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LA SFÎRȘIT DE TRIMESTRU
Primul trimestru al anului 1960 este înche

iat de siderurgiști cu în semnate succese în spori
rea producției de metal. In aceste zile tot mai 
multe colective de muncă din combinat raportează 
îndeplinirea planului tri mwtrial înainte de vreme.

Cu șase zile mai
devreme

în contul trimestrului 
- 1960.

pășit planul de produc
ție cu 846 —730 ți res
pectiv 642 tone oțel Mar
tin. Aceasta dovedește că 
oțelarii știu să folosească 
la maxim capacitățile 
producție existente.

a.c.Vineri 25 martie 
colectivul de muncă al o- 
țelăriei Martin nr. 1 și-a 
îndeplinit planul trimes
trial, cu șase zile mai de
vreme.

Schimbul
maistrul
.mpreună
ncretului, a realizai in a1 
ceeași zi, 461 tone oțel,

1237 tone oțel

condus de 
Lăbuneț Vaier, 

cu schimbul ti-

Peste planul de pro
ducție al trimestrului 1 
■— 1960, oțelarii din sec
ția Il-a a combinatului 
hnnedorean, au produs 
1237 tone oțel Martin.

Succesul se datorește și 
prim-topitorilor Ispas Iu
lian, Opriș Avram Dră- 
ghin loan, care de la 
1-25 martie a.c. și-au de-

sala 
lucrările 

de 
veniți din toa- 

un

------------ ---------------
Conferința regională U.T.M.

Sîmbătă și duminică s-au desfășurat în 
cinematografului Victoria din localitate
conferinței regionale U.T M. Hunedoara. Sute 
delegați ai -organizațiilor U.T.M. 
te colțurile regiunii noas tio, au ascultat cu 
viu interes darea de sea mă prezentată de către 
tovarășul Szabo Carol pr im-secretar al comitetului 
regional U.T.M.

La discuții au luat 
delegați, care au arătat 
le obținute de tinerii din 
conducerea partidului în 
socialismului. De aseme 
spirit critic și autocritic 
de către comitetul regio nai U.T.M. de la ultima 
alegere și pînă în pre zent.

Marți, 
natorii i 
portat realizarea sarcini
lor de plan ce le reve
neau pe primul trimestru 
al anului 1960. De la a- 
ceastă dată și pînă sîm- 
bătă, ei au produs în 
contul trimestrului 11, 56 
tone tuburi. Printre cei 
care au fost în fruntea 
luptei pentru realizarea 
înainte de vreme a sarci
nilor de plan se numără 
în primul rînd muncitorii 
din echipele conduse 
Iloropciuc 
Icsif de 
sîmburilor 
îndrumați 
Dulgherescu loan.

ța acestei zile a produs 
primele 11 tone de piese 
în contul lunii aprilie. 
Tinerii formatori din bri
gada condusă de Arucu- 
teanu loan, topitorul Niță 
Dumitru de la cuptorul 
de oțel și muncitorii de 
sub conducerea maistru
lui Avram Eugen sînt a- 
pfeciați în secție ca unii 
dintre cei mai harnici în 
lupta pentru realizarea 
sarcinilor de plan înain
te de termen.

loan, 
la
Și
de

de
Simeria 

pregătirea 
polizatorii 

maistrul

Muncitbrii din secția 
turnătoria de fontă au 
luat-o înaintea vremii- 
Pină la data dc 25 mar
tie ei au produs peste 
prevederile dc plan ale 
trimestrului I, 222 tone 
piese din fontă.

Crescută
♦♦♦♦

în familia comuniștilor

parte un număr mare de 
în cuvîntul lor succese- 
regiunea noastră 
opera de construire 

nea ei au analizat 
activitatea

Primele tone
sub 

a 
în 

desfășurată

' 1 ♦♦♦«----- --------

LA TEMPERATURĂ
lată un grup de tova

răși veseli. Ce s-a în- 
tîmplat, ce bucurie mare 
i-a găsit? Au fost 
den’țiați în muncă ?

Da, „evidențiați,,, 
să vedeți cum:

Excavatorul 08 a 
cut de curînd prin
lierul central de repara
ții al I.C.S.H., însă, da
torită lucrului de mîntu- 
ială s-a defectat încă 
dată. Acum, echipa 
intervenție condusă
Oros Vicențiu, excavato-

evi-

rîstul Sonei Marin și a- 
jutorul său se odihnesc. 
Au terminat noua repa
rație ? Nicidecum! Exca-

La data de 25 martie a 
fost însemnată pe grafic 
îndeplinirea în întregime 
a planului trimestrial și 
la turnătoria de oțel. 
Schimbul din dimlnea-

...6u ani în urmă, la 
oră tîrzie din noapte, 

cînd Mediașul era cufun
dat într-o liniște 
vîrșită, pe străzile 
pășea încet și 
dere Viorica 
Tînără încă pe 
pornise spre

o

desă- 
lui 

încre-

ÎNALTĂ
vatorul, îl vedeți, 
inactiv. Iar cei patru to
varăși se... încăizese ve
seli la soare.

tre- 
ate-

o-
de
de

dar

cu
Stoianov. 

atunci, 
Capitală, 

îndemnată de dorința de 
a învăța o meserie, 
gîndea ea că numai 
io își poate împlini 
rin ța 
cum 
rești, 
dorul 
acasă 
liei.

giija lor și au 
să învețe mese- 
sudor autogen.
calităților deo- 
a sîrguinței de- 
însușirea mese- 

scurtă viteme a

Așa 
aco- 
do-

Darce o pasiona, 
ajunsese la Bucu- 
a fost cuprinsă de 
de a se reîntoarce 
în mijlocul fami-

Pentru că
riîa dată plecată 
îi venea foarte 
se obișnuiască, 
însă Viorica nu 
lăsată în vota

de, pri- 
în lume, 
greu să

Acolo 
a fost 
soartei.

O
Cind au intrat în 

schimb echipele prim- 
topitorilor comuniști Mi
hai Brinzei, Karamalis 
Teodor și Opriș Avram, 
părea că ziua de 23 
martie are să fie o zi 
ca celelalte, cu obișnui
tele greutăți învinse, cu 

satisfacția muncii împli
nite. Dar oamenii aceș
tia inimoși au hotărît 
altfel.

Ritmul muncii, în toa
te schimburile din ziua 
aceea, era parcă mai 
viu, mai avintat. Sus pe 
platformă, cu chipurile 
îmbujorate de palele flă
cărilor, topitorii se con
sultau, discutau aprins 
apoi alergau la cuptorul 
lor, veghind cu grijă ca

Comuniștii din uzină au 
luat-o în 
ajutat-c 
fia de 
Datorită 
sebite și 
puse în 
riei, în
devenit fruntașă în pro
ducție...

De șapte ani, Viorica 
Jucfează pe diferite șan
tiere de construcții ale 
Hunedoarei. Ori unde a 
fost pusă să execute lu
crări de sudură autogenă, 
ea a înțeles răspunderea 
ce-i revenea în ce privea 
calitatea lucrărilor și 
xecuția lor la timp, 
șantierul distilăriei 
gudroane de exemplu 
năra sudoriță se
mîndri cu sutele de me
trii de conductă sudată

e-
Pe 
de 
tî«

poate

In activitatea de pro
ducție de la secția con
strucții metalice din comr 
binat se poate spune că 
sudorii sînt titularii rolu
lui principal.

