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martie de 
au livrat 
5.312 tone 
In fruntea 
situat bri- 
Victor care

Produc mai mult 
aglomerat

Colectivul fabricii de aglomerare 
din combinat luptă pentru realizarea 
sarcinilor de plan și a angajamen
tului de a da pînă la finele anului 
acesta 20.000 tone aglomerat. In 
primele 19 zile ale lunii 
pildă, aglomeratoriștii 
furnalelor hunedorene 
aglomerat peste plan, 
întrecerii socialiste s-a 
gada inginerului Eșanu 
a produs cu 2.274 tone din anga
jament peste plan, urmată de briga
da a 11-a care de asemenea a dat 
in plus de sarcinile planificate 1.530 
tone aglomerat.

V. FANICA 
corespondent

La închiderea ediției

COCS ARII 
și-au îndeplinit planul 

trimestrial
In înrecerea socialistă ce se des

fășoară pentru folosirea deplină a 
capacității de producție a cuptoa
relor de cocsificare, indicii de uti
lizare au fost îmbunătățiți în de
cursul lunii martie cu li9 kilogra
me cocs pe fiecare metru cub de 
volum util de cuptor pe zi calen
daristică. Aceasta a făcut ca ieri 
dimineață schimbul condus de mai
strul Gros Aron să îndeplinească 
planul de producție trimestrial la 
cocs, metalurgic. Fruntaș in în
trecere se află schimbul condus de 
inginerul Găbuță Ioan.

BREZOVANU VIOREL 
corespondent

-------------------------------se»»»- . - ----------

-------- — PE scurt —— 
de la corespondenții voluntari

* Echipa tovarășului Ordog De- 
zideriu lucrează în atelierul de lă- 
cătușerie al secției reparații elec
trice. In luna trecută, membrii echi
pei amintită au depășit planul de 
reparații al motoarelor electrice cu 
25 la sută, iar pe primele 17 zile 
ale lunii curente au întrecut sarci
nile de plan cu 15 la sută. In do
bândirea acestor rezultate s-au re
marcat 'tovarășii Moraru Dănil.ă, 
Pascu Nicolae și alții, (de la Gh. Al- 
bu, lăcătuș — O.S.H.)

* Din inițiativa comitetului sin
dical, la sectorul cocs din cadrul 
uzinei cocso-chimice s-a amenajat 
un colț roșu. Acesta dispune de o 
bibliotecă, șahuri, un aparat de. ra
dio și două hărți. In timpul liber, 
la colțul roșu se fac audiții colec
tive la radio și se țin convorbiri. 
Ultima dată tovarășul Racolța loan 
a organizat cu agitatorii o convor
bire pe tema : „Țările de sub jugul 
colonialist”, (de la I. Nica munci
lor - U.C.C.)

* Mnnditprii atelierului montaj 
din combinat dobîndesc noi succese 
in producție. Astfel, echipa de mon-

Spectacol muzical
feri seară orchestra populară a 

Sfatului popular regional Pitești 
■.Doina Argeșului", a prezentat in 
sala Teatrului nou din localitate 
spectacolul muzical „Doină, doină, 
clnite dulee." Spectacolul s-a bu- 
curei de un deosebii succes.

FURNALIȘTII DE MÎINE
Suit zile clnd la furnalele combi

natului se întîlnesc într-un singur 
șut două generații de jurnaliști 
care lucrează împreună, la același 
agregat, (ore în șir) — Jurnaliștii 
de azi ca Avram Ctilda, Stoica 
Constantin, Bartoc loan și Jurna
liștii de nuine — Gross Erhard,in 75 de zile92 inovații

combinâ
nd lioa ne

importan-

De la începutul anului și pînă în 
ziua de 16 martie a.c., Ia cabinetul 
tehnic al combinatului au fost în
registrate un număr de 92 inovații. 
Din acestea, 37 au și fost aplicate, 
fapt ce a contribuit la îmbunătăți
rea proceselor tehnologice din di
ferite secții și au adus 
tului economii de cîtevă 
lei.

Alături de alte inovații
te, la loc de cinste se situează cea 
cu privire la ..Turnarea oțelului 
calmat în lingotiere direct conice 
prin maselotă fixă", inovație ce re
duce pierderile de oțel cu 8-10 la 
sută și aduce o economie antecal- 
culată de 2.257.570 lei. Mai poate fi 
amintită inovația „Noul sistem de 
etanșare al lingourilor" cu o eco
nomie de 578.211 lei, precum și ino
vația tehnicianului Conișa Radu, 
care constă în „Indicator electric 
de la distanță a cursei pistonului 
mașinei de astupat" de la furnalul 
nr. 5. Prin această inovație, se evi
tă defectarea mașinii de astupat.

tori condusă de tovarășul Erman 
Friderich a întrecut prevederile pla
nului de producție pe luna trecută 
cu 28 la sută. Pînă la data de 18 
martie a.c. echipa a mai obținut 
un rezultat important: depășirea 
planului de montaj cu 22 la sută 
(D. Alexandru).

Expoziția „U.R.S.S. în plin avînt 
al construirii comunismului" care 
a funcționat timp de cinci zile în 
incinta Teatrului nou, a stîrnit un 

Halea Ioachim, Jurca loan... Asta 
se întîmplă cam de trei ori pe săp- 
tămînă, în zilele de practică a ele
vilor grupului școlar. C.S.H. Și 

parcă e un făcutI Cind „mînjii" 
sînt în șut, timpul trece mai repede' 
parcă, lucrul pare mai puțin, iar 
oamenii sînt mai veseli ca de obi
cei. De ce ? Pentru că în zilele de 
practică elevii nu sînt simpli asis
tenți la acțiunea de fabricare a 
fontei ci participă direct la ea, pen
tru că munca lor practică nu este 
lipsită de șotiile adolescenței care, 
departe de a sfințeai activitatea de 
producție, descrețesc adesea frun
țile dascălilor lor în ale furnali- 
tului.

La furnalul nr. 1, pregătirile pre
mergătoare elaborării șarjei sînt 
în toi. Obiectul întregii activități, 
in acest moment, este rina încărcată 
cu gloduri de zgură pietrificată. 
Oamenii prim-topitorului Calda A- 
vram (în rîndul cărora se numără 
și elevii) înaintează pas cu pas pe 
rină în jos, lăsînd în urma un vad 
neted ca-n palmă, peste care, in- 
tr-o jumătate de oră, se va revărsa

(Continuare în pag. IV-a col. 3-4)

Inițiativa comunistului Pioară.,.
de

co- 
en- 

roda-

nici
Pi-

Pornise laminorul bluming 
puțină vreme. La postul trei 
foarfecă de șutaje — lucra și 
munistul Pioară loan, un tînăr 
tuziast, energic. In timpul 
jului invățase să mînuiască cu mul
tă pricepere această foarfecă. Gînd 
laminorul a început să producă din 
plin, comunistul Pioară s-a gîndit 
la o problemă deosebit de impor
tantă. Și-a spus apoi părerile comi
tetului sindical. Oamenii l-au în
țeles, i-au promis tot sprijinul, i-au 
strîns tovărășește mîna și... cam 
atît.

Intr-o bună zi nu au scăpat 
cei din conducere. Comunistul 
oară li s-a adresat:

— Rare ori dați pe la postul 
Mă frămîntă o problemă și aș vrea 
să vă cer sprijinul! lată 
este vorba...

