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Cil hecnre zi, noi succese In Întrecerea socialista
Peste plan — 
1.809 tone oțel
Pentru a ajunge diți urmă 

pe tovarășii lor din Reșița, 
oțelarii hunedoreni au hotărît 
ca în această lună să reali
zeze numai la secția I-.i 
O.S.M. cu circa 4-000 tone 
mai mult oțel decît: în luna 
trecută. Hotărîrea lor este 
tradusă în fopt. In prima 
decadă a lunii mai, topitorii 
de la oțeiăria Martin nr. 1 
au elaborat peste sarcinile de 
pian 1.048 tone oțel, cu mult 
mai mult decît depășirea rea
lizată pe întreaga lună apri
lie. Un aport deosebit l-au 
adus oțelarii din echipele 
conduse de prim-topitoni Bir- 
lea Traian, .Mogonea Cons
tantin și Forțu Petru.

La cele două oțelarii ale 
combinatului hunedorean s-au 
produs peste sarcinile de pian 
mai bine de 1.800 tone oțeL

Indice sporit 
de utilizare 

a laminorului
Colectivul de muncă din 

secția laminorului de 800 mi
limetri este fruntaș pe țară 
în ramura iaminoare. La pri
mirea drapelului roșu de pro
ducție și-a reînnoit angaja
mentul cu încă 2.000 tone 
îneît pînă la sîîrșitul anului 
să producă peste sarcinile dc 
plan 8.000 tone laminate. 
Principala condiție pentru 
îndeplinirea acestui angaja
ment constă în îmbunătățirea 
indicelui de utilizare a lami
norului. Spre acest obiectiv 
silit îndreptate acum efortu
rile întregului colectiv de la-

de

Spectacol teatral
Sîmbătă și duminică seara 

la orele 20 colectivul Teatru
lui Muncitoresc C.S.H. va 
prezenta în sala Teatrului 
nou în premieră comedia în 
trei acte „Bolnavul închipu
it" de Moliere. Biletele pen- 
itru spectacol se găsesc de 
vinzare la agenția teatrală 
și la comitetele sindicale 
secții din combinat.

Concurs al brigăzilor 
artistice de agitație

Concursul brigăzilor artis
tice de agitație din cadrul 
combinatului care a început 
duminică, va continua și 
mîine 14 mai în sala C.F.U. 
După cum s-a mai anunțat, 
această întrecere se desfă
șoară pentru desemnarea ce
lor mai bune formații care 
urmează să participe la faze-
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Siderurgiștii hunedoreni continuă întrecerea socialistă • 
/ cu și mai mult avînf. In fie care lecție sînt valorificate J 
J noi ■ rezerve de sporire a pro ducției și productivității mim-) 
; cii. In prima .decadă din lu na mai, realizările întrec cuc 
( mult pe cele obținute în aceeași perioadă din luna trecu-1 

tă. S-a pornit o susținută bătălie, ca pe baza sporirii > 
j indicilor de utilizare a agregatelor, producția siderurgică \ 
. să întreacă realizările reșițe nilor. C

Rezolvarea măsurilor teh nico-organizatorice propuse? 
’ în această direcție în consfă tuirile de producție de la în- ( 
) cepului lunii mai, constituie preocuparea principală a or-r 
5 ganeior administrative și sindicale. In urma acestor preo-/ 
I cupări iată cîteva rezultate: _ i

minatori. Indicele planificat 
a fost cu mult depășit. In fie
care oră se laminează în me
die 37 tone de oțel. Eamina- 
torii din schimburile conduse 
de tovarășii Dragota N'icolae 
și Tnfu Iosif au cele mai de 
seamă realizări. Ei se situea
ză nuntași în lupta penlrn 
sporirea producției de lami
nate.

Astfel, in prima decadă din 
iu.ia mai, laminatorii hune- 
doreni au produs în contul 
angajamentului încă 896 
tone laminate.

Producție mărită 
și ieftină

Printre primele colecti
ve de muncă din combi
natul nostru care au raportat 
îndeplinirea și depășirea îna
inte de termen a angaja
mentelor luate în cinstea zi
lei de 1 .Mai, se numără și 
cele din cadrul uzinei cocso- 
chimice. Seria succeselor în
registrate in preajma acelui 
eveniment, este continuată și 
in cursul acestei luni. Astfel 

bintfdop?n?
le raionale și regionale din 
cadrul celui de-al V-lea con
curs al formațiilor artistice 
de amatori.

Film în premieră
Intre 14-24 mai a.c. la ci

nematograful „Victoria" va 
rula filmul în premieră „Năs- 
cuți în furtună" după roma
nul cu același nume de N. 
Oslrovschi. Filmul în premie
ră “Născuți în furtună" este 
o producție a studioului „A- 
Dovjenko" din Kiev.

Conferință

Joi 14 mai, la Casa Tehni
cianului din combinatul side
rurgic va avea loc conferința 
intitulată : „Sudarea vetrelor 
la cuploarele Martin de 185 
tone". Va conferenția tovară
șul inginer Bîrsan Aurel, șe
ful secției oțelăriei nr. 2.

4 pagini 20 bani

în intervalul 1-10 mai inclu
siv, muncitorii, inginerii și 
tehnicenii de la bateriile de 
cocs au dat pes4e sarcinile 
de plan o cantitate de peste 
2-000 tone cocs metalurgic, 
reușind în același timp să 
obțină și o reducere a prețu
lui de cost pe tona de cocs 
cu 4,45 lei. Fruntași în între
cerea desfășurată în perioa
da amintită, s-a situat schim
bul inginerului Ardeleanu 
Viorel care a realizat cea mai 
mare producție și la un preț 
de cost scăzut.

Realizări de seamă au fost 
dobîndite în prima decadă a 
lunii în curs și de către mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
din secțiile chimice. Spre

Furnaliștii hunedoreni în întrecere cu reșițenii sînt 
preocupați să realizeze cei mai buni indici de exploatare 
a furnalelor. Vîrfurile de pro ducție realizate pînă acum, 
devin tot mai frecvente. A ceasta face ca fiecare brigadă 
de furnalișți din secția Il-a «ă-și înscrie în contul propriu
lui angajament noi succese. Printre acestea se numără și

brigăzile conduse de tovarășii Csosz Ludovic și Comșa 
Alexandru, care de la începu tul anului și pînă acum au 
produs fiecare în jur de 1.400 tone fontă peste sarcinile de 
plan.

In foto: Csosz Ludovic (mijloc) și ceilalți furnalișți 
din brigada pe care o condu ce.

In ziarul „Scînteia" din 8 
mai, citeam într-o informație 
că oțelarii reșițeni sînt ho- 
tăriți să cîștige întrecerea cu 
siderurgiștii hunedoreni. E 
foarte bine că există ambiție. 
Pe reșițeni îi îndreptățește să 

exemplu, colectivul secției 
sulfat de amoniu a dat în 
plus peste plan cu 6,21 tone 
sulfat, cel de la gudron cu 
124,60 tone, iar cel de la 
benzen brut cu 57,81 tone. 
/Merită a fi amintită contri
buția adusă la obținerea a- 
cestor succese de schimbul 
maistrului Colceru “Rudolf, 
precum și de operatorii Cih- 
moy A., Lupu Abel, Ereițoiu 
Ioan, Dupu David, Nistores- 
cu loan, Crișan Iacob, Săbău 
Florian și Popescu Vintilă.

