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tehnologic, sporirea indici
lor de utilizare a agrega
telor, creșterea productivi
tății muncii, reducerea pre. 
țului de cost, cit și intro
ducerea pe scară largă a 
progresului tehnte mde- 
rurgiștii r 
23.000.0?'

;• 'cheltuieli
jartea statului, n-a fost 

Ie puțin ușoară. Spiritul gos- 
;c însă, preocuparea de a găsi 
i noi procedee de lucru etc., 

ca eforturile lor să fie incu-.„dicii de utilizare a 
e succes și astjel _ 

îf și o viață mat in-bel- 
>gată.
Bilanțul unui an de stră- 

icite succese ale oameni- 
ir muncii din marele cen- 
u siderurgic Hunedoara, 

îmbucurător. In anul 
a— primul an 
ahii, oamenii 
întreprinderile 

iale, organizațiile 
iale și cooperatiste din 
lealitate, sub conducerea 
i îndrumarea permanentă 

organizațiilor de partid, 
u reușit să-și îmbunătă- 
îască simțitor activitatea, 
iiderurgiștii, de pildă, au 
ap„rtat Ia^ 16 decembrie 
960 
lanul anual de 
accesul se 
rimul rînd 
ete slaoihte

Ne aflăm în prag de an 
ou. Cel care este spre 
iîrșit a adus oamenilor 
luncii din patria noastră, 
a și siderurgiștilor hune- 
oreni, bucuria și satisfac- 
a victoriilor, a succeselor 
obîndite. Intîmpinîndu-l 
e 1961, siderurgiștii și 
onstructoriiI

■ ■ ■ i«- mde- 
ălizat circa 

lei economii la 
te cost planificat, 

tatea muncii < 
& de planta 

/,5££ț.i.e side- 
,u realizat și de.

ste

I
in

si șe- 
muncii 
indus- 
comer-

in 
con- 

de la 
privind 

procesului

☆ 1961
In aceste zile — și 

:hiar de mai multă vre- 
ne — mulți hunedorefli 
li-au pus și își pun inca 
ntrebarea, unde vor face 
evelionul. Și răspunsurile 
lînt, desigur, dintre cele 
nai plăcute și care in- 
lerestazâ pe cei ce doresc 
să intîrapine noul an cu 
roidyie. lată cîteva :

Siderurgiștii vor petrece 
seara de revelion la clu
bul lor. Pregătirile în ve 
ierea acestui eveniment 
sînt în plină desfășurare. 
Și constructorii se pregă
tesc intens pentru a pe
trece cu veselie noaptea 
de Anul Nou la 
Filimon Sîrbu din 
Foarte mulți dintre side- 
rurgiști și constructori vor 
face revelionul la restau 
rantele Corvinul și Meta
lul sau la cabanele din 
munții Retezat.

In seara de Revelion 
oamenii muncii din orașul 
nostru vor toasta pentru 
victoriile ce le vor dobîndi 
in anul Care vine, pentru 
Înflorirea continuă 6 pa- 
teiaf noastre,.

agregatelor, planificați.
Experiența cîștigată în 

anul acesta este strîns 
gată de munca neobosită
a comuniștilor, a zeci și 
sute de fruntași în muncă, 
cum ar fi: oțel arii Marian 
Axente, Ispas Iulian, Mo- 
gonea Constantin, Nojo- 
gan Alexandru, sau turna- 
liștii Olaru Alexandru, Jur- 
ca Simion, Chiroșea Ioan 
și mulți alții. Din rîndul 
laminatorilor, animator.! 
unei însuflețite întreceri 
pentru sporirea vitezei de 
laminare sînt tovarășii Pe- 
terfi Alexandru, Marcu 
Ilie, Olah Deziderat. Nc- 
UaIcu Nicolae. Meriiă tșll- 
citări comuniștii 
cuptoare industriale, meca
nic șef, sectorul turnătorii 
și transporturi uzinale, 
care au mobilizat în jurul 
lor și au însuflețit masa 
de oameni ai muncii din 
sectoarele respective să 
lupte neobosit pentru spri
jinirea furnaliștilor, oțela- 
rilor, laminatorilor pentru 
ca aceștia să poată spori 
continuu producția de me
tal.

Succesele dobîndite în a- 
nul 1960 de către siderur- 
giști se datoresc și ajuto-

rului primit din partea 
constructorilor. Privind cu 
mai mult simț de răspun
dere sarcinile ce le-au re
venit, constructorii au exe
cutat lucrări de bună ca
litate, încadrate în terme
nele planif cate sau date 
în exploatare chiar înainte 
d“,Uermen. Valoroasa ini- 

a m-țiativă a constructorilor de 
a realiza un bloc din eco
nomii a fost dusă cu suc
ces pînă la capăt, fiind 
reluată și în munca de vii
tor.

Pe oamenii muncii din 
orașul nostru, conștiința de 
creatori și stăpîni ai tutu
ror bunurilor materiale, 
conștiința că tot ce se 
construiește este .pentru ei. 
pentru viitorul lor tot mai 
luminos, îi însuflețește în 
muncă, îi îndrumă să-și 
întețească eforturile — fie
care în specialitatea lui 
— să-și depășească azi 
realizările de ieri și mîine 
pe cele de astăzi.

Conturul Hunedoarei vii
torului nu este greu de 
imaginat. In documentele 
Congresului al III-lea al 
P.M.R. se vorbește despre 
secția nouă de furnale de 
mare capacitate, o nouă 

-te. laminoare, cup
toarele 5 șj .6 Martin 
de 400 tone, K.a,-ia a 
IV-a de cocs, care vor 
spori considerabil în urmă, 
torii ani puterea combina
tului siderurgic, deci pu
terea industrială a țării.

Hunedoara viitorului, 
Hunedoara socialistă, va 
fi un oraș modern, pe mă
sură oamenilor minunați 
care îl construiesc, pe mă
sura epocii mărețe pe care 
o străbatem

Sărbătorirea 
pomului 
de iarnă

In sala mare a clubului 
Siderurgistul din O.M. 
s-au distribuit cadouri co
piilor siderurgiștilor. Prin 
grija comitetului sindicatu
lui muncitorilor din CSH 
aci au fost distribuite a- 
proape 2.000 pungi cu di
ferite cadouri: îmbrăcă
minte, păpuși, bomboane și 
tot felul de dulciuri. Pen
tru pregătirea și sărbăto
rirea pomului de iarnă co
mitetul sindicatului munci
torilor din C.S H. a chel
tuit circa 172.000 lei.

