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Nivelul tehnic 
de producție — în pas 

cu cerințele construcției 
socialiste

din 
cu 

pu-

Alături de întregul nos
tru popor muncitor side- 
rurgiștii, constructorii 
toți oamenii muncii 
Hunedoara au primit 
bucurie și entuziasm
blicarea Hotărîrii Comite
tului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn și 
a Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine cu pri
vire la ridicarea nivelului 
tehnic al producției.

In anii regimului nos
tru democrat-popular, se 
arată în hotărîre, s-au în
registrat succese însem
nate în industrializarea 
socialistă a țării, in ri
dicarea nivelului tehnic al 
producției. Nivelul tehnic 
ridicat al mașinilor, a- 
gregatelor și instalațiilor 
produse în țară sau im
portate au contribuit în 
mare măsură la creșterea 
de peste trei ori a pro
ducției industriale și la 
dublarea productivității 
muncii în perioada 1950- 
1959. Au fost construite 
pe baza unei tehnici a- 
vansate obiective industri
ale importante pentru e- 
conomia națională ca sec
ția de furnale noi, lami
norul de 650, blumingul 
și noua oțelărie Martin 
de 1a combinatul siderur
gic Hunedoara precum și 
alte zeci și sute de noi 
obiective industriale din 
țară.

Progresul • tehnic, se 
subliniază în hotărîre, în 
toate ramurile economiei 
naționale se înfăptuiește 
pe baza traducerii în via
ță a hotări ilor partid'i'ui 
și guvernului cu privire 
la industrializarea socia
listă a țării

In scopul realizării sar
cinilor trasate de cel de
al IlI-lea Congres al 
P.M.R., pentru dezvolta
rea economiei naționale în 
perioada 1060-1965 este

necesară intensificarea in
troducerii tehnicii noi în 
vederea rea.izării unei 
productivități înalte a 
muncii și reducerii conti
nue a prețului de cost 
precum și creării condi
țiilor necesare unei acti
vități susținute a munci
torilor, inginerilor, tehni
cienilor pentru ridicarea 
permanentă a nivelului 
tehnic și a calității pro, 
ducției.

In acest scop, prin ho
tărîre se stabilește înfiin
țarea unui comitet pentru 
tehnica nouă pe lin
gă Consiliul de Miniștri 
al R.P.R. care va coordo
na și controla întreaga 
activitate legată de intro
ducerea și extinderea teh
nicii noi și pentru asi
gurarea îndeplinirii 
tivelor și botărîrilor 
duliîî și guvernului 
cest domeniu.

Comitetul pentru 
ca nouă are o serie de 
atribuțiuni de mare im
portanță. El va pregăti 
și va supune spre apro
barea Consiliului de Mi
niștri propuneri asupra 
principalelor direcții de 
dezvoltare a tehnicii în 
toate ramurile economiei 
naționale. De asemenea 
avizează introducerea în 
producție a celor mai noi 
procedee tehnice și 
trolează activitatea 
ferelor și celorlalte 
ne centrale privind
ducerea în economia na- 
țională a tehnicii înainta
te. întocmește propuneri 
pentru îmbunătățirea sti
mulării inovatorilor și in
ventatorilor, îndrumează 
activitatea de strîngere a 
materialelor de documen
tare și informare asupra 
dezvoltării științei și teh
nicii din țară și străină
tate etc.

direc- 
parti- 
in a-

con- 
minis- 
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(Continuare în pag. 4-a)
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Spectacolele Ansamblului 
C. C. S.

Marți 5 iulie a sosit la Hunedoara Ansamblul 
C.C.S. care a prezentat două spectacole, unul la 
clubul nou și unul pe stadion. In cursul dimineții 
membrii ansamblului au vizitat cîteva secții din 
combinatul siderurgic. Em oționantă și plină de căl
dură a fost întinirea cu oțelarii în halele imense 
afe noii oțelarii, cărora cei din ansamblu le-au 
oferit buchete de flori.

Spectacolele primului ansamblu muncitoresc al 
țării s-au bucurat de un bine meritat succes dato
rită înaltei lor ținute artistice, varietății și bogăției 
programului, ele oglindind din plin avîntul artei 
noastre noi inspirate din munca și lupta întregului 
nostru popor pentru înde plinirea sarcinilor trasate 
de partid.

In regimul nostru de de
mocrație populară au fosi 
dobindite succese de șea 
mă și in domeniul ocroti
rii sănătății oameniloi 
muncii.

IN FOTO: Ferencz Etel- 
ca de la maternitate 
gătind instrumentele 
tru sterilizare.
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Fruntașii de la
cuptoare

Au trecut cîteva zile din 
luna iulie și in întrece
rea ce se desfășoară în
tre topitorii cuptoarelor 
Martin din secția l-a, frun
tașii au și început să se 
distanțeze cu rezultatele. 
Cei care au luat-o înain
te sînt muncitorii de la 
cuptorul nr. 1 care, scor- 
tind timpul fiecărei faze 
pe șarjă, au reușii să pro
ducă in numai 5 zile 360 
tone oțel peste sarcina de 
plan. Acolo lucrează echi
pele fruntașe conduse de 
comunistul Simion Mihâi- 
lă și utemisiul Ion Finea 
In ordinea realizărilor, ei 
sînt urmați de topitorii de 
la cuptorul rtr. 5 care au 
produs peste sarcinile de 
plan 200 tone oțel șt cei 
de la cuptorul nr. 2, ca 
131 tone. De la aceste 
două cuptoare, pînă în 
prezent, fruntași se mențin 
muncitorii din echipele 
prim-topitorilor Costică 
Sergiu, Dumitru Șerban șl 
Fetru Forțu.
V
Cei mai mari

tid, de a spori producția 
de oțel prin folosirea in
tensivă a cuptoarelor. Ur
mărind indicii de utilizare 
obținuți' în primele 6 luni 
ale anului se constată că 
în această perioadă cup
toarele au funcționat cu 
cei mai mari indici de 
utilizare; oțelarii au pro
dus în medie pe fiecare 
metru patrat, vatră de cup
tor cu 172 kg. mai mult 
oțel, decît a fost media 
realizată in primul semes
tru al anului trecut. Me
rită a fi relevat faptul că 
la cuptorul nr. 2, unde lu
crează echipa priin-topito- 
rului Brînzei Mihai, s-a 
realizat cel mai mare in
dice de utilizare produeîn- 
du-se în medie cu 197 kg. 
mai mult oțel pe fiecare 
metru patrat vatră de cup
tor.