— Trebuie consultat 
tehnic calitativ și apoi 
pronunțăm.

trei.

despre ce

controlul 
o să ne

viu interes în rindut oamenilor 
muncii din localitate și din regi
unea noastră. Acest lucru e dove
dit de cei peste 30.000 cetățeni care

In curind oamenii 
muncii din Hunedoara 
pot viziona diferite 
filme in noul cinema
tograf, organizat în 
sala Teatrului nou. In 
cabina bine amenajată 
au și fost instalate a- 
paratele necesare.

In foto: I. Joc și 
Despoiu Nicolae fă- 
cînd ultima revizie a 
aparatelor de proiec
ție.

Deschiderea Săptămînii 
Mondiale a Tineretului

vaAzi dtipă-arniază la orele 17 
avea loc la Teatrul nou festivitatea 
deschiderii Săptămînii Mondiale a 
Tineretului. După conferința dedi
cată acestui eveniment, va urma un 
bogat program artistic prezentat 
de formația de estradă a I.C.S.H. 
și corul pionierilor de ia școala 
medie.

Inaugurarea 
noului cinematograf

Miine dimineață la orele 11 
avea loc inaugurarea oficiată a 
ne mato graful ui amenajat în una

va
ci-

CERCUL INOVATORILOR
La combinatul siderurgic a luat 

ființă de curînd cercul inovatorilor. 
Scopul acestuia este de a ajuta pe 
inovatori în formularea și rezolva
rea inovațiilor lor, în asigurarea 
unui control obștesc privind aplica
rea propunerilor, generalizarea și

Au mai trecut cîteva săptămîni 
și comunistul Pioară se frămînta 
mereu.

• — De ce oare unii oameni nu 
vor să mă înțeleagă ?

Pentru un moment uneori alunga 
din gîndu-i frămîntarea. Dar... du
pă ce lua în primire postul iar se 
gîndea la posibilitatea de a recu
pera cît mai mult oțel laminat. 
Conștiința îi dicta mereu acest lu
cru : de ce să meargă oțel bun la 
retopit!

Lupta pentru mai mult metal se 
desfășoară în întreaga țară cu ar
doare și ar putea să participe ia 
aceasta nu numai el dar și tovară
șii care lucrează la foarfecă pe 
celelalte schimburi. Totul e în or
dine numai... controlul calitativ 
să-și spună cuvîntul. Pioară i-a 
chemat la fața locului și pe cei de 
la control, care au spus doar atît: 
în depozit să intre numai oțel de 
bună calitate.

au vizitat în acest timp expoziția.
In foto stînga : Portretul condu

cătorului proletariatului V.I. Lenin. 
In foto dreapta: Sputnicul nr, 1.

din sălile teatrului nou. Inaugurarea 
se va face cu filmul ,,De-ale car
navalului". prddiicție nouă a cine
matografiei rominești. Cu acest pri
lej spectatorii hunedoreni vor fa
ce cunoștință cu interpreta prin
cipali 
zenți

ai filmului, care vor fi pre
ia această festivitate.

Gală de box
dimineții de mîi-în curst/lTot

ne (începind de la ora 10) sala de 
sport a asociației Corvi nul va 
găzdui faza regională a campiona
tului R.P.R. de box. In cadrul a- 
cestei competiții vor evolua nume
roși pugiliști hunedoreni, bine cu- 
noscuți publicului local.

extinderea lor. Totodată, cercul are 
menirea să sprijine pe inovatori în 
efectuarea calculelor tehnico-eccnw- 
inice, asigurarea documentației tai
nicei necesare etc. La rîndul său, 
cercul cuprinde grupe de inovatori 
pe probleme specifice.

Cu timpul, Pioară se obișnuise 
să cunoască la prima vedere bru
mele de oțel care veneau la foarfe
că dacă sînt din primele lingouri 
turnate dintr-o șarjă, sau de lp 
jumătatea șarjei. Mai cu seamă, 
bramele din lingouri de la jumăta
tea ^șarjei pot fi șutate cu minim ile 
pierdere. La fel se poate proceda 
cu fiecare bramă. prlntr-o ateație 
deosebită și priceperea de a mînui 
cu rapiditate foarfecă și întreaga 
instalație aparținătoare postulai I» 
comandă nr. <3.

Așa au prins viață primete încer
cări. Din capetele bram.eior el a 
șutat numai oțelul care tul cores
pundea calității. înainte vreme ele 
se tăiau la o anumită dimensiune 
fără să se țină cont de oțelul bun 
care se pierdea în șutaje. De <> 
comunistul Pioară a început să se 
preocupe de recuperarea oțelalui la 
șutare, în depozit au intrat în plus 
lună de lună sute de tone de lami
nate : decembrie 280 de tona, ia
nuarie 320 de tone. Aceste succese 
se referă numai la schimbul de tine
ret nr. 2. In februarie, martie... 
nimeni nu mai ține evidența oțelu
lui recuperat.

Oare membrii comitetului sindical 
nu-și dau seama că se află în fața 
unui act de patriotism care ar pu 
tea însufleți lupta pentru cit >u«i 
mult metal ? Daca a trecut o bună 
bucată de vreme fără să observe 
o inițiativă valoroasă, ar fi timpul 
ca și pe celelalte două schimburi, 
inițiativa comunistului Pioară loan 
să fie extinsă.

C. ILIESCU

Citiți în acest număr:
sir In oțelaria Martin nr. I si 

se lucreze mat economic
(pag. 2-a)

★ Satiră și umor — O lună și...
mai multi poeți — Tragica moarte 
a arborelui cotit (pag. 2-a)

★ Tineretul hunedorean partici
pă la acțiuni de folos obștesc

(pag. 3-a)
★ Note (pag. 3-a)
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Nu de multă vreme noua secție de aer comprimai din combinat a ] 
irdrtt in rodaj. P

In foto: Inginerul Enoiu Cons ianiin făcînd ultima revizie a mo-} 
toarelor electrice înainte de a intra in rodaj. 1
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Gata pentru însămîntari
■ In dorința de a obține în acest 

an recolte sporite la hectar, mem
brii întovărășirilor agricole și ță
ranii muncitori cu gospodării indi
viduale din suburbiile orașului Hu
nedoara au făcut intense pregă
tiri pentru campania agricolă din 
primăvara acestui an. Astfel, repa
rarea uneltelor agricole s-a efectuat 
ptnă acum în proporție de sută la

sută, s-au transportat aproape 
8.000 tone gunoi de grajd pe o su
prafață de 380 hectare teren și 
s-a' condiționat o cantitate de 2,5 
tone semințe de orz și ovăz.

Fruntași în efectuarea acestor lu
crări pregătitoare se găsesc mem
brii întovărășirilor agricole din 
suburbiile Zlaști, Boj și Buituri.

O lunâ și... 
mai mulți poeți

Cenaclul literar Amicii lunii" a 
primit un nou membru: pe ilnărul 
și talentatul poet Ies Amariei din 
Scărișoara. Cu ochi visători, păr 
lung deh, ca „poeții!" puțin slă
buț a citit plin de emoție prima sa 
poezie „Noaptea și luna". In mijlo
cul celorlalți membri, ilnărul Ies 
din Scărișoara, cu capul puțin aple
cat pe spate, furat și el de ,,farme
cul" poeziei, recită:

O, luna tu, ce stai semeață
Acolo sas! De ce privești 
Cu ochiul tău de gheață ■ 
La dragostea mea ? De ce?!
După lectură, așa cum se obișnu

iește, au luat cuvîntul membrii ce
naclului. Dovedind un dezvoltai 
spirit ,,critic" aceștia au arătat că 
„poetul are înclinații spre lirism" 
și dacă vrea să „crească" trebuie 
să urmeze neapărat sfaturile tova
rășilor lui mai versați în această 
„spinoasă" artă. Și au urmat multe 
— multe îndemnuri.

