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Indici mărlfi
In zilele de 24 și 

februarie ax. muncitorii 
de la oțelăria Martin nr. 
1 a C.S.H. au lucrat în 
cadrul unoc .însuflețite 
schimburi de onoare pen
tru cinstirea conferinței 
regionale de partid cu noi 
realizări. Cu acest prilej

Primele grupe de partid 
pe blocuri și străzi

ral și politic, la sprijini
rea diferitelor acțiuni cu 
caracter gospodăresc — 
edilitar ca, întreținerea 
fondului de locuințe, pro
prietatea statului, înfru
musețarea străzilor și a- 
menajarea de spații verzi 
etc., au mai fost constitui
te în blocul nr. 72 O.M., 
strada I. V. Stalin 
str. B.

Recent a apărut o Ho- 
e a Biroului Politic al 

—C. al P.M.R. cu privi
re la unele măsuri în ve
derea mai bunei organi
zări a activității comuniș
tilor din întreprinderi și 
instituții în cartierele unde 
locuiesc. Pe baza aceștei 
hotărî™, zilele trecute a 
început în orașul nostru 
constituirea grupelor de 
partid care vor cuprinde 
toți membrii și candidații 
de partid care locuiesc în 
același bloc, grup de blo
curi sau pe aceeași stradă, 
indiferent de organizația 
de bază în a cărei eviden
ță sînt trecuți.

La adunarea care a’ a- 
vut loc pentru constitu. 
irea grupei de partid 
b'; J nr. 39 O.M., 
p. icipat pește 20 
membrii și candidați 
partid din diferite organi
zații de bază. După ce 
tovarășul Ardeleanu loan, 
președintele Sfatului popu
lar orășenesc Hunedoara, 
a dat citire Hotărîrii Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.R. și a adus la cu
noștință cl responsabil al 
grupei a fost numit tova
rășul Socaci loan, unii 
participanți au pus o se-

din 
au 
de 
de

„Acrobații" de la cuptoarele Martin 
de 400 tone

li admiri și-fi. plac nes
pus de mult oamenii a- 
ceștia curajoși — niște a- 
devorați artiști. Ceea ce- 
ți reține atenția este de
corul înlocuit cu schelele 
metalice ce cresc în pro
porții, macaralele, costu
mația (salopete și pufoai
ce) și modul de afirmare 
al ,,artiștilor". Sus la 
20—50 metri înălțime are 
loc întreaga gamă a ac
țiunii. Acolo se sudează, 
acolo pneumaticele fixea
ză grinzi... Lăcătușii și 

Isudorii sint dispuși la Iu- 
pe două sau mai mul- 

te planuri suprapuse, cu 
ImZșcdrî iuți și sigure ca 
niște adevdrați acrobați. 
Cu siguranța unei mașini 

indicii de utilizare ai cup
toarelor au crescut la 6,86 
tone oțel pe metru pătrat 
de vatră de cuptor în pri
ma zi și 5,99 tone în zi
ua următoare.

Cei mai buni indici au 
fost obținuți de echipele 
ce deservesc cuptorul cin
ci — 8,14 tone. Cele mai 
frumoase rezultate au 
fosit înregistrate de echi
pele prim-topitorilor Ser- 

rie de întrebări și au 
purtat discuții vii, intere
sante. Mai mulți vorbi
tori, printre care .tovară
șii Zoiomi Tiberiu, Pan- 
gas fanase, Postolache 
Ioa« și Șoacă Profira, au 
arătat în cuvîntul lor că 
organizarea grupelor de 
partid, pe blocuri și 
străzi este o măsură foa
rte bună și s-au angajat 
oă vor sprijini pe respon
sabilul grupei în toate ac
țiunile ce se vor între
prinde în ce privește păs
trarea curățeniei blocului 
în «-are ei locuiesc, amena
jarea și întreținerea spați
ilor verzi etc.

Asemenea grupe de par
tid care vor contribui la 
îmbunătățirea muncii pe 
tărirn gospodăresc, cultu- i

i

Printre muncitorii frun
tași ai Cooperativei „Drum 
nou" se numără și rich- 
tuitorul Hobjiiă Petra. Pe 
lingă faptul că richtuitorul 
Robjilă Petru asigu
ră calitatea confecțio
nării fețelor pentru pan
tofi bărbătești și pentru 
femei el depășește zilnic 
norma cu cel puțin 5%.

prind in șuruburi traverse 
și capete de stîlpi, le 
string și le montează. Apoi 
așa mai departe pun alți 
stilpi și alte grinzi meta-

Carnet de reporter

lice. Crește schela sub 
privirea lor, iar ei rid și 
strigă: „Haide, macara
ua! sau: lasă că aici sint 
eu.../

Scena aceasta se desfă
șoară pe cîteva suie de 
metri patrați.

☆
Chiar la capătul halei 

oțelăriei nai, lozinci dife- 

giu Costică, Mihăilă Si- 
mion și Nojogan Alexanj 
dru.

Laminate peste 
plan

Colectivul de muncă al 
laminorului bluming, a 
încheiat luna ianuarie ax. 
cu rezultate frumoase. A- 
cest lucru este dovedit de 
cele 7.009 {«ne, laminate’ 

rite vestesc trecătorului 
nume ale acestor oameni 
ce lucrează la înălțimi, și 
faptele lor. S-au făcut cu
noscute pe tot șantierul 
echipele montorilor Boțilă 
Marin, Năstase Nicolae, 
Andrei Constantin. Ele 
și-au propus ca planul lu
nar de montare a 30 ’tone 
construcție metalică să-l 
realizeze numai piuă la 
26 februarie. Oamenii care 
lucrează in echipa comu
nistului Pusa Traian și- 
au asumat răspunderea 
să monteze și să centre
ze în construcția metalică 
stîlpii de pe șirul B. A- 
propierea congresului par
tidului le sporește puterea 
și încrederea. Constructorii 

date în aiara planului 
lunar de oroducție. Și în 
luna aceasta laminatorii 
de la bluming, pînă la 
24 februarie a.c. au dat 
peste planul de producție 
6054 tone de oțel lami
nat.

Planul îndeplinit 
înainte de termen

La turnătoria de tu
buri din C.S.H. planul 
producției globale pe luna 
februarie a.c. a fost în 
deplinit, eu trei zile mai 
de vreme. Acest succes 
a fost posibil prin intro
ducerea în practică a u- 
nor măsuri tehnico-orga- 
nizatorice, care au dus 
la creșterea producției de 
tuburi.

S-a evidențiat în mod 
deosebit echipa de for
matori condusă de tova 
rășul Harapciuc loan și 
cea de polizatori a tova
rășului Pavel Ștefan,

— montori ai oțelăriei se 
străduiesc să infîmpine 
acest eveniment sporind 
productivitatea muncii cu 
cel puțin 3 la sută față 
de plan.

Asamblarea construcției 
metalice in blocuri pe sol 
și ridicarea ei cu ajutorul 
unor dispozitive de legat, 
le asigură nu numai reali
zarea indicelui propus, dar 
chiar și depășirea lui. O- 
perația de ridicat. pentru 
montarea ansamblelor care 
înainte se făcea în trei- 
patru ore acum se reali zea - 
ză în numai o oră.

Avînd front de lucru 
mai devreme, montorii au 
luat-o înaintea termenelor. 
Stîlpii și căile de rulare 
de la șirul B au un avans 
de lucru, mai bine de o 
lună de zile. Aproape a- 
serriănătoare este situația 
și la stîlpii și căile de ru-

Conferința regională de partid
%

-a-®-

In zilele de 27---2B februarie s-au desfășurat 
toria" din localitate lucră rile Conferinței regionale

La conferință au pa rticipat tovarășul Gheorg lie Apostol, -membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului Central al Sindica" 
telor din R.P.R., delegații aleși la Conferințele raio nale și orășenești de partid 
precum și un număr în semnat de invitați.

