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VEȘTI DIN SECȚIILE COMBINATULUI

73.000 tone produse, 
siderurgice peste 
sarcinile planificate

însuflețită întrecere ce se 
desfășoară între siderurgiștii 
hunedoreni și cei reșițeni a 
făcut ca de la începutul anu
lui și pînă în prezent, la 
combinatul siderurgic din 
Hunedoara să se producă pes
te sarcinile de plan mai muit 
de 73.000 tone produse side
rurgice ca ; fontă, cocs meta
lurgic, minereu aglomerat, o- 
țel și laminate. Valoarea pro
duselor date peste plan de 
siderurgiștii hunedoreni, în 
perioada amintită, se ridică 
la mai mult de 51.000.000 lei. 
Contribuția cea mai de sea
mă au adus-o topitorii oțelari 
care au elaborat peste sar
cinile de plan aproape 20.000 
tone oțel și laminatorii eu o 
depășire a planului de pro
ducție de peste 12.900 tone 
laminate. 

ginerului Doboli Alexandru. 
In același interval de timp 
și schimbul condus de comu
nistul Arteanu Ion a elaborat 
în afara sarcinilor de plan 
peste 500 de tone. Aceste rea
lizări se datoresc îmbunătă
țirii indicilor de utilizare a 
agregatelor în perioada amin
tită. Prețul de cost a fost re
dus cu 29,30 lei pe fiecare 
tonă de fontă elaborată.

Oțel mai mult 
și mai ieftin

Importante realizări în 
întrecere pentru a da patri
ei mai mult metal dobîndesc 
zilnic și prim-topitorii de Ia 
oțelăria Martin nr. 2. Prin 
scurtarea duratei de elabora
re a șarjelor și o mai bună 
organizare a muncii, oțe- 
larii de aici au reușit 
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Din activitatea comitetelor de femei

să dea peste plan în perioada 
1-25 mai 2.140 tone oțel.

O contribuție de seamă au 
adus-o echipele tovarășilor 
Orelt Paul din schimbul I, 
Miculic loan din schimbul II

CITITI
PROBLEME INTERNAȚIONALE

Publicație tipărită de EDITURA POLITICA 
Apare de 6 ori pe an

In „PROBLEME INTER
NAȚIONALE", agitatorii de 
la orașe și sate, dîn întreprin
deri și instituții, propagandiștii 
și cursanții din învățămîntul 
politic, masele largi de cetă
țeni găsesc răspuns la cele 
mai arzătoare probleme pri
vind lupta ce se dă între for
țele păcii și ale progresului 
și imperialiștii ațîțători la 
război.

Cititi in acest număr:
Inovatorii slujitori ai pro

gresului tehnic (pag. 2-a) 
Din viața organizațiilor de 

partid (pag. 3-a)
Foileton — Cilindrii plim

băreți (pag- 3-a)
Pentru ce oare ?

(pag. 3-a)
Duminica sportivă

(pag. 4-a)

Copilârîe fericită
Copiii patriei noastre sînt înconjurați de grija perma

nentă a partidului și guvernului. Dacă in trecut copiii du
ceau o viață plină de mizerie și foame, astăzi copiii mun
citorilor se bucură de o viață liniștită, fericită.

Grădinițele și creșete din orașul nostru oferă copiilor 
siderurgiștilor și constructorilor cele mai bune posibilități 
de educare, de formare a omului de mii ne.

Fotoreporterul nostru a prins pe peliculă cîteva mo
mente din viața fericită a copiilor de la cele două creșe, 
a I.C.S.Il. și a combinatului siderurgic.

și Drăghin Ion din schimbul 
III. De remarcat este faptul 
că prețul de cost al oțelului 
elaborat de aceste echipe a . 
fost redus cu 14,43 lei pe fie- | 
care tonă. i

Construcțiile lor sînt interesante...

Incepînd cu nr. 11 al re
vistei, abonamentele se pot 
face prin oficiile poștale din 
țară, prin librării și prin difu- 
zorii voluntari din întreprin 
deri.

Prețul unui exemplar este 
de 1,50 lei.

Abonamentul pe restul anu
lui 1959 este de 6 lei.

...dar și tunelurile din nisip nu-s mai puțin interesante

Succesele brigăzilor 
de furnaliști

Zi și noapte la furnalele 5 
și 6 din combinatul hunedo- 
rean se desfășoară o intensă 
muncă pentru sporirea pro
ducției de fontă, care ia dru
mul oțelâriilor din combinat 
și spre diferite turnătorii din 
țară. Numai în perioada 1- 
25 mai furnaliștii de aici au 
dat peste sarcinile de plan 
2.575 tone fontă.

Din această cantitate peste 
700 tone au fost produse de 
schimbul condus de candida
tul de partid Romoșariu Ion, 
iar 697 tone de schimbul in-

JqstarftaQee din orașul rastru

VEDERE DIN O. M.

Preocupări pentru
1 Iunie

In întîmpinarea zilei de 1 
iunie, Ziua Internațională a 
Copilului, comitetele de femei, 
orășenești și comunale, co
misiile de femei din întreprin
deri desfășoară o intensă ac
tivitate. Comitetul comunal și 
comisia de femei din între
prinderea minieră Tcliuc or
ganizează conferințe despre 
Ziua Internațională a Copilu
lui în care vor fi scoase în 
evidență și minunatele reali
zări înfăptuite pe plan local 
spre fericirea și bucuria celor 
mici. In acest centru miner. 

se mai pregătesc diferite pro
grame artistice pe care, co
pii, în preajma zilei de 1 
Iunie le vor prezenta la sta
ția de radio-amplificare. Co
mitetul și comisia de femei 
din Teliu.c se preocupă în a- 
ceste zile de amenajarea unui 
chioșc cu dulciuri pentru cei 
mici, în Parcul Minerilor din 
localitate.

★
Comitetul orășenesc de fe

mei din Simeria a luat ini
țiativa ca împreună cu pro
fesorii școlii medii din loca
litate să organizeze mai mul
te conferințe cu caracter edu
cativ.

Periodic au mai fost orga
nizate diferite festivități ar
tistice, iar fondurile rezultate 
din încasările făcute cu acest 
prilej sînt folosite la cumpă
rarea de dulciuri și drapele 
pentru micuții participant la 

Concurs 
ț „Cine știe cîștigă"
• Comitetul de întreprinde-
. re I.C.S.Il. organizează du- 
1 minică 31 mai orele 10, la 
;; grădina de vară, un concurs 
' „Cine știe cîștigă", cu tema r

„Productivitatea muncii . și 
o reducerea prețului de cost în 
I construcții". Acest concurs 
ț va avea loc între grupurile 
T de șantiere, construcții I, 
T construcții tlV, montaj I și 
I montaj II. 'Cîștigătorii vor fi 
+ premiați. ț 4

Insfirșit T.A.P.L. a găsit leacul căldurilor de vară ; 
înghețata. Zilnic, specialiștiiveniți din insula Ada-Kaleh 
prepară peste 300 kg. de înghețată.

oiKnitim

concursul de trotinete și trici
clete ce va fi organizat în 
orașul Simeria cu prilejul Zi
lei Internaționale a Copilului.