Clubul
O.T.

>
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„La mulți ani" I
cu.ninie anului apus sas^ng.

I „La mulți ani“ I
(•Anul care vine va fi, ca de obicei, îmbelșugat — 
£zice oțeiarul.
£ Va avea să^tămîni mai multe ~
^răspunde zidarul
f — Și zîmbese,
(Fiecare zîmbet
L aprinde o stea.
sbemănați lumină —- ■_
j „La mulți ani" I

încă o rriie de muguri plirii de rod, 
încă un snop de stele pe drumurile satului.

,La n.ulți ani" I 
mai spornic,

(
l
f Să răsune cîntul:
I Anul care vine va
7 anul care vine
£va fi încă un pas 

„La mulți ani“ I
(.

>1*
fi

către soare

ALKIS SEVASTIANOS

Daruri pentru copii

Ca de obicei copiii con
structorilor sărbătoresc 
festivitatea pomului de iar
nă in sala clubului „Vi- 
limon Sirbu" din O.T. Gri
ja pentru cei mici se poate 
vedea după felul cum co
mitetul sindicatului mun
citorilor constructori s-a 
preocupat de pregătirea a-
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cestei festivități, in 
sens s-au cheltuit 
120.000 lei.

☆
După cum relatează Co

mitetul sindical local pen
tru sărbătorirea pomului 
de iarnă în acest an in 
întreprinderile și instituțiile 
orașului Hunedoara S-au 
cheltuit 430.673 lei.

care 
cca.

Constituirea Consiliului Orășenesc F.D.P
Marți seara, in sala de 

ședințe a siatului popularț 
orășenesc, a avut loc adu-1 
narea de constituire a Con
siliului orășenesc al Fron
tului Democrației Popu
lare, în vederea viitoarelor 
alegeri pentru Marea Adu
nare Națională și sfaturile 
populare. ț

La adunare au partici
pat reprezentanți ai comite
tului oiașenesc de partid, 
reprezentanți ai organiza
țiilor obștești desemnați în 
adunările ținute zilele a- 
cestea, fruntași în produc
ție.

In cadrul adunării, to
varășul Colceru Aron, 
prim-secretar al comitetu
lui orășenesc de partid a 
făcut o expunere privitoare 
la însemnătatea viitoarelor

alegeri subliniind caracte
rul larg democratic al re- 
reprezentârii în Marea A- 
dunare Națională și sfaturi
le populare..Frontul Demo
crației Populare cuprinde 
toate forțele patriotice, re
prezintă cele mai largi 
mase populare din țara 
noastră.

Consiliul orășenesc al 
F.D.P. este alcătuit din ur
mătorii tovarăși: Ardelea- 
nu loan, președinte al co
mitetului executiv al sfatu
lui popular orășenesc; Braia 
Victoria președintă a co
mitetului ARLUS al ora
șului nostru; Cervencovici 
Mihai, președinte al consi
liului sindical local; Ciz
ma? Gheorghe, furnalist; 
Colceru Aron, prim secre.

13 ANI
de muncă rodnică

ts-a semmuat mu f y ura- 
șut. Cine a cun„ „ui in 
trecut Hunedoara și o ve
de astăzi, nu puate și nici 
n-are dreptul să nu-și dea 
seama de mărețele și im
portantele senimbări ce 
s-au petrecut în anii pute
rii populare. Prin munca 
entuziastă a constructorilor 
hunedoreni și a celorlalți 
oameni ai muncii s-a con
struit un teatru-cinema cu 
o capacitate de peste 800 
locuri, un club al siderur- 
giștilor, un modern spital 
de boli contagioase, s-au 
înființat numeroase ma
gazine de .aprovizionare și 
desfacere, creșe și grădini
țe pentru copii, școli, com
plexul U.C.E.C.O.M. șl 
multe altele. De asemenea, 
pentru crearea unor con
diții optime de locuit s*atl 
construit și dat în folo
sință hunedorenilor în ne- 
rioada anilor 1947—1960 
un număr de 176 
blocuri cu peste 3.000 
apartamente.

Importantele victorii
ținute de oamenii muncii 
în toate domeniile de acti
vitate, dovedesc imensa 
forță creatoare a poporu
lui nostru,

Intîmpinînd cea de a 13-a 
aniversare a proclamării 
Republicii Populare Ro
mine cu un rodnic bilanț 
de realizări, oamenii mun
cii din orașul Hunedoara 
își manifestă încă odată 
încredera lor nețărmurită 
față de politica înțeleaptă 
a partidului și a guvernu
lui nostru și se angajează 
ca în anul viitor să mun
cească cu și mai mult 
eian pentru realizarea cu 
succes a sarcinilor trasate 
de cel de-al Hl-lea Con
gres al P.M.R. Înfăptuind 
întocmai și la timp fie
care obiectiv trasat de par
tid și guvern, ei știu că 
patria lor scumpă, — Re
publica Populară Romînă 
— va deveni mai puter
nică și înfloritoare, că ni
velul for de trai va greși» 
»! ml ®ulț>

Mîine, 30 decemorie a.c, 
se împlinesc 13 ani de 
cina poporul nostru mun
citor a înlăturat pentru 
totdeauna de la cîrma țarii 
monarhia și a proclamat 
Republica Populară Ro
mînă — stat al celor ce 
muncesc de la orașe și 
sate. Făurind statul demo
crat-popular, stat de tip 
nou, oamenii muncii care 
și-au luat soarta în pro
priile lor mîini, au pornit, 
sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, să-și clădeas
că o viață nouă, lipsită 
de orice griji și de nevoi. 
In cei 13 ani care s-au 
scurs, clasa muncitoare în 
alianță cu țărănimea mun
citoare a înscris succese 
remarcabile pe calea con
strucției socialiste a țării 
și a ridicării nivelului de 
trai material și cultural.