Conferința a adopt at următoarea ordine de
1. Darea de seamă a Comitetului regional de 

nul 1959.
2. Alegerea delegați lor pentru cel de-al III-lea

Muncitoresc Romîn.
Tovarășul Peiru Furdui prim-secretar al Comitetului regional de par

tid a prezentat darea de seamă asupra activității Comitetului regional
P.M.R.

In continuare s-a t recul la dezbateri pe mar ginea dării de seamă și 
s-au ales delegații pentru Congres.

la cinematograful „Vic- 
de partid.

zi:
partid Hunedoara pe a.

Congres al Partidului

5-e-

Constructorii hunedoreni 
în fața unor sarcini de onoare
întreprinderii noastre de 

construcții siderurgice, în 
lumina sarcinilor trasate 
de plenara C.C. al P.M.R. 
din decembrie anul trecut 
îi revin sarcini mărețe 
pentru continua dezvoltare 
a Hunedoarei socialiste. 
Așa cum preconizează 
partidul și guvernul, Hu
nedoara se va mări și iii 
acest an cu noi și impor
tante obiective industriale, 
cum sînt: noua secție de 
furnale, cuptorul Martin 
de 40O de tone, bateria a 
IV-a de cocs, stația de 
fabricare a. minereului au- 
tofondant, un laminor de 
450 mm. și alte obiective. 
Pe lîngă aceasta, noi va 
trebui să construim pen
tru oamenii muncii peste 
800 de apartamente în 
cvartalul unde va fi cen
trul noului Oraș muncito
resc. Toate aceste obiec
tive care urmează să fie 
construite de întreprin
derea noastră iac. ca sar
cinile de plan ce ne revin 
îti 1960 să fie cu 80 
sută riAii mari față 
1959.

Colectivul de muncă' 
întreprinderii își dă sea
ma de răspunderea ce o 
are pentru realizarea unui 
astfel de volum de lu
crări, mai ales că aceas
tă realizare va trebui să 
se înfăptuiască pe baza 
creșterii productivității 
muncii, introducerea teh
nicii înaintate pe șantie
rele de construcții, într-un 

la 
de

a!

tare ale șirului D. O mun
că titanică și entuziastă! 
Un singur stilp, numai 
pînă la prima legătură, 
are o greutate de 29,9 
tone și au fost montați 
pînă acum 10 la număr. 
Pînă la data de 23 februa
rie 2.100 tone construcție 
metalică a fost asamblată 
in schelă.

Dar nu poți părăsi șan
tierul fără să faci însem
nările esențiale. Lucrărjle 
de la fundul halei, văzută 
din partea de nord, sint 
realizate în proporție de 
95 la sută. Se mai fac 
doar unele mici lucrări de 
consolidare și sprijinire a 
stîlpilor. Hala, la cupto
rul nr. 1 de 400 tone este 
executată în proporție de 
98 la sută iar la cuptorul 
nr. 2 aproximativ 50 la 
e .i...................... —.
(Continuare în pag. 2.a)

efi-
in-

Mihăilă Gheorghe 
președinte al comitetului 
de întreprindere din I.C.S.

Hunedoara

cuvînt constructorii noștri 
trebuie să sporească 
cacitatea economică a 
vestițiilor.

Comitelui nostru de 
treprindere apreciază 
pe șantierele de cons
trucții ale Hunedoarei 
lucrează muncitori, teh
nicieni și ingineri cu o 
bogată experiență, colec
tive care și-au manifestat 
hotărîrea de a înfăptui cu 
entuziasm sarcinile trasa, 
te de partid, lată cîteva 
exemple. Colectivul 
muncă al grupului 
șantiere nr. 4 — 
trucții civile 

de 
de 

cons 
încă de

la începutul anului 
o valoroa- 

care urmă
orientat spre 
să inițiativă 
rește • realizarea a 
mai multe economii 
construcția de blocuri 
locuit. Inițiativa- nu 

s-a

cit 
la 
de 
a

putut apare la începutul 
anului. /Multe din proble
me nu au fost studiate

Plenara comitetului orășenesc OTM
Zilele trecute a avut loc 

în sala de ședințe a Co
mitetului raional de partid 
plenara lărgită a comite
tului orășenesc U.T.M.

La plenară au participat 
tovarășul Frankfurt Tibe
riu secretar al comitetului 
orășenesc de partid, Alexe 
Haralambie instructor al 
C.C. al U.T.M. pentru re
giunea Hunedoara, Ivanov 
Sergiu membru în biroul 
eemitetului regional și alții.

Adualități
hunedorene

* La concursul „Dru
meții veseli" organizat 
ieri în .orașul nostru 
de radio difuzinne și tele
viziune cu tema „Frumoa. 
să ești patria mea", au 
ieșițt învingătpri elevii: 
raionului Petroșani, care 
vor reprezenta regiunea 
Hunedoara la concursul 
finai pe țară.

* Cinematograful Victo
ria, rulează de mîine 1 
martie pînă la data de 6 
martie 1960 filmul „Cartea, 
junglei" după romanul 
scriitorului Rudyard Kip
ling. 

în mod amănunțit. Comi
tetul de întreprindere sub 
îndrumarea comitetului de 
partid, văzînd aceasta, a 
trecut de îndată la mobi
lizarea tuturor muncito
rilor, tehnicienilor și in
ginerilor în vederea desco
peririi și valorificării re
zervelor de pe șantiere, 
Ia elaborarea planului de 
măsuri tehnico-organiza- 
torice. Putem spune că 
organele sindicale au a. 
dus o deosebită contri
buție în această privință. 
Dezbăfînd cu masa de 
oameni ai muncii obiecti
vul care și-l fixează ini
țiativa și centralizînd a- 
poi propunerile izvorîte 
din consfătuirile de pro
ducție s-a putut întocmi 
un plan concret în spriji
nul inițiativei ca în acest 
an la un bloc de 24 apar
tamente să se realizeze 
economii echivalente cu 
valoarea unui apartament. 
Noua inițiativă a cons
tructorilor a fost concre-

(Continuare în pag. lV-a)

Cu această ocazie tova
rășul Bocăiiici Remus 
prim.secretar al comitetu
lui orășenesc U.T.M. a 
prezentat o informare a- 
supra rezultatelor obținute 
în producție de către ti
neretul din orașul nostru 
în anul 1959, și sarcinile 
ce stau în fața organiza
țiilor U.T.M. în anul 1960 
privind îndeplinirea și de
pășirea planului de pro
ducție.

La discuții pe marginea 
informării s-au înscris to- - 
varășii, Roșea Anton, Bog
dan Alexandru, Stanciu 
Qheorghe, Mihai P. și al 
ții care în numele tinerilor 
s-au angajat că vor face 
totul ca sarcinile de pro
ducție pe anul 1960 să fie 
îndeplinite și chiar depă
șite.

In continuarea plenarei 
membrii comitetului orașe 
nesc U.T.M. au fost in- 
struiți asupra problemelor 
organizatorice U.T.M și a. 
supra muncii de propa
gandă în rîndul tineretu
lui. Aceste instructaje au 
fost făcute de către to
varășul Bocănici Remus, 
respectiv tovarășul Popescu 
Gheorghe secretar al co
mitetului orășenesc U.T.M,
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Nu există să apară vre
un nou număr al gazetei 
de perete „Laminorul" că 
cl să nu atragă atenția 
sau să nu fie citit cu in
teres de cineva. Ultimul 
număr, de pilda, care a 
apărut în ziua de 19 fe
bruarie a.c. a atras în ju
rul gazetei aproape pe toți 
muncitorii secției. Aceasta 
deoarece cele patru artico
le apărute tratează sub di
ferite aspecte principalele 
probleme din viața secției. 
Spre exemplu, în articolul 
său ,,Cum se face revizia 
macaralelor" tovarășul Tă- 
poloagă Vasile critică ati
tudinea tovarășilor, Bin. 
der Matei, Ispas Gheor- 
ghe, Calcuș Lazaros, Mu- 
reșan Marie și Cioana E. 
nache care nu iau măsuri 
și nu efectuează la timp a- 
numite reparații de urgen
ță. Intr-un articol, tovară
șul Dragota Ioan evidenți
ază pe membrii echipei de

unor gazete 
pistolari condusa de Maier 
Loghin care în luna trecu
tă au curățat 1.369 tone de 
oțel, ceea ce reprezimă 
342 tone/om. Totodată, ar
ticolul semnat de maistrul 
sudor Piesa Cornel scoa
te în evidență faptul că 
în cinstea conferinței re
gionale de partid, schim
bul tineretului îndrumat 
de inginerul Păcurar E- 

a 
de 
la 
Și

întărireă 
de masă 
procesului 
Bunăoară,

laminat pînă îu
18 februarie cu 

sută mai mult 
că a redus re- 
cu 54,9 la sută,

ugen 
ziua 
12,6 
oțel 
buturile
iar schimbul lui Trifu Io
sif că și-a îndeplinit pla
nul în propoiție de 110.8 
la sută.