In perspectivă
In planul de perspectivă al 

comitetului raional al femei
lor — Hunedoara, sînt cu
prinse o serie de acțiuni de 
interes obștesc. Bunăoară, fe
meile din satul Cerișor și-au 
propus să efectueze 300 ore 
muncă voluntară la construc
ția căminului cultural ; cele 
din Poenița — Voinii —- 250 
ore la construcția unei școli, 
iar femeile din comuna Strei- 
Sîngiorgiu s-au angajat să 
presteze 500 ore muncă vo
luntară la construirea unui 
dispensar.

Pentru diferite îmbunătățiri 
funciare ce se vor face în ra
ionul nostnr, participarea la 
muncă voluntară a femeilor 
va fi de peste 14.000 ore.
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Fiecare crede că păpușa sa este mai frumoasă...

b(iQ?dorw
Faza orășenească 

a concursului formațiilor 
artistice de amatori
Duminică 24 mai în sala 

Teatrului nou în cadrul fazei 
orășenești a celui de-al V-lea 
concurs pe țară al formați
ilor artistice de amatori au 
fost prezentate în întrecere 
ansamblurile corale ale Com
binatului siderurgic, I.G.S.H., 
Sindicatelor Comerț — co
operație și Sanitar. Rezulta
tele acestui concurs vor fi 
cunoscute peste cîteva zile.

I.C.S.Il
I.C.S.Il
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| INOVATORII slujitori ai progresului tehnic (
vxzx/'

L O preocupare permanentă a muncitorilor, inginerilorși tehnicienilor, din cele două 
oțelării ale Hunedoarei a fost aceea de a scădea continuu consumul de metal utili- 

~ zat în utilajul de turnare, prin lungirea duratei lui de folosire, sau prin ușurarea pieselor 
£ ce-1 compun, ori prin metode noi care să-l protejeze. Inovațiile au constituit unul din 
£ factorii ce și-au adus o contribuție largă în materializarea acestei preocupări.
f

Prin inovafii — la reducerea consumului 
de utilaj de turnare

E
ingotierele invers conice 
utilizate la O.S.M. nr. 1, 

pentru turnarea oțelului cal
mat, au greutatea de 4400 
kg. Eliminîndu-se bavurile al 

căror efect un durabilitatea 
lingotierei este minim și sub- 
țiind simțitor pereții lingotie- 
rei s-au obținut două tipuri 
noi de lingotiere a căror gre
utate este de 3.150-3.200 kg. 
și din experimentările făcute 
s-a ajuns la concluzia că a- 
vînd o durabilitate mai lungă 

și o greutate mai scăzută cu 
aproape 1/3, consumul de 
fontă în lingotieră scade față 
de trecut cu aproximativ 
40%. Această realizare a 
fost obținută prin propunerea 
făcută de Ing. Pedimonte A. 
și Ing. Penescu M.

țelul calmat se toarnă în 
lingotiere. invers conice 

cu jnaselotă. Pentru îndepăr
tarea maselotei în ambele 
oțelării, în lunile octombrie 
noiembrie și decembrie 1958

INGINERUL INOVATOR
Răsfoind registrele cabine

tului tehnic in care sînt în
scrise propunerile de inovații 
vei întilni odată cu cele mai 
valoroase din ele un nume : 
Kraft Natan.

Inginerul Kraft Kai an, ad
junctul șefului de secție de la 
oțelăria S.M. nouă, este. un 
om tinăr. In urnă cu patru 
ani de zile pășea pe poarta 
Combinatului ca proaspăt ab
solvent al unui institut poli
tehnic din U.R.S.S.-Și numai 
peste un an de zile numele 
său este inserts deja alături 
de tema propusă ca inovație, 
ce avea scopul să îmbunătă
țească munca in hala de pre
gătire a oțelăriei vechi și să 
reducă consumul de fontă din 
partea metalică a maselotei

Cea mai mare realizare 
este turnarea oțelului calmat 
cu presiune în lingotiere direct 
tonice răcite cu apă, făcută 

s-a turnat oțelul calmat în 
lingotiere direct conice, mase- 
lota stampindu-se în partea 
superioară a lingotierei, cu 
masa refractară susținută cu 
armătură metalică. Prin elimi
narea completă a părții me
talice a maselotei precum și 
prin diminuarea consumului 
de cărămizi pentru înzidire 
s-a economisit suina de 
205.697 lei. Inovația s-a reali
zat în urma propunerii unui 
colectiv format din inginerii

Chesonul pentru zidi
rea oalelor de la 
O.S.M. 2, realizat de 
inginerul Farcaș Z., 
scurtează mult operația 
de _zidire a oalelor și 
îmbunătățește simțitor 
condițiile de muncă.

Kraft N., Rebreanu Ghe. și 
alții.
W" a oțelăria S. M. nouă, 

oțelul calmat mai puțin 
pretențios se toarnă astăzi în 
mod curent cu presiune tot 
în lingotiere direct conice, ră
cite cu apă. Acest lucru pe 
lîngă faptul că‘scurtează sim
țitor timpul de' montare al 
trenurilor de turnare, prin eli
minarea părții metalice 
a maselotei și prin eliminarea 
materialului refractar înzidirii
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in colaborare cu un grup de 
ingineri de la oțelăria S. M. 
nr. 2. Aplicarea acestei meto
de la turnarea oțelului calmat

aduce combinatului economii 
anuale de peste 2.200.000 lei 
In timpul scurs de la începu
tul anului inginerul Kraft mai 
are și alte realizări. Intre ele 
este și modificarea adusă 

1

3

1

maselotei conduce la econo
mii evaluate pe un an de zile 
la peste 2.200.000 lei. Aceas
tă metodă ingenioasă care pe 
scara' industrială mondială 
are o aplicabilitate încă res- 
trînsă, s-a realizat la pro
punerea făcută de inginerii 
lîîrsan Aurel, Kraft N., și 
Penescu Al.
■“a oțelăria S.M. nr. 1 
““ consumul de fonta în 
partea metalică a maselotei 
a atins ciire destul de ridi
cate, spre exemplu în decem
brie 1958 și ianuarie 1959 a- 
cest consum a fost de 11,98 
kg. pe tona de oțel. Stam
pindu-se maselotele cu o ma
să refractară făcută din șa- 
motă măcinată, caolină și le
șie bisulfitică, - s-a eliminat 
pătrunderea oțelului printre 
rosturile cărămizilor, aT-« 
cum se întîmpla în trecut și 
s-a ușurat mult desbaterea, în 
această situație consumul 
scăzînd în lunile următoare 
cu 8,22 kg. pe tona de oțel. 
Reducîndu-se totodată din 
planul de apovizionare canti
tatea de 413 tone cărămizi, 
valoarea economiilor ce vor fi 
aduse de aplicarea acestei 
inovații ating cifra de 699.173 
lei. Inginerul Vlăduț R. și 
maistrul Croitorii Ghe. sînt 
acei care au propus și reali
zat noua masă pentru stam
parea maselotelor.

turnătorii s-au gîndit 
să-i ajute pe oțelari în 

această luptă. Inginerii Vul- 
pescu D. și Stroe Ghe. au re
alizat podurile de turnare ar
mate, care comparativ cu cele 
utilizate pînă în prezent au o 
durabilitate mult mai lungă, 
aducînd astfel o reducere în
semnată a consumului de 

•fontă în utilajul de turnare.

ansamblului de turnare, prin 
care se realizează o economie 
anuală de peste 500.000 lei. Și 
adunate la un loc numai eco
nomiile ce vor fi aduse de 
propunerile făcute în acest 
an. ating cifra de 3.000.000 
lei.

