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Un mâreț angajament 
îndeplinit

In cursul zilei de luni 29 
iunie a.c. colectivul de mun
că al secției a doua furnale 
din Combinatul siderurgie 
Hunedoara și-a îndeplinit an
gajamentul luat în întrecere 
cu siderurgiștii reșițeni pe a- 
cest an. De la începutul a- 
nului și pînă la data amin
tită, furnaliștii din secția Il-a 
au produs peste sarcinile de 
plan 10.000 tone de fontă. A- 
ceasta creștere a producției 
de fonta s-a realizat în pri

PLENARA 
Comitetului orășenesc de

Luni 29 iunie a.c. ă avut 
loc plenara Comitetului oră
șenesc de partid, care a dez
bătut activitatea comitetului 
orășenesc pe primul semestru 
al acestui an, planul de mun
că al comitetului pe lunile 
iulie și august, precum și 
planul de acțiune privind săr
bătorirea celei de-a 15-a ani
versări a eliberării patriei 
□custre.

Partfcipanții la discuții au

In fotografia de 
față se află harni
cul oțelar DIGA- 
LOV STAVROS de 
ia oțelăria vechi 

din C.S.H. Numai 
!n luna iunie 
echipa din 
face parte a 
peste plan 290 
otel.

mul rînd datorita sporirii in
dicilor de utilizare a celor 
două furnale moderne.

Colectivul de muncitori, teh
nicieni și inginer! din aceas- 
tă secție a desfășurat o sus
ținută luptă pentru realizarea 
de cît mai multe economii 
în producție. Drept rezultat, 
valoarea economiiior realizate 
de la începutul anului pînă 
acum se ridică 
8.500.000 lei.

la circa

partid
de răspun- 
comitetului 

pe-

analizat cu simț 
dere activitatea 
orășenesc de partid pe 
rioada mai sus amintită și au 
făcut propuneri prețioase pri
vind activitatea de viitor.

In vederea îmbunătățirii 
muncii de partid pentru mo
bilizarea membrilor la luptă 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de C.C. al P.M.R. 
Plenara a adoptat măsuri co
respunzătoare.

In contul noului 
angajament

Noul angajament al cocsu
rilor de a trimite furnalelor 
pînă la sfîrșitul anului 
lingă cele 30.000 tone cocs 
metalurgic încă 50.000 
cocs, este confirmat de fapte 
că este deplin realizabil. In 
perioada 1-29 iunie, îmbună
tățind indicii de exploatare a 
bateriilor de cocsificare și 
menținînd un regim termic 
constant, muncitorii de la 
baterii au reușit să producă 
în contul angajamentului re- 
înoit încă 6.170 tone cocs 
metalurgic. Cei mai harnici 
muncitori care și-au adus a- 
portul la noul succesR sînt 
cei ce fac parte din schim
bul tineretului condus de to
varășul inginer Drîmbăreanu 
Ioan și cei din schimbul con
dus de tovarășul inginer Ar- 
âeieanu Viorel cu maistrul 
Staron Ștefan, care au cîș- 
tigat luna aceasta cel mai 
mare punctaj în întrecere.

Laminate peste plan
După îr.depiinirea planului 

semestrial cu 9 zile mai de
vreme, colectivul de muncă 
al sectorului laminoare de 
8J3 mm. din combinatul hu- 
riedorean, obține mereu 
succese.

Astfel, laminatorii au 
dus pînâ Ia 29 iunie ale. 
te 1.300 tone laminate în 
tul semestrului II.

Schimburile cu cele 
bune realizări în luna aceas- 
ta sînt cele conduse de tova
rășul Trifu Ion și Păcuraru E.

pro- 
pes- 
ton-

mai

...Tot ceea ce știam, era 
doar singurul fapt că s-a în
cheiat încă un an de activi-, 
tate al școlii de 7 ani nr. 1. 
Încolo... nimic și nici prin 
gînd nu-mi trecea că și anul 
acesta încheierea anului șco
lar va avea un caracter fes
tiv, cu flori, premii, c'întece 
și dansuri... Și poate nici nu 
aflam despre așa ceva dacă 
sîmbătă după-amiază riu-l a- 
u2eam pe un puști, adrestn- 
du-se altuia- de o vîrstă cu 
el.

— Tu na vii, Sandule, la 
serbarea noastră 7/

— Cum să nu! S-ar pu
tea oare 7 Dar... pîna atunci, 
mai e încă timp!...

a Nu-'i nimic, TI ai să
mergem ca să fim primit...

Și cei doi copii o porniră 
împreună către grădina de 
vară „I.C. Frimu". Aici, în
să, n-au fost primii. înain
tea lor veniseră vreo 10-15 
copii care se așezasera chiar 
in primele bănci din față.

SPRE NOI SUCCESE IN ÎNTRECEREA 
SOCIALISTA

se pregătesc să în
eca de-a 15-a ani- 
a eliberării patriei 

cu noi și mărețe suc- 
întiecerea socialistă.

pe experiența acu-

In întreaga țară, oamenii 
muncii 
lîmpir.e 
versate 
noastre 
ces-î în

Bazați 
mulată în primele cinci luni 
din acest au șs siderurgiștii 
hunedormi urmează același 
drum. I.: eit colective frun
tașe din combinat în luna iu
nie și-au reînnoit angaja
mentele. bazîr,du-se pe rezer
vele mari de care mai dis
pun încă secțiile respective. 
De pildă, cocsarii și-au spo
rit angajamentul cu 50.000 
tone cocs din care o mare 
cantitate vor să o realizeze 
pînă la 23 August. Lamina
torii și-au asumat răspunde
rea de a mai produce în 
plus față de angajamentul 
inițial 1.000 tone laminate șt 
de a realiza însemnate 
nomii.

întrecerea 
siderurgiștii 
siderurgiștii 
posibilă sporirea neîncetată 
a producției de metal. Ast
fel, majoritatea secțiilor prin
cipale din combinatul hune- 
dorean șl-au realizat planul 
de producție semestrial cu 
mult înainte de termen. Sem-

desfășurată 
hunedoreni 
reșițeni, a făcut

Apoi, au început să sosească 
alți și alți copii — elevi și 
eleve — In număr tot mai 
mare. Cu unii dintre ei ve
neau și părinții lor, sau fra
ții și rudele...

Insfîrșit, după o serie de 
discuții gălăgi
oase, clipa 
mult așteptata 

sosi. Cortina 
se dădu in lături și pe sce
nă își făcu apariția corul 
școlii Care deschide serbarea . 
de sfîrșit de an școlar cu 
ciniecul — Imnul Republicii 
—. Sînt apoi prezentate, pe 
clase, diferite dansuri, reci
tări și mici scenete care sînt 
răsplătite cu vii aplauze de 
cei prezenți în sala grădinii 
de vară. 

nificativ este și faptul că în- 
cepînd cu luna iunie siderur
giștii hunedoreni 
pe primul loc în 
cu reșițenii.

Sub îndrumarea 
țiilor de partid și 
de către comitetele 
cocsarii, furnaliștii, oțelarîi 
și laminatorii, muncitorii din 
celelalte secții ale combina
tului, sînt hotărîți să lupte 
și pe mai departe pentru a 
da patriei tot mai multe 
produse de bună calitate șl 
Ia un preț de cost cît mai 
scăzut.