Garganis Ioana (din 
fotografia alătura'ă) de
ține un loc de frunte în 
rîndul sudorilor autogeni 
de aci pentru că își ex
ercită cu pasiune profe
siunea. Economiile pc ca
re le realizează lunar la 
materialele de sudură nu 
ajung niciodată sub 15 
kg. carbid și altele.

la casa pompelor sau la 
alte instalații. Depășirile 
ei de plan lunare, au 
întrecut cu mult sarcinile 
ce-i erau stabilite. De alt
fel meritele în acest sens 
sînt confirmate și de Or
dinul Muncii cl. III-a, 
cu care a fost distinsă 
de curînd.

J. D.

jMualiiâti ☆ 
☆ fjunedorene

* O formație artistică 
a Uniunii 
Studențești 
va prezenta în 
nostru spectacolul intitu
lai „Muzică, satiră și a- 
mor,,. Acesta va avea loc 
azi după amiază la orele 
1950 și marți orele 
18 și 2050 in sala clubu
lui nou din O.M.

* Joi 31 martie ansam
blul „Optimiștii,, din Bu
curești va da un concert 
muzical in sala Casei 
orășenești de cultură, la 
orele 20,30.

* Pentru oamenii mun
cii din Hunedoara care 
doresc să viziteze țările 
de democrație populară, 
filiala agenției 
din orașul nostru 
înscrieri la sediul 
din Piața Libertății, 
programate excursii 
trei zile în R.P. Ungară, 
de 14 zile in R. D. Ger
mană și de 8 zile în R. 
Cehoslovacă pe itirterari- 
ile Budapesta — Brno — 
Praga, sau Praga — 
Karlovy Vary.

* Iert seară — 27 mar
tie — a avut loc în sa
la clubului „Alexandra 
Sahia" din O.M. Cartla- 
valul Tineretului organi
zat cu prilejul închiderii 
lucrărilor conferinței re
gionale U.T.M.

Asociațiilor
I.M.F.-Cluj 

orașul

O.N.T 
face 
său 
Sint 

de

— __—_——— »♦———-——
PE O CALE NOUĂ

l ot mai mare este nu mărul de țărani munci
tori care convinși de a vantajele lucrării în co
mun a pămîntului, cu mijloace mecanizate, pă
șesc pe drumul gospodă riei colective. Zilele aces
tea, în suburbia Răcăș tie, țăranii muncitori și- 
au manifestat hoU.irea de a transforma întovă
rășirea „Viață Nouă", în gospodărie colectivă. In
tre primii care au depus cerere au fost SzomtTati 
Ladislau, Bertalan lobi, Buday Danii, Pleșa Cor
nel și numeroși alții.

strâlucîto victorie

poate mat

turnare 
funcțio- 
perfect, 
trenurile 
fost aduse la timp.

C ons-

Carnet de reporter

la număr, cite au dat 
la 23 martie oțelarii de 
de la O.S.M. 2, au fost 
șarje de mare tonaj. Nu
mai in această zi ei au 
dat peste plan mai mult 
ae 740 tone oțel reaii- 

zînd astfel 
virful cel mai 
înalt de pro
ducție din

istoria noii oțelării Mar
tin.

Echipe cum sînt cele 
conduse de comuniștii 
Mihai Brinzei și Ka
ramalis Teodor lucrind 
la cuptorul 2 au elabo
rat peste plan 256,4 
tone oțel și au realizat 
un indice de utilizare

me-
cup- 
aeo- 
unor 
înalți

de turnare

totul să fie în ordine.
In hala de turnare a- 

ceeași însuflețire. Nu se 
admitea nici o clipă de 
întlrziere. Ca și pe plat
formă, s-a lucrat și aici 
cum nu se 
bine. Oalele 
de 
au 
nat 
iar 
au
Turnătorii Cical 
tantin și Mihăilă Emi- 
lian și-a adus din plin 
contribuția la bunul 
mers al producției. Șl 
roadele acestei munci 
însuflețite nu au îțitir- 
ziat să se arate!

Șarjă după șarjă, zece

de 1159 tone pe 
tru patrat vatră de 
tor. Un aport 
sebit la obținerea 
asemenea indici
l-au adus și echipele ■> 
prim-topitorilor Grigo- i i 
roaie Dumitru, Maier , 
Augustin, Drăghin Ioan > 
și ale altora. ”

Victoria strălucită a ' 
oțelarilor se adaugă suc- ț 
ceselor zilnice dobîndite țj 
pină acum, contribuind J 
din plin la îndeplinirea 
angajamentului lor de \ 
a da patriei pină la * 
sfîrșitul anului 36.000 I 
tone oțel peste plan. I

B. D. J
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CORESPONDENȚII NE INFORMEAZĂ:

Economii realizate prin...
Orașul nostru cit mai frumos si mai curat !...
lată o lozincă simplă și necesară. Locuitorii Orașului Muncitoresc 

al Hunedoarei se strădll iese să facă din această chemare cetățenească ia
ordine și frumos o preo cupare cotidiană. In car tierul de blocuri din
cvartalul poșta nouă mai Stăruie schelele șantieru lui, drumurile abia se
consolidează — cartierul e foarte tînăr — iar in orașul de sus lucrările
de tencuire exterioară continuă, dar în jurul fiecărui bloc familiile siderur- 
giștilor și ale tuturor cc lor care locuiesc aici au pus în orele lor libere 
mina pe lopată și tlrnăco p, pe găleata cu var și bidinea, și au pornit la 
lucru. Cele dinții zile ale primăverii sînt luminoase și calde; oamenii mun
cii hunedoreni înscriu is prăvi de răsunet la cup toarele Martin și liniile 
de laminare, de aceea O rașul Muncitoresc trebuie să aibe o înfățișare cu
venită, să fie curat, să fie bine gospodărit.

Preocupări 
comune

Ne aflăm în fața blo
cului 72. Aspect exte
rior plăcut — fața blo
cului e îngriiită, balco
nașele nu s-au transfor
mat in depozite de lem
ne, sau cămări, ci aș
teaptă ghivecele cu flori. 
Suprafața de păinînt di
naintea acestei locuințe 
muncitorești a fost să
pată, s-au amenajat ron
duri. Curînd — ne asi
gură cîteva tovarășe în- 
tilnite intîmplător aici — 
vor fi trandafiri și ga
roafe, locul va fi împrej
muit cu un gărduleț... vot 
instala și o fintină arte
ziană. Totul in urma

„Fabrică fără plan de valorificare 
a produselor44

, In ziarul nostru nr. 809 
din 29 februarie a.c. a 
apărut un articol sub 
titlul de mai sus în care 
se critica faptul că la 
fabrica de prefabricate 

de la Bîrcea lipsea tiu 
plan de valorificare a 
produselor.

