
Proletari din toate țări le imiți-vă f

nou avînt

f ORGAN AlCOHITfTUlUI ORASENfSC PM.R.HUHFOOAPA Sî AL SFATULUI POPULAR I in

pentru înfăptuirea sarcinilor

ANUL XI Nr. 845 LUNI 4 iulie I960 4 pagini 20 bani

trasate de partid

In foto: Un colț din j 
Orașul Muncitoresc care 
ilustrează cu adevărat că 
orașul nostru a devenit 
un oraș al zonelor verzi, 
parcurilor și al florilor. I

în- 
in- 
a- 

in- 
a-

raportului 
prezentat 

vedem vi
al țării, 

și al co- 
de

Vastul program pen
tru următorii șase ani a- 
doptat de Congresul al 
Ill-lea al partidului nos
tru a fost primit cu o 
deosebită mîndrie de că
tre siderurgiștii hunedo. 
reni. Ei văd în obiecti
vele acestui program dru- 
mul luminos pe care par- 

ktidul nostru conduce în- 
Ftregul popor spre desă

vârșirea operei de con
strucție socialistă în pa- 
tiia noastră.

Raportul C.C. al P.M.R 
prezentat la Congres de 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, arată că una 
din sarcinile de bază ale 
planului economic de șase 
ani este continuarea 
tr-un ritm susținut a 
dustrializării țării — 
cordîndu-se prioritate 
dustriei grele. Potrivit 
cestei sarcini combinatul 
siderurgic din Hunedoara 
va deveni și mai puter
nic. Aici va fi construită 
o nouă secție de furnale, 
noi laminoare de mare 

'fciductivitate și unele 
,uintre cele mai mari cup
toare Martin din țară. 
Noile obiective industria
le vor fi realizate la ni
velul celor mai avansai* 
cuceriri ale tehnicii mon
diale. Aceasta constituie 
pe drept cuvînt mîndria 
muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor din cetatea 
fontei și a oțelului.

In cuvîntul rostit la 
Congres, maistrul oțelar 
Ștefan Tripșa, Erou al 
Muncii Socialiste, arăta: 
„In prevederile 
0.6. al P.M.R. 
la Congres noi 
itorul luminos 
viitorul nostru 
piilor noștri, viitorul 
bună stare al tuturor oa
menilor muncii din țara 
noastră. Asigurăm parti
dul că nu vom precupeți 
efqrturile pentru a înde
plini sarcinile trasate de 
Congres, pentru aplicarea 
în viață a luminoasei po
litici a partidului". Cu
vintele acestea exprimă 
voința, entuziasmul și nă, 
zuința siderurgiștilor hu- 
nedbrerti care alături de 
întregul nostru popor, 
luptă cu abnegație să în
făptuiască mărețele obiec
tive ale desăvîrșirii con
strucției socialiste în pa« 
tria noastră.

Siderurgiștii hunedoreni 
au raportat partidului că 
și-au îndeplinit planul 
semestrial înainte de ter
men. Acest succes 
rodul unet 
țite, plină 
triotic. In 
cialistă au 
inepuizabile forțe care au 

este 
munci insufle, 
de avînt pa- 
întrecerea so- 
fost antrenate

făcut ca fiecare agregat 
să producă mai mult și 
mai ieftin. Oamenii au 
învățat șt s-au străduit 
să gospodărească cu gri
jă și chibzuință fondurile 
materiale și bănești ale 
fiecărei secții de unde 
s-au născut zecile de mi
lioane de lei economii. 
Veștiie pe care Ie pri
mim în aceste zile la re
dacție oglindesc avintul și 
mai puternic al întrecerii 
socialiste pentru înfăptui- 
era mărețului prgoram 
trasat de partid. Furna
liștii din secția l-a în 
luna iunie zi de zi și-au 
întrecut sarcinile de plan. 
Au ridicat indicii de uti
lizare la furnale pe o 
treaptă superioară, reu
șind ca prin aceasta să 
producă peste sarcinile 
de plan ale lunei iunie 
mai mult de 2.200 tone 
fontă In multe zile au 
realizat vîrfuri de pro
ducție pe care se stră
duiesc să Ie permanenti
zeze. Muncitorii, tehnicie
nii și inginerii din secția 
II-a furnale s-au străT 
duit, să asigure o cît mai 
rațională exploatare a 
furnalelor reușind să pro
ducă pe fiecare metru cub 
volum util de furnal cu 
53,6 kg. mai multă fontă.

însuflețirea în muncă a 
furnaliștiior din secția 
l-a de pildă, este carac
terizată și de faptul că 
văzînd perspectivele mă
rețe pe care Congresul Ie 
pune în fața industriei 
grele ei s-au angajat să 
îndeplinească planul pe 
acest an în mai puțin da 
11 luni. Angajamentele 
luate în cinstea Congre
sului partidului constitu
ie de fapt angajamentul 
luat pe întregul an și oa
menii se străduiesc intens 
să le îndeplinească.

La vechea oțelărie, co
lectivul de muncă a obți
nut de asemenea succese 
însemnate. In ultimile 
două decade din luna iunie 
producția 
continuat 
Pe 
parte s-a produs cu cca 
320 tone mai mult oțel 
decît în prima decadă. A- 
cest ritm de producție o- 
Jelarii se străduiesc să-l 
mențină și pe mai depar
te. Pe lîngă sporirea pro
ducției de oțel s-a acor
dat o grijă deosebită re
ducerii consumurilor de 
materii prime realizindu-sc 
cca. 600.000 lei economii

Privind munca de vi
itor organele și organiza
țiile de partid sînt che
mate să acorde cea mai 
mare atenție problemelor 
ce hotărăsc soarta înde

de 
să

oțel a 
crească, 

fiecare decadă în

îndeplinirea pla- 
producție la toți 
mai cu seamă la 

productivității

plinirii sarcinilor trasate 
de Congres. In combinat 
au loc în aceste zile con
sfătuirile de producție p« 
luna iulie pe care orga
nele sindicale sub îndru
marea organizațiilor de 
partid au datoria să le 
organizeze temeinic. In 
cadrul acestor consfătuiri 
să se facă cunoscut fie
cărui muncitor, tehnician 
și inginer sarcinile con
crete ce revin locului de 
muncă unde-și desfășoară 
activitatea, l’n accent 
deosebit să se pună pe 
descoperirea acelor re
zerve interne care concură 
direct la 
nulni de 
indicii și 
sporirea 

muncii, îmbunătățirea ca
lității produselor și rea
lizarea de cît mai multe 
economii.

Comitetul de partid și 
conducerea combinatului 
vor trebui să analizeze de 
îndată felul cum se des
fășoară munca în secțiile 
de laminoare. Se știe că 
industria prelucrătoare are 
nevoie de cît mai multe 
laminate și pentru satis
facerea acestei necesități 
se pretinde ca ritmul de 
producție în cele trei 
ții de laminoare să 
impulsionat,

Succesele de pînă 
ma realizate de siderur- 
giști arată că există con
diții ca și în semestrul 
II din acest an planul 
producției globale să fie 
îndeplinit înainte de ter
men. Spre acest ței să fie 
mobilizate toate forțele și 
întrecerea socialistă să ia 
un avînt din ce în ce mai 
puternic.

sec- 
fie

acu-

CHILIE OUE II^TOIECIEOIE
Zile obișnuite de între

cere în muncă, pline de 
voioșie și elan. Peste tot 
în cadrul uzinei cocso- 
chimice optimismul și în
suflețirea prevestesc noi 
succese. La colectorul ba
teriilor de cocsificare a 
cărbunelui, în jurul mași
nilor de șarjare, atunci 
cînd se introduce în cup
tor în locul pilotului des
cărcat de cocs încins al
tul nou, din cărbune 
proaspăt comprimat, în o- 
ricare colț al secției se 
desfășoară o muncă în
cordată, la care participă 
cu hărnicia caracteristică 
fiecare muncitor în frun
te cu tehnicienii și ingi
nerii. In timp ce la unul 
din primele cuptoare ale 
bateriei a doua abia se 
descărcase șarja de cocs.

Muncă entuziastă
f ~ _ '* " ■——— Tiaim,—im ihwimmt»

rezultate deosebite
Mai mult aglomerat Bilanț la siîrșit de lună

Colectivul de muncă al 
fabricii de aglomerare a 
minereurilor de la combi
natul siderurgic din Hu
nedoara a produs în luna 
iunie peste prevederile de 
plan 951 tone minereu a- 
glomerat. Succesele deo
sebite au fost obținute de 
aglomeratoriștii din schim-

Sporesc indicele de utilizare
al furnalelor

secția furnale noi a 
loc vineri o consfăT 
de producție în ca- 
căreia furnaliștii au 

La 
avut 
tuire 
drul
analizat succesele obținu
te în luna care a trecut. 
Cu acest prilej a reeșit că 
sarcinile de plan au fost 
depășite cu 1.885 tone 
fentă, fruntaș fiind colec
tivul de muncă de la fur
nalul nr. 6. Trebuie sub
liniat faptul că acest spor 
de producție a fost obți-

Succese
Luna iunie a fost rod

nica pentru siderurgiștii 
hunedoreni. Ei au obținut 
însemnate succese în în
trecerea pentru creșterea 
productivității agregatelor 
siderurgice și în special a 
furnalelor și cuptoarelor de 
Ia oțelării. Astfel, furna
liștii celor două secții au 
produs peste sarcinile de 
plan aproape 4.000 tone 
fontă, fruntași fiind fur
naliștii secției a I-a. In 

tovarășul inginer Pavel 
Gheorghe își făcu timp 
pentru a ne da citeva in
formații...