O muncă cu rezultate 
bune desfășoară și gazete
le de perete „Furnalistul", 
„Turnătorul", „Alimentata 
rul“ și multe altele din 
cadrul combinatului side
rurgic. Prin varietatea și

ocru și vîrstnicii, pionierii 
și școlarii s-au alăturat cu 
căldura inițiativei patrio
tice de colectare a fierului 
vechi, aci la numai cîțiva 
pași de oțelărie, fierul 
vechi și încă din cel bun. 
sc îngroapă în 
Cîți nu trec pe 
Dar nimeni nu se 
ză. Nu se ivește
binevoitoare care să strîn- 
gă acest fier vechi și să-1 
trimită la oțelării.

Așteptăm 
finalul . . .

părnînt. 
acolo ?! 
sezisea- 
o mină

:i-

de
se

____ O

interviu Aportul tinerilor 
siderurgiști la realizarea 

sarcinilor
Săptămîna trecută un 

redactor al ziarului nos
tru a avut o scurtă con
vorbire cu tovarășul Roș
ea Anton, secretar al co
mitetului U.T.M. din com
binatul siderurgic, căruia 
i-a pus citeva întrebări 
în legătură cu munca ti
nerilor.

ÎNTREBARE: Pentru 
continua sporire a p~o- 
dncției de metal, -ce 'an
gajamente și-au luat ti
nerii siderurgiști ?

RĂSPUNS: 
de documentele 
C.C. al P.M.R., din de
cembrie 1959 și pe baza 
posibilităților de care dis
pune combinatul, tinerii 
noștri și-au asumat sar
cini mărețe pentru noul 
an. Astfel, tineretul s a 
angajat să dea peste plan 
în anul acesta următore- 
le cantități de produse 
siderurgice: 15.000 tone 
aglomerat, 15.000 tone 
cocs metalurgic, 8.600 to-

însuflețiți 
plenarei

de plan
ne fontă, -33.300 tone ^,-1 
Martin și electric, 12.000 
tone blumuri, 11.800 to
ne laminate și 288 tone 
piese turnate. In dorința 
însă de a da patriei can
tități tot mai mari de 
metal, colectivul oțelăriei 
tineretului „Filimon 
bu“ — O.S.M. II — 
sporit angajamentul 
la 13.000 tone oțel 
36.000 tone, cei de 1 
minoarele de 800 : 
650 mm. la 15.000 
laminate, iar tinerii 
bluming la peste 20.000 
tone. Aceste angajamente 
sîntem siguri că vor fi 
îndeplinite și clîiar depă
șite. Mărturie stau fru
moasele succese pe care 
hnerii siderurgiști le înre
gistrează cu fiecare zi 
re trece.

INTRLBARE: Puteți să 
ne arătați citeva din re
zultatele obținute de ti
neri pînă acum ?

Sîr- 
și-au 

de 
la 

i la- 
i de 
tone 

de la

la 
și

(Continuare in pag. IV-a)

articol
25
SO.

SPICUIRI DIN ACTIVITATEA 
de perete 

conținutul bogat al ar’i- 
colclor care apar mai în
totdeauna cu regularitate, 
aceste gazete aduc o mare 
contribuție la 
muncii politice 
la sprijinirea 
de producție.
în urma apariției la ga
zeta de perete „Turnăto
rul" a celor două articole, 
primul în legătură cu re 
buturile de la tiirnătoria 
de fontă iar al doilea eu 
proasta calitate a tuburi
lor, situația existentă mai 
înainte a început să se 
îmbunătățească. Poate că 
aceeași influență o avea 
și articolul rezervat pe i 
tril tovarăși: de la atelie
rul de întreținere al sec
torului turnătorii,
care nici în ziua de 
februarie încă nu apari 

Mai sînt în combinatul 
siderurgic și uncie gazete 

perete a căror articole 
schimbă la zile „mari’1, 
asemenea gazetă este 
„Oțelanil" de la oțelă- 

ria Martin nr. 1. Oricine 
s-a oprit în ziua de 25 
februarie în fața acestei 
gazete nu se poate să nu 
fi observat că unul din 
cele trei articole existente 
purta data de 19. XII. 
1959, iar celelalte data de 
28. 1. 1960. Cărui fapt sc 
datorește această întîrzic- 

e greu de aflat, 
ar fi bine ca răs- 
sâ-1 dea prin co- 
ziarului însăși or

ația dc partid, corni 
sindical și comi- 

or'=

Datează de cine știe 
cînd două gropi betonate 
ce se văd în fața fostei 
magazii centrale din com
binat. Cineva a luat oda
tă inițiativa să le- astupe 
căci puteau pricinui neca
zuri. N-au stat oamenii 
pe gînduri. Au strîns ceea 
ce au găsit în jur și le-au 
astupat în tună parte. Dar 
cum celor cu inițiativa le-a 
lipsit mina gospodărească, 
acolo în gropi au fost
runcate ia un loc cu pa- 
mîntnl și molozul și cîte- 
va tone de fier vechi — 
șine, de cale ferată, bucăți 
de țagle laminate și de 
tablă folosită în construc
ții, țevi etc. Acestea sînt 
numai cele care au mai 
rămas la suprafață de se 
mai pot încă vedea neaco- 
lierite.

Și parcă-i un făcut: a- 
cuin cînd se simte nevoia 
fierului vechi la oțelării, 
cînd în întreaga țară ti-

„Ne-am distrat foarte 
bine: a fost o petrecere 
reușită. Vestea au fost 
cuvintele tovarășei Nedel
cu Aurelia de la- I.C.S.H. 
grupul șantiere montaj — 
duminică 21 II. 1960j di
mineața la orele 8, cînd 
s-a terminat reușita petre
cere organizată în familia 
Copăcenaru, care locuiește

la blocul 2, camera nr. 6.
Intr-adevăr voioșii par

ticipant: ; tovarășul Copă
cenaru cu soția, soții Ne- 
dclcu, tovarășul Bizdidea
nu și încă vreo două pe
rechi s-au distrat 
bine în baza unui 
dinainte stabilit.

Încă de simbătă 
bruarie I960, pe 
tovarășului Bizdideanu era 
un plan de măsuri și sar
cini concrete, în' care 
scria: Tovarășa Nedelcu 
responsabilă cu berea; to
varășul Copăcenaru res- 

, ponsabil cu friptura; tova
rășul Bizdideanu respon
sabil cu țuica si cu... tobq. 
(■'!?)

Sîmbătă după masă to
varășii de mai sus 
deplasat la clubul 
unde, în mod sigur, 
distrat bine. Pe la 
2 noaptea însă au 
la realizarea planului sta
bilit și întreaga suită s-a

- ’-■»

foarte 
pian

2'-> fe- 
birou!

s-au 
nou 

orele 
trecut

și

re, nu 
Totuși, 
prinsul 
Ioanele 
gani: 
telul
teiul l i.T.M. al căror 
gan este gazeta de perete.

„Acrobații" de la cuptoarele Martin de 400 tone
(Urmare din pag. l-a)

sută. Pentru al treilea c"p 
tor se fac pregătiri la ex
cavați! de pămint și tur
nări de betoane. Acolo pot 
fi găsite echipele betonis- 
tiiiui I one seu Petre și du'- 
gherului Schuster Martin.