Fontă peste plan
Lupfînd pentru traduce

rea în viață a sarcinilor 
trasate de Congresul 
IlI-lea al partidului 
naliștii secției a I-a
reușit ca în primele 5 zile 
-ale lunii iulie să producă 
peste plan 160 tone fontă, 
Se remarcă în această

al 
fur

au

indici de utilizare
Rezultatele obținute în 

primul semestru al acestui 
an de către colectivul de 
muncă al oțelăriei Martin 
nr. 2 sînt dovada cea mai 
bună că harnicii topdori 
se achită cu cinste de sar
cinile puse în față de par-

Șoferul Ștefănescu Mi
hai este socotit drept unul 
dintre muncitorii cei mai 
conștiincioși ai garajului 
C.S.H. Comunistul Ștefă- 
nescu M. este întotdeauna 
un bun exemplu pentru 
toți cei cu care lucrează.

acțiune colectivele de la 
furnalele nr. 3 și 4 con
duse de prim-topitorii Chî- 
roșca Ioan, Iacob loan, 
Cîndea Iosif și Tăgîrță 
Stelian. Un aport deosebit 
l-au adus încărcătorii din 
echipele conduse de Timof- 
te Nicolae, Băltaru Mihai, 
Tofan Dionisie și
care au căutat să menți
nă în permanență furna
lele pline.

Econamii la prețul

alții

de cost
Reducînd consumul spe

cific de cocs, calcar și 
prin reducerea valorii în
cărcăturii metalice furna- 
liștii secției a Il-a au 
reușit să economisească 
la prețul de cost 1.540.000 
lei în luna iunie și peste 
150.000 lei în trei zile ale 
lunii iulie. Din valoarea 
acestor sume 75 la sută 
reprezintă valoarea coc
sului economisit.

Un șuvoi de scintti, 
cu un sfiriit specific Se 
răsfringe in toate părțile 
ca un ;oc de artificii. 
Este un tablou măreț și 
incintător, unic in felul 
lui. Deși se repetă de 
mai multe ori pe zi și 
jurnaliștii sînt obișnuiți 
cu el, totuși, de fiecare 
dată îl privesc cu admi
rație și bucurie pentru 
că el întruchipează mun
ca multor oameni, este 
rodul acestei munci.

Tot așa cum pictorul 
iși privește incintat ul
tima sa creație izbutită, 
bijutierul' iși admiră ope
ra, țăranul se bucură Je 
rodul ogoarelor tot așa 
șl furnalistul îmbujorat 
de dogoarea ce o ema'iă 
fonta lichidă, cănit și 
transpirat admiră și se 
bucură de rodul muncii 
sale — fonta — care 
ca un plrîiaș de munte 
se rostogolește împrăști
ind sute de scintei.

ÎNVĂȚĂMÎNTUL 
de cultură generală 

în dezbaterea sesiunii 
popular 
de învățămînt a 
popular orășenesc, 
și din discuțiile 
de către deputați 
vitați a reieșit că 
școlar 
ți anat 
nostru 
ani, 2 
școală medie de zi, o șc 
lă medie serală și 6 gr 
dinife pentru copii 
vîrstă preșcolară. In t< 
au frecventat cursurile 
cultură generală un 
măr de 2.918 elevi 
cursurile de zi, 409 e 
la cursul seral și 428 
copii în unitățile pre 
lare.

Aplicînd în viață I 
partidului nostru pe 
generalizarea învățăm! 
lui de șapte ani, înci 
mult înainte de încep 
anului școlar s-au i 
tuat depistări a coț 
care trebuiau cuprinș 
clasele l-a și a V-a.

Datorită măsurilor 
te și a preocupării t: 
testate de către co 
tul executiv, a deput; 
și a tuturor cadreloi 
dactice, față de anul 
Iar 1958-1959, număr 
levilor a crescut cu 
la cursurile de zi i 
210 la cursul seral, 
mai mare creștere i 
mărului de elevi s- 
registrat la școala 
ani din stufit unde t 
rul lor s-a dublat

sfatului
La cea de a 10-a sesiu

ne a sfatului popular 
orășenesc Hunedoara de
putății și invitații au a- 
nalizat felul cum au fost 
îndeplinite sarcinile pri
vind desfășurarea învăță- 
rnîntului de cultură gene
rală în anul școlar 1959- 
1960 în orașul Hunedoa
ra.

Rețeaua școlară

Din darea de seamă 
prezentată de tovarășul 
Căroiu Ioan de la secția

Instantanee

Da. Este o privel'ște 
măreață și ineîntătoare 
plină de poezie. Este o 
priveliște ce produce mul 
furnire sufletească. Iar 
dacă fonta este mai mul
tă, mai bună, bucuria, 
satisfacția es
te mai mare, 
mai deplină. 
O poți citi pe
chipurile tuturor, a topi- 
torului, maistrului sau 
electricianului, pe chipul 
apaductierului, lăcătușu
lui, pe chipul tuturor care 
au contribuit cu părticica 
tui la această muncă

Această impresie ră- 
mlne chiar și după ce 
te desparți de furnalisti. 
Cu această impresie pă> 
răsești platforma furna
lului 5. Aci lingă acest 
gigant, pe Ungă care o- 
mul pare un pigmeu,

r w il • • «

trăiești mai mult ca ori
unde cu impresia că o- 
mul este stăptnul.

Omul, oamenii de aici 
cu fețe zimbitoare, vor
besc cu modestie și dra
goste despre munca lor.

Astfel de oa
meni sînt șl 
în schimbul 

inginerului 
Doboli Alexandru, schimb 
care a realizat 859 tone 
fontă peste plan și pes
te 300.000 lei economii 
in luna iunie a.c. fiind 
fruntaș la secția Il-a 
furnale.

— Cum ați reușit să 
obțineți astfel de rezul
tate ?

— Am lucrat bine 
Furnalul a avut un mers 
constant, a fost în per
manență plin. Descărcă
rile s-au făcut după gra-

fie... Altceva ce-ași pu
tea să adaug? Că, s-a 
controlat în permanență 
starea furnalului preîn- 
tîmpinînd accidentele in 
funcționare: că fiecare 
jurnalist a făcut lucra 
de bună calitate și la 
timp... Acestea au fost 
cuvintele comunistului 
Schwartz Arcadie mais
tru de schimb la furnalul 
5.

In cîteva Jraze este re
zumată munca unui 
schimb într-o lună de 
zile, este rezumată mun
ca topitorilor printre care 
trebuie menționat Nichel 
Francisc, ajutorul lui 
Comșa Alexandru, furna
liștii Chiva Dumitru și 
Alexa Ioan, munca oa
menilor din acest schimb 
care au dat peste plan 
fontă ce egalează cu 
greutatea a 214 camioa
ne...

A. BARBANȚEANU

1959-1960 
în raza
5 școli 
școli de

sfatul 
precu 
purtt 
Și i 

în ar 
au fut 
orașu 

de pa 
7 ani.