Desigur că siniem departe 
de a putea reda tot ce a rea
lizat tovarășul Kraft N. în 
anii de cind muncește în com
binat, împletind cu succes re
zolvarea problemelor ce-i in
cumbă funcția cu preocuparea 
și sprijinul pentru progresul 
tehnic. Ceea ce trebuie subli
niat insă, in mod deosebit 
este faptul că in activitatea 
sa inovatorul nu a fost și nu 
este singur. Sprijinul organi
zației de partid și al tuturor 
oamenilor conștienți și cins
tiți din secție și din combinat, 
îi este prețios,

Fiecare tinăr — inovator in producție
Mișcarea pentru inovații și 

raționalizări a cuprins în si
nul ei numeroși tineri 
care și-au adus o largă 
contribuție la îmbunătăți
rea activității secțiilor în 
care ei lucrează în ceea c.e 
privește aplicarea tehnicii 
noi cit și reducerea prețului 
de cost.

Din cele 195 inovații apli
cate de la începutul anului, 
sînt realizate de tineret 32 
și încă la 16 din ele, în co
lectivele ce le-au găsit so
luții și le-au pus în practică, 
au participat tineri din com
binat.'

Ce-ar fi dacă...
...Cabinetul tehnic ar insis

ta și mai mult ca rezolvarea 
propunerilor să se facă cu 
mai multă rapiditate.

...Tov. inginer Gherman I 
șeful serviciului tracțiune nu 
ar ține unele dosare pentru 
avizare, săptămni sau chiar 
o luna de zile.

...Serviciul fabricație ar fi • 
mai insistent, ca în constru
irea prototipurilor, programul 
stabilit în ateliere sa fie 
respectat.

...Biroul de studii și proiec
te n-ar considera inovațiile 
ca o problemă de minimă 
importanță, iar timpul pentru 
executarea desenelor ar fi 
scurtat de la 7 luni, la numai 
o lună.

...Contabilii de sectoare și 
în special tovarășul Andre- 
șei lulitt ar scurta timpul de 
efectuare al calculelor econo
mice de la o lună la o săptă- 
mînă.

...Colectivul de inovații și 
sectorul contabil șef, ar în
druma cu mai mult simț de 
răspundere contabilii din sec
ții, spre întocmirea calculelor 
economice la cît mai multe 
din propunerile de inovații.

...Și tovarășii șeii» de secții 
Roman Ghe. de la furnalele 
II și inginerul Oniță 1. de la 
secția aer gaz, ar participa 
cu regularitate la ședințele 
colectivului de inovații.

...Conducerea combinatului 
ar aplica prevederile Decretu
lui 184/954 penalizînd pe toți 
acei ce întîrzie rezolvarea a- 
plicării inovațiilor și recom
pensării celor ce le propun.

Greifer și platformă răcită cu apă, inovație realizată de 
inginerul Trotuș C., maistrul Popa N. și inginerul Niță 
Gh. Utilizat la demolarea cuptoarelor electrice de 20 tone, 
îmbunătățește condițiile de muncă și reduce simțitor tim
pul de oprire pentru reparații.

Nume ca cele ale ingineru
lui Kraft N., electricianului 
Crișan G. inginerului Vlăduț 
R., tehnicianului Coșara R., in
ginerului Marinescu C., electri
cianului Ignat I., inginerului 
Toma Al. și alții, sînt cunos
cute nu numai ca a unor 
buni muncitori și conducători 
ai proceselor de producție, 
dar și ca a unor inovatori de 
seamă. Inovațiile aplicate 
pînă în prezent și cele ce se 
aplică acum în secțiile în 
care ei lucrează, conduc la 
economii importante. Colecti
vele în care a lucrat in
ginerul Kraft N. au realizat 
inovații ce aduc combinatului 
economii de aproape 3 mili
oane lei; cele la care a cola
borat inginerul Vlăduț R., de 
peste 1 milion lei, iar în care 
a contribuit inginerul Mari
nescu C., de peste 600.001 
lei. Și, asemenea exemp'e 
sînt încă numeroase.

Ceea ce trebuie să arătăm 
însă este faptul că în munca 
pentru inovații și raționa'i- 
zări tineretul nu a fost antre
nai și călăuzit mai îndeaproa
pe. El nu a fost organizat de 
a participa cu tot elanul 
său caracteristic pentru a 
pune în aplicare tot ceea ce 
el a acumulat în anii de 
muncă, practică sau învăță
tură. Numărul mare de tine i 
din combinat, nivelul lor 
tehnico - profesional ridicat, 

Probleme spre care trebuie sa se 
îndrepte atenția inovatorilor

f * Nou tip de injector 
C pentru arderea gazului me-
> tan în cuptoarele S.M., care 
C să asigure protejarea zidâ- 
P riei și să conducă la creș- 
r terea productivității cup- 
C toarelor.
C * Determinarea unui pro- 
p ces tehnologic care să ducă
> la obținerea unor cantități 
7 cît mai mici de incluziuni 
C nemetalice în oțelul de rul-
> menți.
> * Mărirea durabilității
t stîlpilor și canalelor verti-
> cale a cuptoarelor S.M. de 
C 185 tone.
f * Mijloace de reducerea 
C spongiozității la oțelul ne- 

c

condițiile pe care le oferă 
munca în combinat, trebuie 
să facă ca și în munca pen
tru inovații și raționalizări 
tineretul să ocupe un loc de 
frunte, așa cum îl ocupă în 
producție.

Așa după cum au răsunet 
în întreaga țară realizările de 
la locul de muncă a tineretu
lui de la Centrala tineretului 
schimburile tineretului de la 
oțelării și furnale, blum ing 
și fabrica de aglomerare, așa 
trebuie să răsune și realiză
rile lor prin aplicarea de 
inovații și raționalizări.

Pentru aceea considerăm 
că este necesar:

— Organizarea unui con
curs cu teme care să fie re
zolvate numai de tineret.

— Săptămînal să se orga
nizeze ,,Joia tînărului inova
tor", cînd specialiști să dea 
asistență tehnică și să ajute 
colectivele de tineri în re
zolvarea problemelor tehnice.

— Să se organizeze confe
rințe tehnice cu tineretul, pe 
temele cele mai actuale ale 
producției.

— Intre tinerii din secții 
sau schimburi diferite să se 
inițieze concurs pe diferite 
teme de inovații și raționali
zări.