In perioada ce a mai rămas 
pînă la 23 August, în fiecare 
secție a combinatului, colec
tivele de muncitori, tehnici
eni și ingineri 'trebuie să lup
te cu perseverență pentru a 
da un nou avînt întrecerii 
socialiste pe baza folosirii 
intensive a capacității de pro
ducție existente. Se așteaptă 
din partea colectivului de 
muncitori, tehnicieni si ingi
neri ai noii oțelării Martin să 
realizeze indici superiori în 
exploatarea noilor cuptoare, 
față de cei <5bținuți pînă în 
prezent In această secție 
trebuie accentuată preocupa
rea pentru elaborat- a a cîi 
mai multe șarje rapide și

tură. Iată, 
tre cei ce 
aud numele 
care se

Serbarea de sfîrșit 
de an școlar

...Spectacolul a luat sfîrșit 
Rînd pe rînd urcă pe tribună 
cu buchete de flori în mină, 
pe care le dau profesorilor 
lor, numeroși elevi și eleve 
ce s-au evidențiat la învăță- 

prin- 
își 
și 

duc
să-și primească răsplata pen
tru străduința depusă, se gă
sesc tineri din toate clasele. 
Premiul I e insă cea mal 
mare distincție și el este cu- 
eerit de: Tula Angela, Rotea 
Maria, Eeloiu Cecilia, Suhă- 
țeanu loan, Secoie Dorina și 
Bică Petru, din clasele a 
A, B și CI de Mar cu Ana 
și Toma Mariana, din clasa 

întreținerea în bune condi- 
țiiini a cuptoarelor îr.cit 
timpul de staționare să fie 
redus simțitor.

La secția I-a furnale, exis
tă posibilități ca producția 
de fontă să crească neînce
tat. Această preocupare tre
buie să constituie obiectivul 
principal ce se desfășoară în 
cinstea zilei de 23 August. 
De asemenea, colectivul de 
cocsari, fruntași în lupta 
pentru sporirea producției, 
este chemat să facă progre
se simțitoare și în direcția 
îmbunătățirii calității cocsu
lui metalurgic.

In cinstea celei de-a 15-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre, există posibilități să 
se obțină noi succese în în
trecerea socialistă. Pentru a- 
ceasta organizațiile de par
tid, U.T.M. și organele sin
dicale trebuie să mobilizeze 
loate forțele, să vegheze ca 
fiecare colectiv de muncă să 
aibă asigurate condițiile pen
tru îndeplinirea angajamen
telor ce și le-a luat.

Muncitori, tehnicieni și in
gineri siderurgiști, în cinstea 
zilei de 23 August, luptați ne
încetat pentru sporirea pro
ducției, productivității muticii 
și reducerea prețului de cost.

Edit, 
și Zaneț 

6-a,

a 5-a, de Rădulescu 
Draga Carmen 
Angela, din clasa a 
precum~și alți copii din cele- ? 
lalte clase. Odată cu premiile ) 
In cărți li se înmtnea2ă și s 
mențiuni. Alții insă primesc \ 
diplome și diplome de merit. $ 
t/nZZ le cuceresc chiar pe \ 
toate. Numele lor ? Mureșan < 
Violeta, clasa a 4-a B„ Mar- d 
cu Ana, clasa 5-a și Neuman ) 
Sulamita din clasa a 7-a. J 
Toți sînt mîndri. Nespus de 
mîndri.

In ochii lor sclipitori și \ 
pe fețele îmbujorate se poate 1 
citi bucuria și fericirea de f 
care sini cuprinși. Dar nu ) 
numai ei. De aceeași bucurie < 
slut cuprinși și învățătorii \ 
lor care i-au învățat, părinții s 
tor care i-au crescut. Și de < 
aceeași bucurie e cuprins fie- c 

care elev al școlii de 7 ani \ 
nr, I care a trecut cu bine < 
clasa... \

A. B.



Uzina noastrft

„Nu-i
...Spunea, înir-o bună zi, ci- 

neva din I.C.S.H. că la ei bi
rocratismul cu toate rămăși
țele lui răutăcioase societății 
a fost lichidai „chipurile în 
întregime", ca urmare a unui 
aprig și furtunos război ce a 
fost dezlănțuit împotriva aces
tei rămășițe ce aparține de 
domeniul trecutului. La înce
put, deși nu prea îmi venea 
să ifred, m-am gîndit că o fi 
avînd omul dreptate.

Dar, fiindcă există și 
un. dar, tot intr-o bună zi un 
alt cetățean, iar ulterior mai 
multi, au stat de capul meu 
Și mi-cM demonstrat în fel și 
chip cum că la I.C.S.H. încă 
mai există destule rămășițe 
ale birocratismului care se 
manifesta în diferite forme și 
in diferite sectoare. îndeosebi, 
susțineau ei, rămășițele biro
cratismului și-au găsit teren 
prielnic în unele birouri unde 
anumiți funcționari au uitat 
pe ce anume planetă trăiesc și 
îsi permit sa se joace cu banii 
unor muncitori...

Și acum, să vorbim mai la 
concret Ir. [una ianuarie a 
anului îp.ji — țineți minte 
1958 — tovarășul Voicescu 
Vasile a fost trimis de către 
serviciul mecanic șef la Ti
mișoara pentru a aduce la 
secția exploatare utilaje un 
buldozer. La întoarcere, cînd 
a făcut decontarea susnumitul 
.etățean a rămas să restituie 
I.C.S.H.-ului suma de 153 lei 
pe care îi cheltuise in depla
sare. Acești bani urmau să 
fie reținuți la primul salariu 
și chiar după cite își aduce a- 
minte Voicescu au fost reți
nuți. Din nefericire și spre 
mirarea lui, in luna mai a.c.. 
după un an și ceva, bietul om 
se pomenește cînd se duce să 
ia banii că i se rețin 246 lei 
care, casierul i-a spus că sini 
cei 153 lei din deplasare, 
plus dobinda pe un an. A că
utat atunci Voicescu nostru 
să susțină și să argumenteze 
că banii au fost reținuți oda
tă. Degeaba însă... Unde-i le
ge, nu-i... tocmeală. Așa că pină 
la urmă a trebuit să ia de la 
casier o chitanță precum că a 
achitat banii și convins că nu 
mai are nimic de plată, și-a 
văzut de drum.

...La salariul următor, prin-

nimic, se mai întimplă”
tr-o minune cu adevărat bi
rocratică, omul se trezește cu 
o nouă reținere, pentru ace
eași situație de fapt. Pentru 
a vedea care e cauza, casie
rul care cică nu știa nimic, 
l-a trimis spre lămurire la 
tovarășul Gună Dumitru, de 
la serviciul financiar. Acesta, 

r

se mai 
doar oa
la biroul 
tovarășei

după ce se convinsese .că intr- 
adevăr e o încurcătură, dădu 
din umeri, căutind să se dez
vinovățească și zise:

— Nu-i nimic... 
întimplă. Ce naiba, 
meni sîntem... Du-te 
nr. 12 și spune-i
Colțea să-ți dea o hirtie, prin 
care să specifice că banii au 
fost reținuți odată...

Bucuria lui Voicescu că si
tuația s-a limpezit și că a 
putut să intre în posesia ba- 
niior, n-a fost de lungă dura
tă. Pe cînd să-și primească al 
treilea salar, se pomeni că 
iarăși i se reține aceeași sp- 
mă și încă cu o majorare de 
17 lei... Nu-i nimic, se mai 
tntimplă, și-a zis omul cu 
sufletul plin de amărăciune 
și a dat fuga la tovarășul 
Cună..

— Ce-i cu încurcătura asta, 
tovarășe ?! De ce mi se 
ține iarăși banii și încă 
majorare?...

— Asta nu mai știu, 
răspundă cine o vrea! Eu... 
eu nu mai pot aranja nimic...