Alecu N. Manolescu, un poet 
„matur" a scris 461. poezii și ju
mătate (pută acum nu i s-a publi
cat nimic, dar e băiat bun) ultima 
a fost „Flacăra albastră". Alecu 
l-a criticat „tovărășește" pentru că 
iși irosește „imensul talent" pen- 
ru a scrie despre... lună !

— Nu-i bine măi frate-frate — 
a spus el. Și eu am scris despre 
lună. Dar cum? Am arătat că fla
căra albastră de la furnale arde 
toată noaptea și concurează cu fru
musețea lunii. Înțelegi? Trebuie 
să fii mai aproape de viață. Asta-il

După dopă săptămîni de la acea
stă ședință memorabilă, poetul Ies 
citește noua sa poezie. Cei care-l 
ascultau îl priveau cu admirație, 
iar unii — de ce n-am spune-o? — 
și cu puțină invidie. Dramatic, cu 
umărul drept înainte Ies recita mai 
bine ca un actor de mina a treia :

Oțelul curge incandescent
Și oțelarul, privește atent 
Privește la lună, tovarășa sa 
Ce măreață și rece, se ivea / 
Ce entuziasm I Membrii cenac

lului se felicitau. Aveau și pentru 
ce: prima poezie — ca să-i spu
nem așa, inspirată din viață — s-a

(Continuare în pag. IV-ă col. 4-5)

Tragica moarte a arborelui cotit

Schimb de porumb hibrid
PâMtru a se obține o producție mă 

rită de porumb la hectar în anul a- 
casta, comitetul executiv al Sfatu
lui popular orășenesc Hunedoara — 
prin organele sale agricole — a 
luat încă de pe acum măsuri de 
strîngerea seminței de porumb lo-

Noi membri
In luna octombrie anul trecut, 

în suburbia Boj a luat ființă în
tovărășirea agricolă ,,Progresul” cu 
94 familii de țărani muncitori și o 
suprafață de 46,98 hectare. Prin 
munca politică desfășurată de or
ganizația de bază și de deputății 
sfatului popular orășenesc, numărul 
membrilor întovărășirii agricole a

cal, care urmează a fi schimbată 
cu porumb hibrid. In total, prin 
baza de recepție din Hunedoara se 
va schimba nu peste mult timp can
titatea de 1.500 kg. porumb local 
cu cel din soiul hibrid.

întovărășiți
sporit în ultima vreme cu încă 9 
tovarăși.

Printre noii înscriși se numără 
țăranii muncitori Andruț Iosif, Sze- 
gheșdi Ernest, Aloise Petru (Du- 
ță), Crăciun Aron și alții. Noi 
membri au fost înscriși și în ca
drul întovărășirii agricole ,,Viața 
nouă” din suburbia Răcăștie.

POȘTA REDACȚIEI
❖ Tovarășul Dumitrescu Ion — 

lamiaorul 650 mm. Sezisarea dum
neavoastră a fost trimisă organu 
lui competent pentru cercetare. În
dată ce vom primi răspunsul vă co
municăm măsurile luate.

❖ Tovarășul Bokoș Arpad — Di
recția transporturi din C.S.H. Scri- 
searea cu privire la proasta orga 
ni«re a eircttla.ției autobuselor a

fost folosită ca materia! documen
tar în articolul intitulat: „In Hu
nedoara, transportul în comun poa
te fi îmbunătățit”, publicat în nr. 
708 din 11 martie al ziarului „Uzi
na noastră"

Tovarășul Gheorghe Constan
tin — I.C.S.H. Articolul ,,Un acti
vist neactiv'’ presupune încă date 
suplimentare.

Inchipuiți-vă : într-o dimineață 
de mai, anul trecut, am fost de 
față la agonia unui arbore cotit. 
Găta-gata să-și dea sufletul, acesta 
mi-a mărturisit printre suspine :

— Vai de viața mea, frățioarc I 
Vai de zilele și de coturile mele 1 
Și cînd te gîndești, nu sînt un ar
bore oarecare, că sînt
și molibden. Tră
iam o mie de ani 
fără nici o repara
ție, dar se vede 

treaba că așa mi-a 
mă sfîrșesc de timpuriu, 
împlinit trei luni și, ți-o spun verde, 
sînt mai zdravăn ca piatra. Uită-te 
la mine: am 1536 de kilograme 1 
N-am nici o slăbiciune, beau numai 
ulei mineral și sînt mai sprinten 
ca o roată dințată. Of, of, of, ce 
soartă amărîtă...

Am încercat să-l liniștesc» dar 
n-a fost chip. Arborele cotit și-a 
continuat suspinînd spovedania.

— De fel de loc sînt din Bră
ila. M-au făurit niște meșteri ai 
uzinei ,,Progresul". După ce m-au 
dichisii la strung și mi-au luat 
vreo trei rînduri de piei, m-au îm
pachetat frumos și m-au trimis la 
Hunedoara.
ne la o 
veche. Of, 
aș fi făcut. Vai de molibdenul meu I 
Uite, am acte în regulă, nu sînt 
un contravenient: expediat cu foaia 
de trăsură numărul 121 din 3 mai

aliat din oțel

1958, însoțit de avizul de exepediere 
6201 și facturat cu factura numărul 
2560. Alai vrei ceva ? Cît sînt eu 
de cotit, am o valoare de peste un
sprezece mii de lei. Auzi dumneata: 
peste unsprezece mii de lei 1 Of, of, 
of, să te prăpădești așa tînăr, să
nătos și bine uns, nu e păcat ?

Ani încercat să-i spun un cu- 
vînt de îmbărbăta-; 
re, dar bietul 
bore 
sfîrșitul

ultimele puteri,

ar-
sinițindu-și 

aproape 
se lăsă

SZs/VSZ^-

Nici n-ara

Era nevoie de mi- 
lucrarc de la oțelăria 

of, of, ce mai treabă

Săgeți
Colectivul unei gazete 

de perete care n-a schim
bat articolele de multa 
vreme.

Articolele sînt bătrîne, 
Dar eu admit o indulgență : 
Aceasta, da, e consecvență, 
Că zici o vorbă — și rămine !

iși aduna 
într-un cot și spuse :

— Cînd am ajuns la Hunedoa
ra, m-au botezat „rebut” fără să 
se uite la mine și m-au trimis aici, 
la oțelăria electrică, să mă sfîrtece 
și să mă azvîrle în foc. 1 ristă soar
tă, frățioarc, vai de aliajul meu I 
Călăii mei sînt gestionarul cu ma
terialele recepționate Alăgherușan 
Teofil, șefii de depozite Gall Iosif și 
Nichifor Ștefan și controlorul Ben
ko Iosif. Și acum, dă.-mi mîna. 
Adio !•

In clipa următoare flacăra, su
durii s-a aplecat peste bietul ar
bore și a început să-l taie. In cinci 
minute era făcut bucăți și aruncat 
în cuptor.

Iată împrejurările tragicei morți 
a arborelui cotit. Unsprezece mii 
de lei zvîrliți în foc. Nu e păcat 
de ei ?