O dovadă grăitoare a 
marilor transformări ce 
au avut loc în cei 13 ani 
care au trecut, este însăși 
orașul nostru Hunedoara. 
Datorită politicii partidului 
nostru de dezvoltare a 
industriei și cu precădere a 
industriei grele, s-au con
struit aici și au fost date 
în exploatare numeroase o- 
biective industriale, iar ve
chile agregate âu fost per
fecționate mărindu-li-se 
considerabil capacitățile de 
producție.
Pe harta nouă a Republicii 
noastre au apărut — ca 
urmare a politicii ferme 
a partidului — noi fabrici 
și uzine, școli și spitale, 
magazine alimentare și in
dustriale, stad.oane, blocuri 
și case de locuit etc.
există loc pe întinsul pa
triei — chiar și în cel 
mai îndepărtat cătun — 
unde să nu se fi făcut 
ceva în anii puterii popu
lare pentru ca să dispară 
orice urmă a trecutului, 
pentru îmbunătățirea con
dițiilor de trai ale oame
nilor muncii,

Odată cu impetuoasa 
dezvoltare a combinatului 
tlderuriiț a crescut ți

de 
de

ob'

tar al comitetului orășe
nesc P.M.R, Hunedoara; 
Ceste Vasile, șeful secțiu
nii învățaniînt și cultura 
a Sfatului popular orășe
nesc ; F'oltișka Francisc, 
director general I.C.S.H.; 
Frankfurt liberiu, secretar 
al comitetului 
P.M.R.; 
Secretar 
rășenesc 
Sergiu, 
comitetului 
U.T.M.; JUrcoane Nicobe, 
director al miner Teliuc; 
Lazăr Ștefan, președinte al 
cooperativei „Drum nou" 
Hunedoara; Militaru Con
stantin, maistru, oțelăria 
Martin nr. 2; Nagy Io
sif, președinte al G.A.C. 
Hăjaat, Popa M, Ioan, se
cretar al comitetului de

vVMAAAAA’

partid al Uzinei „Victo
ria" Călău ; Popovici Dan,
ntedic, director al spi-
talului unificat Hune-
doara; Retegan Ioan,
procuror șef; Segato
Elena, președinta corni-

orășenesc 
lacob Ladislau, 
al comitetului o- 
P.M.R.; Ivanov 
prim-secretar al 

orășenesc

tetului orășenesc al femei
lor ; Tudor Iosif, ofițer.

A fost alea apoi biroul 
Consiliului orășenesc, alcă
tuit din tovărășii Ardelea
na Ioan, Cervencovici Mi
hai, Colceru Aron, Frank
furt Tiberiu, 
Iau, Ivanov 
gato Elena.

In ședința 
a fost ales în funcția de 
președinte al Consi.Llui o- 
rășenesc F.D.P. Hunedoara 
tovarășul Colceru Aron, 
Iar ca secretar tovarășul 
lacob ladislau,

lacob Ladis- 
Sergiu, Se-

de constituire $ 
Z

Nn
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...Și crede-mă, prietene, că seara, 
Cîteodată, urc dealul Chizidului, mă 
așez intr-o margine a pădurii și las 
privirea să-mi alunece încet peste O- 
rașul nostru Muncitoresc. E un. obicei 
mai vechi. Sint cinci ani de zile de 
cind locuiesc pe strada care taie in 
două grupul principal de blocuri, in
tr-un apartament, la etaj. Ai putea 
crede că cinci ani reprezintă o pe
rioadă suficientă ca să cunoști pînă și

de jos a Hunedoarei, 
grupului de lami- 

fost construită o nouă

gu- 
deose- 
națio- 
faptu- 
de a- 
prelu-

pentru că 
constituie 

chimice și 
realizează

La marginea 
îti apropierea 
uoare peștiș, a 
unitate industrială a orașului nostru, 
distileria de gudroane care a intrat in 
funcție în cursul acestui an. Spre 
deosebire de celelalte secții ale uzi
nei cocso-chimice, distileria de 
droane, prezintă o importanță 
bită pentru economia noastră 
nală. In primul rind, datorită 
lui că ea este unica ’instalație 
cest fel din țara noastră unde 
orarea gudronului se face în mod con
tinuu, iar în al doilea rind 
produsele ce se obțin aici 
materia necesară industriei 
faimaceutice din care se 
unele produse chimice ce înainte vre
me erau importate din alte țări.

Printre produsele rezultate în urma 
prelucrării gudroanelor se numără naf
talina, antracenul, smoala sau rezid uri 
de distilare și altele. Naftalina, de 
pildă, se folosește pe scară largă în 
industria chimică ca materie primă 
pentru o serie de sinteze organice, în 
special la coloranți de anilină, fabri
carea rășinilor sintetice întrebuințate 
în industria electrotehnică ca izolanți 
și în alte scopuri.

Deși secția de distilerie a gudroa
nelor este nouă, înzestrată cu insta
lații și aparate din cele mai moderne, 
totuși tinărul colectiv de muncă de

te văd 
cu un 
și așa. 
fiindcă, 
munca

mustrindu-mă din 
ztmbet: „Ai rămas 
Cind am cîteodată 
știi, sînt destul de 
în uzină — jac pe

ultima cărămidă din casele cartierului 
tău. Dar nu, e in acest O.M. otita re
vărsare de fapte noi, incit ar stirni in
teresul chiar și al unui simplu trecător 
mai neatent ca mine, sau mai gră
bit. Parcă 
depărtare, 
poet". Fie 
vreme — 
ocupat cu 
deal un popas și mă uit așa, un sfert

Pentru oamenii muncii 
din orașul Hunedoara an 
de an au fost create con
diții tot mai bune de o- 
crotire a sănătății. Cir
cumscripțiile sanitare din 
corn Cinai, de pe șantierele 
Întreprinderii de construc
ții siderurgice, deservite de 
personal ac specialitate au 
rost și sînt în permanență 
de un mare folos colecti
velor de muncă din raza 
lor de activitate.

Intre uni tățile sanitare 
ale orașului nostru se nu
mără și maternitatea, una 
din secțiile spitalului uni
ficat. Pe lîngă utilajul 
modern cu care este în
zestrată, această secție are 
un laborator propriu unde 
se fac analizele de primă 
urgență. I

In foto : sora Iliescu E- 
lena de la această secție, 
care s-a specializat în e- 
fecituarea unor analize e- 
xacte și rapide chiar în 
laboratorul maternității.

