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Indici înalți — producție mărită

tone 
mai 
pînă

1
schimburi au fost

adică cu

ale ziarului
Corespondenții voluntari 
antene vii

ziarului nos- 
perioada ac- 
muncii crea
și ccnstruc- 

celorlalte co
se străduiesc

întreaga activitate a 
tru este îndreptată în 
tuală asupra oglindirii 
toare a siderurgiștilor 
torilor hunedoreni și a 
lective de muncă care 
să transpună in viață hotărîrile ple
narei C.C. al P.M.R. din anul tre
cut cu privire la dezvoltarea econo
miei naționale pe anul 1959. In a- 
ceiași timp, în coloanele ziarului o- 
cupă un loc important materialele 
de diferite genuri care vorbesc des
pre minunatele realizări obținute de 
siderurgiști și constructori în cin
stea zilei de 1 Mai.

Q buna parte din materialele ce 
apar în paginile ziarului „Uzina 
noastră", aparțin lucrătorilor dm 
redacție, colaboratorilor mieriii și 
externi. Altele însă poartă semnă
tura multora dintre corespondenții 
voluntari ai redacției. In numeroa
sele scrisori trimise redacției de la 
începutul anului și pînă acum, co
respondenții au scris despre avînlul 
întrecerii al muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor cu care lucrea
ză, despre succesele obținute în lup
ta pentru sporirea producției de 
metal pc seama Îmbunătățirii indi
cilor de utilizare a agregatelor, 
creșterea . productivității muncii și 
reducerea prețului de cost. De ase
menea, ei au. inforniăt la timp zia
rul despre inițiativele prețioase aie 
oamenilor muncii aflați in întrevere, 
introducerea in producție a realiză
rilor rioi ale științei și tehnicii, rea
lizările social-ciiiturale, marile con
strucții siderurgice, despre munca 
entuziastă a brigăzilor de muncă 
patriotică și a cetățenilor din ora
șul nostru etc. Demn de remarcat 
în această direcție sînt articolele 
apărute în ultima vreme în ziar sub 
semnătura corespondenților noștri 
voluntari : Vițel Fănică, Roman Ni
colae, Simihăianu Vasiie, Borzaș 
Tiberiu, Verbuncu Petru, Jehei Ni
colae, 
mulți 
mația

Mutică Mihai, Raț Martin și 
alții. Spre exemplu, în 

intitulată : „Răsplata
inîor-
unor.

aManifestări închinate 
zecea aniversări a 

mondiale pentru
. Se împlinesc zece ani dc la Con

gresul din Paris-Praga care a avut 
loc în unul 1949, eveniment in urma 
căruia a luat naștere mișcarea mort- 

i dială a partizanilor păcii. Cu prile
jul acestui eveniment, Comitetul de 

luptă pen'ru pace din orașul nostru 
organizează în perioada 18-25 apri
lie mai multe manifestări în cadrul 
cărora se vor prezenta conferințe a- 
vînd ca temă zece ani de la înfiin
țarea mișcării Mondiale a partizani
lor păcii.

Astfel de adunări au și avut loc 
în Ziua de 2D aprilie în cadrul Șco
lii Medii și Grupul școlar din orașul 
nostru. La conferința care a avut 
loc la grupul școlar, de pildă, a vor
bit despre situația internațională 
și lupta popoarelor din lumea întrea
gă și a poporului nostru pentru 
pace, profesorul Ungur loan. 

strădanii" care a apărut în ziarul 
nr. 718, corespondentul Tehei Nico
lae vorbește despre faptul că în ur
ma succeselor dobîndite colectivului 
de muncă din atelierul strungărie 
— sectorul de exploatări și repara
ții auto și utilaje I.C.S.H. — i s-a 
decernat „Drapelul de secție frun
tașă pe sector", iar coresondentul 
Mutică .Mihai în articolul ,,Oțeia- 
rii consolidează realizările dobîn
dite" informează cititorii despre fru
moasele succese ale topitorilor de 
la noile cuptoare Mărim închinate 
zilei de 1 Mai. Și asemenea exem
ple în care corespondenții voluntari 
informează la timp ziarul cu tot ceea 
ce este nou, înaintat, pot fi date 
multe.

Pe lingă descoperirea șt promo
varea noului, popularizarea metode
lor înaintate de lucru, a inițiativelor 
apărute și a fruntașilor, etc., cores
pondenții 
scrisorile lor și uneie 
manifestă în diferite 
activitate, iau poziție 
potriva birocraților și 
irînează inițiativa creatoare a ma
selor. In nota sa trimisă ziarului — 
de pildă — și care a fost publicată 
în nr.. 713, corespondentul Bolea 
Florian a criticat conducerea sec
ției biuming pentru slaba preocupa
re în ce privește apro\ izionarea 
muncitorilor de acolo cu apă pota
bilă, în vreme ce tovarășul Andruț 
Mircea in nota ,,Suburbia vitregită" 
din 8 aprilie a luat poziție hotărită 
față de atitudinea conducerii coope
rativei „Unirea" din Hunedoara 
care a desființat subfiliala din su
burbia Boj. Asemenea sezisări criti
ce în urma cărora s-au luat măsuri 
de îndreptare au mai fost trimise 
ziarului și de alți corespondenți vo
luntari.

In întrecerea ce o desfășoară în

noștri critică cu tărie în 
lipsuri ce se 
sectoare de 
hotărîtă mi

celor cea

4
Din carnetul corespondentului voluntar
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Tinărul Lazăr Petre face parte * * 
dintr-o brigadă de instalatori, ț 
Muncitor destoinic, luptă ai aiurit 
de tovarășii săi pentru a da 
viață lozincii „Laminorul de -650 
gata pentru rodajul general în 
cinstea zilei de 1 Mai".

(Continuare in pag. II a col. 4-5)

Omul din fața micului cuptor 
mai privi odată prin deschizătura 
ușii la bucățile de mclal încălzite 
la o mie și ceva de grade, st rinse 
zdravăn, cu putere, cîrhgul de 
fier in nună și intruducîndu-l înă
untru prinse o țaglă și o trase a- 
jarâ. Cu o repeziciune caracteris
tică oamenilor aflați in plină în
trecere, muncitorul Ursu Francisc 
apucă cu uri clește bucata dc oțel 
înroșit și o tîri iute pină in fața 
laminorului. Aici, utemistul Rusa 
Nicolae ajutat de cîrligașul Mihă- 
elea Dumitru o înșfăca între ghea 
rele unui alt clește șt intr-o clipă 
o introduse în primul calibru. Ic
nind sub apăsarea voiturilor, bu
cata de metal se lungi și căzu 
brusc pe platoul din spatele lami
norului. De acolo, ea fu cuprinsă 
de alți doi oameni — Hangan Du
mitru și Mitu loan — și introdusă 
din nou in cajă. Și așa, din mină

Tineri la muncă
In afară de munca ce o depun in 

procesul de producție, tinerii din ca
drul sectorului exploatări și repara
ții utilaje I.C.S.H. iau parte activă 
și la diferite acțiuni de folos ob
ștesc. In ziua de ÎS aprilie, de pil
dă, un număr de peste 200 tineri 
din acest sector au lucrat prin mun
că voluntară la săparea canalelor ce 
se execută in Piața nouă pentru in
troducerea unor conducte și la cură
țirea terenului din jurul clubului-

in mină, țagla care la început era 
doar o bucată de met d trecu prin 
caja de laminare de vreo șapte
sprezece ori pirul cirul luă forma 
definitivă, dorită. Prin aceeași fi
lieră și același drum, au parcurs 
apoi rind pe rind. toate celelalte 
bucăți de metal aflate in pintecul 
cuptorului ce du 
sub presiunea 
puternică a gaze
lor de cocs...
Șeful de schimb 

tinărul candidat 
de partid Luca 
loan, era și el la 
datorie. Stătea 
deoparte, supra
veghind cu aten
ție procesul 
de laminare. Pe 
fața lui tinără, aprinsă de dogoa
rea cuptorului, stăruia însă o um
bră de amărăciune, Întrebat ce 
anume îl frămînlă, el dădu din

tlăpraznic

„Lemn la bmolnu în zilele lut Octombrie 1917“ tablou de M. Sn- 
colov. Lucrarea reprezintă pe V. I. Lenin în timp ce distribuia ordinele 
de luptă partid punților la insurecția armată.

