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Alături

a oțelăriei „Filimon Sîr- 
valoarea reală, a stîmit 

a minereuri- 
la

s Inițiativa luată de către colectivul de muncă
? bu“ în ceea ce privește prețuirea fiecărui minut la 
S un viu ecou în rîndul muncitorilor din fabrica de aglomerare 
) lor. Și, cum ne-am decis să pășim pe același drum, am trecut mai îmîi 

efectuarea unui studiu amănunțit în toate subsecțiile. Așa am constatat că dis
punem încă de rezerve de timp. De pildă, prin reducerea staționărilor ne
cesare înlocuirii unor piese defecte la benzile nr. 14-17, ca și la talere, Ia 
tobele de răcire și banda iu, pu.em cîștiga minute prețioase. De aseme
nea, Ia reparațiile ce se fac la mașinile de aglomerare, mai putem econo
misi cîte 18 minute la fiecare mașină. Ținînd cont de opririle planificate
pentru reparațiile capitale, cît și de reducerea termenelor de executare a 
acestora, am ajuns la concluzia că putem obține o economie zilnică de 43 
minute, timp în care, vom putea produce peste angajamentul anual, încă 
9.240 tone aglomerat de bună calitate.

Folosindu-ne de acest prilej, facem apel la tovarășii din serviciul trans- 
> pariuri, să ne asigure Ia timp vagoanele necesare expedierii aglomeratului.

în nouă zile -
700 minute

Ing. SURDU AUREL 
șeful fabricii de aglomerare 

a minereurilor
GHEORGHEON1 ȘTEFAN 

președintele comitetului 
de secție

D1RLEA GHEORGHE 
sectetarul organizatei 

de partid
SEMC1UC GHEORGHE 
secretarul organizației

îi“

în 1960 tineretul 
hunedorecn s-a angajat 

să colecteze peste 
18.000 tone /ier vechi

In foto: strungarul) 
Gheorghe Ion, de la A.C.R.| 
ale l.C.S.H.-ului, execu- 
tînd piese de precizie la* 
strungul său. ț

Căutînd să transpună în 
fapt angajamentele luate 
de a reduce timpul de 
laminare al fiecărui lin
gou cu cel puțin 10 se
cunde, muncitorii de la 
laminorul de 800 mm. au 
înscris primele succese. 
In perioada 1—9 aprilie 
a.c., prin mai buna or
ganizare a muncii la în
cărcarea cuptoarelor ți a 
deservirii cajei, ei au e- 
conomisit aproape 700 mi
nute, producînd peste sar
cinile de plan 470 tone 
laminate.

Au redus 
termenele de 

montaj
Zilele trecute la șantie

rul nr. 2 montaj din 
l.C.S.H. a avut loc o con
sfătuire de producție. Cu 
acest prilej, s-a făcut bi
lanțul realizărilor obținute 
de montori pe luaa trecută, 
subliniindu-se că planul de 
producție a fost depășit 
cu 1 la sută. La a- 
cest succes și-au adus 
contribuția mai multe bri
găzi. Cele, conduse de to
varășii Șimon loan și 
Năstase Nicolae, de pil
dă, au montat și ansam- 
bla. 77,7 tone de dife
rite piese metalice. Toto
dată membrii brigăzilor 
amintite au redus terme
nul montajului cu 3-4 zile.

i Șoferul Brebu Constantin de la l.C.S.H. este 

cpentru a patra oară sutamiist în cadrul sectorului 
< de muncă unde lucrează. De felul cum își întreți- 
\ ne mașina, economiile de benzină realizate gram, 
Seu gram, a reușit să Cîștige aprecierea celor din 
5 jur.

SJn bloc din 
economii

Ieri în cvartalul de 
cuințe „Poșta nouă" 
orașul nostru, au fost 
cepute lucrările de săpă
turi, unde vor fi turnate, 
fundațiile blocului nr. 89. 
Acest bloc cu 24 aparta
mente ce se conștruește de 
Rlectivul de muncă al 
l.C.S.H. va fi realizat în 
Întregime din economii în 
cadrul inițiativei pornite 
de constructori: „La 24 
de blocuri — 1 bloc din 
economii".

La sfîrșitul primului trimestru a.c., tineretul hu- 
nedorean a raportat că în timpul său liber a colec
tat și predat oțelăriilor și I.C.M.-ului o cantitate 
de peste 3.870 tone fier vechi. Pășind în cel de-al 
doilea trimestru al anului, tinerii hunedoreni au dat 
acțiunii colectării fierului vechi o amploare și mai 
mare. Ca urmare cantitatea de fier vechi colectată 
de la Începutul anului și 
la 4.387 tone.

Datorită rezultatelor sale obținute, șoferul Bre- 
Constantin din fotografia de mai sus, a fost 
mai multe ori recom pensat.

pînS tn prezent a crescut

Rezerve ce sînt 
scoase la iveală
Halda nouă de zgură din 

combinatul siderurgic, li
nia 44 — a devenit in 
ultima perioadă de timp 
un adevărat șantier al ti
neretului. Din acest loc 
și din altele, membrii bri
găzilor de muncă patrio
tică din cadrul combinatu-

Iui au strîns, de la înce
putul anului și pîni acum, 
o cantitate de 3859 tone 
fier vechi. Cele mai mari 
cantități au fost adunate 
de tinerii din secțiile la
minorul de 80Q, oțelăriile 
Martin nr. 1 și 2, blu- 
ming, construcții metalice, 
încărcări și descărcări, fa
brica de dolomită etc.
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încărcare, cit și jos la 
descărcare, Ungă rină, 
activitatea continuă ca 
totdeauna. Sînt zile o- 
bișnuiie de întrecere. E- 
chipele care
cele patru furnale 
secției întiia j 

să-și dezmintă 
Și in întrecerea 
suflețește, pe toți 
giștii, pe toți 
lucrează tn 
de bază și secțiile mici 
ale uzinei, jurnaliștii se 
străduiesc să se arate 
aceiași muncitori vred
nici care au înfăptuit a- 
iitea realizări frumoase. 

Zilele trecute a avut 
loc la conducerea sec
ției furnalelor, vechi o 
consfătuire. de producție

CHILIE IDHE II EIRE € E IR IE
lor comunist tn mun
ca.

Iată 
nalele 
numai 
— a devenit normă de 
conduită căutarea per
manentă a mijloacelor 
de înnoire șl îmbunătă
țire a metodelor de lu
cru. După cum se știe, 
cea mai mare produc
ție și cei mai buni in
dici de utilizare din is
toria bitrînelor furnale 
hunedorene au fost rea
lizate tn luna martie: 
2.700 tone fontă peste- 
plan și indicele mediu- 
depășit cu 195 kg 
fontă pe metru cub de 
volum util. Nu de mult £i 
scriam în aceste co
loane despre un alt re- de normă.

porniseră de 
curlnd inițiativa , Alt na
tul frate bun cu mili
metrul", menită să dusă 
la un spor de produc
ție pe seama folosirii 
judicioase, raționale, a 
fiecărui minut de lucru 
Ceea ce oțelarii puteau 
dobîndi la cuptoarele 
Martin, Jurnaliștii s-au 
gîndit că vor izbuti șt 
ei — adică o cantitate 
mai mare de metal pes
te plan. Urmtnd ca ho- 
tărire indicațiile plena
rei din decembrie 1959 
a C.C. al P.M.R., ei își 
dăruiesc priceperea, pu
terea de muncă și e- 
lanul patriotic scopului 
de bază care este spo
rirea producției.

încă din 
mestru al 
seoția intlia 
raportat o 
planului de
fontă. Apreciind că an-

primul trt- 
acestui an 
furnale a 

depășire a 
4.259 tone

dar că la jur- 
vechl — și nit 
la furnalele oechr

Cronică de uzină

gajamentul Iniția! 
in cinstea ;
Mai poate fi 
colectivul de 
tehnicieni și 
l-au mărit cu 
ne (de la 4.000 la 5 000) 
ceea ce demonstrează 
nu numai că furnalele 
vechi au încă rezerve 
însemnate, dar că fur- 
naliștii se străduiesc, 
mereu să dea întreaga 
măsură a entuziasmului

luiJ 
zilei de 1 

depășit, 
muncitori, 

ingineri 
o mie to-

cord. Iaiă-l aaum depă- • 
șit. Șl avem încredința
rea că și despre noua 
realizare va trebui să 
vorbim curtnd la tre
cut.