Dar cite brigăzi nu sint 
pe acest șantier! Brigada 
complexă condusă de loan 
Buh a cîștigat un adevă
rat renume Zilele acestea 
ea lucrează la 6 înălțime 
de aproape 50 metri, dea
supra, acoperișului halei o- 
țelăriei. Cei de jos, spun 
că „acolo le place acrobi-

ților — să nu-i stinghe
rească nimeni..." Brigada 
tovarășului Ic-an Buh con
struiește coșurile de fum. 
înalte de 90 metri. Acum 

■ lucrează la al patrulea 
coș de la oțelărie. Brigada 
lui a executat și coșurile 
de la distileria de gudrrxi- 
ne și alte citeva la. Reșița

★
Macaragiul Ioncte Con

stantin cu macaraua „Ma
xima" a Stațiunii 7, a 
Trustului de Utilaj Greu, 
lucrează aci de citeva luni. 
La prelungirea halei 
cu macaraua lui a 
primul stilp. Știe că

el. 
pus 

ia

data de 24 noiembrie 1959 
a montat acolo stilpul nr. 
2. Tine minte atitea date 
despre construcția Hune
doarei 1T ot el a ridicat pri
mii slîlpi la hala laminoru
lui. de 1.000 mm. in ziua de 
23 aprilie 1956 la hala cup
toarelor adinei in 12 iunie-. 
1956 și la depozitul inty- 
rnediar la 24 februarie 
1957...

Macaraua lui, in mijlo
cul șantierului cu pămint și: 
noroi, strălucește de cură
țenie. .4 atins de curind. 
18.40®. ore program de 
funduonare, față de 12000 
ore cit prevede graficul.

deplasat la blocul nr. 2. 
Alunei s-a dezlegat și e- 
nigma cu toba: tovarășul 
Bizdideanu a adus toba 
care le-a ajutat să se dis
treze bine și cu care a 
reușii, chiar, să-i „dis
treze" și pe vecinii de la 
camerele 2, 3, 5, și 7 tre- 
zindu-i din somn.

Locatarii din camerele 
vecine , aveau program de 
odihnă ; probabil că săp
tămîna: de muncă le impu
nea să se odihnească, să- 
și refacă forțele penriu 
următoarea săptămină.

Programul din camera 
nr. 6 a început cu un 
tam-tam de lobă care a 
deschis petrecerea, apoi 
încercarea aparatului de 
radio (cît poate cînta de 
tare), apoi „Lele de la 
Orăștie", ,,Bea, bea nu te 

1 lăsa", „Ceardașul" chiui
turi, sîrbe și o intermina
bilă „Perinița"...

Așa s-au petrecut lucru
rile noaptea și in diminea_ 
ța acelei zile de neuitat 
Itentru ei că s-au distrat 
bine, și pentru noi că' tiu 
am putut să ne odihnim.

Acum așteptăm finalul 
„programului" mai 
menționat, pentru 
imposibil să nu fi 
citeva .racorduri" 
urechile organelor < 
tente.

(Camera nr. 3)
Nicodim, Pirvti Paraschiîf 
Bodea loan. (Camera nr. 
2) Vodă Petru. (Cameră 
nr. 7) Filimon Nicolae, Is- 
trate Andrei, Giuroiir Con
stantin

i sus 
că e 
ajuns 

și l' 
corn-

Roh

Fabrică fără plan de valorificare a produselor
Amplasarea fabricii de 

prefabricate de la Bîrcea, 
la jumătatea damului 
dintre Hunedoara și Deva, 
a fost ideea Ministerului 
de Construcții și Materia
lelor de Construcții (azi 
Ministerul economiei fo
restiere). Construirea aces
tui obiectiv industrial fi
ind unicul în regiunea 
noastră a avut ca scop 
folosirea rezervelor inter-

ne ce se găsesc din bel
șug pe întinsul regiunii, 
încă după ce s-au montat 
toate mașinile ce concură 
la procesul de producție, 
de la sfîrșitul semestrului 
I al anului 1959, fabric? 
a început producerea în 
serie a înlocuitorilor de 
cărămidă. In toată peri
oada cît a mers această 
unitate, s-au produs a 
proape . 400.000 bucăți

Se apropie de ora 11, 
în sala studioului teatru
lui de amatori C.S H., 
interpretele piesei ,,Din
colo de sîrmele ghimpa
te" de Iv. Martinoviei, 
se pregătesc de repetiție. 
— Aurelia Cîzu, în rolul 
unei muncitoare franceze 
repetă o replică mai difi
cilă, Viorica. Buta, inter
preta unei sculptorițe no
rvegiene își fixează locul 
într-un colț al sîrmelor 
ghimpate, pentru o sce
nă de dramatism puter
nic, iar Elena Dan imi
tă. un plîns răscolitor. 
Inr-un lagăr* al fasciști
lor de exterminare 

■din Germania, au fost a- 
duse femei de diferite 
naționalități. Frica și 
groaza în fața morții 
este comună, creîndu-le 
o puternică sudură sufle
tească. Viața sinistră a 
lagărului cu coșurile me
reu fumegînde ale cre-

materiilor, cu zgomotul 
pașilor nemților care su
grumau orice mișcare, 
au rămas ca o imagine 
îndoliată de neșters din 
paginile istoriei universa
le. Și în fața- morții fi
gura muncitoarei france
ze cu previziuni 
gresiste străbate ca 
rază de lumină.

Cu o voință de 
descris, zbuciumată < 
întîmplările zilnice
lagărul morții își domi
nă suferința, fiind cel 
mai important factor de 
susținere morală în mij
locul celorlalte deținute 
politice. Gîndul că în- 
tr_o zi va trăi liberă o 
îndeamnă sa lupte mai 
aprig cu viața, să do
molească ieșirile . dispe
rate ale Simonei evreica

pro. 
o

î ie
rt in 
din
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romînică de 16 ani, ajun
să în pragul sinuciderii.

Sculptorița norvegia
nă, tînjește după nostal
gia copilașului ei răpit. 
Viziunea unei finlandeze 
care a încercat să eva
deze și a fost spînzura- 
tă, și a unei poloneze 
electrocutată de sîrme, 
o aduce într-o zdrunci
nare morală degenerată 
în nebunie. Dorul de ca
să Copleșește evreica ro- 
mîncă, dîndu-i o 
de tensiune 
Intr-o 
ceasul
sub jugul 
moartea a 
coșmar în umbra 

. mii. Femeile
și-au adus aportul la în
făptuirea vieții noi.

Evreica a ajuns bib-

stare 
nervoasă, 

zi a 
eliberării

fascist, 
rămas

sunat 
de 
ȘÎ 

un 
vre 

eliberate

I

prefabricate, care echiva
lează cu înlocuirea a pes
te 3 milioane cărămizi 
obișnuite.

Dar cu toată producția 
realizată de cînd a intrat 
în funcție, de la 1 ianua
rie 1960 nu s-a mai pro
dus nimic. Pare lucru 
curios, dar pînă acum nu 
se știe de nimeni (organ 
de resort sau tutelar), ce 
rezistență au prefabrica
tele ’de la Bîncea și unde 
sint maj rentabile. in 
prezent producția este o- 
prită. Și are de ce. Anul 
trecut s-au vîndut
produsele executate doar 
120.000 prefabricate, iar 
restul au rămas în depo 
zite. Pentru anul 1960 nu 
se poate spune că fabrica 
nu are plan de producție 
și plan de aprovizionare, 
însă ceea ce e mai 
portant nu are plan 
desfacere. Și atunci 
să vîndă ceea ce 
ce?

Nici proiectanții 
Ipromet sau alte

din

vie-

este 
dra- 

izvo-

liotecară într-un oraș in
dustrial.

Amintirile din lagărul 
morții au fost povestite 
pionierilor din orașul 
său. Nimic nu este mai 
sublim decît pacea fiind 
considerată de toate fe
meile însăși esența 
ții.

întreaga piesă 
străbătută de stări 
matice puternice,
rîte dintr-o documentare 
precisă făcută prin per
soane care ati fost deți
nute în lagărele de ex
terminare.