Vîrf de produc|Ie Ia ofel&rla 
nouă

v'X/'xz S-/~VX/'X/'V-v '

In ziua de 20 aprilie topitorii noii 
oțelării Martin au realizat un suc
ces deosebit în cinstea zilei de 
Mai. In cele trei 
elaborate 8 șarje de oțel, 
2 șarje mai mult decît sarcina pla-

Șiderurgișlii hunedoreni în între
cere cu meialurgiștii reșițeni obțin 
deosebite succese în cinstea zilei 
de 1 Mai. Prin îmbunătățirea in- 

agregatelor în 
ei au dat pes-

dictlor de utilizare a 
perioada 1-20 aprilie 
te plan:

— 4.024 tone cocs
— 3 486 tone aglomerat;

metalurgic ;

de folos obștesc
cinema O.M. de unde s-a transpor
tat 10 mașini cu cărămidă și prefa
bricate.

hi total, in acea zi, tinerii din 
sectorul exploatări și reparații utila
je I.C.S.H. au prestat peste 400 ore 
muncă voluntară. S-au evidențiat 
cu acest prilej tinerii Diaconescu 
Constantin, Vrinceanu Vasile, Baba- 
lîc Gicu și mulți alții.

T. NICOLAE 
corespondent

cap și răspunse:
Ce să am ? — mai nimic. Atit 

că sînt cam necăjit că reparația 
accidentală de ieri de la cureaua 
de transmisie a laminorului ne-a 
cam dat peste cap taol > socotelile.

Și făcindu-ne semn de a-l urma, 
tinărul Luca o luă spre graficul 
de întrecere ce era afișai pe o 
tablă chiar la intrarea în secție.

Iacă — începu el. Pină ieri 
schimbul meu a avut o depășire 
de 24,4 la sută. Astăzi, din cauza 
defecțiunii de care am amintit am 

rămas în urmă. 
E drept că,nu cu 
mult, dar... nu 
mai sîntem frun
tași !

— Lasă, 
mai fi

nu 
necăjit, 

tovarășe Luca — 
îi tăie vorba șeful 
secției taminoru- 
lui „Trio" care

tocmai sosise în acea clipă și prin
sese firul discuțiilor.

— Cum să nu fiu supărat — to
varășe ? I-a te uită...'. De ce să 

<«->»»»» ♦'« »■» » »*  » mrnlom»» -» ■ » «■» *»»  » irm » » « * » »<*>■»

nificată.
Aceasta a făcut ea planul zilei să 

fie depășit cu aproximativ 350 
de oțel, ceea ce reprezintă cel 
înalt vîrf de producție realizat 
acum ia noua oțelărie Martin,

— tone fontă;
— 469 tone oțel electric;
— 969 tone oțel laminat

Probe de rodaj 
la laminorul de 650
In întrecerea ce o desfășoară în 

cinstea zilei de 1 Mai, constructorii 
și moniorii de pe șantierul lamino
rului de 650 mm înscriu de fiecare 
dată fapte noi, mărețe. După o 
muncă vie, intensă, duminică, 19 a- 
prilie a.c. a început în cadrul lami
norului probele la grupul nr. 1 de 5 
mașini. In aceeași zi, la numai cî- 
teva minute, s-a început rodajul și 
la transportorul de blumuri. Iu 
urina terminării unor lucrări de in
stalații, peste cîteva zile urmează 
să înceapă rodajul și !a celelalte 
patru grupuri de cinci mașini.

rîdă alții de noi că din fruntași 
am ajuns... ?

ziua aceea, întrecerea dintre 
oamenii lui Luca deveni mai apri
gă, mai vie. Fiecare muncilor cău
ta să lucreze cit mai bme, să pro
ducă cit mai mult, iar cei de la 
întreținere nu aveau altă grijă 
decît să funcționeze din plin lami
norul. Dar, lupta deveni tot atit 
de dirză și aprigă și in cadrul ce
lorlalte schimburi care aveau ace
eași ambiție : să cucerească în 
cinstea zilei de 1 Mai locul de 
schimb fruntaș. Cine va ciș'iga 
pină la urmă ? Asta e greu de pre
cizat încă de pe acum. Totuși, 
după realizările dobîndite in pri
mele două decade aie lutui in 
curs se poate da un pronostic bun 
tot în favoarea schimbului condus 
de Luca Ioan care a preluat din 
nou conducerea întrecerii cu un 
avans de peste 3 procente față de 
celelalte două schimburi. Rănlne 
doar de văzut dacă acest loc de 
fruntaș îl va deține ș: de-acum 
încolo...

BORZAȘ l'IBERIU
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Ideile lui Lenin triumf a
$

Corespondenții voluntari — 
antene vii ale ziarului

De mai bine de 40 de ani ideea 
leninistă a electrificării întregii Uni
uni Sovietice luminează viu ca o 
stea călăuzitoare, drumul poporului 
sovietio. In anii cei mai grei, ea 
a apărut în fața poporului sovietic 
ca un vis despre miliarde de becuri 
electrice, de mașini minunate, care 
să despovăreze pe om de munca fi
zică grea, ca un vis despre o țară 
puternică și bogată.

Au trecut anii și acest vis a de
venit realitate.

încă în 1950 Uniunea Sovietică 
ocupa primul loc din Europa și al 
doilea loc In lume în ce privește 
producția de energie electrică- Pri
mul loc îl ocupă S.U.A. dar distan
ța care o desparte de U.R.S.S. se 
reduce cu fiecare an. Anul trecut 
centralele electrice sovietice au pro
dus 233 miliarde kilowați-ore de 
energie electrică — adică.iot aiiiu 
cit au produs centralele electrice din 
Anglia, Franța și Italia luate la un 
loc.

Este interesant de subliniat că a- 
nul trecut centralele electrice din 
U-R.S.S. -și-au sporit producția cu 
23,5 miliarde kilowați-ore, In timp ce ' 
centralele din S.U.A. — numai cu 
5 miliarde. Or, Comisia federală pen
tru energia electrică din S.U.A. pre
văzuse un spor de energie electrică 
pe 1958 de aproximativ 100 miliarde 
kilowați-ore. Ziarul „New York Herald 
Tribune" din 9ianuarie 1959 a fost 
primul care a anunțat acest eșec ru
șinos, publicînd însă informația un
deva în ultimele pagini.

Lenin știa să întrevadă viitorul 
străbătînd cu privirea lui ageră prin 
ctieva decenii. Academicianul G. M. 
Krjijanovski iși amintea că în 1921,

Aceasta a prevăzut-o LENIN
Anul* 1 acesta voi sărbători 60 de ani 

de activitate modestă în rinduri'e 
Partidului Comunist. Aruncind o pri
vire asupra drumului parcurs în via
ță, mă gindeșc adesea la datele, eve
nimentele și întâlnirile de neuitat 
legate de Siberia. Sărbătorirea zilei 
de 1 Mai în 1905 la Cita, deportarea 
la Narîm, de unde am fost eliberat 
abia în 1917...

ming, va fi realizai pînă la 1 Mai, 
cînd brigada va prezenta primul 
său program.