Sfatul popular al re
giunii Hunedoara căruia 
i-a fost trimis articolul, 
ne informează că deși 
s-au emis comenzi to 
Inși problema nu este 
complet rezolvată deoa
rece beneficiarii refuză 
contractarea înlocuitori

lor. In acest sens s-a dis
pus a se lua legătură di-

Cine ntt-i cunoaște pe 
furnal iști n-are de unde 
ști ce înseamnă „peste 
nouă sute". Acesta este 
un salut optimist, încetă
țenit în ultimile săptă- 
mîni la furnaliștii secției 
I-a. Conținutul lui nu c 
lipsit de înțelepciune și 
interes. „Peste noua su
te" înseamnă, cel puțin 
u»uă sute kilograme fon
tă pe fiecare metru cui) 
de volum util de furnal, 
cîteva procente peste in
dicele planificat, sau mai 
precis: m" d ‘ tone de 
fontă peste planul anului 
I960.

Plini de mîndrie, sînt 
«amemi aceștia energici, 
demni de respect și sti
mă, Unii prăjesc mine
reuri. Alții dozează cu 
grija cuvenită șarjele de 
cocs și minereuri, apoi le 
trimit la timp la descăr
care în gura fiecărui fui- 
nal. Dadrici Mihai, Ti- 
mafte Nfcala», Gapra Tea- 

unei hotărîri comune. In 
blocul 72 locuiesc mai
ștrii și muncitorii de la 
I.C.S.H. Nu încape în
doială că se vor ține de 
vorbă. Acești tovarăși 
care manifestă un interes 
firesc față de propria lor 
casă se numesc Bocan 
Iosif, /elk Ervin, Brudiu 
Dumitru și alții, bineînțe
les laolaltă cu familiile 
lor

Același spirit de gos
podari cu tragere de ini
mă îl dovedesc și locui
torii din blocurile 71 și 
79, sau în orașul de sus. 
blocurile 19. 20. 21. 18. 
13 (de pildă tovarășa 
Curuie) sau 48 (familiile, 
tovarășilor Crișan. Du
mitru Dumitru. Toma 
Constantin, Horea loan

La semnalele ziarului

rcctă cu fiecare bcneli- 
ciar în scopul de a i se 
arăta caracteristicile pro
dusului, rezultatul anali
zelor, condițiile de livra
re și a se trimite toto
dată și mostre. In ce 
privește înlocuitorii ră
mași în stoc din anul 
1959, s-au trasat sarcini 
comitetelor executive ale 
sfaturilor populare raio
nale de a lua măsuri 
pentru ca gospodăriile a- 
gricole colective și gos
podăriile agricole de stat 
sa folosească acești în
locuitori la construcțiile 
agrozootehnice tinde se 
pretează.

„NOROC și 
dor se mențin printre cei 
mai harnici încărcători. 
„Dacă noi dăm furnale
lor ce le trebuie, topitorii 
au ce descărca", spun ei.

Jos ii găsești pe topi- 
tori d.n echipele lui Clii- 
roșca loan, Cîndea Iosif, 
Alîtcă Iile, Uțiu Alexan
dru...

...Ei unnăresc regimul 
termic pe diagrame, meș
teresc rine, perforează 
șticuri, sau privesc, eu 
fețele îmbujorate, pîraie- 
le de metal incandescent. 
Patriei socialiste cit 
mai multă fonta — este 
ideea ce-i însuflețește pe 
acești entuziaști în lup
ta <u Finalele

In țnzent, optimismui 
lor „...peste nouă sute,, 
poate fi ai icciat prin cî
teva cifre: 913... 975...
1 000, și încă rezultatul 

și alții). Au săpat zone 
verzi, au nivelat, au vop
sit cu alb pomii, și bor
durile, dovadă că In co
mitetele de bloc se dez
voltă spiritul de inițiati
vă și se statornicește în
țelegere, ca între vecini 
și tovarăși de muncă a- 
devărati.

Alte observații
Cei din blocurile 13 și 

15 (alăt urate) au rezol
vat cu hărnicie problema 
amenajării spațiului din 
lata locuințelor, dar intre 
blocuri, chiar la stradă, 
au întins rufe la uscat, 
li un aspect urît, de cc 
să nu fie înlăturat 2 Sau 
ta blocul 44, e drept, au 
săpat tovarășii curtea și 
au pus brazde verzi, dar 
pe acestea ciugulesc vreo 
10-15 găini și cocoși 
Nici locuitorii din blocul 
28, sau 32 nu au rezol
vai încă problema simplă 
a văruirii pomilor de pe 
stradă. Vecinii lor s-au 
dovedit mai inimoși. Nu 
trebuie oare să ia exem
plu 7

Ce facem cu 
lemnele ?

Așa probabil că stau 
șt se întreabă de multă 
vreme locatarii din blo
cul nr. 45, dar nu far, 
absolut nimic pentru ca 
stivele de lemne depozi
tate in fața blocului să 
):c tăiate, iar lemnele a- 
rentate gospodărește în 
pivnițe.

„Ce facem cu lemnele?" 
se întreabă probabil si 

... peste NOUĂ SUTE**!
r.îi-f definitiv. S.'i.t cifre 
seci se pare. In dosul 
lor însă se ascund voința, 
munca plină de răspun
dere, sute și apoi mii de 
tone de fontă date peste 
plan.

Indicii de utilizare a 

celor patru furnale în 
perioada 1-21 martie a.c. 
au sporit simțitor. La 
primele trei furnale, de 
pildă, în ultima săptă- 
imnă, indicele a avut o 
uniformitate de. 1.000 kg. 
fontă pe metru cub de 
volum util de furnal. în
trebați fiind, cum s-a a- 
juns la acest nivel tehnic, 
de exploatare a agrega
telor, inginerii și funia- 

membrii comitetului de 
bloc neluînd însă atitu
dine împotriva acelora 
care contribuie la un as
pect puțin plăcut al blo
cului în care locuiesc 
Tuturor locatarilor din 
blocul 45 le punem și noi 
întrebarea: „Ce faceți cu 
lemnele 7". Credem că 
răspunsul lor va fi 
prompt și că in cîteva 
zile blocul 45 va arăta 
altfel.

Intr-o duminică 
dimineața ...

...In jurul blocurilor 22 
Șt 23 era mare animație 
Un mare număr de loca
tari de aici ieșiseră la 
muncă voluntară pentru 
amenajarea zonei verzi 
Deputata Sofia Tatlase 
a mobilizat pe cetățeni și 
ea a fost și cea dinții 
care a început munca 
împreună cu locatarii A- 
tanasiu Gheorghe, Mora- 
ru Nicolae, Cheală Gh. 
Praporgescu Nicolae și 
alții. Au muncit frumos 
și cetățenii din blocul 25. 
Gospodina Capttanidis 
Rozalia a văruit pomii 
din fața blocului, iar cei
lalți locatari au săpat 
spațiile destinate zone, 
verzi din fața blocului 
lor.