DISTILERIA DE GUDROANE
aici este mereu preocupat de îmbună
tățirea continuă a procesului de pro
ducție. In această privință pînă acum 
au și fost făcute aproape 10 propuneri 

aspect al

gudron la 
productivi-

ceas peste Orașul Muncitoresc.
Da, eu l-am văzut cum crește — 

entuziasmul acesta socotește-l, prin ur
mare, îndreptățit. Te va interesa, poate, 
să afli că în acest an, 1960, Orașul 
Muncitoresc s-a îmbogățit cu alte 
peste 800 apartamente. Opt sute, de fa
milii de muncitori din Hunedoara au 
trăit in acest an — fiecare in altă 
zi — o sărbătoare a cărei semnifica
ție nu cred Să-ți scape: sărbătoarea 
mutării în casă nouă. Au deschis ușa, 
ca și noi acum cinci sau zece ani, cu 
emoție și bucurie, au încercat întreru
pătoarele electrice, robinetele, instala
ția de 'încălzire centrală, s-au uitai 
peste tot, apoi și-au cuprins pe după 
urniri nevestele și copiii, zicind; „Sin- 
tem acasă". Am rămas poet — toi cu 
sc poaie, dar in astfel de clipe am lîi- 
creamia. ea că fiecare își revede intr-o 
străfulgerare a gindului întreaga sa 
viață. Acești oameni — de la cocșerie, 
de la furnale, oțeluri, dulgheri, maca
ragii — foarte puțini dintre ei au a- 
vut undeva, intr-un sat depănat, o 
casă. Acum au un oraș. Orașul Munci
toresc. .

...De sus, de pe dealul Chizidului 
panorama orașului e incit ităioare. 
Locuri pe care altădată le știam a- 
proape pustii — cu doi ani in urmă, 
cu trei, cu patru / — sînt acum pre
sărate cu blocuri și case in ale căror 
ferestre, noaptea de la depărtarea asta, 
lucesc sumedenie de licurici plăpinzi. Să 
vii intr-o zi pe la noi, să vezi ce de 
prefacerii N-ai să mal recunoști mare 
lucru, iți garantez. Iar pentru anul a- 
ccsta care începe peste cîteva zile sînt 
anunțate transformări și mai mari. 0- 
rașul va creșie mai departe, alte cîteva 
zeci de blocuri vor fi date în folo
sință, siderurgișiii Hunedoarei vor pri
mi cu aceeași emoție și bucurie noile 
apartamente, mari magazine vor veni 
să întregească ansamblul de construc
ții din apropierea Teatrului nou, se va 
construi un hoiel cu opt etaje, va în
cepe ridicarea din temelii a unui spi
tal modern, iar iu, duoa nu te Vei 
grăbi și vei mai amina sosirea cu încă 
un an sau doi, nu eu voi fi de vină 
dacă în clipa în care vei coborî 
in gară nu te vei uita mirat la 
ieibuzele noastre, la antenele 
levizoarelor și la atitea altele.

Așa. Acum te las. La revedere.

pentru conform. M. NICOARA 

tro- 
te-

de inovații și raționalizări din care un 
număr de cinci s-au aplicat în proce
sul de producție cu rezultate bune.

In anul care vine procesele tehnolo
gice existente vor fi și 
mai mult îmbunătățite. Ast. 
fel, s-a prevăzut încă de 
pe acum rezolvarea unei 
serii de probleme deosebit 
de importante care vor duce 
la îmbunătățirea extragerii 
produselor din 
o producție și 
tate mărite.

In foto: Un
instalațiilor de la distileria 
de gudroane.

G. GRACIUNESCU

LA CEL MAI MA 
CUPTOR

acum, să înceapă mvvină
invită pe oțelari sudorul

— Gata — se auzi un glas din 
imensa hală! Gata și cu sudura — 
răspunse vesel Filiiuon Ion. De fapt, 
constructorii și mentorii hunedoreni, 
se aflau la capătul unor strădanii în
delungate. Cuptorul de 400 tone, urma 
sâ fie dat în funcțiune peste 2 zile. 
Mai erau de făcut doar retușurile. De 
aceea, ei își exprimau satisfăcuți pă
rerile în lcgătUiă cu acest important 
agregat. Doar 
îndeplinit 
vreme...

— Să 
ca — îi 
lan I. Și dinspre cele 3 cuptor 
180 de tone ale secției, porniră către 
noul agregat majoritatea muncitorilor. 
Cu toții doreau să-și satisfacă curio
zitatea ce îi stăpînea cu privire la in
trarea în funcție a celui mai mare cup
tor al țării.

Oțelarii îi luară la „întrebări" pe 
constructori. Pe .platforma cuptorului, 

muncitorii, inginerii și ■ tehnicienii so
seau și de la alte secții din combi
nat. Ei toți comentau succesele con
structorilor...

Echipele de oțelari repartizate sâ 
lucreze la cuptorul nr. 4, sînt dintre 
cele mai bune. Luni de-a tîndul au ob
ținut rezultate deosebite la cuptoarele 
1, 2 și 3, ale noii oțelarii. Incepind 
munca la un asemenea cuptor de mare 
capacitate desigur că se cerea din par
tea lor pregătire, voință, curaj. Aci, 
procesul de producție este comp.et au
tomatizat. Fotografia de tata, ar?** *a 
prin ajutorul dat ^țelărilor de către 
mașina de ajusfdt> Pereî‘‘ cuptorului 
Îs- schimbă înfățișarea, iar topitorii 
urmărind doar prin ochelarii de cobalt 

procesul ce are loc în pîntecele cup
torului. După cum spune adeseori 
maistrul de întreținere Aurel Stanciu: 
„O ajustare bună înseamnă și un oțel 
mai bun. Ajustarea în timpul afînării 
sporește indicele de calitate și permite 
prelungirea cuptorului în general".

Chiar la un asemenea agregat nou, 
realizat la nivelul tehnicii contempo
rane, oțelarii au făcut să crească in
dicii de utilizare. Spre exemplu, echi-

Combinatul siderurgic din Hu
nedoara s-a dezvoltat impetuos in 
anii republicii. Acest țapi este ilus
trat și de creșterea valorică a produc
ției globale. In zece ani valoarea pro
ducției globale a înregistrat o creș
tere de cirCa 698% luind ca bază a- 
nul 1950. De asemenea, valoarea mij
loacelor de bază a crescut in ultimii 
zece ani cu peste 700% datorită in
vestițiilor masive alocate pentru dez
voltarea combinatului.

Din an in an, productivitatea 
muncit factorul economic cel mai 
important pentru victoria noii orin- 
duiri sociale — determinat de noua ati
tudine ' față de muncă, inițiativa și ela
nul creator al oamenilor muncii a fost 
mai mare. In acest an productivitatea 
muncii este mai mare cu 319% față de 
1950.