O cauză care frinează dezvolta
rea mai intensă a activităților cul
turale de aci, o constituie și lip
sa unei baze materiale corespunză
toare. Clubul salariațiior de la blu
ming este in curs de construcție. 
El va cuprinde o sală de specta
cole cu înzestrarea necesară pentru 
proiecții cinemaiograji.ce, o biblio
tecă, sală de lectură etc., dar lucră
rile merg anevoie de toi. Proiectul 
prevedea inaugurarea cțlibului încă 
la sfirșitul anului trecut, dar se 
mai lucrează încă și ași azi. Accele
rarea ritmului construcției este o 
necesitate imediată.

Este de presupus că intrarea in 
funcțiune a noului club va însufle
ți, toate formele muncii cultural- 
politice, care acum Itncezesc. La 
club vor purca fi organizate con
ferințe pe teme tehnice, prlitice etc., 
dthimburi de experiență, seri în
chinate fruntașilor în producție, 
spectacole artistice. Lamiruitorii 
blumingului vor putea să-și petrea
că aci cu folos timpul liber, citind 
o carte, instruindU-se, jucind 0 par
tidă de șah, ascultînd o conferință, 
vizionînd spectacole artistice, sau 
filme. Va fi și aceasta o răsplată a 
muncii lor entuziaste și bogată in 
roade.

i. FLQRIAN

costul de fabricație a fontei și oțe
lului a numeroase cheltuieli neeco- 
nomice, locații, avarii tic vagoane 
etc., neresepetării normelor la con
sumurile specifice de materii prime 
și materiale^ depășirii procentului 
admis la rebuturi.

Pe primele două luni ale anului, 
cheltuielile inutile pe producție, lo
cațiile, avariile de vagoane, chel
tuielile de arbitraj etc., reprezintă 
scumpirea prețului de cost cu o suma 
importantă. Conducerea serviciu
lui de transporturi uzinale, repre
zentată prin tovarășul Moise 
Avram, nici n-a binevoit să partici
pe la analizarea acestor deficiențe 
să aiculte părerea jdelegațiler jij

Irai amintesc și de primii pași ai 
construcției socialiste în Siberia, de 
întâlnirea de neuitat cu Vladimir 
Ilici Lenin în 1918.

Pe atunci lucram ca președinte al. 
Consiliului Economiei Naționale al ți
nutului Siberia de vest. La sfirșitul 
lumi aprilie mă pregăteam să plec 
la Moscova pentru a-i raporta lui 
Lenin despre situația de la- noi. Încă 
înainte de a pleca la Moscova am a- 
dunat tot felul de materiale și dări 
de seamă referitoare ia perspectivele 
de dezvoltare a economiei naționale 
a Siberiei.

Ledin în-a dntîmpkiat în cabine
tul de la Kremlin simplu, priete
nește. El se interesa îndeaproape 
de tot ceea ce se petrecea în Sibe
ria, se preocupa de transformarea 
ei socialistă, dovedind în același 
timp o cunoaștere atît de amănun
țită a situației de la noi, îneît eu 
pur și simplu m-am pierdut.

Lemn s-a interesat îndeosebi des
pre planurile de refacere a indus
triei metalurgice și miniere. El nu 
numai că a fost de acord cu toate 
propunerile noastre ci, a intervenit 
personal la Consiliul Comisarilor 
Poporului pentru aprobarea cererilor 
noastre. Astfel, de exemplu, din ini
țiativa lui a fost organizată imediat 
o comisie specială pentru Siberia în 
care au intrat reprezentanți ai de
partamentelor centrale. In această 
comisie am intrat și eu.

©O de planuri GOELRO
slîtid de vorbă cu V. I. Lenin, l-a 
întrebat:

— Vladimir Ilici, planul GOELRO 
a fost elaborat pe 10-15 ani, dar 
de pe acum în fața noastră se ridică 
probleme uriașe a căror rezolvare 
depășește cu mult limitele acestui 
plan. De pildă, punerea în valoare a 
resurselor hidroenergetice ale.Volgăi, 
ale giganticelor fluvii siberiene, dez
voltarea regiunii anomaliei magne
tice de la Kursk, construirea de noi 
căi ferate. Cum ne vom descurca ?

— Foarte bine l — răspunse Le
nin. — Pe viitor, înarmați cu mai 
multă experiență și forțe, vom înce
pe să elaborăm un plan fundamental, 
cu adevărat științific, de mari lu
crări, calculat pe mai multi ani. Ni
meni nu ne va împiedica să facem 
acest lucru, doar la noi nu există 
capitaliști. Ne vom lua soarta în 
propriile noastre mîim și vom privi 
departe în viitor.

Un asemenea plan de lucrări 
grandioase a fost elaborai. Planul 
sepienal reprezintă o etapă hotărî- 
tcare pe calea transformărilor gran
dioase. care au loc în Uniunea Sovie
tică.

In 1965, centralele electrice sovie
tice vor produce 500 — 520 miliarde 
kilowați-ore de energie electrică, cu 
alte cuvinte, aproape cit 60 de pro
grame GOELRO! Se știe că planul 
GOELRO prevedea o producție de 
8.8 miliarde kilovați-ore-

Consumul de energie electrică pe 
cap de locuitor va atinge la sfirșitul 
septenalului 2-300 kilowați-ore, a- 
dică va fi mai mare decît consumul 
din Anglia, Franța sau R. F. Ger
mană în 1957.

In următorii șapte am se prevede 
să se dea în exploatare capacități

de P. 1. BOEVOD1N, 
membru al P.C.U.S, din 1889

In loc de 20 de minuate cît s-a 
prevăzut, discuția noastră a durat 
aproximativ două ore. Am plecat 
de la Kremlin, cum s-ar spune, 
înaripat.

Amintindu-mi despre această în- 
tîlnire, despre activitatea mea în 
Comisia specială pentru Siberia, 
fără să vreau rămîn uimit de ma
rele talent ai conducătorului revo
luției de a vedea atît de departe 
înainte, de a visa eu atîta curaj și 
atît de lucid.

Datorită eforturilor Partidului Co
munist, ale întregului popor sovie
tic, îndepărtata Siberie, sălbatecă 

In foto: Tabloul pictorului sovietic V. Efanav; „V. I. Lenin și A, AL 
Gorki In tSnrki.0-

de 58-60 milioane kilowați, adică 
mai mult decit s-a dat în exploatare 
în toți anii de existență a statului 
sovietic.

Congresul al XXI-len al P.C.U .S. 
a confirmat din nou linia spre creș
terea continuă a producției de ener
gie electrică. In decurs de șapte ani 
producția de energie electrică va cre
ște de 2,1 — 2,2 ori, in timp ce pro
ducția globală a industriei va creș
te cu aproximativ 80% Aceasta în
seamnă că dezvoltarea tuturor ra
murilor de producție se va sprijini 
pe o bază energetică trainică. Toto
dată nivelul de înzestrare energetică 
a muncitorilor industriali va crește 
in următorii șapte ani aproape de 
două ori.

In cursul septenalului se vor crea 
sisteme energetice unice in partea 
europeană a U.R.S.S. și in regiunea 
centrală a Siberiei, precum și siste
me energetice unificate în regiunile de 
nord-vest și vest, Transcaucazia, Ka
zakstan și Asia cemrală.