Și nimic nu s-a aranțat. 
Adică nu. Sa aranjat totuși 
o intilnire astăzi, 1 iulie a.c., 
in fala comisiei de litigiu. 
Cme știe, pocite acolo se va 
dezlega tainele acestei încur
cături nemaipomenit de bi
rocratice...

înainte de a încheia aceste 
rînduri dedicate birocratismu
lui ce există, pe ici-colo, ta 
l.C.S.H., să mai dăm un caz 

anul trecut — luna mai 
aceluiași Voicescu t 

reținut de către sec- 
pianificăr'i suma de 103 

lei care reprezenta o oareca
re imputație. De, cărui om 
care muncește nu i se poate 
intîmpla așa ceva ?!... In a 
doua lună — iunie — pe fișa 

rc-
cu

Să

r.-c 
țin

Tot

de salariu al tui Voicescu a- 
păru o nouă reținere pentru a 
ceeași situație. De data asta 
însă, în sumă numai de 102,84 
lei. Văzind cum stau lucruri
le, omul cu beleaup s-a dus 
intr-uri suflet la tovarășul 
Zugravu Emil, de la mecani
cul șef, și l-a întrebai că ce 

anume e cu a doua reținere.
— Dracu știe ce o mai fi 

și asta. Nu-i nimic, du-te la 
planificare și vezi care e si
tuația.

...La planificare, tovarășul 
Hojrnan, care scotoci mai în- 
tîi un teanc întreg de dosare 
și diferite alte hîrtii, găsi în 
cele din urmă că cei 192,84 
lei, reprezintă imputația din 
luna mai care pe atunci va-

Așa se petrec lucrurile pe șantierul de construcții 
U. C. C.

rea cu materiale la timp, ter
minarea unor lucrări de la 
distilăria de gudroane și al
tele, din consfătuirea ținută 
la începutul lunii, au mai re
ieșit și multe lipsuri : calita
tea producției a lăsat de do
rit la mai multe puncte de 
lucru, productivitatea muncii 
este scăzută și nerespectarea 
termenului de a da în folosin
ță agregatele ce se constru
iesc în timpul prevăzut In a- 
ceastă direcție putem spune 
că cele 15 cuptoare de la ba
teria a treia care nu au fost 
terminate la 15 iunie a.c. din 
cauză că constructorii nu au 
lucrat uniform în toată bate 
rla, 
mai 
alte 
tă.

Pe șantierul de la U.C.C. 
fa tot pasul mai întîlnești. 
var, ciment vărsat din lăzi, 
scânduri, nisip și alte materii 
prime aruncate la voia întâm
plării. Se observă că nu exis
tă o preocupare de spirit gos
podăresc din partea tuturor 
muncitorilor din acest șantier. 

La începutul lunii iunie a.c. 
a avut loc obișnuita consfătuire 
de producție din cadrul com
plexului I construcții l.C.S.H. 
Consfătuirea a fost bine pre
gătită, au luat parte la ea 
mulți muncitori, ingineri și 
tehnicieni, care doreau să con
tribuie și ei cu cîte o sugestie 
sau propunere, la îmbunătă
țirea activității celor trei șan
tiere de construcții din cadrul 
complexului I. Era și firesc 
ca lucrurile să fie privite cu 
simț de răspundere deoarece 
în luna iunie sarcinile cons
tructorilor au sporit. Pînă la 
15 iunie a.c. trebuia terminată 
mzidirea a 15 cuptoare de la 
bateria a 3-a de cocs, îneît 
muncitorii de la montaj-insta- 
lații să poată începe lucrări
le ce le aparțin ; se cerea de 
asemenea și terminarea celor 
trei chesoane de la estacada 
de jos și o serie de alte lu
crări de la distilăria de gu- 
droanc.

Amploarea și ritmul de 
muncă cu care au început să 
lucreze muncitorii se datorase 
propunerilor făcute de ei în

lora 103 lei. După cite se 
vede, aici cei 103 lei nu s-au 
majorat cu nimic, ci dimpo
trivă au scăzut. Ce mai înco
lo, încoace, oameni buni la 
suflet!... îndrăznind însă să 
ceară o hîrtiuță, cu ajutorul 
căreia să-și poată ridica banii, 
tovarășul Hofman sări în sus 
ca ars.

— Hooo, stai puțin, ce te 
grăbești ?!... la formularele 
astea și mergi cu ele la dac
tilografă să ți le bată în cinci 
exemplare și după aceea mai 
stăm de vorbă...

Ce-i drept, pină la urmă a 
stat de vorbă și cu ajutorul 
celor cinci formulare tip Hof
man, tovarășul Voicescu Va
sile a reușit, cu chiu, cu vai, 
să-și primească banii...

A. SÎRAHOVEANU

< Colectivul de muncă al fabricii „Cimentul Păcii
> Medgidia obține frumoase realizări în producție. Astfel de
< la începutul anului și pină acum, colectivul a dat peste 
' plan 6.000 tone de ciment. Ca rezultat al măsurilor tehni-
, co-organizatorice aplicate, in primul trimestru al acestui ș 

an s-au obținut 1.018.000 lei economii. 2
2 In foto: Cuptoarele fabricii „Cimentul Păcii" din Med-A 
\ gidia. 2

lav
consfătuirile de producție. 
Pentru ca lucrările să se poa
tă desfășura bine, pe fiecare 

defalcă 
săptămî- 
ori 
în

de 
șe-

sector de lucru se 
planul de producție 
nai analizîndu-se 
cîte ori este nevoie 
dințe operative.
Astfel, că toți muncitorii și 
maiștrii cunosc sarcinile de 
producție ce trebuie realiza
te săptămînal de către fieca
re brigadă. Aceasta le dă 
posibilitate să organizeze și 
să aprovizioneze din 
locurile de muncă cu cele 
sare. Spre exemplu 
direa cuptoarelor de 
ria a treia de cocs, 
brigada condusă de 
tul de partid Torok 
care zilnic realizează un in
dice de 1,60 la sută. Și echi
pele conduse de tovarășii Pria 
Virgil și Coman Aurel, care 
lucrează la frontul de lucru 
al bateriei a patra, au realizări 
demne de laudă.

Cu toate că ici-colo în ca
drul complexului I construcții 
l.C.S.H. se mai găsesc reali
zări ca de pildă, aproviziona- 

timp 
nece- 
înzi 
bate-

la 
la 
lucrează 
candida-

Carol,

£090

axîndu-se cu lucrul nu
la cuptoare, iar în 

zone lucrul a rămas bal-

Scîndurile și multe alte mate
riale stau nestivuite, se de
gradează din cauza ploilor 
intermitente. Numai în peri
oada de iarnă de pe șantierul 
de construcții cocserie au lip
sit peste 20 m.c. scândură, 
care costă peste 6.000 lei, iar 
în sectorul unde lucrează 
maistrul Bobină de ja măcina
rea fină se execută lucrări de 
reparații în valoare de 7-8.000 
Iei neprevăzute în deviz. A- 
cestea se datoresc felului de
fectuos în care a lucrat mon
tajul și electrotehnicul, spăr- 
gînd și deteriorînd tencuieli le 
la majoritatea pereților.,

...Este bine ca de acum îna
inte în consfătuirile de pro
ducție ce vor avea loc să se 
fixeze sarcini obiective, cît 
mai concrete în baza Plena
rei C.C. al P.M.R. din noiem
brie anul trecut.

Luptând neobosiți pentru a 
da viață tuturor hotărârilor 
care se iau în consfătuirile 
de producție, constructorii de 
pe șantierul coc Seriei Vor 
putea da la timp în folosință 
lucrările ce se execută.