Am înfățișat în rai dul nostru aspecte din 
munca cetățenilor pentru înfrumusețarea orașului. 
Am consemnat fapte care oglindesc felul în care 
îiițeleg unii să-și îndepli nească îndatoririle de ce
tățeni pe strada ori blc cui in care locuiesc. De 
aproximativ două săptă mini s-a muncit intens 
pentru amenajarea zonei or verzi, s-a săpat și au 
tost văruiți pomii de pe străzi. Cu toate că mai 
sînt comitete de blocuri a căror muncă nu a fost 
bine organizată, în cea mai mare parte a orașu
lui nostru muncitoresc e ste evident faptul că ac
țiunea de înfrumusețare se află în plină desfășu
rare. Asemenea atitudine cetățenească, înaintată, se 
află exprimată în nenum aratele acțiuni gospodă
rești. .

Este necesar ca pes te tot să se pună în 
practică bunele inițiative și sâ se muncească cu 
toată răspunderea pentru ca orașul nostru să de
vină cu adevărat un oraș al parcurilor, zonelor 
verzi și al florilor.

B. DAMIANOIU 
M. ENESCU

liștii răspund cu cuvinte 
simple: „In primul rînd 
noi stăm bine eu discipli
na. A crescut conștiința 
oamenilor, fiecare se a- 
cliită de sarcini în mod 
tovărășesc. Capacitatea 
profesională a oamenilor 
a făcut un salt. De ase
meni cocsul este de bună 
calitate — fapt pentru 
cate cocsarii merită feli
citări. Putem introduce 
astfel în Jurnale cu 25 ta 
sută mai multe minereu
ri pe șarja de cocs. S-a 
mărit temperatura viatu
lui suflat și luptăm pen
tru respectarea graficului 
de descărcare.."

La toate acestea mai 
trebuie spus că aci mun
citorii, inginerii și mai- 
șltii, privesc spre noi 
realizări. Se străduiesc să 
perfecționeze metodele de

... recondiționarea 
axelor cotite

Pînă nu de mult, arbo
rele cotit de la motoa
rele autocamioanelor „la
tră** erau date, după uzu
ra. la fier vechi.

Șeful de echipă Villy 
Gliireș și mecanicul J'lo
ricei Dumitru care exe
cută reparațiile motoare
lor cu combustie inter
nă, și-au pus în gînd să 
găsească posibilitatea re- 
c.ondiționării acestor ar
bori. După un studiu în 
prealabil și mai multe 
încercări ci au trecut la 
modificarea arborilor prin 
încărcarea cu sudură e- 
lectrică a suprafeței de 
susținere a rulmenților 
palieri, rectificarea lui, 
cît și a lăcașului inferior 
al rulmentului respectiv.

Acest procedeu aplicat 
în atelierele de reparații 
auto nr. 1 dm cadrul me
canicului șef I.C.S.H., a 
dus la recondiționarea a 
trei arbori cotiți pentru 
motoare, renlizîndu-se ast
fel o economie ce se ri
dică la suma de peste 
20.000.

TEHEI NICOLAE

... refolosirea 
cărămizilor

La efectuarea repara
țiilor capitale sau mijlo-

----- ----------♦----------- 

lucru și tehnologia de 
exploatare, pentru ca fie
care furnal sa poată da 
1 000 kg. fontă pe metru 
cub de volum util. La 
furnalul 4, unde nu s-a 
atins acest indice, se stu
diază mărirea stratului 
de cocs în încărcătură co
respunzător capacității ca
re se înscrie între volu
mul furnalelor 3 și 6. Se 
urmărește introducerea ți
nui nou combustibil la 
caupere, iar la cuptoarele 
de prăjire a minereurilor 
adaptarea unor injectoare 
cu diametre mai mari, 
care să mărească cu cel 
puțin cinci tone capacita
tea de prăjire a unui 
cuptor pe fiecare zi...

Deci actualul salut al 
ftirnaliștilor își are sem
nificația lui bine definită. 
Pînă cînd?... Pînă în vi
itorul foarte apropiat cînd 
;se va transforma în: 
„Noroc și... peste o miel"

I, GARA IA® U 

cii, zidarii șamotori din 
cadrul secției cuptoare 
industriale realizează în
semnate economii prin re
folosirea cărămizilor. La re- 
parațiile cuptoarelor nr. 1 
și 3 de la oțelăria Martin 
nr. 1 și cuptorul Martin 
nr. 2 de la O S.M. 2. 
echipele comuniștilor To
ma loan, Cocoș Gavrihî, 
-Roja Martin, cea. a can
didatului de partid Fiilop 
Kalman și altele, au eco
nomisit 465 tone cărămizi 
de magnezită, cromo-mag- 
nezită, șămot și silică, a 
căror valoare depășește 
suma de 690.000 Ici.

PAVEL IOAN

In vizită prin spitalul 
de boli contagioase

r-

In acest spital, căru ia îi putem spune încă ? 
nou, întilnim o grijă deosebită pentru însănătoși- S 
rea bolnavilor, lucra ce se observă și din cele ( 
trei instantanee. Sus: doctorița luga Elena con- ? 
sultă un copil bolnav defuse convulsivă. Mijloc: ț 
O perfuzie de gfucoză pe care sora Voiculeseu ( 
Elena o administrează unei bolnave de hepatită. j

Aceeași grijă deosebi tă pentru bolnavi e ca- > 
racteristică și personalului de serviciu. Fotografia de ț 
jos : tinerele Chirică Man dita și Nicolae Letiția la ț 
mașina de călcat rufe, pregătind schimburi cura- î 
te pentru paturile din sa Ioane. >

... consumuri mici 
de carburanți și 

lubrefianți
Membrii brigăzilor de 

producție conduse de to
varășii Bueșteanu Lauren- 
țiu, Brînzan Ilie, Dragau 
Dumitru II și Drăghici 
Alecu sînt cunoscuți pen
tru faptele, lor în toată 
stațiunea 7 utilaj greu 
Reducînd, consumul de 
carburanți și lubrefianți, 
membrii acestor brigăzi au 
reușit ea de la începutul 
anului și pîna acum să 
realizeze economii în va
loare de 350.000 lei.

VINTILA NICOLAE.
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Viața de par ti dl

Cu sprijinul activului fără de partid
In ultima perioadă de 

timp colectivul secției t 
furnale din combinat a 
obținut succese deosebite 
în ce privește ridicarea 
producției și productivită
ții muncii. Astfel de la 
începutul anului și pînă 
la 23 martie furnaliștii au 
dat peste plan 2160 tone 
fontă, obținînd în același 
timp economii la prețul 
de cost operativ în va 
loare de 1.564.000 Iei. 
Faptul câ secția noastră 
a reușit să obțină aces
te rezultate
îit mare măsură 
politice desfășurată 
organizația de baz.5, 
către toți comuniștii, 
contribuție însemnată 
depășirea sarcinilor
producție au adus-o și cei 
70 de membri ai activu-

fără de partid, care 
sprijinit din plin toa- 
acțiunile întreprinse 

organizația de bază și

se datorește 
muncii 

de 
de
O 
la 
de

lui 
au 
te 
de
conducerea secției.