Lungimea rețelelor electrice cu ten
siune de 350.000 — 500.01)6 uolți va 
creșto de peste trei ori. Peste 10-12 
am se va crea, desigur un sistem 
energetic unic al Uniunii Sovietice. 
Puternica centură energetică va ali
menta cu energie electrică întreaga 
țară, care se întinde pe a șasea par
te a globului.

Urmînd indicațiile lui Lenin, par
tidul și guvernul U.R.S.S. consideră 
electrificarea principalul mijloc de 
sporire a productivității muncii. în
făptuirea cu succes a electrificării 
întregii Țări Sovietice va permite ca 
in scurt timp U.R.S.S- să ajungă din 
urmă și să depășească principalele 
țări capitaliste in ce privește produc
ția pe cap de locuitor.

și rece, a devenit în adevăratul în
țeles al cuvîntului un ținut al unor 
bogății fabuloase. Atît eu cît și to
varășii mei care au participat la 
mișcarea revoluționară din Siberia 
sîntem mîridri de minunatele trans
formări, care au avut loc în aceas
tă regiune.

M-am întîlnit din nou cu Siberia 
în cel de-al 75-lea an al vieții me
le, în zilele cînd se desfășurau lu
crările istoricului Congres al XXI- 
lea al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice. De astă dată m-am 
întîlnit cu Siberia septenalului. Ce 
încredere marc în puterea statului 
nostru socialiști în forțele -popo
rului sovietic trebuie să aibă par
tidul comunist pentru ca nu numai 
să propună un asemenea program 
grandios, dar și să fie ferm convins 
că el va fi îndeplinit 1

(Urmare din pag. l-a col. 1-2) 

cinstea zilei de 1 Mai și în lupta 
pe care o duc pentru realizarea sar
cinilor de plan din acest an, side- 
rurgiștii și constructorii hunedoreni 
obțin mereu noi și însemnate suc
cese. Despre acestea, cît și despre 
multe alte fapte minunate, corespon
denții noștri voluntari care s-au do
vedit colaboratori activi ai ziaru
lui, au înalta îndatorire patriotică 
să scrie cu mai multă operativitate, 
mai profund și multilateral.

Totodată, ei sînt chemați să cri

Probleme nerezolvate în munca
cultural-politică ta bluming

Construcție nouă, — a intrat îri 
funcțiune anul trecut — cu instalații 
moderne, cu majoritatea proceselor 
principale ale muncii complet auto
matizate, laminorul de LGOO, blu- 
mingul, este unul din marile agre
gate siderurgice ridicate la Hune
doara in ultimii ani. Hărnicia, echi
pelor de laminatori care deservesc 
blumingul o evidențiază și faptul 
că angajamentul de a produce 7.001) 
de tone oțel laminai peste plan 
in cinstea zilei de 1 Mai a fost 
încă de pe acum întrecut cu 3.000 
de tone.

In marea hală a laminorului sînt 
expuse numeroase lozinci mobiliza
toare, panouri, grafice comparative 
etc., ceea ce însemnează că organi
zația de partid șt comitetul de 
Secție acordă atenția cuvenită agi
tației vizuale sub toate formele 
sale. Acesta este fără îndoială 
un fapt pozitiv. Dar privită 
în ansamblu, activitatea culiural- 
poliiică de masă la bluming este 
nesatisfăcăloare.

In primul rînd, datorită numeroa
selor schimbări ale. funcțiilor orga
nizatorice din aparatul sindical, a- 
ceastă muncă nu a avut continui
tate. In prezent lucrurile sînt pe 
cale de îndreptare. Primul punct 
din pianul de muncă al comisiei 
culturale — responsabil tovarășul 
Mărunțelu — adică înființarea unei 
brigăzi artistice de agitație la blu

Se impun măsuri concrete 
și operative pentru reducerea 

prețului de cost
Zilele trecute sala CF.U. a găzduit numeroși sîderurgiști, munci

tori, ingineri și tehnicieni care împreună cu conducerea tehnică a 
combinatului și activul sindical au discutat realizarea angajamentelor 
în întrecerea cu reșițenii și posibilitățile de a-i ajunge și întrece în 
etapa următoare. Referatul prezentat pe această temă și discuțiile au 
fost axate pe rezultatele obținute în primul trimestru privind îmbună
tățirea indicilor de utilizare a agregatelor, mărirea fondului de econo, 
mii socialiste prin reducerea prețului de cost Și pe cauzele care au 
influențat creșterea exagerată a procentului de rebuturi.

... -.. Jl
Cu toate succesele obținute în 

primul trimestru, în creșterea pro
ducției de cocs metalurgic, oțel 
Martin și electric, laminate și blu
muri ia locul întîi în întrecere can
didează mai muit metalurgiștii re- 
șițeni.

Discuțiile au arătat cauzele care 
au făcut ca prețul de cost să fie 
depășit la principalele produse. In 
luna ianuarie de exemplu, prețul de 
cost planificat în loc să scadă, a 
fost depășit cu mult iar în fe
bruarie economiile realizate n-au 
putut recupera pierderile decît în 
vaioare de 348.000 lei. Depășirea 
prețului de cost la combinatul si- 
dțrurgic se datorefte includerii în 

tice cu tărie risipa de materiale ce 
se mai face încă în unele secții și sec
toare ale combinatului și pe unele 
șantiere de construcție, să combată 
cu tărie pe toți cei ce încalcă disci
plina socialistă a muncii și să criti
ce cu curaj acele conduceri de în
treprinderi și organe conducătoare 
care tărăgănează aplicarea unor 
măsuri tehnico-organizatorice, care 
nu se interesează de buna aprovizio
nare și întreținere a agregatelor și 
nu se interesează de multe alte pro
bleme de care depinde ’ bunul mers 
al procesului de producție.



Uzina noastră 3

(Bătălia de la punctul SPopești La semnalele ziarului INFORM
„Au uitat oare?“

de la „Suplimen- 
perete „Oțelarul" 
O.S.M. nu erau 
începutul anului.

...A fast o bătălie cu adevărat 
eroică, o luptă de o îndirjtre care 
se apropie de sublim. Ceea ce a fă
cut Hercule, biruința iui asupra le
ului din Numeea, zdrobirea hydrei 
din Lerna, par simple divertismente 
nevinovate; isprăvile lui Uiyse, în
căierarea lui cu Polyfem, sînt prin 
comparație, o joacă de copii de la 
o creșă de cartier; epopeea încleș
tării Titanilor cu 
Uranus se reduce 
față de aceasta, la 
semnificația mo
destă a unei zberiguieli cuminți in
tre cițiva motănași...

Da, a fost o luptă pe viață și pe 
moarte. Cum mitologia și istoria lu
mii au fixat marile fapte eroice, le- 
gindu-le de numele unei localități
— războiul Troiei, lupta de la Ter- 
mopile, asediul Curtaginși, bătălia 
de la Salami na etc. — ne vedem da
tori, pentru o mai clară înțelegere a 
evenimentului, ș-o numim și pe a 
noastră: lupta de la punctul Po
pești...

Eroii sînt imbr-ăcați nu în plato
șe- lucitoare, sau coifuri semețe, ci 
cu șepci și scurte de doc ; ii trans
portă nu corăbii mîndre, sau care
te sprintene, ci o prozaică mașină 
de pompieri; se numesc nu Achile, 
Ajax, Prometeu, Hani bal ■— ci ii 
cheamă ca pe la noi, Cirjău Gheor- 
ghe, Jude loan,. Qoian Qheorghe, 
Vâideanu Lazăr... .

