști.. și constructori. 
I (In Știrul pieții, pe trotua- 
. jsevs-au masat mii de oa- 

rfeeni ai muncii hunede- 
reni. La fiecare fereastră 
flamuri roșii, drapele tri
colore — nici un loc de 
unde șuvoiul demonstran
ților va putea fi urmă
rit n-a rămas liber. A 
proape, lîngă apa Cernei, 
freamătul surd ai uzinei 
nu contenește. In secțiile 
de bază, la furnale, oțc- 
lării, laminoare, ori sus" 
la bateriile de cocs și 
benzile aglomeratorului 
echipele bravilor siderur- 
giști aflați în schimburi 
aniversează pe Intîiul 
Mai din acest an prm 
muncă rodnică, prin în
semnate depășiri ale pla
nului zilnic de producție.

Niciodată n-a fost a- 
tîta însuflețire în vechea 
piață a Hunedoarei, care 
a primit în atîlea ocazii

în orașul nostru

tricolore

portrete 
parlidu- 

țării

Demonstrația oamenilor muncii i

Aspect de la

festive nenumărate rîn- 
duri de demonstranți, 
mîndri că trăiesc în glo
rioasa epocă a construi
rii socialismului mînd'i 
că sînt părtași direcți la

Ora 9 dimineața. Pe 
platoul din O.M. mulțime 
compactă de oameni. Con
ducători ai organizației 
orășenești a Partidului 
Muncitoresc Romin,- trec 
in revistă gărzile munci
torești. 1 ovarâșul Mihai 
cervettcovict, președintele 
Consiliului local sindical 
Hiinedoara. deschide mi
tingul și dă apoi cuvintul 
tovarășului Aron Colceru, 
prun-secretar al comite
tului orășenesc de partid, 
care vorbește despre în
semnătatea zilei de 1 Mai.

In cuvintul său tovară
șul Colceru a sublinia! 
faptul că oamenii muncii 
din oraș alături de toate 
colectivele de muncitori 

tribună în timpul demonstrației oamenilor muncii din 

munca eroică a întregu
lui nostru poper. E mult 
soare și multă bucurie în 
inimi. Se aud acordurile 
cînfecului de 1 Mai al 
lui Ciprian Porumbescu 
și fanfarele se apropie și 
își iau locul. Peste cîteva 
clipe va începe demon
strația.

I In rînduri strînse, în 
'pas cadențat, expresie a 
puterii muncitorești hotă- 
rile să-și apere cuceririle 
revoluționare ca pe cel 
mai de preț tun, deschid 
demonstrația gărzile mun
citorești. Sînt siderurgiști 
fruntași maiștri și tehnicie
ni, constructori aj marilor 
obiective industriale ale 
Hunedoarei, fii ai clasei 
noastre muncitoare, che- 

rașl al înfăptuirilor mF

din țara noastră, au tn- 
tim.pinat tradiționala săr
bătoare a proletariatului 
cu succese remarcabile in 
construcția socialistă. Ră
cind bilanțul realizărilor 
dobindite de clasa munci
toare vorbitorul a arăta! 
că la baza tuturor succe
selor pe care le obțin oa
menii muncii din lumea 
întreagă stă principiul in
ternaționalismului prole
tar, unitatea de monolit a 
partidelor comuniste și 
muncitorești, sub steagul 
atotbiruitor al marxism-lc- 
ninismului.

După terminarea mitin
gului participanta s-au în
dreptat spre Piața Liber
tății.

nunate ale acestor ani. 
A fost greu și întunecat 
trecutul, a fost plină de 
eroism și jertfe perioada 
muncii de reconstrucție 
socialistă, dar viitorul în 
cartea căruia primele pa
gini au și fost scrise, în
dreptățește încrederea cea 
mai hotărîtă — și acest 
viitor trebuie apărat.

Prczenți la toate mani
festările festive, pionierii 
demonstrează acum cu 
Voia bună și seninătatea 
caracteristică. Părinții a- 
cestor mici demonstranți, 
în mîini cu flori și multe 
stegulețe multicolore, sînt 
aici, între privitori, în 
tribună, sau îi vor urma 
în coloana compactă a si- 
derurgiștilor, constructo
rilor și tuturor oamenilor 
muncii hunedoreni, Pio-,

Trecerea în revistă a gărzilor muncitorești înainte de deschiderea 
mitingului. hț

5 mai ziua presei comuniste
La 5. mai, întreaga o- 

menire progresistă va cin
sti cea de-a 48-a aniver
sare a apariției primului 
număr al ziarului Pravda 
— aniversare care a de
venit o tradițională sărbă
toare a presei comuniste 
și progresiste. In această 
zi milioane de cititori , și 
oameni cinstiți de pretu
tindeni își vor exprima 
încă odată dragostea și 
încrederea lor față de 
presa sovietică, în frunte 
cu Pravda, care constituie 
un exemplu viu, străluci
tor, pentru întreaga pre
să comunistă și progresis
tă.

Presa comunistă, care

nierii 
signa 
na !“ 
urcă

Hunedoara..

poartă mîndri in- 
„Sînt gata totdeau- 
și cîțiva dintre ei 
'a tribună cu fru-

B, DAMIANOIU
M. IANCU

(Continuare în pag. 2.a)
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Demonstrează jurna
liștii secției intim din 
combinat.

FRENȚONI LAZAR 
membru supleant în biroul 

comitetului orășenesc 
P.M.R. — Hunedoara

se călăuzește după strahi- 
eitele principii leniniste 
despre presă, este o- tril u-, 
nă .înaintată a popoarelor; 

■a căror interese le slujeș-- 
te cu abnegație, o puter
nică armă de luptă a par
tidelor comuniste și mun
citorești. îndrumată și 
sprijinită de către aceste 
partide, ea militează cu 
consecvență pentru victo
ria cauzei comunismului, 
pentru prietenia între po
poare, pentru libertate și 
progres social, pentru

—------------- »»
în einsîea Congresului partidului

menținerea și consolidarea 
păcii în hune. Datorită 
acestor țeluri pentru care 
militează, cit și faptului că 
se conduce după principiul 
adevărului, 
niște se 
derea și sprijinul maselor 
largi de 
cii care 
prieten și sfătuitor de nă
dejde, un informator ope
rativ.

Invățînd neîncetat din 
bogata experiență a presei 
comuniste din Uniunea 
Sovietică, presa din țara 
noas.ra, î . frunte cu Scîn- 
teia, caută să dezvolte în 
permanență propriile ei

ziarele conui- 
bucură de încre-

oameni ai mun- 
văd în ele un

(Continuare in pag, 2m)

SIDERURGIȘTII
fi-au sporii angajamentele

Marți, 3 mai, în cadrul consfătuirii de lu 
direcția generală a combinatului, siderurgjștii hu
nedoreni și-au sporit an gajamentele. In cinstea 
celui de-al IlI-lea Congres al P.M.R., ei au hotărit 
ca în perioadă i mai — 20 iunie să realizeze pes
te sarcinile de plan următoarele:

Produse peste pconomii 
plan (în tone) (lei)

n Cocs 6 000 ttOOiOiO
f ] Aglomerat — 209000
Q. Fontă (secția l-a) 5.-00 2 0D0 30!)