Ce ne întărește a- 
ceastă convingere? Iată

In primele 6 zile ale 
lunii aprilie Jurnaliștii 
din secția l-a au des
cărcat 524 tone de fon
tă peste cifra graficului 
lor. In intervalul 1—7 
aprilie fruntași in între
cere sînt brigăzile de 
topitori conduse de Cal
da Avram de 
tul 1 (123/56 
Mîtcd Ilie de 
Iul 2 (126D5 
lacib Ioan și 
loslf de la furnalul 4 
cu 133/50 și respectiv 
132,40 la sută realizare 

M. E.
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100 tone din 
angajamentul anual

Tinerii din secția cons
trucții metalice a combina
tului s-au angajat ca în 
cursul acestui an să co
lecteze prin muncă vo
luntară o cantitate de 344 
tone fier vechi. Luptînd 
pentru înfăptuirea acest'uî 
angajament, membrii ce
lor două brigăzi de mun
că patriotică, printre care 
se evidențiază tinerii, Icța 
Stan, Chim loan, Popa 
Candin, Cocuț Victor, 
Gămălan Ion .și alții, au 
reușit să adune în primul 
trimestru aproape 100 tone 
fier vechi.

In CUT3U1 
II, tinerii 
brigăzi de 
tică și-au 
lecteze, in

peste plan, cantitatea

trimestrului 
din cele două 
muncă patrio- 
propus să co- 
timpul lor li-

ber,

de cel puțin 26 tone fier 
vechi.
SAVU IOAN corespondent

. ntovărășiții 
își țin cuvîntul

Pătrunși de importan
tele sarcini pe care le 
au de îndeplinit oțelarii 
Hunedoarei în acest 
membrii întovărășirii 
gricole „Zori noi" 
Zlaști au hatărît să 
vină și ei în ajutor prin 
strîngerea a cît mai multe 
cantități de fier vechi. 
Faptele de pînă acum 
dovedesc că ei își țin cu
vîntul. Intr-un timp rela
tiv scurt, intovărășiții ca 
Suciu Nicu, Bobaru Tra
ian, Andrășesc Nicolae, 
Scurtu Abel, Simeria Ni
colae, Suciu Abel și alții 
au adunat o cantitate de 
4.800 kg. fier vechi pe 
care l-au și predat I.G.M.- 
ului.

an, 
a- 

din 
le

la 
la 
la 
la

furrui- 
sută), 
furr.a- 
SUtă), 
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Agendă culturală
* Joi 7 aprilie in sala casei orășenești de cul

tură s-a ținut conferința ,/iua de lucru are 7 ore" 
expusă de tovarășul profesor Iorgovan Constantin. 
După conferință a rulat un film artistic. Acest 
program a fost organizat de Consiliul orășenesc 
A.R.L.U.S.

* Teatrul muncitoresc al siderurgiștilor va pre
zenta miercuri 13 aprilie, orele 20, în sala casei 
orășenești de cultură, pie sa „Cetatea de foc" de 
Mihail Davidoglu, Laureat al premiului de Stat. 
Spectacolul, a cărui direcție de scenă este semnâtă 
de tov. Pavel Crișan, va fi reluat și joi 11 apri
lie la aceeași oră.

• Pe ecranele cinematografelor dim ofdșiil -ms- ■■ 
tru vor rula următoarele filme: 
. —• Sala Ictorța" — ' 12.IV 
ieții noștri", producții ' rbmîneascâ.

— Sala „Maxim Gorki" — 12.1V 17.IV —
„Mireasa răpită", film sovietic. ■

— Sala „Filimon Sirbu". — 11.IV — 17.IV 
Jvan cel Groaznic", film sovietic — ambele serii.

17.IV ,fiă



CĂRȚI NOI In sprijinul 
secțiilor

GH. ȚUȚUI, AL. POPES GU

„ZDROBIȚI DE POPOR"
(Falimentul partidelor burghezo-moșierești)

1944—1947
120 pag. 2,35 lei

Lucrarea evocă intr-un stil popular cîteva dintre 
cele mai însemnate momente din lupta oamenilor 
muncii, sub conducerea partidului comunist, îm
potriva reacțiunii, împotri va partidelor de clasă 
ale burgheziei ți moșieri mii.

In prima parte, intitulată „Pe drumul trădă
rii", lucrarea face un scurt istoric al activității 
fostelor partide național-țărănesc ți national-li
beral — partide ale burgheziei și moșierimii — 
care, în cirdășie cu mon arhia și cu cercurile im
perialiste, au exploatat și au jefuit decenii de-a 
rindul poporul muncitor, au instaurat fascismul in 
Romînia, au aruncat țara in criminalul război an- 
tisovietic.

In capitolele „«Voluntarii» crimei și jafului", 
„Sabotorii", „Țărăniștii împotriva țăranilor", 
„«Greva» regală", „Zvîrco lirile înfrînților" etc., auto
rii demască încercarea desperată și neputincioasă
a reacțiunii interne de a zădărnici lupta maselor, 
conduse de partidul comunist, pentru consolidarea 
regimului democrat-popu Iar în Rominia.

împotriva activității dușmănoase duse de par
tidele burghezo-moșierești, care deveniseră centre 
de complotiști, asasini și spioni în solda imperia
liștilor, s-au ridicat muncitorii, țăranii muncitori, 
intelectualitatea progresistă. Sub conducerea Par
tidului Comunist Romîn, eroicul nostru popor mun
citor a zdrobit rînd pe rînd manevrele reacțiunii, 
a infrint sabotajul capita liștilor și a pus temeliile 
unei vieți noi (vezi capi toiele „Poporul și-a croit 
alt drum", „Poporul râs punde în front unit reac
țiunii", „Puterea poporul ui", „Poporul își spune 
liber cuvînlul" etc.).

Prin sentința dreaptă a poporului a fost zdro
bită banda de asasini și spioni imperialiști, al că
rei cuibar erau partidele burghezo-moșierești. A- 
ceasta a însemnat sfîrșl tul rușinos al istoriei ce
lor care, denumindu-se în mod fals „istorici", au 
dus în întreaga lor existență o politică contrară 
intereselor țării și ale maselor muncitoare

« *

Procurati-vă cărțile apărute în EDITURA 
POLITICA :

prin librării;
prin punctele de difuzare a cărții din In

și instituții; t.
cotnandîndu-le secției „Cartea prin poștă”

orașul reședință de re-

freprinderi

a librăriei principale din 
giune ;

Noi cursuri
Miercuri, 6 aprilie a. c., 

în cadrul școlii de califi
care — I.G.S.H. s a des
chis un curs de conducă
tori auto gradul II și III, 
cu durata de șase luai. 
Cursul va fi frecventat de 
3 ori pe săptămînă de 80

de calificare
șoferi care lucrează di
rect în producție. Pentru 
început, a fost predată 
lecția • „Tehnologia profe
sională". Astăzi, se des
chide un nou curs cu 
menirea de a pregăti lă
cătuși constructori.

Muncitorii din cadrul 
transporturilor uzinale din 
combinat au dobîndit, în 
trimestrul I al acestui an, 
succese de seamă. Ei an 
depășit planul de aprovi
zionare și evacuare cu 8 
la sută, iar pe cel de 
expediere cu 38 la sută, 
obținind totodată econo
mii (în lunile ianuarie și 
februarie) în valoare 
422.707 lei. Acestea 
fost posibile și prin 
ducerea 
goanelor cu 2 la sută. 
Fruntași în muncă sînt 
tovarășii: Drăgușan loan, 
Deheleanu Ion, Chiorăscu 
Dumitru, Solteș Iosif, Co- 
roș Ion și alții.

Analizînd rezultatele de 
pînâ acum, feroviarii au 
ajuns la concluzia că pot

staționării

de 
an 
re- 
va-
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sprijmi șt mai intens e- 
forturile oțelurilor și fur- 
naliștilor, ale laminatori- 
lor și cocsarilor, punînd 
accent pe prețuirea minu
telor, a orelor. Respecta
rea graficelor de circula
ție, eliminarea mișcărilor 
Inutile în serviciul de ma
nevră, excluderea opriri
lor nejustificate la sem
nale, pot asigura econo
mii de mai multe minute.