Dur ce însemnătate au aceste a- 
mănunîe exterioare — îmbrăcămin
tea, mijlocul de transport, numele
— cirul faptele sînt de o covirșitoa- 
re măreție ? Iar ziua cumplitei lup
te s-a păstrat ca o flacără nestinsă 
pină in zilele noastre : duminică 12 
aprilie 1959.

In ziua aceea luptătorii numiți — 
asemenea centurionilor care plecau 
spre a se intoarce fie biruitori, fie 
morți — au pornit-b din punctul 
Păștiș spre punctul Popești. Cu 
fruntea senină, inima curată, bra

țul dirz și o poftă de luptă neștirbi
tă, s-au urcai fluerind un marș tri
umfai in mașina de intervenție nr. 
50734 Do. a pompierilor întreprin
derii. Pofta de luptă era atît de 
mare, că zece kilograme de vin au 
fost căsăpite cu citeva minute îna
inte de plecare, ca nimica. Ordinea 
coloanei de atac era următoarea: 
în avangardă șeful, Văideanu Lazăr, 

pe motocicletă: da- 
pă el ceilalți trei, 
grup de șoc, in 
mașină... Punct de

atac : satul Popești, pe valea Nan
ei nil ui.

Dar și cele mai celebre lupte ale 
antichității n-au fost scutite ctc ri
nele erori strategice. Vitejii noștri 
sau trezit, curlnd după plecare, în
hățați de ghiara nemiloasă a sorții : 
axa planetară s-a rupt, roțile au lu
at-o peste timp, carul războinicilor 
pompieri S-ă'dat peste cap. Dar nu I 
Soarta crudă nu poate opri din 
acțiune o ceată de voinici pusă pe 
isprăvi. înapoi la bază, la garaj! 
Aci, s-au îmbarcat din nou intr-o 
altă mașină aflată în rodaj și... spre 
Popești! Ce fel de eroi ar fi fost 
aceștia dacă se împiedicau de un 
asemenea ciot ?

Așa se face că la Popești, in ca
sele lui Jude Joan și Cirjău Gheor- 
ghe, bătălia a continuat citeva ore 
bune. (7, vajnici eroi, grozave stri
găte, valuri de singe roșu din ulti
ma recoltă adusă cu mari sforțări 
de la Ighiu t „Pe el, nea Lazăre t"... 
,,Pîn-la fund Qheorghe", „Ru- 
pe-i vrana. Ioane t“, iată ce excla
mații războinice umpleau timpul 
de bătălie.

...In vremea asta un foc adevă
rat mocnea intr-o magazie, la Peș- 
țiș. S-a întins încet, încet și magazia 
a ars pină in temelii. Echipa de in
tervenție lupta departe, pe alte me
leaguri. Cine putea să prevadă?

Sjirșitul bătăliei de la punctul 
Popești nu se cunoaște încă...

M. IANCU

»♦♦ =

In curînd se vor muta locatarii
Nu peste mult timp la cuartalul 

de ia Poșta nouă vor fi recepționate 
și date în folosință alte 44 apar
tamente. Primul care va îi terminat 
este blocul nr. 70. Parchetul, ușile, 
geamurile și mozaicul de pe cori-

doare sînt gata curățite, 
va fi terminat și trocul 
care acum constructorii 
ultimele geamuri și fac 
necesare pentru vopsirea 
și curățirea parchetului.

in curînd 
nr. 79, la 
montează 

pregătirile 
tîmplăriei

in nr. 715 al ziarului a fost pu
blicată sezisarea „Au uitat oare?" 
trimisă de corespondentul nostru 
Țoras Filip în care se semnala fap
tul că articolele 
tul" gazetei de 
din secția I-a 
schmibate de la

Apreciind ca fiind justă sezisarea, 
biroul organizației de bază ne în- 
cunoștințează că s-au luat măsuri 
și că articolele au fost schimbate, 
iar pentru îmbunătățirea muncii co
lectivul gazetei de perete au fost 
recrutați noi corespondenți volun
tari.

Abonați~vâ
LA ZIARUL
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consfătuire despre felul defectuos 
in care lucrează unitatea de trans
porturi pe care o conduce.

Rebutul valorificat numai la 
oțelării, a încărcat prețul de cost 
cu 4.444.000 lei. Creșterea prețului 
de cost peste sarcina planificată ia 
producția de fontă se datorește în 
bună parte abaterii de la normele 
de consum și rețeta de fabricație a 
fontei, nerespectării bazicității zgu
rii, care au condus la mărirea con
sumurilor de minereu, calcar și 
cocs metalurgic, la mari cantități 
de fontă declasată. La oțelării, pe 
iîngă procentul mare de rebuturi, 
reducerea prețului de cost este frî- 
nată de lipsa de preocupare a unor 
cadre de tehnicieni și ingineri față 
de problemele producției, ce
găsit manifestarea în creșterea con
sumului specific de utilaje de tur
nare. De pildă, ia O.S.M. 1, 
luna ianuarie, consumul specific 
utilaje de turnare n-a scăzut, 
a crescut cu sută la sută, iar
februarie cu peste 43 la sută, lată 
dovada că în primele două luni ale 
anului, atît cadrele de tehnicieni, 
cît și cadrele tehnice de conducere, 
cum este de pildă tovarășul inginer 
Rădulescu Qheorghe au scăpat din 
preocuparea lor problemele cheie de 
producție și valorificarea rezerve
lor interne care au încărcat prețul 
de cost. Aceasta este de altfel o- 
glindâ și 3e modul cum conduceri-

și-a

în 
de 
ci 
în

le secțiilor și colectivul tehnic al 
combinatului s-au preocupat de a- 
plicarea măsurilor organizatorice și 
economice din planul întocmit la 
începutul anuiui. Se va pune poa
te ipoleza că în trimestrul I, au 
fost rezolvate 135 măsuri organiza
torice și economice din cele 303 
existente în plan. In fața unei ast
fel de situații se pune întrebarea : 
dacă aceste măsuri vor fi aplicate 
în ultimele trimestre din 1959, vor 
mai putea ele să-și arate eficacita
tea economică, urmărită în crește
rea producției și reducerea prețului 
de cost in acesi an ? De sigur că 
nu 1

Rezultatele privind prețul de 
al producției din primele două 
sînt nemulțumitoare cu atît 
mult, cu cît în ultimul timp a 
posibil obținerea unui progres, 
registrîndu-se economii, după
culele operative, la prețul de cost 
al fontei, oțelului, cocsului, aglo
meratului. Se desprinde deci con
cluzia că există posibilități de a 
se realiza economii. Trebuie însă 
mobilizată întreaga masă de mun
citori, ingineri, tehnicieni și func
ționarii care urmăresc prețul de cost 
și în special serviciile de contabilitate 
din secții și contabilitatea centra
lă a combinatului.

In lumina acestor sarcini, side- 
rurgiștii participanți la consfătuire 
și-au manifestat nemulțumirea față

cost 
luni 
niai 
fost 
în- 

cal-

•F Duminică dimineața s-a des
fășurat în sala Teatrului >nou a 
doua fază a concursului artistic al 
pionierilor și școlarilor. Premiul I 
pentru coruri a fost cîștigat de 
Școala medie O.M. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat formațiile șco
lilor din Zlaști, nr. 1 centru Hu
nedoara și Boj.

in aceeași dimineață s-au între
cut și echipele de dansuri, soliștii 
instrumentiști și recitatorii, rernar- 
cîndu-se reprezentanții școlilor nr. 1 
și nr. 3.