Ilustrarea elocventă a impresio
nantului volum de lucrări executate de 
I.C.SJi, pentru dezvoltarea socialistă 
a Hunedoarei se poaie face și prin 
cîteva date comparative.

in zece ani s-au escavat peste 5 
milioane m.c, de pămint, Din canttta-

AL TAR
pele conduse de primtopitoru 
Axente, Opriș Avram, șticara 
Ion, topitorul 2 Ciocan lord 
organizîndu-și mai bine mu' 1 
la mărirea indicilor de 
mai în perioada 1—21 
s-a elaborat cu 57 kg. 
pe fiecare metru pătrat 
tor. Datorită acestui rezultat] 
2 decade din luna amintită, j 
zat în afara sarcinilor de p] 
1.100 tone oțel Martin. De • 
timp de o săptămînă din această 
m ■■■ • ăyente cîștigătorul întrec 

'"cută, a da

>
șoara o activitate m.. 
zări semnificative — 
perii bătăliei

Aceste tone 
ror oțelarilor 
Axente, care 
vitatea de produeje, găsesc totc 
soluții practice pentru înlăturare: 
tăților ce se mai ivesc. De ace 
în întrecerea care se desfacă 
continuare, ei se anunță ce 
redutabili adversari ai pretend 
la întîietate,

DUMITRESCU J?

semn
din noul an.
în plus sînt rodul 
din echipa lui A 

hotdrîți și uniți r

CIFRE,
Dezvoltarea orașului Hun 

mări social-economice care a 
populare, sub conducerea înțe 
una din mărturiile 
creație a poporului 
pitaiiste.

Hunedoara din 
țării, este aproape tn întregit

cele mai 
muncitor,

zilele no

7.500.0000 m.c., de ; 
ca piramida Keops 
cimentul po’Osit peni 
zece ani de activi;

tea de pămint trans periată ; 
tterele Hunedoarei s-ar putea i 
piramidă de 600 ni. înălțime, 
vo'um de 
mai mare

Din 
strucțU tn
I.C.S.H., s-ar putea construi 
care ar acoperi necesitățile un 
cu circa 120.000 locuitori. Fie 
ton pus in operă in această / 
ar fi suficient pentru instalan 
cablu telefonic de 4 mm. care 
bilească legătura intre pămint }

Lucrind Intr-un singur 
gti&pfo&eli cu tare, ești I



construcției socialiste

MUi
* „r'uȘia noua**, 

eutui anului 19v0 s-au 
țat să-l ridice numai din e- 
'Uiile realizate de ci, Acum, an- 
nentul lor se întruchipează in 

4/ ce poartă numărul 89, a 
1 construcție a jov jerhilhatăîn 

>tea zilei ae jb Decembrie, 
lunca vonsiructoriior de a-l clă- 

nici un jei de cheltuieli 
din partea statului, n-a fost 

e puțin ușoară, Spiritul gos- 
:c insă, preocuparea de a găsi 
i noi procedee de lucru etc., 

ca eforturile lor să fie incu- 
e succes și astfel inițiativa 

y ,uâ viață, 
ieriiul peniru edificarea acestui, 
; din economii revine deopotrivă 
tror constructorilor. Totuși, se cu- 
e a fi amintită contribuția dense- 
i adusă de brigăzile conduse de 
arășii Engel Iosif, Rcșianu Ște- 
, Dirlea Damian, Nazarin An- 
i, Balint Dumitru și altele, care 
Iinomisit 200.000 cărămizi, 15 

.er beton, 153 m.c. ciment, 414 
cherestea, materiale de instala- 
sanitard și electrică. De re-

mul anual de preș 
ccesul se dato& 
mul rînd măsS 
:te siaoilite jg|

E, CIFRE
rlns legată de marile transfor-

țara noastră in anii puterii 
ului. Hunedoara de astăzi este 
puterii uriașe de muncă și de 

in lanțul robiei și asupririi ca-

principalul centru siderurgie al 
i regimului democrat popular.

'ntreprinderea de construct side- 
ice, ar putea 
ini egală cu 
de la izvoare

săpa o cantitate de 
adincirea văii Cer- 
pină la Mureș cu 1

In anii regimului democrat popa- 
a luat ființă și s-a dezvoltat irv- 
ria locală. Astfel, întreprinderea de 
strie locală „Ilie Piniilte" și-a rt- 
l valoarea producției globale de 
ie ori față de. 1952.

După eliberarea patriei noastre, 
•irmare a închegării și consolidării 
ar relații de producție 
tirul comercial socialist 
an de an și in orașul 
ent sectorul alimentar 
unități, M de produse mdustrltie

socialiste, 
s-a dezvol- 
nostru. In 

cuprinde 46

Jria constructorilor
6 la
ț, 9 ițe faptul că brigăzile de 
, ijji au efectuat sute ae ore 

■i^'heie 'ară în timpul liber la 
inalf ,,oSsfiLui. Alături de bri
găzile -rate ate constructo
rilor au lucrat la blocul nr. 89 și 
numeroase brigăzi de muncă patrio
tică din cadrul întreprinderilor și 
instituțiilor din orașul nostru.

In aceste zile de decembrie, blo
cul din economii și-a primit noii 
săi locatari din rîndul inițiatorilor. 
Printre ei se află zidarii lin gel Io- 
sif și Engel Ion, jterarul-betonisi 
Țirlea Qrigore, instalatorul Ballni 
Dumitru și alții.

Inițiativa constructorilor care 
acum este oglindită in blocul nr. 
89, deoarece pentru constructorii hu
nedoreni zicala ,pu ceea ce ai

mult cu cit și 
orașului a spo- 
Partidul și gu- 
o grijă perma-

Cei mai vîrstnici dintre cetățenii Hu
nedoarei iși aduc bine aminte de vremea 
clnd zilele treceau anoste și posomorite, 
fără vreo perspectivă cit de cit mai 
luminoasă. Locuitorii orașului — cei 
mai mulți erau muncitori la uzinele 
de fier ale stalului — nu aveau create 
condiții pentru a-și putea ridica nive
lul ae cultura.

Dar, după 23 August 1944. cind Hu
nedoara a prins sa se transțorme tn- 
tr-un ritm nemaicunoscut, cind aici 
a prins să pulseze intens uuma de 
oțel a patriei și Huneaoara a deve
nit in ani puțini cel mai mare centru 
siderurgic al țării, necesitatea unor 
lăcașe de cultură s-a ivit imperioasă, 
de neocoht.cu atll mai 
numărul de locuitori ai 
rit neînchipuit ae mult. 
Dornul țării noastre au _ . .
W/ua p^r'-u.^șeuisjacetea nevoilor cul
ta/ ale ale celor muncesc.