De asemenea, sporirea 
tonajului (aceeași încăr
cătură să fie transportată 
numai în cincî vagoane 
Iii loc de șase;, ca și 
marșrutizarea trenurilor, 
vor aduce economii de 
cite 20 ore la fiecare va
gon, mărind în același 
ffmp, viteza comercială a 
mărfurilor.

♦ 4 ■ ---------

eXPOZ3T<E j închinată lui V.L Lenin
titorilor săi volumele 
conținind operele mare
lui Lenin. In zilele care 
urmează, la clubul ,jFili- 
mon Sîrbu" vor fi orga
nizate manifestări cultu
rale legate de aniversa
rea a 90 de ani de la 
nașterea lui V. I. Lenin.

La clubul „Filimon 
Sîrbu" din O. T. a fost 
deschisă recent o fru
moasă expoziție cu aspec
te din viața și activita
tea lui V. I. Lenin. Expo
ziția poate fi vizitată zil
nic, iar biblioteca clubu
lui pune la dispoziția ci-

■—........ -.... ♦♦
Filme inspirate din viafa lui V. I. Lenin

Cu prilejul manifes
tărilor organizate în cin
stea celei de-a, 90-a ani
versări a nașterii lui V. I. 
Lenin la cinematogra
ful „Victoria" vor rula 
următoarele filme in
spirate din viața și ac-

tivitatea marelui Lenin.
In zilele de 11 și 12 

aprilie, „In zilele lui Oc
tombrie" ; 21 aprilie,
„Omul cu arma" ; 24 a- 
prilie, documentarul „Vla
dimir Ilici Lenin".

Premiera de gală a filmului
„BĂIEȚII NOȘTRI»

La cinematograful „Vic
toria" din orașul nostru 
va avea loc premiera de 
gală a noului film romi- 
nesc „Băieții noștri", re
centa producție a studio
ului cinematografic „Bu
curești". Regia acestui 
film este semnată de 
Gheorghe Vitanidis și A- 
nastasia Anghel, care sini 
și coautori ai scenariu
lui, împreună cu Alexan
dru Struțeanu (scenariul 
este scris după o idee a 
lui Mihail Pop}. Muzica 
aparține compozitorului 
ton Vasil eseu. Din distri
buție fac. parte Gri gore
Vastliu-Birlic și Costache 
Antoniu, 
porului. 
Marcel
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La semnalele ziarului

Artiști ai Po- 
Artiștii ■ Emeriti 

Anghelescu 
Fory Eteric, Iurie 
Florentina Mpsora, 
stantin, Țăpîrdea, 
Dron și alții.

La premiera de gală, 
marți 12 aprilie, orele 18. 
vor participa și un grup 
de artiști și realizatori ai 
filmului

Dane,
Con-

Dorin

Au
Ziarul nostru a publi

cat în numărul 810 din 
3 martie a. c. un articol. 
intitulat „Inițiativa ntt 
poate prinde viață în a- 
cest fel", în care semnala 
o serie de lipsuri ce în
greunau munca construc
torilor care s-au angajat 
ca în acest art să reali
zeze la fiecare bloc un a- 
partament numai din eco-

fost luate măsurile cuvenite
Oom ii. In urma acestui 
articol, serviciul 

calitativ
control 

dintehnic
I.C.S.iL ne comunică că 
cele sezisate sînt juste și 
că pentru înlăturarea de
ficiențelor au fost luate o 
serie de măsuri. Astfel, 
în răspunsul trimis se a- 
rată că pentru a satis
face necesarul mărit de 
cărămizi roșii în fiecare

zi se trimit, pe lingă tre
imi existent, 2—3 mașini 
cu cantitățile cerute, iar 
cărămida găurită a fost 
deblocată prin trimiterea 
celor din prima urgență. 
De asemenea, an fost 
luate măsuri pentru o 
mai bună aprovizionare 
cu nisip de Ilăidat acolo 
unde el este reclamat 
pentru calitățile lui apar
te, precum și măsuri pen
tru ca materialele defici-

La cabinetul tehnic al 
combinatului siderurgic 
Hunedoara, continuă să 
sosească zilnic noi pro
puneri de inovații și ra
ționalizări. Lupta ce șe 
duce pentru introducerea 
tehnicii noi, pentru ușu
rarea muncii în siderur
gie a cuprins întregul co
lectiv de muncă al com
binatului. In acest sens 
activitatea cabinetului teh
nic se face tot mai sim
țită. Numai în trimestrul 
I al acestui an, spre e- 
xemplu, comisia de ino
vații a dat aviz de a se 
aplica în producție 45 de

Din munca inovatorilor
propuneri de inovații. Alte 
inovații se află în studiu 
și pe măsură ce vor avei 
prototipurile executate se 
aplici și eie. Economi’le 
antecalculate realizate în 
trimestrul I, prm aplica
rea inovațiilor la locul de 
muncă, se ridică la suma 
de peste 5 milioane lei.

Din sectoarele oțelărie, 
bluming și furnale, s-au 
prezentat cele mai multe 
[«■opuneri. Termotehnicia- 
nul Arpad Bortiș de la 
laminorul de 1.000 mm.

prin montarea unei insta
lații de măsurare a tem
peraturii lingourilor a a- 
dus economii combinatu
lui antecalculate pe 12 
luni, în valoare de 25.704 
lei. De asemenea, tova
rășul Grecu Ioachim de 
la secția Edil, prin con
fecționarea unui dispozi
tiv de rectificare a scau
nelor la robineți a ușu
rat mult munca oameni
lor.

îmbunătățirea muncii 
în cadrul cabinetului teh

nic, (rezolvarea tuturor 
propunerilor primite) a a- 
vnt ca urmare creșterea 
numărului de inovatori. 
Astfel, de la începutul a- 
nului și pînă la sfîrșitul 
lunii martie, s-au înregis
trat 106 propuneri de i- 
novații, iar printre inova
torii noi se numără cei 
de la secția hidrotehnică, 
furnale și bluming, care 
au prezentat în primele 5 
zile ale lunii aprilie a. c., 
6 noi propuneri. Dintre 
inovatorii șiderurgiști, 72 
sînt tehnicieni și ingineri, 
32 muncitori, 2 funcțio
nari.

tare să ajungă pe șantier 
în mod ritmic și în can
tități suficiente.

TOVARĂȘI
R e t n o i ț i-vw 

din timp abona
mentele la ziarul

„Uzina noastră". 
Abonamentele se 
fac prin difuzorii 
voluntari, factorii 
poștali și oficiile 
P.T.T.R.

Rînduri despre—----------
— „CETATEA DE FOe“

„(«etatea de foc1’, piesa 
în patru acte a scriitoru
lui Mihail Davidoglu, — 
pe care colectivul Teatru
lui muncitoresc al C.S.H. 
o va prezenta miercuri în 
premieră — este prima 
lucrare a dramaturgiei 
noastre noi, în care sînt 
dezbătute probleme ale 
sectorului de bază al in
dustriei anume industria 
grea.

Astfel cortina se ridică 
asupra vieții, conflictelor 
și preocupărilor furnaliș- 
tilor și oțelarilor reșițeni, 
detașament de frunte al 
clasei noastre muncitoa
re, în perioada anului 
1949, cînd dezvoltarea in
dustriei grele era sarcina 
principală a măreței ope

re conduse de Partid — 
ridicarea din înapoierea e- 
conomicâ, așezarea teme
liilor noii societăți socia
liste.

Piesa opune două lumi 
și două mentalități. Cele 
două lumi sînt delimitate 
cu siguranță — de o par
te Petru Arjoca, prim 
maistru la furnale, Pavel 
și Dominic Arjoca fiii lui, 
Silvia, soția sa, Ma- 
rica, soția lui Pavel, Aaron 
Gherghei, maistru în hala 
de turnare, vechi și sta
tornic prieten al familiei 
Arjoca, prim-topitorul o- 
țelar Ștefan Svoboda, ne- 
astîmpăratul „Pișta" și 
alții, muncitori vrednici, 
deosebiți ca fire, dar uniți

prin scopul comun al 
muncii pe care o înfăptu
iesc, iar de cealaltă parte 
Alee Jemănar, Liviu Bre- 
fcenar, Săbău, elemente 
descompuse, sabotori, u- 
nefte ale oficiilor de spio
naj străine.