Autorul Iv. Martino- 
vici a închinat această 
piesă zilei Internaționale 
a femeii, ca un omagiu 
de recunoștință și dra
goste, tuturor acelor ca
re au trecut prin flăcări
le iadului, care au îndu-, 
rat arșița umilinței
desnădejdei, dincolo de 
sîrmele ghimpate.

irn- 
de 

cui 
produ-

<le la 
între-

prinderi din regiune nu 
au prevăzute in proiectele 
de' construcții preiabrica- 
te, care folosite pe scară 
largă ar face să crească 
mult productivitatea mun
cii. lată ce se întîmplă 
dacă această fabrică nu 
are beneficiarii respectivi. 
S-au strîns pînă acum în 
magaziile ei peste 1.500 
tone de ciment, primit de 
la Ticni. Acesta stă ne 
folosit, cînd pe alte șan
tiere de construcții se du
ce lipsă.

Este necesar ca sfatul 
popular regional căruia îi 
revine sarcina de a îndru
ma întreprinderile de in
dustrie locală, să analize
ze cu Competență lipsurile 
ce se ivesc în procesul 
de producție a întreprin
derii de industrie locală 
Hunedoara, și să reco
mande conducerilor unor 
întreprinderi de construc
ții să folosească cît mai 
mult rezervele interne din 
regiune (prefabricate).

D. JEAN

Acțiune ce ia 
mare amploare

Pe zi ce trece, acțiunea 
de colectare a fierului 
vechi atît de necesar oțe- 
larilor noștri pentru a fa
ce din el oțel nou, ia u 
amploare tot mai. mare.- 
I-a chemarea organizații 
lor de U.Ț.M., tineri' se. 
străduiesc să adune fi v 
re bucată 
piese uzate 
din metal.

In urma 
puse în

de fier vecii! 
și alte obiecte,

și

Mai mult decît prevedea planul 
întrecerea socialistă ce se desfășoară în combi.:a- 

pentru creșterea producției șuie
ri parte și colectivul fabri- 

25 de zile din luna acea- 
&u plecat către 
planul, H tone

tul liu îedorean, 
rurgice a însuflețit pe de 
oii de dolomită. In numai 
sta de-la fabrica amintită 
mai mult decît prevedea 
calcinat il

In fruntea întrecerii 
conduse de tovarășii Szabo Ștefan și Gostian Ni
col ae.

socialiste se află

oțelării, 
dolomită

echipele

eforturilor de-- 
cadrul acestei 

mari acțiuni ce se desfă-; 
șoară pretutindeni, tinerii 
din întreprinderile și insti
tuțiile orașului Hunedoara, 
precum și elevii din șco-, 
li, au strîns și predat 
I.C.M.-tilui de la începutul 
anului și pînă în ziua, de 
25 februarie a.c. peste 
1.900 tone fier vechi. La 
sfrîngerea acestei cantități 
o mare contribuție au a 
dus-o îndeosebi tinerii si- 
derurgișli care au colec
tat aproape 1.800 tone fier 
vechi. De pildă, numai ti
nerii din cadrul laminoru
lui de 800 au colectat în 
perioada amintită, prin 
muncă voluntară, cantita. 
tea de 720 tone fier vechi.

Printre organizațiile de 
bază din celelalte între
prinderi ale orașului ai 
căror tineri au - colectat 
importante cantități de 
fier veclii, se numără cele 
de la I.C.S.H., -cooperati
va „Drum nou ', T.U.G., 
Spitalul unificat, D.R.D.M. 
și altele. In mod deosebit 
însă merită a fi subliniate 
eforturile depuse de. elevii 
din școli care în orele lor 
libere au strîns și predat 
o cantitate de 16 tone fier 
5țchi. - - >-•



UZINA NOASTRA

Ziua bună se cunoaște de dimineață

Și

făcut, 
făcut

de mi
la sec-

1 îț . Gheorghe 
ii: laș la ctip‘orul

oțelar 
nr. 2.

Știați că
...Cea mai mare cânii, 

late de oțet peste plan de 
la mceputul anului și puia 
in ziua de 25 februarie 
echipa iui Marian Axenle 
a aat-o? 1971 tone. i-- 
chtpa lui jxarumaiis teo
dor se află ia numai... 
M tone diferență.

...In întrecerea d.nlre 
colectivele cuptoarelor, ce
le mai muite șarje rapide 
le-au elaborat, in perioada 
1—zb februarie, oțelarii 
conduși de Brinzei minai, 
Karamalis 1 eoaor și ma
rian Axeme c.e ia cuptorul 
nr. 2? in total 51,

...Cel mai mare indice 
de folosire a capacității 
noilor cuploare Martin a 
lost obținut in ziua de 3, 
februarie a.c la cuptorul 
nr. 3, unde lucrează oțela
rii conduși de Drăghin 
loan, 1 irpescu Mihai și 
Bogdan Ioan ? 11,41.

...Cel mai bun maca
ragiu de la oțeiuria noua 
e... macaragistă ? O chea- 
•"'î Azamfiroaie Eeaterina.

...Cuptorul nr. 2 la 2bl- 
de șarje elaborate este în
că „tinăr", lucrind în lu
na februarie cu un indice 
de 7,75 j

_ -.ZI *

...Pe platforma cuptoa- 
relor din “secția Il-a oțe
lărie se află un panou- 
grajic, care reprezintă si
tuația ța zi j... întrecerii 
cu oțelarii reșițeni ?

P.S. Asta se poate s-o 
știți. Ceea ce nu știți însă 
este faptul că in timp ce 
în dreptul oțelarilor hune- 
doreni graficul e comple
tat la zi, in dreptul reși- 
țcniior scrie: LIPSA LA 
APEL/ Și aceasta, intru- 
cit reșițeriii n-au răspuns 
încă 'chemării ce le-a fost 
adresată.

SE NUMĂRĂ PRINTRE FRUNTAȘI

MICU IO ANSTlNuu DUMITRUMAIER AUGUSTINBUCUR ARITON

Alâturl de oțelari
Ultimul popas al vizitei 

prin noua oțelărie îl plani
ficasem lot la conducerea 
secției. Dar, surpriză I

Toate ușile pe care le-am 
deschis ne.au creat ace
eași impresie : c-am greșit 
adresa. Mai în fiecare bi
rou întîlneam doar oa
meni în halate albe și 
înarmați cu instrumentele 
corespunzătoare. Erau me
dici. O armată de medici...

Au venit chiar „acasă' 
la oțelari, aeordîndu-.lt 
consultații și supraveghin- 
du-i, din punct de vedere 
medical, direct la locui ae 
muncă.

Echipa condusă de Is
pas Iulian de la cuptorul 
nr. 1 a noii oțelarii a ela
borat între 1—25 februa- 
rie, peste planul de pro- 
ducție, 633 tone de oțel. 
In plus, Ispas Iulian a 
„elaborat" personal și o... 
poezie, pe care i-o publi. 
căm bucuroși: 

Un braț . vînjos și iare, strîns ține.ranga-n rnînă; 
O analiză doar mai tre buie să vină
Și-un fluviu de oțel va năvăli pe rină
Și-acum a 10-a șarjî, la zi, se va porila — 

RAPIDA i
' ' '

Prin mii de seînteieri și raze ca de soare 
E o vie animație, iebn lă încordare ;
Gu fețe-nbujorate, prin gradele dogorii, 
Și cu lopeți în mîini, al eargă topitorii.

Nu trece mult și iată c um fluviul de oțel 
se-aruncă-ntr-o cascadă

Aidoma unei fiare fan tastice, pe o pradă.
Furia tot crescîndă a marilor torente 
Improșcă împrejur ste luțe incandescente.

Și curge oțelul, curge-ii gigantica cascadă
Din care mai tîrziu șu voaie o să cadă : 
Din oale în cochile, ce stau în lung convoi, 
Luînd drumul industriei, al vremii noastre noi.