Construirea in dr»mi nostru a nou
lui teatru, a clubului ^erurgistul. 
sînt o vie expresie a aceste, srl}i. 
Clădirea spațioasă a ciubuiui, aatoriiă 
activităților ce sini organizate aici, se 
bucura de o mare afluența de vizita
tori, liste cit se poate mai firesc, ca 
mulți dintre ei să .caute liniștea unei 
dupa-amiezi plăcute, aci, intr-ana 
din sălile clubului, sau dimpotrivă, să 
caute veselia și tinerescul unui alt gen 
de odihnă — lucruri 
Siderurgistul le poate

☆
Scurtă vreme după 

l-au dat în folosință, 

pe care clubul 
oferi din plin.

ce constructor ii 
clubul Sidetur-

aproape 50 de unități iar alimentația 
publici 30 de unități.

Produsele desfăcute prin aceste ma
gazine satisfac intr-o măsură din ce în 
ce mai mare cerințele populației. In 
anul acesta, populația a fost aprovi
zionată cu mai mult de 305 tone pre
parate de carne, 475 tone grăsime, 
114 tone slănină, 361 tone ulei comes
tibil, 8.600 tone piine, însemnate can
tități de zahăr, lapte și alte produse.

In aceeași măsură crește și rit
mul de aprovizionare cu produse in
dustriale. Față de 1957 oamenii mun
cii au avut posibilitatea să cumpere 
mat mult cu : 51% mobilă, 15% încălță
minte ; 25% confecții; cu peste 300% 
mal multe motociclete și Cu 33% mai 
multe aparate de radio.

Creșterea puterii de cumpărare « 
oamenilor muncii este ilustrată și de 
următorul exemplu : In anul 1959 vo
lumul vinzărilor cu amănuntul prin 
unitățile comerțului socialist din ora
șul Hunedoara se ridică la aproape 
5.000 lei pe cap de 
mai socotim volumul 
gricole desfăcute pe 
gospodăriile de stat 
Wk 

locuitor fără să 
unor produse a- ' 
piață de către 
sau oele colea- ,
.... ia»*’ •

realizat ieri nu te poți mulțumi azi 
după tun miine nu ie poți m :;ța. 
mi cu ce ai realizat azi", a intrai 
de mult in obiceiurile lor. Acest lu
cru se vede și din faptul că spre 
deosebire de anul care se încheie 
acum,. în anul 1961 angajamentul 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor de pe șantierul amintit este 
cu mult mai mobilizator: următorul 
bloc care se va construi in anul 
viitor prin aceeași mijloace — 
adică din materiale economisite și. 
prin muncă patriotică — va avea 
de această dată 37 apartamente 
față de cele 24 ale blocului nr. 89. 
Materializarea cuvtntulm dat de con
structori in I960 înlătură orice urmă 
de îndoială tn ce privește respecta
rea angajamentului luat pentru 1961.

CLUBUL un loc îndrăgit 
____  de siderurgiști

gisiul (sau clubul „din deal" cum fa
miliar i se zice) a devenit unul din 
locurile de odinnă prcicraie pentru 
mulți oțeiari, lurualișu, laminatori, la 
câtuși, electricieni, ingineri, tehnicieni, 
pentru oameni eu preocupări variate, 
cu o interesantă diversitate a nivelmui 
de pregătire profesională și de cul
tura generală.

La cursurile universității muncito
rești sînt prezenți în iiecare săptăinînă 
mulți oameni din combinat, muncitori; 
lectoratele pentru intelectuali reușesc 
să înmănunclieze în jurul lor numeroși 
ingineri, nemai voi bind despre cele cî- 
teva mii de cititori ai bibliotecii între 
care se numără nu numai siderurgiștii 
înșiși, dar și fiii lor. (De remarcat ci
titorul Grosu Ștefan, elev în clasa 5-a, 
n<xL unui muncitor de la edil a cărui 
fișă cu siguranță va suscita intere
sul celor ce o vor vedea, prin varie
tatea titlurilor de cărți pe care Ștefan 
Grosu le-a citit).

In afara celor interesați de universi
tate, lectorat ori bibliotecă, clubul mai 
este frecventat și de iubitorii de mu
zică. (încep să devină tradiționale au
dițiile muzicale din fiecare vineri); de 
pasionați ai jocului, formația de dan
suri cuprinde aproximativ 80 de per
soane — în covârșitoarea lor majori
tate tineri muncitori și muncitoare din 
combinat; orchestrele semisimfonică și 
da mandoline sînt de asemenea două 
formații artistice ce activează în ca-

Ocrotirea sănătății 
oamenilor muncii

I

In trecut exis- 
o singură cir- 

astăzi există in 
medicale, două 

dotat cu utilaj 
secții cu 605 pa- 
trei creșe, 4 că- 
de salvare cu 3

Ocrotirii sănătății oamenilor muneii 
se acordă grijă din ce tn ce mai 

mare.
Dacă în Hunedoara 

tău doar 3 medici și 
cumscripție teritorială, 
oraș 6 circumscripții 
farmacii, un spital 
modern totalizînd 12 
turi, două policlinici, 
mine de zi, o secție 
mașini. In anul 1957 a fost dat in 
foiosință un nou și modern spital de 
boli contagioase cu 75 de paturi. Nu
mărul cadrelor medii sanitare a cres
cut la 226 în I960 iar al medicilor la 
108.

Ca urmare a condițiilor create și a 
măsurilor luate pentru ocrotirea sănă
tății oamenilor muncii, mortalitatea 
generală a scăzut de la 14,8 la mia de 
locuitori tn 1988, la 0,0 în 1959, 

drul clubului siderurgistul și care și-au 
cucerit aprecieri în rîndul locuitorilor 
Hunedoarei.

Ședințele de lucru ale cenaclului li
terar Flacăra au cinstei de a se nu
măra între primele (și deci cele mai 
tradiționale) activități ale clubului' Si
derurgistul.

Liniștea, eleganța și confortul sălii de 
lectură de la club, au făcut-o să de
vină un loc mult căutat de cei ce-și 
doresc un ceas ori două de tihnă pen
tru a răsfoi filele unei cărți; sălile 
de șah își au și ele „obișnuiții" lor, tot

Cartea— prietenul nos

tru.

teca centrală a clubului

vin zeci de muncitori să

prefe-

In fiecare zi la biblio-

împrumute cărțile 

rata.