Preocupări pentru Intârlrea 
disciplinei în producție

Cunoscut fiind faptul că în
tărirea disciplinei în produc
ție este unul din factorii im
portanți care duc la sporirea 
producției, organizațiile de 
partid și sindicale din secțiile 
uzinei cocso-chimice și-au fi
xat ca una din principalele 
sarcini permanente, intensifi
carea muncii de educare a 
oamenilor pentru întărirea 
disciplinei în producție. Ca o- 
biectiv principal în această 
privință a fost fixat în primul 
rînd, lichidarea absențelor 
nemotivate, a întârzierilor de 
la lucru, cultivarea atitudinii 
neîngăduitoare față de aseme
nea tendințe.

Despre o operativă 
eficace

Seranifjcativ gste că la ba

teriile de cocsificare ca și la 
secțiile chimice se manifestă 
deopotrivă răspunderea nece
sară pentru problemele ce le 
ridică disciplina, asta atât 
pentru organele de partid și 
sindicale, cît și pentru condu
cerile tehnico-administrative. 
De pildă, operativele de 8-15 
minute ce au loc la sfârșitul 
fiecărui schimb s-au dovedit a 
fi forme eficace de educare a 
celor ce lipsesc nemotivat de 
la lucru, a acelora care ma
nifestă dezinteres în rezolva
rea sarcinilor de producție ce 
le revin. Mecanicul Lazăr Ilie, 
Biscăreanu Voicu de la încăl
zire, Varga lac.ob, mecanic pe 
mașina de șarjare, obișnuiau 
să lipsească nemotivați de la 
serviciu. In ziua următoare 
cînd au venit la lucru, ei au 

fost puși în discuția schimbu
lui și a grupei sindicale în 
cadrul operativei. Tovarășii 
lor de muncă le-au arătat de 
fiecare dată greutățile ce le-a 
întâmpinat schimbul din cau
za lor; cîte puncte au pierdut 
în întrecere, care este situația 
realizărilor de plan pentru 
ziua respectivă etc. Demnă de 
laudă este atitudinea tovară
șilor care lucrează în același 
loc, cu cei ce obișnuiau să 
lipsească acordîndu-le primul 
ajutor tovărășesc și discutând 
despre calitatea lucrului lor.

Din preocupările 
unul agitator

Zamfir Constantin este co
munist și lucrează ca mecanic 
principal pe mașina de șarja» 
re nr. 2. El este agitator ți 

fruntaș în producție. Nu se 
poate împăca cu cei care ur
măresc ceasul numai ca să 
știe cît mai este pînă să sune 
fabrica pentru a pleca acasă ; 
nici cu cei care încep lucrul 
măi târziu și-l lasă mai de
vreme. Agrijan Nicolae este 
ușier și obișnuia să lipsească 
nemotivat. Ba, uneori să dea 
și lucrul peste cap. In aprilie, 
datorită superficialității sale 
în muncă s-a defectat un dis
pozitiv pentru scoaterea ușilor 
căzînd de pe role.

Tovarășul Zamfir n-a ră
mas pasiv de lipsurile lui A- 
grijan. A stat de vorbă cu 
el, personal de fiecare dată, 
arătîndu-i în mod tovărășesc 
ce greutăți se răsfrîng asupra 
schimbului; cum este el ca
racterizat de tovarășii de 
muncă £i ce urmări ar putea 
să aibă dacă manifestă și pe 
mai departe aceeași atitudine. 
Agitatorul l-a ajutat să-și 

formeze o atitudine nouă față 
de muncă. Agrijan a început 
să înțeleagă, să muncească 
mai bine, chiar să-i întreacă 
pe alții. Nu-i venea nici lui 
a crede cînd a fost declarat 
fruntaș în producție și a pri
mit premiu pentru munca de
pusă.

Zducos Dumitris a lipsit ri
dată patru zile nemotivat. Li
nii erau de părere să fie în
locuit în muncă cu un alt to
varăș, alții să fie sancționat. 
Tovarășul Zamfir stătea în 
același apartament cu Zducos 
și nu-1 văzuse nici el pe aca
să timp de cîteVa zile. Cînd 
a venit la lucru a stat de 
vorbă cu el, crezînd că i s-o 
fi întîmplat omului cine știe 
ce necazuri. I-a spus că face 
parte din grupa lui și nu 
poate să mai lipsească, că 
altfel... Dar tovarășul Zamfir 
nu s-a mulțumit numai cu 
atât. Acasă, ca vecini, s-au 

antrenat în discuții și printre 
altele au dezbătut problema 
nemotivatelor. La început lui 
Zducos nu i-a pârlit bine. Dar 
s-a convins că Vecinul său și 
tovarășii de muncă nu-i vor 
răul. A început Să; se îndrep
te. De atunci nici r.-a măi Lip
sit.

Un maistru care nu... 
„Iartă"

Despre maistrul St ar 6n $te- 
fan se spunea că. este Un orii 
sever, „na iartă", trebuie să 
facă omul ce zice el altfel „nu 
iese la Cale". De aceeași păre
re au fost atunci Moldovan 
Ioan și Pătruț loan ca șl al
ții de la uzina cocso-chimiCi, 
care se certaseră cu discipli
na. Au lipsit nemotivai și as
ta se iniimpla chiar in prima 
zi după salar. Maistrul „nu 
i-a iertat". I-a chemat la el 
și l-a „prelucrat", cum spun 
cocsariit



Pe marginea celei de-a?V-a sesiuni Conferințele tehnice factor
a Sfatului popular al orașului Hunedoara Important In ImbunAtAtirea

Problemelor de sănătate producției
și prevederi sociale mai multă atenție

Vinerea trecută a avut loc 
în sala Teatrului nou cea de 
a V-a sesiune extraordinară 
a Sfatului popular al orașului 
Hunedoara. In prima parte a 
sesiunii, deputății au analizai 
felul cum a fost dus la înde
plinire planul de acțiuni sa
nitare și de prevederi sociale 
pe semestrul I al anului 
1959.

Atît raportul prezentat de 
tovarășul Coste Vasile vice
președinte al Comitetului exe
cutiv al Statului popular oră
șenesc, cît și discuțiile purta
te de deputați, au scos în evi
dență faptul că în primele 
cinci luni care s-au scurs din 
acest an,asistența medico- 
sanitară acordată populației 
hunedorene s-a îmbunătățit 
mult. Aceasta datorită, pe de 
o parte, devotamentului ? și 
abnegației cu care a muncit 
majoritatea cadrelor și per
sonalul medico-sanitar, iar pe 
de altă parte, echipelor ce 
au fost creeate și care au fă
cut ieșiri pe teren și celor 
două întreprinderi C.S.H. și 
1 C.S.H. care au dat două 
mașini ce au contribuit ală
turi de mașinile salvări la 
satisfacerea numărului mare 
de chemări la domiciliu. S-a 
reliefat îndeosebi sprijinul a- 
cordat de l.C.S.H. care a pus 
la dispoziție șase încăperi în 
O.T. unde s-au putut muta 
cele două circumscripții urba
ne (aduiți și copii), cît și o 
circumscripție de întreprin
dere. Tot prin grija conduce
rii l.C.S.H. față de îmbunătă
țirea asistenței medico-sani- 
tare, s-a obținut un pavilion 
în Suituri unde a fost mutat 
staționarul de interne.