Li-se potrivește 
nune oțelarilor de 
ția Il-a a combinatului a- 
cest străvechi proverb al 
poporului nostru. Numai 
că în cazul lor „ziua" 
trebuie raportată Ia „săp- 
tăniînă", la „lună", apoi 
la „trimestru" și nu ne 
facem prea mari griji că 
vom fi nevoiți s-o rapor
tăm și la „semestru", și 
în cele din urmă, la „ar 
nul I960". Ne-ar „huli" 
oțelarii de ne am face a- 
semenea griji.

Iar dacii în ace ste zile dragă cititorule 
poate să nu observi ultima ispravă a oțelarilor noștri 
frontispiciul halei: „Cinste oțelarilor care în ziua de 
nar...

drumul îți trece cumva pri n
care e încondeiată de „p ictori" cu litere 1._
24 februarie a.c. la orele 15 au îndeplinit planul lu

Echipa lui Drăghici I- 
oan din fotografia alătu
rată lucrează ia cuptorul 
nr. III ai noii oțelării. 
Dînd. o atenție deosebi'ă 
sporirii indicilor de utiliza 
re a cuptorului, oțelarii 
din această echipă im 
produs peste sarcinile de 
plan, în perioada 1—25 
februarie a.c., 753 tone 
oțel. In același interval 
acești oțelari au elaborat 
16 șarje rapide.

☆

Cele trei cuptoare de la 
noua oțelărie a combinatu
lui oar gemene.

Și totuși, de cîteva zile 
încoace, pe unul din ele 
îl poți deosebi ușor. E 
vorba de cuptorul nr. 2 al 
cărui număr de ordine 
cînd îl exprimi capătă nu
me răsunătoare: Karama- 
lis... Marian... Brinzei.,. 
are ceva în plus față de 
celelalte două, ceva care 
înseamnă cinste, mindrie 
și-ți strecoară în inimă noi 
îndemnuri: ,, Drapelul roșu 
de cuptor fruntaș". înfă
șurat în 'celofan și prins

E drept că atunci cînd și- 
au pus în gînd să materiali
zeze provei bul acesta ei 
au pornit de la „zi“. 
Prima zi din acest an a 
însemnat primele tone da
te peste plan. Dar vedeți 
că zilele s-au strîns — 
s.au făcut săptămîni. Și 
tonele s-au strîns 
s-au' făcut sute...

Săptămînile s-au ! 
luni... și tonele sau 
mii...

Așa că au acum c 
rii de la noile cuptoare Ia 

„Ceva" deosebit
pe un stativ tot afîi de 
roșu, drapelul triun
ghiular cu marginile au
rite străjuiește de cîteva 
zile fațada cuptorului nr. 
2. Ochi ageri și mîini as
pre ce își trec mingiierea 
peste luciul celofanului 
îl „păzesc" cu străjnicie. 
Asta pentru că nici oțela
rii de la celelalte cuptoa
re nu stau cu mîinile in 
sin. „Paza" e minuțios 
organizată. Cînd nu-s acolo 
oamenii lui Karamalis a-

activul lor, aproape două 
luni de activitate 'lin 
noul an. Dar nici tonele 
nu-s mai puține: aproape 
13.G00 peste plan.

Aceste tone sînt indiso
lubil legate de numele 
unor adevărați oamenk 
Karamalis Teodor, Dră- 
ghici loan, Enache Con
stantin, Brînzei Mihai, 
Călțun Valentin, Tîrpescu 
Mihai, Opriș Avram, Pe- 
nescu Mircea, Dan Con
stantin, Kraft Natan, Lon- 
renez Gheza, Lula Emil 

unii 
sini

lunci ii găsești in „post 
pe ortacii lui Brinzei Mi 
hai... Și viceversa.

Iar cînd lipsesc și 
și alții la datorie 
oamenii lui Marian Axen- 
te. exact ca in dimineața 
aceasta de februarie. 
Fiecare e ocupat cu cite 
ceva. Dar, și Țiț și Micu 
și Ionescu Emil își gă
sesc atita timp, cit le tre
buie să admire din cînd 
în cînd, măcar din trea
căt, drapelul ce le stă in 

și... Șirul acesta are o 
infinită variație de oameni 
destoinici pe care îndem
nul partidului i-a făcut 'să 
urce spre cele mai de sus 
trepte ale producții’. A- 
colo pe primele trepte ale 
hărniciei din combinat, 
spre care i-au purtat co
muniștii, oțelarii de la 
noua oțelărie a combinatu
lui au găsit stima și cin
stea de care se bucură în 
rîndul tuturor siderurgiști. 
lor liunedoreni.

fața oțelăriei noi nu se 
mari pe

vreo 30 de 
poată lucra 
la șubărele 
a focului.

cale. Sint voioși și puși 
pe șagă. Marian e, cînd 
in fața cuptorului, cînd in 
cabina aparatelor. Nu-și 
găsește nici el locul.

Acum se „cearta' cu mai 
strut Văduva de la în
treținere, care-i cerea să 
nu schimbe focul in cup
tor, vreme de 
minute, ca să

- la funiile de 
de inversare
Marian era zgirc.it în ma
terie de timp:

— 20 de minute! răs
pundea el hotărit...

— .30 Mariane... se in- 
căpățina maistrul.

— 20!
— 25 Mariane....
I.am lăsat tocmindu-se 

pentru minute. Așa că, fă
ră să ne confirme prim- 
topitorii!, am rămas 
prima noastră 
despre voioșia 
lui care, aveau 
osebit. Lucrau
cuptorul fruntaș... și erau 
echipă fruntașe pe secție.

la 
impresie 
ortacilor 

„ceva" de- 
doar la

Foto: C. Crăciunescu
Text: S. Ionescu

zgirc.it
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Actualitatea SPORTIVA
JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ

Astă-noapte, la o oră • (care îi aparținea) cu 6
tîrzie, în localitatea Squaw 
-Valey din California 
(Statele Unite) a avut loc 
festivitatea de închidere a 
celei de-a 8-a ediții a Jo
curilor Olimpice de Iarnă. 
Steagul alb olimpic, cu 
cele cinci cercuri, simbol 
al înfrățirii' continentelor, 
a fost roborît de pe ca
targul unde a fluturat în 
adierea vîntului timp de 
11 Zile.

întrecerile din acest an 
ale Olimpiadei albe au dat 
loc la întreceri spectacu- 
loase, multe soldîndu.se 
cu rezultate surpriză, dar 
și cu recorduri mon
diale numeroase. Sportivii 
Uniunii Sovietice au ma
nifestat și în acest an o 
superioritate evidentă, cla. 
sîndu-se pe locuri frunta
șe în majoritatea probelor 
și fiind clasați pe primul 
loc în clasamentele neofi 
eiale ale agențiilor de pre
să, atît după numărul 
punctelor, cit și după cel 
al medaliilor cîștigate.

Dublul campion olimpic 
la patinaj-viteză (în proba 
de 500 și 1.500 m.) sporti. 
vul Evghenii Grișin a 
marcat ieri o performanță 
senzațională. Intr-o tenta
tivă de record pe 500 m. 
el a întrecut cea mai bu. 
nă performanță mondială

Constructorii
(Urmare din pag. l-a)

tizată și mai mult în' ca
drul unei consfătuiri pe 
întreprindere care a avut 
loc zilele trecute. In ca
drul consfătuirii comitetul 
sindical și conducerea 
întreprinderii au prezen
tat planul de acțiune 
pentru sprijinirea iniția 
tivei. Ceea ce el cu
prinde este tocmai rezul
tatul propunerilor făcute 
de către constructori. 
Printre altele se prevede 
ca în acest an metoda de 
lucru în lanț să fie extin
să la toate brigăzile ; e- 
conomisirea de manoperă 
prin introducerea sistemu
lui mecanizat de tencuire ; 
introducerea micii meca
nizări : trecerea la execu 
ția planșeelor din prefabri
cate sporirea capacității 
de lucru a utilajelor. O 
și mai mare atenție se va 
acorda aprovizionării rit
mice a șantierelor cu ma
teriale de construcții și se 
va trece la folosirea în
locuitorilor de cărămidă. 
•Conducerea șantierului a 
fost îndrumată să urmă
rească îndeaproape con
sumurile de materiale și 
să asigure condiții bune 
de depozitare. Din calcu
lele făcute în această 
privință reiese că se poate 
reduce consumul specific 
la materialele deficitare 

zecimi de secundă I Noul 
record: 39,6 secunde. Gri- 
șin își merită cu prisosin
ță titlul pe care i l-au a- 
cordai ziarele de speciali
tate din toate țările acela 
de cel mai rapid patina
tor al tuturor timpurilor.