De pildă, în scopul des
coperirii și valorificării u- 
nor noi rezerve de pro
ducție, recent, organizația 
de bază a organizat cî
teva colective care să 
facă propuneri în acest 
s.cop. In aceste colec
tive alături de comuniști 
lucrează muncitori și teh
nicieni fără de partid ca 
tovarășii Surugiu Gh., 
Bologa I., Marinescu C.. 
Manea II., .Icier N , Pă
curar L. și alții. Pînă în 
momentul 
colectiv a 
propuneri 
unele din 
rea

de față acest 
făcut cîteva 

prețioase. Iată 
ele : „Inlocni-

injectoarelor de gaz
------------------------- ♦♦ ------------------------- -----

Alegerea comisiei de femei
Recent a avut loc în 

sala-f runes pavoazată de 
’a C.F.U. alegerea ' comi
siei de femei din com
binat. După prezentarea 
darii de seamă femeile 
din combinatul siderurgic, 
muncitoare, lehniciene, in
ginere și funcționare au 
vorbit despre succesele 
dobîndite în producție șl 
activitatea obștească, sco- 
țînd la iveală și o serie

de lipsuri. Ele s-au an
gajat că vor munci cu 
însuflețire pentru ca în 
acest an să obțină rezul
tate și mai bune în acti
vitatea lor. Ca 
tă a comisiei 
din combinatul 
gic Hunedoara
realeasa tovarășa Iancu 
Sora.

la prăji ion re cu altele 
modificate pentru accele
rarea prăjirii sideritei". 
„trecerea la un nou sis
tem de încărcare a fur
nalului", iapt ce permite 
ca prin încurcarea acele
eași cantități de cocs să 
se producă cu 40—50 to
ne fontă mai multă pe zi.

Numeroși membri ai 
aciiviuui iară de partid 
suit inovatori cunoscuti, 
ale căror inovații aplicate 
au contribuit la reduce
rea prețului de cost al 
fontei. De remarcat sînt 
inovațiile tovarășilor Ha- 
gea 1. și Bimel M. în le
gătură cu mecanizarea 
transbordării prafului de 
furnal și modificarea re
dactorului de acționare 
a gîttilui furnalului, 
tovarășilor 
Scutaru 
dificarea 
zilor de 
nalelor.
ționalizările aplicate 
secție în acest an 
economii antecalculate in 
valoare de 350.000 lei.

și a 
i. și 
mo- 

ben-

Tocaci 
Gh. privind 

acționării
alimentare a fur- 
Inovațiile și ra- 

în 
aduc

președin- 
de femei 

siderur- 
a fost

RAȚ ANDREI
Secretarul organizației de 
bază P.M.R. secția l-a 

furnale

Pentru înfrumusețarea orașului
Marți după-amiază a 

avut loc la comitetul o- 
rășenesc al femeilor o șe
dință la care au partici
pat președintele și secre
tarele comisiilor de femei 
(lin circumscripțiile ora
șului, alese de curînd.

Tovarășa Gostian Auro
ra, președinta comisiei de 
femei din circumscripția

39, a ci.emat la întrece
re femeile din celelalte 
circumscripții. In cadrul 
aceleeași ședințe,, femeile 
s-au angajat că ,vor par
ticipa într-un număr cit 
mai mare la toate aețiu 
nile inițiate de sfatul popu
lar pentru înfrumusețarea 
orașului.

Produc în contul lunii
a p r î I i e

Fiind în întrecere cu 
muncitorii de la între
prinderea „I. C. Frimu" 
din Orăștie, colectivul de 
muncă al turnătoriei 
„Patria" a trecut în ul
tima vreme la o mai bu
nă organizare a proce
sului de producție. Acea
sta, cît și aprovizionarea 
ritmică cu materialele 
necesare, i-a ajutat pe 
turnători să realizeze zil
nic o. producție sporită și 
începînd din ziuă de 24 
martie a.c. să 
duse în contul 
prflie.

Din rîndul
care au înregistrat cele 
mai frumoase succese ce 
au contribuit la îndepli
nirea cu șapte zile mai 
devreme a planului lu-

nar, se remarcă cele con
duse de turnatorii Sch
neider Ioan și Coteț Au
rel.

Lăcătușii Cocuț Vic
tor și Iota Si an, de la 
Construcții metalice C-S.ll 
obișnuiesc să invețe reci
proc din experiența muti
cii practice. Poate și a- 
cesta este unul din 
cretele succeselor 
late de ei (zilnic 
depășiri de normă 
15-25 la sută).

se- 
repur- 
obțin 
între

dea pro- 
lunii a-

echipelor

La cuptoarele de 400 tone
Pe nună dreptate se 

poate spune ca, colecti
vul de muncă al I.G.S.H. 
a căpătat odată cu tre
cerea anilor o bogată ex
periență în ceea ce pri
vește construirea de noi

PROBLtmt 
inTfRnfflionRK

An de an cresc rin- 
durile partidului cu not 
contingente de munci
tori fruntași in produc
ție, in activitatea 
tică și obștească, 
și consacră toate 
le, priceperea și 
tul luptei pentru 
rirea patriei.

Nu sint rare 
cind un soț 
de partid și-a
solia ca aceasta 
facă cerere pentru a fi 
primită in rindul parti
dului. In orașul nostru 
găsim 
xemple 
Recent 
caz cu 
La biroul organizației 
de bază de la oțelăria 
nouă din combinat au 
Iest înaintate trei ce-

Vrednici de a fi comuniști ♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦
* 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦

♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« ♦♦♦♦♦♦♦♦♦

poli- 
care- 
forțe- 
talen- 
inflo-

cazurile 
membru 
lămurit 

să-și

numeroase e - 
de acest fel. 

s-a intimplat un 
totul original.

obștească,
primiți

nimic 
ce do- 
comple-

reri prin care, trei 
muncitori fruntaș, atit 
in producție cit și in 
activitatea
solicitau să fie 
in partid.

In aparență 
deosebit. După 
șarete au fost
late cu documentele ne
cesare, biroul organiza
ției de bază a convo
cat adunarea generalii- 
S-a pus in discuție pri
mul dosar, dosarul o- 
felarului Azamfiroaie 
Ioan. In urma discuți
ilor purtate 
muniști pe 
activității 
de tinărul
loan, adunarea genera

de către co- 
marginea 

desfășurate 
Azamfiroaie

lă a votat în unanimi
tate pentru primirea 
lui in rindul organiza
ției de partid.

A doua cerere pusă 
in discuție a fost cea. 
a macaragistei Azam- 
iiroaie Ecaterina, o fe
meie tlnără și energica 
tzxigenii comuniștii au 
cintărit în mod princi- . 
pial meritele acestei fe
mei vrednice și în 
concluzie au votat și 
pentru candidatura ci 
In sfirșit, au discutat 
cea de a treia cerere i 
Candidatura tovarășei 
Iepure Elena tot maca- 
ragistă, fruntașă ca și 
Azamfiroaie Ecaterina 
La fel membrii orga-

pre-
ge- 

con- 
h

ruzatiei de bază 
zi'iiți la adunarea 
aerată șl-au dat 
simțămintul de a
primită și ea in rindul 
candidaților de partid.