Fontă (secția li-a) 2.8C0 2 8 )3.090
ij Oțel, (secția ' La) 3.500 800.009
Q Oțet (secția ■ 1 La) 9.500 1.500.01!»
[_] Uțel electric 1.C00 250.000

Laminate (laminorul de 800 rnm )
3.000 300.0&)

r~| Blumuri (bluming 100J) 4.500 2.090.0 10
rj Laminate (laminorul 650)

3.600 609.009
— —- .. _ , ,

Angajamentul constructorilor
Intr-o consfătuire'ținută recent Ia Grupul IV 

șantiere — I.C.S.H., constructorii și-au luat an
gajamentul ca, in perioada 1 mai — 20 luni* ac. 
să termine construcția a .încă 200 apartamente în 
cinstea celui de-a!' 111-lea Congres al P.M.R., iar e- 
conomiile ce le vor obține să le vireze în cantul 
blocului 89.



Sărbătorirea lui 1 MAI
(Urmare din pag. l-a£

moașe buchete de flori, să 
le ofere tovarășilor care 
primesc demonstrația, fi
ind întâmpinați cu zîmbe- 
te și aplauze. Dar nu pio
nierii sînt cei mai mici 
pârtie : ' ți la această 
minunată sărbătoare — 
iață-i trecînd acum prin 
fața tribunei oficiale pe 
copiii de la grădinița 
C.S.H., apoi cei de la gră
dinița cu orar normal nr. 
1, în rînduri mai puțin 
disciplinate, dar foarte c- 
ruoționați și serioși, cen
tra ei, pentru viața lor 
senină și îmbelșugată, 
pentru ziua fericită de 
mîine a acestor capii .și 
pionieri își încordează pu
terile părinții lor, oamenii 
muncii din patria noastră.

Cu mîndria 
succeselor 
în muncă

Fanfarele își iniețesc 
(adența. Intră in piață co
loana demonstranților din 
combinatul siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej. O 
machetă a insignei Ordi
nului Muncii cl. I-a, dis
tincție acordată pentru 
morile realizări in produc
ție ale siderurgișiilor, du
pă aceea un grup de ste
gari și purtători de lo
zinci: „Trăiască 1 Mail" 
„Proletari din 
uniți-vă", de 
purtători ai 
conducătorilor
guvernului, portretele con
ducătorilor P.C.U.S., al 
partidelor frățești. Urmea
ză un car alegoric: glo
bal pămintesc și porum
belul 
păcii 
neri 
gatul

toate țările 
asemenea 

portretelor 
P.M.R., ai

în orașul nostru
și 3.010.000 lei economii, 
cu mult peste propriile lor 
angajamente. Iar colecti
vul de jurnaliști ai secției 
l-a demonstrează cu mîn
dria unor biruințe la jet 
de grăitoare: 7.800 tone 
fontă mai mult ca cifra 
producției planificate șt 
3.500.000 lei economtt. 
„Trăiască scumpa noastră 
patrie, Republica Popu
lara Romtnă !," „L rătas- 
că pacea și frăția intre 
popoare!“, sînt lozincile 
muncitorești pe care le 
poartă harnicii noștri jur
naliști

Rînd pe rînd siderurgiș- 
din principalele secții

siderurgiștilor raportat 
sărbătoarea lui 1 Mai

al 
la 
din acest an, întărește pu
terea economică a patriei. 
Cei prezenți la demonstra
ție aplaudă pe eroicii si- 
deruraisii si le aruncă 
flori.

Constructorii 
noii Hunedoare
Cîteva clipe de liniște. 

E rîndul miilor de cons
tructori. Secțiile noi ale u- 
zinei, cartierele de locuin
țe muncitorești cu mii de 
apartamente, edificiile so
cial culturale au fost înăl

face pentru înlesnirea con
dițiilor de viață ale omu
lui, pentru satisfacerea ce
rințelor sale spirituale, 
pentru viitorul său. Con
structorii hunedoreni au 
tot dreptul să privească 
plini de bucurie la minu
natele lor realizări. Isto
ria reconstrucției Hune
doarei este și istoria a- 
vîntului în muncă al 
căruia dintre ei.

„Trăiască puternicul 
găr al socialismului 
frunte cu U.R.S.S."
scris pe una din pancar
tele purtate de construc-

Grupul de șantiere

fie-

la
in

este

tii

cestui an. Trec rînd pe 
rînd constructorii din ca
drul grupului II, al gru
pului de șantiere I, cei de 
la grupul 4 construcții ci
vile a căror lozincă ,.I.a 
liecare 24 de blocuri, 1 
bloc din economii 1" este 
încă o dovadă a spiritu
lui patriotic care înm'ie 
ț"»!e pe constructorii Hu
nedoarei iui

Au trecut mai bine de 
trei ore de la începerea 
demonstrației de 1 Mai. 
Au manifestat și școlarii 
orașului împreună cu pro- 
fesorii lor, elevii grupu
lui școlar profesional, sa- 
lariațzi sfatului popular, ai 
întreprinderii de industrie 
locai,a, ai Întreprinderii 
de gospodărire orășeneas
ca, medicii, cooperatorii, 
salariații gării C.F.R., toți 
acei care contribuie prin 
munca lor zilnică fa bu
nul mers și dezvoltarea 
continuă a vieții orașului 
nostru. Acum toți aceștia 
pornesc cu nou 
muncă, pentru 
realizări și mai 
în cinstea celui
lea Congres al partidului.

Au participat (a aceas
tă impresionantă demon
strație aproape 30.000 de 
oameni ai muncii hune- 
doreni. întreaga însorită 
dimineață a zilei de 1 
Mai din acest an a ră
sunat aici, în marele cen
tru industrial al patriei, 
de entuziasmul clocotitor 
al acestor mii de siderur- 
giști, mîndri de minuna
tele lor realizări bucurîn- 
du-se de roadele 
lor libere.

Demonstrația de 
de la Hunedoara 
expresia cea mai 
puterii crescînde
menilor muncii, a încre
derii lor 
partidul 
a frăției 
cesc din
turi de care sînt hotărîți 
să apere pacea în lume, 
să construiască pentru vi
itorul lor luminos.

t Poștaș fruntaș —
corespondent activ

vreme
Funcția de factor poștal, mai cu 

burbiile orașului, nu e de locavînt la 
a obține 
frumoase 
de-al III-

ale uzinei și lucrătorii din 
secții auxiliare raportează 
succese deosebite. Ei le 
închină zilei de 1 Mai și 
Congresului partidului 
conducător al clasei mun
citoare. Laminorul de 800 
mm.: 7.624 tone produse 
laminate peste plan: sec
ția II-a furnale: 5.603 to 
ne fontă și 6.980.000 lei 
economii la prețul de cost

Pionierii la mitingul de pe platoul din O.