I. FIORIAN

<----------
«-------

<--------
Direcțiile unor instituții 

nu răspund criticilor aduse 
prin ziarul nostru decît cu 
foarte mare întârziere (de 
pildă O.C.L. produse in
dustriale e restantă cu un 
răspuns din 17 XII. 1958) 

De ce uitați de noi ? V-am supărat? 
Prioit-am lucrul prea la suprafață ? 
Ori, poate, cum se-ntîmplă azi în 

viață.
Cel care-a scris, a scris... adevărul?

Țoale rezervele interne In slujba reducerii prețului de cost

‘Jn ofelăria SfJîartin nr. 1 să se lucreze 
mai economic

\ Intr-un articol apărut în ziarul 
s nostru la începutul acestui an, 
7 colectivul de muncă din secția oțe- 
i lărie nr. 1 a combinatului era cri- 
) ticat pentru slaba preocupare de 
\ care dădea dovadă în ceea ce pri- 
< vește îmbunătățirea calității oțelu- 
C lui. Era deci de așteptat ca pe par- 
f curs să fie luate măsurile cuvenite 
. care să ducă la scăderea procentu- 
? lui mare de rebuturi. Ori, în mod 
? practjc acest lucru nu s-a întîm- 
/ plat. Dimpotrivă. O serie de lip- 
S suri și deficiențe care au existat 
Ila începutul anului, nu numai că 

nu au fost înlăturate, ci unele din 
ele au luat proporții și mai mari, 
lucru ce a atras după sine crește
rea continuă a rebuturilor și nerea- 
lizarea sarcinei de reducere a pre
țului de cost.

Astfel, în cursul lunii ianuarie 
prețul de cost pe sortimente, cu ex
cepția oțelului necalmat a fost de
pășit. De pildă, la oțelul calmat 
prețul de cost pe tona de oțel a

fost depășit cu 207,80 lei, la cel 
aliat cu 92,74 lei, iar la cel fosforos 
cu 58,88 lei. Această situație se 
datorește pe deoparte utilajului de 
turnare al cărui consum s-a depă
șit cu 36,6 kg pe tona de oțel, 
depășirilor de silico-mangan, sili- 
co-calciu, combustibil și energie și 
în mod deosebit rebuturilor exage
rate după laminare In luna febru
arie prețul de cost pe torn. de oțel 
a fost de asemenea depășit. Rebu
tul a constituit și de astă djată 
principala cauză care a grevat 
prețul de cost. Spre exemplu, nu
mai după procesul de laminare s-a 
înregistrat peste 700 tone rebut 
ceea ce înseamnă peste 1 000.000 
lei.

Analiza cauzelor care au deter
minat producerea în cele două luni 
a unei tone de oțel la un preț de 
cost foarte mare, dovedește că or
ganele politice și administrative 
din secție nu au ținut cont de sezi- 
sările ziarului, a muncitorilor din

secție că n au studiai in aprofun
zime adevăratele cauze ce au dat 
naștere la rebuturi și l i consumuri 
mari de fero-alîaje, combustibil și 
energie. In același timp, conduce
rea secției (inginer Popescu Mir
cea), organizația de partid (secre
tar Toma A,) și comitetul sindical de 
secție (președinte Petrovki A- 
lexandru) n au mobilizat întreaga 
masă de muncitori, ingineri și teh
nicieni pentru ca fiecare la locul 
său de muncă să descopere cauze
le șl să găsească căile de reduce
re a prețului de cost. Se vor găsi 
unii să spună că s-au ținut în a- 
ceastă direcție ședințe de analize, 
că s-a discutat în consfătuirile de 
producție etc. Intr-adevăr, în cursul 
lunii ianuarie și februarie au avut 
loc mai multe ședințe în problema 
prețului de cost. Trebuie spus însă 
că în acele ședințe nu s-a analizat 
temeinic, documentat și cu spirit 
de răspundere situația rebuturilor



—' Uzina noastră

participă la acțiuni 
de folos obștesc

NOTE

Munca voluntară a deyeriit o tra
diție scumpă tineretului. Pilda bri
gadierilor de pe șantierele,. națio- 
nale de refacere a țării,•> ca și a ce- 
lor care au lucrat pe marile șan
tiere ale construcției socialiste, în
suflețește tineretul' la noi fapte 
patriotice.

Dînd viață sarcinilor stabilite de 
ce! de-al 11-lea Congres al U.T.M. 
și indicațiilor primite din partea 
C.C. al U.T.M., Comitetid orășenesc 
U.T.M. din Hunedoara a intensifi
cat munca politică în vederea mo
bilizării maselor largi ale tineretu
lui la acțiuni patriotice de muncă 
voluntară. Ca urmare a măsurilor 
luate, «în cadrul organizațiilor ute- 
miste din întreprinderile, institu
țiile și școlile din orașul nostru au 
fost create un număr de 92 brigăzi 
de muncă patriotică, in care s-au 
înrolat 2.380 băieți și fete. Tinerii 
au prestat pînă în prezent circa 
7.900 ore muncă voluntară la co

lectarea unei cantități de 231,5 tone 
fier vechi, descărcarea vagoanelor 
cu cocs și minereu, înfrumusețarea 
secțiilor și sectoarelor, gospodări
rea mai bună a șantierelor de con
strucții etc., contribuind pe această 
cale la îndeplinirea sarcinilor puse 
în - fața oamenilor muncii de Ple
nara C.C. al P.M.R. din noiembrie 
anul trecut.

Brigăzile de muncă patriotică din 
C.S.H. și grupul Școlar profesional, 
de exemplu, au descărcat în luna 
februarie 200 tone minereu de fier, 
cocs și resturi de cărămidă refrac
tară. Merită a fi subliniat faptul 
că brigada de muncă patriotică de 
la fabrica de dolomită, condusă de 
tînărul Novicov Ion a izbutit să 
încarce și să expedieze fabricii de 
aglomerare într un timp relativ 
scurt 58 tone praf de cocs, care 
echivalează cu o economie de 10.055 
lei. La această sumă, cei 19 tineri 
de- aici au mai adăugat încă 1.200

----------

A.-----------|n urma vjefjj :
9

Unele brigăzi de U.T.M. formate 
în scopul măririi producției de me
tal, au rămas în urma vieții. Vina 
Centru acest lucru o poartă organi
zațiile U.T.Aă. din cadrul C.S.H. 
care nu controlează și nu conduc 
în mod competent tineretul la lo
cul de producție. Putem arăta de 
pildă brigada de tineret de la fur
nale 1-4, sau brigada 111-a de la 
O.S.M. I, care desfășoară o slabă 
activitate în procesul de produc
ție. nu colaborează cu comitetul 
sindical de secție pentru buna or
ganizare a întrecerii socialiste etc. 
In aceeași situație se găsesc și

brigăzile de tineret de Ia uzina 
cocso-chimică, alimentarea oțelăriei 
vechi și altele care nu se situează 
în fruntea luptei pentru îndeplini
rea sarcinilor de producție.

Așa stind lucrurile, credem că a 
sosit timpul ca organizațiile de 
U.T.M. din cadrul combinatului, 
să analizeze această situație și să 
ia astfel de măsuri incit brigăzile 
de tineret să-și trăiască adevărata 
lor viață.

VERBUNCU PETRU 
activist al Comitetului U.T.M.

C.S.H

O
Tinărul instalator 

Uzum Tănase de la 
laminorul 650 se nu
mără printre fruntașii 
in muncă. El depășeș-l 
te zilnic norma in 
medie cu 10-15 la sută.