Cine sint acești tova
răși '! Lxistă vreo 
gătură între ei ? 
există. Pină mai 
era 
familiară, Aceasta 
constituie un secret, 
zamfir oaie loan 
soțul Ecatertnei, 
la rindul ei este 
bună cu Iepure 

cu primirea 
candidaților de 
ei au intrai in 
familie a comu-

Udată 
rindul 
partid, 
■marea , 
niștilor.

le- 
Da 

Pînă mai ieri 
numai o legătura 

nu
A- 

este 
care 
soră 

Elena 
in

agregate 
Grăitoare în 

sta hoiărirea 
sudorilor, con- 
și maiștrilor, 

cuptor de 400 
SA 

funcție înainte 
Lucrările de 

unde se

și importante 
sidef urgice. 
acest sens 
lăcătușilor, 
structorilor 
ca primul .
tone al noii oțel arii, 
intre în 
ne termen, 
montaj de pildă,
va ridica cuptorul în axa 
șiiului „C“ traveca doua, 
au și fost executate.

Și pe șirul „B“ stîl- 
pii principali de 66 tone, 
căile de rulare și pereții 
laterali au fost 
înainte de 
zut. Astfel 
pieri ai 
Gheorglie,
gada de sudori condusă 
de Filimon loan, au scur
tat montajul cu 20—25... 
ji respectiv 50 zile. De 
asemenea, caile de rulare 
a macaralei de 125 tone, 
la care au lucrat brigă
zile tovarășilor 
Nicolae și Murin
se încadrează pînă 
prezent 
va fi 
aici se
nele de

montați 
timpul prevă- 
cei 12 coechi- 
lui Almăjan 
alături de bri-

Năstase 
loan, 

în 
în grafic. Și nu
mirarea, cînd și 
vor scurta terme- 
execuție.

Aci, pe șantierul de 
construcție al primelor 
cuptoare de acest tel din 
țara noastră, întrecerea 
socialistă se desfășoară 
cu intensitate între bri
găzi și echipe, soldîndu- 
se cu rezultate din ce 
In ce mai bune. Iată 9pre 
exemplu că și pe șirul 
„D" și „E" unde lucrea
ză brigada tovarășului 
Simond Ioan acoperișul 
se află pe sfîrșit.

La camerele regenera
toare partea din dreapta, 
s-a asamblat în întregime 
urmînd ca peste puțină 
vreme să se termine și 
cea din stingă, ca astfel 
zidarii să înceapă înzidi- 
rea părților inferioare.

Despre brigăzile și oa
menii de pe acest șantier, 
care pînă în prezent au 
ajuns sa execute deja lu
crările de montaj prevă
zute în luna iunie, se 
poate spune că au mun
cit cu suflet. Dacă ar tre
bui să vorbim despre evi- 
dențiați, iată ce ne spune 
șeful șantierului: Toată 
lumea a muncit destul de 
bine...

Cei din Zaporoje
^"nAAaaaa/ ^/^sz\/x/\znz

; Ziarul „Trud" din Moscova publică in nu- < 
■ mărul 11.902 din 14 februarie a.c. un articol cu j 
[ acest titlu, semnat de S, Grigoriev, din care ex-) 
> tragem următoarele: ' <

Planul de trei ani de 
dezvoltare a culturii...

Multe idei frumoase și 
împreună cu acestea — 
calcule pricepute au in
trodus în el siderurgiștii 
din „Zaporojstali", îna
inte de a deveni un do
cument pentru activiștii 
sindicali, planul acesta a 
fost dezbătut. După ce 
a fost aprobat, toate for
țele activului sindical,
administrației, ale comi
tetului de întreprindere 
au fost concentrate pen
tru realizarea lui, și re
zultatele se văd deja. Tot 
ce a fost planificat a se

îndeplini în primul an 
din cei trei a fost 
îndeplinit, iar în unele 
cazuri a și fost depășit.

își țin
Au apărut zeci de noi 
colective artistice. La sec
țiile Siemens-Martin, ste
aling și căi ferate uzi
nale activează tantare 
pe secții. La secția de 
laminoare și-a început 
activitatea un colectiv 
de dansuri, precum și 
un cor al secției. La sec
ția mecanică s-a planifi

Din experiența unul colectiv 
sovietic

Colectivul de muncă al 
uzinei a hotărit să mă
rească la dublu numărul 
cercurilor de amatori, iar 
al participanților — cu 
50 procente. In prezent, 
numai într-un singur au, 
numărul celor care par
ticipă în diferite cercuri 
a crescut cu 20 procente.

cat ca în anul 1060 să 
se creeze o formație de 
estradă, care încă din 
toamna anului trecut dă 
reprezentații în fața 
muncitorilor.

Mărirea numărului de 
cercuri precum și a nu
mărului participanților Ia 
aceste cercuri cerea noi

c u v î n tul
conducători artistici. Pla
nul de trei ani a prevă
zut lărgirea cadrelor de 
conducători ai cercurilor 
prin folosirea celor mai 
buni interpreli și execu
tând ai cercurilor ama
toare existente. Au și a- 
părut astfel de conducă
tori în activitatea clubu
lui și a formațiilor artis
tice din secție. Cincispre
zece din cei mai buni 
coriști conduc formațiile 
corale de secții. Șapte in
structori obștești conduc 
grupările de dans, șase - 
cercurile dramatice, treis
prezece — activitatea ar
tistică a copiilor. In luna 
mai va termina cursurile 
promoția de acordeoniști 
de pe lîngă Palatul cul
turii. De asemenea trei
zeci și doi de activiști 
obștești conduc cercurile

de muzică și instrumente 
populare.

Planul de trei ani de 
dezvoltare a culturii ata
că toate laturile vieții 
colectivului de mii de oa
meni al întreprinderii. Ce 
fel de schimbări a adus 
acest plan de trei ani în 
anul care a trecut î

In secțiile de bază ale 
uzinei — furnale, Sie
mens Martin, fabrica de 
aglomerare, laminoare de 
tablă, laminoare la rece, 
mecanică — pentru pri
ma dată au luat ființă 
cabinete tehnice. In aces
te cabinete inginerii și 
muncitorii secțiilor res
pective, audiază diferite 
conferințe; de asemenea 
aici își duc munca inova
torii și raționalizatorn 
siderurgiști.

Intr-o măsură mai ma
re decît era prevăzut în

plan a crescut fondul de 
cărți al bibliotecii tehni
ce și al bibliotecii clubu
lui. La șapte dintre cele 
mai mari secții, admini
strația a pus la dispozi
ție cîte o cameră pentru 
filialele bibliotecii, in a- 
celași timp și-au început 
activitatea în cămine 
cincisprezece biblioteci 
volante. Acestea sînt de
servite de bibliotecari ob
ștești.

In planul de trei ani 
a fost prevăzut într-un 
capitol separat crearea li
nei „Secții tehnice" pen
tru copiii siderurgiștilor. 
La 27 decembrie — cu o 
jumătate de an mai de
vreme — secția a fost 
predată în folosință co
piilor in mod festiv. Va
loarea operativă a aces
tei secții trece de 120.000 
ruble. Această secție cu
prinde diferite mașini-U- 
nelte, diferite ateliere, A>

ici lucrează harnicele mî- 
nuțe ale copiilor în do- 
menim aerornoueiismuiui, 
radiofonicii etc.