BODALE SILVESTRU 
corespondent

Fabrica 
tineretului, 

printre secțiile 
fruntașe

Fabrica de aglomerare — 
fabrica tineretului — se situ
ează printre secțiile fruntașe 
în întrecerea socialistă. Pro
ducția de minereuri aglome
rate pentru furnale sporește 
continuu. Colectivul de aici 
a produs numai în zece zile 
din această lună în plus față 
de sarcinile de plan 1.277 to
ne minereu aglomerat. Pro
ducția specifică pe fiecare 
metru pătrat de bandă a ma
șinilor de aglomerare a sporit 
cu mult față de lunile trecute- 

afirme acest lucru faptul că 
ei au realizări mai frumoase 
decît ale noastre. Nu se știe 
însă dacă și pe viitor ei vor 
reuși să se situeze în fruntea 
întrecerii. Oțelarii din secția 
l-a a combinatului din Hu
nedoara și-au analizat din 
nou toate posibilitățile ca în 
lunile următoare, prin spori
rea indicilor de utilizare a 
cuptoarelor să ridice produc
ția de oțel la un nivel nemai
întâlnit. Aceasta înseamnă că 
în luna mai, de pildă, vom 
produce cu circa 4.000 tone 
mai mult oțel decît în aprilie-

Alături de întreg colecti
vul de oțelari din secția 
O.S.M. nr. 1, brigada de ti
neret pe care o conduc s-a 
angajat să fie, mereu în 
fruntea luptei pentru spori
rea producției de oțel. Există 
această mîndrie la tinerii 
oțelari și după programul ce 
lam făcut avem posibilități 
să întrecem realizările din lu
nile trecute. Ne-am concen
trat atenția în primul rînd 
spre folosirea la maximum a 
regimului termic al cuptoru
lui, cu presiunea și tempera
tura păcurei normală. Cum 
s-ar zice să pretindem cup
torului să funcționeze cu 
maximum de randament.

La noi în secție se mai 
pierdea oțel prin scurgerile 
peste oală, deoarece unele 
șarje depășeau capacitatea 
oalei. Âcum s-au luat măsuri 
pentru mărirea capacității 
oalelor de turnare. Ceea ce 
ne revine nouă topitorilor și 
întregii brigăzi de oțelari 
este să ne preocupăm de do
zarea corectă a cuptorului 
ca' pe fiecare schimb media 
tonajului unei șarje să fie 
de 60 tone.

Brigada noastră s-a anga
jat să realizeze un indice de 
5,30 tone oțel pe m.p. de va

tră și zi calendaristică. Lu
na trecută am realizait de 
multe ori chiar un indice mai 
mare, de 5,46 tone. Reșițenii 
ne-au dovedit-o că se poate 
trece chiar peste indicele de 
6 tone pe m.p. de vatră. Am 
observat aceasta și din pro
pria noastră experiență. A- 
tunci cînd sîntem bine apro
vizionați cu fier vechi și cu 
reslul de materiale necesare 
elaborării oțelului și brigada 

•se ocupă intensiv de lucru 
pe șarjă, reușim să elaborăm 
numai șarje rapide. In ziua 
de 5 mai, spre exemplu, bri
gada noastră a' elaborat o 
șarjă în numai 6,55 ore. Deci 
văzînd că există posibilități 
ne-am îndreptat atenția spre 
elaborarea a cît mai multe 
șarje rapide. In consfătuirea 
de producție din această lu
nă se punea problema ca in 
secția noastră să se elabore
ze numai șarje rapide la u- 
nele cuptoare. După cum 
cuptorul V, la care lucrează 
brigada noastră, este solici
tat în această direcție, am 
și trecut la unele măsuri, ca
re față de lunile trecute, tre
buie accentuate. Este vorba 
de accelerarea efecltluării lu
crărilor pe șarjă și fierberea 
liniștită a oțelului fără mi
nereu timp de 40 minute. La 
decarburare vom persista în 
reducerea timpului cu circ« 
30 minute, iar încărcarea 
cuptorului s-o facem în cir
ca 45 minute. Lucrînd după 
un altfel de program, sîntem 
siguri că nu ne va putea 
scăpa prilejul de a îi mereu 
în fruntea luptei ce se 
desfășoară ca oțelarii liuue- 
doreni să-i întreacă pe cei d« 
la Reșița.

ȘERBAN DUMITRU 
șef de brigadă tineret 

O.S.M. '



Uzina noastră ~—•

Sărbătorirea zilei presei comuniste FILMUL, ZILEI

Săptămîna trecută a avut 
ioc in sala comitetului raio
nal de partid Hunedoara o 
adunare festivă organizată 
de redacția ziarului „Uzina 
noastră" în colaborare cu zi
arul „Drumul socialismului". 
La această adunare închi
nată sărbătoririi Zilei presei 
comuniste, a participat (tova
rășul Frențoni Lazăr, mem
bru în biroul Comitetului oră
șenesc de partid Hunedoara, 
numeroși corespondenți vo
luntari, colaboratori și citi
tori ai celor două ziare, pre
cum și membri ai colective
lor gazetelor de 
întreprinderile și 
orașului Tiostru.

In prima parte 
tov. Pavel Gl 
secției 
„Drumul Socialismului" din 
Deva, a conferențiar despre 
rolul presei comuniste și ac
tivitatea depusă de colectivul 
redacțional al ziarului regio
nal unde lucrează. Apoi, to
varășul Zold Gavril, redac
tor șef al ziarului „Uzina 
noastră" a prezentat un re
ferat despre munca și acti
vitatea ziarului local în ce 
privește ’.-a'.ai“a anumitor 
probleme p.ecum și munca 
cu corespondenții voluntari și 
colaboratorii s'ăi etc.

In cadru! discuțiilor pe au 
urmat, rai mulți colabora
tori, cititori și corespondenți 
au s:os în evidență rolul pe 
care l-nu avut ziarele „Uzi
na noastră" și „Drumul So
cialismului" în informarea 
operativă a oamenilor mun
cii. în educarea maselor și 
mobilizarea lor la înfăptui
rea sarcinilor trasate de 
partid și guvern. Totodată, 
part.cipanții la discuții au 
criticat unele articole insufi
cient documentate și prea

perete din 
instituțiile

a adunării, 
iheorghe, șeful 

culturale a ziarului

CET Â
Majoritatea filmelor care 

sosesc la Hunedoara — ime
diat după premiera din Bu
curești, rulează în sala Ma
xim Gorki. Aici, din cauza 
spațiului și a timpului plani
ficat (după masă), ele nu 
pot fi vizionate în bune con- 
dițiuni și de un număr cît 
mai mare de oameni ai mun
cii din Hunedoara.

Pe viitor, eu propun ca a- 
ceste filme — dacă se poate 
— să fie dirijate la cinema
tografului „Victoria" deoarece 
este un cinematograf mai 
modern și oferă condiții mai

Turnee artistice
Ieri, colectivul Teatrului 

de Stait din Petroșani a pre
zentat în sala cinematogra
fului „Victoria" din orașul 
nostru spectacolul j, Cauțiu
nea", piesă polițistă în patru 
acte de scriitorul din R. D. 
Germania Hans Lucke. Ace
lași spectacol va fi reluat în 
această seară, la orele 20,30.