Desfășurare 
procesului 

instructiv - 
educativ

Creșterea numărul 
elevi, lărgirea sp 
de școlarizare au 
tat mărirea numări 
cadre didactice. As' 
unitățile școlare dl 
șui nostru au des 
activitatea în aces 
școlar un număr 
cadre didactice. Me 
fi scos în evidență 
că în general 
didactice s-au achi 
cinste de sarcinile 
dințate de partid

(Continuare In pai



TELEGRAMĂ !
a 10 ani de rodnică ac- 
orășenesc de partid H ți
pe harnicii muncitori, in-, 
șantierele întreprinderii

Cu prilejul împlinirii 
tivitate, Biroul comitetului 
jnedoara, felicită călduros 
gineri și tehnicieni de pe 

Vde construcții siderurgice, 
f In cei 10 ani de activitate, constructorii hu- j 
yiedoreni au desfășurat o rodnică și entuziastă mun-7 
/că pentru a traduce in realitate planurile elabo-ț 
Irate de partid și guvern, de a transforma vechea? 
)uzină de fier din Hunedoara într-un puternică 
)Combinat siderurgic modern. Prin munca insufle-J 
ițită a constructorilor orașul Hunedoara a devenitk 
[ și el de nerecunoscut. I
) Directivele celui de-al 111-lea Congres al parii-\ 
\dului nostru prevăd sarcini deosebit de impor-J 
iîante pentru constructorii hunedoreni. Sîntem con-( 
f vin și că experiența acumulată în cei 10 ani de î 
\activitate precum și dragostea de muncă vor în( 
Isufleți colectivul întreprinderii de construcții side-J 
J/urgice Hunedoara pentru îndeplinirea cu succes șik 
[darea în folosință la termenele stabilite a obiec-t 
/tivelor prevăzute în planul economic de 6 ani. \ 
( Vă dorim dragi tovarăși constructori, mult?
;succes în această muncă. <

l BIROUL COMITETULUI ORĂȘENESC'
ț DE PARTID HUNEDOARA ț

ZECE ANI DE ACTIVITATEpe șantierele mărețelor construcțiiale socialismului de la Hunedoara
File din cartea victoriilor 

constructorilor Hunedoarei socialiste

CIFJRE ȘI REALIZĂRI

A I.C.S.H. dispune astăzi de un spațiu de 
cazare care depășește de două ori populația Hune
doarei din anul 1945. La cantinele întreprinderii 
iau

CU 
de

masa astăzi 5.550 salariați.

A In cei 10 ani de activitate au fost săpati 
mijloacele proprii pes te F milioane metri cubi 
pămînt. Dacă din toată cantitatea de pămînt

transportat de pe șantierele I.C.S.H. în zece ani 
s-ar face o piramidă, aceasta ar avea o înălți
me de 600 m. și un volum de 7.500.000 m.c. (de 
6 ori mai mare ca pira mida lui Reops).

...1 iulie 1950. Ziua în
ceperii activității între
prinderii de stat de con
strucții speciale, azi în
treprinderea de construc
ții siderurgice Hunedoa
ra. Prețuind toate pro
blemele legate de cons- 
strucțiile industriale ale 
combinatului, pe care le 
executa direcția de inves
tiții a acestuia, tînăra în
treprindere a pornit la 
drum cu un parc de ma
șini și utilaje aproape 
inexistent: cit ev a beto
niere și trolii. Dar șase 
zile mai Urziți erau ata
cate lucrările de fundații 
ale unui agregat de 
mari dimensiuni, furnalul 
dc 450 m.c. Colectivul de 
constructori primea ast
fel „botezul focului" in
tr-o luptă dc proporții. 
Despre edificarea unui 
furnal — pe atunci cel 
mai mare din țară — nu 
știau decît din manualele 
dc specialitate, fiindcă a-

sernenea coloși ai siderur
gici existau doar in ma
pele proiectanților. Dar 
u: luptă cu greutățile se
rioase, cu lipsa de ex
periență, cu îndărătnicia 
condițiilor naturale se că
lesc valorile adevărate, 
cresc oamenii noi. La 2 
noiembrie 19 >2 știrul fur
nalului era d.siupat și 
vilvoarea primelor tone 
de fontă se năpustea pe 
rină. Era cea dinții vic
torie — și cit de mă
reață ! — a constructo
rilor Hunedoarei socia
liste.

..octombrie 1950. Hu
nedoara — șantier al ti
nerelului. Mii de briga
dieri, la chemarea parti
dului și Uniunii Tinere
tului Muncitor. coborau 
din trenuri în vechea ga
ră a orașului, veiîiți de 
pretutindeni, din sate, 
din școli, din fabrici. Se 
impunea problema asigu-

rării condițiilor de viață 
ale acestora, lata ceriu, 
catul de naștere al Ora
șului Tincrctuhii: o șe
dință a comitetului de 
conducere al întreprinde
rii, un proces verbal obiș
nuit. Angajamentul entu
ziast — dar numai atît 
— al constructorilor: O- 
rasul Tineretului in 45 ci. 
zile! Totuși, la sflrșiiul 
primăverii următoare ..O- 
teul" era gata, cu blo
curi, pavilioane, club, 
săli de spectacole canti
nă, bate. Brigadierii Iși 
aveau orașul lor. Comite
tul Central al U.T.M. tri
mite aici 38 de activiști 
cu experiență in munca 
de organizare. Cuvîntul 
de ordine : fiecare tinăr 
si- învețe o meseriei Șan 
Herul se transformă in 
școală a muncii. Numai 
între 1950—1952 au 
calificați 35 maiștri, 
muncitori la locul 
muncă, 76 șoferi,
normatori, alți 114 și-au 
ridicat calificarea Iar în
tre anii 1952—1954 un 
număr de 2140 de tineri 
s-au deprins să conducă 
mașinile dc transport 
escavatoarile, au 
zidăria, dulgheria, 
ra, electricitatea, 
să fie folositori 
oameni Vrednici, 
adevărați. -

...Primul 
să lucreze 
icva luni

fost
538 
de
25

In urmă cu aproape 
doi ani constructorii hu- 
nedoreni au raportat cu 
rnindrie partidului des
pre o nouă victorie a lor: 
intrarea în funcțiune a 
marelui laminor bluming, 
realizat la un înalt nivel 
tetsnic, Înzestrat cu apara
tură și utilaje moderne, 
complexe.

In foto: laminorul bla
ming 1000.