Personajul central al 
„Cetății de foc" este Pe
tru Arjoca. Peste 40 de 
ani a slujit bătrînul Ar
joca la furnale — e un 
om dîrz și neînduplecat, 
dar și plin de nemăsu
rat orgoliu. Furnalele 
merg rău fonta are un 
mare procent de sulf în 
compoziția ei și pricinu- 
iește neajunsuri însemna
te oțelarilor. Ce se în- 
tîmplă, care este cauza 
accidentelor repetate î Ne

glijență, sabotaj, neprice
pere ? Prim maistrul Ar
joca este pus sub anche
tă. Iar cel care cere a- 
ceastă aspră cercetare a 
muncii bătrînului fitrna- 
list — e însuși fiul său, 
Pavel, prim-topitor la o 
țelărie.

Cumplită lovitură pen
tru Petru Arjoca și grea 
încercare pentru mîndria 
lui. El nu deosebește în
atitudinea celor care îi 
cer să dea fontă de bu
nă calitate interesul ma
jor al întregii uzinf, ne
voia imperioasă a creș
terii producției, ca pîrghle 
a dezvoltării și întăririi 
continue a forței econo
mice a tinerei Republici 
populare, ci privește pu
nerea sa sub anchetă. — 
pe care comitetul de par
tid nu o confirmase — ca 
pe o problemă de răfu
ială personală, care îl co
boară în ochii tovarășilor

săi de muncă și îl jig
nește adine. Și îl doare 
cu atît mai mtrft cu cit 
însăși fiul său, Pavel, se 
manifestase cel mai fățiș 
și mai îndărătnic împo
triva sa. Bătrînul munci
tor refuză să mai urce la 
furnal și își cere pensio
narea.

Aici este nodul dramei. 
In urma unui accident, 
Pavel Arjoca este rănit, 
în pericol de a-și pierde 
definitiv vederea, iar Do
minic, fiul cel mai mic al 
lui Petru, plecat cu un 
grup de tovarăși în ur
mărirea bandiților ascunși 
în vizuinile Semenicului, 
e prins de aceștia și men
ținut ostatec.

Furnalul cel mare e pe 
punctul de a îngheța. Fă
ră o intervenție rapidă, 
furnalul care a dus multă 
vreme tot greul produc
ției de fontă va fi redus

la tăcere, sortit unui sin
gur sfîrșit: dinamita și 
apoi fierul vechi. Cel ca
re îi cunoaște toate tai
nele și ar putea prin pri
ceperea și iscusința lui, 
căpătate în urma unei în
delungate experiențe, să-l 
salveze e Petrii Arjoca. 
Dar bătrînul e în cumpli
tă cumpănă : dacă urcă 
din nou la furnal, Domi
nic va fi ucis. Aceasta 
este condiția pusă de Alee 
.Jemănar căpetenie a ban
diților, ori furnalul, ori 
Dominic. Și Petru Arjoca 
știe că bandiții s-ar ține 
de cuvînt.
Ce hotărîre va lua prim- 

furnalistul Arjoca, fiu al 
clasei muncitoare ? își va 
învinge el durerea perso
nală în schimbul slujirii 
cauzei comune ? Dar Ar
joca nu e singur în aceas
tă grea încercare. Sînt 
alături de el miile de to
varăși, familia lui, prie 
tenii buni. A sta de o

parte înseamnă a trade 
Comuniștii sînt acei cai» 
îl determină să-și păr<î 
sească poziția greșită, iar 
Muntean, secretarul de 
partid al uzinei reprezintă 
voința acestora. Victoria 
asupra lui însuși e cîști- 
gată. Petru Arjoca va ur
ca la furnal, va ajuta fur
nalul să producă din nou, 
înțelegind că prin aceasta 
dușmanii de orice fel, 
ascunși sau fățiși, vor 
primi încă o lovitură. 
Iar Dominic va fi salvat 
și bandiții nimiciți.

„Cetatea de foc" este 
o puternică afirmare a 
artei realismului socialist. 
Ea înfățișează eroismul 
luptei muncitorilor unui 
centru metalurgic de prim 
ordin din patria noastră, 
încrederea lor nestrămuta- 
tă în cauza înaltă căreia 
i s-au devotat — constru
irea socialismului,

I.C.S.iL


Viața de partid

Comuniștii in fruntea luptei pentru 
ciștigarea minutelor

Din activitatea Sfatului popular

Chemarea oțelarilor de 
la oțelăria nouă sub lo
zinca „Minutul frate bun 
cu milimetrul ', care con
stă în folosirea mai ra
țională a timpului de lu
cru, a găsit un larg e- 
cou și în rîndul munci
torilor, tehnicienilor și in
ginerilor de la turnăto
ria de fontă din combi
nat.

îndată după lansarea 
chemării, biroul organiza
ției de bază împreună cu 
conducerea tehnico-admi- 
nistrativă a analizat posi
bilitățile existente în sec
ție pentru scurtarea ter
menelor de execuție la 
toate categoriile de piese 
ce se produc aici. Pe ba
za măsurilor stabilite de 
biroul organizației de 
bază a irecut la desfă
șurarea linei intense 
munci politice de masă. 
In primul rind au fost 
incunoștințați comuniștii 
în ce constă această ini
țiativă și care sînt sar
cinile lor în lupta cu mi
nutul, apoi au fost in- 
struiți agitatorii, iar co
lectivul gazetei de pe
rete a primit sarcina să 
scoată o nouă ediție, ca
re să fie axată pe a- 
ceastă problemă.

Deși în ultimul timp la 
turnătoria de fontă au 
fost obținute importante 
realizări în ce privește 
scurtarea timpilor de exe
cuție, totuși aici, folosind 
cu pricepere fiecare mi
nut, se pot obține noi 
succese. Dar să luăm 
cîteva exemple. Iată de 
pildă în luna trecută bri
gada de formatori condu
să de comunistul Nagy 
Ioan a redus timpul de 

Normare a clapei de aeri
sire, care este o piesă de 
peste 500 kg., de la 96 
ore la 75 ore, ceea ce în
seamnă 1.260 minute eco
nomisite. O scurtare a 
termenului de execuție cu 
900 minute a obținut si 
la formarea cutiilor de 
răcire pentru laminorul

UN BILANȚ DE ACTIVITATE RODNICĂ
Zilele trecute a avut 

loc Conferința organiza
ției orășenești a femeilor 
din orașul Hunedoara? 
Printre delegate și invita
te au fost prezente nume
roase muncitoare fruntașe 
de la C.S.H., I.G.S.H.,
„Ilie Pintilie", medici, 
profesoare, țărance înto
vărășite și gospodine.

Participantele la confe
rință au ascultat cu viu 
interes darea de seamă 
a comitetului orășenesc 
al femeilor, prezentată de 
către tovarășa Segato 
Elena.

Un aport deosebit au 
adus tovarășele Ana Judit 
macaragistă la laminorul 
de 800 mm., Emilia Ala
mă, formatoare la turnă
torie, Georgeta Lazăr, 
manevrantă Q.F.U., Du
mitra Bică, zidar la 
O.S.M., Zorița Mihăilă 
bobinatoare, Maria Sto- 
ianov sudor I.9.S.H., Au
rica Năzdrăvan, șamotor 

de 800 mm. Dar nu nu
mai atît, printr-o mai bu
nă organizare a locului 
de muncă brigada lui, a 
economisit 840 minute și 
la executarea pieselor ne
cesare podului de turnare 
de la O.S.M. II, iar la 
lingotierele de 6,8 tone 
a economisit 240 minute. 
Șirul timpilor scurtați la 
diferite piese ar putea fi 
continuat.