țațe de colectivul de mun
că al 1.C.S.H. Activitatea 
constructorilor continuă 
Noua secție de cuptoare 
Martin de mare capacitate 
bateria nouă de cocsifica
re, sute și sute de apar
tamente pentru familiile 
siderurgiștilor se află în 
construcție, iar multe al
te obiective sînt acum în 
mapele cu proiecte și vor 

începe
traduse în 
mic nu este 
de a fi 
decît ceea

alb. simbol 
0 echipă de 
dansatori, in 
port național

curînd să fie 
fapt. Ni- 

mai demn 
înfăptuit

mai
(Urmare din pag. l-a)

instalații, cu un frumos 
car alegoric ce înfățișază 
o miniatură a distileriei 
de gudroane, migălos lu
crată, vestește creșterea 
producției cu 4 la sută șt 
a productivității muncii 
cu 12 procente. Grupul de 
șantiere montaj demon
strează Ia rîndul său cu 
o frumoasă machetă
cuptorului de 400 tone a 
cărui construcție se află 
în plină desfășurare, an
gajamentul montorilor fi
ind de a-1 termina pentru 
producție încă în cursul a-

muncii

1 Mai 
a fost 
vie a 

a oa-

îi

nețărmurite în 
care îi conduce, 
cu cei ce mun- 
toate țările, ală-

multor popoare a in- 
o horă in jurul aces-

Unul am ingenioasele

mai 
cinș 
tui glob, expresie a frăți
ei tuturor popoarelor lu
mii în lupta pentru apăra
rea păcii.

Primul colectiv de mun
că este al oțelăriei tinere
tului .filimon Sirbu". 
Sint aici vrednicii oțeluri, 
făurari ai șarjelor rapide 
și ai multor 
de oțel peste 
natorii de la 
portează în
lei de 1 Mai șt a celui 
de-al 111-lea Congres 
partidului succese de 
mă: 24.700 tone de 
muri mai mult decit
vedea planul de producție

mii de tone 
plan. Lami- 
bluming ra- 
cinstea zi-

al 
sea- 
blu- 
pre-

care alegorice ale C.S.H.

operativ; laminorul de 
profile mijlocii: 6.300 tone 
laminate și 850.000 lei e- 
conomii; uzina cocso-chi- 
mică (secțiile chimice) :
380 tone gudron, 76 tone 
sulfat de amoniu, 51 tone 
produse benzenice peste 
plan: aglomeraiortd: 8,56 
la sută 
in luna 
Colectiv 
pășește 
cu satisfacția datoriei îm
plinite.

lata cuvîntut tovarăși
lor din direcția transpor
turi : Zero lei locații I Iar 
turnătorii și-au depășit 
planul cu 470 tone piese 
din fontă, 166 tone tuburi 
și 88,178 tone oțel turnat. 
Fiecare succes în muncă

depășire de plan 
aprilie... Fiecare 
al siderurgiștilor 

cu fruntea sus,

tradiții progresiste și re
voluționare, să-și îndepli
nească cu cinste și în
tocmai înalta misiune de 
propagandist, agitator și 
organizator colectiv. Fiind 
o armă puternică în mi
na partidului, presa noa
stră a desfășurat o largă 
activitate pentru promova
rea politicii marxist-leni- 
niste a partidului nostru, 
pentru educarea maselor 
în spiritul ideilor comu
niste și a internaționalis
mului proletar, pentru 
antrenarea lor la înfăp
tuirea vastului program 
de dezvoltare și înflorire 
a economiei naționale. 
Sub conducerea și îndru
marea partidului, presa 
din țara noastră a reu
șit să-și ridice necontenit 
nivelul său ideologic și 
publicistic, să trateze cu 
mai multă competență și 
la un înalt nivel prob
lemele ce au stat în fața 
poporului muncitor.

seamă 
ușoară. Pe 

bună sau rea, poștașul trebuie să poarte, de la casă 
la casă, geanta plină de 
să facă 
cuvenite

Toate acestea 
pe poștașul Mircea

abonamente 
etc.

scrisori, ziare și reviste, 
să ducă bătrînilo." pensiile

însă uu-1 sperie cîtuși de puțin 
Andruț din suturbia Boș. Pri« 

dîrzenia ce-1 caracterizează, el se achita cu cinste 
de funcția ce o îndeplinește de peste 10 ani, fapt 
pentru care în repetate rînduri a fost recompensat. 

In același timp însă, Mircea Andruț este și un 
corespondent activ al ziarului nostru. De mai mul
tă vreme el informează cu regularitate redacția des
pre rezultatele muncii harnicilor întovărășiți din 
suburbia Boș, despre acțiunile obștești întreprinse 
de concetățenii lui pentru dezvoltarea și înflorirea 
suburbiei. Pline de conținut, scrise într-un limbaj 
simplu, popular, scrisorile poștașului Andruț Mircea 
au văzut mai întotdeauna lumina tiparului și au 
însuflețit în muncă pe acei despre care vorbea.

A

Utemistul Tufă Mir
cea din fotografia ală
turată este unul dintre 
cei mai taientafi mem- ti , 
brii ai cenaclului lite
rar .flacăra". El scrie 
și publică multe schi
țe, povestiri și repor
taje din viața nouă a 
Hunedoarei.

ziua presei comuniste

Uzina 
străduit 

cu

Ținînd cont de menirea 
pe care o are presa noa
stră de partid în răspîu- 
direa liniei politice a 
partidului, în mobilizarea 
permanentă a maselor și 
sprijinirea lor în scopul 
îndeplinirii mărețelor sar
cini ale construcției so
cialiste, ziarul 
noastră s-a
să-și îndeplinească 
cinste rolul său de propa
gandist, agitator și orga
nizator colectiv. Avînd 
în permanență sprijinul 
comitetului orășenesc 
P.M.R. Hunedoara al că
rui organ este, ziarul 
Uzina noastră a reușit 

să devină în bună mă
sură o tritună a experi
enței înaintate, tovarășul 
prietenul și sfătuitorul de 
nădejde al cititorilor săi 
Luptînd pentru respecta
rea spiritului de partid, 
ziarul a luptat pentru 
sporirea combativității în 
ce privește lichidarea a- 
numitor lipsuri și defi
ciențe, pentru îndepârta-

rea acelor fenomene ne
gative ce constituiau o 
piedică în mersul nostru 
înainte, 
terialele 
scrise de 
me ale 
comuniste, în lumina po
liticii partidului 
și a luptei pentru 
struirea societății 
socialiste.

Pentru ca ziarul 
na noastră să-și 
îndeplini cu cinste 
nile ce-i revin, colectivul 
redacțional s-a preocupat 
în permanență de atrage
rea oameni Iot muncii hu- 
nedoreni la dezbaterea și 
rezolvarea 
conomice, 
turale din 
derilor și 
rașului Hunedoara. In a- 
ceastă privință, un mare 
accent s-a pus pe întări
rea și lărgirea corpului 
de corespondenți volun
tari și a celui de colabo
ratori format din rîndul 
muncitorilor fruntași, ino-

Mai toate ma- 
apărute au fost 
pe pozițiile fer- 

ideologiei presei

nostru
i con-

noi,

Uzi- 
poată 
sarci-

problemelor e- 
obștești și cul- 
viața întreprin- 
instituțiilor o-

vatorilor, maiștrilor și in
ginerilor, cadrelor econo
mice și didactice ele. care 
au trimis ziarului în ul
tima vreme peste 700 de 
scrisori și materiale de 
specialitate din diferite 
domenii de activitate. In 
scrisorile trimise redacți
ei, corespondenții volun
tari fie că au vorbit des
pre experiența înaintată a 
colectivelor de muncă din 
care fac parte, despre no
ul ivit în procesul de 
producție și în viața coti
diană a orașului, fie că 
au criticat cu asprime 
diferitele aspecte negative 
ce le-au întîlnit. Printre 
corespondenții mai activi 
ai ziarului care au trimis 
un nutnăr mare de scri
sori, cu un conținut bo
gat, se numără tovarășii; 
Păcurar Eugen, Găman 
Lambrache, P. Mihai, Ju- 
verdeanu loan, Burtică 
loan, Dragota FrancisC, 
Stanciu Gheorghe, Tehei 
Nicolae, Amariei loan și 
mulți alții.