❖ Răspunzînd numeroaselor ce
reri aie oameniior muncii, direcția 
poștei din Hunedoara a luat mă
suri pentru înființarea în . orașul 
nostru a citorva posturi telefonice 
publice. Acestea au fost instalate 
la oficiul P.T.T.R. din Piața Liber
tății, Oficiul central P.T.T.R., Sfa-

a 
la 
li-

tul p&pular, Banca de Stat, resta
urantele Corvinul, Metalul etc.

Cenaclul literar „Flacăra" 
organizat sîmbătă 18 aprilie 
Școala medie O.M. o șezătoare
te'rară la care au citit lucrări pro
prii tovarășii C. Cristache, A. Se- 
vastianos, I. DrăgSnescu, M. Tiță, 
V. Niță, E. Foclit, D. Constantines- 
cu și Iv. Martinovici.

* La clubul „Alexandru Sahia" 
a avut loc simbăta trecută o seară 
închinată fruntașilor în producție. 
Cu acest prilej a fost citită o re
cenzie la 
de .Marin Preda, după care a ur
mat dans.

•t» Asociația turiștilor, filiala lo
cală, a organizat duminică 19 apri
lie pentru oamenii muncii din ora
șul nostru, iubitori ai turismului, 
două excursii la Sibiu și Lupeni.

romanui „Desfășurarea"

Ședința subfilialei S.S.M.F.
Duminică 19 aprilie a.c. a avut 

loc la Grupul Școlar profesional o

................ ......... -ax» ♦ ♦ — ---------- ------ ----------

DIN SALA TRIBUNALULUI
In consecință, Tribunalul popular 
l-a condamnat pe inculpatul Pirvu 
Iosif Bujor la 8 luni închisoare co- 
recțională.

totală a a-

❖ Recent, la tribunalul popular 
al raionului Hunedoara s-a. judecat 
procesul iui Ovreiu Emil, învinuit 
de delapidare. Cu acest prilej s-a 
dovedit că în perioada cît a func
ționat ca gestionar al unității nr. 
14 O.C.L. Aprozar din Ghelar, nu
mitul Ovreiu Emil a delapidat su
ma de 33.080 lei. Pentru fapta sa 
el a fost condamnat la 13 am mun
că silnică, confiscarea
verii, 5 am degradare civică șl o- 
biigat a achita suma delapidată.

In ziua de 10 aprilie a.c. Pir
vu Iosif Bujor, angajat a! C.S.H. a 
avut o comportare scandaloasă la 
restaurantul Metalul. In urma se- 
zisăriior venite din partea cetățeni
lor, organele de miliție au interve
nit încercînd să-l aducă pe scanda
lagiu pe calea cea bună. Pirvu Io
sif Bujor, nu numai că nu a ținut 
cont de recomandările organelor de 
miliție dar a și ultragiat aceste or
gane aflate în exercițiul funcțiunii.

❖ in goana după ciștiguri ușoa
re, obținute pe căi necinstite Weil 
Eugen fost responsabil al magazi
nului „Textile" din Hunedoara a 
delapidat suma de 9.099 lei. Pentru 
această faptă, cît și pentru darea 
de raită și vinzarea de mărfuri cu 
suprapreț, Tribunalul popular raio
nal l-a condamnat pe inculpatul 
Weil Eugen la 6 ani închisoare co- 
rccțională și l-a obligat să achite 
suma de 9.099 lei.

ședință a subfiliale: din Hunedoara 
a Societății de Științe Matematice 
și Fizice, ia care au participat pro
fesori de matematică și fizică din 
orașul și raionul Hunedoara, pre
cum și mai multi ingineri din com
binatul siderurgic. In cadrul ședin
ței a vorbit profesorul E. Dobrescu, 
șeful catedrei de matematică și fi
zică a Institutului de mine din Pe
troșani, despre matematică și teh
nică. La rîndul său, profesorul I. 
Sălăjan de la aceeași catedră a vor
bit în fața participanților despre 
predarea definițiilor funcțiunilor 
trigonometrice în școala medie. In 
cadrul discuțiilor ce au avut loc, 
mai multi participanți au cerut ca 
în viitor ia asemenea ședințe să fie 
tratate probleme de matematici le
gate de diferite procese. tehnologice 
ale secțiilor combinatului siderurgic.

X***

de serviciul contabilului șef al com
binatului — respectiv tovarășul La
zăr Constantin — care subaprecia- 
ză rolul și importanța consfătuirilor 
de producție. Neparticipînd ia con
sfătuire — lucru care s-a manifes
tat de mai multe ori — el a lipsit 
pe muncitorii oțelari, jurnaliști, coc- 
sari și pe ceilalți siderurgiști de în
drumarea concretă pe care ei au 
așteptat-o în privința realizării re
gimului de economii.

Poate oare fi străin dc aspmenea 
probleme serviciul contabil șef ? •! 
Nu, nu poate I Această situație este 
insă expresia unei atitudini de co
moditate, care face ca situația eco- 
nomico-financiară a combinatului 
să nu fie dezbătută cu întreaga ma
să de oameni ai muncii, care să-și 
spună cuvîntul în problema îmbu
nătățirii situației.

Consolidarea regimului de econo
mii socialiste, este o problemă cen
trală ce interesează întregul nostru 
popor și ea impune atît conducerii 
combinatului, comitetului de partid 
cît și comitetului de întreprindere 
sarcina analizării și aplicării celor 
maj eficace măsuri care să sprijine 
pe muncitorii siderurgiști în între
cerea lor cu reșițenii, să asigure 
reducerea sistematică a prețului de 
cost pe fiecare produs.

In toamna și iarna trecută au 
intrat in atelierul de reparație uti
laje I.C.S.H. un număr de 14 au- 
todumpere pentru reparații capi
tale și curente. Odată cu sosirea 
primăverii și ,,terminarea" lucră
rilor dc reparații 9 autodum- 
pere au și fost redate producției. 
La început totul părea că este in 
regulă și că autodumperele vor 
funcționa iarăși din plin ca rnai 
înainte. Ajunse insă pe șantiere și 
inceplnd să lucreze, o bună parte 
din ele au și început să se defec
teze. Așa că acum In mai fiecare 
zi unul sau cite două dumpere se 
întorc in atelier pentru anumite 
remedieri sau alte reparații. Mai 
mult, unele din ele se întorc chiar 
și după aceste remedieri și repa
rații. Spre exemplu, autodumperul 
Csepel nr. 5104 Dv. a intrat in

atelier in ziua de 3 aprilie pentru, 
reparația pompei de injecție și re-' 
glarea frînelor. In ziua de. 8 mar-, 
tie, dumperul respectiv s-a întors- 
din nou pentru sudarea genții', 
ca a doua zi să vină iarăși pentru- 
înlocuirea prezoanelor la tamburi) 
La fel s-a întimplat și cu autodum-. 
perele nr. 50114, 59147, 50116,'
50101 și altele.

Ce au de zis membrii echipei de' 
reparații conduse de tovarășul', 
Ghyreș Vilhem, tovarășul Ganciu-- 
tea Iulian, maistrul lordăchescu', 
Vasile și mecanicii de ia pompe, 
injecție, care au efectuai reparați-1 
ile dumperilor amintite?....

Să mai spună cineva că graba 
strică treaba I

lT.EHEI NICULAE și 
lACOB OGNEANU 

corespondenți

na

LOG I C A
0 logică elementară, c lege sim

plă și inatacabilă a fizicii, spune 
că un corp nu poate ocupa două 
locuri în spațiu, în același timp. 
Plecînd de aici, cu oarecare indul
gență, putem trage concluzia că 
pe baza unui singur hiiet nu poți 
asista, în același timp, la două 
spectacole.