Și 
învățat 

sudu- 
adicil 

patriei, 
oameni

începescriper
abia după ci- 
de la deschi

derea șantierului noului
furnal. In 1951 este in-

MiRCF.A ENESCU

Mereu pe șantier eh Hunedoarei
Pe ,Veteranul" despre 

Care scriu aceste rihduri, 
comunistul Francisc Lasz
lo, l-am. găsit Intr-una din 
aceste dimineți de iulie ne 
șantierul de construcție a 
Celei de-a IV-a baterii de 
CoCs, Stătea intre schelele 
linei Viitoare barăci și 
socotea pe o scindară ce 
material anume ii mai tre
buia In acea Zi brigăzii de 
dulgheri pe care o îndru
mă. Așa cum mi-l descri
sese un ortac de-al său, 
e un om înalt, subțirel, 
Cu fața arămie și cu mus
tăcioară scurtă, negricioa
să. Lucrează pe șantierele 
I.C.S.H.-ului de aproape 
10 ani. Zece ani in care 
alături de . ceilalți cons
tructori a muncit cu dra
goste șl entuziasm la 
înălțarea noilor construcții 
SOCiale Șt Siderurgice de 
mari proporții. Intîi a lu
crat la înălțarea orașului 
tineretului (O.T.) und-- as- 
'âzi stă și el tn una din 
Vădirile ridicate cu ajuta* 
'ul brigăzii sale. Apoi, a 
‘.ontrlbiut cu aceiași forță 
if pricepere la înălțarea

poftei Hoi, la construirea 
celor trei batetii de cocs, 
la turnurile de Cărbuni nr. 
1 și 2 fi la turnul de fă- 
circ al uzinei cocso-chimi- 
ce, la silozurile fabricii de 
aglomerare fi la Viitoarea 

. instalație a minereului au- 
tofondant, la distileria de 
gudroane fi la multe alte 
lucrări de mate importan
ță pentru, marele combinat 
siderurgic.

In Cei aproape 10 unt 
insă, Francisc Laszlo a 
Sădit Cil aceiași pricepere 
in sufletele multor tineri 
șl vtrstnici dragostea și 
încrederea față de munca 
de Constructor, i-a aiului 
părintește să-șt însușeați 
că tainele meseriei de dul
gher. Peste 60 de munch

tori au învățat de. la el 
Cum și în cit timp să în
chege un cofrag, o schelă, 
sau alte lucrări de dul- 
gherie. Mulți dintre aceș
tia — Botoroc ioan, Lase- 
io Andrei, Laszlo Dioni- 
sie, Bici Andrei Blrzan 
Mihai, care se numără 
printre vechii constructori 
din I.C.S.H., lucrează și 
astăzi în brigada lui. iar 
I.aszlo Diottisle a ajuns 
datorită ridicării calificării 
să-l poată înlocui oriel nd 
pe șeful de brigadă.

Plnă nu de mult, în bri
gada acestui vrednic co
munist care a știut să im 
vingă orice greutăți ivite

A. B.

(Continuare în pag, 4-a)

Oriunde ți-ai arunca privirea în jur, în Hune-I 

doara toate construcțiile noi poartă pecetea hăr. 
niciei constructorilor de la I.C.S.H. In cei 10 ani 
de la înființarea întfeprin derli colectivul acesta en
tuziast a dat în funcțiu de mari și importante o- 
biective industriale, nume roase edificii social cultu
rale. La 5 mai 1058 a intrat în funcțiune noua 
oțelărie Martin, j

Un alt obiectiv industrial de mare importanță, 
ridicat prin destoinicia constructorilor de la în
treprinderea de construcții siderurgice Huncdcai*J 
este și uzina cocso-ehimi că.

.. CIFRE $4 BEALIZXRI

A In 10 ani constructorii au făcut 859 pro
puneri de inovații dintre care au fost admise 602. 
Economiile realizate prin aplicarea acestora sînt de 
24.310,000 lei.

A Mentorii realizea ză astăzi 54 
strucții metalice pe cap de om anual, 
în 1955.

A La fundațiile fur naiului 6 au 
2 800 m.c. beton și folosite 300 tone 
armături.

A Luînd ca bază a nul 1950, în î 
dc plan a I.C.S.H. a fost dc 143 la : 
1952 — 223 la sută.

A La furnalul nr 5 
construcții metalice și 
mele 3 cuptoare a‘e

tone con-
față de 32

fost 
oțel

1951 
sută,

turnați 
pentru

sarcina 
iar în

au fost montate 6250 tone 
mecanice iar la pri- 
O.S.M. II au fost ridicate

37 de construcții care se întind pe 40 de hectMS. 
(doar suprafața construcțiilor este de 75.000 m.p., 
din care estacada 27.000 m.p.). Rețeaua de căi fe
rate a oțelăriei noi este de 26 km., cu 170 de ra
mificații. Tot aici a fost necesară construirea a 3.5 
km. drumuri. •

Z

(Sontinuare în pag. IV.a)



Am ajuns 
în Hunedoara

Examene, emoții apoi 
agitația in ajunul repar
tizării — un început de 
viață, prilej de a-mi ma
nifesta mulțumirea pen
tru posibilitatea oferită 
dc regimul democrat- 
popular, de a frecventa 
cursurile unei facultăți.

Am ajuns in Hunedoa
ra, puternică pîrghie a 
dezvoltării industriei noa 
st re, „Cetatea oțetului", 
despre care auzisem ati- 
tea și atitea lucruri fru
moase. Și trebuie 
mărturisesc am avut, 
cum poate au rriulți în
cepători, o curiozitate ne- 
stăpînită pentru noul loc 
pe care urma să-l o- 
cup. Am fost încadra
tă la policlinica C.S.H-. 
1. C. S H. Colectivul 
in care am ajuns m-a 
sprijinit în muncă afu- 
tindu-mă binevoitor, să 
înving greutățile începu
tului.

Pacienții noștri în ma
joritate muncitori ai a-

Concursul purtătorilor
INSIGNEI

„PRIETEN AL CĂRȚII1'
Duminică 3 iulie a a- 

vut loc la clubul munci
toresc al siderurgicilor 
iaza pe oraș a concursu
lui între purtătorii In
signei „Prieten al cărții". 
Concursul este organi
zat de C.C. al U.T.M. și 
Ministerul învățămîntuîui 
și culturii. Pe primele lo- 

Cestui uriaș combinat, 
îmi inspiră respect și 
admirație pentru munca 
entuziastă pe care o 
desfășoară pe acest mă
reț șantier al patriei 
noastre și mă bucură 
gindul că pot să-i ajut, 

îmi face o deosebită 
plăcere să stau de vor
bă cu oamenii, mă 
simt foarte apropiată de 
ei. Numeroasele secții de 
care auzisem se concre
tizaseră acum in nun
tea mea clar, relevindu- 
mi aspecte noi ale mun
ca hunedorenilor, Mă 
bucur că munca mea îm
preuna cu munca lor 
contribuie la același scop 
măreț — construirea vie
ții noi în patria noastră 