Rezultate deosebite în 
acest sens au obținut și 
alți formatori în frunte cu 
comuniștii Mitusis Nico
lae, Benko Teodor, Dara- 
dici Anton și Bikfalvi A- 
lexandru. Nu putem trece 
mai departe fără să a- 
mintim aportul muncito
rilor de la cubilouri, ca
re au fost în permanen
ță alături de formatori, 
dînd acestora fontă de 
calitate și la timp. Din
tre ei s-a evidențiat co
munistul Leonte Ioan și 
muncitorii Filker Samo- 
ilă, Văleanu Petru, Sotec 
Gheorghe, precum și al
ții. Datorită muncii entu
ziaste desfășurată de 
muncitorii de la turnăto
ria de fontă, în frunte cu 
comuniștii, pe primul tri
mestru al acestui an sec
ția a obținut o economie 
la prețul de cost de 
peste 200.000 lei.

La turnătoria de fontă 
au existat șl anumite 
stări de lucruri neplăcu
te, din care cauză s-au 
pierdut minute și chiar 
ore prețioase și care um
breau oarecum, rezulta
tele frumoase obținute de 
colectivul de aici. Auto
rul acestor stări a fost 
echipa de turnători con
dusă de Bocșițan Gheor
ghe. Această echipă din 
cauza nerespectăriii pro
cesului tehnologic a rebu- 
tat o serie de piese. Se- 
zisîndu-se de acest fapt 
organizația de bază a 
pus în discuția adunării 
generale pe comunștii ca
re lucrau în această echi
pă. Adunarea generală a

I.G.S.H. și altele, la rea
lizarea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor lua
te pe anul 1959 și 1960.

Participarea conștientă 
și din ce în cc mai ca
lificată a femeilor munci
toare, inginere și tehni- 
ciene în procesul de 
producție a contribuit la 
combaterea concepției ne- 

Conferința orășenească a Femeilor

jiiste —- ce-i- adevărat 
manifestată de un număr 
tot mai mic de tovarăși — 
după care femeile nu ar 
putea îndeplini anumite 
funcții și sarcini. Prin 
rezultatele deosebite ce 
le-au obținut, oamenii 
muncii din orașul nostru, 
privesc cu mîndrie legi
timă tovarășele lor de 
muncă și le încredințează 
sarcini tot mai impor
tante. Decorarea unor te

ajuns la concluzia că e- 
chipa să fie desființată, 
iar membrii acesteia să 
fie repartizați în alte e- 
chipe. Așa s-a și proce
dat. Conducerea secției a 
pus în aplicare propune
rea adunării generale.

In scopul prevenirii u- 
nor astfel de situații or
ganizația de bază a tra
sat ca sarcină tuturor 
membrilor și candidați- 
lor de partid să participe 
cu regularitate la cursu
rile de minim tehnic din 
cadrul secției. In acest 
curs sînt încadrați în to
tal 160 muncitori. Lecțiile 
sînt predate de către cei 
mai competenți conducă
tori comuniști cum sînt 
inginerii Stroe Gheorghe, 
Trifu Gheorghe, Tudor 
Gheorghe și alții.

Fără îndoială că în 
lupta pentru cîștigarea 
minutelor prețioase orga
nizația de bază, comuniș
tii de aici încă mai au 
un cuvînt greu de spus. 
Există posibilități mari 
pentru scurtarea termene
lor la formarea tiparelor 
și executarea pieselor. Nu
mai la executarea unei 
oale de zgură de 11 m.c. 
turnătorii de aici au cîș-

Adunări
Joi 7 aprilie a. c., a 

avut loc în sala C.F.U. 
din combinat o adunare 
generală lărgită a comu
niștilor din sectoarele o- 
țelărie veche, laminorul 
de 800 mm. și oțelăria e- 
lcctrică, la care au par
ticipat tovarășii Colceru 
Aron prim-secretar al co
mitetului orășenesc de 
partid, Cătană Nicolae, 
director general al C.S.H., 
Bacnev Iordan, secretarul 
comitetului de partid, 
Achim loan, președintele 
comitetului de întreprin
dere, Calitzaridis Andrei, 
Popescu Gheorghe, acti
viști de partid.

mei cum sînt Gostian 
Aurora, Elena Segato, 
Sora Iancu, ilustrează pe 
deplin înalta apreciere ce 
se acordă azi muncii fe
meilor.

Un merit al comitetu
lui orășenesc și a comi
siilor de femei de la 
G.S.H. și I.C.S.H. îl con
stituie grija și preocupa

rea ce o manifestă pen
tru calificarea muncitoa
relor în meseriile de ba
ză. In această muncă 
s-au evidențiat tovarășele 
Valentina Iștoc, Elvira 
Pavel, Ștefania Gherghel, 
Marcela Sprîncenatu, 

Marcela Mărgineanu, E- 
lena Ioga și altele, ingi
nere și tehniciene în sec
țiile de bază ale combina
tului.

In cuvîntul lor, tovară- 

tigat 110 ore, timp econo
misit în care se pot exe
cuta aproape 4 lingotie- 
re de 6,8 tone.

Un cuvînt hotărîtor îl 
au și maiștrii, care vor 
trebui să pună un accent 
deosebit pe organizarea 
locului de muncă, pe a- 
provizionarea turnătorilor 
cu materialele necesare 
ca aceștia să nu piardă 
minutele umblînd după 
obținerea materialelor. 
Sintem convinși că maiș
trii comuniști Pop Gheor
ghe, Mușa Balint și Do- 
brater Iosif vor face to
tul ca și de acum încolo 
turnătorii să aibă mate
rialele Ia îndemînă folo
sind astfel din plin fie
care minut în vederea 
ridicării producției și pro
ductivității muncii.

Colectivul secției turnă
torii de fontă în frunte 
cu comuniștii se asociază 
chemării oțelarilor și este 
hotărît să reducă normele 
de timp la fiecare piesă 
în parte, în așa fel îneît 
pînă la sfîrșitul anului să 
obțină o economie la pre
țul de cost de peste 
700.000 lei.

G. ZOLD

♦♦♦♦

generale lărgite
Cu această ocazie tova

rășul Stoica Gheorghe se
cretarul organizației de 
bază P.M.R. de la O.S.M. 
I, a susținut referatul co
mun al celor 3 organiza
ții de partid din sectoa
rele respective. Referatul 
a analizat o singură 
problemă și anume nece
sitatea îmbunătățirii cali
tății oțelului produs.

La discuții au luat cu
vîntul numeroși tovarăși 
printre care Cătană Ni
colae, Niță Gheorghe de 
la oțelăria electrică, To
ma Iordan de la O.S.M.

șele Radovici Otilia, Ma
rinescu Valeria, Oprișa 
Zamfira, Moise Eleonora, 
Brauner Dumitra, Cova- 
liov Ana și altele, au a- 
rătat că femeile din în
treprinderi, instituții, sa
te și gospodinele, au răs
puns cu dragoste chemă
rii făcute de către comi
tetul executiv al sfatului 
popular orășenesc, privind 
organizarea unor acțiuni 
de înfrumusețare a ora
șului, întreținerea curților, 
zonelor verzi, iocuințelor, 
ele. Au fost organizate 6 
brigăzi de muncă pa
triotică cu participarea a 
1.320 femei. S-au efectu
at în aceste acțiuni 85.628 
ore, realizîndu-se lucrări 
în valoare de aproape 
200.000 lei. Femeile din 
orașul Hunedoara sînt 
dornice să transforme o- 
rașul cetății de foc, în- 
tr-un adevărat oraș al 
zonelor verzi, al parcu
rilor și al florilor, spre

Pavarea unor străzi
In primul trimestru al 

acestui an, sfatul popu
lar orășenesc s-a îngrijit 
intens de mai buna gos
podărire a orașului. Ast
fel în cursul lunii martie 
a fost executată pavarea 
străzii Popa Șapcă pe o 
suprafață de aproxima
tiv 1.500 m.p., iar la 7 
aprilie a.c. a fost termina
tă pavarea străzii Gheor- 
phe Doja. Peste cîteva 
zile va începe desfacerea 
pavajului necorespunzător 
al străzii Molotov și se va 
executa pavarea din nou a 
acestei străzi. O reparație 
capitală se va face și 
străzii I. V. Stalin.