De asemenea, o serie de 
succese au fost realizate și în 
privința curățeniei orașului, 
a localurilor publice, a pieții 
și magazinelor, precum și a-

Măi băieți, spuneți-mt 
voi mie de ce ați lipsit nemo- 
tiv at — le-a zis el? Veți ve
ni la mine tniine sau poimti- 
ne șt veți cere să vi se ridice 
incadratea. Vă pot eu susține 
atunci, cind voi lipsiți și mai 
dați și lucrul... peste cap ? 
Nil pot niCi să Vă schimb de 
la uh loc de muncă la altul, 
pentru că Vă lipsește răspun
derea personală. Ați auzit voi 
că eu am lipsit vreodată ne- 
motivat ? Mai gîndiți-vă la 
asta și apoi veniți de imi spu
neți ce ați hotărit. Dar aveți 
grijă...!

Așa a discutat maistrul 
Staron cu cei ce șe dădeau 
in lături de la muncă. A a- 
vut mult de furcă și Cu Agti- 
jan Și cu alții. Dar acum A- 
grijan pe lingă maistru a 
prins și „secretul" minuirit 
mașinii de șarjate. La neVoie 
poate fi folosit ca ajutor de 
mecanic și poate nu peste 
mult timp, ca mecanic. Asta 

supra condițiilor de viață și 
de trai. Și pe linia prevederi
lor sociale s-au obținut une
le succese importante. Astfel, 
în cursul primului trimestru 
al anului 1959 s-au făcut 
plăți pentru pensii și celelal
te ajutoare în valoare de 
9.133.414 lei, înființîndu-se 
totodată și o casă de ajutor 
reciproc cu un număr de 945 
pensionari.

Pe lîngă aceste părți pozi
tive și multe alte succese, 
în cadrul sesiunii au fost 
scoase la iveală și unele lip
suri și deficiențe ce mai exis
tă în problemele de sănăta
te și prevederi sociale. De 
pildă, s-a subliniat greută
țile pe care le întîmpină or
ganele medico-sanitare pen
tru executarea vaccinărilor 
contra febrei tifoide în uni
tățile alimentare și îndeosebi 
în cele două mari întreprin
deri, C.S.H. și l.C.S.H. Tot
odată, din cauza defectării 
de o lună și mai bine a apa
ratului M.R.F. depistările de 
boli pulmonare prin micro- 
radio-fotografie se desfășoa
ră încet ți greci.

Dacă localurile puse h dis
poziție pentru asistența me
diums corespund ea spațiu 
în schimb nu același lucru 
se poate spune despre întreți
nerea lor, sarcină care de alt
fel revine întreprinderilor res
pective ce le-au pus la dispo
ziție. Lipsuri serioase se ma
nifestă și în ceea ce privește 
condițiile de locuit ale mun
citorilor din unele tabere. La 
taberele din Gazometru și 
C.I.C., de pildă, curățenia 
dormitoarelor lasă mult de 
dorit, gunoaiele sînt aruncate 
la voia întîmplării, closetele 
sînt pline, nevidanjate, cabi
nele deteriorate. La rîndul ei 
tabăra Bluming lasă mult de 
dorit sub aspectul întreținerii 

numai pentru că maistrul 
„nu iattă", se preocupă ca 
oamenii să fie disciplinați la 
locul de muncă, ii ajută sa-și 
ridice calificarea profesională.

Acum maistrul Staron se 
ocupă de tînărul Pătruț Ioan 
care obișnuia să lase lucrul 
să-l mai facă și alții.

— Vreau să fac din el un 
om harnic. Putere de muncă 
are. Mai trebuie ajutat să-și 
formeze atitudinea nouă și 
Voința de sine stătătoare. 
Pentru asta se cere insă răb
dare, metode specifice pentru 
flecare om in parte, asta pen
tru că cel care este indiscipli- 
nat nu-i place nici curățenia. 
Și la noi, la o mașină neCu- 
rafală la predarea schimbului, 
înseamnă să pierdem cel pu
țin 20 de puncte tn tntrecere.

Maistrul a recurs la sanc
țiuni numai atunci, cind omul 
n-a vrut să înțeleagă ajutorul 
tovărășesc, lată de ce el este 
apreciat de oameni. Chiar u

și al respectării condițiilor hi- 
genico-sanitare, iar tabăra nr. 
1 a combinatului este de a 
semenea prost întreținută.

Cît privește problemele de 
igienă alimentară, trebuie a- 
rătat că manipularea alimen
telor încă se mai face de
personalul de deservire în
condiții necorespunzătoare, în 
vreme ce echipamentul de
protecție (halate, șorțuri și bo
nete) lipsesc de multe ori sau 
este murdar. La fel, piața de 
alimente continuă să fie mur
dară mai ales din cauza uni
tăților alimentare, aprozar și 
Gostat, care în loc să păstre
ze cea mai mare curățenie, a- 
runcă gunoaiele unde vor.

In cea de a doua parte a 
sesiunii, deputatul Simeria 
Avei a prezentat o notă in
formativă asupra modului 
cum au fost duse la îndeplini
re hotărîrile luate în cadrul 
sesiunilor anterioare. Apoi, 
sesiunea a adoptat noi hotă-- 
rîri care traduse în viață vor 
duce la îmbunătățirea sănă
tății populației hunedorenilor, 
la o mai bună îngrijire și cu
rățenie a orașului, cît și a lo
calurilor publice, magazinelor 
etc.
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nii din alte schimburi, ca O*
nase Gheorghe care a fost 
sancționat, cer să fie trecuți 
in schimbul lui. Deci proble
ma disciplinei și creșterea 
spiritului de răspundere al 
muncitorilor sînt strîns lega
te una de alta, legate de 
preocupările fiecărui maistru 
ca organizator și conducător 
al producției.

Metode bune au fost folo
site in această direcție și la 
secțiile chimice. Aci, sub im 
drumarea organizației de par
tid șt a comitetului de secție, 
printre alte forme de comba
terea tendințelor de indiscipli
nă este folosit un panou cu 
rubrica: „Știați Că..." Pano
ul este așezat la loc vizibil 
unde este circulația mai in
tensă. Pe el sint trecuți cel 
care săvîrșeSC abateri diferite 
de la disciplina in producție. 
Alții, după gravitatea faptelor, 
au fast puși și in discuția

In acțiunea pentru ridica
rea continuă a nivelului teh- 
nico-profesiorial, a introdu
cerii noului în producție și a 
găsirii celor mai eficace 
metode pentru îmbunătățirea 
proceselor de producție o 
contribuție însemnată o au 
conferințele tehnice. Nume
roasele conferințe organizate 
în cadrul combinatului nos
tru, dovedesc aceasta cu 
prisosință Spre a atinge a- 
cest scop, în munca noastră 
ne-am orientat în așa fel 
îneît temele ce urmau a fi 
tratate în conferințe să fie 
îndreptate spre cele mai ar
zătoare probleme ale produc
ției, spre subiecte care să 
marcheze un pas înainte în 
aplicarea metodelor noi de 
muncă, să creeze premizele 
spre progresul ce urmează 
să-l însușească în viitorul 
imediat secțiile în procesele 
de producție. Mobilizînd cu 
insistență pe toți cei intere
sați, antrenînd și canalizînd 
discuțiile, am reușit ca prin 
marea majoritate a conferin
țelor să obținem rezultate 
însemnate în producție și 
care merită să fie arătate.