Mă voi strădui să-mi 
îndeplinesc datoria de 
om al muncii pe tărim 
sanitar.
Profit de această oca

zie pentru a mulțumi co
lectivului meu de spriji
nul pe care mi-l acordă

Dr NICOARA SEPTIMIA

la gru- 
Măghe- 

grupa 
Cornel

curi s-au clasat 
pa I instalatorul 
mșan Cornel, la 
a Il-a Stoicheci 
și la grupa a IlI-a Dr.
Străin Radu. Toți parti- 
cipanții au dovedit o te
meinică cunoaștere a o- 
perclor literare prevăzute 
în programul de concurs.

marilor 
Orașului 
caracter

în 1960 tineretul 
hunedorean s-a angajat 

să colecteze peste
18 000 tone fier vechi

Ne aflăm la începutul 
celui de-al doilea semes
tru al anului 1960. înain
te de a arăta marea în
suflețire cu care tinerii 
nunedoreni au pășit — a- 
lături de ceilalți oameni 
ai muncii — la înfăptui
rea mărețelor obiective 
trasate de cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R. se 
cuvine a arunca o privi
re înapoi, să vedem cît 
anume a realizat tineretul 
dirr angajamentul luat de 
a colecta îrt acest an 
peste 18.0C0 tone fier ve
chi.

Făcînd un scurt bilanț 
al celor 6 luni care s-au 
scurs, se poate spune cu 
deplină satisfacție că ti
nerii din întreprinderile 
și instituțiile orașului nos
tru au reușit sa înregra.- 
treze în acțiunea patrio
tică de colectare a fieru
lui vechi, succese pentru 
care merită numai laude.

Participând în timpul 
lor liber -în număr toi 
mai mare la diferitele ac
țiuni întreprinse de către 
organizajiiie de bază 
U.I.M., tineretul hunede- 
rean a izbutit să colecte
ze și să predea I.C.M.- 
ului în perioada 1 ianua
rie — 1 iulie a.c. o can
titate de 10.076 tone fier 
vechi. Această cifră o- 
glindeștc în modul cel 
mai viu 'strădaniile de
puse de inimoșii tineri și 
el .vi, dragostea și hotă-

Peste 3.000 apartanie ti te au fost construite pînă 
în acest an pentru siderurgiști, constructori și fami
liile lor. Orașul nou mun citoresc este o dovadă a 
politicii înțelepte a partidului, de ridicare necon
tenită a nivelului de trai al celor ce muncesc. Pe 
dealul' Chiztdului se fac acum lucrări de amenaja
re (parcuri, zone verzi) iar cartierele de locuințe 
continuă să se dezvolte în valea Cernii, care prin 
munca harnicilor constructori hunedoreni își schim
bă ai de zi înfățișarea.

' 10.076 
tone colectate

I pînă în prezent 
rîrea lor de a-și îndeplini 
și chiar depăși angaja
mentul luat.

★
O muncă intensă pentru 

colectarea a cît mai mul
te tone fier vechi au de- 
pus-0 tcți tinerii din 
întreprinderile și instituți
ile orașului. Trebuie însă 
amintit în mod deosebi! 
aportul adus de tinerii 
siderurgiști. In perioada 
amintită, ei au strîns o 
cantitate de 7.800 tone 
fier vechi din care numai 
tinerii de la laminorul de 
800 au colectat 2150 tone, 
iar cei de la oțelăria 
nc-uă 1.525 tone fier ve
chi. Importante cantități 
dc fier vechi au adunat 
și tinerii din I.C.S.H., 
școli și din celelalte or
ganizații U.T.M. din ca
drul orașului nostru.

Turneu arflsflc
Colectivul Teatrului de 

Stat din Reșița, cunoscut 
spectatorilor noștri din 
numerose turnee anterioa
re, va fi iarăși oaspetele 
Hunedoarei. Duminică sea
ra acest talentat colectiv 
va prezenta pe scena 
teatrului nou comedia 
„Bădăranii" de Carlo Gol
doni.

b Momct/s
A STUD/OULUf

„Balada soldatului" este 
o poveste despre măreția 
omului simplu, despre con 
știința menirii sale de a- 
părător al libertății, de 
luptător împotriva celor 
care năzuiau să întoarcă 
înapoi roata istoriei, o 
poveste de dragoste, un 
imn închinai eroismului 
oamenilor sovietici care 
au tngenunchiat fiara fas
cistă.

Alioșa, soldatul încă a- 
dolescent, ca răsplată a 
unui act de curaj pe 
front, primește o permisie 
de șase zile ca să mear
gă să-și. vadă mama. In 
aceste șase zile ■ el va 
da o mină de ajutor to
varășilor săi de drum ne

cunoscut i aflați în ne
voie, va cunoaște dra
gostea, va sosi ir:, ultima 
clipă acasă, își va îmbră
țișa mama și se Ja îna
poia la datorie de aride 
nu va mai reveni nicio
dată. ■ ■!

Interpretat dc doi . ti
neri studenți ai Institu
tului de artă Cinemato-' 
grafică din Moscova, 
Valentin Ivașov și Jana

Prohorenko, filmul „Ba
lada soldatului" a fost 
distins cu „Premiul pen
tru înalt umanism și ca
lități artistice excepționa
le" și cu „Premiul tinere
ții". la Festivalul Interna
țional de la Cannes I960.

Filmul rulează la cine
matograful „Victoria" din 
orașul nostru între 9-13 
iulie, zilnic, la orele 11, 
15, 17, 19 și 21.

A început recoltatul păioaselor

Pentru reconstruirea uzinei 
de la Călan

Paralel cu eforturile pentru ridicarea 
agregate siderurgice de la Hunedoara, a 
Muncitoresc și tuturor construcțiilor cu
iwt-cultural, colectivul de muncă al I.CS.1I. a 
obținut realizări însemnate in construirea și recon
struirea uzinei de li Călan. Semi-cocscria și celt 
două furnale din cadrul acestui centru siderurgic, 
frate mai mic al Hune doar ei, au fost realizate 
prin munca plină de avini a constructorilor din ora
șul nostru. In cadrul lucrărilor de la Călan s-au 
distins pentru activitate deosebită fierar betoristw. 
llorja Gheorghe (decorat cu Ordinul Muncii cl. HI), 
zidarul Varga Franc isc, șeful de brigadă de dul
gheri Viădescu Ion, bătrlnul șamotor Radidi Gheor
ghe, a cărui echipă a lucrat la mal toatele, agre
gatele siderurgice din Hunedoara și alții.

Cu cîtva timp în urmă țăranii muncitori din 
suburbia Răcăștie au tra nsformat întovărășirea 
lor „Viață nouă" în gospodărie agricolă colectivă. 
Strîns uniți ei luptă cu însuflețire pentru continua 
înflorire a gospodăriei lor. In aceste zile, la timpul 
potrivit, ei au pornit la recoltarea păioaselor, pînă 
acum recoltîndu-se orzul de pe o suprafață de mai 
bine de 2 ha., teren pe care se preconizează în- 
sămînțarea de porumb furajer necesar hranei vite
lor gospodăriei.