In momentul de față, 
activitatea ziarului Uzina 
noastră este îndreptată a- 
supra 
ci ni și 
trebui 
an, spre a contribui 
mobilizarea siderurgiștilor 
și constructorilor de a 
obține noi și însemnate 
succese în cinstea celui 
de-al IlI-lea Congres al 
partidului nostru. Militînd 
cu aceeași consecvență și 
principialitate, colectivul 
redacțional este hotărît 
ca, împreună cu corpul 
său de corespondenți și 
colaboratori să lege și 
mai strîns activitatea zia
rului de sarcinile centrale 
ale construcției economi
ce, să facă ziarul mai 
combativ, mai interesant 
și mai eficace, pentru ca 
fiecare rînd apărut să 
ducă în mase ideile și 
linia partidului, să-i în
suflețească pe toți oame
nii muncii din Hunedoara 
la luptă activă pentru în
florirea continuă a patri
ei și ridicarea neîncetată 
a nivelului de trai, mate
rial și cultural al întregu
lui popor muncitor.

principalelor sar- 
obiective ce vor 
realizate în acest 

la
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@ spori a rezultate ® comentarii &
Fotbal DUPĂ JOCUL DE LUNI Competiție de

Primul joc pe stadionul 
nou din orașul nostru n-a 
satisfăcut miile de specta 
tori. N-a satisfăcut pen
tru că la o partidă dis
putată între jrrima și ul
tima clasată spectatorul 
oină cu convingerea că 
va vedea un foc bun, cu 
golurimulte, faze specta
culoase. Hunedorenii au 
venit la această întilnire 
cu pretenții justificate, 
mai ales că infilneau e- 
chipa pe care in toamnă 
au învins-o pe teren pro
priu CU 5-1

Deși Corvinul Hunedoa
ra pornea ca favorită în 
această întilnire. nu a 
cîștigat decît cu 1-0. Este 
drept că echipa oaspe a 
aplicat o tactică in fața 
căreia înaintașii hunedo- 
reni nu au știut să se 

’’ce. Oaspeții s-au 
in careu și /or

nând un adevărat zid au 
respins toate acțiunile în
treprinse de hunedorenî 
nedindu-le acestora posi
bilitatea de a-și crea fa
ze clare de gol. Greșeala 
Corvinului a constat după 
părerea noastră in faptul 
că linia de atac s-a com
plăcut în jocul defensiv, 
de uzură, aplicat chiar de 
la începutul partidei de 
echipa adversă

Este adevărat că jucă
torii hunedorenî au cre- 
'it cîteva acțiuni care se 
puteau solda cu înscrie
rea unor goluri, așa cum 
au fost in minutele 17 
31, 33, 37 (balonul expe
diat de Zapis a lovit bara 
transversală). Golul a că- 
fu,’ abia In minutul 43 
după o lungă perioadă de 
dominare și a fost înscris 
de Oprea.

Se pare că jucătorii 
noștri nu știu cum să se. 
descurce in fața unei e- 
chipe care aplică o tacti
că strict defensivă. Spu
nem aceasta pentru că și 
în jocul cu Cîmpia Turzii 
s-a întimplat aproape ace
lași fenomen ca și în 
partida cu C.F.R. Arad. 
Cum se explică altfel fap
tul că timp de 90 de mi
nute ei au presat (se 
poate spune că jocul s-a 
desfășurat numai la poar
ta echipei arădane) dar 
nu au reușit să înscrie 
decît o singură dată ? A'u 
era oare mai bine ca îna
intașii să nu se angajeze 
l'nlr-un joc complicat, cu 
pase scurte, deși au văzui 
că arădanii nu se lasă în
vinși prin aceustă tacti
că, ci să șuteze mai mult 
pe poartă folosindu-se ju
cători recunoscuți cu șu
turi puternice?

Se pare insă că din ce
le două partide disputate 
— Cîmpia Turzii și C.F R. 
Arad — hunedorenii au 
învățat cite ceva. Din 
scurtele declarații luate 
după intilnirea de dumi
nică, de la jucători și 
spectatori, spicuim cîteva 
rînduri :

II. NADLER tehnician 
la sectorul mecanic șei 
LC.S.H.: Tactica aplicată 
de echipa arădană i-a gă
sit nepregătiți pe hunedo- 
reni. Aceștia trebuiau să 
tragă mai mult spre poar
tă. Radu Tudor a fost des
tul de slab. Foarte bine 
au jucat Ndcu și Coiciu.

BALINT ȘTEFAN jucă
tor, maestru al sportului : 
in seria noastră echipele 
aflate pe ultimele locuri 
au o valoare foarte apro

piată de a celor din mij
locul clasamentului. Și 
este regulă cunoscută că 
amenințarea reitograuarn 
înzecește puterea de luptă 
a formațiilor în cauză. 
C.F.R. Arad a venit hotă- 
rîtă să scoată un scor cit 
mai strîns și ă reușit. 
S-a apărat permanent cu 
opt sau nouă oameni, la 
care dacă mai adăugăm 
șase-șapte jucători ai Cor- 
vinului* aflați in atac, re
zultă că în careul advers 
cu greu s-ar fi putut găsi 
un culuoar liber, pe unde 
mingea, să fie trimisă 
spre poartă. Echipa noas
tră a obținut rezultate bu
ne în deplasare, făcînd jo
curi valoroase și pentru 
motivul că atunci cînd 
joacă acasă adversarii 
noștri nu intră din primul 
nținut deciși să se apere, 
ci practică un joc deschis 
care convine mai bine 
stilului nostru de joc. In 
partidele viitoare spectato
rii de duminică și toți iu
bitorii de sport din Hune
doara pot aștepta cu în
credere rezultatele. Nu le 
vom dezminți încrederea

ZAPIS CONSTANTIN 
centrul atacant al echipei:

Corvinul nu a pierdut nici 
o partidă de 14 etape, 
ceea ce, după părerea 
mea, este rezultatul voin
ței și puterii de luptă a 
fiecărui jucător. Trebuie 
să ne mai gîndim că la 
începutul returului cam
pionatului ne urmăreau 
patru formații, cu șanse 
aproximativ egale, iar 
astăzi, după cinci etape, 
numărul adversarilor noș
tri direcți s-a redus la 
unul (C.S.M. Baia Mare), 
restul de trei pierzîndu-se 
pe drum — fapt care are 
o mare însemnătate. Du
minica trecută înaintașii 
s-au descurcat greu iii 
fața apărării stricte a 
C.F.k.-ului Arad șZ n-au 
reușit să colaboreze între 
ei. O parte a publicului 
nu încurajează echipa în 
momente grele, iar unii 
dintre spectatori jignesc 
pe jucători adresîndu-!e 
cuvinte aspre, dăunînd 
moralului acestora. In e- 
tapele viitoare ? Condu
cem în clasament și sîn- 
tem hotărîți să ne apărăm 
locul. Fiecare dintre noi e 
conștient de răspunderea

Timp de cîteva zile la 
Hunedoara s-a desfășu
rat competiția de volei 
dotată cu cupa „1 Mai”, 
la care au participat echi
pele Jiul Petroșani, Voin
ța Sibiu, Dinamo Tîrgu 
Mureș și Corvinul Hu
nedoara.