In foto: U zum Tă
nase verificînd buna 
funcționare a unui 

.grup electrogen.

lei obținuți, de pe urma valorificării 
fierului vechi.

Cu același avînt - muncesc și ti
nerii din brigăzile de muncă pa
triotică din I.C.S.H. Ei au adunat 
de pe șantierele de construcții ma
teriale în valoare de peste 200.000 
lei. Ei au mai amenajat un drum 
de acces pe o distanță de 200 me
tri în cvart&i ul de locuințe mun
citorești de lîngă poșta nouă. Bri
gada nr. 3 de muncă patriotică 
condusă de tovarășul Țață Nicolae, 
de pildă, este fruntașă în aceste 
acțiuni.

Cu toate aceste realizări, în ac
tivitatea organizatorică mai sînt 
încă lipsuri, în special în privința 
atragerii mai largi a tinerilor la 
acțiunile de muncă voluntară. Une
le brigăzi de muncă patriotică din 
instituții duc o activitate formală, 
deoarece n-au primit sarcini con
crete.

Comitetul orășenesc U.T.M. n-a 
respectat întrutotul regulamentul 
brigăzilor de muncă patriotică ela
borat de C.C. al U.T.M. Așa se 
face că nu toate brigăzile create 
au primit drapele și caiete de evi
dență, în care să fie trecute rezul
tatele muncii obținute de tineri. 
Nt.i în suficientă măsură s au ocu
pat unele organizații U.T.M. de a 
repartiza brigăzilor obiective impor
tante, rezumîndu-se doar la acțiuni 
sporadice de mică amploare.

Este necesar ca în viitorul apro
piat, Comitetul orășenesc U.T.M. să 
îndrume activitatea brigăzilor de 
muncă patriotică spre obiective de 
importanță mai mare care să stimu
leze elanul și forța tineretului. Re
zultatele muncii brigăzilor să fie 
urmărite îndeaproape, iar cete 
fruntașe să fie date drept exemplu de 
hărnicie și devotament în muncă, fn 
felul acesta rolul brigăzilor de 
muncă patriotică se va ridica pe o 
treaptă superioară, ceea ceva con
tribui la atragerea unor mase cît 
mai largi de tiperi la acțiunile pa
triotice.

V. FOGȘENEANU

„JT( ă r u n f i ș“
Mă urc în autobusul I.G.O. pe 

ruta Hunedoara-Deva. La casă e 
tovarășa Neagoe Elena.

-— Vă rog un bilet pînă 
Deva.

— 6,50 lei — îmi răspunde.
Ii. dau 7 lei și aștept restul.
Caserița nu spune nimic. Mă 

așez alături pe o bancă, crezînd 
că pentru moment nu are mărun
țiș. Călătorii unul după altul cer 
bilete. Unii plătesc 6.50 exact. Al
ții, din lipsă de mărunțiș, dau cite 
7 lei și, la fel ca mine, așteaptă.

Cit ai bate din palme, caserița 
scoase cîțiva lei „ciubuc".

Ne apropiem de Deva.
Tovarășă caserița, nu mai dați 

restul la oameni 2 — o intreb.

la

da, dumneata. Pentru 
am mărunțiș.
bine, cu ceilalți tovarăși

— N-am mărunțiș. c
Intre timp cineva îi șoptește) 

că sînt de la ziar. Caserita facil > 
fețe. ' )

— Tovarășe, alo, poftiți restul,\ 
strigă caserita. ’
- (?D
— Da, 

dumneata
— Dar

cum rămîne ?
— Dumnealor sînt mai îngădu

itori...
— Și eu sînt îngăduitor — l-am 

răspuns. Nu știu însă dacă con
ducerea I.G.O. te va mai îngădui 
pe dumneata în această funcție.

Așa stind lucrurile, mai poate 
fi vorba de un ,.mărunțiș" ?.

G. BACIU

Sf/iici neplăceri
Orariul serviciului de expediere 

a cotețelor din cadrul poștei e 
afișat vizibil lîngă ghișeu : 7-21. 
Dar să nu faceți imprudența să 
mergeți acolo în jurul orei șapte 

că vă păcăliți. Nu veți fi 
trebui să așteptați « 

a-

seara,
servit. Va 
bună bucată de vreme, să se 
dune lîngă dumneavoastră zeee-

douăzeci de oameni, fiindcă func
ționara e plecată.

Pentru ce, oare ? o veți întreba 
la înapoiere

Ca să deplină banii la bancă.
Sigur, e și aceasta o măsură 

chibzuită, dar nu se poate asigu
ra un orariu precis, un serviciu 
continuu, ca să nu provoace ne
ajunsuri cetățenilor ?

M. ALEXANDRU

Fierul vechi colectat =— 
—— să fie expediat la timp

Mobilizați de organizațiile U.T.M., 
tinerii din combinatul siderurgic 
au colectat în ultima vreme însem
nate cantități de fier vechi. O par
te din metalul strîns a și fost ex
pediat oțelarilor, iar alta așteaptă 
ziua cînd se va găsi cineva să-l 
ridice din locurile depozitate. Bu
năoară, în fața birourilor oțelăriei 
vechi stă de mai multă vreme o 
cantitate de circa 15 tone de metal 
strîns de tinerii de la laboratorul

central. Aceeași situație poate fi în- 
tîfnită și în secțiile furdale 1-4 
uzina cocso-chimică, hidrotehnic și 
altele.

împotriva celor care manifestă 
dezinteres față de acțiunea de va
lorificare a fierului vechi, și îndeo
sebi a celor de la serviciul produc
ție, colectivul de conducere al com
binatului este chemat s< ia de înda
tă măsuri și să-i oblige să ridice 
la timp cantitățile de metal strîns.

..................— ♦♦♦♦♦* ■--------------------------- • ~ ' -
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Activitatea cercului radio-amatori 
în plin progres

pe categorii de defecte și depășirile 
de consumuri specifice și nu s-a 
pornit o largă și susținută acțiune 
în acest sens.

Fapta! că mai în fiecare ședință 
și adunare s-a vorbit mai mult la 
modul general a dus Și pe mai de
parte la nerespectarea tehnologiei 
prescrisă pe faze de operații șT la 
alte abateri. Spre exemplu, au fost 
cazuri cînd în luna februarie din 
lipsă de materiale și mai ales de 
interes din partea maiștrilor și topi
torilor (schimburile Munteanu și 
tineret) dozarea unor șarje s-a făcut 
incorect, iar altele s-au elaborat 
fără un control permanent asupra 
formării zgurii, fapt ce a condus la 
elaborarea șarjelor fără bazieități 
corespunzătoare la zguri, cauzînd 
rebuturi însemnate prin nedegazei- 
ficarea suficientă a oțelului.

încălcări ale disciplinei tehnolo
gice au avut Joc și în hala de pre
gătire a ansamblelor și in cea de 
turnare.

Abaterile ce au avut ioc de la 
prescripțiuniie tehnologice își au 
rădăcina și în organizarea defectu
oasă a întrecerii socialiste: între
cerea dintre topitorii de la cuptoa
re și muncitorii din cele două hale 
se desfășoară pe baza obținerii a 
cît mai multe puncte în ee priveș

te tonajul, numărul ansamblelor 
montate și a șarjelor turnate. Gă 
acest sistem stimulează sau nu lup
ta și pentru calitate, după cite se 
observă nu interesează pe nimeni.