— Ca și celelalte, luna 
iunie a fost bogată în 
roade: aproape 730 tone 
cocs metalurgic peste pla
nul lunar .O cifră modestă, 
dar care cuprinde efortu
rile depuse de cocsari în 
întrecerea desfășurată in 
întîmpinarea Congresului 
partidului cu o producție 
de cocs sporită și de ca
litate bună. Deși în ulti
ma vreme cocsarii au a- 
vut greutăți de întîmpinat 
în exploatarea bateriilor și 
lealizarea unui cocs de 
calitate superioară, ei le- 
au învins. Au reușit să 
Îmbunătățească randamen
tul cuptoarelor și ca ur
mare, marți și-au îndepli

burile conduse de ingine
rul Răileanu Valentin și 
tovarășul Armaș Simian. 
Sporind continuu indicii 
de utilizare a agregatelor, 
aglomeratoriștii hunedore
ni au produs peste sarci
nile de plan de la înce
putul anului 21.000 
minereu aglomerat

tone

nut prin creșterea produc
tivității furnalelor. Astfel 
în luna iunie, furnaliștii 
acestei secții au produs cu 
53,6 kg. fontă mal mult 
decît indicele planificat 
pe fiecare metru volum 
util de furnal. In întrece
rea dintre echipe cele mai 
bune rezultate au fost oii 
ținute de furnaliștii din 
echipa condusă de prim- 
topitorul Ccmșa Alexan
dru.

de seamă
același timp, oțelarii 
la cuptoarele Martin 

de
clLi

elaborat peste .prevederile 
de plan 9.100 tone oțel.

asemenea topitorii de 
cuptoarele electrice și? 
depășit sarcina de plan 
aproape 1000 tone o- 
special. Tona de oțel 

în luna 

De 
la 
au 
cu 
țel
special produs 
respectivă este mai iefti
nă cu 43 lei decît prețul 
planificat.

nii planul primului se
mestru producînd primele 
tone de cocs în contul lu
nii iulie.

— Pe care schimb îl 
apreciați ca fruntaș în rea 
lizarea cantității de cocs 
peste plan ?

— Aici este vorba de 
un răspuns mai greu de 
precizat. Toate schimbu
rile au muncit la fel de 
bine. Putem spune totuși 
că mai disciplinat și cu 
rezultate bune multe luni 
de-a rîndul pe acela con- 
dus de maistrul Staron 
Ștefan. Fiecare schimb își 
are fruntașii lui: comu
niștii Nimu loan și Bota 
Roman mecanici pe mași' 
na de comprimare de a 
căror muncă depinde în 
bună măsură scăderea 
procentului de spargeri dg 
piloți, prim-colectoriștii G& 
dea Gheorghe, Godrftatiy

Colectivul de muncă al 
întreprinderii miniere de 
talc — Hunedoara conti
nuă șirul succeselor în 
Întrecerea socialistă Fă- 
cînd bilanțul rezultatelor 
obținute în cursul lunii 
iunie reiese că planul de 
producție pe întreaga în
treprindere a fost reali
zat în proporție de 105,7 
la sută, valoarea produc
ției globale fiind depă
șită cu 10,8 la sută iar

Pe scurt din orașul nostru
In sala clubului muncitoresc s-a desfășurat iert 

începînd de la ora 17 tre cerea in revistă a formații
lor corale din raionul Hunedoara. Au participat co
rurile întreprinderilor din principalele centre indus
triale Teliuc, Ghelar, Că lan, Simeria cit și multe 
formații artistice fruntașe din satele raionului nos
tru.

caz de ploaie se

☆
Formația artistică de muzică ușoară Kucera 

din R. Cehoslovacă va prezenta in orașul nostru 
două programe in ziua de 6 iulie la orele 18 și 21. 
Concertele vor avea loc in grădina de vară „Fi- 
iimon Slrbu — I.C.S.H., iar in 
vor desfășura la teatrul nou.

&
Purtătorii insignei „Prietenii 

doara s-au întrecut ieri intr-un 
pentru ei, care s-a ținut in sala mică a clubului 
muncitoresc. Aceasta a constituit faza pe oraș a 
concursului pe țară organizat de C.C. al U’IM

'k
Vineri 1 iulie la ora 8 a.m. au început la școa

la medie examenele de maturitate. S-au prezentat 
absolvenții școlii medii, școlii medii serale și ab- 
solvenții secției fără frecvență;

Gheorghe din schimbul 
maistrului Staron și al 
inginerului Băluțiu Aurel, 
Radu Iosif, care are grijă 
de buna funcționare a in
stalațiilor electrice. Spu
neam că schimbul mai
strului Staron este mal 
disciplinat șl se menține 
adesea în fruntea celorlal
te, în special în privința 
curățeniei, reducerea spar
gerilor de piloți, realiza
rea unei producții sporite 
șl de calitate. De altfel în 
întrecere nici un schimb 
nu are loc stabil. Au fost 
multe zile cînd acest schimb, 
considerat unul dintre cele 
mai tune, a fost întreuct 
In ziua de 19 iunie cocsa
rii au lucrat în cadrul 
unui schimb de onoare în
chinat Congresului parti

... Xtotu SUCCESE

planul la producția marfă 
cu peste 11 la sută

Muncitorii din echipela 
conduse de tovarășii 
Poanta Gheorghe (Trân
ta), Vinca Petru (Lupu), 
Achim Aron ca și frun
tașii Șerban Gh.
tru, Groza loan de 
calcinare au adus o 
semnată contribuție 
pășindu-și fiecare sarcini
le de producție cu 5,13 
la sută.

Dumi-
la 

îni 
de-

cărții" din Hune- 
concurs organizai

dului. Spre surpriza lor, 
tocmai atunci oamenii din 
schimbul maistrului Sta
ron au fost întrecuți. Le
an luat-o înainte cei din 
schimbul maistrului Vasiu 
Traian care au muncit 
inai bine. N-au avut nici 
o spargere de pilot,..

w
Acesta este numai un 

exemplu din faptele coti-i 
dicne ale harnicilor cocsa
ri. Zilele următoare de în
trecere sînt aducătoare de 
succese noi sub semnul 
înfăptuirii obiectivelor Con
gresului partidului. Ele îl 
fac pe cocsari mai avtn- 
tați în muncă mai uniți 
în realizarea țintei comu
ne : o producție sporită de 
cocs și de calitate bună
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LA CATEDRĂ
I întrebați pe oricare om 
\ din Răcăștie dacă îl cu- 
l noaște pe învățătorul 
\ Szabo Ștefan. Veți primi 
f răspuns imediat: 
y — Tovarășul Szabo 7 
( Cum nu. Pe toți din sat 
1 el ne-a învățat carte, 
f Timp de 40 de ani, la 
( începutul fiecărei toamne, 
) Învățătorul Szabo a des- 
V chis cu emoție ușa da- 

sei unde îl așteptau co- 
( piti, dornici să învețe, să 
y înceapă a. descifra marile dar a trăit și zorii, elibe- 
) taine ale cunoașterii. Pa- 
\ truzeci. de ani la rînd, 
f Cu dragoste și răbdare, 
\ a sădit in sufletele co- 
l piilor sămînță bună i-a 
1 învățat alfabetul, tabla 
/ înmulțirii și istoria pa- 
( triei, le-a arătat că mun- 
j ca e îndatorirea cea din- 
( tîi a fiecărui om, că tre
ji bule să fie harnici, cin- 
( știți și drepți, i-a ajutai 
i să înțeleagă rosturile a- 

f cestei lumi.
\ In 1920. la 1 sepiem- 
i brie, tovarășul Szabo Șle 
\ fait, dascăl tînăr, absol- 
( Vent al școlii normale

Un popas făcut pe șan
tierul de construcții civi
le, situat lîngă poșta 
nouă, îți dă posibilitatea 
să admiri blocurile mari, 
cu cîte trei etaje și, în 
deoseli, munca febrilă, 
entuziastă a constructori
lor care le clădesc. Aici 
lucrează, printre altele 
brigada condusă de co
munistul Nazarin Andrei, 
din componența căreia fac 
parte și cei 3 feciori ai lui' 
— Arnold, Duțu și Mir
cea, toți membri de par
tid, care au îndrăgit me
seria de instalatori.

Membrii acestei brigă
zi și-au căpătat o faimă 
bine-meritafă în riadul 
Celorlalți constructori din 
cadrul grupului. 4-I.C.S.H. 
Iti cei zece ani de mun
că rodnică, prestați nu
mai pe șantierele Hune
doarei — la construcția 
blocurilor din O.M., a 
Școlii profesionale și me
dii, a spitalului de con- 
tagioși și altele, ei au a- 
eumulat o experiență pre
țioasă.