Competiția a fost urmă

rită de numeroși specta
tori, iar echipele partici
pante au oferit partide 
interesante, cu faze spec
taculoase.

Primul loc a fost ocu
pat de echipa Corvinul 
Hunedoara, care a cîști
gat jocurile cu Jiul 3-1, 
Dinamo Tîrgu Mureș 3-0

_____________ _____ ______ ♦♦♦♦■
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In campionatul regiona
Echipa Șantierul I.C.S. 

Hunedoara, care activea
ză în prima serie a cam
pionatului regional de 
fotbal, a susținut luni 
jocul programat în cea 
de-a 17-a etapă cu echi
pa Minerul Vulcan, la

Călan. După o partidă in- 
dîrjită rezultatul a fost 
egal: 1 — 1. In urma a- 
cestei întîlniri Șantierul 
I.C.S.H. ocupă locul 5 în 
clasament, cu 22 de punc
te. Duminică se desfășoa
ră ultima etapă.

volei
și Voința Sibiu 3-1. Ne- 
fiind învinși, voleibaliș
tii noștri au cîștigat cu
pa „1 Mai“. Hunedore- 
nii și-au format echipa 
din lotul următor: Pă- 
noiu, Herban, Iacob, Sto- 
ianov, Crișan, Barfoș, 
Manta, Perja. S-au evi
dențiat jucătorii Pănoiu, 
Herban, Iacob și Crișan.

SPORTUL în cîteva rînduri
□ Cicliștii dinamo- 

viști au participat du
minică la un nou con
curs în Italia. Cei trei a- 
lergători romîni s-au 
prezentat la startul unei 
curse de fond organi
zată la Venturina (Cam- 
piglia Marino) — lîngă 
Livorno — întreeîndu-se 
în compania unor rutieri- 
din 1J.R.S.S. și Italia. 
Tînărul Ion Cosma — 
campion de mare fond 
al țării noastre — a rea
lizat o excelentă perfor
manță ; a cîștigat pri
mul loc întreeîndu-i pe 
rutinații cicliști italieni 
și sovietici. Pe ultima 
parte a cursei el a sus
ținut o luptă aprigă (des
fășurată pe o coborî-e 
de aproape trei kilome
tri !) cu alergătorul ita
lian Bruno Bani, Gabriel 
Moiceanu, deși spre sfîr- 
șitul cursei se afla în 
plutonul mare, a acțio
nat puternic și a reușit 
să se situeze pe primul 
plan, al întrecerii la fel 
ca și Ion Vasile. Iată 
rezultatele tehnice :

I. Ion Cosma 3 
h.28:00; Bruno Bani (I- 
talia) 3 11.28:10; 3. Ion 
Vasile 3 h.29;35; 4 Ga
briel Moiceanu 3 h31:40.

Q Competiția interna
țională de tineret des
fășurată la Budapesta 
timp de trei zile a reu
nit la „Sportcsarnok" 
speranțele tenisului de 
masă din R.P. Ungară, 
R.D. Germană, R.P. Bul
garia și R. P. Romînă. 
întrecerile au fost urmă
rite cu interes, multe 
din meciuri ridieîndu-se 
la o lună valoare teh
nică. Un frumos succes 
au obținut juniorii noș
tri Adalbert Rethi, Ma
rius Bodea și Nicolae 
Angelescu, care au cu
cerit primul loc la pro
ba pe echipe, iar Adal
bert Rethi a cîștigat și 
proba de simplu.

O comportare promi-

țăfoare au avut și ti
nerele jucătoare Mariana 
Jandrescu și Eleonora 
Mihalca, la prima lor 
confruntare internaționa
lă mai importantă.

Q Invitată pentru 
două partide în R.P. Po
lonă, U.T.A. a susținut 
prima duminică la Ka
towice în compania e- 
chipei Ruch Chorzow. In- 
tîlnirea s-a terminat la 
egalitate: 2—2 (1—2), 
după un joc frumos, în 
ciuda terenului alunecos. 
Fotbaliștii arădani, care 
au marcat prin Țîrlea și 
Tâucean, au aliniat ur
mătoarea formație: Co- 
man-Sziics, Băcuț II, 
Neamțit-Capaș, Floruț- 
Pîrcălab, Petschowski, 
Țîrlea, Mețcaș, Pop 
(Tăucean). Miercuri ur
mează să aibă loc al 
doilea meci la Szezecin, 
cu Pogon,

>♦«—™

CONCURS PIONIERESC
Zilele trecute a avut 

loc pe stadionul Corvi
nul un concurs de atle
tism pentru pionieri. Au

CATEGORIA B Campionatul orășenesc

Seria l-a
G.S.M.S. Iași — Unirea lași 2--0 

C.F.R. Pașcani — Dinamo Galați 1 — 
2; Rulmentul Bîrlad — Știința Buc. 
1—1; Dinamo Suceava — Foresta 
Fălticeni 3—0; Gloria Bistrița — U-
nirea Focșani 5—0; Victoria Buzău
- C.S.M. Rădăuți 2—0 ; Prahova
Oloești — S.N.M. Constanța 1—1.
1. C.S.M.S,, Iași 18 14 2 2 55:18 30
2. Din. uaia'ti 1» 13 2 3 «2:1a za
a. știința BUC. ia 9 3 O «l:iu zi
4. Dinamo Suc. 18 7 6 5 25:23 20

5. Prahova PL 18 6 7 5 30:26 W
6. Rul. Bîrlad 18 8 2 8 17:30 18
7. Unirea Iași 18 7 3 10 21:22 17
8. S.N.M. <Const. 18 5 6 7, 22:27 16
9. Foresta Fălt. 17 5 5 7 21:30 15
0. Gloria 1Bis. 17 6 2 9 20:22 14

Foc.1.
2.

18
18
18
18

3
4
4
5

8
5
5
2

7
9
9

11

21:36
21:31
16:27
19:43

Unirea 
Vict. Buzău 
C.F.R. Pașc. 
C.S.M. Răd.

14
13
13
12

Seria ll-a
Știința Timișoara — Dinamo Obor 

3—0 ; Dinamo Pitești — C.F.R. Timi
șoara 1—1; C.S. Craiova — Flacăra 
Moreni 2—0; Metalul Titani — Ști
ința Craiova 2—1 ; Met. Tîrgoviște — 
Carpați Sinaia 4—1 ; Drubeta T. Se
verin — Poiana Cîmpina 3—1 ; Me
talul O. Roșu — C.S.M. Reșița 2—2.

Seria lll-a
Corvinul — C.F.R. Arad 1—0 : 

C.S.M. II Cluj — Ind. Sîrmii Cîmpia 
Turzii 1—1; A.M.E.F.A. — A.S.A, Si
biu 1—1; Tractorul Or. Stalin — C. 
S. Oradea 2—0; Chimia Făgăraș — 
C.S. Tîrgu Mureș 1—3; Gaz Metan 
Mediaș — C.S.M. I Cluj 2—1 ; Recol
ta Cărei — C.S.M. Baia Mare 2—4.