— Să se muncească sub 
lozinca: ,Fiecare tînăr să fie 
un inovator în producție".

calmat și mărirea scoaterii 5 
de oțel brun din lingou. )

* Sistem de ventilație < 
pentru condiționarea aeru- < 
iui pe platforma dintre pri- 5 
mele două caje ale lânii no- ) 
rului de 800. s

* Mașină electrică pentru 
astupat șticul la furnalele 
I—«.

* Găsirea unui regim op- <
tim pentru topirea oțelului ) 
în cuptoarele electrice în 2 
scopul reducerii duratei și j 
micșorării consumului de } 
energie electrică. s

* Rețete pentru elabora- 5 
rea oțelului de puritate. J

* Conducerea încărcării J 
furnalelor 1—4 de la 
tanță.

* Folosirea aerului 
primat ca înlocuitor
xigenului pentru accelera
rea procesului de topire și 
decarburare in cuptoarele 
S.M.

dis-

com- 
al o-

* Posibilități pentru eva
cuarea bramelor pe calea 
cu role din spatele foarfe
cii Dommbret, la laminorul 
de 800.

Pagină redactată 
de tovarășii:

lng. QheorghtlA T. 
$1 Oliviu Cri» an

•tfj
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Din viata Organizațiilor țOs u&mede
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Activitatea oțelarilor în discuția comuniștilor
Zilele trecute, în cadrul li

nei ședințe lărgite a comite
tului de partid din combina- 

a 
ce
pe 
de

tul siderurgic Hunedoara, 
fost analizată activitatea 
lor două oțelârii Martin 
linia sporirii producției
oțel. In fața activului comi
tetului de partid din C.S.H.,

inginerul șef Rădulescu Gh. a 
prezentat raportul despre mă
surile luate pentru îmbunătăți
rea indicilor de utilizare a 
cuptoarelor Martin.

Cu acest prilej, comuniștii 
au făcut prețioase propuneri. 
In baza acestora se va 
trece efectiv ia elaborarea

ca 
mai 
inc
ur-

In numărul 726 din 
mai 1959 al 'ziarului nostru a 
fost publicat articolul intitu
lat; „Cîteva din constatările 
unei comisii de control obș
tesc", in care se critica prin
tre altele modul 
aprovizionare 
pîine.

Conducerea
‘ „Ilie Pintilie" 
de pîine, in

al
defectuos de 
centrelor de

a

justă a

O

Plenara din 9-13 iunie 
1958 a C.G. al P.M.R. a a- 
doptat hotărîri de mare în
semnătate pentru continua 
întărire organizatorică 
partidului nostru.

După Congresul al H-lea 
al P.M.R., în țara noastră au 
avut loc o serie de transfor
mări pe linia dezvoltării im
petuoase a tuturor ramurilor 
de producție. Aceste realizări 
dovedesc politica
partidului nostru în ceea ce 
privește ridicarea necontenită 
a nivelului politic și ideologic 
al tuturor membrilor și can- 
didaților de partid.

•
 Partidul nostru acordă
importanță deosebită a com
poziției sociale a rindurilor 
sale, a existenței precumpăni
toare a elementului muncito
resc în partid, a disciplinei 
partinice, cît și a principiali
tății în combativitate față de 
dușmanul de clasă.

Rezultate bune în acțiunea 
de continuă întărire a rindu
rilor partidului a dovedit în 
ultima vreme și organizația 
de bază a sectorului montaj- 
instalații de la I.C.S.H., care 
s-a întărit prin primirea în 
rîndul membrilor de partid a

Damian,

Se întăresc rîndurile partidului
numeroși tovarăși : Potcovel 
Vasile, Munteanu
Năstase Nicolae și Sasu Cor
nel, toți muncitori cu o înal
tă calificare pe șantierele de 
construcții și fruntași în pro
ducție. Candidați de partid au 
fost primiți tovarășii Sanduț 
Victor și alții.

șarjelor de 60 tone în cadrul' 
secției l-a O.S.M. Urmează 
să se facă aprovizionarea cu 
cărămizi de cromomagnezită 
normală. Conducerea combi
natului trebuie să ia măsurile 
corespunzătoare pentru 
I.C.S.H. să termine cit 
repede instalațiile de gaz 
tan la cuptoarele 1-2 și 4
mărindu-se prin aceasta redu
cerea consumului de păcură 
și implicit reducerea prețului 
de cost al oțelului.

Comuniștii au mai făcut 
propuneri cu privire la șco
larizarea muncitorilor, îmbu
nătățirea întreținerii cuptoa
relor și găsirea posibilităților 
de balotare a fierului vechi 
ușor. Toate acestea vor asigu
ră sporirea producției de oțel 
și reducerea prețului de cost.

siderurgîștiCei mai buni 
în avangarda clasei muncitoare

Muncind cu mult simț de 
răspundere, organizațiile de 
partid din combinatul siderur
gic Hunedoara, au primit în 
rîndurile partidului în luna 
aprilie un număr de 46 candi
dați de partid și 51 de noi 
membri de partid.

Majoritatea organizațiilor 
de bază P.M.R. au pus un ac
cent deosebit pe întărirea 
compoziției sociale a parti
dului. Astfel, organizațiile de 
partid de la bluming, uzina 
cocso-chimică, control tehnic 
calitativ, aglomerator și fur
nale, au obținut succese im
portante, primind în rînduri
le partidului pe cei mai buni 
și devotați muncitori. Printre 
aceștia se numără Niță Nico-

lae, Rejeb Mihai, Stanciu Ni- 
colae, Cornuț Mircea, Miclea 
Victor, candidați de partid, 
iar în rîndul membrilor de 
partid au fost primiți tovară
șii Pădureanu iih., Negru Io
sif, Ștefan Nicolae, Popa Pa
vel, Popescu Maria și alții.

Lună de lună, organizațiile 
de partid din combinat discu
tă în adunări generale tot 
mai mulți muncitori, ingineri 
și tehnicieni — fruntași în 
lupta pentru realizarea sarci
nilor pe care partidul și gu
vernul le-au pus în fața si- 
derurgiștilor — care au făcut 
cereri să devină candidați și 
membri ai partidului clasei 
muncitoare.

întreprinderii 
și cea a fabricii 
scrisoarea de 

răspuns trimisă redacției ne
fac cunoscut că cele sezisate 
sînt juste și că intr-adevăr 
aprovizionarea centrelor de 
pline se făcea după bunul 
plac al șoferilor și gestiona
rilor. Pentru înlăturarea a- 
cestei deficiențe, în ziua de 
20 mai a fost organizată o 
ședință comună cu gestiona
rii de la centrele de pîine, 
distribuitorii și șoferii de pe 
mașinile ce transportă pliue.i 
S-a stabilii, cu acest prilej 
din plinea ce trebuie să 
distribuie zilnic la centre, 
la sută să fie introdusă 
seara, iar restul a doua 
după ora 10. De asemenea 
pentru ca populația să aibă 
la dispoziție tot timpul pline 
proaspătă și in cantități sufi
ciente, s-a hotărit ca comen
zile să se ia zilnic de la fie
care magazin in parte.