Este un adevăr la îndemîna ori
cui dar pe care conducerea cine
matografului „Victoria" — sau 
Teatrul nou, cum vreți să-i ziceți 
— îl nesocotește. In fapt, «lumini

că seara, cei prezențî au asistat la J 
două reprezentații simultane: unj 
spectacol de teatru și uri concertj 
vocal. Spectacolul era pe scenă ■—4 
actorii Teatrului de Stat (lin Petro-j 
șani prezentau piesa „UlLmuU 
tren" — iar concertul în sală —a 
vreo 45-50 de 
ptămîni și un 
ceau vocalize.

Conducerea 
doara trebuie 
singur bilet pentru un singur spec
tacol. ori de loc.

copii între cinci să- 
an și două luni fa

teatrului din Hune- 
să aleagă: ori lin
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In a.iul acesta, „Cupa Uzina noas
tră" a ajuns la cea de-a treia ediție. Or 
ganizată de trei ani încoace în cinstea 
zilei de 1 Mai, antrenînd un număr 
însemnat de sportivi hunedoreni și :i- 
vînd ca scop dezvoltarea continuă a 
activității sportive de masă în ora
șul siderurgiștilor, „Cupa Uzina noa‘ 
stră" s-a bucurat de o popularitate 
crescîndă, a stîrnit un interes care 
a sporit continuu. Dovadă grăitoare 
este că în ediția sa recent încheiată, 
peste cinci sute de sportivi și-au dis
putat întîietatea în disciplinele de 
concurs. In cele ce urmează vom 
încerca să conturăm unele observa
ții de ordin general pe marginea fie
cărei ramuri de sport în parte.

Tenis de masă
S-au înscris în concurs 14 echi

pe de băieți și 7 de fete. Rezultatele 
sînt cunoscute: la băieți s-au cla
sat în ordine formațiile colectivelor 
Siderurgia, Șantierul IV și — la e- 
galitate Administrativ C.S.H. și Ști
ința, iar la fete Comerțul urmată de 
Sănătatea.

Nu numai prin prisma clasamentu
lui, ci și prin valoarea componenților, 
a nivelului tehnic bun la care au e- 
voluat aceștia, echipa Școlii profe
sionale a meritat întîietatea. Avînd 
doi oameni de bază — N. Suciu și 
C. Boiangiu, prezenți în toate par
tidele, și pentru cel de-al treilea loc 
alternînd cite unul din tinerii jucă
tori Potopeanu A., Ivan R., și Co- 
stan — Siderurgia a cîștigat cu 
destulă siguranță. Dealtminteri, me
ciul, „cheie" a fost disputat împo
triva jucătorilor clasați pe locul doi, 
reprezentanții colectivului Șantierul 
4. Prezentînd în formație de la înce
put și pfnă la sfîrșit pe aceiași trei 
sportivi — Deutsch E., Eger S., 
Bîrzale T. — Șantierul 4 a pierdut 
întîlnirea decisivă cu 3-5. Dar cei 
care au asistat la această confrun
tare știu cît de greu și-au „vîndut 
pielea*1 împotriva „vulpoilor" Side
rurgiei, atît Deutsch, cît și Eger și 
•trzale. Cîteșt rei sînt jucători de cca 
»ai certă valoare, buni în apărare și 
atac, mobili și rezistenți. Acel plus 
de calitate al jocului lor, care ar fi 
de natură să le asigure succese și 
mai frumoase, s-ar putea cîștiga nu
mai printr-un antrenament sistema
tic., deziderat pe care ei nu-1 pot 
împlini — asupra acestui fapt vom 
mai reveni.

Dintre jucătorii colectivului Admi
nistrativ C.S.H. și Știința am re
marcat pe Șarovarov A., Șuba A., 
și Teodorescu M. Totuși, componen- 
ții acestor formații au lăsat impre
sia că nu-și privesc totdeauna cu 
simțul de răspundere cuvenit adver
sarii — lipsă gravă — fiind între- 
cuți adesea prin acțiuni calme, prin
tr-un joc tenace și mai cu seamă 
serios.

Echipa Sănătatea, care a cîștigat 
la masa de joc toate partidele, nu s-a 
putut clasa, fiindcă a îoiosit un ju
cător care nu aparține colectivului. 
Trebuie să menționăm, însă, încăo- 
alată, forma bună, tehnica precisă a 
-lui Z. Gutman, care și-a întrecut 
/toți adversarii.

La fete a cîștigat formația Comer
țul. Moise Eleonora și Olah Ioana, 
sînt jucătoare excelente, care și-au 
apărat cu îndîrjire șansa în concurs. 
Din echipa Sănătatea clasată pe lo
cul doi, Grigoriță Maria nu și-a do
vedit întreaga valoare, în partida de
cisivă jucînd fără calm.

Fotbal
Cele 14 selecționate ale colective

lor spertive din «rașul nastru au ju- , 

cat după sistemul eliminatoriu. Re
zultatele se cunosc. Pînă la sfîrșit 
cupa a fost cîștigată pe merit de 
Corvinul III. Elementele din care 
acești sportivi și-au construit victo
ria sîntrutina — participă la între
cerile din cadrul campionatului re
gional — rezistența fizică mai mare, 
tehnica individuală mai bună.

Dar revelația întrecerilor de fot
bal și, am putea spune, învingătorii 
morali — deși finala au pierdut-o la 
un scor sever — o constituie cei 11 
jucători care au reprezentat fabrica 
de aglomerare. Fără a avea experi
ența de concurs a adversarilor lor, și 
chiar condițiile de pregătire ale a- 
cestora, tinerii fotbaliști de la aglo- 
merator au întrecut în semi-finală o 
altă .participantă la campionatul re
gional, formația Corvinul II. S-au 
remarcat de la aglomeratoriști Simi- 
on II, Rădulescu, Zomi.

Volei
Cea mai mare surpriză s-a produs 

la volei. Deși în concurs s-au în
scris 13 echipe, șansele cele mai 
mari de a cîștiga trofeul le aveau 
formațiile Corvinul, C.S.A. și Blu- 
mingul. Dar așa cum se întîmplă 
adesea în sport, calculul „hîrtiei" 
a fost infirmat: Cupa a fost cîști- 
gata de tinerii reprezentanți ai co
lectivului Știința.

Stadionul nou din Hunedoara, ale cărui lucrări sin! aproape ter
minate, este o Inimoasă și modernă bază sportivă. 14.000 de spectatori 
vor putea urmări din tribune des fășurwc i intiiniriicr care vor fi 
organizate aici. Stadionul cuprinde și o tribună acoperită, care va pu
tea adăposti aproape 2.000 de spectatori. IN FOTO: o imagine a 
noului stadion.

10 ani de la primul Congres Mondial 
al Partizanilor păcii

Izvoarele dorinței de a conviețui 
în liniște și pace se pierd în negura 
vremii. Lupta pentru pace capătă un 
caracter larg, organizat, abia în 
perioada postbelică. Necesitatea or
ganizării luptei pentru pace, este o 
urmare a repetatelor încercări ale 
forțelor războiului 'de a tulbura li
niștea, prin înscenarea unui nou 
război mondial. In fața acestei si
tuații, popoarele lumii nu au putut 
sta și nici n-au stat pasive. Acțiunile 
lor au culminat cu convocarea în 
1949 a primului Congres Mondial 
al partizanilor Păcii, care și-a des
fășurat lucrările la Praga și Paris.