1. Turnătoria 10 8 0 2 22: 7 16
2. constructorul 9 6 2 1 30: a 14
3. Șantierul 2 10 6 2 2 25: 8 14
4 Bluming 10 6 2 2 18: 9 14

5. Cîmp. Zlaști 10 3 1 6 17:30 7
0. Siderurgia 8 2 1 5 l/:2b 0
7. Șantierul 4 10 2 0 8 21:25 4
8. Mureșul 9 1 0 8 7:43 2

4.

1. Știința Tim. 18 12 3 3 36:14 27
2. Dinamo Obor 18 10 2 6 30:25 22
3. Fi. Moreni 18 10 1 7 27:25 21
4. Din. Pitești 18 8 4 6 27:30 20
5. C F.R. Timiș. 18 7 5 6 30:18 19
6. Poiana Cîmp. 18 7 5 6 21:20 19
7. Știin. Craiova 18 8 2 8 23:21 18
8. Drub. .T. S. 18 6 5 7 24:25 17
9. Met. Titani 18 8 1 9 25:27 17

10. C.S. Craiova 18 6 5 7 22:31 17
11. Met. Tîrgov. 18 7 2 9 32:33 16
12. C.S.M. Reșița 18 6 3 9 31:31 15
13. Met. O. Roșu 18 5 3 10 24:28 13
14. Carp. Sinaia 18 4 3 11 21:34 11

I. Corvinul 18 1 li .6 2 38:15 26
2. C.S.M. B. M. 18 9 6 3 38:18 24
3. A.S.A. Sibiu 18 5 11 2 31:18 21
4. C.S. Oradea 18 8 4 6 27:24 20
5. A.M.E.F.A. 18 8 4 6 18:19 20
6. Recol. Cărei 18 7 5 6 29:31 19
/. Ind. Sîrmet 18 t> 8 0 29:20 ia
8. C.S.M. I Clj. 18 8 1 9 26:23 17
9. Gaz Metan 18 5 7 6 12:28 17

10. Tr. Or. St. 18 5 6 7 20:27 16
11. C.S.M. 11 UI. 18 5 6 7 20:27 16
12. Chimia Făg. 18 6 2 10 23:39 14
13. C.S. Tg. M. 18 6 2 10 15:36 14
14. C.F.R. Arad 18 3 4 11 13:27 10

Etapa viitoare:
Dinamo Galați — Dinamo Suceava; 

Jnirea Iași — Gloria Bistrița ; Ș iin- 
a București — - Unirea Focșani ; 
3.F.R. Pașcani — Prahova Ploești; 
•oresta Fălticeni — Victoria Buzău; 
1S.M. Rădăuți - C.S M.S. Iași; 
J.N.M. Constanța — Rulmentul Bir- 
ad. . ...

Etapa viitoare:
Dinamo Obor — Drubeta Tr. Seve

rin ; Poiana Cîmpina — Știința 1 i- 
mișoara; C.S.M. Reșița — Flacăra 
Moreni; Carpați Sinaia — C.S. Craio
va; Metalul lîrgoviște — Dinamo 
Pitești ; Știința Craiova — .Metalul 
Oțelul Roșu; C.F.R. timișoara — 
Metalul Titani București.

Etapa viitoare:
Ind. Sîrmei Cîmpia Turzii — 

A.M.E.F.A.; C.S, Oradea — Chimia 
Făgăraș; C.S. Tîrgu Mureș — C.S.M. 
II Cluj: C.F.R Arad — Recolta Ca- 
rei; C.S.M. Baia Mare — Gaz Me
tan Mediaș; C.S.M. I Cluj — Trac
torul Or. Stalin; A.S.A. Sibiu — 
Corvinul Hunedoara,

Etapa din 9 mai 1960
Mureșul — Turnătoria ; Bluming — 

Constructorul ; Șantierul 4 — Șantie
rul ; Cîmpia Zlaști — Siderurgia.

Rezultate ale atlefilor 
hunedorenî

In pauza jocului de fotbal dintre 
Corvinul și C.F.R. Arad au avut loc 
cîteva întreceri atletice la care și-au 
dat concursul atleți ai clubului Cor
vinul. Pista noului stadion a oferit 
atleților condiții mai bune de concurs. 
Aceasta se poate vedea și din rezul
tatele înregistrate.

La 100 metri băieți primul ioc a 
fost ocupat de D. Drăgan cu 11,5 sec., 
iar pe locul II s-a clasat I. Ferentz 
cu 11,7 sec. Pe aceeași distanță, la 
fete, primul loc a fost ocupat de Inge 
Knoblok cu un rezultat de 12,9 sec.

La categoria copii pe distanța 60 
metri plat fete, primul loc a fost ocu
pat de Picu Dora cu 9,6 sec., iar la 
băieți Macovei Chiriac cu timpul de 
8,9 sec.

participat cca. 150 de 
copii- născuți în anii 
1946-1947, întreeîndu-se la 
cinci pro’be atletice și a- 
nume: 60 m. plat, 300 
m. plat fete (500 m. pen
tru băieți), săritura în 
lungime, săritura în înăl
țime și aruncarea greută
ții (3 kg. pentru fete și 
4 kg. pentru băieți).

S-au evidențiat prin 
performanțe promițătoare 
și pregătire multilaterală 
pionierii: Corpaci Vetu
ria, Picu Dora, Simionov 
Valentina, Macovei Chi
riac și Păcurar Vaier.

Iată cîteva rezultate:
60 metri plat fete — 

Corpaci Veturia 9,5 sec., 
Picu Dora 9,5 sec.; Si
mionov Valentina 9,7 sec.

300 m. p'lat fete — Si
mionov Valentina 54,2 sec.

Lungime fete —. Cor
paci Veturia 3,77 m. ; 
Picu Dora 3,76 rh.

Proba de înălțime fete 
a fost cîștigată de Cor
paci Veturia, iar cea de 
greutate de lordăchescii 
M.

60 m. plat băieți — 
Păcurar Vaier 9,4 sec. ; 
Macovei Chiriac, același 
timp.

Proba de 500 ni. plat 
băiefi a fost cîștigată de 
Macovei Chiriac cu tim
pul de 1,37,5 sec., sări
tura în lungime de Brîn- 
zan Gheorghe, far greu
tatea de Păcurar Vaier,



ACTUALITĂȚI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Uniunea Sovietică Combinatul petrochimic Ocrotirea sănăfăfii

d î n S u m g a i f
m Kazahstan

-Chin"a Construcții
hidrotehnice

La periferia orașiilni 
Sumgait, pe rin! Sumgaii- 
Ceai, au venit geodezișf. 
Aici, pe o suprafața de 6 
kilometri patrați se va 
construi un combinat pe
trochimic.

Consiliul de Miniștri ni 
R.S.S. Azerbaidjană a a- 
probat proiectul construc
ției acestui gigant. ln-

vestițiile capitale in a- 
ceastă construcție depă
șesc valoarea întregii 
austrii din Sumgait.