Prin muncă 
patriotică

De la începutul anului 
și pînă la 1 aprilie peste 
11.000 cetățeni din ora-

------------ ------ ——
Realizările seefiei exploatare 

poștală
Colectivul de muncă al 

secției exploatare poștală 
din cadrul oficiului P.T.T.R. 
Hunedoara a încheiat pri
mul trimestru din anul a-

comune
I și alți participanți, ca
re au arătat în cuvîntul 
lor cauzele care au făcut 
ca oțelul produs să nu 
aibă întotdeauna calitățile 
cerute, făcînd în același 
timp propuneri prețioase 
în scopul îmbunătățirii ca
lității.

❖

O adunare asemănătoa
re s-a ținut și în ziua de 
vineri 8 aprilie a. c. cu 
participarea comuniștilor 
și invitaților din secțiile 
O.S.M. II, laminorul blu
ming și laminorul de 650 
mm.

satisfacția celor ce mun
cesc în orașul nostru.

Rezultatele obținute pî
nă în prezent, aleile fru
moase, curățenia exem
plară din O.M., zonele 
verzi și altele, ne îndrep
tățesc să fim convinși 
că această hotărîre a fe
meilor va fi realizată.

Un loc important în 
discuțiile purtate la con
ferință l-a ocupat și mo
dul cum se achită femei
le mame de înalta lor 
misiune de creșterea și e- 
ducarea unui tineret con
știent, cu atitudini juste 
față de muncă, față du 
colectiv. Sarcina aceasta 
înălțătoare este din ce în 
ce mai bine realizată. 
Numeroase mame, dele
gate la conferință, se 
mîndresc cu fiii și ficele 
lor, datorită rezultatelor 
ce le au aceștia în școli 
și în întreprinderi.

Conferința a apreciat 
ca bună activitatea comi
tetului orășenesc de fe
mei, arătînd că este ne
cesar ca și pe viitor să 

șui nostru și din subur
bii au participat la lu
crările de înfrumusețare 
inițiate de sfatul popular 
orășenesc. Au fost execu
tate prin muncă patriotică 
lucrări de amenajare a zo
nelor verzi, a parcurilor 
și săpături în jurul blocu
rilor din orașul muncito
resc. La drumurile Zlaști 
și Boj au fost făcute lu
crări la terasamente, iar 
în suburbia Răcăștie au 
fost reamenajate drumuri
le interioare. Tot în a- 
ceastă perioadă au fost 
executate lucrări de sa
lubritate etc. In total îh 
intervalul amintit s-a rea
lizat o economie de aproa
pe 226.000 lei prin cele 
53.800 ore muncă patrio
tică realizate de locuito
rii din oraș și cele 9.800 
ore efectuate de locuitorii 
din suburbiile Zlaști, Boj 
și Răcăștie.

c.esta cu un bilanț rod
nic. Datorită strădaniilor 
depuse de membrii celor 
patru brigăzi de calitate 
existente, planul de veni
turi și prestații la cores
pondență, taxe mandate și 
mesagerii a fo3t îndeplinit 
și depășit. Spre exemplu, 
planul la prestații cores
pondență a fost îndeplinit 
în proporție de 102,8 la 
sută, la mandate 104,7 
la sută, iar la mesagerii 
109,8 la sută.

Un merit deosebit pen
tru aceste realizări, revine 
membrilor brigăzii con
duse de tovarășa Cătu- 
neanu Angela, care deține 
drapelul de brigadă frun
tașă pe secție, precum și 
brigăzilor conduse de tov. 
Scarlat Vasile și Bordei 
Nicolae.

A. MIRCEA 
corespondent

se acorde atenția cuve
nită participării active a 
femeilor în procesul de 
producție, în activitatea 
de gospodărire a orașu
lui, în munca de creștere 
și educare a noii genera
ții de viitori constructori 
ai socialismului.

In cuvîntul ei, tovarășa 
Ciuceanu Sanda președin
ta comitetului regional al 
femeilor a mulțumit fe
meilor din orașul nos
tru pentru aportul deose
bit ce l-au adus în rea
lizarea sarcinilor trasate 
de partid și guvern, fă- 
cînd un apel călduros 
pentru obținerea unor re
zultate și mai bune în 
cinstea celui de-al IlI-lca 
Congres al P.M.R. și a 
zilei de 1 Mai.

După discuții, a ur
mat alegerea comitetului 
orășenesc al femeilor și a 
delegatelor pentru confe
rința regională.

Ca președintă a fost 
realeasă tovarășa Segato 
Elena.

T. FLORKSA

S-a deschis un nou 
MAGAZIN

Intr-unui din numerele 
trecute, ziarul „Uzina noa
stră" făcea cunoscut citi
torilor săi că, prin grija 
sfatului popular al orașu
lui, în tstrada Voicu Cnea- 
zu se va deschide un ma
gazin alimentar. De curînd 
au fost terminate lucră
rile de amenajare â lo
calului, iar la 28 martie 
a.c. noul magazin apar- 
ținînd O.C.L. Produse ali
mentare, frumos aranjat și 

•bine ■ aprovizionat, a pri
mit pe cei dinții consu
matori.

Azi vă informăm

...Preschimbarea 
buletinelor de 

identitate
Miliția orașului Hune

doara aduce la cunoștin
ța cetățenilor cărora ie 
expiră valabilitatea bu
letinelor de identitate în 
acest an că sînt obligați 
să se prezinte în cursul 
lunii aprilie pentru pres
chimbare. Sînt necesare 
următoarele acte • certifi
catul de naștere, certifica
tul de căsătorie (pentru 
femei), livretul militar 
(pentru bărbați), 2 foto
grafii tip buletin și bu
letinul vechi.

Actele se primesc zilnic 
între orele 7,30—10.

...Modul cum se 
face plata chiriei 

șl prestațiilor 
de serviciu

In urma preluării de 
către sfatul popular (prin 
întreprinderea de gospo
dărire orășenească) a în
tregului spațiu locativ din 
orașul nostru, plata chi
riei, a luminii și presta
țiilor de serviciu se face 
după cum urmează:

— Pentru locuitorii din 
O.M. la biroul din blo
cul 31 (fostul birou de 
locuințe al C.S.H.).

— Pentru orașul vechi, 
la biroul din str Hălmă» 
geanu.

— Pentru Cf.T., cartie
rele Bluming, Bataga și 
Stufit pe str. Mihai Vi
teazul nr. 1 (sediul 
I.G.O.).

Redueînd adausurile 
de prelucrare

O preocupare Însem
nată a colectivului de 
muncitori tehnicieni și in
gineri din secția forje a 
C.S.H. este, aceea de a 
reduce cit mai mult a- 
dausurile de prelucrare. 
La cuplajele intermedia
re de pildă, executed dis
cul cu nervură la flecare 
bucată au redus cîte 8 
kg. de metal. Axele pen
tru roți de la bluming, 
forjîndu-se cu adause 
minime s-a economisit 
numai pe această cale 
100 kg. metal. Exemple de 
acest fel se pot da multe 
din aotlvltatea secției forje,



Actualitatea SPORTIVA
Joc greu la Cărei: In cîteva rînduri

Recolta — Corvinul
1-1 (0-1)

CĂREI (prin telefon) :
La Cărei, in orașul în 

care a jucat echipa noas
tră, ploaia a început să 
cadă la ora 10 de dimi
neață și n-a contenit pînă 
la sfîrșitul partidei. Te
renul pe care s-a desfășu- ' 
rat întîlnirea arăta ca un 
cîmp desfundat

In aceste condiții par
tida a fost grea, cerînd 
eforturi deosebite celor 22 
de sportivi. Corvinul a 
aliniat următoarea forma
ție : Nebela — Niculescu 
II, Nacu, Coiciu — Balint, 
Tătaru — Pop, Anton, Za- 
pis. Radu Tudor, Oprea.

După aspectul general 
al meciului Corvinul me
rită să cîștige, deoarece 
a jucat — atît cit i-a în
găduit starea terenului — 
mai tehnic și a atacat mai 
mult. In special în partea

doua a jocului presiunea 
atacului nostru a fost 
foarte accentuată, partida 
desfășurîndu-se majorita
tea timpului în jumătatea 
de teren adversă.