Seară literară

puțin legate de viață, iar al
tele scrise uneori într-un stil 
greci etc., făcînd în același 
timp și unele propuneri pen
tru îmbunătățirea în viitor 
a activității ziarului local și 
regional.

Printre cei care au luat cu- 
vlrdul și și-au spus părerea 
despre problemele tratate în 
ziaiul „Uzina noastră" 
.Drumul socialismului” 
numără tovarășii

și 
se 

Ramba 
Mircea, Weisler Teodor, Plani • 
c’e Marfus, Verbuncu Petru 
— vorDitorii s-au referit în
deosebi la activitatea ziaru
lui nostru care, ocupîndu-se 
mai mult de secțiile de bază 
ale combinatului, a neglijat 
cetele ite secții mai mici ; că 
problemele social-culturale 
n i sînt tratate în măsura cu- 
veni’ă, că prea puțin se pre- 
G.i.pă ziarul de activitatea 
agiîa-crilor și viața internă 
î; organizațiilor U.T.M. din

cor-iiinat. Alți vorbitori au 
cerut ziarului „Uzina noas
tră" să organizeze mai mul
te reid"ri pe tema folosim 
rezervelor interne, gospodă
rirea orașului și în special a 
noilor locuințe din O.M-, sa 
publice mai des pagini dc 
literatură și artă, de satiră și 
„mor și sâ mențină cu re 
gulantate rubrica „Note".

in încheierea adunării in
el.mită săibătorii Zilei pre
sei comuniste, cei mai buni 
și activi corespondenți volun
tari au primit premii în cărți.

★
Cu ocazia Zilei presei co

muniste, colectivele gazete
lor de perete din combinatul 
siderurgic și I.C.S-H. au 
scos ediții speciale închinate 
acestui eveniment, publicînd 
articole legate de istoricul și 
activitatea presei de partid-

w3» im iihb im iii AxuriiE

In numărul 720 din 22 a- 
priiie a.c. a apărut în zia
rul „Uzina noastră" o notă 
în care se critica îaptul că 
la spectacolul dat de actorii 
Teatrului de starti din Petro
șani, în sala clubului cinema 
au intrat și numeroși copii 
între 5 săptămîni și un an și 
două luni care tot timpul 
au stricat liniștea spectatori
lor.

Pentru a înlătura pe viitor 
o astfel de situație neplăcută 
Sfatul popular al orașului 
Hunedoara arată în răspun
sul său trimis farului că 
au fost date dispoziții condu
cerii clubului-cinema să nu 
mai permită intrarea în sala 
de spectacole a copiilor sub 
14 ani.

Ăbona|l-vă
LA ZIARUL

Cereți în librării
„întrecerea economică 

dintre cele două sis'eme 
mondiale"

254 pag. 5,55 lei

Lucrarea cuprinde o scrie 
de arlito'e dirrtr-o culegere 
sovietică ' u același titlu pre
cum ți un articol publicat in 
Komunist nr. 9 dyi 1958. In 
ea este arătat în 
forța economică a 
și a unui sistem 
cum se desfășoară 
economică pașnică
le două sisteme mondiale și 
care sînt principalii factori 
și indicatori ai creșterii tor
ței economice a sistemului 
socialist și al slăbirii poziți-

ce constă 
unei țări 
mondial, 

întrecerea 
dintre ce-

ilor economice ale sistemului 
capitalist.

JOHN EATON: Marx 
împotriva lui Keynes 

176 pag. 2,80 lei

Cartea economistului en
glez John Eaton este consa
crată criticii keynesismului de 
pe poziții marxiste. In lucra
re sînt demonstrate falsitatea 
și caracterul demagogic al 
diferitelor „teorii" și solu
ții keynesiste 
la posibilitatea 
crizelor 
jui 
toi

Și 
cu privire 
înlăturării 

economice, șoma- 
cronic de masă și al- 

rarde ale capitalismului 
îr. condițiile menținerii rela
țiilor capitaliste de producție.

TENII PROPUN
bune spectatorilor, iar pe 
altă parte, are program 
dimineața. In caz că nu 
va ajunge în acest scop 
o înțelegere cu organele
care aparține cinematograful 
Maxim Gorki, atunci propun 
Comitetului executiv al Sfa-

de 
Și 
se 
ia 
de

tului popular orășenesc Hu
nedoara să ia măsuri ca și 
la cinematograful „Victoria" 
să se aducă diferite filme 
după premiera ce a avut loc 
la București.
Ing. PACURARU EUSEN 

secția laminoare

-v

HMANgAJSTHA

MORALITATEA DOAMNEI DULSKA
r"' r~> r~' r-'r~'r~' r 

pentru rapacitatea ei, Zby- J 
sek nu pregetă Itotuși să-i-j 
cheltuiască nesăbuit banii, -j 
Pentru a-și sustrage fiul ■] 
de la viața nocturnă și a- ț 
venturile sale amoroase, ț 
prea costisitoare, doamna j 
Dulska aduce în casă o 1 
slujnicuță tînără și drăguță. 1

Ea închide ochii la aten- 
ți a pe care Zbysek o mani- -j 
festă pentru Hanka, noua 'j 
slujnică. Aceasta pînă în ■] 
ziua cînd, află că H ..nka j 
așteaptă un copil și că, 
Zbysek ca o răzvrătire lin-1 
potriva atmosferei mucegă- 
ite de acasă vrea s-o ia, în } 
căsătorie. „Nebunia" lui 3 
Zbysek care vrea -să aducă 
o slujnică în familia lor ț 
„respectabila", este întîm- 3 
piuată cu disperare de către 
doamna Dulska, care re- -j 
curge la o nouă manevră, 3 
rugînd-o pe o nepoată s-o 1 
scape de această nenorocire. }

'—J y—J i—J y—J y—J y—J y—J y—J y—J y—J-—
SHS---------- C

FIECARE OM AL MUNCII - POSESOR 
AL NOULUI CARNET DE MUNCA
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Filmul ne introduce în at
mosfera plină de falsitate a 
unei familii burgheze de la 
slîrșitul secolului trecut. 
Doamna Dulska își tirani
zează întreaga familie. Sub 
masca moralității, doamna 
Dulska ascunde o femeie cal
culată, falsă, ipocrită, invi
dioasă, perfidă, o crudă ex
ploatatoare. Unicul scop în 
viață : parvenirea. Credința 
ei : banul. Morala ei ; banii.

Felicien, soțul ei, un om 
lipsit de energie a fost trans
format într-o marionetă care 
îndeplinește orbește toate 
poruncile. Hessa prima sa 
fiică, o ființă complet lip
sită de inimă, copie fidelă a 

mamei sale. Cea de a doua 
fiică Mela, o fată plină .ie 
gingășie, visătoare și bună. 
Deamna Dulska are și un 
fiu, pe Zbysek, un tînăr u- 
șuratec ee-și pierde nopțile 
cu chefuri prelungite pînă la 
ziuă. Disprețuindu-și mama

depusă în

lor decurgînd din activitatea 
depusă în muncă.