Pentru tînăra generație
Tabloul variat, multicolor și pitoresc al Hunedoarei de azi ar fi in- » 

complet dacă i-ar lipsi „peisajul" complex al pregătirii, creșterii și educării 3* 
generației de mîine. Grija părintească a partidului nostru față de tînăra << 
generație o iniilnim și tn orașul not'țrd,

In anii regimului democrat popular s-a construit în Hunedoara o școală 
medie a cărei valoare întrece 1.085.000 lei; o școală de 7 ani în valoare 2? 
de 1.688.000 lei și o școală medie tehnică a cărei construcție a costat « 
peste 1.000.000 Ici. Pentru dotarea și repararea localurilor de școli și des- X 
chiderea casei pionierilor, tn anii 1959—1960 s-a cheltuit peste 1.000.000 » 
lei. Hunedoara de azi are 15 unități școlare, iar dacă am compara nu- 
mărul elevilor el depășește numărul populației pe care Hunedoara o avea % 
tn anul 1930. a

In cursul acestui an s-au distribuit tn mod gratuit elector din clasele I—VII 
din orașul nostru 16.000 manuale șco lare, Iar pentru asigurarea celor mai zr 
bune condiții de învățăm!nt din bugetul sfatului popular a fost alocată su- $ 
ma di 5.403.006 lei țl dih bugelAl Grupului Școlar Siderurgic Insă 1.000.000 z 
W- *

și de înțeles ca 
posibilităților pe 

petrece timpul liber 
să fi devenit o a

din rîndul muncitorilor combinatului, 
iar reuniunile tovărășești, serile închi
nate fruntașilor în producție ii atrag 
pe mulți, deopotrivă tineri și vîrstnici.

Este firesc deci, 
clubul — datorită 
care le oferă de, a 
în mod plăcut — 
doua casă și încă îndrăgită a multora 
dintre siderurgiștii hunedoreni 1

De aceea nu miră (nu poate mira) 
pe nimeni un amănunt: că sălile clu
bului sînt mereu pline, iar activita
tea de aici cunoaște și îmbrățișează 
cele mai variate și interesante forme 
(propuse, sugerate adesea chiar de si- 
derurgiști) cu scopul de a corespunde 
cerințelor impuse de viața nouă, mai 
plină, mai bogată pe care o trăiesc 
oamenii muncii din Hunedoara.



Unuia
Să trăieși, Ioane! Ieri cînd rn-ai văzut, 
Te-ai întors încolo, nu m-ai cunoscut. 
E din miopie, grabă, supărare,
Salt... e ziua-ntîia după avansare ?

RAVAȘE... CIRARI... SĂGEȚI Unui mîncăcios
Cît ar vrea să se dez

mintă

L-am ghicit că e poznaș.
E cu gîndul la răvaș

Dar cu ochii la plăcintă...

■■■..... .. i ■ i ■ . ...........   ♦♦♦«-------------

De formație profesională

Noi vă dorim la toți, fier
binte,

Cu slova noastră buclucașe, 
Nu poftă bună la plăcinte, 
Cît... haz cu poftă la ră

vașe...

Fruntașilor în producție
Anul

Unui birocrat
Șade clasicul erou 
Mestecind un colț de pline;
— Cine ești ?

— Sînt Anul Nou.
— Vino mu'ne !

Insă
Anul
A

Nou... lumini pe ce
tini...

munca vă dezminte.
Nou ta voi,, prieteni,

venit mai înainte.

Aceluiași
l-aș aduce azi in dar 
O urare mai de seamă, 
Insă mi-e grozav de teamă 
Că... o pune la dosar.

Altuia

aa

- TOAST
Tovarăși, ridicăm paharul 
Cînd Anul Nou răsare-n prag 
Și l închinăm cu zor și drag 
Aci care calendarul 
Le si mai plin,

<

»
a

I
1

De Ia cititoriFiindcă își respectă sănătatea. 
Oricît îl cheamă vinul și îl fură,

cînd i-au spus să beie cu măsură, 
a-nțeles. Și bea cu

Aceluiași
nevasta îl găsește

De
El jumătatea.

RECL

Cînd
Chefuind cu vre-un vecin 
Și-i întreabă omenește
Vii acasă?" zice : „Vin"!

Dar știi că ai și tu uri pic de haz ? 
ce oftezi mereu și gemi, bărbate ? 
duc ditamai greutatea-h spate

1 ovarăși,
citii nota din ziar

Unde mă-ncondeiarăți, așadar,
Sînt foarte supărat pe dumneavoastră 
Pe toți — șî nu de inimă albastră, 
Ci pentru alte șapte-opt motive, 
îndreptățite, simple, obiective.
Cer eu la șperț, cum scrie in articol ? 
Iertați-mă, vă rog. dar e ridicol.
Ca om cinstit, vă spun de la-nceput, 
(Apreciat de cîți m-au cunoscut), 
Clienților eu nu le cer un ban. 
Se-ntîmp!ă, zic, odată In un an 
Să-ncerce nu știu care să mă-ndemne, 
Discret, mai mult cu ochii, sau prin 

semne
Ca să primesc un leu, sau doi; atît 1 
— E ca și cînd ml-i-ar vîrî pe gtt. 
Această critică răuvoitoare 
Mă întristează foarte și mă. doare.
Nu ca să viu cu chestii și pretenții 
Dar vinovății iată-vî-i : clienții.
Așa îneît dațl-mi urgent de știre 
Cînd publicați o scurtă dezmințire.

PENTRU

— Mă rog, eu nu 
chior, văd foarte 

Că-n meseria mea 
ne-ntrceut.

De-aceea spune-mi 
neata în fine,

Cam ce obiect susții 
pierdut ?

Unui îngîmfat
Plin de sine ca păunu*
Ii urăm cu bucurie
Să-i aducă 6P'
Doar un lucru: modestie.

Colectivului de artiști amatori al 
cadrelor didactice, care de un an și 

jumătate repetă piesa
Să fie ritmul modernist,
Sau tonul ce trădează fal sul ?
In orice caz, Titanic-vals ul
Cam seamănă cu... valsul trist,

Pentru întreprinderea 
orășenească, fiindcă 

niciodată la semnalele critice apărute 
în ziar.

„Titanic-Vals"

de gospodărie 
nu răspunde

Mutismul vostru e definitiv
Și nu știm ce l justifică. Prudența?
De vină e, probabil, neglijența,
Sau altă pricină întîmplătoare, 
Căci adevărul nu
De supărare...

e un motiv

Articolul acela mal arată
Că nu respect programul niciodată 
Că am o atitudine ..pasivă" 
Și că la noi la cooperativă
— Știți dumneavoastră unde,

In piață, numărul 34 — 
Viu rar (ca musafir

lingă 
teatru,

vedese
treaba) 

cam stau 
degeaba.