Fruntași în campania de recoltare sînt colec
tiviștii Iacob Beniamin (a lui Beni) Bekeș Ludo
vic, Doboli Clara, Muntean Alexandiu Fisr.il, 
Vâradi Iosif și alții. Co Icctiviștii din suburbia 
Răcăștie sînt liotărîți să folosească fiecare zi pri
elnică pentru desfășurare a în cele mai bune cod- 
dițiuni a muncilor din campania agricolă de 
vară.

Pentru hutiedortflll amatori de feport colectivul irrtreotinderii de con- 
?W.5i^rur^ 8 dat in folosința un Stadion eu o espneitate de peste 
J5.QQQ dș locuri, '

Munca avintaiă a celor 
de la I.C.S.H. se găsește 
exprimată in mărețele con
strucții ridicate de-a lun
gul celor 10 ani de exis
tență ai întreprinderii. Tot 
lor le-a revenii cinstea de 
a înălța doi dintre coloșii 
de metal ai Hunedoarei so
cialiste : furnalele nr. 5 și 
nr. 6.

In foto: Vedere gene
rală a cauperelor furnale
lor noi,

Fisr.il


DE PESTE HOTARE
VIZITA LUI N. S. HRUȘCIOV ÎN AUSTRIAPrimire călduroasă

în orașele și satele
VIENA — Trimisul spe

cial Agerpres, Horia Li
man transmite :

N. S. Hrușciov și per
soanele care îl însoțise 
au părăsit Viena dumini
că dimineața îndreptîndu- 
se spte Ibbs-Persenbeug, 
prima escală în călătoria 
în care va străbate pro
vinciile austriece. In acea
stă călătorie președintele 
Consiiiu.ui de Miniștri al 
U.R.S.S., este înssțit de 
cancelarul federal J. 
Raab.

Salutat eu căldură de 
mii de oameni — locuito
ri ai orașului și a| loca- 
lităiilor din împrejurimi — 
N. S. Hrușciov și per
soanele care-1 însoțesc au 
vizitat hidrocentrala de la 
Ibbs-Persenbeug.

Co oana de ma?ini, con- 
tinuindu-și călătoria, se a- 
propie e Mauîhause\ fos
tul lagăr de concentrare 
hiilerist.

Mauthausen: ziduri gro
ase de piatră cenușie pre
văzute cu sîrmă ghimpată 
prin care străbătea curen
tul electric, barăci fumu
rii, camere de tortură, 
crematorii.

N. S. Hrușciov și per
soanele care-1 însoțesc s-au 
îndreptat spre grandiosul 
monument ridicat in me
moria cetățenilor sovietici 
care au organizat în rîn- 
dul deținuților comitetul 
internațional din ilegali
tate, precum și evadarea 
în masă din lagăr, iar in

ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE CULTURA GENERALĂ 
ÎN DEZBATEREA SESIUNII SFATULUI POPULAR

(Urmare din pag. 1-aț

vern în educarea viitoarei 
generații. Ei, în afara ore
lor de curs au organizat 
meditații și consultații cu 
elevii rămași în urmă la 
învățătură, făcînd pregăti
ri în vederea examenelor. 
De asemenea învățătorii, 
profesorii și d'tiginții au 
intensificat vizitele la do
miciliul elevilor, s-au or
ganizat grupe de învăță
tură, brigăzi artistice de 
agitație etc. Datorită a- 
cestor măsuri un număr 
însemnat de elevi care în 
cursul anului s-au dove
dit mai slabi, la examene 
au obținut note bune. Pot 
fi dați în acest sens 
ca exemplu elevii: Dobres- 
cu loan, Palici Sofia 
Madi Magdalena, Gașpar 
Lucia, Vlaicu Aurel, Voi- 
nea loan, Poienar 
ghe și alții.

Din punct de 
calitativ lecțiile 
au fost superioare față 
de anii școlari preceden- 
ți. Conținutul lor științific 
a fost realizat și rațional 
dozat printr-o mai serioa- 

Ghcor-

vedere 
predate

etapa hotărîtoare — cînd 
SS-iștii înainte de a fugi 
din fața trupelor aliate au 
vrut să distrugă tot ce 
era viu în lagăr — au 
creat aici o apărare pro
prie și au salvat astfel 
viața a mii de oameni. 
N S. Hrușciov a depus 
coroane la soclul de gra
nit al monumentului, pre
cum și la monumentul ridi
cat în memoria generalu
lui D. M. Karblșev.

Femei bătrîne cu ochii 
înlăcrămați, fete tinere cu 
privirile limpezi ca seni
nul cerului, flăcăi cu chi
purile hotărîte au ascultat 
emoționați cuvintele lui N. 
S. Hrușciov „Să nu uităm 
Mauthausenul". Și din mii 
de piepturi a răsunat a- 
tunci un singur strigăt, 
neînduplecat, ca un iegă- 
mînt „Asta, niciodată I"

Pe locul unde se făcea 
apelul deținuților, în lata 
monumentului simbolic 
înălțat în amintirea tutu
ror victimelor lagărului 
de la Mauthausen — a- 
proape 123.000 — a avut 
loc apoi un miting.

Ministrul Aiacerilor In
terne al Austriei, J. Afri- 
ts-eh, și președintele on- 
siliului național al Aus
triei, L. Figl, fost deținut 
în acest lagăr, au evocat 
memoria celor care au ți
nut aici sus steagul li
bertății și demnității u- 
mane.

Intîmpinat cu vii aplau
ze. a luat cavîntul N. S. 
Hrușciov.

apreciată 
munca 

Elisabeta

să documentare a cadre
lor didactice. Au fost a- 
preciate lecțiile ținute de 
învățătorii și profesorii 
Ciucescu Eliza, Cupeț Ig
nat, Văideanu Mna, Go- 
lomboș Elena, Dumitres
cu Florica, Paraschivescu 
Paula, Rusu Alisa, Mun
teanu Silvia, Ballo Roza
lia, Ciucescu Stoian, Ion 
Elena, Te.mpeanu Coriolan, 
Bucur Valeria, Vlad Eli
sabeta și alții.

Merită să fie 
în mod deosebit 
profesoarei Loi 
de la școala medie O M. 
care a știut să cultive 
simțul artistic al eleviioi 
în așa fel îneît în cursul 
anului 1959 desenele a 
trei elevi au fost expuse 
la expozițiile internațio
nale de la Moscova, Bru
xelles, Nev Delhi.