Plenara G.G. al P.M.R. din no
iembrie anul trecut a atras în mod 
serios atenția asupra necesității 
luptei privind reducerea procentului 
de rebuturi, cale principală de re
ducere a prețului de cost. In lu
mina celor arătate de plenară și 
a faptelor negative existente în 
secț.a I-a oțelărie, organizația 
de partid, conducerea secției 
și comitetul sindical trebuie 
să ia toate măsurile tehnico-orga- 
nizatorice și politice care să ducă 
la lichidarea tuturor cauzelor ce 
dau naștere la rebuturi și la de
pășiri de consumuri specifice, să 
se preocupe de descoperirea și va
lorificarea acelor rezerve interne 
încă nefolosite care pot contribui 
la reducerea prețului de cost. Un 
mare accent trebuie să se pună 
înainte de toate pe respectarea în
tocmai a prescripțiunilor tehnolo
gice de fabricare a oțelului, pe 
montarea în hune condițiuni a an
samblelor șl oalelor de turnare, pe 
turnarea corectă a șarjelor pentru 
a se evita stropirea cochilelor. Cît 
privește reducerea rebuturilor prin 
defectul de retasură, este necesar* 
ca șarjele să fie dozate în așa fel 
îhcît sâ nu se topească moale, în

care caz oțelul nu poate fi degaze- \ 
ificat, iar Ta topirile tari să nu se / 
lucreze cu viteză mare de decarbu- c 
rare în ultima perioadă a șarjei. ) 
Adică să se respecte perioada de < 
fierbere fără minereu. (

Pentru reducerea consumului de S 
utilaj la turnare, maiștrii și ingine- C 
rii de schimb să supravegheze în / 
deaproape munca oamenilor pentru 1 
ca turnările să se execute de bună ) 
calitate, fără stropiri și blocări ale > 
ansamblelor de turnare, iar dez- \ 
balerea lingourilor să se facă cu a- < 
tenție, nu cum procedează unii ma- e 
caragii de pe console care trîntesc ) 
lingourile pe podurile de turnare S 
și sparg maselotele și cochilele ) 
Măsuri se impun și în privința re- \ 
ducerii consumurilor de fontă proa- \ 
spătă care în luna februarie a atins / 
cea mai mare limită din istoria o- c 
țelăriei, pe recuperarea scoarțelor ) 
existente în secție, a cărămizilor de s 
la rine și uși, pe o mai bună gos- \ 
podărire a materiilor prime și ma- < 
terialelor. Toate acestea, cît și mun- \ 
ca politică de educare a oamenilor < 
în spiritul atitudinii socialiste față r 
de bunul obștesc, trebuie să ducă ' 
la înlăturarea tuturor lipsurilor și l 
deficiențelor legate de procentul \ 
de rebuturi, pentru ca tona de oțel < 
să fie produsă la' un preț de cost \ 
cit mai scăzut. /

A. STRAilOVEANl <

Dornici de a pătrunde în taine
le electrotehnicii și radiotehnicii, ti
nerii din orașul Hunedoara își în
sușesc în cadrul cercului de radio- 
telegraîie de pe lîngă Comitetul oră
șenesc A.V.S.A.P7 cunoștințe de ex
ploatare a stațiilor radio, noțiunile 
de bază ale electrotehnicii, radio
tehnicii de recepție și transmitere 
morse.

in scopul de a și însuși limbajul 
undelor electromagnetice, tineri ca 
Boldi» Emil din C.S.H., Circa Ho
ra și Potopeanu Emil din grupul 
școlar profesional Hunedoara, re
cepționează cu bune rezultate seni
nele și semnalele morse și cunosc 
destul de bine alfabetul radio-tele-

grafistului. Ca o continuitate a acti
vității de radio și a cunoșințelor 
radio-amatoricești însușite în anii 
precedenți, tovarășii Ispravnicu 
loan și Ozon Dumitru din C.S.EI. 
și-au construit stații de recepție in
dividuale și stabilesc numeroase 
legături radio cu tinerii radio-ama- 
tori din Uniunea Sovietică și țări
le de democrație populară.

Activitatea de radio în orașul 
Hunedoara e în plin progres și toți 
doritorii de a se iniția în acest do
meniu se pot adresa zilnic comite
tului orășenesc A.V.S.A.P.

instructor A.V.S.A.P,
MlHAILA 1OAN

Un grafic
In incinta secțiilor chimice de la 

cocserie, panoul de onoare al frun
tașilor și graficul de producție 
sînt așezate 'in fața atelierului lă
cătușilor.

Par.oul îți atrage atenția fără 
să vrei. Este îngrijit. Bunăoară 
acum stau afișate fotografiile to
varășelor Rozalia Rezmuveș, a in
ginerei Margareta Mazuru, Rodica 
Someșan și a altor fruntași în pro
ducție.

Te cuprinde însă indignarea cînd 
îți arunci privirea peste graficul... 
gol — fără nici un nume de om, 
fără să oglindească măcar realiză
rile uneț echipe sau ale unui 
sohiftib, Și unde mai pui că are și

dat uitării
o rubrică specială pentru „obser
vații”. Nu s a găsit nimeni de ia 
secțiile chimice să dea întrebuințare 
măcar acestei rubrici, în care sa sem
naleze „observațiile** necesare com
pletării graficului.

ideea ca panoul fruntașilor și gra
ficul de producție să fie la un loc e 
bună. A sitei, ele pot ridica mai 
mult rolul stimulativ în întrecere. 
Să nu existe oare întrecere și oa
menii să nu aibe aici realizări ? 
Asta e imposibil. Sînt de toate, dar 
graficul continuă să stea gol. Este 
gol pentru că există comoditate 
și lipsă de interes din partea corpi' 
telului &iiidical, ___ .1



Uzină noastră

Tinerii laminatori---- — Citeva acțiuni tinerești
au redus rebutul

A existat în secția laminoare o 
perioadă de timp cînd procentul de 
rebuturi era foarte mare. Alături de 
ceilalți luminători mai în vîrstă, 
părtași la risipa mare de metal 
care se făcea prin rebut și care 
greva prețul de cost, era și numă
rul destul de mare de tineri ce lu
crează în această secție de bază 
a combinatului.

Pentru a se curma situația care 
se crease, conducerea secției a 
luat o serie de măsuri cu caracter 
tehnico-organizatoric, iar organiza
ția U.T.M. ă trecut la intensificarea 
muncii politice în rîndu! tineretului, 
pentru descoperirea și înlăturarea 
deficiențelor ce dădeau naștere la 
rebuturi. Activitatea brigăzilor de 
tineret a fost îndreptată mai întîi 
spre ridicarea calificării profesio
nale a tinerilor la locurile de mun
că. spre organizarea mai judicioasă 
a procesului de producție, descope

rirea și valorificarea rezervelor in
terne existente în cadrul secției etc. 
In același timp, brigăzii de la linie 
condusă dc tînărul Povei loan i s-a 
cerut să respecte prescripțiunile 
procesului tehnologic și să întăreas
că disciplina socialistă a muncii; 
brigăzii de la cuptoare in fruntea 
căreia se găsește uteniistul lonescu 
loan să acorde o mai mare atenție 
încălzirii lingourilor, pentru a redu
ce astfel arderile, iar responsabilu
lui de brigadă Florea Teodor de 
la întreținere, să supravegheze mai 
îndeaproape funcționarea agregate
lor și să efectueze toate reparațiile 
la timp și de bună calitate.

Acțiunea multilaterală de reduce
re a rebuturilor a dat rezultate 
bune. De pildă, în cursul lunii tre
cute schimbul tineretului a reușit 
să reducă rebuturile cu 60,5 ia sută 
față de cifra admisă.