Administrația întreprin
derii, folosind veniturile 
ei In urma muncii renta
bile a colectivului de 
muncă al uzinei, și-a în
deplinit toate sarcinile, 
din acest plan de dezvol
tare a culturii. Cu acțiu
nile de ordin cultural #u 
fost consumate peste un 
milion de ruble. In toam
na trecută a fost dată în 
folosință la lalta o casă 
de odihnă a siderurgiști
lor de la Zaporojstali. A- 
ici șl-au refăcut forțele 
peste 350 furnal iști, pțe- 
lari și laminatori, In a- 
cest an se termină cons
trucția sanatoriului „Za- 
porojstali" din Crimeea 
și a taberei de pionieri de 
pe Nipru...

Tradus de inginerul 
GAVRILA SZANTQ
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Actualitatea SPORTIVA
Fotbal 0 singură modificare 
în clasamentul categoriei A

Etapa a 15-a a cam
pionat ului A la fotbal s-a 
încheiat cu rezultatele 
scontate. Scorul sever cu 
care C.C.A. a ciștigat la 
Constanța demonstrează 
Incăodată maturitatea e- 
chipei militare. Constări- 
tenii au atacat mult, au 
luptat cu ardoare, dar 
n-au putut fructifica. La 
Orașul Stalin, scor de 
rugbi: 7-4 pentru Stea
gul roșu. Prin urmare, li
nii, de atac in mare ver
vă;; dar .apărări penetra- 
bile. Rapid a obținut a 
doua victorie din retur 
In dauna Minerului, iar 
Jiul- primii: ound in fața 
dinamoviștilor din Bacău. 
O mențiune pentru jo
cul bun al echipelor Di
namo București și U.T.A 
oare și-au împărțit punc
tele. Etapa a adus o sin
gură modificare in cla
sament : Rapid și Dina- 
rfitj București șt-au schim
bat între ele locurile.

TOVARĂȘIReînoiț i-vă din7 timp abonamentele la ziarul 
„Uzina noastră" abonamentele se fac prin difuzorii voluntari, factorii poștali și oficiile P.T.T.R.

REZULTATE TEHNICE:
Dinamo București — U.T.A. 2-2. Au marcat 

Eftimie (2) pentru Dina mo, iar pentru arădani 
Țîrlea (2),

Farul Constanța — C.C.A. 0-3 (0-3). Au în
scria Constantin, Cacove anu și Tătaru.

Petrolul Ploești — Știința Cluj 2-0.
Steagul roșu — Progresul București 7-4 (3-1)
Jiul Petroșani — Di namo Bacău 0-0.
Rapid București — Minerul Lupeni 2-0 (2-0). 

Au înscris Ozon și Ene II.

CLASAMENTUL

In urma jocurilor de ieri, clasamentul catego
riei A la fotbal are tir mătoarea înfățișare :

1. C.C.A. București 15
15
16

11 1 3
7 8 0
/ t> 3

37:18
37:22
22:14

23
22
19

2.
o.

Steagul roșu 
uinamo «acau

4. Farul 15 7 3 5 24:22 17
5. U.T.A. (5 6 5 4 17:17 17
6. Știința Cluj 15 5 5 5 22:26 15
7. Petrolul 15 5 4 6 23:18 14
8. Rapid 15 5 3 7 21:20 13
9. Dinamo București 15 2 9 4 16:18 13

10. Minerul 15 3 4 8 18:29 10
it. progresul 15 3 3 9 22129 9
12. Jiul 15 2 4 9 11:36 8

Categoria B
Duminică intră în în

trecere și formațiile de 
categoria B. Reamintim 
jocurile programate în 
prima etapă a returului: 
Corvinul — Chimia Fă

găraș ; A.S.A. Sibiu — 
Rapid Cluj; Industria 
Sîrtnii — C. S. Tg. Mu
reș ; Tract. -- A M.E.F. 
Arad ; C.F.R. Cluj — Re
colta Cărei; C.F.R. Arad 
— Gaz Metan Mediaș.

La volei:

Corvinul — 
I.M.F. Cluj 

3-1
Voleibaliștii echipei 

Corvinul au susținut un 
nou joc amical. Ei au 
avut ca parteneri pe ju
cătorii echipei I.M.F. Cluj 
Intîlnirea nu a fost la 
nivelul așteptărilor, deoa
rece jucătorii oaspeți au 
fost depășiți foarte ușor. 
E drept, ei au călătorit 
toată noaptea, prezentîu- 
du-se direct la ioc, fără 
să se odihnească.

Echipa noastră a făcut 
un joc bun. Deși conduși 
în primul set (5-1) ei își 
revin și cîștigă setul cu 
15-7. Al doilea set îl cîș
tigă mai greu (15 13), 
pentru ca în al treilea, 
cind au jucat mai mult 
rezervele, să piardă cu 
același scor. Ultimul set 
a fost și cel mai dispu
tat. Se remarcă șuturile 
puternice trase de Iacob, 
Ciișan și Stoianov pre
cum și mingile „puse" 
de Pănoiu. De ambele 
părți se scot mingi care 
pareatt a fi pierdute. 
Setul patru și deci și 
intîlnirea este cîștigată 
de hunedoreni cu scorul 
de 3-1 (15-7), 15-13),
(13-15), (15-13).

In această întîlnire, vo
leibaliștii hunedoreni au 
dovedit că partidele de 
verificare susținute pînă 
acum le-au folosit mult 
Dacă și pe viitor se vor 
antrena cu aceeași se
riozitate ei vor putea ob
ține rezultate bune.

înaintea reluării campionatului
Ultima verificare a e- 

chipei de fotbal Corvinul, 
înaintea începerii cam
pionatului, a corespuns. 
Adversarul ales, Metalul 
Oțelul Roșu, a opus o 
dîrză rezistență, ridieîn- 
du-se de multe ori la ni
velul echipei gazdă. De 
multe ori chiar, înainta
șii echipei oaspe au com
binat mai frumos, au a- 
vut mai multe acțiuni, 
dar au fost lipsiți de fi
nalitate.

Așa cum au început 
jocul, se părea că hune- 
dorenii vor cîștiga destul 
de ușor această partidă. 
La numai un minut, An
ton, de ia numai cîțiva 
metri de poartă, trage 
puternic, dar Sziklay, 
printr-un reflex extraordi
nar respinge în corner, 
rămas fără rezultat. A- 
poi, la puține minute de 
la consumarea acestei 
faze, Zapis înscrie unicul 
punct al întîlnirii.

P e s
n Ieri s-a desfășurat 

la Viena partida retur 
contînd pentru Cupa Eu
ropei inter-țări intre Aus
tria și Franța. In primul 
jos desfășurat la Paris, 
francezii ieșiseră învin
gători cu 5-2. $i de data 
aceasta victoria le-a re
venit tot francezilor. Scor' 
4-2.

Q Sîmbătă, la Graz 
Austria, echipa olimpică

După cîteva acțiuni 
rămase fără rezultat, jo
cul se desfășoară mai 
mult pe centrul terenului, 
își pierde din dinamism. 
Ritmul de joc este mai 
lent și în special din 
cauza înaintașilor hune
doreni. Aceștia au jucat 
fără interes, cu excepția 
ultimelor 15 minute cînd 
ei și-au revenit și au a- 
saltat poarta apărată ex
celent de Sziklay.