Rafinăria va produce 
compuși macropolimeri — 
mase plastice, fibre artifi
ciale, îngrășăminte și al
te produse din care se vor 
executa țesături 
artificială, veselă

in-

și piei; 
și covoa

re, utilaj tehuico-saniiar, 
materiale izolatoare și dc 
construcție.'

Combinații va- funcționa 
pe baza materiei prime lo
cale — gazele naturale. 
Primele instalații vor in
fra în funcțiune în anul 
1961, iar primul complex 
de întreprinderi — 
șitul septenalului.

- Ia sfii-

Reactorul atomic din Bielorusia

trei 
care 
locul

La Minsk se desfășoară 
din plin construirea reac
torului atomic pentru cer
cetări științifice al Acade
miei de Științe a R.S.S. 
Bielorusă. Puterea sa ter
mică va fi de 2.0C0 kw.

A fost terminată con
struirea clădirii principa
le. Se lucrează la monta-

rea pieselor din interiorul 
zonei active a reactorului 
și așa-ziselor „pungi" ex
perimentale, a aparatelor 
de control și măsurat și 
a utilajului pentru auto
matizare și dirijare.

Reactorul va servi drept 
bază pentru producția de 
izotopi radioactivi de

scurtă durată necesari 
pentru cercetări științifice 
în medicină, biologie și in 
di'.stria Bielorusiei. Izoto
pii vor fi folosiți la veri
ficarea comportării diferi
telor materiale în condiți
ile radiațiilor de neutroni 
și raze gama.

Numai în ultimii 
ani în Kazahstan, 
ca teritoriu ocupă 
al doilea în Uniunea So
vietică după R.S.F.S.R., 
s-au construit peste 80 de 
spitale și creșe de copii 
cu 15.000 de locuri. Pen
tru viitor sînt prevăzute 
planuri și mai mari.

In prezent, în Kazahs
tan există 77.000 paturi 
de spital, adică de 43 
ori mai multe decît exis
tau pînă la Revoluția din 
Octombrie 1917. In insti
tuțiile medicale lucrează 
12.000 medici și peste 
50.000 de persoane cu ca-

lificare medicală medie.
In comparație cu anul 

1940, mortalitatea a scă
zut de 3 ori, iar crește
rea naturală a populației 
depășește cu 40 la sută 
indicele mediu al Uniunii 
Sovietice.

Numai între anii 1957- 
1958 într-o serie de re
giuni ale Kazahstanului 
din mijloacele colhozuri
lor s-au construit spitale 
cu peste 1.100 paturi și 
creșe de copii cu peste 
9.000 de locuri. In 1959 
s-au deschis noi spitale 
colhoznice cu aproxima
tiv 1.000 paturi și creișe 
cu 6.000 locuri.

In cursul iernii și a 
primăverii anului curent 
suprafața pămînturilor i 
rigate din China a cres
cut cu 17.330,000 hecta
re. Anul 
struit 31 
cumulare 
1.000 de
mulare mici cu o capa
citate totală de 100 de 
milioane metri cubi.

In anii puterii populare 
suprafața pămînturilor 1- 
rigate a 
milioane 
la peste

trecut s-au cori
de lacuri de a- 
mari și peste 
lacuri de acu-

crescut de la 16 
hectare în 1949

71 milioane hec-

tare în primăvara anu
lui curent.

S-au produs schimbă
ri mari in valea fluviu
lui Httanhe, populată de 
100- milioane de oameni. 
Dacă înainte inundațiile 
fluviului Htianhe distruge
au anual semănăturile de 
pe sute de mii de hec
tare, în prezent o mare 
parte a fluviului este îm- 
blînzită, iar la sfîrșitul, 
anului curent, după termi
narea construcției bara
jului din trec.ătoarea San- 
mînsia, Huanhe va fi su
pus definitiv.

♦♦

Noi întreprinderi ale industriei alimentare 
a R.SjS. Moldovenească

Peste 20 de întreprin
deri industriale ale Uniu
nii Sovietice și ale țâri
lor de democrație popu
lară furnizează utilaj pen
tru marele combinat de 
carne care se construiește 
la Bălți. Diferite agregate 
și mașini sosesc de la 
Uzina „Krasnîi proletarii" 
din Moscova, Uzina cons
tructoare de mașini din 
Poltava, de la Uzina „Mi- 
asomolmaș" din Vologda, 
precum și din țările de 
democrație populară. Ro
ita întreprindere, pentru a 
cărei construire au fost a- 
locatc aproximativ 50 mi
lioane ruble, va produce 
Irdr-un schimb 700 chinta
le carne și diferite sala
muri, 11 diferite preparate 
medicale.

Orașul Bălți a devenii

un oraș a! noilor construc
ții ale industriei alimenta
re. Aici au fost construite 
fabrici de ulei, fabrici de 
vinuri și coniac, zahăr, 
spirt, uzine pentru calibra 
rea porumbului și o serie 
de alte întreprinderi. In

anii septenalului se preve
de să se construiască u- 
zine de hidroliză și drojdie 

- și uzine de morărit, un 
mare elevator, o nouă fa
brică de zahăr, care va fa
brica intr-un schimb 30.000 
chintale sfeclă.

Combinat pentru înnobilarea 
minereului

Combinatul 
și hîrtîe din
A fost dat în produc

ție combinatul de celuloză 
și hîrtie din Krasnoiarsk 
— una 
strucții 
pentru 
rialului 
cest centru de ținut sibe
rian. Marea parte a celu
lozei produsă în 
nat va fi folosită 
treprinderilc locale

de celuloză 
Krasnoiarsk

dintre noile con- 
ale complexului 
chimizarea mate- 

lemnos din a-

combi- 
la în- 
pentru

producția de vîscoză și de 
ccrd auto. Tot în cursul 
anului curent combinatul 
va începe și producția de 
hîrtie.

Intrarea în funcțiune a 
noii întreprinderi cu 
treaga capacitate 
prevăzută pentru 
septenal.

In afară de 
hîrtie de ziar și 
fică aici se va
spirt, carton, drojdie 
albumine, furfurol. Capa
citatea proiectată a între
prinderii este de peste o 
mie tone producție-marfă 
pc zi.

în- 
este 

actualul

celuloză, 
tipogra- 
produce 

de

R. Cehoslovacă Scurte știri
O serie de întreprinderi de confecții din R 

Cehoslovacă folosesc preparate chimice noi pen
tru impregnarea articolelor de îmbrăcăminte din 
lînă. Unul dintre acestea este preparatul „mittin 
f.f." foarte eficace pentru înlăturarea larvelor de 
molii. Preparatul se introduce în baia de colo- 
ranți unde se impregnează în lînă, protejînd-o 
fel împotriva atacului moliilor. „Mittin f.f.“ 
menține atît după spălat cit și după călcat.

/\ Zilele acestea uzinele Țesla-Liberec 
realizat cel de-al 1.000-lea dictafon marca 
respondent". Pînă la sfîrșitul anului vor fi
în vînzare încă 3000 de dictafoane pentru înzes
trarea instituțiilor cehoslovace cu mijloace mo
derne de muncă.

/\ întreprinderile Tesla-Orava, din Nizna au 
început producția noului televizor ..Oravan 4.110 
U“, avînd dimensiunea ecranului de 210x280 
mm. Dimensiunile televizorului sint de 46 cm.x41,5 
cm. și 48 cm. aparatul cîntărește 23 de kilograme.