In scopul orientării gene
rale a întregului nostru co
lectiv de muncitori, ingineri 
și tehnicieni, asupra produ
selor noi fabricate în combi
natul nostru precum și al 
utilității lor în ansamblul 
economiei naționale, s-au 
prezentat o serie de confe
rințe între care și cele cu tit
lurile „Produsele chimice re
zultate de la cocsificarea 
cărbunilor la Hunedoara și 
utilizarea lor în ansamblul 
industriei" sau „Valorificarea 
chimică a gudroanelor de 
cocserie, produsele rezultate 
și utilitatea lor“. Ele au reu
șit să atragă numeroși au
ditori, dornici să cunoască 
nu numai munca lor ci și a 
altor tovarăși și să-i oriente
ze asupra rolului din ce în 
ce mai important pe care îl 

grupelor sindicale, chemați in 
fața comitetului de secție și 
a membrilor biroului organi
zației de partid. O metodă 
bi^na a biroului organizației 
de b.ică în această privință, 
este „ceea că printre alte pro
bleme, el Se preocupă de cei 
Ce absentează și sint indisci- 
plitiați, repartizînd membrilor 
de partid sarcini corespunză
toare pentru a munci cu oa
menii în Vederea preîntîmpi- 
nării unor astfel de abateri.

Ca urmare atît la secțiile 
chimice, ca și la bateriile de 
cocsificare, absențele nemoti
vate și abaterile de la disci
plina Socialistă a muncii au 
fost in mare măsură lichidate. 
Fără îndoială că și acestea au 
contribuit tn bună măsură la 
realizarea angajamentelor îna
inte de vreme, dl-nd posibili
tatea Cocsurilor să și le re
înnoiască tn cinstea zilei de 23 
August.
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are combinatul nostru în an
samblul economiei noastre 
naționale.

Cele mai multe din confe
rințe au fost îndreptate spre 
o largă contribuție la îmbu
nătățirea continuă a produc
ției. Astfel s-au organizat 
cicluri de conferințe unde 
participanții pe lîngă că și-au 
însușit o serie de cunoștințe 
noi, prin discuțiile purtate 
și prin propunerile făcute au 
contribuit la înlăturarea a 
numeroase deficiențe și la 
obținerea de rezultate fru
moase în producție.

Prețul de cost al oțelului 
elaborat la oțelăria S. M. nr. 
1 în trimestrul IV 1958 a 
fost depășit. Chiar 'în cursul 
trimestrului I 1959 am orga
nizat conferința „Prețul de 
cost al oțelului și căile de 
reducerea lui". Discuțiile ce 
au durat două după-amieze 
consecufiv, au scos în relief 
multe deficiențe și lipsuri ce 
trebuiau înlăturate. Stabilind 
responsabilități și sarcini 
concrete în producție pentru 
fiecare șef de echipă, maistru 
și inginer pînă la șeful de 
secție, rezultatele au și înce
put a se arăta. încărcătura 
metalică a scăzut la 1145 kg. 
per tonă oțel față de 1150 cît 
era planificat: consumul de 
fontă proaspătă a scăzut Ia 
570 kg/to de oțel, față de 590 
kg. cît era planificat. Rebu
tul a scăzut și el simțitor. 
De la 3,47% cît a fost la în
ceput, a ajuns în aprilie la 
2,07%, iar în mai la 2,20% 
ca urmare tot a măsurilor 
luate pe marginea acestei 
conferințe. Astfel s-a insis
tat spre evitarea turnării di
recte, fapt ce a făcut ca 
acum -să se toarne 1 lingou 
sau chiar mai puțin pe șarjă, 
față de media de 3 lingouri 
cît era în trecut; îmbunătă
țirea tehnologică de utilizare 
a capacelor etc.

Cantitatea de lingouri 
crescute a scăzut cțe la 15% 
sau chiar 20% cît era în 
trecut la numai 5% : de ase
meni, utilizînd lingotiere cu 
rază sub 15 mm. la turnarea 
oțelului calmat, s-aU eliminat 
simțitor crăpăturile lingottri- 
lor pe muchii.

O altă conferință care a 
tratat „Durabilitatea utilajului 
de turnare și mijloace de 
îmbunătățirea lui" a făcut ca 
să se la măsuri și să se ob
țină rezultate la fel de im
portante. S-a intervenit cu 
tărie la furnizori pentru ca 
în compoziția fontei utiliza
tă pentru turnarea lingotiere- 
lor să se utilizeze maxim 
20% fier vechi și 20% fontă 
veche deoarece conțin multe 
elemente oxidate care tre* 
cute prin cubilou se îmbogă
țesc în gaze .constituind a- 
morse pentru crăpături și 
rupturi la lingotiere. Tot din 
această conferință a izvorît 
și alte măsuri importante ce 
«ii fost puse în aplicare^ As

tăzi la oțelăria nr. 1 se 
utilizează masa refractară 
pentru stampat maselotele. 
Urinarea a fosF că a scăzut 
simțitor consumul de fontă 
în partea metalică a maselo- 
tei cu 8,22 kg./to de oțel, iar 
din planul anual de aprovi
zionare s-a renunțat la 413 
tone cărămizi, ceea ce face 
ca anual să se facă economii 
la prețul de cost al oțelului 
de peste 700.000 lei. De ase
menea trebuie să amintim a- 
ici și experiențele care se fac 
tot ia oțelăria S.M. nr. 1 
de a lungi durata de folosire 
a utilajului turnat din fontă, 
reparînd crăpăturile cu metal 
preparat alumino-termic.

O problemă ce a constituit 
o preocupare continuă atît a 
conducerii combinatului nos
tru cît și în special a secției 
O.S./M. nr. 2, a fost aceea a 
sudării și întreținerii vetrelor 
cuptoarelor S.M. de 185 to. 
Conferința inițiată în acest 
scop a condus acolo îneît as
tăzi se încarcă și se acoperă 
total și uniform suprafața ve
trei cuptorului cu minereu. 
Aceasta face ca uzura vetrei 
să fie uniformă, iar experien
ța cîștigată la cuptorul nr. 1 
arată că el a turnat din 28 
mai piuă la 7 iunie 1959 fără 
reparație, iar atunci cînd a 
fost făcută a durat 7 în loc 
de 11 ore cît dura în trecut.

Exemple de conferințe teh
nice cu un bogat conținut 
putem enumera multe întru- 
cît mimai îr, --insul acestui 
an au fost peste 20 Conside
răm însă că este necesar să 
arătăm aici că în subiectele 
prezentate, ne-am axat și 
pe conferințe C3re să trateze 
probleme de viitor, care să 
marcheze introducerea teh
nicii noi în producție așa 
cum arată și temele: „Utili
zarea gazului metan la cup
toarele 8. M.“. „Utilizarea 
gazului metan la furnale" 
sau „Fabricarea și utilizarea 
aglomeratului autofondant 
în condițiile de la Hunedoa
ra".

Un fapt important desprins 
din conferințele ținute a fost 
acela că în majoritatea cazu
rilor ele au fost exemplificate ' 
CU experiența cîștigată de 
noi în producție și ca un fapt 
deosebit au cuprins aspecte 
ale tehnicii noi, contribuind 
astfel la creșterea nivelului 
tehnic atît al participanțiloi 
cît și a combinatului nostru 
prin aplicarea în producție a 
învățămintelor cîștigate.