Educația elevilor s-a 
realizat, în afară de lec
ții, prin acțiunile social 
obștești. Astfel elevii șco
lii de 7 ani nr. ' i-> 
ajutat pe colectiviștii din 
Ifășdat în executarea di
feritelor munci agricole, 
iar elevii de la școala de

austriece
La plecare, convoiul a 

putut porni cu greu atît 
de mulți au fest acei care 
voiau să-1 vadă, să-i strîn- 
gă mina, să-i spună din 
inimă: „Hrușciov, tova
rășe !“, îneît șeful guver
nului sovietic abia a putut 
ajunge la autobuzul care 
avea să-l poarte prin sa
tele însuflețite, pe șoseaua 
înțesată de oameni pînă 
la Linz, unde alte mii de 
oameni l-au intîmpinat ca 
pe un oaspete mult aștep
tat.

De la podul de peste 
Dunăre pînă la „Balkho- 
tel" în balcoanele blocuri
lor, de pe terase, pe stră
zile înțesate de femei și 
bărbați, îmbrăcați în hai
ne de sărbătoare fluturau 
mii de batiste și buchete 
de flori.

Ziua de luni a rezervat 
de la bun început o sur
priză plăcută locuitorilor 
din Linz. Dimineața înain
te de programul oficial, 
N S Hrușciov a făcut o 
plimbare pe străzile cen
trale ale acestui frumos 
oraș austriac. Șeful guver
nului sovietic a stat de 
vorbă cu locuitori ai ora
șului, s-a interesat despre 
viața lor, a intrat în ma
gazine, a glumit cu cei pe 
care-i întîlnea. La un mo
ment dat. de N. S. Hruș
ciov și de soția sa s-a a- 
propiat o femeie cu părul 
cărunt Ea a cunoscut fa
milia lui N. S. Hrușciov

In 
din 
17R 
kg-

7 ani nr. 2 au contribuit 
din plin la înfrumuseța
rea orașului, sădind 55 
pomi pe strada Ecaterina 
Varga. In acest an școlar 
elevii au participat și la 
alte acțiuni patriotice, 
total elevii școlilor 
Hunedoara au colectat 
tone fier vechi, 300 
maculatură, 550 buc. bor. 
cane, 20 kg. plante me
dicinale etc.

Eforturile depuse de ca
drele didactice în de
cursul anului școlar s-au 
concretizat prin rezulta
tele obținute la învățătură 
cu ocazia examenelor. 
Din numărul de 2910 e- 
levi cu situația încheiată 
la sflrșitul anului școlar 
2.600 au fost declarați 
promovați, ceea ce în
seamnă un procent de a- 
preape 90 la sută elevi 
promovați, cu 7 la sută 
mai mult ca în anul tre
cut. Aceste rezultate, așa 
cum a reieșit la discuții, 
sc datoresc în mare mă
sură șî aportului primit 
de secția de învățămînt 
și cultură din partea co
misiei permanente și a 

în Uniunea Sovietică în 
jurul anului 1930. O foto
grafie îngălbeniră pe care 
această femeie o arată în
fățișează pe soții Hrușciov 
și fetița lor Rada în vîrs- 
tă de cinci ani. Intîlnirea 
este cu adevărat emoțio
nantă.

Oaspeții au plecat apoi 
cu autobuzele la Combi
natul siderurgic „Voest", 
cea mai mare întreprinde, 
re industrială din Austria. 
Directorul general al uzi
nelor, ing. Walter Hitzin. 
ger, într-o scurtă alocuțiu
ne, a arătat că uzinele din 
l inz primesc un mare a- 
jutor prin legăturile exis
tente între Austria și U- 
niunea Sovietică.

Miile de muncitori pre- 
zenți au făcut înaltului 
oaspete sovietic o primire 
plină de dragoste și căl
dură. De pe platformele 
furnalelor, la cocsene, la 
otelărie au răsunat înde
lung strigăte de „Bravo" 
și „Să ne trăiești, Hruș
ciov I".

In a doua jumătate a 
zilei, N. S. Hrușciov și 
ceilalți oaspeți sovietici au 
sosit în orașul Wels, unul 
din cele mai importante 
centre agricole ale Aus
triei. Locuitorii Welsului 
care așteptau cu ore în
tregi înainte, sosirea oas
peților sovietici, l-an sa
lutat cu căldură pe N. S 
Hrușciov. După vizitarea 
Institutului zootehnic, N 
S. Hrușciov a primit în 
dar doi tăurași de rasă.

Părăsind Wels-ul, oas
peții și-au continuat dru
mul prin minunata regiune 
muntoasă Salzkammergut, 
făcînd un scurt popas în 
orășelul balnear Bad-Ischl.

Spre seară, oaspeții au 
ajuns în fermecătorul oraș 
al lui Mozart, la Salzburg, 
unde au fost întîmpinați 
de o uriașă mulțime entu
ziastă.

tovarășilor deputați Wais- 
Ier Teodor, Nazarie Ele
na, Munteanu Ioan și 
alții.

darea de sea- 
din discuțiile 
către tovarășii

Unele lipsuri

Atît din 
mă cît și 
purtate de
Ballo Ștefan, Zlătior A., 
Ungur loan și alții, a 
reieșit că în desfășurarea 
învățămîntului de cultu
ră generală au existat și 
unele greutăți și lipsuri 
O greutate a constituit-o 
faptul că în cursul anului 
școlar a existat o mare 
fluctuați? ae elevi. Astfel 
In timpul cursurilor au 
plecat 179 elevi și au ve
nit 200 noi elevi. Această 
mișcare de școlari a de
terminat o discontinuitate 
a procesului de învăță
mînt. De asemenea s-a 
constatat că a exis'at o 
desconsiderare a școlii din 
partea unor părinți. Din 
această cauză un număr 
de 8 elevi din clasa f-a 
de la școala de 7 ani nr.

Nivelul tehnic 
în pas cu cerințele

de producție — 
construcției socialist

(Urmare din pag. I-a)

Hotărîrea pune un ac
cent deosebit pe alegerea 
tipurilor de produse care 
urmează a fi fabricate în 
țară și a celor care vor 
fi importate. Astfel pro
dusele în serie precum și 
unicatele importante pen
tru economia națională 
vor fi însușite în fabrica
ție numai după întocmirea 
prealabilă a unor studii 
tehnico-economice comple
te. în scopul ca ele să 
corespundă caracteristici
lor tehnice ale produselor 
similare de înalt nivel 
tehnic realizate în alte 
țări. Se vor importa ma
șini și instalații teh
nologice și alte pro
duse numai pe baza unor 
studii comparative a pro
duselor similare din dife
rite țări, astfel ca acestea 
să fie la un nivel tehnic 
de cea mai bună calitate

File din cartea victoriilor 
constructorilor Hunedoarei 

sociali ste
(Urmare din pag. Il-a)

sialată o macara Derik 
șt una după alta mași
nile și utilajelele încep 
să înlocuiască munca o- 
mului. Ceea ce s-a făcut 
la început cu mistria și 
•dalta, cu tîrnăcopul și 
ranga, se efectuează acum 
mecanizat. Pentru con
struirea cocseriei s a mon 
tal o fabrică centrală de 
preparare a betoaneior, 
alimentată cu nisip prin- 
tr-un funicular, direct din 
carieră, cu un elevator 
pentru pietriș și ciment 
(capacitate: 80 metri cubi 
beton in 8 ore și doar 6 
oameni pentru deservire).