Dacă pînă în prezent sta
bilirea drepturilor la pensie 
se făcea îirtr-un timp relativ 
îndelungat, noul carnet, care 
cuprinde întreaga activitate a 
salariaților, reduce timpul de

șadar salariaților li se dă po
sibilitatea stabilirii vechimii 
în muncă printr-un act unic, 
în vederea calculării dreptu
rilor la pensie și a altor a- 
vantaje ce decurg din aces
tea.

Tot în

O datorie cetățenească

dezvoltării

acestui drept la 
De asemenea și

Joi 14 mai, la ora 20, în 
sala clubului din O.T. al 
I.C.S.H., tovarășul Crăciun 
Cornel va conferenția despre 
„Nicolae Grigorescu, mare 
pictor romîn, viața și opera". |

Prin Decretul nr. 256/1958 
din 2 iunie 1958 al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, a 
fost introdus un nou carnet 
de muncă. Noul carnet de 
muncă este actul unic pe 
baza căruia se dovedește în
treaga activitate 
muncă, pentru 
stabilirea tutu
ror drepturilor 
ce decurg din 
acesta, inclusiv 
pensie.

Ca urmare a
ramurilor economice naționa
le în anii regimului nostru 
democrat popular, a măsuri
lor luate de partid și guvern 
de îmbunătățire continuă a 
condițiilor materiale ale celor 
ce muncesc, vechiul carnet 
de muncă nu mai corespun
dea cerințelor, necuprinzînd 
elementele necesare stabilirii 
tuturor drepturilor salariați-

stabilire a 
cîteva ore.
celelalte drepturi ale salaria
ților, cum sînt drepturile la 
concediu, alocația de stat 
pentru copii, ajutoare de boa
lă etc., se pqt stabili ime
diat, 
voie, 
se în

In
to^te
pe bază de acte oficiale. A-

ori de cîte ori este ne- 
pe baza datelor înscri- 
carnetul de muncă, 
noul carnet de muncă 
datele se înscriu numai

Însemnări pe marginea concursului Lrigăților artistice Je agitație
zenta un țel de concert de 
muzică populară și ușoară.

Brigăzile artistice de agi
tație de la U C C. — baterie, 
bluming și U.C.C. — Sec
torul chimic, au reținut în 
mare parte atenția spectato
rilor. Bine orientate și în
drumate, brigăzile de la 
U .C.C. — baterie și bluming 
au prezentat texte pline de 
conținut. Critica a fost în
dreptată la concret, realită
țile imediate din sectoare 
trăind din plin în program.

Brigada artistică de agita
ție de la U.C.C. — Sectorul 
chimic merită de asemenea 
felicitări în ceea ce priveș
te interpretarea, inventivita
tea in prezentare, varietatea 
in mișcare, interpretarea ele
mentului liric in program și 
calitatea literară a textelor- 
Conținutul politic, agitatoric 
a lăsat însă de dorit. Autorii 
textelor na aa tițbțțlț în

Duminică 10 mai a.c., in 
sala C.F.U. s-a desfășurat 
prima parte a fazei. pe în
treprindere a brigăzilor ar
tistice de agitație din combi
natul siderurgic.

Vizionarea programelor a- 
cestor brigăzi prilejuiește pe 
Ungă aprecierile pozitive și 
cîteva observații esențiale, 
de care, credem, că va tre
bui să se țină seama în vi
itor.

In general punctele din 
program nu au avui legă
tură intre ele. A lipsit aproa
pe cu desăvîrșire decorul, 
iar in costumație a dominat 
uniformiiatea. De asemenea 
in ceea ce privește vocabula
rul întrebuințat, au fost cu
vinte și expresii vecine vul
gari sinului, ca de pildă: 
. Faceți dragoste in oraș" 
(nu în sector), se dedau a- 
moțului in timpul serviciu
lui", etc,

S-a mers în scrierea texte
lor pe vînarea lipsurilor, re- 
liefindu-se prea puțin, reali
zările in cadrul sectorului 
respectiv, iar elementul nou, 
fruntașul în muncă, omul 
conștiincios și disciplinat, a 
fost prea puțin evidențiat.

Brigada artistică de agi
tație de la laminoare a dove
dit suficientă orientare în 
ceea ce privește conținutul 

politic al textelor, dar a ne
glijat mult valoarea literară 
și interpretativă. Includerea 
in program a întrecerii cu 
siderurgișiii de la Reșița 
a fost necesară și bine ve
nită, dar modul de oglindire 
a acestui important eveni
ment a fost neconvingător.

A lipsit apraape cu desă
vârșire conținutul politic al 
textelor din programul bri
găzii de la Aglomerdfor. 
Brigada s-a mărginit a pre-

miezul realității specifice sec
torului), ocolind, problemele, 
esențiale. Prezența clntecelor 
populare, de muzică ușoară, 
nu este cu nimic justificată. 
Dacă pe aceste melodii s-ar 
fi setis texte, care să reflec
te anumite aspecte de la 
locul de muncă, era cu lotul 
altceva și întregul program 
ar fi cîștigat mult.

In general autorii textelor 
s-au îndepărtat de muncă in- 
dreptîndu-și critica asupra 
frizerilor, ospătarilor etc., în
tr-o serie de ghicitori, care 
mai păcătuiesc și prin faptul 
că întrebarea conține în si
ne în mod vizibil răspunsul.

Credem că pînă la faza 
raională a celui de-al V-lea 
concurs al formațiilor 
tistice de amatori, multe 
tre lipsurile constatate 
fi remediate, dacă se va 
ni din timp la lucru.

Iv; MABTWIGI

ar- 
din- 
vor 

por-

conformitate cu pre
vederile Decre- 
tului nr. 256/ 
1958 cu privi
re la noul car- 

muncă, care devine 
oficial, chiar și sa- 

din sectorul particu- 
serviciile casnice au 
la acest carnet de

net de 
un act 
lariații 
Iar și 
dreptul 
muncă.

Noile carnete de muncă se 
eliberează numai pentru acei 
angajați din sectorul parti
cular și serviciile casnice, 
care sînt sau au fost, anga
jați în baza unui contract în
registrat la organele de re
sort.

Pentru aflgajații care fac 
parte din aceste două cate
gorii, carnetele de muncă 
se completează de către sec
țiile raionale a recrută, u și 
repartizării forțelor de mun
că. Așadar, cei dai orașul și 
raionul Hunedoara se vor 
prezenta direct secției raio
nale a recrutării și repartiză
rii forțelor de mur.că Hune
doara. <

Ținem să reliefăm că prna 
în prezent în complectarea 
declarațiilor și fișelor nece
sare la înscrierea datelor per
sonale ale salariați.or în no
ul carnet de muncă sau do
vedit fruntașe — cu 95 la 
sută — unitățile din C.S.H., 
I.C.S.H., întreprinderea 409 
construcții, Sfatul popular 
oraș Hunedoara, B.R.P.R. 
etc.

Introducerea noului carnet 
de muncă va determina o și 
mai mare stabilitate în pro
ducție a salariaților și va 
contribui la întărirea disci
plinei socialiste în muncă.