Campion olimpic în pro
ba de 10.000 m. patinaj-vi
teză este norvegianul Kunt 
Johansenn. Timpul său 15 
min. 46 sec. 07 zecimi 
totodată și un nou record 
mondial al acestei distan
țe. Pe locul doi s-a cla 
sat* sportivul sovietic Ko. 
rîcigin, cîștigînd în felul 
acesta medalia de argint 
cu timpul de 15 min. 49 
sec. 02 zecimi. De remar
cat că primii cinci clasați 
au realizat timpuri superi
oare vechiului record mon
dial.

Turneui de hochei pe 
gheață a fost cîștigat în 
mod surprinzător de for
mația repiezentativă a 
Statelor Unite, care în ul
timul joc au întrecut echi. 
pa R. Cehoslovace cu 
9—4.

☆
Un sfîrșit neprevăzut a 

avut concursul masculin 
de patinaj artistic. Prota 
gonistul pr'me- părți a în
trecerii (la exercițiile im

hunedoreni In
cu: 7,5 la sută la cheres
tea, cu 5 la sută la oțel 
beton, cu 6 la sută la 
ciment și cu 3 la sută la 
cărămizi.

Organele sindicale des 
fășurînd o largă muncă 
de popularizare a criteri
ilor pe care se bazează 
noua inițiativă, organizînd 
agitația vizuală concretă, 
legată de sarcinile ce 
stau în fața constructori
lor, au stimulat creșterea 
avîntului în muncă al 
constructorilor. Astfel co
lectivul grupului de șan
tiere nr. 4 — construcții 
civile — s-a angajat să 
realizeze în acest an din 
economii un bloc cu 24 
de apartamente. Sînt dem
ne de evidențiat angaja
mentele brigăzilor de con
structori care pentru rea
lizarea acestui bloc vor 
depune multă străduință. 
De pildă, brigada de zi
dari condusă de tovarășul 
Talmaș Andrei s-a anga
jat să construiască un a- 
partament prin muncă pa
triotică ; brigada de insta
latori condusă de tovară 
șui Brănișteanu Titi și-a 
luat angajamentul că la 
blocul ce se va construi 
din economii să execute 50 
la sută din instalația de 

. încălzire (în afară de ca
lorifere) din materiale e- 
conomisite. Maiștrii Laslo 
Anton, Nazarin Anton și 

puse) cehoslovacul Karel 
Divin, a suferit, la început 
ul desfășurării exercițiilor 
libere, o întindere muscu- 
Iară la picior și n-a putut 
astfel evolua ia valoarea 
lui reală. Ba, rnai mult 
a făcut mari eforturi să’ 
termine totuși concursul, 
cîștigat în aceste condiții 
de D. Jenkins (S.U.A.) 
Karel Divin a ocupat lo 
cui II, înaintea lui D. Ja 
ckson (Canada), A. Gile- 
tii (T’î.-m),') etc

In timpul disputării șta
fetei feminine de schi (2x5 
km.) s-a produs o neregu- 
laritate: în schimbul 1 
concurenta suedeză Johan
sson a împins pe sportiva 
sovietică Radia Eroșina, 
aceasta căzînd și rupîndu 
și un schi. Schimbarea 
schiului a necesitat apro
ximativ 2 minute, echipa 
Suediei reușind să reali
zeze, din această cauză, 
cu 40,1 sec. mai puțin de
cît formația U.R.S.S. Pe 
locul III: Finlanda.

Juriul n-a luat încă o 
hotărîre în privința clasa
mentului, deoarece delega 
ția U.R.S.S. a introdus — 
pe bună dreptate — o con
testație (situația va fi cla
rificată în cursul zilei de 
astăzi, după studierea fil
mului cursei). Iată, de alt
fel, timpurile înregistrate 
de sportivele sovietice și

fata unor sari
alții ne-au asigurat că 
vor lupta cu perseveren
ță pentru asigurarea con
dițiilor optime de lucru 
brigăzilor de constructori, 
ca metoda lucrului în lanț 
să dea rezultatele aștep
tate.

întrecerea socialistă du
pă cîte se vede a îmbră
țișat forme cu mult mai 
concrete decît în anul 
trecut. Organele sindicale 
și administrative au creat 
condiții favorabile punerii 
în practică a inițiativelor 
valoroase.

Zilele trecute noi am 
adresat o chemare la în
trecere colectivului de 
muncă al întreprinderii de 
Construcții metalurgice și 
montaj din Reșița. Obiec
tivele din această chema
re ne obligă să îmbunătă
țim și mai mult organi
zarea întrecerii socialiste. 
Constructorii noștri trebu.; 
ie sprijiniți să realizeze 
fareșterea productivități) 
muncii cu 1,5 la sută fa
ță de productivitatea pla
nificată, să sporească rit
mul de construcție a obi 
ecțivelor industriale amin
tite încît ele să fie pre
date combinatului siderur
gic din Hunedoara îna
inte de termenele prevăzu
te în planul de stat.

In întrecerea cu con 
strucțorii reșițeni neam 

suedeze: schimbul I — 
Eroșina 22 ; 57,0 ; Johan
sson 21:31,0; schimbul II 
— Gusakova 21:18,0; 
Strandberg 21 J 45,0 ; 
schimbul III — Baranova 
20:47,6; Rush o 21:05,4. 
Este clar deci că, în con 
diții normale Ce concurs, 
formația U.R.S S, și-ar fi 
impus superic. italea și ar 
fi cîștigat detașat

La slalom special femei, 
învingătoare a ieșit cana- 
dianca Ann Heggțveit, ur
mată de Betsy Snite 
(S.U.A.) și Barbara Hen- 
neberger (Germania). 
Sportiva sovietică Stalina 
Korzuhina a ocupat locul 
VII, înaintea concurentei 
Sonja Sperrl (Germania).

* Ieri, pe stadionul 
Heysel din Bruxelles, în 
fața a peste 80.000 spec
tatori, s-au întîlnit repre
zentativele de fotbal ale 
Belgiei și Franței. In ur
ma rezultatelor din ultima 
vreme (între care o victo
rie cu 4—3 asupra Spani
ei la Paris) formația fran
ceză pornea mare favori
tă, mai ales că belgienii 
nu manifestaseră în con 
fruntările din anul trecut 
o formă prea bună. Cele 
două reprezentative au

ini de onoare
angajat să realizăm eco
nomii peste sarcina pla
nificată în valoare de 
6.500.000 lei. De aceea, 
inițiativa pornită pe șan
tierele de construcții civi
le o vom extinde și în do
meniul construcțiilor m 
dustriale. Preocupîndu-ne 
de această problemă pe u- 
nele șantiere inițiativa a 
și prins viață. Grupul de 
construcții nr. 2, condus 
de inginerul Rădvan Ște
fan, s-a angajat ca din 
economii să construiască 
2 stații uzinale de alimen
tare a locomotivelor, care 
se ridică la o valoare de 
cca. 600.000 lei. Muncito
rii, inginerii și tehnicienii 
din complexul montaj — 
fruntași pe întreprindere 
— condus de inginerul 
Ramba Mircea, vor reali
za în acest ane 1.500.000 
lei economii.

Cu ocazia adunărilor 
sindicale de alegeri am 
putut să-mi dau seama și 
mai bine că muncitorii, 
inginerii și tehnicienii 
noștri discutînd cu mult 
simț de răspundere sarci
nile de producție, proble 
mele esențiale privind cre
șterea producției, producti
vității muncii și reducerii 
prețului de cost, sînt ho- 
tărîți ca în acest an să 
obțină succese din ce în 
ce mai frumoase.