Ș'
mult
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Sporirea cantității 
de metal stă în a- 
tertția tuturor oțe
larilor hunedoreni. 
In fotografie vă pre
zentăm pe unuf din 
ei : Andronica Au
gustin,, care lucrea- 

la oțelăria veche, 
echipa condusă 
Nojogan. 
mai „bătrîn

ză 
în 
de 
cel 
țelar din echipă, dar 
muncește ca și u- 
nul tînăr, numai din 
dorința de a da 
el patriei mai 
oțel.

PENTRU CE OARE?
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Cilindrii plimbăreți
ul obicei de a nu duce un 
vagon la locul destinat, pină 
riu-și face stagiu de stațio
nare și pină nu-l poartă de 
la...'Ana la .. Caiaja.

O fi avind mari necazuri 
de vorbește cu atita patimă

Abona|f-vă
LA ZIARUL
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Orașul nostru e într-o con
tinuă dezvoltare, construindu- 
se zi de zi noi blocuri cu sco
pul asigurării spațiului loca
tiv familiilor siderurgiștilor și 
constructorilor, care prin 
munca lor eroică dau patriei» 

mai mult oțel, fontă, laminate

De pe înălțimea 
macaralelor

Zor

o
noi

Stăteau ainindoi în aceeași 
poziție orizontală, pe platfor
ma vagonului rir. 409623. 
Din cînd în cînd, se iiita.ii 
unul la celălalt și parcă nu 
le venea să creadă că erau 
făcuți din același aluat și 
de aceleași mtini care s-au 
străduit să le dea o formă 
identică... Și aveau de ce să 
nu se mai recunoască. Ploile 
și viaturile din ultima vreme 
ii bătuseră fără pic de milă, 
schimbîndu-le complet culoa
rea strălucitoare de mai îna
inte. Peste frumoasele 
trupuri zvelte, voinice 
tari, se așternuse acum 
pinză subțire ce pe la
poartă denumirea de... rugi
nă. Apoi, celor doi cilindri 
(căci despre cilindri este 
vorba) nu le venea să crea
dă că intr-adevăr ei sini „in 
carne și oase" și' dintr-un 
alt motiv; drumul, pină la 
Peștiș le zdruncinase toate 
mădularele.
— Drumul ca drumul... mi 
se adresează plictisit unul 
dintre ei privindu-mă cu a- 
mărăciune. Asta... poate că 
n-ar fi nimic. Dar, staționă
rile și plimbările de la Peștiș 
la combinat ne-au omorît, nu 
altceva. După cite am obser
vat din clipa sosirii noastre, 
la Peștiș triaj, în serviciul 
transporturi al combinatu
lui, se moștenește încă vechi-

cilindrul ăsta
eu. De aceea l-am întrebat 1 
ia spune-mi, ce anume vi 
s-a intîmplat de sinteți atît 
de necăjiți 7

— Ei, frate, pățania noas
tră e lungă, ca și drumuf pe 

care l-am parcurs... Iată : in- 
ziua de 5 mai a.c. am plecat 
cu acest vagon — bineînțeles 
cu ade in regulă — din ga
ra Iași cu destinația Hune
doara. Drum lung, nu glu
mă! Cu toate acestea, am 
venit destul de repede pină 
la Peștiș. N-am făcut decit 4 
zile — țineți minte — patru 
zile și ceva. Intr-un timp re
cord s-ar putea spune /... 
După uri popas prelungit 
peste măsură și mai multe 
plimbări, cu sau fără rost 
prin triajul Peștișului, vago
nul cu noi a fost agățat de 
o garnitură cu alte vagoane 
și trimis „de urgență" spre 
combinat, la laminorul de 
800, In sfirșit, cu chiu cu 
Vai, in ziua de 16 mai am

aju/ts în triajul combinatului. 
Adică după 6 zile de la so
sirea în Peștiș. Aici insă, 
alt ghinion. După o zi de 
ședere chinuitoare, numai ce 
auzim pe careva de alături 
vorbind la adresa noastră:•

— Cilindrii ăștia sini ai 
laminorului de 650. Ce cau
tă la combinat 7 înapoi cu 
ei, că-i așteaptă montorii. 
Așa că a doua zi —■ 17 mai 
— făcurăm calea întoarsă,. 
0 zi, două, trei... cîteva ma
nevre și de vreme ce era 
să luăm drumul către lami
norul de 650, numai iaca ce 
auzim o altă voce; de ce ați 
adus cilindrii înapoi 17 Ex
traordinar, așa ceva n-am 
mai pomenit /... Duceți-i la 
laminorul de 800 din combi
nat, unde trebuiesc mai iutii 
strunjiți...

Prin urmare, își continuă 
povestea cilindrul nostru — 
in ziua de 20 mai, in d- 
miaza mare, am pornit-o ia
răși a călători înspre uzină... 
Pe unde am mai stat, pe 
unde nu, nu-mi mai aduc a- 
minte din cauza zdruncină
turilor. Știu doar — și asta 
în mod precis — că pe por
țile secției laminoare am pă
șit abia in 
mai. Cam 
ajuns!..,

De pe panoul fruntașilor in 
producție al noului laminor 
bluming, mă privește din fo
tografie un chip tinăr.

Sub fotografie, cîteva rin- 
duri scrise la mașină: „Rusu 
Mihai, utemist, lăcătuș de în
treținere de macarale, își în
deplinește conștiincios sarci
nile prevăzute". Iată-l deci 
pe Rusu Mihai, fecior de ță
ran sărac de prin părțile Clu
jului, în vtrstă de numai 18 
ani, fruntaș în producție.

L-am găsit cînd tocmai co
bora scările căii de rulare. Ii. 
ies înainte. Pare mult mai 
tinăr decit în fotografie. în
cerc să schimb cîtcva vorbe 
cu el;

— Tovarășe Rusu, lucrezi

zorii zilei de 21 
tîrziu, dar ani

★
Nu știm dacă direcția

transporturi din Combinat 
(director, tovarășul Moise) 
cunoaște peripețiile celor doi 
cilindri care de la Iași , și 
pină la triajul din Peștiș au 
făcut aproape 5 zile, iar de 
aici și pină la laminorul de 
800 au făcut 11 zile. In ori
ce caz, ar fi bine și chiar se 
impune ca in lumina fapte
lor de mai sus să ia măsuri 
împotriva acelor oameni care 
plimbă uneori anumite va
goane pină amețesc. O plim
bare, eventual, a celor lipsiți 
de simțul răspunderii și care 
creează greutăți în activita
tea transporturilor n-ar stri
ca câtuși de puțin /...

BAL1NJȘTEANU ANANIA

de mult la întreținerea maca
ralelor din bluming 7

Lăsă jos sabatul de frînă 
ce-l avea pe umăr. își șterge 
miinile cu o stupă și, codin- 
dti-se parcă, îmi spune:

— De cînd s-a început. 
Chiar din prima zi.

Are o voce limpede, în ca
re, la fel ca și iu mișcări, 
se simte tinerețea și puterea.

Vreau să-l întreb ceva, dar 
el mă oprește;

— Stai întîi să duc sabo
tai la atelier ca să-i pună 
ferodou și 
bim.