G, PEȘȚI^ANy
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Reducerea rebuturilor 
importantă rezervă pentru 

sporirea ptodactiel ie meiol (O
vizuite și îmbunătățite, mai 
ales cînd se constată tendin
țe de sporire a rebuturilor. 
In acest sens este 
să se împrospăteze 
cunoștințele cadrelor 
cuție și control în
cj prevederile proceselor teh
nologice. Cadrele de condu
cere ău datoria să verifice 
sistematic cum se aplică pre
vederile și cunoștințele de 
specialitate în practică și să

în reduce- 
De aceea 
. important

sînt

Saicina principală pe care 
partidul o pune azi în fața 
siderurgiștilor este aceea de a 
realiza cît mai multe econo
mii, de a reduce cît mai mult 
prețul de cost ai produselor, 
pentru a pune la dispoziția 
statului cît mai multe fon
duri în scopul accelerării in
dustrializării socialiste a țării 
noastre.

In lupta ce se da pentru 
scăderea prețului de cost, re
buturile peste cifrele norma
te — sînt principalul element 
negativ — care în frecvente ■ 
cazuri minimalizează efortu
rile muncitorilor și rezulta
tele bune obținute prin eco- i 

. nornii de materii prime și ma
teriale, creșterea productivi
tății muncii etc.

Produsele rebutalte,
produse care din cauza ca
lității lor cu lotul necores
punzătoare nu pot fi puse 
de loc în circulație normală, 
pentru destinația respectivă.

In cazul cînd procentul de 
rebuturi este mare, se micșo
rează volumul producției, 
scade productivitatea muncii, 
consumurile specifice de ma
terii prime și materiale cresc 
în mod corespunzător, para
lel cu consumul de combusti
bil și energie — toate ducînd 
nemijlocit la ridicarea pre
țului de cost al produselor.

înlăturarea rebuturilor tre
buie să constituie o preocu
pare permanentă a muncito
rilor, tehnicienilor și ingine
rilor din combinatul nositru.

Reducerea rebuturilor sub 
cifrele admise constituie o 
rezervă prețioasă a întreprin
derii în mărirea producției, a 
productivității muncii și scă- 

» detoa prețului de cost. Ast- 
B fel - la combinat reducerea 
,? rebuturilor la oțelul Martin 

intr-un an cu 0,5 la sută 
sub cifra admisă s-ar reflec
ta printr-o producție de oțel 
în plus suficientă pentru pro
ducerea a peste 1.000 trac
toare convenționale. Astfel, 
orice rebut depășind cifra 
admisă constituie tot atît oțel 
sustras circuitului economic.

Rebuturile sînt păgubitoare 
chiar cînd au valoare scăzu
tă, așa incit este necesar să 
se analizeze cauzele care 
provoacă rebuturile și să se 
găsească mijloacele cele mai 
polrivite și eficiente pentru 
reducerea rebuturilor, dacă 
nu sub procentul admisibil, 
cel puțin pînă la acest pro
cent, adică să nu se depășea
scă rebutul normat, stabilit 
pe baze științifice în funcție 
de tehnicitatea fiecărui agre
gat.

Cauzele cele mai frecvente 
care determină 
procentului admis 
sînt următoarele:

— Neglijarea
prevederilor proceselor (teh
nologice în anumite faze ale 
fabricației, precum și proce
se tehnologice insuficiente, 
învechite sap necorespunză
toare. Din acest motiv, este 
necesar să se impună și să 
se controleze aplicarea aten
tă a prevederilor din proce
sele și instrucțiunile tehnolo
gice, care trebuie mereu re-

depășirea 
de rebuturi

respectării

necesar 
periodic 
de exe 
legătură

ia măsuri pentru înlăturarea 
tuturor lipsurilor care se ma
nifestă.

— In multe cazuri rebuta- 
rea produselor este provoca
tă de folosirea unor materii 
prime și materiale de calita
te necorespunzătoare. Aceas
tă situație poate fi complet 
îniăturată numai dacă recep- 
ționarea materiilor prime și 
materialelor se face cu mult 
spirit de răspundere. .Materi
ile prime și materialele ce se 
recepționează trebuie să co
respundă condițiilor de cali
tate ceruse de realizarea pro
ducției în conformitate cu 
procesele tehnologice. Lipsa 
materiilor prime de calitate 
nu trebuie să constituie în
lesnirea acceptării unor pro
duse de calitate inferioară, pe 
motiv că producția stagnea
ză din lipsă totală de anumi
te materii prime.

Respectarea planurilor de 
reparații și revizii periodice 
ale agregatelor de bază și 
auxiliare și întreținerea lor 
în cele mai bune condițiuni 
de funcționare precum și ve- 
r ficarea periodică (internă 
și de stat) a aparaturii de 
măsură și control, constituie 
condiții de mare importanță 
pentru prevenirea și înlătu
rarea rebutării unor produse. 
In cazul cînd lipsesc unele 
aparate este necesar să se 
găsească mijloace 
care le pot suplini, 
muin de consecințe 
bile.

Lucru „în asalt"
tul perioadelor de plan, fără 
a iua măsurile corespunză
toare de asigurare a calității 
producției, duce în mod ine
vitabil la creșterea rebuturi
lor. Planificarea amănunțită 
și atentă a producției, pe 
sortimente și schimburi poa
te să contribuie la evitarea 
lucrului „în asalt", dacă se 
asigură și o urmărire cores
punzătoare a executării pla
nului. Nivelul tehnic al per
sonalului de producție și de 
control în cele trei schimburi 
trebuie să fie cam același, 
fiind frecvente cazurile cînd 
din cauza unor schimburi în
cadrate cu personal de con
ducere, de execuție și de con
trol inferioare ca nivel teh
nic celorlalte, să apară un 
procent ridicat de rebuturi în 
schimbul respectiv — cifra 
mare de rebuturi realizată de 
aceștia anulîn'd eforturile ce-

lorlalte schimburi 
rea rebuturilor, 
este deosebit de 
să se facă o încadrare judici
oasă a schimburilor cu per
sonal calificat de conducere, 
execuție și control, în confor
mitate cu necesitățile produc
ției ce urmează să se reali
zeze.

întocmirea și ținerea unei 
evidențe clare și amănunțite 
a rebuturilor, pe sortimente 
și cauze de rebutare, pentru 
a cunoaște unde și ce fel de 
măsuri sînt necesare, are o 

I mare importanță practică. 
I Aceasta face cu putință cu- 
’ noașterea operativă a tuturor 

rebuturilor pe măsură ca se 
ivesc, precum și stabilirea 
cauzelor, a concluziilor și 
măsurilor ce se impun pentru 
asigurarea reducerii procen
tului de rebuturi. Această a- 
naliză trebuie făcută chiar 
la locul de lucru, de către 
conducerea tehnică a secției 
respective — mai ales cînd 
apare un procent de rebuturi 
depășind limita admisă.