Experiența cîștigată în spe
cial în perioada scursă de la 
începutul anului cît și rezul
tatele ce le-am obținut în 
producție, vor constitui pentru 
viitor un factor ce va impul
siona mai mult preocuparea 
noastră de a folosi cu mai 
multă perseverență conferin
țele tehnice ca mijloc pentru 
îmbunătățirea continuă a 
producției.

lug. T. GHEORGHIȚA ț 
șeful cabinetului tehnic



Uzinei noastră -----

Joc modest Corvinul
Corvinul Deva

Coi LsooiCă

După zădărnicirea rebeliu
nii feudale. Comitetul provi
zoriu pentru formarea Regiu
nii Autonome Tibetane a luat 
măsuri pentru generalizarea 
tnvățămîntului elementar a- 
bligaioriu. Numai în regiunea 
Danan de pildă, s-au înfiin
ța t de curmd peste o sută 
de școli elementare și 7 școli 
medii. Un număr mare de 

■copii ai iobagilor și păstorilor 
care pînă acum n-au avut po
sibilitate să învețe carte au 
fost primiți în școlile elemen 
tare. Cursurile au început a- 
cum Ia începutul verii pentru 
a permite copiilor să recîștige 
timpul pierdut. Guvernul 
popular a trimis de curînd în 
Tibet un mare număr de pro
fesori și învățători. In 1957 
guvernul din Lhasa a înființat 
în acest raion 7 școli elemen
tare.

■ » T
F 3

In U.R.S.S. s-a realizat o instalație autopropulsată 
experimentală care servește la încercarea noilor anvelope fă
ră cameră cu presiune foarte joasă. Aceste anvelope de tip 
nou vor fi folosite la vehiculele pentru orice teren. Automo
bilele înzestrate cil aceste anvelope nu se tem de drumuri
le impracticabile, ele puiind circula pe nisip și zăpadă.

In foto: Vedere de ansamblu a mașinii experimen
tale.

Construcții hidrotehnice
In cîmpia Muzeke, cea mai 

întinsă și mai fertilă cîmpie a

înaintea meciului vedetă 
s-a disputat jocul de fotbal 
dintre selecționata de juniori 
a orașului și Corvinul II. In- 
tîlnirea nu a satisfăcut publi
cul, în schimb a lost de un 
real folos celor doi antrenori 
— Pătrașcu Dumitru și Gave- 
na I. Pentru juniori, acest joc 
a fost „o repetiție generală,, 
înaintea partidei de dumini
că. Atunci vor întîlni în ca
drul Cupei orașelor selecțio
nata de juniori a Reșiței. Iar 
pentru Corvinul II un bun 
prilej de a „încerca" pe noii 
jucători introduși în lotul 
pentru campionatul viitor.

Scorul final (1-1) a fost 
stabilit în prima repriză. Pri
vit în ansamblu jocul a fost 
modest. Juniorii au făcut un 
joc mai bun
în repriza întîia, inițiind cîte- 
va acțiuni frumoase. Pentru 
juniori au jucat:

Stănescu (Muniăn) — Pin- 
ca, Stănilă, Dragnea — Gră- 
jdan, Dăscăliță, Paul, Vasiu, 
Sîntion, Ciumaș, Constanti- 
nescu.

în special

urmăreau 
joace de

— striga-

n cupa in care
a aflat despre lansarea 

cosmice sovietice în 
școlarii din

întreaga

Iea. După 13 secunde și cel 
de-al doilea motor a amuțit. 
Undeva pe cer un mecanism 
sa declanșat lansînd „un sate
lit artificial al pămîntului"... 
O parașută, apoi o alta s-au 
deschis pe cerul albastru. E- 
rati cele două trepte care co
borau. Proba era terminată. 
Băieții au plecat fericiți.

Membrii cercului de aero- 
modeiism de la stațiunea ti
nerilor tehnicieni au numit 
racheta lor cu trei trepte „SP 
— 1“ (sputnicul pionierilor 
nr. 1). Ea este expusă în pre
zent Ia expoziția consacrată 
activității tehnice a școlari
lor din regiunea Moscova. A- 
ceasta este prima realizare 
a tinerilor constructori-astro- 
nauți. In prezent ei își propun 
să construiască un model de 
stratoplan. Pista de decolare, 
ca și planurile și calculele, 
sînt terminate. In curînd noul 
model își va lua 'zborul. Nu 
este exclus ca unul din tinerii 
săi constructori — Tolia So
loviov, Bori’a Bogomolov, Ci
lia Petșenitsina sau Vasia 
Martînov — să participe la 

i astronave. 
Ei cu toții visează la aceasta.

I
I

Racheta cosmica a unor școlari
Pe teren s-a auzit o explo

zie nu prea puternică. Apoi 
s-a auzit un șuerat asemănă
tor cu acela al unui avion cu 
reacție, iar după aceea un 
corp lunguieț, de dimensiune 
mijlocie, s-a ridicat spre cer.

Băieții care îi 
zborul începură să 
bucurie.

— Ura 1 Zboară I
ră ei.

Di!
lume
rachetei 
direcția lunii, 
Kostino, un mic orășel din 
apropierea Moscovei, nu-și 
mai găseau locui: doreau ne
apărat să aibă o rachetă a lor. 
Ei au muncit trei luni pînă 
s-o construiască. Au citit une
le lucrări de popularizare a 
științei și tehnicii, au executat 
singuri toate desenele și cal
culele. După aceea. a urmat o 
muncă minuțioasă de fasona
re și asamblare a pieselor.

Insfîrșit a sosit și ziua mult 
așteptată a probei.

La șapte secunde după 
lansare, motorul primei trep
te a încetat să funcționeze, în- construirea unei 
locuit fiind de cei de-al doi-

Albaniei, se desfășoară intens 
lucrările de irigație. In afară 
de alte construcții, în prezent 
se construiește aici unul din
tre cele mai mari lacuri ar
tificiale din Albania.

Acesta va ocupa o supra
față de aproximativ 800 ha. In 
acest scop se va construi un 
stăvilar lung de 3,5 km și 
fnalt de 10 metri. Lacul va 
avea o capacitate de peste 
65.000.000 m.c. și va servi 
la irigarea unei suprafețe de 
31.100 ha. Aproximativ 60 Ia 
sută din lucrările de construc
ție vor fi terminate anul aces
ta.

In afară de aceasta, în 
Albania a început construirea 
altor două lacuri de acumulare 
—■ uuul Ia Kurjani și celălalt 
în împrejurimile orașului Du- 
rres. Primul, cu o suprafață 
de 200 ha. și o capacitate de 
peste 30.000.000 m.c., va ser
vi la irigarea a peste 7.000 
ha. Barajul va avea o înălți
me de aproximativ 20 m. Al 
doilea lac artificial va servi ia 
irigarea a peste 2.000 ha.

Construirea celor trei la
curi de acumulare va fi ter
minată anul viitor. Peste 80 
la sută din lucrări se execută 
cu mijloace mecanizate.

Un succes al echipei 
de volei Corvinul

Luni seara au luat sfîrșit 
întrecerile din cadrul campio
natului de calificare R.P.R, 
la volei faza regională.

Victoria finală, și deci și 
dreptul de a participa la faza 
următoare, a revenit echipe
lor Corvinul Hunedoara la 
băieți și Horia, Alba Iulia la 
fete.

La întreceri au participat 
reprezentative ale raioanelor 
Petroșani, Alba-Iulia, Brad, 
Sebeș și orașele Hunedoara și 
Deva.

Partidele au fost foarte 
piitate si multe din ele, 
ales la băieți, au plăcut 
numai datorită dîrZeniei
care jucătorii și-au disputat 
îmîietatea, dar și datorită ni
velului tehnic la 
ridicat partidele. Trebuie să 
remarcăm în acest sens par

tidele Energia Paroșeni —

AțetaIul Cugir și 
Hunedoara 
(femenin).

O mențiune specială merită 
întîlmrea dintre cele două fi
naliste, Corvinul Hunedoara 
— Energia * Paroșeni, care 
fără îndoială au fost cele 
mai bune echipe ale concur
sului.