Mișcarea însă, nu s-a oprit aici. 
Ea a luat amploare, a cîștigat noi 
adepți. Ea a devenit o forță care 
are. im Cuvînt greu de spus în pro
blemele ce vizează chestiunile păcii

Este oare această victorie întîm- 
plătoare ? De loc. .Ea se datorește 
unei comportări constante și unui 
plus de voință cu care și-au dispu
tat șansele tinerii de la Știința. E 
drept, ei n-au avut rutina celor de 
la Corvinul, sau C.S.A., in schimb 
și-au disputat întîietatea și și-au 
depășit adversarii printr-un joc 
colectiv, imaginativ. Punctul „for
te" al echipei a fost totuși voința 
cu care elevii au jucat în fiecare 
partidă, Pentru succesul obținut 
întreaga echipă merită felicitări, e- 
vidențiindu-se în special F. Ciocea, 
A. Herbau, V< Dombrovschli, D? 
Ovidiu.

Locul 2 a revenit echipei „Cor
vinul" care a ratat victoria în pe
nultimele întîlniri, cînd a pierdut 
jocul cu Blumingul. Dacă ei pri
veau partidele cu mai multă serio
zitate, puteau să cîștige competiția.

Pentru comportarea meritorie a- 
vută de-a lungul concursului, meri
tă cuvinte de laudă și jucătorii 
echipei reprezentative a C.S.A. Te
oretic ei au pierdut întrecerea pen
tru primul loc în partida cu Știin
ța.

In concluzie se poate spune că 
întrecerile de volei s-au disputat la 
un nivel corespunzător, la care și- 
au dat concursul toate echipele par
ticipante.

și securității popoarelor. La capătul a 
10 ani de luptă organizată, forțe
le păcii sînt astăzi unite mai mult 
ca orieînd. Nu există putere care 
să poată dezbina frontul multina
țional, de structură eterogenă și to
tuși compactă al lagărului păcii. 
Muncitorul, țăranul și intelectualul, 
indiferent de culoare și convingeri 
politice și-au dat mina, și-au unit 
forțele pentru a nu se mai repeta în- 
căodată ororile celor două războaie 
mondiale.

Omenirea este convinsă că izbuc
nirea unui război în actuala con
junctură internațională, în mod 
practic poate fi evitată. Calea spre 
eliminarea pericolului izbucnirii răz
boiului, duce prin contacte intense 
și directe între Est și Vest. De ace
ea, rezolvarea problemelor celor mai 
arzătoare trebuie să-și găsească mod

La fotbal Cupa zia
rului a fost ciștigatc 
de echipa Corvinul III. 
In foto. echipa ciști- 

' g'âtpare'■ Huzum, lies 
Stănilă, Mitrică, Popa 
Bodreanu, (In picto
re} Drosus, Birlad, 
Buzea, hirca, Uțu. 
(ios).

Corvinul învins la Lupeni
In jocul de duminică echipa de 

fotbal Corvinul Hanecfâra a irf*

COIC1U NACU

buit să părăsească terenul învinsă 
cu scorul de 2-0 (1-0) gazdele mar-

Un joc lipsit de interes
In campionatul regional Corvinul 

II a făcut cel mai slab joc din a- 
cest sezon. Desconsiderîndu-și ad
versarii, jucătorii hunedoreni din 
învingători la scor, cum se credeau 
la începutul partidei, au trebuit să 
se mulțumească pînă la urmă cu 
un rezultat egal: 1-1 Lecția este 
cu atît mai usturătoare, cu cit le-a 
fost dată de o echipă modestă ca 
valoare — Aurul Zlatna:

Jucătorii de la Corvinul li tre
buie să tragă din acest joc învăță
mintele ce se cuvin: în primul rină 
i ă nici uri joc nu este cîștigat di
nainte și .ai pentru a obține victo
ria trebuie să lupți, să depui mul
tă stăruință.

Kugbiștii au pierdut I«a scor
Echipa de rugbi Corvinul Hune

doara a întilnit duminică un ad
versar puternic., Știința Petroșani. 
Diferența de valoare dintre aceste 
două echipe este reflectată și în 
scorul final 48-3 (28-3) pentru stu
dent!. Victoria chiar și la acest 

de soluționare la cele două conferin
țe externe, ce vor avea loc în viitorul 
apropiat. Popoarele lumii știu că 
toate problemele nu vor putea fi 
soluționate în cadrul Conferinței Mi
niștrilor cu Afacerile Externe și a 
Conferinței la înalt nivel. Cele două 
conferințe trebuie să deschidă. însă 
drumul înțelegerii între marile pu-; 
teri, trebuie să dea cuvînt ra
țiunii care să elimine pentru totdea
una suspiciunile în rezolvarea pro
blemelor internaționale.

Faptul că puterile occidentale au 
consimțit discuția la masa verde 
constituie un succes deosebit al for
țelor păcii. Este cunoscut în acest 
sens efortul deosebit depus de partea 
sovietică. Prin propunerile de mare 
anvergură făcute de Uniunea Sovie
tică pentru normalizarea actualei si
tuații internaționale, lagărul socia

cînd cel - de-al doilea gol in ulti
mele minute de joc.

Dacă apărarea și-a făcut in bună 
parte datoria, , eoidențiindu-se în 
special Coiciu, in schimb linia de 
atac a fost ca și inexistentă, hu- 
nedorenii ralînd copilărește ocazii 
clare de gol prin Nistor și Anton.

In repriza a doua, corviniștii au 
jucat mai Tine, dar n-au putut fruc
tifica nici una din ocaziile avute. 
Corvinul a folosit următorii jucă
tori : Nebela — Coiciu, .Manta, N.i- 
cu — Smărăndescu, Balint — An
ton, Tătara, Zapis Oprea, Nistor.

Așa cum au jucat duminici ei 
nu puteau să obțină un rezultat 
mai bun. Cum este posibil ca <» 
echipă cu pretenții să facă un joc 
sub orice critică'!

Jucătorii de la Corvinul II tre
buie să înțeleagă că o echipă bună 
este numai aceea care face partide 
bune nu numai cu echipe tari, ci și 
cu adversari mai slabi. Spectatorii 
hunedoreni așteaptă de la echip* 
lor să confirme în partidele care 
urmează că au tras învățămintele 
necesare din întîlnirea de duminici. 
Pentru că o echipă care vrea să 
promoveze într-o categorie superi
oară, nu are voie să joace așa cum 
au jucat cu Aurul Zlatna.

scor este meritată. Sperăm ci 
in urma acestei înfrîngeri catego
rice, clubul sportiv Corvinul va u- 
corda o atenție mai mare echipei de 
rugbi.

MIRCEA F.NESCU 
MIRCEA NEAGU.

list a cîștigat .și mai mult simpatia 
popoarelor. Ei știu că lagărul socia
list este realmente nucleul de bază 
în apărarea și consolidarea păcii. 
Și din acest motiv, popoarele lumii 
privesc cu simpatie și admirație mun
ca pașnică a constructorilor societă
ții libera Ue orice exploatare.

Cea de-a 10-a aniversare a mișcă
rii mondiale pentru pace are deci 
loc în condițiile cînd adepții războ
iului trebuie să aplece steagurile în 
fața dreptății. Această posibilitate 
se transformă astăzi spre bucuria 
milioanelor de oameni simpli, într-o 
realitate de netăgăduit. Cu toate vic
toriile dobîndite în, lupta pentru con
solidarea păcii, un al doilea Suez, 
intervenția S.U.A în treburile inter
ne ale Coreei, Vietnamului și alte 
mașinațiuni ale politicii războinice, 
pot fi evitate dacă popoarele își vor 
mări vigilența și își vor spune cu- 
vîntui răspicat așa cum l-au făcut 
în numeroase probleme în cursul 
celor 10 ani de existență a mișcării 
mondiale pentru pace.