în felul acesta, meseria 
de instalator le-a devenit 
o pasiune. In cinstea ce
lui de-al IÎI-lea Congres 

at partidului nostru, bri
gada comunistului Naza
rin Andrei a executat lu
crările 
84 de

De 
dovada
gospodari la 
muncă, comuniștii din bri
gadă au aplicat un re
gim sever de economii. 
Reducînd pierderile ad
misibile la conductele de 
oțel galvanizat și fontă 
în medie cu 5 la sută, ca 
și prin schimbări de so
luții (in sensul că unele 
conducte le instalează în 
interiorul apartamentelor 
pe căi mai directe), in
stalatorii au reușit să 
facă importante economii 
de materiale, pe care le 
vor folosi la blocul nr. 
89. După cum se știe, a- 
cest bloc se înalță numai 
din economiile ce le rea
lizează constructorii, așa 
după cum prevede anga- 
mentul ce și l-au luat. 
Pchtru succesele obținute, 
brigada tovarășului Na- 
Zarin a fost clasată pe 
locul întîi în întrecere.

Ca oameni care privesc 
’ în față viitorul, membrii 

brigăzii de instalatori au

Schimb de experiență 
în munca culturală 

Sîmbâfâ 2 iulie, ia brâ 19, s-a desfășurat în 
sala de spectacole a clubului muncitoresc O. M. 

1 un schimb de experiență între formațiile artistice 
ale uzinelor Independența Sibiu și combinatul nos
tru siderurgic. Au participat ansamblurile corale, 
orchestrale, fanfarele, soliștii vocali și instrumen
tali din cele două întreprinderi. Peste o săptă- ' 
mină, la 9 iulie, este.rîndul echipelor artistice ale 
combinatului nostru să se deplaseze la Sibiu In 
cadrul aceluiaș schimb de experiență.

Copiii siderurgiștilor 
în tabăra de odihnă

Astăzi âii plecat îti tabăra de la Năvodari 34 
d<- copii ai friuricitorilor dirt combinat care vor 
petrece țlfci o pajrie dirt vacdnfa de văii.

din Beiuș, și-a începui 
munca în satul Birghiș 
de pe Tirnave. A umbla!' 
și prin alte locuri, la 
Reghin și aiurea, apoi 
in 1924 a venit la Ră- 
căștie, la școala elemen- 
tară. Aici și-a petrecut 
cea mai mare parte a 
vieții, A cunoscut orori
le războaielor, șovinis
mul — buruiană hrănită1 
de burghezie — a dus 
povara multor umilințe.

rării, viața descătușată 
de lanțurile robiei, mun
ca de azi din patria so
cialistă în plină înflorire.

Cetățenii din suburbia 
Răcăștie l-au sărbătorii 
la 12 iunie pe învățăto
rul Szabo Ștefan pentru 
activitatea rodnică și în
delungată în sat la ei. 
A fost un semn de recu
noștință față de bătrtnul 
învățător, dascălul lor și 
al copiilor lor. Patruzeci 
de ani... o viață de om.t 
O viață simplă, dăruită 
muncii în folosul celor 
multi.

de instalații la 
apartamente, 
asemenea, făcînd 

unor adevârați 
locul de

Din activitatea politico-educativă 
într-o secție fruntașăUna din secțiile frun

tașe ale combinatului, 
unde se duce o muncă 
plină de însuflețire pen
tru respectarea și depă
șirea angajamentelor (ca
re privesc cifrele de pro
ductivitate etc.) este oțe
lăria Martin II, secție a 
tineretului. Remarcabilele 
rezultate raportate în fie
care lună de oțelari se 
dato.-esc și unei munci 
politice de zi cu zi, bine 
orientate și perseverente. 
In același timp, la oțelă- 
ria nouă —• nu este de 
prisos să amintim -- ac
tivitățile cultural-educati
ve s-au desfășurat și se 

' desfășoară cu destulă re
gularitate, iar conținutul 
lor este legat de proble
mele practice ale secției, 
fapt care le face inte
resante pentru întreg co
lectivul.

Zilele trecute biroul 
organizației de bază de 
la O.S.M. II a hotărît 
includerea în planul de 
acțiuni de importanță 1- 
mediată organizarea unei 

oțelarnlui săptă- 

găsit în raportul C.G. al 
P.M.R. asupra planului 
economic de șase ani, 
1960—1965, perspectivele 
luminoase ce se deschid 
întregii țări. Iată de ce 
au început ei o nouă eta
pă a întrecerii socialiste. 
Angajamentul ? Să exe
cute lucrări de bună cali
tate la încă 96 de apar
tamente pînă la 23 Au
gust 1960.

Deocamdată însă insta
latorii au atacat lucrările 
blocurilor nr. 108 și 109 
care se apropie de faza 
de finisare. Comuniștii 
din brigada tovarășului 
Nazarin Andrei se mia- 
drese cu faptul că ală
turi de ceilalți muncitori 
de pe șantier contribuie 
la construirea în acest an 
a celor peste 700 de a- 
partamente bune și ief
tine, apartamente ce vor 
fi puse la dispoziția si- 
derurgiștilor hunedoreni. 

SEARA LA LLIURIUIL MUNCITORESC
...Amurgul prinsese a 

se lăsa încet peste ofaș. 
Pe deasupra siluetelor de 
furnal, a coșurilor muș- 
cînd din înălțimi ale oțe* 
tăriilor cu perdeaua lot 
transparentă de fum, mai 
stăruia de după coama
dealurilor dinspre soare a* - neased, găsesc loc de o* 
pune, o lumină roșiatică. 
Verdele proaspăt odihnitor 
al CKiziduiui căpăta Oda
tă cu apropierea serii un 
farmec nou.

La această oră pe șiră* 
Zi e animație. Ilunedorea* 
nul a hotărî! deja în ce 
chip pot fi petrecute plă
cut și interesnat cîteva ore 
libere: un film la grădina 
de vară, în sălile Maxim 
Gorki ori Victoria, sau 
poate cîteva ore pe liniș* 
tiiul Chizid admtrind 
splendida patiotamă a o* 
rasului de care fiece lut- 
nedotean e îndrăgostit și 
mimlfti, Par mulțl, foar-

Eroul

despri

mînal, sau la două r.ăp- 
tămîni o dată. In cadrul 
acestora se vor ține con
ferințe urmate de discuții 
privitoare la chestiunile 
curente din munca oțelu
rilor, prilejuind un mij
loc de cunoaștere eficace, 
un schimb de experiență 
valoros.

In perioada ultimelor 
luni s-au ținut la colțul 
roșu de la oțelăria Mar
tin nouă multe informări 
politice, expuneri și con
ferințe interesante,
Muncii Socialiste Ștefan 
Tripșa a vorbit 
călătoria în U.R.S.S., 
China populară, Grecia și 
Turcia ; s-a vorbit de a- 
semenea despre „Religie 
șf știință", „Morala pro
letară" și altele. Mai pu
țin îmbucurătoare este 
însă munca cu cartea. 
Biblioteca de la colțul 
roșu are cărți puține șf 
ît. majoritate vechi. Unii 
dintre fruntașii în pro
ducție au fișe de cititor 
la această bibliotecă 
(Marian Axente, Căițun 
Valentin, Grigoroaic Du
mitru, Tîrpescu Mihaî, 
Drăghin loan) dar acțiu
nea de atragere a noi ci
titori trebuie susținută eu 
mai multă stăruință.

.....................♦♦ .......... ——

Oameni ai muncii la odihnă
Prin grija partidului șl 

guvernului nostru în fie
care an crește numărul oa
menilor muncii care își 
petrec concediile de odih
nă în frumoasele stațiuni 
de pe cuprinsul țării noas
tre. Numai din combinat, 
în cel diritîi trimestru al 
acestui an au plecat pen
tru a-șî petrece concediile 
de odihnă și pentru tra
tamente în diferite locali
tăți un număr de 147 de 
muncitori, tehnicieni și in-

Studențî la practică
care Vor face aici o lună 
de practică. Ei se spe
cializează în domeniul 
mecanicii, metalurgiei, chi
miei industriale și altele.

Pentru o cît mai te
meinică cunoaștere a pfo- 
t lentelor de producție ău 
sosit și în acest ăn în 
combinatul hunedorean un 
număr de 128 studențl

te mulțl, și-au îndreptat 
paști spre clubul munci
toresc (al siderurgiștilor 
cum obișnuit i se spune), 
In clădirea lui impunătoa
re, ca săli spațioase Șt 
Cu altele mai mici, cu o 
atmosferă caldă, prietc* 

tnSEMNHRl

dihnă fi destindere mulțl 
dintre cei ce desfășoară 
avintata luptă pentru spo* 
rirea producției de fontă, 
cocs, laminate.