2 au fost declarați repe- 
tenți, deoarece au avut o 
frecvență de sub 50 la 
sută. Deficiențe s-au în
registrat în cadrul școli
lor și din cauza unor ca
dre didactice. Astfel to- 
varășa Tarczâli Paraschi- 
va de la școala din stufit 
a lipsit de la multe lecții 
în mod nejustificat, iar 
tovarășa Bucică Doina de 
la școala de 7 ani nr. 1 
a depus o slabă muncă 
în vederea pregătirii ele
vilor penlru examenele de 
absolvire. Aceasta se da- 
lorește și secției de învă
țămînt șl cultură care n-a 
controlat suficient și în 
mod sistematic școlile în 
vederea remedierii pe loe 
a lipsurilor constatate

In cuvîntul său tovară
șul lacob t.adislau secre
tar al comitetului orășe
nesc de partid, a făcut 
recomandări prețioase pen- 
tru lichidarea lipsurilor, 
pentru îmbunătățirea în- 
vățămîntului de cultură 
generală In anul școlar 
viitor.

In încheiere, sesiunea a 
adoptat o hotărîre me
nită să asigure în mai 
bune condfțiuni desfășura
rea învățămîntului de stai 
in anul școlar 1960-1931. 

și cu eficiență economică 
maximă.

In Hotărîre se prevăd 
sarcini precise pentru mi
nistere și celelalte organe 
centrale, pentru comitetele 
executive ale sfaturilor 
populare regionale, pre
cum și tuturor întreprin
derilor pentru respectarea 
disciplinei tehnologice și 
îmbunătățirea calității pro
duselor, pentru asigurarea 
unui înalt nivel tehnic în 
secțiile și fabricile noi. 
Lna dintre condițiile cele 
mai importante pentru ri
dicarea nivelului tehnic al 
producției o constituie dez
voltarea continuă a profi. 
lării și specializării între
prinderilor din toate ra
murile economiei naționa- 
le. In scopul unei mai 
bune cooperări a întreprin- 
derilor va fi întocmit un 
regulament care va stabili 
relațiile între uzina coor

La furnalul de 700 mc. 
o fabrică asemănătoare, 
încep să fie folosite pe 
scară tot mai largă pre
fabricatele. Mecanizarea 
lucrărilor principale este 
din ce in ce mai ridicată.

...Frățesc și prezent in 
tot locul, ajutorul sovietic 
însemnează utilaje și 
specialiști, matern prime 
și documentație tehnică. 
Uzina cocso-ciiimtcă, blu- 
mingul, laminorul de pro
fite mijlocii, cțelăria Mar- 

dintre 
se 
toi

...1955 1955... 
funcțiune fa- 
aglomerare a

tin nouă, fiecare 
secțiile uzinei care
înalță intr-un ritm
mai rapid, poartă pecetea 
acestei colaborări de tip 
socialist, cuprinde un 
simbure al prieteniei po
poarelor U.R.S.S., este in 
mic expresia forței uria
șe a ideilor leniniste în
noitoare.

...1954 
...intră în 
brica de 
minereurilor, produce cu
rent electric industrial 
termocentrala nr. 2, cup
toarele primei baterii de 
cocsificare dau primele 
tone de cocs rominesc. se 
ridică semeț furnalul cel 
mare, de 700 m.c. Orașul 
Muncitoresc trece de 2.000 
apartamente, noi construe 
fit social-culturale sini 
date in folosință înainte 
de termene.

...5 mai 1958 ora 22.55 
Prima șarjă la primul 
cuptor Martin de 183 

Mereu pe șantierele
H unedoa

(Urmare din pag. 2-a)

I

tn anii de muncă ta Hu
nedoara, a lucrat și fiul 
său mat mare — Fran- 
cisc Laszlo II. Un ttnăr 
destoinic care acum e ple
cat să-și satisfacă serviciul 
militar.

— Cînd s-o întoarce din 
armată — spune bătrinul 

donatoare și cele cu ca 
cooperează. Un acce 
deosebit în hotărîre 
pune pe extinderea mec 
riizării și automatizării 
cercetări și documenta 
tehnică, indieîndu-se 
același timp măsuri pe 
tru stimularea introduce 
tehnicii noi.

Organele și organiz 
țiile de partid sînt ct 
mate să conducă luț 
pentru asigurarea introd 
cerii continue a progi 
sului tehnic în econon] 
națională, să se îng 
jească îndeaproape de 
velul tehnic al produse 
de care depind călită 
și prețul de cost și să 
atitudine fermă împotri 
actelor de formalism 
nepăsare față de tehn 
nouă, împotriva rutinei 
altor atitudini negat 
care împiedică introdu 
rea și extinderea tehn 
avansate.

tone. 17 octombrie la C 
torul 2... 26 decern
la cuptorul 3. încep 
crările la secția a 1 
Cu cuptoare de cite 
tone fiecare.

...1 iunie 1960. Ir 
lucrările de trasare și 
cavație la 
furnale.

secția nouă

...Acesta
★
este vocal 

nil succint al const 
tarilor: au început tu 
rile... au fost date în 
losi/tță. Foștii brtga 
ai anului 1950 sînt 
majoritate tot aici și 
tăzi. S-au maturizat, 
au întemeiat familii, 
acum oameni cu pre 
re profesionallcr^olida 
fii au ajuns ing. 
maiștri, sau ocupă 
tun de răspundere ii 
treprindere șt în apa 
de stat. Școala rr 
constructorilor Hunea 
socialiste a dat roadi 
minate. O enumerare 
lor mai buni e cu 
tință în acest spații 
tâ-i pe cîțiva: C 
Gheorghe, Weber A 
Mițu Petru, Ghedeo 
lexandru, Ț ărtnă
Szombati Beni, 1 
loan, Tausch Vt 
Herb an Nicolae, in± 
Moldovan Emil, 
Petre, Rădvan Ștejai 
lehorschi Ovidiu, 1 
Mircea, Moldt Gheo

...Și munca cons 
rilor continuă.

dulgher, tot în l 
mea ofsă vină. Mi 
mis acest lucru ; 
speranța că atunci 
voi ieși la pensie 
fie acela care să-m 
cui Nu de alta, d 
vrea ca numele m 
nu fie întilnit în 
urmează pe șanaiet 
nedoarei...
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