Mă rog, nu zic, o fi — dar dacă stau 
Nu dau din buzunar și nici nu iau. 
Clientul nu mă cheamă, bună pace! 
Să-l tundă și să-1 radă cui îi place 
— Iși are fiecare omul său — 
Dar despre întîrzieri îmi pare rău, 
Că după 8 și 10, bunăoară 
Nu-ntîrzii nici dacă mă pici cu ceară. 
In fine, nici servil nu sînt, să știți 1 
Salut cu tot respectul 1 Să trăiți! 
Iile Stan. Frizer de prima clasă 
Iar în prezent cu slujba cam pe-acasă, 

p. conf. I. FLORIAN

Și chiar atunci cînd viu
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CA VENI VORBA

' °0&IECîe Pierdute ,

Cîtorva casierițe
Anul Nou cu sănătate, 
Voie bună și de toate,
Cu belșug de rod pe masă 
Și cu... mărunfiș la casă.

Unui tînăr pletos
Fii atent cu dumneata 
Părul e de circumstanță.
Important — cu siguranță 
E să ai sub el ceva.

Unora (se știu ei)
Strada zace-ntunetată
Nici un bec să dai i 
tunu".
O să fie luminată 
Cel puțin îrf*61 ?

Discuții...
— Plăcinta c teribil i 

gustoasă
Și am s-o laud mîine-n tot 

orașul, 
parc sumbrăDar gazda 

și nervoasă. 
— Așteaptă

cu

de

cu neliniște 
răvașul..,

Constatare
De două zile ține cheful 
Și nu mâ-ndur s-ajung la 

țintă.
Dar ia să vezi ce mai 

„plăcintă"
O să-mi servească miine 
șeful...

Un ședințoman
Sintem împreună iarăși 
Parcă din obișnuință.
Ce ocazie, tovarăși,
Ca să-ncingem o ședință!

Unui vecin și prieten

cuvinte

Prieteni sintem și vecini.Ei bine, 
El n-are ascunzișuri pentru mine.
Știu tot ce face după-nvăț și semne: 
Acuma, de exemplu, sparge lemne 
In coridor, in față-că se-aude.
Nevasta lui, cu niște rufe ude 
Le-ntinde la uscat in capul scatii
Și cintă aprig „Nu mă da uitul’^a' 
Fetița lor, afară in papuri 
Pisează cu vătraiul mr/C nuci.

arege un cazan de tablă
— II știu, că l-am văzut hi ei, o rablă — 
Și bate formidabil cu barosul
— E un flăcău puternic, initnosull — 
Iar fratele cel mare, pe balcon,
Ia lecții, mi se pare, de trombon. 
Admir tăcut această revărsare 
De sunete diverse, tunătoare. 
Cind or să ostenească el din greu, 
Atunci, abia atunci mă Culc și eu,

—- ------- ..... .......... .—... ■ , »♦♦♦

Piugușorul
Alio, aho ! 'Ga.nji și 
Stați puțin și m-âsv 
Miine amil se-nnoieșie 
Plugușorul se pornește. 
Trageți roata, mai îiâ

Hăi, hai 
Am luat plugul și '

dei
După cum e obice 
Cu colinda să plecăm 
Pe la case să urăm, 
Pe fruntași să-i arătăm 
Și ce-i rău să criticăm. 
Ia sunați din zurgălăi,

Hăi, hăi I 
Trageți plugul, dragii meii 
Pînă la Peștișul trei 
Să urăm de Anul Nou 
La tovarăși la depou 
Spor la muncă, sănăta. 
Și succese... ca pe roate. ’■ 
La depoul nostru, măi, 
Trageți plugul, măi flăcăi,

Hăi, hăi I 
Dar șefului de depou 
Azi, în zi de Anul Nou 2 
l-am aduce un cadou, g 
Dar nu știm cum să-l« 

găsim 
Și colinda să-i rostim, 9 
Că el e pensionar, 
Vine la depou mai .rar, • < 
’’ fot vine.jy-ggilie. f 

ffl^mai devale,* 
la GhiorOC.W 

de soroc
B beteșugu1 !■ 
Wî cu plngiH*

Văzîndu-1 
petrecînd vesel... 

.„Copilul scărpinîndu-și 
ceafă 

I-a ais cînd îmbrăca pal
tonul : 

— Tăticule, revelionul 
La tine e cînd primești 

leafa ?

Un întîrziat
la revelion

Pic de somn și nu-mi mai 
trece,

Dar fiindcă le-am promis. 
Mă înființez precis
Cînd o fi pe la și zece...

Unui delapidator
Tribunalul în ședință 
Văzînd setea ta de bani 
Ți-a dat gratis locuință 
...La mulți ani 1

Unui bulevardist
Tu frunze tai, din cînd în

cînd, Ia cîini,

Alene stînd din zori și 
pînă-n seară.

Am vrea In loc de veșnica 
țigară 

Să te vedem cu o lo
pătăm mîini...

Unui fotbalist
poarta goală dinainte 
tragi alături, furtunos, 
s-ar putea, mă rog 

frumos, 
ne scutești de-așa

„plăcinte" ?

Cu
Tu
Nu

Să

Mă 
De 
Eu

Să

De ia ' ® 
De la Cu.
Plecat fărtȚ 
Bată-I, frafej 
Ia-fi arați flăl 
Și minați înF'^ 

„ , ’Hăi, TTă
De urat am mai\ 
Dar pe șef l-am critic»’ » 
Și lâ anul cînd venim,
La depou ca să-l găsim. . 
Hai cu plugul măi flăcăi j

Hăi, hăi! U
MARIN ION 1 ■ 

depoul U.F.U. Peștiș 111" 

Bătrînul paznic șil 

un șef înfumurat
— Să știi c-a petrecut î:r 

lege ’
Cu vin vîrtos, neîntrecut/ 
Căci astfel n-aș putea-nțe/ 

lege ]
De ce-mi răspunde lâ 

salut... {

Pagină redactată de:
Mircea Enescu ș 
Neculal Chirica

Redactorilor acestei pagini de 
satiră și umor

bucur că v-am cunoscut
Anul Nou care-a-nceput 
despre voi nu știu prea multe 
De-aceea mă încearcă teama 
nu mă rătăcesc în vise —

Dar cine stă ca să v-asculte 
Aceste mici răvașe scrise 
Pentru plăcinte și gogoși 
Iți dă intr-0 Secundă seanța 
CS «înteți oâmăni serioși
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