încă de la intrare cp* 
corul gros fi înoate tilth 
bufe pașii spre a nu iul* 
bura liniștea celor ce vot 
să răsfoiască in tihnii o 
curte. Printre cel 950 cb 
tlt'oti ai bibliotecii cltibu 
lui se numără prim topi* 
liM l-’urlună Ulm &*'

In același timp briga
da artistică de agitație 
de la O.S.M. II, pînă nu 
de mult fruntașă în mun
ca culturală pe combinat 
cunoaște o perioadă de 
scădere. De aceea sar
cina comisiei culturale 
este de a întări din nou 
activitatea' colectivului 
brigăzii, în care elemente
le talentate nu lipsesc^

Agitația vizuală este o 
preocupare de căpetenie 
a organizației de bază și 
comitetului sindical de Ia 
O.S.M: II. In secție sînt- 
afișate grafice compara
tive, lozinci mobilizatoa
re, situația întrecerii în
tre schimburi și echipe la 
zi. Pe toată durata lucră
rilor Congresului al III- 
lea al P.M.R. materialele 
apărute în presă au fost 
citite și dezbătute în co
lectiv de către șefii de 
echipe și brigăzi .Șuteu 
Teodor, Bogdan Grigore, 
Căițun Valentin, Baba 
Gheorghe, inginer Dan 
Constantin etc. Aceasta 
a contribuit la cunoaște
rea amănunțită a lucră
rilor Congresului și a 
sarcinilor care revin în 
planul de șase ani side- 
iurgișilor noștri, Acțiunea 
de dezbatere a documen
telor Congresului va fi 
continuată și în viitor,

gineri, iar în trimestrul 
II un număr de 348 de 
salariați din combinat. In 
cursul acestei luni vor 
pleca pentru a-și petrece 
concediul de odihnă ș! 
pentru tratamente un nu
măr de 347 de muncitori 

■ din combinat. ;
Din întregul raion Hune

doara în primele 7 luni 
ale anului acesta vor mer
ge in stațiuni un număr 
de 2.360 oameni ai mun
cii.

♦♦ I ......  ■"» I -

batțl N., Atanaslu Gh., și 
alții. Iată-i acum aici pe. 
cifiva dintre ei. Intt-un 
colț al bibliotecii, tii glas 
șoptit, tehnicianul Ion 
Drăgănesca, ctevut Victor 
Miță și lăcătușul Mircea 
Tută (toți membrii ai cer» 
tutui literar din Cadrul 
clubului) dezbat „aprins" 
O problemă interesantă 
care-i preocupă intens : 
tematica unor viitoare lu
crări. Ajung repede la 
concluzia Că tnvițăinln* 
fele celui de-al IlI-tea 
Congres al partidului, țap* 
iele oamenilor in luptă 
pentru a da viață sard* 
nilor puse de Con a fes, 
sînt izvor nesecat de In* 
spirație pentru tinerii nop 
tri creatori,

Dintr-o sală alăturată 
răzbat acordurile sprințari 
a unei melodii de joc : 
nre repetiție ortliesfra di

SÂRBĂ TOPIREA
Zilei învățătorului

Joi 30 iunie a avut loc 
o adunare festivă a ca
drelor didactice din orașul 
nostru organizată cu pri
lejul tradiționalei Zile a 
învățătorului. Făcînd bi
lanțul muncii depuse de 
către cadrele didactice în 
anul școlar 1959-1960 to
varășul Căroiu I., inspec
tor la secția de învăță
mînt a sfatului popular o- 
râșenesc, a arătat că prin- 
tr-o mutică susținută s-au 
obținut rezultate bune la 
învățătură, procentul de a- 
proximativ 90 la sută elevi 
promovați care a fost rea
lizat. în. acest., an. iliistrînd 
strădaniile învățătorilor 
și profesorilor din ora
șul nostru îndreptate în 
această direcție.' S-a sub
liniat faptul că atingerea 
unui asemenea procent 
de elevi promovați nu 
s-a făcut în detrimentul 
conținutului lecțiilor, care 
s-au predat și însușit la 
un nivel corespunzător.

In cadrul adunării fes
tive a fost relevată mun
ca unor cadre didactice 
cum sînt învățătoarea 
Văideanu Nina de ia școa. 
la nr. 2, care la Clasa 
ei s-a străduit să forme
ze la copii deprinderi să
nătoase, o judecată lim
pede ; profesoara Muntea- 
nu Silvia de la școala 
nr. 1 ; toți profesorii de 
fizică și matematică de 
la școala medie O. M.; 
profesorii Ciontescu Con
stantin, Simțea Gheorghe, 
Herlea Emil și învățăto
rul Szabo Ștefan care lu-

.................
Analize ce trebuiesc ... analizate

In laboratorul sanepidului din orașul nostrwM 
se fac zilnic numeroase analize. Multe din ele' 
însă se fac cu multă încetineală ceea ce-i face 
pe anuniiți solicitanți să piardă multă vreme. Iată 
un caz.

In ziua de 25 iunie a.c. am dat personalului 
susnumitului laborator niște analize. Mi s-a spus 
să vin după rezultat în ziua de 27 iunie. Atn ve- 
nit în acea zi la ora ll.j45. Atunci tovarășa care 
dă rezultatele m-a înștiințat că încă nu sînt gata 
și deci să revin Ia ora 12.00. Dar nici la acea 
oră n-au fost gata. Și ca șă fiu sincer nici la ora 
13.40 n-am reușit să in tru în posesia rezultate
lor. Nu cumva astfel de analize, s-au mai bina 
zis munca defectuoasă din acest laborator, trebuie 
să fie analizată intr-un timp cît mai scurt?

G. OPREAN 
muncitor, cocserie G.S.ll,1

mandoline și balalaici a 
combinatului.

Părăsind bibliotecii
tiu fără o undă de părete, 
de tău după liniștea ei 
— din alte cîteva săli 
mici se aud murmure: 
sini sălile unde se joacă 
șah. De undeva dintt-o 
sală aflată ta etaj se sire* 
coară gingașe și in a- 
celași timp dinamic, dine 
de nesecată strălucire, a* 

■ cordurile „uverturii la opc* 
ra Ruslan șt Ludmila de 
Glinka. Aici au loc audi
ții de muzică simfonică 
cărei pasionați amaioti 
întilnesc în fiice vineri 
pînă seara ttrziu nu
îndură să plece sputlirid 
după fiecare față de disc: 
încă una șl gata!

Instalați în ctleva fo'c* 
Iii din hol, clțiva țineți 
adori amatori muncesc 
să dea viață unor perso
naje dintr-o piesă, pe cate 
ifi-pii îndrăgii,

al 
se 
fi 
se

ani

bune 
fost 
medie serală

la în 
obținutt

creaza de 40 de 
învățămînt.

Rezultate 
vățătură au 
ți la școala 
unde procentul de elevi 
promovați se apropie de 
80 la sută.

In cuvîntul său tova
rășul’Frankfurt Tiberiu 
secretar al comitetului 
orășenesc de partid după 
ce a vorbit despre însem
nătatea istorică a celui 
de al IlI-lea Congres al 
P.M.R. care a făcut bi
lanțul succeselor dobîn- 
dite de poporul nostru în 
domeniul industriei, agri
culturii, științei șf. cultu
rii și a schițat planul de 
dezvoltare pe următorii 
15 ani, a arătat în con
tinuare sarcinile ce revin 
cadrelor didactice in lu
mina documentelor Con
gresului. Să facem ca oa
menii pe care îi creștem 
să fie oameni destoinici, 
capabili să stăpînească 
tehnica nouă. Cifra de1 
90 la sută elevi promo
vați este fără îndoială 
concluzia grăitoare a 
muncii cadrelor didactice 
și adeziunea 
ca neobosită 
nostru popor 
bîtorul.

In numele 
orășenesc de 
nedoara tovarășul Frank
furt Tiberiu a felicitat jre 
învățătorii și profesorii 
prezenți la consfătuire 
urîndu-le noi și noi suc
cese în munca de educare 
a tinerei generații,

lor la mim- 
a întregului 
a spus vor-

comitctulni 
partid Hu-

In sala mică (200 de 
locuri!) astăzi seafă e 
film pentru copii a cărot 
uimire și îneîniare se ex
primă ba în hohote de 
rîs, ba în mici strigăte, 
ba chiar în cîteva aplauze 
(sfioase „căci la film tul 
se aplaudă"). In sala 
mare (1.400 locuri) re* 
petă corul și orchestra 
semi-simfonică a combina* 
tutui. „Partidului slavă" 
răsună impunător și măreț 
refrenul unui cttec. Da, 
partidului slavă dau jur* 
natiști, oțelari, laminatorl 
deopotrivă pentru viața 
nouă, pentru tot ce au 
făurit sub înțeleaptă sa 
conducere, pentru slava zi
lelor ce le trăiesc, pline, 
bogate, fericite.

..Seara a cuprins ea 
înir-o îmbrățișare orașul* 

’ Miile de lumifti clipesc 
Vesel în noapte. La club 
activitatea continuă. .

B. DAMIANOlU



INFORMAȚII DE PARTID
Adunări de dări de seamă

In toate organizațiile 
te bază ale partidului din 
I C.S.H. au avut loc în 
:ursul săptăminii trecu
te adunări generale de 
dări de seamă semes
triale.