In anul acesta comitetul organi
zației de bază U.T.M. de la lamino
rul bluming și a fixat ca sarcină 
să mobilizeze tineretul, brigăzile 
de muncă patriotică, la efectuarea 
a 30.000 ore muncă vountară. De 
pildă în prima jumătate a lunii 
martie au fost efectuate LOCO ore 
muncă voluntară, timp in care s-a 
colectat pese 45.000 kg. fier vechi. 
Organizația U.T.M. de la atelierul 
mecanic al laminorului bluming a 
mobilizat pe toți utemiștii la mun
că voluntară pentru înfrumuseța
rea 
kg. 
fost

aleelor și colectarea a 5.000 
de metale neferoase, care au 
predate la I.C.M.
Inițiativa tinerilor reșițeni pen- 
economisirea metalului a fosttru

îmbrățișată eu entuziasm de lami-

innatorii de la bluming. Astfel 
luna februarie ei au economi it 
1.723 tone metal. In luna martie 
s-or mai economisi încă 500 tone.

* Gomitetul organizației de bază 
U.T.M. a desfășurat o susținută 
muncă de mobilizare a tineretului 
la lupta pentru cît mai multe eco-* 
nomii în producție. Totodată au 
fost stabilite și mijloacele prin care 
se pot realiza economii. Astfel, în 
eontul de economii al tineretului de 
la bluming se va trece circa 
100.000 lei pe lună martie, sumă 
ce va fi realizată prin reducerea 
consumului specific de diferite ma
teriale. combustibil, energie electri
că, precum și prin confecționarea la 
atelierele proprii a unor piese de 
schimb din materiale recuperate.

* In această lună comitetul 
U.T.M. este preocupat de crearea 
a 5 brigăzi de producție pentru 
îmbunătățirea activității ajustorilor, 
lăcătușilor, electricienilor și a cup- 
torarilor de la cuptoarele adinei. 
Pe lingă aceasta se vor deschide 
6 cursuri de minim tehnic pentru 
diferite specialități.

J'S '■—J '—J '—J '—l '-—J '—Ji J

[Figuri de fruntași]

De la O. C. r. Aprozar
Urmărind satisfacerea cerințelor 

mereu crescînde ale oamenilor mun
cii huriedoreni, conducerea O.C.L.- 
Aprozar a întreprins o serie de mă
suri pentru o mai bună aprovizio
nare cu legume și zarzavaturi. In 
baza planului de aprovizionare, în 
cursul lunilor februarie și martie 
unitățile de desfacere O.C.L. - A- 
prozar au și fost aprovizionate cu 
peste 250 tone cartofi, 9 tone nuci, 
15 tone fasole și alte produse ca: 
rădăcinoase, ceapă, usturoi, legume 
conservate.

In perioada 18 februarie 10 
martie» unitățile Aprozar au distri
buit populației 20 tone ceapă.

Săptămîna trecută s-au pus

în vînzare și legume noi de sezon, 
ceapă din producția acestui an. Se 
așteaptă ca începînd de săptămîna 
viitoare unitățile socialiste din re
giunea Stalin să livreze de două 
ori pe săptămînă ardei, roșii și cas
traveți.

❖ Luna aceasta de la Peșteana, 
raionul Hațeg, pe baza achiziții
lor, unitățjje Aprozar vor primi și 
distribui 10 tone mere.

Pentru o mai bună deservire 
a populației in curînd vor fi în
ființate încă două unități noi dc 
desfacere: una în cartierul O. T. 
și alta la O.M. în apropierea șco
lii medii de 10 ani.

— ***----- : -----
EXPOZIȚII ÎN MAGAZINE

La magazinul de confecții din 
strada Molotov in cadrul „Lunii 
confecțiilor de primăvară" a fost 
organizată o expoziție cu vînzare.’

In cadrul magazinelor metalo- 
chimice și sticlărie zilele acestea vor 
începe pregătirile pentru organiza
rea „lunii curățeniei" și a „lunii 
sticlăriei". In această privință au și

fost luate măsurile necesare pentru 
aprovizionarea magazinelor cu 
mărfuri, atît ca volum cît și ca 
structură. Astfel magazinul me- 
talo-chimic din Piața Libertății a 
primit o parte din articolele mult 
solicitate în acest sezon, ca vopse- 
le-uleiuri, pămînturi colorate, albol, 
diferite articole de fierărie etc.

Cupa ziarului „Uzina noastră*4 

întrecerile clin cea de-a doua etapă
In etapa a doua a întrecerilor 

sportive organizate de ziarul ,,Uz'.- 
na noastră" aii fost programate 
concursuri de șah, volei și tenis 
de masă.

Ca o constatare de ordin general 
trebuie reliefată prezenfa la locurile 
de concurs a multor^ elemente tine
ri talentate care au acum posibili
tatea confruntării cu jucători mai

ruiinați, și unii și alții neaulnd de- 
cît de cîștigat din aceasta. între
cerile la tenis de masă și volei 
s-au desfășurat la un bun nivel 
tehnic, deși stntem la început de 
sezon și sălile pentru antrenamente 
continuie nu slnt suficiente in ora
șul nostru, față de marele număr 
al iubitorilor sportului.

Tenis de masă
Rezultatele tehnice înregistrate 

au fost următoarele :
SANATATEA (Gutman Z., Mo

canii E. Crișan E.) — SIDERUR
GIA : (Potopeanu /L, lavan R-, 
Olah R.): 5-2. Mai experimentați, 
cei trei sportivi de la Sănătatea 
au depășit pe tinerii lor concurenți, 
dar nu atît de ușor precum o arată 
scorul. Unul dintre rele mai fru
moase jocuri desfășurate pină azi, 
a fost cel dintre Gutman Zoltan 
(Sănătatea) și Potopeanu Anasta
sie (Siderurgia). Cu tin plus de 
rutină, cu lovituri de atac puter
nice de pe ambele părți și o apăra
re sigură, Gutman l-a întrecut pe

Potopeanu cu 2-0 (24-22; 21-12)
dar acesta din urmă la cei 15 ani 
pe care ii are dovedește calități in
discutabile, care bine îndrumate îi 
pot asigura o dezvoltare certă în 
această ramură sportivă.

ADMINISTRATIV C.S.li. (Șa- 
rovarov .4., Severineana I., Dă.neț 
I.) — Sănătatea (Gutman Z., Mo
canii E., Crișan E.) : 2-5.

C.S.4. (Prună N: Berceanu V. 
Pavel Gh.) — CORVINUL (Sîrbu 
D., Ardeleana V., Șocander I.) : 
1-5.

Adversara echipei feminine Co
merțul, formația colectivului Voin
ța, nefiind prezentă la masa de joc 
a pierdut întîlnirea cu 3-0.

FURNALIȘTII DE MIINE
( Urmare din pag. La cot. 2-3)

înfuriat pîrîiașul portocaliu de fon
tă. Loviturile, în contratimp ale ți- 
mităurilor (un fel de misirii cu 
care furnaliștii netezesc stratul 
protector al rinei abia se disting 
uneori în morăitul greoi al furnalu
lui. O observare atentă a elevilor 
te încredințează că nu sini la pri
ma lor lucrare de acest fel. Țimi- 
tăttl e mînuit de ei cu aceeași iuțea
lă și precizie dovedite de ortacii 
prim-topitorului Culda.