Localnicii au jucat a- 
desea prea hârbătește. 
Scorul a fost deschis în 
minutul 30 de Radu Tudor, 
care a reluat cu capul în 
plasă o centrare. Egala- 
rea a survenit abia cu 
patru minute înainte de 
fluierul final, la o lovi
tură liberă urmată de o 
învălmășeală. Cei mai 
buni dintre jucătorii noș
tri au fost Nacu, Tătaru. 
Zapis și Radu Tudor, dar 
întreaga echipă merită e- 
vidențiată pentru modul 
cum s-a comportat în 
această întîlnire deosebii 
de grea.

POMPILIU TRIFAN

ale 
Ce- 
fost
ce
de

tur-
fotbal

/\ Ieri a luat sfîrșit în 
Capitală întîlnirea de te
nis de cîmp între repre
zentativele masculine 
R.P. Romîne și R. 
hoslovace. Victoria a 
obținută de sportivii 
hoslovaci cu scorul 
3-2.

A Preliminariile 
neului olimpic de
au continuat ieri. Una din 
marile surprize ale aces
tei competiții, în urma că
reia se vor califica par
ticipantele la întilnirile de 
la Roma, s-a înregistrat 
la Belgrad, unde formația 
olimpică iugoslavă a fost 
întrecută de Israel cu 2-1.

A Un alt rezultat sur
priză, tot în preliminariile 
olimpice: Luxemburg — 
Franța 5—3.

" ■♦♦♦♦"-------------------- - —---- -----

Șantierul I.C.S.H. a ciștigat în penultimul 
Jocul dintre echipele re

gionale Șantierul l.C.S.H. 
și Victoria Hațeg dispu
tat ieri pe stadionul Cor
vinul, nu a corespuns. A 
fost mai mult un joc de 
uzură. Echipa oaspe a ve
nit decisă să obțină un 
rezultat egal și a jucat 
în consecință: s-a apărat 
în 6-7 oameni, iar la îna
intare și-a bazat jocul pe 
contra-atacuri. 
însă n-au tras 
loc. pe poartă, 
ceasta era să

ultimele

s-au re- 
aceastl

minut

Despre pregătirea, comportarea 
și perspectivele echipei de fotbal Corvinul

mai grele întîl- 
pe teren propriu 
deplasare. Disci- 
joc și în afara 

în

înaintașii 
aproape de 
Tactica a- 
dea rezul

tatul așteptat dacă din „în- 
tîmplare" Burlacu nu în
scria un gol în 
2 minute de joc.

Hunedorenii nu 
găsit de loc în
partidă. Ei puteau cîștiga 
fără emoție dacă Burlacu 
și Lapșanschi nu ratau 
copilărește ocazii clare de 
gol. In special ultimul a 
jucat extrem de slab. Oca
ziile avute au fost atît ie 
clare îneît ratările sînt de 
neînțeles. Comportarea ne-

' satisfăcătoare 
Lapșanschi și 
buie pusă în 
lectivului și trași la răs
pundere. Pentru victoria 
greu realizată au mun
cit mult Dăscăliță, Popa, 
Peronescu, Toma și Cis- 
maș.

Hunedorenii, au prezen
tat formația: Coșereanu
— Barta, Cișmaș, Toma
— Dăscăliță, Popa — Pe
ronescu, Bodreanu, Bur
lacu, Lapșanschi, Bîrlad.

a jucătorii,?.
Burlacu tr- 
discutia co-

In cadrul ședinței de 
analiză tehnică asupra 
comportării echipei „Cor
vinul", participantă în 
categoria B la fotbal și 
fruntașă a seriei a 111-a, 
a reieșit că formația noas
tră a avut în prima par
te a campionatului o com
portare bună, dovedindu-se 
pregătită din punct de ve
dere fizic și moral. La ca
pitolul tehnică valoarea 
echipei poate fi conside
rată ca satisfăcătoare.

Puterea de luptă și ata
șamentul fiecărui jucător 
față de culorile clubului 
au decis în favoarea noas
tră cele 
niri atît 
cît și în 
plina în
jocului s-a reflectat 
mod pozitiv în compor
tarea generală a echipei 
iar poziția de fruntaș al 
seriei respective impune 
sarcini de mare răspun
dere pentru returul cam
pionatului care a înce
put de două săptămîni.

In pregătirea jucători
lor în perioada de între
rupere a campionatului 
s-a pus accent deosebii 
pe îmbunătățirea condiției 
fizice, pentru a avea o 
bună bază de plecare în 
jocurile din retur. Este 
foarte adevărat că în a- 
cest interval nu s-au pu
tut rezolva în bune con- 
dițium sarcinile care ne 
reveneau din punct de 
vedere al ridicării valo
rii tehnice și tactice de

ansamblu, deoarece tere
nul a fost impracticabil 
(acoperit cu apă) încă 
de la data de 25 februa
rie, așa îneît am fost o- 
bligați la o întrerupere a 
pregătirilor. Era absolut 
ne esar să avem un teren 
de zgură care ar fi asi
gurat o desfășurare con 
tinuă a antrenamentelor 
Odată cu darea în fo
losință a noului stadion 
această veche dorință a 
fotbaliștilor noștri va fl 
îndeplinită. După cum se 
știe, aici se amenajează 
în spatele tribunei un te 
ren de zgură.

Pregătirea formației, a 
fost făcută pe comparti 
mente, dar în mod nesa
tisfăcător și acest lucru 
s-a observat în compo; 
tarea echipei în jocurile 
amicale și oficiale susți 
nute în ultimul timp. Con 
ducerea clubului „Corvi 
nul" privește cu toată se 
riozitatea acest fapt și a 
luat măsuri de remediere 
din timp. Viitoarele întîl- 
niri vor arăta că fotba
liștii noștri au cîștigai 
mult, însușindu-și o teh 
nică individuală care 
îngăduie să privim 
încredere în viitor.

La baza succeselor
chipei noastre pe care toti 
iubitorii de fotbal din 
Hunedoara le așteaptă, 
trebuie să stea o bună 
pregătire morală și de 
voință. Atîta timp cît e- 
chipa noastră va fi sus
ținută cu dragoste și sim
patie de miile de munci-

tori ai orașului ea nu va 
dezminți încrederea acot- 
datâ și va lupta cu toa
tă hotărîrea pentru a-și 
putea păstra locul frun
taș pe care-1 ocupă. Preo
cuparea de bază este îm
bunătățirea jocului echi
pei și în special a liniei 
de înaintare, unde nu se 
manifestă o bună colab >-

rare și înțelegere între 
posturi.

Privesc cu optimism e- 
voluția formației „Corvi- 
nul" și am convingerea 
că fiecare jucător va lupta 
cu toată ardoarea să păs
treze locul întîi al seriei 
și astfel să promoveze 
în categoria A.

ILIE SAVU 
antrenor

curt

a

Sportul în orașul nostru
pe s

Pe stadionul Corvinul 
avut loc ieri dimineață

întîlnirea amicală de volei 
dintre echipele Corvinul 
și Aurul Brad. Superiori, 
hunedorenii au ciștigat 
ușor cu 3—0. Au jucat 
pentru Corvinul : Pănoiu, 
Stoianov, Iacob, Crișan, 
Bartaș, Dombrovschi, Per-

Ser

ne
Ctl

e

CATEGORIA B

❖
Juniorii echipei Corvi

nul au ciștigat o nouă 
partidă. Ei au dispus de 
echipa Victoria Călan cu 
scorul de 4—1 (2—0). Go
lurile au fost înscrise de 
Kiss, Ghîță, Sîntion și

Hep pentru gazde și Ma
tei pentru oaspeți.

*

Ieri s-a reluat și cam
pionatul orășenesc de fot
bal. In prima etapă a re
turului s-au înregistrat 
următoarele rezultate. Cofa 
structorul — Mureșul 6—1 
(3—1); Șantierul II — Cîm 
pia Zlaști 3—1 (1 — 1); 
Siderurgia — Șantierul 
IV 5—3 (1—3). Derbiul 
etapei disputat între Tur
nătorie și Bluming a fost 
câștigat de prima forma
ție cu 1—0 (0—0).

♦ ♦

Boxerii se afirmă
boxerii Tudor Nicolae și 
Ichim Nicolae. La cate go- < 
ria pană Ichim N. fiind 
accidentat a pierdut la 
puncte în fața lui I. Pop 
Oradea.