Cu ocazia adunărilor 
generale comuniștii au 
analizat în spirit critic 
și autocritic, în lumina 
documentelor celui de-al 
IlI-lea Congres ai parti
dului, munca desfășurată 
de organizațiile de bază 
In mobilizarea construc
torilor la ridicarea noilor

obiective industriale 
sociale în Hunedoara.

In urma dezbaterilor, 
adunările generale, pe 
baza propunerilor făcute, 
au adoptat hotărrrl me
nite să ducă la ridicarea 
pe o treaptă mai înaltă 
a activității organizatori, 
ce și politice a organiza
țiilor de bază.

Plenara 
partid de 
tru dare 
mestrială
cursul acestei săptămîni

agitatorilor

și

comitetului de 
la I.C.S.H. pen- 
de seamă se

va avea loc tn

Instruirea
in scopul cunoașterii 

de către fiecare agitator 
:i prevederilor raportului 
C.C. al P.M.R, referitor 
'a activitatea partidului 
'n perioada dintre 
greșul al II-lea și 
greșul 
Udului

I de 
.iei 

IsaO—1965 și la 
olanului economic de per
spectivă pe 15 ani, co
mitetul de. partid de la 
I.C.S.H. a luat măsurile 
cuvenite, Astfel toți agi
tatorii au fost instruiți cu 
principalele probleme ce-i 
revin întreprinderii din

al IlI-lea al 
cu privire la 
dezvoltare a 
naționale pe

Con-
Con- 
par- 
pla- 
eco- 
anii

schița

acest document important.
In cadrul instructajului 

s-a insistat in mod deo
sebit asupra mărețelor 
construcții ce se vor ri
dica in Hunedoara in ur
mătorii 6 ani și la care 
contribuția principală o 
va .da harnicul colectiv 
de la I.C.S.H.

In urma acestei instruiri 
agitatorii au și trecut la 
activitate. Pină in mo
mentul de față ei au or
ganizat peste 50 de con
vorbiri individuale și 
grup, evidențiindu-se 
lectivele de agitatori 
la grupurile II și 
șantiere.

in 
CO- 
de
IV

--------♦<—-------
CRONICĂ

Prin decret al Prezidi
ului Marii Adunări Na
ționale, Carol Loncear a 
fost desărcinat 
(ia de ministru 
iriei Grele, ca 
punzător.

din finic
al Indus- 

necores-

Prin decret al Prezidiu
lui Marii Adunări Națio
nale tov. Constantin Tuzu 
a fost numit în funcția 
de ministru al Industriei 
Grele.

5 Prin
de 
la

Tinerii 'din brigada 
muncă patriotică de 
secția laminorului de 800 
mm. al cărei responsabil 
este tovarășul Ionescu 
loan, sînt cunoscuți In 
combinat ca unii dintre 
cei mai harnici siderurgiș- 
ti. Ei au cîștigat acest 
prestigiu prin munca pa
triotică depusă Ia colec
tarea fierului vechi, la

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦$♦>♦♦
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— Haaa — Haa — ha
— ha... și o explozie de 
rls, care acoperi ultimele 
cuvinte ale povestitorului; 
nu conteni citeva minute. 
Cind să se potolească se 
uitau unul la altul și iz
bucneau cu mai marc 
poftă. Cițiva se așezară 
pe vine ținindu-se cu mii- 
nile de burtă. Printre 
hohote unul întreabă.:

— Cum mă, „oboseș
te" curentul și de-ala 
merge ?.. Haaa — haa
— ha...

legind sala mașinilor c:t 
motorul răsturnătorului. 
C.um insă cablurile erau 
foarte lungi — vreo c’- 
fiva zeci de metri — s-a 
adus doar capetele pen
tru a nu se tăia. I.a co
manda mahevrantului, răs 
turnătorul funcționa nor
ma! datorită perfecțioiuM 
rit schemei electrice. U-

ritual care te cucerește 
de la început.

întotdeauna găsește un 
subiect mai ales de do
meniul tehnicii — pasiu
nea sa. Explică cu com
petență și mîndrie des
pre misiunea complicate
lor aparate care se gă
sesc in sala mașinilor. 
Ajungînd in fața unui a-

rcr/s despre acest necaz. 
N-a stat însă cu manile 
in sin, a căutat in lite
ratura de specialitate și 
‘împreună cu colectivul o 
ajuns la aceiași conclu
zie ca și Alexandr Anto- 
novici de la care a pri- 
mit săptămînile trecute 
scrisorea de răspuns. 
Este mulțumit sufletește

UN OM DINTRE CEI MULTI

♦♦♦♦ »♦♦♦»♦♦♦♦*
♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ • La unit le dăduseră la-
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crimile. Cred că nu s-a 
rls de mult timp cu uti
la plăcere. Dar cum să 
le poți abține cind auzi 
o „glumă tehnică" afit 
de izbutită?! Intr-adevăr 
este veche și tot blumin- 
gul o știe dar produce 
totuși mult haz. Cum s-a 
născut ?... Răsturnătorul 
de la bturning in loc să 
facă mișcarea lent pen
tru a pune ușor lingoui 
pe role, „cădea", adică 
se nușca prea brusc. S-au 
luat două, cabluri de la 
aparatele de sudură din 
apropiere s-au făcut niște 
contacte „unde trebuia"

nul dintre „specialiștii" 
prezenți neințelegînd des
pre ce-i vorba întreabă 
naiv ne cel căruia îi ve
nise ideca.

— De ce — at pus ca
blurile atlt de lungi?

—- Ca să „obosească" 
curentul pină ajunge la 
motor... I

Cei de față au rls cu 
poftă cum se ride do 
cite ' ori este povestită 
întimplarca. Autorut per
fecționării ca șt a cuvin
telor care au devenit pro
verbiale este un lînăr în 
pirul la 30 de ani, scund, 
îndesat, vioi șt foarte spo

Initiative ș

devărat colos — inima 
blumingului spune:

— Motorul acesta cars 
acționează cilindrii se 
încălzea pină la 80-35 
de grade C. și nu puJ 
tea fi folosit la turația 
maximă. Dar s-a rezol
vat. Acum are 65 de 
grade C și merge btne,.

Rezolvarea are povesi 
tea ei. Cind a fost în 
Uniunea Sovietică ca 
student, apoi pentru spe
cializare s-a împrietenii 
cu inginerul Alexandr 
Antonovici Blriucoo 
la uzina, Azovslal 
care corespondează.

I

de
cu
l-a

că deși la o distanță 
respectabilă inginerul fii- 
riucov a gindit ca el, 
ceea ce înseamnă că n-a 
gindit rău.

Omul acesta cu frun
tea înaltă de poci, părul 
cîrlionțat și vocea caldă, 
prietenească, unul din 
realizatorii mai multor 
inovații și îmbunătățirii 
tehnice, printre care se 
numără: automatizarea 
comutării magistralelor 
de curent continuu; mo
dificarea acționării elec
trice a macaralelor teh
nologice de 10 tone de la 
ajustaj, este inginerul

comunist Cirlan Virgil.
Modest din fire, nu 

poți afla prea multe de 
la el, despre viața lui. O 
povestește lapidar. Doar 
la citeva capitole se o- 
prește mai mult și atunci 
iți dai seama că despre 
perioadele respective îi 
face plăcere să vorbeas
că. Poți citi pe fața lui 
care se însemnează ca .și 
anii aceia. Sini anii stu
denției petrecuți la Dne
propetrovsk, cu multe a- 
minliri plăcute care nu 
se vor șterge din memo
rie. Sînt anii de cind a 
lntilnit-o pe Maria, so
ția sa. Despre Vergiluș, 
cum își desmiardă „moș
tenitorul" — cârc are 
doâr un an și-t mare 
meșter la „reparat" jucă
rii — are numai cuvinte, 
de laudă. De altfel și mi
cuțul își răsplătește ta
tăl cu bucuria ce și-o 
manifestă cind îl vede, 
Mișcă piciorușele și mâ
nuțele înginld ceva pe 
limba lui. Tata îl sărută 
gingaș iar soția fericită 
zimbeșle...

A. BARBANȚEANU

♦♦*♦♦
♦♦♦♦

rezultate
...Tinerii Bikfalvi Ale

xandru, Preda Nicolae, 
șeful unei echipe, V..reș 
Grigore, comunistul Gos
tian Teodor șeful de bri
gadă și candidatul de 
partid Vlădoiu Traian e- 
rau cei mai agitați în 
toată secția turnătoria de 
fontă. „...Trebuie să teu* 
șhn. Este vorba de o pie
să fără de care nu se 
poate turna oțelul. Șl a- 
pol, tinde tnai pui prosti 
giul nostru"... Era vorba

de
la

de suporții de-la oalele 
turnare a oțelului de 
oțelăria Martin nr. 2.