Nicoară Gheorghe pare un lujer 
răsărit printre tulpini mature, svel
te și puternice. Transplantarea sa 
cu doi ani in urmă, din mediul li
niștit și bogat in vegetație statorni
cit pe plaiurile comunei lina, în 
mijlocul coloșilor de metal și foc 
din Hunedoara, i-a schimbat nu 
numai drumul în viață, ci și vorba 
și portul, i-a strecurat in inimă un 
strop de mîndrie in plus. Mindria 
că e primul din familia lui care a 
rupt tradiția profesională moștenită 
din tată in fiu și in loc sd se de
dice păstoritului, ca majoritatea să
tenilor din lina, a apucat-o pe dru
mul marei uzine, atras de tainele 
fabricării metalului. Acum e in a- 
nul II al Școlii profesionale — cla
sa furnaliștilor. Trei zile din săp
tămînă le petrece alături de Iurca 
loan, Mărgineanu Ion și de alți 
elevi, în sălile de curs unde profe
sorii îi înarmează cu cunoștințe 
din domeniul tehnicii, iar alte trei 

\la furnale, unde sub îndrumarea « 
supravegherea directă a prim-topi- 

'forilor, a maiștrilor stabilesc armo- 
,nia dintre teorie și practică.

Gross Erhard pare mai familiari- 
’zat cu furnalul decît ceilalți colegi 
lai săi. E și firesc, anul acesta oa 
1 absolvi școala profesională și va 
, deveni furnalist în adevăratul înțe- 
>les al cuvîntului, direct productiv. 
'Zilele de practică din cursul șco- 
' tarizării l-au legat sufletește de 

'marile agregate, i-au dezvoltai con
tinuu dragostea pentru profesiunea

aleasă cu aproape 3 ani in urmă. 
Și Batea Ioachim — anul III — și 
/urca loan și Bujor Nicolae și Chi- 
ra Nicolae din anul II al clasei de 
furnaliști, care prin originea lor de 
baștină au stabilit la furnalele 
Hunedoarei o reprezentare geogra
fică completă a regiunilor patriei, 
își destăinuiesc prin muncă, inte
res și sirguință în dezvoltarea tai
nelor de care par învăluite furnalele 
— sentimentele ce li leagă de pro
fesiunea aleasă și de puternicul 
nostru centru industrial — Hune
doara.

Cunoscînd sentimentele elevilor 
furnaliști, cunoscînd grija profeso

rilor, a furnaliștilor In general, fa
ță de tinerele vlăstare, dispare ori
ce umbră de îndoială asupra schim
bului de miine al furnaliștilor. In
tr-un timp relativ scurt elevii de 
azi și furnaliștii de miine vor do
vedi ca și predecesorii lor Bartoc 
loan. Stoica Constantin și atîția 
alți furnaliști proveniți din rinduri- 
le școlii profesionale, ci au devenit 
oameni de nădejde pe care cons
trucția vieții noastre noi se poate 
bizui.

S. IONESCU

Tovarășul FLORICEL VASI- 
( LE e cunoscut în I.C.S.H. a- 
(. proape de la începutul primului 
( cincinal, cînd venise voluntar de 
( la Curtea de Argeș — 
(. sute de brigadieri — să 
(, pe șantier la făurirea 
[ construcții industriale de 
[ Hunedoarei-, Calculat în 
1 activ în organizația U.'t 
[ poi primit membru de partid s-a 

dedicat muncii culturale. In ca
drul direcției administrative fi
ind responsabil cu munca cultu
rală in comitelui de secție, spri
jinit de organizația de tineret, 
el a îndeplinit un important rol 
în munca pentru crearea brigă- 

(. zii artistice de agitație. Amil 
L trecut i-a fost încredințată mun- 
l ca de șef al serviciului de ca- 
(. zare pentru care depune o tnteri- 
(. sd activitate. Pe lingă sarcinile 
L profesionale, el este și im bin 
(propagandist la cercul de Isto- 
(. ria PiM.R. Gazeta de perete, 
(. al cărei colectiv îl conduce, 
( ultimul concurs organizat pe 
(regiune s-a. clasat pe locul II. 
r
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marilor 
azi ale 1 
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O luna și... mai mulți poeți
(Urmare din pag. II-a cof. 3-a)

bătută in 
însoțită de 
cenaclului, 
către mai 

literare. A

născut / Poezia a fost 
mai multe exemplare și 
o scrisoare din partea 
copiile au fost trimise 
multe ziare și reviste 
fost un succes deplin...

Ca să fim drepți pină la urmă 
era să se înttmple un necaz, din 
cauza titlului. Unul vroia să i se 
spună poeziei „Oțelul", altul a pro
pus „Șuvoiul de oțel", dar cineva 
din conducerea cenaclului a inter
venit ,,spunind că titlul este lipsit 
de poezie" — zău că avea dreptate! 
— și atunci a propus el unul plin

de poezie și ,inedit":
..Oțelarul și luna!

MIRGEA NEAGU

P. S. In ultimul moment am a- 
ftat că membrii cenaclului literar 
..„Amicii lunii" au trimis Uniunii 
Scriitorilor un „protest" împotriva 
unor poeți și prozatori din țară, 
care au .invadat" orașul pentru a 
scrie despre ,,niște furnale sau ote- 
lării".

Cum este posibil ? și-au zis ei. 
De ce să fim frustați de subiecte
le noastre ? Ce, la București sau 
Cluj sau Iași nu este tună ? De 
ce să nu se serie despre ea?

VOLEI
In cadrul întrecerii la volei s-au 

desfășurat partidele :
MONEDA - VOINȚA 2-1
BLUMING — ȘTIINȚA 1: 2 1.
Aducem și pe această cale la 

cunoștința jucătorilor că lipsa de la 
concurs în ziua respectivă, conform 
programărilor care apar în mod re
gulat în ziarul nostru, atrage de 
la sine pierderea întîlnirii. La trei 
nepre2entări, echipa este eliminată 
din întrecere.

it

Reamintim pariicipanților înscriși 
la întrecerile de tenis de masă că 
în etapa de duminică 22 martie au 
fost programate următoarele parti
de : Știința — Voința, Moneda — 
Siderurgia, C.S.A — Moneda, Vo

ința — Siderurgia, Sănătatea — 
C.S.4., Știința — Sănătatea

Deoarece etapa aceasta se va 
desfășura în sala de sport a clubu
lui C.S.A., — unde sînt condiții 
pentru a se desfășura întreceri la 
trei mese simultan — au mai fost 
programate următoarele partide: 
Știința — Șantierul TV si Șantierul 
II — Șanteru! I. întrecerile vor în
cepe la ora 9J30.

Etapa de joi
26 martie

TENIS DE AL4S.4. Săivraieu 
— Constructorul, Voința — Comer
țul, Constructorul — Voința, Să
nătatea — Constructorul, la băieți 
și Știința — Comerțul, la fete.

Partidele vor începe la ora 19, în 
sala de sport de la stadionul Cor- 
virutl.

Volei
Corvinut — C.S.A., Știința — 

Bluming. Locul de desfășurare a 
rărt/ps același: terenul Școlii pro
fesionale Primul joc va începe la 
ora 16.

Șah
Știința II —- Sănătatea, Corvinut 

— Moneda, Moneda — Sănătatea, 
Corvinut — Știința H. Așa cum S-a 

mai anunțat, întilnirile se vor des
fășura în sala clubului Alexandru 

Sahia cu începere de la ora 17.
1. ALEXANDRU și 

MARIN NEAOȘ U
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