Cu acest 
bună parte 
afară de tatăl, care este co
lectivist, cei doi frați ai săi 
sînt tot muncitori, li place 
meseria și cînd îmi vorbește 
de macarale ochii i se aprind. 
Citesc în ei acea bucurie ne
stăvilită a vieții pe care ți-o 
poate da numai simțămîntul 
datoriei împlinite.

La urmă îl întreb:
— Armata încă n-ai 

cut-o 7 .
- Nu — îmi răspunde el 

rizind — dar nu mai am 
mult. Tare aș vrea s-o fac la 
aviație.

— La aviație, de ce !7 îi 
spun puțin mirat.

— îmi. plac... înălțimile — 
îmi răspunde el ardtindu-mi 
cu privirea macaralele ce 
plutesc deasupra noastră în 
cântecele vesele ale redactoa
relor.

și fac ca aspectul Hunedoarei 
să se schimbe continuu prin 
construcțiile noi ce răsar la 
tot pasul.

Dar trecînd prin O.M., în 
blocurile construite pentru 
muncitori, prin indulgența 
tov. Francisc Budoy și Alex
andru Gostian directori ai 
direcțiilor administrative din 
C.S.H. și I.C.S.H. (care se 
afirmă în evacuări numai în 
fața muncitorilor) în blocu
rile 79, 81 și în alte cîteva 
din O.M. există ateliere par
ticulare de croitorie, cismărie, 
radio etc. Mulți muncitori pun 
întrebarea: cine le îngădui» 
acestor tovarăși să închirieze 
proprietatea socialistă micilor 
meseriași ? Sau, pentru ce 
permis deschiderea unei 
nități de... cosmetică 
O.M. ? Spațiul respectiv 
putea fi folosit mai

Tot pe bază 
se mai lăfăesc 
muncitorești și 
datorilor care
din avutul obștesc și 
n-au, nimic comun cu Hu
nedoara. Noi știm că delapi
darea este considerată de in
stanțele judecătorești ca o 
acțiune a dușmanului de 
clasă. Atunci, conducătorii 
întreprinderilor de ce sînt in- 
dulgenți și nu procedează ca 
atare, sau .de ce se admite 
elementelor care prin diferite 
forme au căutat să lovească 
în cuceririle clasei muncitoare 
să beneficieze de bunul sta
tului ? Ce s-a făcut cu locu
ințele lor î

Pe viitor e 
tovarăși care 
se gîndeascâ
să conducă, să apere, să păs
treze ca lumina ochilor reali
zările oamenilor muncii. Și 
că nu le dă nimeni dreptul 
să încurajeze elementele stră
ine clasei muncitoare, sau să 
lucreze cu indulgență cînd e 
vorba de avutul obștesc.

M. N} t

după aceea vor-

prilej utn aflat o 
din viața lui. In

fă-

M1RC.EA TUTA

s-a 
u- 
în 
nu 

bine ? 
de indulgență 
în locuințele 
soțiile delapi- 
s-au înfruptat 

care

necesar ca acei 
sînt avizați să 
că au sarcina
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De peste hotare De peste hotare De peste hotare

Conferința de la Geneva a miniștrilor Afacerilor Externe

După primele două

StowvâuCÂz sportivă
A.M.E.F.A.—COrvinul 2—0

Geneva — Trimisul speci
al Agerpres, transmite •

O nouă întrerupere de 48 
de ore, prilejuită de obișnui
tul week-end diplomatic, în
cheie cea de-a doua săptărnî- 
nâ a lucrărilor Conferinței de 
la Geneva Zece întîlniri ofi
ciale la Palatul Națiunilor și 
un șir de reuniuni neoficiale 
— iată bilanțul aritmetic al 
conferinței.

Cercurile din preajma con
ferinței atribuie lucrărilor de 
pînă acum o serie de trăsături 
care s-au impus cu destulă 
claritate. Se recunoaște in 
unanimitate că, depășind faza 
expunerilor cu caracter gene
ral, conferința s-a angajat 
într-o anumită măsură pe ca
lea încercării unei apropieri 
între cele două poziții. „Ulti
mele zile au prilejuit o exa
minare mai concretă a propu
nerilor prezentate la ma
sa conferinței", remarca 
ziarul parizian „Le Monde".

Aceasta este și părerea mi
nistrului de Externe britanic, 
care, la sosirea la Londra, 

unde urmează să petreacă 
sfirșitul acestei săptămîni a 
declarat: „Noi am purtat 
discuții utile care s-au desfă
șurat într-o atmosferă de con
ciliere... Mai există încă mari 
deosebiri între cele două 
puncte de vedere, dar consi
der că atmosfera este cit se 
poate de conciliantă".

In cercurile diplomatice și 
ziaristice din preajma confe
rinței se exprimă speranța că 
săptămina viitoare miniștrii 
de Externe vor porni la găsi
rea unor soluții concrete cit 
mai corespunzătoare necesită
ților asigurării păcii și secu
rității popoarelor.

In același timp, tot mai 
mulți comentatori scot la 
iveală sterilitatea poziției oc
cidentale, ca și contradicția 
dintre cele susținute în confe
rință și adevăratele intenții 
ascunse în „pachetul" occi
dental. Astfel, revista engleză 
„Economist" scrie în editori
alul său: „De Anul Nou 
ceea ce face atracția unui 
pachet este momentul despa
chetării lui. Primăvara pe la
cul Leman operația este mai 
dificilă și cu mult mai puțin 
recompensatoare". Autorul 
articolului se întreabă : „De 
ce și-a pierdut timpul Occi
dentul prezentînd propuneri 
care se recunosc a fi inacce
ptabile pentru Rus’îa în 
timp ce săptămînalul „N'ew 
Statesman" recunoaște fățiș 
că este cu neputință să fie ac
ceptat planul la baza căruia 
se află „concepția care pro
clamă că procesul unificării 
Germaniei trebuie să se în
cheie prin stabilirea prepon
derenței occidentale în Ger
mania unificată".

Exprimînd o idee asemănă
toare, ziarele reproduc astăzi 
declarația mareșalului Mont
gomery, care în conferința sa 
de vineri de la Oxford a re- 
cuHoscut că „este lipsit de 
logică să ceri Uniunii Sovie- 

săptamîni 
tice să accepte ca o Germanie 
unificată și echipată cu arme 
atomice să fie incorporată în 
alianța Atlantică", adică toc
mai ceea ce urmărește planul 
occidental.

Falsitatea tezelor susținute 
de planul occidental în amba
lajul atrăgător al „necesității 
reunificârii Germaniei" este 
recunoscută și de Margaret 
Higgins în „New York Herald 
Tribune". Redînd părerea 
celor care consideră planul 
occidental ca „nimic altceva 
decît un imens haos, o vitrină 
cinic amenajată doar pentru 
scopuri de tîrguială", autoa
rea scrie: „Este desigur pu
ternic întemeiată afirmația că 
Occidentul nu crede în ceea 
ce spune despre unificarea 
Germaniei."