De cîtcva luni tinerii 
dlr. brigada tovarășului 
Gostian nu-și puteau în
deplini planul, sau dacă 
și-l realizau nu trate pie
sele erau de calitate su
perioară. Și-au pus în
trebarea ce pot face ei? 
Fiecare

.....«♦-—.................................. .-.■I..

muncă patriotică
prașila a doua pe un te
ren de 2 hectare cultivat 
cu porumb,

Datorită activității de
puse în munca obștească 
tînărul Ionescd loan, res
ponsabilul brigăzii, a fost 
trimis de comitetul regio
nal UT.M. să viziteze 
timp de 20 de zile țara 
prietenă — R. P. Bul
garia.

ajutorul dat constructo
rilor noilor cuptoare Mar
tin și în alte locuri unda 
s-a simțit nevoia. In ziua 
de 30 iunie 50 de tineri 
laminoriști printre care 
inginerul Păcuraru Eugen, 
șef de schimb, Chițan 
Vasile, Vișan Ioan șl alții 
s-au deplasat la gospo- 
dăria agricolă de stat 
Bîrcea unde au executat

și-a spus pă;c- 
rea. Și au ajuns la con
cluzia că forma din pA- 
mînt nu s-ar mai sparge 
dacă ar fi întoarsă In 
macara, dacă la confer- 

’’ționarea el ar fi folosite 
două rame, tn loc de 
una, cîtc foloseau înain
te. Att' propus aceasta și 
maistrului. De aceiași 
părere au fost apoi și in
ginerii din secție. Tinerii 
formatori aveau dreptate. 
Prin folosirea celor două 
rame suprafața de forma, 
re pe o singură ramă 
scade Iar pămîntul presat 
nu se mai sparge, 
experimentat prima pie
să, apoi a doua...

Au

Fi aplică acest proce
deu doar de două luni, 
timp în care, productivi
tatea muncii pe brigadă 
a crescut și fot de două 
luni brgada își realizează 
planul de producție. Ba 
chiar îl depășește. Tinerii 
formatori att acum bucii-, 
ria muncii împlinite. La 
încheierea situației pro
ducției pe luna trecută 
au raportat primit! record 

peste planul 
au produs doi 
pentru oalele de

Activitatea lor 
mărginit însă numai 
atît. O altă problemă ce 
ia frămîntat a fost aceea 
de a scurta timpul de 
uscare a miezurilor. Au 
găsit și in această pro
blemă o soluție avanta
joasă. Ajutați de maiștrii 
și Inginerii secției au 
pornit la treabă. Intro- 
ducînd în interiorul mie* 
zului de păittînt presat 
praf de cocs au 
scurta timpul de uscare 
de la G ore pentru fie*

care miez la numai 
ore, deci cu peste 30 
sută. Au înlocuit 
complect armăturile 
talice la forme, făcînd e- 
conomii de melasă și 
vopsele refractare 'iar pie
sele realizate nu mai pre
zintă bavuri, umflături 
rezultînd o economic de 
metal la turnare de cea. 
200 kg. pe fiecare piesă.

4 
la 

apoi 
me.

O nouă cantină
Pentru colectivul de 

muncitori de la laminorul 
bluming 1000 și lamino
rul de 650 mm. a fost 
dată în folosință la 1 iu
lie o nouă cantină. Aici 
vor putea servi niasa a- 
proximativ 160 de persoa
ne. Noua cantină are u- 
tilaj modern îndeplinind 
toate condlțile unei bune 
deserviri a - muncitorilor 
de aici,

cuvenit 
suporți 

turnare, 
nu sa

la

putut

--- - —... ......... .....
îmbunăfăfirea asistentei sociale

Regimul de democrație 
populară acordă o mare 
atenție îmbunătățirii con
tinue a asistenței sociale. 
Numai în orașul Hune
doara in primul semestru 
al anului
cordate pensionarilor a-

1900 au fost a-

jutoare ocazionale în va* 
loare de aproximativ 5.000 
lei, iar pentru incapaci* 
late de muncă a fost a- 
locată pe aceeași perio* 
dă suma de 23.000 
Pentru plasamentul 
Hal al copiilor s-au 
tuit 14.000 lei.

................ ... .......—... .

PENTRU NOUA ȘCOALĂ
încă în cursul anului 

trecut in cvartalul poș
tei boi s-a început- eon*

lei 
faini- 
chel-

Aplicînd în viață sarci
nile izvorîte din plenara 
C.C. al P.M.R. din 3*5 
marîîe 1949, organizațiile 
de bază din suburbiile o- 
cașului nostru, îndrumate 
permanent de către corni* 
tetul orășenesc de partid, 
au obținut tn acest an 
realizări însemnate în tran
sformarea socialistă a a- 
grieulturii. Suburbiile au 
cunoscut în ultimul timp 
o puternică înflorire,
tei* nuiit w»i »■ ii ■i—rnnifiT.^

I___La Boș___ I
Situată pe rîul Zlaștiu- 

luij la cea. 7 km. de Hu- 
doara, acolo unde valea 
străjuită de dealuri devine 
tot mal îngustă. Boșul 
este o așezare colectivi
zată aproape în întregime. 
Aici cei mai înaintați ță* 
răni muncitori în frunte 
di comuniștii au înteme

iat în primăvara, acestui 
an gospodăria agricolă 

^coțectiyă căreia J-au dai 
iwilieîe «Progresia'' I

Prin suburbiile orașului Hunedoara
această unitate socialistă 
a agriculturii au irttfat 
de bună voie 154 familii, 
cu o suprafață agricolă 
totală de 955 ha. “ ‘ 
este o gospodărie 
totuși conducerea 
gîndit la măsurile 
vor trebui luate 
dezvoltarea și 
gospodăriei. In 
rînd s-a văzut necesita
tea construirii unul grajd 
pentru 100 capete vite. In 
acest scop au fost 
și primele măsuri, 
fel s-a stabilit locul 
va fi amplasat 
grajd. Iar tn curlnd, după 
procurarea materialului 
de construcții, vor începe 
săpăturile necesare, Pentru 
ridicarea producției de 
grîu ta hectar vot fi apli
cate cele mai avansate 

In ' nwtoțle flffotțhuIce;Tn aș«

Deși 
tînâfâ, 
ei s-a 

cară 
pentru 

înflorirea 
primul

luate 
Ast- 
unde 
acest

fel ca sporul producției 
de grîu la hectar să fie 
anul următor cu Cel pu
țin 140 kg. mai mult față 
de anii ftecuțl.

De remarcat este fap
tul Că în campania agri- 
colă de vară colectiviștii 
din suburbie sînt în pri
mele rînduri în executarea 
lucrărilor agricole. Prin
tre fruntașii suburbiei se 
numără tovarășii Andră- 
șescu Simion, Moise Ion 
Boagă, Mtmfeanu Eleo
nora și alții

| La Ziaști
Gospodăria agricolă co

lectivă ,/ori noi" din 
Ziaști este de o vîrstă 
ctt cea de la Boș. Ea a 
luat ființă tot în aceeași 
zi de primăvară din anul 
1960. Deosebirea dintre 
aceste gospodării colective

constă în aceea că zlăș- 
tenii sînt mai puțini la 
număr iii marea familie 
a colectiviștilor: 71 fa
milii de țărani munCitoH 
cu 335 ha. teren agricol. 
Aceasta însă nu înseamnă 
că au rămas în afara co
lectivei multe familii. Sec
torul socialist cuprinde 
95 la sută din numărul 
gospodăriilor țărănești șl 
din suprafața arabilă a 
suburbiei. Și aici, ca 
la Boș, prima măsură pe 
G.A.C. a fost problema 
Creării de condiții optime 
pentru adăpostirea vite
lor. Astfel s-a 
ca obiectiv principal 
planul de muncă al 
silfului de conducere 
struirea unul grajd 
dern tot pentru 100 
pete vite, Pe baza sarci- 
nilbr reieșite din docu
mentele Congresului ai 
Hliea ai partidului, co-

și

introdus 
în 

con- 
con- 
inoJ 
ca-

s-au
de

lectiviștil din Ziaști 
hoUrît să ia astfel 
măsuri ca in anul viitor 
producția de gr/u în me
die la hectar să crească 
Cit cel puțin 150 kg., iar 
la porumb cu 200 kg. La 
fel ei au luat măsuri pen
tru repararea sediului gos
podăriei. Colectiviștii care 
se interesează îndeaproape 
de înflorirea și dezvolta- 
rea gospodăriei sînt tova
rășii Simeria Nicolae, Su- 
ciu Abel, Simeria Lenu- 
Ja și alții.

[Ța BuiturT]
Deși aici nu există de- 

cît o întovărășire agrico
lă, totuși putem vorbi 
fără a greși despre mem
brii acesteia ca despre vi
itori colectiviști. Afir
măm acest lucru deoa
rece pîrtă în momentul 
de față la îndemnul co<

inunișiilor ca Sîrbu lor- 
dan, Muitteănu Ioan 
(ivediniu; numeroși ja- 
rani muncitori printre 
care Munteanu loan, Zei- 
cu Aron, Sandru Ioan, 
Radu loan și alții au fă
cut cereri pentru crearea 
unei gospodării colective, 
La comitetul de inițiati
vă au depus piuă în mo
mentul de față cereri un 
număr de 60 familii ță
rani muncitori cu o su
prafața agricolă totală 
de 239 ha. In cererile 
lor ei au specificat că 
vor aduce gospodăriei 
colective 29 Cai, 66 vaci, 
4 boi, 50 care, 47 plugu
ri, 39 grape, 12 prășitori, 
2 batoze un tractor, o 
moară acționată cu mo 
tor electric. Deci putem 
afirma că în curînd toți 
buiturenii vor urma în
demnul partidului unin- 
du-se in marea familie a 
colectiviștilor.