Volei
Frumoasa comportare 

a echipei Corvinul
Reprezentativa de volei 

a clubului Corvinul a Ju
cat sîmbătă și duminică 
la Petroșani cu formațiile 
Utilajul din prima catego
rie a țării. Cele două în- 
iilniri au raportat urmă
toarele rezultate:

Sîmbătă: Utilajul —
Corvinul 3—2 (15-6, 15- 
11, 11-15, 13.15, 15-12) 
Duminici' Corvinul — U- 
tilajul 3—2 (13-15, 12-15,

Lupte

Întîlnire
Echipa de lupte a clu

bului sportiv Metalul — 
Reșița a susținut ieri in 

DE PESTE HOTARE =
avut indisponibilități (fra
ncezii pe Fontaine și Jon- 
quet loviți, belgienii pe 
Orlans) dar aceasta n-a 
influențat prea mult com
portarea lor de ansamblu. 
Totuși, răsturnînd toate 
pronosticurile, Belgia a 
cîștigat cu 1—0 printr-un 
gol marcat în minutul 36 
de Peters. Nu este prima 
dată cînd fotbaliștii fran 
cezi aflați în cea mai bu
nă formă sînt întrecuți de 
vecinii lor, sportivii belgi
eni. Tradiția s-a respectat 
și de data aceasta.

* In cadrul sferturilor 
de finală ale Cupei Cam
pionilor Europeni la bas
chet masculin, ieri la Plo
vdiv campioana U.R.S.S. 
Dinamo — Tbilisi a în
trecut pe campioana R. P.

Aportul tinerilor siderurglști 
la realizarea sarcinilor de plan

(Urmare din pag. Il-a)

RĂSPUNS: Da. In în
trecerea desfășurată pe 
echipe și brigăzi, tineretul 
din cadrul combinatului a 
izbutit ca de la începutul 
anului și pîuă în ziua de 
23 februarie a.c. să pro
ducă în afara sarcinilor 
de plan : 1.230 tone cocs, 
peste 7.500 tone minereu 
aglomerat, 1.898 tone fon
tă, 2.674 tone laminate, 
7,010 tone blumuri și 
7.623 tone oțel Martin și 
electric. De asemenea, 
succese demne de reliefat 
au fost înregistrate și în 
ce privește îmbunătățirea 
calității unor produse. Bu
năoară, cocsarii au ridicat 
în ultimul timp în mod 
simțitor rezistența cocsu
lui livrat furnalelor, iar 
laminatorii au redus cu 
mult procentul de rebuturi 
față de sarcina planifica
tă. Nu mai vorbesc de 
faptul că în același timp 
au fost înregistrate și în

15.6, 15-3, 16-14)
Scorul strins din prima 

zi cit și victoria din ziua 
următoare arată forma 
bună și valoarea în conti
nuă creștere a jucătorilor 
noștri. Formația de bază 
a Corvinului a fost urmă
toarea : Pănoiu, lacob, 
Stoianov, Seuerineanu, 
Cătană, Bartoș. Au mai 
jucat Șerban, Manta și 
Iordăchescu.

amicală
sala de sport din orașul 
nostru o întîlnire cu 
formația clubului Coroi-

Bulgaria Akademik — So
fia în meciul — tur cu 76 
—64. Se știe că în optimi
le de finală baschetbaliștii 
sovietici au întrecut pe 
campioana R. P. Romîne 
formația C.C.A.

★ Iată cîteva rezultate 
din etapa de ieri a cam
pionatelor de fotbal ale 
Franței și Italiei: Fioren
tina — Roma 2—1 i Na
poli — Milan 1—1 J Bo 
logna Alessandria 2—1 ; 
Udinese — Spal 3—2 J 
Genoa — Bari 1—0 I Pa^ 
dova — Palermo 0—0; 
Bordeaux — Saint — E- 
tienne 0—0 ! Monaco —• 
Rennes 5—0 ; Lyon — 
Valenciennes 3—01 Tom 
Ion — Nimes 3—2 (mare 
surpriză I Ultima clasată 
întrece pe liderul campio
natului 1 

semnate economii care au 
dus la reducerea cu mult 
a prețului de cost pe to
na de metal produs.

ÎNTREBARE: Pentru 
ca intr-adevăr angaja
mentele tinerilor să poa
tă fi îndeplinite și 
depășite, ce măsuri ați 
preconizat ?

RĂSPUNS: Experiența 
și practica a arătat că 
pentru a obține cu aceleași 
agregate sporuri mari de 
producție, este necesar ca 
muncitorii ce le deservesc 
să posede multiple cuno
ștințe tehnico-profesionale. 
In scopul ridicării califi
cării tinerilor noștri side- 
rurgiști, comitetul U.T.M. 
a inițiat, cu sprijinul co
mitetului de partid și a 
conducerii combinatului, 
înființarea în anul acesta

95 de cursuri de minim 
tehnic. Aceste cursuri în 
cadrul cărora vor fi pre
date lecții de către cei 
mai buni și pricepuți in- 
girieri și tehnicieni, va cu
prinde peste 2.500 tineri 

nul. Mai bine pregătiți, 
oaspeții au cîștigat majo
ritatea îniîlnirilor, dar ti. 
nerii luptători hunedoreni 
au dat o replică dirză ad 
versorilor lor, care se știe 
că activează in divizia A.

Iată rezultatele intilni- 
rilor in ordinea categorii-

Turturea Cornel (R) — 
Pernea Nicolae (H) 2—0j 
Radu Ion II — Pasalega 
Tudor (H) 2—0; Cărăbă- 
rieanu I. (R) — Toma Io
sif (H) 0—2l Bolocan 
Marin II (R) — Fiilop 
Adalbert (H) 2—0 ; Gro
zava Nicolae 1 (R) —
Boarii Liviu (H) 2—0;
Drăghici Dionisie (R) — 
Pădure Ștefan (H) O—2; 
Ionescu Ion 1 (R) — Ko- 
lumban E. (fi) 2—0; Gaj- 
dos Gheorghe (R) — Ci. 
can T. (H) 2—O; Cătană 
Dumitru (R) — Hotincea-

Huzar
Eduard (R) — Ciurea G. 
(H)^-2.

nu C. (H) 0—2/

Fotbal
Duminica viitoare iubi

torii de sport trăiesc un 
eveniment așteptat cu ne
răbdare : se reia cea mai 
populară competiție sporti
vă, campionatul de fotbal 
al primei categorii. In aș
teptarea acestei zile for
mațiile își desăvîrșesc 
pregătirea prin jocuri a- 
micale. Iată citeVa rezul
tate :

La Constanța, în Joc 
internațional Farul a în
trecut formația Wisla — 

- Cracovia cu 2—0,
La București: Rapid <— 

Prahova Ploiești (div.- 
B). 7—1 și Dinamo Bu-; 
curești — Dinamo Bac* 
4—2. La Cluj, Știința . 
întrecut Petrolul cu 3-^-1.

din principalele sectare 
de activitate. De fapt, la 
furnalele 5—6, laminorul 
bluming, O.S.M. II, lami
norul de 800 mm. etc au 
și luat ființă asemenea 
cursuri. Totodată, comite
tul U.T.M. și-a prppus să 
îndrume și să mobilizeze, 
zi de zi, prin organizați
ile sale de bază, pe tine
rii siderurgiști de a parti
cipa în mod regulat la u- 
niversitățile muncitorești 
la care s-au înscris.

Pentru atragerea tinere
tului la rezolvarea anumi
tor probleme legate de 
procesul de producție, co
mitetul U.T.M. va organi-: 
za în luna viitoare o con
sfătuire pe tema inovații
lor și raționalizărilor. Pe 
baza discuțiilor și a pro
punerilor din această coiIj 
sfătuire, se va întocmi un 
plan tematic de inovații 
cu termene și responsabili
tăți, iar mai tîrziu se va 
organiza „Luna tînărului 
inovator".
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