Au cîștigat hunedorenii da
torită unui plus de voință și 
datorită felului în care au ști
ut să treacă peste momentele 
dificile ale partidei, mai aies 
după primul set, în care hu
nedorenii au pierdut la două 
puncte diferență. Pînă la ur
mă voleibaliștii hunedoreni, 
sprd satisfacția generală a 
publicului au cîștigat întîlnirea 
cu 3-1 (16-18), (15-4), (15- 
12), (15-3).

Pentru această victorie în
treaga echipă yunedoreană 
merită sincere felicitări pentru 
jocul bun pe care l-au fă
cut în decursul acestui tur
neu. Sperăm ca în faza de 
zonă, echipa siderurgiștilor 
hunedoreni să înregistreze 
succese tot atît de bune, 
le urăm mult succes.

r-> r->,

acesta 
tscorut 
Oprea

Noi

ils- 
mai 
nu 
cu

care s-au

Victorie 
categorică

Ceea ce a entuziasmat pe 
spectatorii prezenți la întîlni-. 
rea dintre Corvinul și C.S.M. 
Reșița nu a fost numai sco
rul (4-0) ci maniera în care 
au cîștigat hunedorenii. Victo
ria este cu citit mai prețioasă 
cu cit ea se datorește unui 
joc bun, la care și-au dai con
cursul toți cei 11 jucători. 
Partida de duminică a dove
dit încă odată că echipa side- 
rurgiștilor știe să joace bine. 
Mai ales atunci cînd pentru 
victorie muncesc toți jucătorii.

Recapitulînd însemnările fă
cute în decursul partidei, a- 
jungem la aceeași concluzie: 
hunedorenii au stăpînit tere
nul aproape tot timpul jocu
lui. Chiar de la început Anton

r-^r 
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ratează trăgînd afară, de ta 
numai cîțiva metri de poartă, 
in schimb Pîrvu fructifică o 
minge trimisă de Zapis șt 
deschide scorul. Cea mai cla
ră ocazie de gol din această 
întîlnire o ratează Urcan: de 
la numai doi metri 
trage peste poartă l 
reprizei îl stabilește 
care înscrie fulgerător.

In partea a doua se păs
trează același ritm rapid. 
Gazdele forțează mărirea sco
rului pentru a putea urca ct- 
teva locuri în clasament. Jo
cul foarte bun cum era și fi
resc, a dus, la înscrierea a 
încă două goluri — Tătara 
din llm. și Pîrvu cu un șut 
năpraznic.

Reșițenii au avut aceeași 
echipă matură in joc, dirză, 
care își bazează focul mai 
mult pe elan. Au începui jo
cul hotărîți, să facă o parti
dă frumoasă în tare eventu
al, rezultatul să le fie 
favorabil, dar la 2-0 au slă
bit alitira, rcsemnîndu-se^ Din 
echipa reșițenilor am reținut 
pentru jocul bun pe Chirilă, 
Scluopti șl Apro.

Echipa noastră a avut o a- 
părare sigură, a intervenit 
prompt și a anihilat majori
tatea acțiunilor întreprinse ere 
reșițent. S-au remarcat in 
special halfii Balird, Tătaru șl 
NaCu. Balint foarte muncitor 
în această partidă a contri
buit direct la înscrierea pri
melor două goluri. înaintașii 
au jucat mai bine în prima 
parte cînd au destrămat apă
rarea adversă prin pătrunderi 
rapide și pase lungi în adtn- 
cime, printr-o concepție mai 
clară de joc.

Arbitrul Ștefan Ionescu 
(Buc.) a condus formațiile: 
Corvinul — Niculescu —. 
Coiciu, Manta, Nacu — Tă- ( 
tara, Balint — Pîrvu, Anton, 
Zapis, Sîrbu, Oprea.

C.S.M. Reșița — Boceanu 
— Hușec, Chirilă, Budoi ~~ 
Vida, Șchiopii — Mateon, Ur
can, Varga, Apro, Manolache.

MIRCEA NEAGU

I
> Prima parte a lucrărilor 
\ Conferinței miniștrilor cu A- 
< facerile Externe de la Gene- 
( va continuă să fie viu co- 
i meritată de agențiile de pre- 
( să. Cu toate acestea se 
C impun la ordinea zilei prob- 
? lente de importanță primor- 
) diată care rețin atenția.
/ In această ordine de idei
? se reliefează Plenara C.C. al 
7 P.C.U.S. ale cărei lucrări au 
i început la 24 iunie a.c. în 
’ Palatul Mare al Kremlinului. 
\ Plenara dezbate problemele 
S legate de automatizarea 
\ mecanizarea completă 
{ producției, felul In care 
( ganizațiile de partid-și
? victeie precum și Consiliile 
( economiei naționale au acti-
> vat pentru îndeplinirea isto- 
( ricelor hotăriri ale congre- 
'. sului extraordinar ăl f.C.U .S. 
J In esență lucră ’}le plena-

și 
a 

or- 
so

Colectivul uzinei siderurgice „Kim Kiak“ (R.P.D. Co
reeană) a dat în exploatare înainte de termenele planifi-. 
cate două furnale de. ni,are capacitate și o cocserie care 
fuseseră distruse in timpul ră zboiului. In foto : Cocseria nr. 
2 reconstruită la Uzina „Kim Kiak“ dă țării prima șarjă

ret constituie un prilej de 
trecere in revistă a succe
selor obținute de oamenii 
sovietici pe drumul con
struirii societății comuniste. 
Deși de la lucrările Congre
sului al XXI-lea nu au tre
cut nici șase luni, succesele 
obținute de co’isi:actorii co
munismului în toate dome
niile sînt mai mult decil e- 
dificatoare.

Lucrările celui de-al XV- 
lea Congres al Partidului 
Comunist Francez se nu
mără de asemenea printre 
evenimentele importante. 
Deschis la Paris la 24 iunie 
crt., congresul discută des
pre unirea forțelor munci
torești șt republicane
lupta pentru restabilirea Și 
reînvierea democrației. In 
ședința din ziua de 26 iunie 
a Congresului P.C.F. a luat

tn

cuvîntul tovarășul Leonte 
Răutu, membru supleant 
Biroului Politic al C.C. 
P.M.R., șeful Direcției 
propagandă și cultură 
C.C. al P.M.R. Cu

al 
al 
de 
al

acest 
prilej vorbitorul a reliefat 
încă odată că ideea păcii, 
unității clasei muncitoare, 
și a bunelor relații între 
state, este o dorință justifi
cată și dreaptă a poporului 
francez și romtn, precum și 
a tuturor popaorelot, care 
doresc ca destinderea tn 
relațiile internaționale să 
devină o realitate palpa
bilă.

O altă problemă care 
este în contradictoriu dis
cutată, este aceea a creării 
unei zone denuclearîzate în 
Balcani. Din păcate pentru 
Italia această problemă a 
trecut granițele discuțiilor

chiar și contradictorii, deoa
rece pe șesurile Italiei sînt 
instalate cu multă febrilitate, 
rampele de lansare ale ra
chetelor „Made tn S.U.A.". 
Guvernul grec intenționează 
de asemenea să transforme 
Grecia lnlr-o bază de ar
mament atomic.

Această tendință a guver
nului este vehement criti
cată de opoziția cafe s-a 
pronunțat împotriva înzes
trării greciei cu armament 
atomic.

Deși italienii sînt puși in 
fața unei situații împlinibile, 
încă nu este tlrziu așa rum 
se arată tn Declarația gu
vernului sovietic de a se 
lua toate măsurile tn Vede
rea creării în Balcani și în 
regiunea Mării Adriaiice, a 
unei zone in care să gireze 
buna înțelegere pe baza în
crederii reciproce.
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