0 Z

striicția unei școli care 
va avea 16 clase. Pentru 
construcția și procurarea 
mobilierului necesar noii 
școli a fost cheltuită su
ma de 1.038.000 lei. De a- 
semenca de curînd a fost 
procurat mobilierul ne
cesar Casei pionierilor, 
unde pionierii și școlarii 
din oraș își vor putea 
petrece tn mod plăcut șl 
util timpul lor liber. .

Amenajări
de drumuri

• Sfatul popular ăl 'ora
șului Hunedoara s-a pre
ocupat intens de amena
jarea și întreținerea dru
murilor de pe raza ora
șului. In acest scop iii 
primele șase luni ale n- 
țiului acesta s-au cheHiUi 
pmlru aceasta aproape l 
milion de lei, iar peiitii 
amenajarea și ’ întreținu* 
rea zonelor verif sama 
tiv 32Q.QQQ Ici, -j
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Cocs din cărbune de orice calitate
In Polonia s-au în

cheiat cu succes experien
țele efectuate în domeniul 
folosirii in procesul 
furnale a cocsului 
sat, adică a unor 
chete produse din
ttiți inferioare de cărbuni.

După cum se știe, în

din 
pre- 
bri- 

cali-

procesul din furnale se 
folosește cocs ce se obți
ne din cărbune cocsijica- 
bil — o materie primă 
deficitară pentru Polonia, 
care este nevoită să o 
importe, deși țara este 
bogată in cărbuni de idle 
calități.

... ♦♦ ....  ...... —
Un nou sistem de producție 

a alcalicelulozei
La uzina „Cellwisco- 

za" din Jelenia Gora se 
aplică cu rezultate foarte 
bune un nou sistem de 
producție a alcalicelulo- 
zei — un produs inter
mediar obținut la fabri
carea celofibrei.

Noul sistem constă 
încălzirea preliminară 
alcalicelulozei pînă la

în 
a 
o 

temperatură de 60 grade, 
în timp ce tehnologia a-, 
plicată pînă în prezent 
prevedea o încălzire nu
mai pînă la 29 grade 
Ca urmare a aplicării noii

metode s-a îmbunătății 
în primul rînd calitatea 
produselor. Dacă anul tre
cut numai 13 la sută din 
fibrele produse au fost 
de calitate superioară, a- 
nul acesta fibrele de ca
litate superioară an re
prezentat 50 la sută din 
producție. Totodată s-a 
redus considerabil consu
mul de materie primă, 
inclusiv de celuloză care 
parțial se importă. Pro
cesul de maturație, 
înainte dura 12-13
în prezent s a redus 
trei ore.

Metoda de producție a 
cocsului brichetat a fos! 
elaborată de Institutul 
pentru tratarea chimică a 
cărbunelui. Rezultatele lu
crărilor experimentale do* 
vedesc că pentru produc
ția cocsului pot fi folo
siți cărbuni de orice cali
tate. După părerea spe
cialiștilor, noua metodă 
poate fi aplicată cu suc
ces pe scară industrială. 
Obținerea cocsului briche
tat revine mult mai ief
tin. decît cocsul obținut 
după metoda clasică.

în anii 
septenalului 
15.000.000 

apartamente
ln anii seplenalului, 

în U.R.S.S. vor fi cons
truite 15.000.000 aparta
mente. Aceasta este apro
ximativ echivalent cu 
construirea a 180 orașe 
noi cu o populație de 
250.000 locuitori fiecare, 
și depășește de peste trei 
ori întregul fond orășe
nesc de locuințe al Rusiei 
țariste. In cursul următo
rilor 10-12 ani va fi li
chidată lipsa de locuințe.

♦♦♦♦

Amploarea construcției
A

care
ore, 

la

I
de-Ia un 

financiari, 
a declarat

.. »»
SCURTE ȘTIR

PARIS. Luînd cuvin tul la 1 iulie 
jun oferit de comentatorii economici și 
primul ministru al Fran ței M. Debre
că Franța intenționează să creeze un arsenal de 
arme termonucleare și ra chete.

CALCUTTA. Numărul 3 al revistei de artă 
,.Rhythm", care apare la Calcutta, publică artico
lul „15 ani de arte frumoase în Romînia*, de 
acad. Gh. Oprescu. In numărul 4 aceeași revistă 
publică un articol despre arta pictorului N. Grlgo- 
rescu.

Programul gigantic 
construcției de locuințe 
se realizează in prezent 
în U.R.SS.S. este ilustrat 
grăitor de următoarele 
date: dacă in 1954 în 
Uniunea Sovietică s-au 
construit case de locuit 
cu o suprafață totală de 
32,5 milioane metri pa- 
trați, in 1959 — primul 
an al seplenalului, s-au 
construit 80.4 milioane 
metri pătrați. In prezent, 
în U.R.S.S. se construiesc 
într-un singur an aproa
pe tot atîtea locuințe cit 
se construiau în 10 ani 
înainte de război.

C\_ Uniunea Sovietică 
ocupă în prezent ' primul 
loc in lume în privința

zii 
ce

de locuințe
numărului de locuințe 
construite la 1.000 de lo
cuitori. In timp ce Ut 
1959 în Anglia la fiecare 
1.000 locuitori s-au con
struit 5.4 locuințe, în
Franța — 72, iar in
S.U.A. 7.9. în U.R.SS. 
s-au construit 14,5 lo
cuințe. In prezent, in U- 
niunea Sovietică se con
struiesc anual mai multe 
locuințe decît în S.U.A., 
Anglia, Franța, R.F.G., 
Suedia. Olanda, Belgia 
și Elveția luate la an 
loc. j

/\ In ultimii 5 ani, 
folosirea betonului armat 
prefabricat în construcția 
de locuințe a crescut in 
U.R.S.S. de 1,7 ori, ceea

ADVERSARII DEZARMĂRII FĂRĂ MASCĂ
La 27 iunie s-a pus 

capăt manevrelor de înșe
lare a opiniei publice 
mondiale pusă la cale de 
adversarii dezarmării și 
In special de cercurile a- 
gresive din S.U.A. unde 
așa după cum recunoaște 
senatorul american 
Kennedy „în sinul 
vernului Statelor 
există multe voci puterni
ce care nu doresc dezar
marea"

Sub paravanul tratati
velor, în Comitetul celor 
zece de la Geneva, 
vernul S.U.A., 
acțiunile îndreptate 
intensificarea 
mărilor și 
militare

Istoricul 
eelor zece 
în mod elocvent că pu
terile occidentale nu sini 
dispuse Să ducă trata
tive serioase cu 
la dezarmare ci 
trivă caută pe orice cale 
să împiedice realizarea 
unui acord în această 
problemă. Acest fapt este 
ilustrat de poziția adopta
tă de delegații occidenta
li în comitet

După prezentarea

John 
gu- 

Unite

ga- 
continuă 

spre 
cursei înar- 
pregătirilor 

;*l 
Comitetului 

demonstrează

priviră 
dimpo-

da

către N. S. Hrușciov, în 
septembrie anul trecut, In 
fața Adunării Generale a 
O.N.U.-lui a propunerilor 
cu privire la dezarmarea 
generală și totală contro
lată, care a avut un larg 
ecou în intreaga lume oc
cidentalii n-au putut să 
respingă pur și simplu 
acest program cum fă- 
ceau pînă atunci. S-a 
creat astfel un comitet 
Împuternicit să ducă tra
tative. Cramponîndu-se de 
problema controlului folo
sit ca pretex pentru un 
spionaj legal occidenta
lii au căutat să obțină a- 
vantajii militare undate- 
rale ceea ce este inaccep
tabil pentru statele so
cialiste participante Ia 
tratative

Călăuzită de dorința 
de a se ajunge la un a- 
cord Uniunea Sovietică a 
făcut noi propuneri la 3 
iunie a.c. care întregesc 
programul prezentat Ia 
O.N.U., propuneri ce ți
neau seama de unele con
siderente ale puterilor oc- 
cidentale. Aceste propu- 
neri ca și primele au dat 
o rază de speranță tutu
ror oamenilor cinstiți din

reprezintă „o bază 
tratative".
Uniunea Sovietică 

supremația în do. 
rachetelor s-a de-

înlreaga lume iar presa 
și o serie de personalități 
marcante le-au considerat 
ca cele mai concrete si 
îndrăznețe, prezentate 

pînă acum. Astfel, „Paris 
Presse" le califică ca 
„un nou sputnic diploma
tic" iar congresmanul a- 
merican Charles Porter a 
recunoscut că aceste pro
puneri 
pentru

Deși 
deține 
meniul
clarat totuși de acord ca 
să se treacă la interzice
rea și distrugerea mijloa
celor de transport la țin
tă a armelor nucleare în 
prima etapă a dezarmării, 
venind astfel în întîtnpl- 
narea sugestiei franceze. 
Insă puterile occidentale 
nu sînt consecvente și se 
dezic de propriile lor pro
puneri — ilustrat prin 
renunțarea și de data a- 
ceasta la pasul făcut, ca 
și Ia reducerea și lichida-' 
rea forțelor armate și ar
mamentelor clasice

Acest fapt dovedește 
încă odată că puterile oc
cidentale nu doresc de-

zarmarea fiind interesate 
doar în vorbărie despre 
dezarmare. Țările socialis
te nu vor să inducă în 
eroare opinia publică, nu 
vor să înșele popoarele și 
așa cum arată șeful de
legației țării noastre to
varășul Eduard Mezinc.es- 
cii în comitetul celor 
zece: „Dezarmarea nu este 
o marfă pe care puterile 
occidentale o pot ține In 
magazinele lor și să o 
vîndă după bunul lor 
plac". Dezarmarea este o 
cerință a contemporanie- 
tății, o cerință a tuturor 
popoarelor.