Analiza periodică de către 
conducerea tehnică a între
prinderii a rebuturilor, în 
special în secțiile care au de
pășit procentele normate, 
poate și 'trebuie să asigure 
luarea de măsuri corespun
zătoare pentru micșorarea 
lor. De asemenea, pentru re
ducerea procentului de rebu
turi o mare importanță o are 
cointeresarea materială a ca
drelor de execuție- și conduce- 

. re.
Măsurile pentru înlătura

rea lipsurilor trebuie să 
fie luate cu precădere acolo 
unde procentele de rebut sînt 
mai mari și cauzele de rebu- 
itare pot fi mai ușor lichidate, 

la 
în

pentru a se ajunge 
rezuitate cit mai bune 
timp cit mai scurtfu

Chimist GHINDLER
serviciul control tehnic 

calitativ C.S.1L

N.

practice 
cu mfni- 
deîavora- I

la sfîrși-

)

In comparație cu al
te laminoare, în jurul 
acestei caje de lucru 
nu întîlnești nici un 
om. Comenzile se dau 
automat de la postul 
de comandă din apro
piere.

Caracteristic tțiarelui 
laminor bluming de la 
Hunedoara este gradul 
înalt al automatizării.

In foto: un aspect 
interior al halei lami
norului bluming cu 
caja de lucru.

te

Un rodnic schimb de •te

Sub conducerea partidului 
și guvernului nostru tot mai 
multe și mai mărețe s'îrut edi
ficiile noi realizate în Hune
doara. Pe lîngă Orașui Mun
citoresc și Orașul Tineretului, 
Hunedoara se mai poate mîn- 
dri cu un nou orășel, pe care 
un vizitator l-a denumit nu 
de mult „Orașul celor ce În
vață", unde se pregătește 
schimbul de mîine al combi
natului siderurgic și în gene
ral al siderurgiei patriei noa
stre.

In acest grup școlar se gă
sesc toate formele de învăță
mînt ca : Școala profesională, 
care primește absolvenți a 7 
clase elementare și pregătește 
muncitori calificați în diferi
te meserii; Școala tehnică, ai 
cărei elevi sînt absolvenții 
școlilor medii cu o durată de 
2 ani, iar a treia formă de 
învățămînt este școala tehnică 
de maiștri, unde se pregătesc 
tineri care au vechime în pro
ducție și care își însușesc aici 
cunoștințele necesare pentru

— toi ir ie
Amnezia <

Este o boală cunoscută, a- 
clică pierderea — temporară 
sau definitivă — a memori
ei. Fiindcă cei care suferă 
de amnezie pot să devină un 
rău social, ne facem datoria 
să amintim aici doi dintre 
ei:

— Gestionara debitului 
de tutun de lingă podul 
peste Cerna — în Piața Li
bertății — care in mod auto
mat iți dă pentru doi lei un 
pachet de „Mărășești", plus 
trei țigări, sau un pachet de 
„Mărășești", plus o țigară 
și un chibrit. Și intr-un caz 
și intr-altul, amnezia e cla
ră : gestionara uită că în a- 
cest fel își creează un cîștig 
ne permis.

— Gestionarul bufetului 
T.A.P.L. de Ungă stadionul 
D.R.D.M. uită totdeauna să 
dea restul de 20 bani cinci

deservește clienții.
Sînt cazuri grave. Trebuie 

să ii se aplice celor amintiți 
un tratament neintirziat.

T. PAUNESCU 
str. I-V, Sitalm 11

0 chiuvetă
Este lucrul cei mai nece

sar într-o gospodărie. Chiar 
și intr-un spital.

Dar cînd doctorul radiolog 
Morănescu — adresa: Spi
talul din Hunedoara — sec
ția boli interne lasă o paci
entă fără îngrijire medicală, 

pentru că între timp se mon

ta în sala de consultații res
pectivă o chiuvetă, este des
tul de rău.

Mai rău ar fi dacă obice
iul ar deveni cronic...

I. PETRE
str. V, Roaită nr. 23

iehni-

cum 
grup

o mai înaltă calificare 
co-profesională.

Pentru a vedea felul 
se muncește în acest
școlar și cum se instruiesc 
elevii de la cele Itrei forme de 
învățămînt, Cabinetul Meto
dic din Cluj, cu concursul Di
recției Personal și învățămînt 
din Aîinisterul Industriei Gre
le a organizat recent aici un 
important schimb de experien
ță la care au participat ca
dre didactice de la grupurile 
școlare, școlile profesionale 
și școlile mgdii din Reșița, Or. 
Stalin, Timișoara, Cluj, Sibiu, 
etc., precum și muncitori frun
tași din combinatul siderurgic 
Hunedoara, absolvenți ai șco
lii profesionale. Obiectivele a- 
cestui schimb de experiență 
au fost: modul de organizare 
și desfășurare a instruirii 
practice în condițiuriile locu
lui de muncă în producție și 
metodica lecțiilor de tehnolo
gia meseriei în siderurgie. 
Aceste obiective au fost atin
se prin lecțiile practice și teh
nologice și prin referatele ce 
s-au ținut. O vedere mai am- 
piă asupra pregătirii elevilor 
aceslui grup și-au făcut-o par
ticipant cu ocazia vizitei la 
locurile de muncă din combi
nat, unde au găsit brigăzi de 
muncă formate din elevi, con-

experiențâ
duse în unele cazuri de absol
veați ai acestui grup care dă
deau singuri șarje de fontă și 
otel. La bluming, o bună par
te din agregate sînt manipu
late tot de elevi.

Prin caracterul său și pro
blemele abordate, acest 
schimb de experiență a fost 
foarte rodnic. In concluziile 
expuse de tovarășul Director 
al Cabinetului Metodic din 
Cluj, Ștefan Linul, s-a arătat 
că obiectivele impuse au fost 
atinse, lecțiile și referatele ți
nute au fos:t la un nivel ridi
cat, cabinetele școlare sînt 
bine înzestrate și școala în 
general este bine întreținută, 
ceea ce dovedește că condu
cerea Grupului școlar profe
sional, corpul didactic și ad
ministrativ muncesc cu eonști- 
inciozitate. Totodată, a fost re
liefat cu această ocazie și a- 
jutorul pe care-1 dă conduce
rea Combinatului siderurgic 
Hunedoara în buna funcționa
re a școlilor și pregătirea ele
vilor.

Pe lîngă unele părți poziti
ve, delegații la schimbul de 
experiență ne-au arătat și u- 
neie lipsuri pe care colectivul 
nostru le-a înregistrat și-pe 
care se va strădui să le în
lăture.
Prof. ALEXANDRU BUȘO1

Majorarea cîștigurilor la tragerile 
de bază și suplimentare 

a obligațiunilor C.E.C.
Prin caracterul s"aii și a- 

vantajele ce le oferă, Casa 
de Economii și Consemnați- 
uni din țara noastră — 
C.E.C. — se bucură tot mai 
mult de încrederea unanimă 
a numeroși oameni ai mun
cii de la orașe și sate. Acest 
lucru, este viu ilustrat prin 
numărul mare de deținători 
ai libretelor de economii și a 
depunătorilor pe obligațiunile 
C.E.C. cu cîștiguri.

Spre a lărgi posibilitățile 
de cîștig a cetățenilor depu
nători pe obligațiunile C.E.C. 
începînd din luna mai a, c<

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni acordă noi avan
taje, atît la tragerile de ba
ză, cit și la cele suplimenta
re. Astfel, la fiecare tragere 
la sorți lunară, numărul cîș- 
itigurilor a sporit de la 560 
la 861 iar la tragerile 
sorți suplimentare 
cîștigurilor a fost 
de la 308 la 519.