In același timp la Geneva 
se remarcă faptul că ultimele 
zile au adus, în ciuda anumi
tor tergiversări, „primele flori
ale primăverii" („Times"), pe tului

In curînd pe ecranele Hunedoarei
In sala „Victoria"

„Răsfățatul"
Această r.ouă producție a 

studioului „Arnien-Film" din 
Erevan, (Armenia Sovietică), 
invită spectatorul la medita
ție. Pe scurt, filmul îmbrăți
șează o problemă educativă. 
Relațiile complexe dintre oa
meni ți mai cu seamă rapor
turile dintre mamă și copii, 
înfățișarea în același timp a 
unui mediu social într-o mă
reață transformare, este esen
ța acestui film cu profunde 
învățăminte pentru omul zi
lelor noastre.

Este drama zguduitoare a 
unei mame, rămasă văduvă

In
„Tatăl meu actorul”

Ca și filmul „Răsfățatul" 
și acest film produs de stu
diourile germane ar trebui pe 
bună dreptate să poarte un 
subtitlu care să avertizeze: 
„Părinți, deschideți ochii !". 
Aceasta, pentru că ambele fil
me în esență au ca temă edu
cația omului zilelor noastre, 
a generației care va trebui să 
scrie în istorie numele cu li
tere mari: OM. Și filmul 
„Tatăl meu actorul" redă o 
dramă din viața familială. 
Drama se desfășoară între tî- 
nărul actor Wolfgang Ohlen, 
soția sa Christine, cunoscută 
actriță, și fiul lor Michael.

După șapte ani de căsnicie 
fericită, în care cuplul lor a- 
pare în numeroase piese și 
filme, Christine începe să nu 
mai fie distribuită ca parte
neră a lui Wolfgang, fiind 
socotită ca prea în etate. Ge
loasă pe noua parteneră a 
soțului său, cu care crede că 
o înșeală, ea are o discuție 
violentă cu el în cursul 

baza examinării proiectului 
de Tratat de pace al Uniunii 
Sovietice. O serie de ziariști 
observă că acest modest înce
put de progres se datorește 
„supleței poziției adoptate de 
Gromîko" („Liberation"), pre
cum și presiunilor opiniei pu
blice care* a reclamat din pri
mul moment topirea „rigidi
tății" pozițiilor occidentale. In 
acest sens, referindu-se la ul
timele declarații ale lui N. 
S. Hrușciov, ziarul „Daily Ex
press" scrie: „Cordialitatea 
sa prezintă un exemplu pe 
care anumite delegații de la 
Geneva ar face bine să-l ur
meze."

Rămîne de văzut dacă șirul 
întîlnirilor ce se vor relua 
luni va aduce un nou conți
nut lucrărilor conferinței, va 
putea înregistra o apropiere a 
punctelor de vedere în jurul 
problemei principale — înche
ierea fără întîrziere a Trata- 

de pace cu Germania.

de timpuriu, care își crește 
singură unicul fiu dar, orbită 
de dragoste maternă, satisfa
ce toate capriciile fiului său, 
iartă micile sale greșeli — îl 
răsfață. Abia mai tîrziu, cînd 
truda irosită i-a încărunțit pă
rul, părăsită de fiul ci își dă 
seama că a vrut să crească 
un om cult și bun, dar fi
ind prea slabă a crescut un e- 
goist, un individualist.

Scenariul și regia filmului 
sînt realizate în mod excep
țional de I. Ivanov și Grigo
ri Melik Avakean.

sala „Maxim Gorki"

căreia îi strecoară bănuiala 
că Michael nu ar fi fiul lui. 
Christine mo'are curînd într-un 
accident de automobil. Lovi
tura este prea mare pentru 
Wolfgang, care caută uitarea 
în vin. El decade tot mai 
mult, nu i se mai încredin
țează nici un rol, iar credito
rii îi vînd mobila. Cînd, în 
sfîrșit, după o perioadă oare
care obține un rol într-o pie
să, Wolfgang apare beat pe 
scenă și cortina trebuie lă
sată. Socotind că singura sa 
scăpare este sinuciderea, 
Wolfgang încearcă să-și pună 
capăt vieții, asfixiindu-se cu 
gaz-metan — dar Michael 
intervine la timp și-și sal
vează tatăl. Acesta începe să 
înțeleagă că unicul său fiu 
are nevoie de el și că el n-are 
dreptul să-l părăsească.

Actorii O. W. Fisher, Hil- 
de Kralil și micuțul Olivier 
Grinitn interpretează cu mul
tă măestrie rolurile principa
le ale acestui film.

Tradiția și de data aceasta 
a fost respectată; Corvinul 
Hunedoara nu a putut trece 
de AMEFA și n-a reușit nici 
măcar un meci egal, in felul 
acesta pierzind orice șansă 
de a fi cîștigătorul seriei I-a 
si de a promova in Categoria 
A.

AMEFA a intrat pe teren 
hotărîtă să-și vindă cit mai 
scump pielea și a reușit de 
minune, datorită inexplicabilei 
comportări a hunedorenilor, 
care au fost departe de a con
stitui un adversar periculos 
pentru arădani.

Din 8 meciuri jucate in re
tur, AMEFA a realizat două 
egale și a ciștigat un singur 
joc și acesta a fost cu Corvi- 
nul Hunedoara.

Tată care a fost aspectul 
partidei;

La fluerul arbitrului Golom- 
boș (Baia-Mare) sub stropii 
reci ai unei ploi care a înce
put să cadă cu o jumătate de 
oră înainte de ora 17 s-au a- 
liniat următoarele formații:

AMEFA; Kiss — luhasz, 
Dușan, Rația — Ier ger, Solia
— Izdrailă, Ristin, Popescu, 
Renich, Milea.

C0RVI NUL ; — Niculescu
— Coiciu, Nacu, Balint — 
Sirbu, Tătarii —Pirvu, Anton, 
Zapis Oprea, Nistor.

Lovitura de începere o au 
arădanii, care de la primele 
mingi se arată în vervă de 
joc, animați de dorința de a 
învinge. Chiar în minutul 4 
Balint lujtează. terenul fiind 
lunecos din cauza ploii și 
Ristin reia din apropiere pes
te poartă. AMEFA atacă și 
loacă cu mingi pe jos in timp 
ce Corvinul joacă pe sus, 
și foarte nesigur, dînd majo
ritatea paselor la adversar.

In minutul 12, la o cursă 
a tui Milea, un jucător foarte 
bun și cu un joc în viteză, 
Coiciu cade și în cădere cau
tă să-l deposedeze pe acesta 
de balon, dar aripa stingă 
arădană mai rapid, atacă in 
adîncime pe partea dreaptă, 
unde se găsea Ristin. Acesta 
din apropierea liniei de cor
ner vine să centreze, balonul 
ud și foarte greu și în loc 
să ajungă în careu, unde se 
afla un buchet de jucători, 
ajunge lingă bară și Nicules- 
cu ieșit in întimpinarea lui, 
îl scapă din mină in plasă. 
Este 1-0 pentru AMEFA. Du
pă acest gol Corvinul iniția
ză citeva atacuri, dar fără 
nici un rezultat, deoarece toa
te acțiunile se opresc în afara 
careului de 16 metri, apăra
rea arădană fiind la post. De 
remarcat esle șutul lui Pirvu 
de la 20 de metri, pe care 
Kiss cu greu l-a scos în cor
ner, dar cornerul a rămas 
fără rezultat. Puțin după 
aceasta, la un șut slab tras 
pe poartă de Zapis, un apără
tor arădan vrînd să degajeze, 
schimbă direcția mingii care 
trece foarte aproape de bară 
și iese în corner.