/\ In sala „Cavaleriei" din castelul Hki- 
boka (Cehia de sud) s-a deschis galeria de artă 

care după Galeria Națională este cea mai 
R. Cehoslovacă, 

de pictură, gra- 
artei cehoslovace

Combinatul sudic nr. 2 
pentru înnobilarea mine
reului din bazinul Krivoi- 
Rog — (Ucraina) este ti
na din cele 271 întreprin
deri care vor intra în fun
cțiune în 1960. In privința 
mecanizării și automatiză
rii acest combinat va fi 
unul din cele mai perfec
ționate. Folosind ca mate
rie primă cuarțitele feroase 
întreprinderea va da apro
ximativ 5 milioane tone 
concentrate de calitate su
perioară pe an. In fabrici 
speciale concentratul va fi 
apoi transformat în aglo
merat.

Construcția este execu
tată de cunoscutul colectiv 
al trustului „Krivoirogag- 
lostroi", care a dat re
cent în exploatare combina
tul pentru înnobilarea mi
nereului „Comsomolu! leni 
nist" din Novo Krivoi- 
Rog, care a fost construit 
în 26 luni în loc de 40 
cum era prevăzut. Com- 
sonioliștii și tineretul tru-

stului au hotărit să con
struiască noul combinat 
în 16 luni și să-l pună 
în funcțiune pînă la cea 
de-a 43-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

In 1960, în bazinul Kri- 
voi-Rog va intra în func
țiune prima linie a unul 
alt combinat pentru înno
bilarea minereului, com- 
binatiil central cu o pro
ducție de 3,5 milioane to
ne concentrate pe an.

Astfel, numai în primii 
doi ani ai septenalului 
capacitatea întreprinderi- 
Isr pentru producerea con
centratelor din minereu- 
ri'e sărace crește de trei 
ori în bazinul Krivoi-Kog.

.R. P. Ungară O nouă

Un grup de Muncitori 
și tehnicieni de Ici oțclc'i- 
ria și laminorul din Cril- 
ditz a elaborat o metodă 
rapidă de desulfurare a 
fontei. Prin aplicarea a- 
ceslei metode se poate re- 
duce in numai, două mi
nute conținutul de sulf 
in fontă de la 9,07 la 0,04

ast-
se mașinii

au 
„Ko- 
puse

„Ales“
de seamă galerie de artă din 
Aici sînt expuse 12.000 lucrări 
vură, sculptură etc., opere ale 
și universale.

Pentru amenajarea galeriei 
de 7.000.000 coroane.

s-a afectat suma

automată
Institutul de proiectare 

pentru mașini-unelte 
R. P. Ungară a 
fabricii de mașini 
goane ,, Wilhelm 
din Budapesta o 
mașină automată 
prelucrarea pieselor de 
motoare Diesel, fabricate 
în serii mari la această 
întreprindere. Noua mași
nă are numeroase avan
taje față de mașinile-unel- 
te universale folosite 
pînă în prezent în indus
tria constructoare de ma
șini. Noul automat este 
construit pentru fabrica
rea a 5 feluri de pie
se complicate. El poate 
funcționa singur timp de

din 
predat 
și va- 
Pieck" 

nouă 
pentru

45 minute executînd 252 
de operații. Prin utiliza
rea noii mașini produc
tivitatea muncii la aces
te operații a crescut de 
zece ori și în felul aces
ta fondul investit în ma
șină se amortizează în 
numai doi ani. Automatul 
lichidează greșelile și ine
xactitățile generate 
munca 
rebutul 
scădere 
lingă
noua mașină automată o- 
cupă un Ioc de șase ori 
mai mic decît mașinile u- 
niversale. Această mași
nă poate să tie inclusă 
și în linii automate.

de 
manuală, astfel 
înregistrează o 
însemnată. Pe 

aceste avantaje,

R. P. Polonă

R.D. Germană STUDENȚII 
în sprijinul dezvoltării 

agriculturii
Studenții din R. D. Germană contribuie la 

dezvoltarea agriculturii participînd la numeroase 
lucrări de la sate.

l'n grup de 200 de studenți de la Universi
tatea „Karl Marx" din Leipzig, dintre care rntilți 
sînt viitori agronomi și medici veterinari, și de 
la școala superioară dc construcție din Cotit us 
lucrează în prezent în gospodării cooperatiste și 
de stat din regiunea Cottbus, Ei ajuta în pri
mul rînd noilor cooperative agricole de producție 
la organizarea cultivării In comun a terenurilor 
agricole și la elaborarea planurilor de producție. 
Ei fac 
sărilor 
gricole

In 
pentru construcții rurale de pe lingă Școala teh
nică superioară din. Dresda acordă un ajutor pre
țios agriculturii elaborînd proiectele unor nume
roase construcții de la sate. Aceste proiecte vor 
fi realizate parțial în cadrul lucrărilor de dipls\ 
mă. Astfel vor fi consfrui te numeroase clădiri pen » 
tru servicii sociale, locuințe, construcții culturale și ' 
niimeroase clădiri care vor deservi producția a- 
gricolă.

Desulfurarea rapidă a fontei 
la sută. Acest 
s-a obținut în 
iiei experiențe 
intr-un cuptor experimen
tal de dimensiuni reduse

• in scopul dezvoltării noii 
metode de desulfurare a

■ fontei lichide.
Colectivul de muncă a

de asemenea un control al sănătății pă
și vitelor din inventarul» cooperativelor a- 
de producție
cadrul practicii studenții de la Institutul

rezultat 
timpul u- 

efectuale

hotărit să aplice noua 
metodă in cuptoarele obiș
nuite de la Combinatul si
derurgic din btalinstadt

Desalfurarca este un 
procedeu de mare însem
nătate pentru industria si
derurgică a R. D. G. Prin 
ea se obține fontă și oțel 
de calitate superioară

Construcții cu ajutorul
e 1 i c op ferelor 

luni 
fost 
da-

In urmă cu cîteva 
in R. P. Polonă au 
folosite pentru prima 
tă elicopterele la monta
rea elementelor trambuli
nei pentru sărituri pe 
schiuri, construit in Mun
ții Tatra. In prezent co-

tcctivul de muncitori al 
întreprinderii de construc
ții și montaje „mostostal" 
de la Sabrze pregătește o 
alia acțiune în domeniul 
..construcțiilor aeriene". 
De astă dată elicopterele

vor servi la montarea sec
toarelor înalte ale ante
nei postului de televiziu
ne Bydgoszcz, a cărei 
înălțime va atinge 315 
metri. Greutatea totală a 
acestei construcții de oțel 
va fi doar de 150 tone.

Mai rnulte magazine de desfacere la sate
In urma unei susținute 

acțiuni duse de organele 
comerțului cooperatist, la 
sate, în localități de lip 
orășenesc ca și în mici o- 
ră.șele, se deschid din

ce in ce mat multe ma
gazine ale cooperativelor 
de consum. Aiiul 
au fost. înființate 826 
magazmn noi. Majori,- 
tatea magazinelor sătești 
au -un profil multilateral.

In ele- se vind articole 
textile, îmbrăcăminte, în

trecut . călțăminte, mobile, apară- 
te electrotehnice etc.

Hoile magazine vor fi 
utilate și amenajate In 
stil modern.
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