Presa occidentală a 
ceput o campanie de 
zinformare a opiniei 
blice, dar cu toate 
cestea, se aud și ’ 
lucide în care se 
r.oaște că poziția 
dentală a dus la

Chiar dacă azi 
rile conducătoare 
S.U.A. și aliații for 
sînt dispuse să încheie un 
acord cu privire la 
mare vor trebui, 
să țină cont de 
popoarelor și, mai 
de sau mai tîriîu vor a- 
junge la concluzia că po
ziția pe care se situea
ză duce la discreditarea 
politicii lor.

în
de- 
pu- 

a- 
voci 

recu- 
occi- 

impas. 
cercu- 

din 
nu

dezar- 
totuși 
glasul 

repe

h. B.

Sport Sport Sport
Progresul București
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(PRIN TELEFON)
Pentru prima oară 

ultimii 15 ani finala Cu
pei R.P.R. la fotbal ediția 
1959—1960 s-a disputat 
între două echipe bucu- 
reștene*, formațiile Pro
gresul, din categoria A 
și Dinamo Obor, partici
pantă în seria l-a a ca
tegoriei B. Pe un timp 
frumos, aproape 30.000 
de iubitori al sportului cu 
balonul rotund au 
loc în tribunele 
lui Republicii ca 
te la această

In

luat 
stadionu- 
să asis- 
întîhure

în U.R.S.S.
ce a redus cheltuielile de 
muncă cu 40 la sută.

In 1953, la înce
puturile creării industriei 
de prefabricate din 
ton armat, în 
se produceau numai 2,4 
milioane metri cubi de 
astfel de elemente de con
strucție. In anul curent, 
numai întreprinderile din 
Moscova vor produce a- 
proximativ 2,7 milioane 
metri cubi de beton ar
mat prefabricat, iar în 
toată țara st vor produ
ce 29.0CO.OOO metri cubi 
de structuri din beton 
armat, ceea ce depășește 
de 3 ori volumul produc
ției acestor elemente di 
construcție din America, 
Anglia, Franța și R.F.G. 
luate la un loc. In 1965, 
în U.R.S.S. se vor pro
duce 45.000.000 metri cu
bi de prefabricate din 
beton armat.

/\ In 1960, î/itr-o se
rie de orașe ale țării 
greutatea specifică a con
strucțiilor din blocuri sl 
panouri mari va atinge 
50-60. la sută, iar in 
1965, 70 la sulă. Ca ur
mare,
va fi redus cu aproxima
tiv 50 la sută.

bc-
U.R S.S

volumul de muncă

Crește producția 
de mărfuri 

de larg consum
In primele cinci luni 

ale anului acesta produc
ția de mărfuri de larg 
consum a crescut în R. 
D. Germană cu 10,3 la 
sută. In această perioa
dă au fost cumpărate 
mărfuri industriale de 
larg consum a căror va
loare depășește cu 700 
milioane mărci valoarea 
mărfurilor cumpărate de 
consumatori în aceeași 
perioadă a anului trecut. 
Numărul aparatelor de 
televiziune vîndute în pri
mul trimestru al anului 
1960 depășește numărul 
aparatelor vîndute în în
tregul an 1957.

O (2 — O)
Odată jocul încheiat, s-a 
tras cortina după ultimul 
act al activității competi- 
ționale la fotbal, care în 
acest sezon a adus doar 
cîteva bucurii alături 
numeroase dezamăgiri 
insuccese în partidele 
ternaționale.

Finala Cupei a fost 
Cîștigată de Progresul 
Scor: 2—0 (2—0). învin
gătorii și-au asigurat un 
avantaj de două 
în prima repriză, 
sâ-l mențină pînă 
păt. Dar victoria
parținut nu în urma 
partide în care au 
superiori, ci datorită 
plus de 
apărări 
lemente

de

in-

tanță în sport, explic: 
bile prin rutina mai ît 
delungată a jucătorik 
de la Progresul. Aci 
care au dominat major 
tatea timpului — chiar i 
în prima repriză — a 
fost dinamoviștii.

Au înscris
Soare.

Au jucat 
PROGRESUL:
Smărăndescu 11, Carica 
Soare — loniță, Maior - 
Oaidă, Smărăndescu 
Protopopeseu, Mafteuță 

Marin. DINAMO OBOR 
Datcu — Buzeșan, Gros: 
Olteanu — Stoica, ȘteT 
— Buzatu, Niculeș 
Standt, Vîlcov, Selymeș 

M. E.

Oaidă

formațiile 
Mîndru -

goluri 
reușind 
la ca

le-a a- 
unei 
fost 

unui 
unei 
- e-

eficacitate și 
mai calme - 
de mare impor-

Volei Pregătri intense
După cum am mai a- 

nunțat la începutul săptâ- 
mînii viitoare, se vor des
fășura in orașul Baia 
Mare întrecerile din ca
drul fazei de zonă, a 
campionatului de califi
care la volei. Cîștigîud 
faza regională; echipa 
clubului sportiv Corvinul 
s-a calificat pentru aceas
tă fază.

In vederea unei bune 
comportări, voleibaliștii 
hunedoreni, fac intense 
pregătiri. Antrenamentele 
se desfășoară cu multă 
sirguință. Se pune un 
accent deosebit pe îmbu
nătățirea blocajului, ser-

viciului și condiției fizici 
La antrenamente pârtie 
pă întregul lot: Pănoit 
Iacob, Stoianov, C-rișai 
Mantea, Bartoș, Perșa, St 
verineanu, Ignat, lord;’ 
ctiescu.

Vorbindu-ne despre t 
ceste pregătiri, căpitani 
echipei, Pănoiu, sublini 
seriozitatea cu cg:e vc 
leibaliștii privesc ÎOuu'ii 
de la Baia Mare. Va 
un concurs foarte gre 
— ne spunea el — d< 
VOrn căuta să jucăm c 
mal bine pentru a pbțir 
calificarea.

M. N

♦♦

PE SCURT
-4- In tradiționalul con

curs internațional de at
letism de la Moscova 
„Memorialul Frații Zna- 
menski", lolanda Balaș 
S-a clasat pe locul întii 
la săritura in înălțime fe
mei cu un rezultat foarte 
bun: 1.83 m. Maria Diți 
a fost a patra la suliță 
cu 52.17 m. La 800 m. 
Ludmila Șevtova (Uniu
nea Sovietică) 2.04.3 sec., 
nou record mondial.

LA BUCUREȘTI
-7- A început turneul 

zonal de șah feminin, care 
va asigura calificarea în 
concursul final pentru de
semnarea adversarei cam
pioanei mondiale. La între
ceri participă și trei spor
tive din R. P. Romînă 
lată rezultatele lor din 
prima rundă : Margareta 
Teodorescu — Edith Keller 
Hermann (R.D.G.) 
Kattinger (Austria) — 
Alexandra Nicolae 
Elisabeta Polihroniade —

Waltraud behameitat 
(R.D.G.) 0-1

La Tokio s-a des fi 
întîlnirea internați! 
de handbal în i 
reprezentativa R. t

șurat 
nală 
între 
Romîne și laponiei. A 
învins reprezentanții no, 
tri cu 17—16 (10—9). 1 
cele zece partide susținu, 
ta turneul întreprins i 
depărtata țară asiatic 
handbalișFii romîni s-c 
comportat admirabil rei 
șind tot atîtea victorii.

-4- Ultimul joc restai 
al campionatului categi 
riei A la fotbal: la Ara 
U.T.A.—G.C.A. 1-4 (î l

In localitatea Aix-li 
Chapelle (Franța) a tnc< 
put desfășurarea um 
mare turneu hipic pn 
olimpic. In proba de de. 
chidere sportivii romii 
Vasile Pinciu, Gheorgl 
Langa și V. Bărbucean 
au ocupat locurile 3, 6 
respectiv 12. Participă Ci 
lăreți din 17 țări.
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