In minutul 40 cade al doi
lea gol al gazdelor. Mijloca
șul Solia ia o acțiune pe cont 
propriu, de la mijlocul tere
nului, trece pe lingă trei a- 
părători ai Caninului, fără 

ca vreunul să schițeze cea 
mai mică intenție de a-l ata
ca și singur cu portarul șu- 
tează puternic de la 16 metri 
pe jos, in colțul drept al por
ții, făcînd inutilă intervenția 
lui Niculescu.

Cu 2-0 in favoarea gazde
lor se termină repriza I-a.

La reluare, se pare că echi
pa Corvinul vrea să forțeze 
egalarea, dar aceasta rămîne 
simplă impresie. Jocul echipei 
este în continuare la fel de 
dezorganizat, fără nici un fel 
de orizont și abundă in gre
șeli tehnice și tactice la fie
care pas. De exemplu, la cap, 
apărătorii arădani fiind mai 
înalț i, cîștigă majoritatea 
mingilor și hunedorenii in 
loc să joace cu mingi pe jos 
și la om, joacă cu mingi pe 
sus și fără adresă.

Mijlocașii n-au mai fost a- 
cel izvor de alimentare a îna
intării și de susținere a apă
rării, jucind sub orice critică, 
înaintarea a pierdut majori
tatea mingilor și a tras nu
mai trei-patru șuturi pe poar
tă, iar apărarea imediată a 
fost nesigură, ezitînd să in
tervină la timp in degajarea 
mingilor. Totuși, în această 
repriză, hunedorenii au avut 
o ocazie de a marca, la o 
centrare a lui Nistor, cînd 
Kiss, portarul arădean cade, 
mingea merge spre poarta 
goală, spre ea aleargă Oprea 
și Anton, dar doi apărători 
arădani in ultima instanță 
au salvat golul, aruneîndu-se 
spre minge, din care acțiune 
Iuhasz fundașul dreapta se 
lovește la cap de bară și 
părăsește pentru 5 minute te
renul.

In minutul 65 Tătaru se 
accidentează trecînd pe extre
mă, locul lui la apărare luin- 
du-l Oprea

Mai sirii de remarcat în a- 
ceastă repriză o bară a ace
luiași Soliu, care iarăși nea
tacat a tras de la 20 metri 
în bara transversală, mingea 
revine în teren, Ristin reia cu 
capul, totuși Niculescu atent 
respinge în corner.

In minutul 81 Zapis execu-

Corvinul III a cîștigat la Hațeg
Corvinul II! a jucat la 

Hațeg în compania echipei 
locale „Vic'toria" clasată pe 
ultimul loc în campionatul 
regional. Deși gazdele au 
practicat un joc dur, <?ăutînd 
mai mult adversarul decît 
mingea, hunedorenii desfă
șurând un joc bun au cîștigat

VICTORIE GREA
Corvinul II a cîștigat foar

te greu partida cu echipa Vic
toria din Călan, deși la înce
put s-a crezut că hunedorenii 
vor cîștiga detașat. înaintașii 
hunedoreni n-au știut însă să 
străpungă apărarea supranu- 
merică și foarte bine organi
zată a oaspeților.

După situațiile avute și 
după cum a decurs jocul, un 
rezultat de egalitate ar fi 
fost mai echitabil. Prima oca
zie clară este ratată de oas
peți prin Ghiur, ca mai apoi 

tă o lovitură liberă de la 2J 
de metri,dar mingea se loveș
te de un apărător din zid și 
este degajată în teren. Flu
ierul final găsește echipa ară
dană în plină ofensivă iar 
echipa noastră luptind din 
greu în apărare.

Și acum concluziile...
De acest meci, erau legate 

toate speranțele amatorilor de 
fotbal din orașul Hunedoara 
in drum spre categoria ,,A“. 
Dar acest drum a fost oprit, 
la fel ca și anul trecut de 
aceeași echipă — AMEFA — 
în fața căreia Corvinul a ju
cat la fel de slab ca și anul 
trecut. Pol afirma că s-a ju
cat cu AMEFA sîmbătă. 
chiar mai slab decît s-a ju
cat contra echipei C.S. Ora
dea. Acum, cînd programul 
viitor, adică cele 5 meciuri ce 
mai sînt de jucat, ne era fa
vorabil — n-am putut trece 
peste o echipă care a fost în
vinsă acasă de Lupeni, Baia- 
Mare, C.F.R. Arad etc. si 
care din șapte meciuri jucaU 
in retur nu făcuse decît doî9 
meciuri egale cu Sibiu și 
Craiova.

Elementul moral. Ca și cel 
de atașament față de clubul 
ale cărui culori le apără, au 
lipsit de data aceasta la ju
cătorii echipei Corvinul. Cită 
risipă de energie a făcut 
AMEFA in acest meci și ce 
voință de a învinge a avut! 
De-ar fi avut Corvinul mă
car jumătate, in mod sigur ar 
fi cîștigat. Să nu mai vorbim 
de greșelile tehnice și tactice, 
care nu-s permise unei echipe 
de categoria B, cu jucători 
consacrați, cu state vechi de 
serviciu. Dacă ar fi să remar
căm pe cineva în acest meci, 
sincer n-am avea pe cine,
căci toată echipa a jucjt
slab. Și atunci acest 
trebuie să dea de gîndit jucă
torilor. antrenorului și consi
liului clubului Corvinul, pen
tru a fi remediată situația 
chiar dacă nu mai sînt șan
se dar cel puțin pentru a 
mulțumi spectatorii care au 
dreptul să vadă meciuri de o 
factură mai ridicată.

partida cu scorul de 3-1 
(1-0).

Au înscris Ileș (din lovitu
ră liberă) Popa și Hodreanu. 
Pe teren au intrat următorii 
jucători hunedoreni: Buzea 
— Drosus, Stănilă, Ileș — 
Mitrică, Dăscăliță — Simio- 
nov, Uțu, Bodreanu, Popa, 
Bîrlad.

Burlacii să tragă peste poar
tă de la patru metri I In re
priza a doua, oaspeții mai 
ratează încă două ocazii prin 
Cosmescu și Călin.

Golul victoriei a fost în
scris din nou de Grigcrescu. 
De data aceasta el a trans
format o lovitură de pedeap
să de la 11 m. A fost folosi
tă formația obișnuită: Coșo- 
veanu — Toma, Cișniaș, Ivan 
— Oncică, Tățărucă — Pero- 
nescu, Popescu, Burlacu, 
Grigorescu, Sălceanu.
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