Prima Itiragere la 
condițiile noului plan de cîș- 
tiguri sporite la depunerile 
pe obligațiuni C.E.C., va a- 
vea loc la data de 31 mai 
8i ft .

la 
numărul 
majorat

sorți în
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Laureați ai premiului Lenin pe 1959

C
c

Radiofizica cuantică 
o nouă ramură 

a știin(ei
Pentru elaborarea unui 

principiu nou de generare 
și amplificare a undelor 

radio, pentru realizarea 
unor generatoare și ampli
ficatoare moleculare, Ni
kolai Basov și Aleksandr 
Prohorov, doctori in științe 
fizico-matematice, au fost 
distinși cu Premiul Lenin.

Această lucrare figurea
ză pe primul loc de pe Hs
ia premiilor Lenin. Ea mar
chează inaugurarea unei 
noi orientări în rodio-elec- 
tronică și crearea unei 
noi ramuri a științei — ra- 
dio-fizica și radiotehnica 
cuantică. Pînă In prezent 
în acest domeniu în plină 
dezvoltare 
cate circa 
științifice.

Aparatul
Prohorov, care
ționa concomitent atît ca 
amplificator, cit și ca ge
nerator de unde radio, se 
deosebește în mod radical 
de aparatele similare de 
tip electronic. El se ba
zează pe folosirea energiei 
mișcării interne a atomilor 
și moleculelor, fiind de sute 
de ori mai sensibil decît a- 
paralele electronice obișnui
te. Datorită stabilității ex
cepționale a frecvenței, ge
neratorul molecular poate 
servi in mod practic ca un 
etalon absolut al orei.

Activitatea științifică co
mună a celor doi fizicieni 
s-a dovedit extrem de rod
nică. In prezent ei iși con
tinuă cercetările care des
chid mari perspective în 
fața radiocomunicațiilor, ra- 
dioastronomiei, radiolocației, 
radionavigației, radioteieco- 
menzii și altor ramuri ale 
radiotehnicii moderne.
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Un sincrojazotron 
gigantic

Un grup de oameni de 
știință și ingineri, care au 
realizat giganticul sincro- 
fazotron de 10 miliarde e- 
lectronvolți, au fost distinși 
cu Premiul Lenin. Aceasta 
este o realizare remarcabilă 
a oamenilor de știință so
vietici în domeniul fizicii 
particulelor elementare cu 
energii foarte mari.

Acceleratorul unical, pus 
la dispoziția Institutului u- 
nificat de cercetări nucleare, 
este rodul muncii comune 
a unui colectiv de fizicieni 
și ingineri condus de acad. 
Vladimir Veksler, Dmitri 
Efremov, șef adjunct al 
Direcției generale pentru fo
losirea energiei atomice în 
scopuri’ pașnice și Evgheni 
Komar, directorul uniri in
stitut de cercetări din aceas
tă ramură.

La baza sincrofazotronu- 
lui stă principiul autofa- 
zării, elaborat de Vladimir 
Veksler încă în anul 1944. 
Tocmai datorită acestei des

coperiri a fost asigurat, suc
cesul în ceea ce privește 
realizarea diferitelor tipuri 
de puternice acceleratoare 
moderne necesare sltludierii 
proceselor nucleare.

Cu ajutorul sincrofazotro- 
nului a fost obținută cea 
mai mare energie pe care 
fizicienii au reușit s-o pro
ducă vreodată pe cale arti
ficială. In decurs de 3,3 se
cunde protonii execută în 
interiorul camerei de vid 
4.500.000 de rotații și par
curg un drum de 1.000.000 
km. Pentru asigurarea 
funcționării în bune con
diții a instalației la 
teze atît de mari, a
necesar să se soluționeze 
probleme complexe de ra- 
diotehnică, să se realizeze 
un sistem de dirijare a elec- 
tromagnetului circular 
70 m. Această problemă 
fost rezolvată cu succes 
Institutul de radiotehnica 
Academiei de Științe 
U.R.S.S. sub
acad. Aleksandr .Minț. Sis

temul realizat la institut per
mite să se dirijeze procesele 
de „injectare" a particule
lor elementare și de cuplare 
a electromagnetului cu o 
precizie de ordinul a cî.or- 
va sutimi de miîmi de se
cundă.

In prezent, la sincrofa- 
zotron se efectuează cerce
tări intense asupra interac
țiunii particulelor elementa
re și a antiparticulelor.
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Faza orășenească a cam
pionatului republican pentru 
copii pe anul 1959, consuma
tă duminică dimineața pe 
stadionul „Corvinul", s-a bu
curat de participarea unui 
mare număr de copii născuți 
în anii 1945-1946-1947.’ In! 
cadrul întrecerilor care au a- 
vut loc la probele prevăzute 
de regulament — 60 m. plat 
(băieți și fete) ; 300 m. plat 
(fete) ; 500 m. plat (băieți) ; 
înălțime (băieți și fete) ; gre
utate (băieți și fete) ; ștafeta 
4X60 m. (mixtă) — au fost 
desemnați reprezentanții ora
șului nostru la faza regională 
ce se va ține duminică 17 
mai 1959 la Deva. Din rîn- 
dul acestora fac parte; M. 
Curcubătă, F. Sclipcea, D. 
Picu, I. Sesovici, C. Macovei 
și alți 13 copii hunedoreni.

Lupte

Peliculă 
cinematografică 

colorată
Întreprinderile 

din Varșovia au 
tru prima dată 
două tipuri de 
loraiă (pozitiv). Primul tip 
realizat permite developarea 
simultană a imaginii și su
netului, iar al doilea tip — 
developarea separată 
ginii și sunetului.

Pînă la sftrșitul 
1958 întreprinderile 

mice din Varșovia au produs 
aproximativ 50.000 metri de 
peliculă colorată, tar anul a- 
cesta ele vor livra studiouri
lor cinematografice 850.000 
metri peliculă, ceea ce repre
zintă aproximativ 20% 
nevoile țării.

fotochimice 
produs pen
in Polonia 
peliculă co

a ima-

anului
fotochi-

sportivă

In cursul aceleiași dimineți 
sala de sport din incinta sta
dionului „Corvinul" a găzduit 
faza regională a campionatu
lui individual de lupte clasi
ce (seniori) al R.P.R., la 
care au participat luptători 
din colectivul sportiv Mine- 
rul-Petrila și clubul Corvinul- 
Huncdoara. In urma victorii
lor repurtate cu acest prilej 
s-au calificat pentru faza fi
nală a campionatului (ce se 
va desfășura în 10-12 iulie 
a.c. la Orașul Stalin) : Sîr- 
bu Grigore de la Minerul- 
Pc<rila, Moraru Dumitru, 
Fuldp Albert, Keszeg Fran- 
cisc, Petrov fovan, Gligan 
Silviu, Pădure Ștefan și Bă- 
licu Gh. de la Corvinul- Hu
nedoara.

echipe ă plăcut.
Au marcat Huzum (minu

tul 6 și 65) și Simionov 
(minutul 22).