Este inexplicabil jocul 
făcut de înaintașii echi
pei noastre. Singurul ca
re a corespuns a fost 
Anton. Radu și Zapis au 
totuși o scuză, pentru că 
sînt după tratamentul 
medical și se resimt. Dar 
restul ? Pop, Pîrvu, Ga- 
vrilă, au fost de ncrecu- 
noscut. Au jucat comod, 
lipsiți de voință. Atunci 
cînd au avut mingea, ori 
au dat-o la adversar, ori 
au pierdut-o.

♦ ♦ ——

curt
de fotbal a R.P. Ungare a 
întrecut în preliminariile 
turneului olimpic forma
ția Austrei cu 4-0.

Q Ieri în campiona
tul italian de fotbal: Fio
rentina, Juventus 1-0; Mi
lan — Internazionale 5-3; 
Spăl — Roma 2-1 ; La
zio — Napoli 2-1 ; Ale
ssandria — Lanerossi 
3-1.

S-a mai observat un 
lucru negativ, sezisat și 
la alte partide, înaintașii 
nu se înțeleg atunci cînd 
în linia de atac sînt in
troduși jucători tineri. De 
asemenea, interii noștri 
rămîn mult înainte ere- 
înd în felul acesta un 
gol între compartimente.

Sînt lipsuri mici, re- 
mediabile într-un timp 
scurt. Dar pentru aceas
ta trebuie ca să lupte 
toți jucătorii, indiferent 
din cine va fi formată e- 
chipa. De multe ori vic
toria le-a revenit hunedo- 
renilor tocmai că au for
mat o echipă omogenă, 
că au jucat cu multă vo
ință.

Cu siguranță că in 
partida de duminică, cu 
Chimia Făgăraș, prima 
întîlnire oficială din a- 
cest sezon, fotbaliștii hu 
nedoreni vor juca la a 
devărata lor valoare și 
nu vor dezamăgi miile 
de spectatori care așteap
tă rezultate din ce în ce 
mai hune.

Formațiile celor două 
echipe au fost următoare
le :
Metalul Oțelul Roșu: 
Sziklay — Predoiu, Bog
dan, Alexe — Barbony, 
Kauly — Titel, Călin, Bi- 
rău, Radu, (Birău II), 
Bungescu.

Corvinul : Nebela —
Niculescu, Nacu, Coiciu 
(Molnăr) — Balint, Tă
taru — Pop (Pîrvu), An
ton, Zapis, Radu Tudor 
(Gavrilă), Molnar (O- 
prea).

>e peste hotare
Un protest energic împotriva politicii 

rasiale din Uniunea Sudafricană
Declarația agenției TASS

Sosirea lui Adenauer la Tokio

MOSCOVA (Agerpres) 
în legătură cu eveni

mentele sîngeroase de Ia 
21 martie din Uniunea 
Sudafricană, agenția 
.TASS- este împuternicită 
să declare următoarele.

Evenimentele sîngeroa
se din Uniunea Sudafri- 
eană sînt consecința po
liticii de discriminare ra
sială și de asuprire a 

•milioane de africani, pro
movată în această țară. 
De mai mulți ani politi
ca guvernul sudafrican 

' față de populația africa
nă este condamnată de 
Organizația Națiunilor U- 
nite. Autoritățile din U- 
iiiunea Sudafricană ig- 
norînd însă opinia Or
ganizației Națiunilor U- 
nite și opinia publică 
mondială nu numai că 
continuă să promoveze o 
politică de asuprire rasi

ală, ci au trecut acum la 
metode de exterminare în 
masă a oamenilor de 
alte rase. De aceea nu 
este de mirare că acțiu
nile poliției sudafricane, 
care au provocat moartea 
tragică a sutelor de afri
cani, au fost aprobate de 
primul ministru al Uniu
nii Sudafricane, Verwo- 
crd, în cuvîntarea rostită 
în parlament.

Politica de discrimina
re a autorităților sudafri
cane față de popoarele 
din Asia și Africa nu 
poate să nu Știrbească 
sentimente de legitimă 
indignare, întrucît ea du
ce la încălcarea grosola
nă a - drepturilor elemen
tare ale omului, la acte 
flagrante de violență, la 
ațîțanea dușmăniei și urii 
de rasă și amenință pa
cea pe continentul afri
can.

Poporul sovietic a con
damnat întotdeauna dis
criminarea rasială sub 
toate aspectele ei.

Cercurile oficiale din 
Uniunea Sovietică împăr
tășesc sentimentele de 
indignare ale poporului 
sovietic și condamnă ac
țiunile autorităților suda
fricane, care constituie o 
violare grosolană a drep
turilor omului îndeobște 
recunoscute. In aceste 
cercuri se consideră ca 
trtebuie luate neîntîrziat 
măsuri pentru a se înce
ta și a nu se admite pe 
viitor astfel de acte de 
violență față de popula
ția africană și pentru a 
i se acorda acesteia toate 
drepturile în conformita
te cu Carta Organizației 
Națiunilor Unite și De
clarația generală a drep
turilor omului.

Conferința O.N.U. cu privire 
la drepful mării

DECLARAȚIILE ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMINE

GENEVA (Trimisul 
special Agerpres, Horia 
Liman, transmite) :

In ședința din 25 mar
tie a Conferinței O.N.U. 
cu privire la dreptul 
mării a luat cuvîntul șe
ful delegației romîne, 
prof. univ. Grigore Gea- 
mănu ministrul R.P. Ro
mîne la Berna. Vorbito
rul a arătat că problema 
lărgirii mării teritoriale 
și a limitelor zonei de 
pescuit poate și trebuie 
să fie soluționată în mod 
just, ținîndu-se seama de 
realitățile internaționale. 
Imensa majoritate a țări
lor! și-au stabilit lărgi
mea mării teritoriale în
tre 3 și 12 mile. încerca
rea unor delegați de a 
impune o limită inferioa
ră celor 12 mile consti
tuie o manifestare de ig
norare a acestor realități 
de natură a știrbi intere
sele a zeci de țări, în- 
sitmînd jumătate din po
pulația lumii, securitatea 
lor economică și milita
ră.

Referindu-se la tendin
țele de înseninare a ori
zontului politicii inte.Tia- 
ționale, delegatul romîn 
a subliniat că actuala 
conferință începe sub a- 
uspicii bune.

O demonstrație cu torțe, la Hamburg împotriva reînvierii fascismului în R. F.G.

TOKIO (Agerpres). — 
La 25 martie a sosit la 
Tokio cancelarul R. F. 
Germane, Adenauer. Con
form hotărîrii . Cabinetu
lui de miniștri, dată pu
blicității la 25 martie, re
prezentanții guvernului 
japonez vor duce cu A- 
denauer tratative.

Hadzime Nognti, co
mentatorul agenției Ki- 
kansi, scrie într-un ar
ticol publicat la 25 
martie că Adenauer in
tenționează să se consul
te cu premierul Kiși în 
ceea ce privește crearea 
axei Washington — Bonn 
— Tokio.
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