Corvinul I—Minerul 
Baia Mare 3—1 (2—1)

După rezultatul bun obți
nut la Sibiu în etapa prece
dentă a categoriei „B“ de 
fotbal, prima echipă a clubu
lui „Corvinul" a repurtat du
minică 10 mai a.c. o victorie 
prețioasă asupra formației 
băimărene „Minerul".

...încă din primele minute 
de joc fotbaliștii de la Baia- 
Alare 'trec. la ofensivă cu un 
elan demn de toată lauda. 
Ei construiesc, unul după al
tul — atacuri în viteză care 
de mai multe ori surprind 
descoperită aripa dreaptă a 
apărării hunedorene. La un 
asemenea atac, declanșat în 
minutul 3, Rusu — extrema 
stingă a oaspeților — trece 
de Coiciu, centrează în fața 
porții lui Niculescu, care 
era mascat de mai rnulți ju
cători iar Ferenți înscrie im- 
parabil din apropiere.

După avantajul cîștigat 
prin punctul înscris de Feren
ți băimărenii devin tot mai 
agresivi. Aceasta însă nu
mai pentru moment întrucît 
gazdele, în revenire, închea
gă din ce în ce mai bine le
gătura dintre compartimente 
și preiau inițiativa. După 10- 
15 minute de joc hune’dore- 
nii încep deja să asalteze 
continuu poarta adversă, de-

ciși să reducă handicapul 
Oaspeții răspund prin con
traatacuri, destul de pericu
loase, dar fără rezultat. E- 
voluția jocului ofensiv, im
pus de hunedoreni, preves
tește iminența golului egali
zator care „cade" în minu
tul 31 cînd Pîrvu face o 
cursă scurtă pe aripa dreap
tă, centrează în careul ad
vers de unde Zapis introduce 
mingea în plasă.

P-uțin mai itîrziu hunedore- 
nri, aflați în plin atac, preiau 
conducerea prin punctul în
scris de Oprea în urma unei 
combinații : Pîrvu — Zapis — 
Oprea.

Repriza a doua localnicii o 
încep în aceeași notă de do
minare ceea ce face ca nu
mai la cinci minute de la re
luare scorul să fie urcat la 
31 prin punctul marcat de 
Anton dintr-o pasă primită 
de la Zapis. In continuare 
Niculescu se remarcă prin cî- 
teva intervenții spectaculoa
se la contraatacurile băimă-^ 
renilor, în timp ce atacanțiiw 
hunedoreni ratează numeroa- ‘ 
se ocazii de a înscrie. Astfel 
că partida ia sfîrșit cu scorul 
de 3-1.

CORVINUL : Niculescu —- 
Coiciu, Manta, Nacu — Ba- 
linf, Tătaru — Pîrvu, Anton, 
Zapis, Sîrbu, Oprea.

MINERUL: Vlad — Mă- 
lăeru, Vasilescu, Gherghel III 
— Gherghel I, Feher — 
Vlad, Ferenț, Sulyok, Mol
dovan, Rusu.

cDespre unii „suporteri* 
de duminică

Fotbal

ice în tribuna sta- 
„Corvinul" o cate-

După probele efectuate 
Csepel a trecut la producția 
petrol de înaltă rezistență, 
te e destinată exportului. In 
depozitul de conducte care 
vagoane.

în cursul anului 1958 uzina 
în masă a conductelor de 
O parte dintre aceste conduc- 
foto : Un aspect al muncii din 
manipulează zilnic optzeci de

Corvinul III—Victoria 
Călan 3—0 (1-0)

Rezultatul întîlnirii de du
minică dintre Corvinul III și 
Victoria- Călan, din cadrul 
campionatului regional de fot
bal, se poate spune pe drept 
cuvint că a constituit pre- 

. ludiul satisfacției de mai tîr- 
ziu a spectatorilor hunedo
reni. Deși nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic superior 
confruntarea dintre cele două

Prima instalație 
pentru leirinarea 
plăcile r de cțel

Recent, uzina de mașini 
grele din Taiiuan a produs 
prima instalație mare pentru 
laminarea plăcilor de oței 
din China. Laminorul are un 
diametru de 760 mm. și cîn- 
țarește 380 tone. Capacitatea 
sa anuală de producție este 
de 30.000-50.000 tone de oțel 
laminat.

In L.R.S.S. s-a con
struit un nou tip de 
aerosanie „Sever-2" 
destinat transportului 
călătorilor, poștei și 
bagajelor în Extremul 
Nord și Orientul înde
părtat.

In fo'o : Noul tip 
aerosanie sovietică.

Există printre spectatorii 
care iau 
dionului 
gorie de sfidători, foarte ciu-
dați, anume acei care în per
manență înjosesc ahumiți ju
cători din formația de fot
bal „Corvinul I".

Nu știu de ce faceți acest 
lucru, dar n-aveți de loc drep
tate, ori voi, care cit vă ți
ne gura vociferați, strigați și 
înjurați pe unii din jucătorii 
echipei „Corvinul" tocmai in 
momentul cînd ei au mai 
mult ca ericînd nevoie de în
curajările voastre, de susți
nerea permanentă a voastră, 
pentru a ieși din impasul în 
care logic, orice formație de 
sport, poate intra și peste 
care trebuie să treacă.

Expresii ca acestea „Mă. 
prost mai ești" sau „de unde 
naiba te-o mai adus și pe 
tine" sau „în categoria C cu 
voi" etc. nu ne fac de loc cin
ste nouă hunedoremlor care 
trăim, muncim și participăm 
la vizionarea unei manifes
tații sportive intr-un centru 
muncitoresc. .

Unde există acel atașa
ment față de echipa care iți 
reprezintă orașul, această ce
tate a oțelului în una din 
cele mai populare competiții 
— fotbalul — și încă intr-un 
campionat republican, cate
goria B de fotbal ?

Odată întîlnindu-mă cu ju

cătorul Balint, acesta imi~ 
spunea că în deplasare, ufl 
tuKcî cînd îi însoțesc o mină \ 
de suporteri echipa, dar care 
îi aplaudă cu toată căldura, 
jucătorii echipei „Corvinul" 
se simt mai încurajați, decît 
atunci cînd joacă acasă și 
unii îi înjosesc. După părerea 
lui Balint și a tuturor supor
terilor cinstiți, acești huli
gani sînt lipsiți de cel mai 
elementar bun simț.

Un jucător trebue aplaudat 
și cînd joacă bine, drept răs
plată pentru jocul frumos 
prestat, și susținut atunci 
cînd se află într-o situație de 
derută, pentru a trece cu suc
ces prin aceste momente gre
le.

Sper că și voi acei spectatori 
care pînă ieri, ați huiduit și 
înjosit pe unii jucători, vă 
veți Ha seama că ați greșit 
iar pe viitor veți înțelege că 
o echipă pentru a obține vic
torii, trebuie susținută — nu 
așa cum a făcut un spectator 
din tribună, care și-a rupt 
carnetul'- de membru al Clu
bului „Corvinul" ci contri
buind la captarea unui cit 
mai mare număr de membri 
în club, iar pe terenul de 
sport aplaudînd-o și incura- 
jind-o cit mai frenetic, fiind 
echipa care ne reprezintă o- 
rașul și locul nostru de mun
că.
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