Tudor N. a boxat

Boxerii clubului sportiv 
„Corvinul" au obținut re
zultate bune în întilnirile 
oficiale din acest an. La 
faza finală a campionatu
lui republican de califi
care, ce s-a desfășurat la 
Bacău, au participat și

Categoria A
Rezultatele tehnice ale etapei de ieri; 
C.C.A. — Rapid București 1-1 (0-0). 
Dinamo Buc. — Progresul 0-1 (0-1). 
Farul G-ța — Steagul roșu 2-0 (2-0). 
U.T.A. — Dinamo Bacău 3-0 (2-0). 
Jiul — Petrolul Ploiești 
Știința Cluj — Minerul

0-0.
1-1 (1-0).

— Din. Suceava 1-1
— C.S.M.S. Iași 1-1
— Pr. Ploiești 3-1 

Iași — Rul. Bînlad 2-0
Rădăuți — Gl. Bistrița 0-1 
C-ța — Unirea Focș. .1-1 
Buc. — Foresta Fălt. 8-0.

ETAPA

1. C.C.A. 17 12 2
2. Steagul roșu 17 7 8
3. U.T.A. 17 7 5
4. Din. Bacău 17 7 5
5. Farul 17 8 3
6. Petrului 17 6 5
7. Știința Cluj 17 5 n

8. Rapid 17 5 5
9. Dinamo Buc. 17 3 9

10. Progresiui 17 5 3
11. Minerul 17 4 5
12. Jiul 17 2 5

3
2
5
5
6
6

23 : 22—15
20 : 21 = 15
26 : 31 = 13
20 : 30—13

Victoria Buzău 
C.F.R. Pașcani 
Dinamo Galați 
Unirea
C.S.M.
S.N.M. 
Știința

1. C.S.M.S. Iași
2. Din. Galați
3. Știința Buc. 

Unirea Iași 
Prahova PI. 
Din. Suceava 
Rul. Bîrlad 
S.N.M. 
Foresta 
C.F.R.

40 : 20-26
38 : 26=22
20: 18-19
23 : 21 —19
26 : 24=19
25 : 18—17

5 24 : 28-17
7
5
9
8
10 12:38—9

VIITOARE :
Minerul Lupeni — C.C.A.
Steagul roșu — Jiul
U.T.A. = Progresul
Rapid — Farul
Dinamo
Dinamo

Germană.
trolitl are

Bacău — Știința Cluj 
București joacă în R.

Jocul dinamoviștilor cu Pe- 
loc miercuri 13 aprilie.

D.

4.
5.
6.
7
8.
9.

10.
11. Gloria
12. Unirea
13. C.S.M.
14. Vict. Buzău

C-ța
Fălt. 

Pașc. 
B-ța 
Focș. 
Răd.

ETAPA

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15

12 2
2
3
3
6
6
2
5
5 6
5 6

1 49 : 12=26
2 33 : 14=24
5 32 : 14=17
5 20 : 15=17
4 25 :20=16
4 18 : 18=16
7 13 : 23=14
6 17 : 19=13

11
7
7
5
5
6
4
4
4

5 2 8 14 :• 20=12
1
4
2

8 6
2 9
5 8

15:31=10
17 : 39=10
15 : 28= 9

VIITOARE :

Dinamo Galați — C.S.M.S. Iași; 
Știința Buc. — Victoria Buzău ; Uni
rea Iași 
Fălticeni 
mentul 
Prahova
Gloria Bistrița — S.N.M.

— Unirea Focșani; Foresta
— C.S.M. Rădăuți ; Rul- 
Bîrlad — C.F.R. Pașcani ; 
Ploiești — Dinamo Suceava;

Constanța.

Seria a-ll-a
Știința Tim. — Știința Cv. 2-0 
C.S. Craiova — Poiana Cîmpina 1-0 
Carpați Sinaia — C.F.R Tim. 1-0 
Din. Pitești — Drubeta T. Sev. 3-1 
C.S.M. Reșița — Metalul Titani 1-0 
Metalul Tîrg. — Flacăra Moreni 5-1 
Met. Oț. Roșu — Dinamo Obor 0-1.

1. Știința Tim.
Poiana Cîmp.
Din. Pitești 
Dinamo Obor 
Flac. Moreni 
C.F.R. Tim.
Știința Cv.
Met. Titani
Drub. Tr. S.
C.S. Craiova

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. C.S.M. Reșița
13. Metalul Tîrg..
13. Met. Oț. Roșu
14. Carpați Sin.

ETAPA

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
7
8
8
8
6
7
7
4
4

3
4
2
2
1
4
2
1
5
5

5 2
2
2
3

5
4
3

2
4
5
5
6
5
6
7
6
6
8
8
9
9

32 : 12=23
19 : 14=18
25 : 22=18
19:21 = 18
21 : 23=17
26 : 16=16
19 : 18=16
20 : 19-15
20 : 21 = 13
18 : 20=13 
20: 26=12
25 : 27—12 
19:32-10
16 : 28= 9

VIITOARE :

O. S. Craiova;

Pitești;
Tîrgo-

Dinamo Obor
Flacăra Moreni — Știința Timișoara; 
Poiana Cîmpina — Dinamo 
C.F.R. Timișoara — Metalul
viște; Metalul Oțelul roșu — Drubeta 
Tr. Severin; Carpați Sinaia — Meta
lul Titani; Știința Craiova — C.S.M. 
Reșița.

Rapid Cluj — C.F.R. Arad 2-1
Gaz Met. Med. — A.S.A. Sibiu 1-1 
A.M.E.F.A. - C.S.M. B. Mare 1-1 
Recolta Cărei — Corivinul Hun. 1-1 
C.S. T. Mureș — Tr. O. Stalin 
Chimia Făg. — C.F.R. Cluj 21 
C.S. Oradea — Ind. S.

1. Corvinul
2. A.S.A. Sibiu
3. C.S.M. B. M.
4. C.S. Oradea
5. A.M.E.F.A.
6. Recolta Cărei
7. C.F.R. Cluj
8. Ind. Sîrmei
9. Gaz Metan

10. Rapid Cluj
11. Tr. O. Stalin
12. Chimia Făg.
13. C.S. Tg. /Mureș
14. G.F.R. Arad

------aritmii joc cu Gh.
* biceanu-Iașt. După ce in 

primul rund a fost la po
dea, Tudor și-a revenit și 
a ciștigat prin abandon 
în repriza a doua. In fi
nală el a întilnit pe Ghiță 
Ălex. (Ploiești). Mai ru
tinat ploieșteanul a ciști
gat la puncte. Clasindu- 
se pe locul II, la catego
ria mijlocie, Tudor N. a 
obținut norma de boxer 
de categoria I-a.

Un alt tinăr boxer ca
re se afirmă este Florin- 
caș Ioan. El a ciștigat 
toate întilnirile susținute 
pînă acum in cadrul tur
neului de calificare. Mii- 
ne el va avea de trecut 
încă un obstacol, cel mai 
greu. Pentru a ciștiga ti
tlul de campion al țării, 
la juniori, Florincaș va 
trebui să iasă victorios în 
două partide. Antrenorul 
său, Gh. Lungu, și-a ex
primat convingerea că 
Florincaș poate trece cu 
succes și acest ultim exa
men.

1-0

C. T-zii 3-1.

2 35 : 13=22
2 29 : 16=18

15 9 4
15 5 8
15 6 6 3 27 : 15=18

15 8 2 5 26 :: 21=18
15 8 2

6 4
7
4
4
4
3
5
5

15
15
15
15
15
15
15
15
15 3

1
6
6
5
6
2
1
3

5 16 : 16=18
5 25:26=16
7 23 : 18=15
5 24 : 22=14
5
6
6

19 :24=14
16 : 23=13
16 : 17=12

8 20 : 31 = 12
9 12:34—11
9 12 : 24- 9

ETAPA VIITOARE!

Tr. Or. Stalin — Recolta Cărei; 
C.S.M. Baia Mare — Rapid Cluj; 
C.S. Oradea — Corvinul Hunedoara; 
C.F.R. Cluj - A.M.E.F.A. ; Ind. S. 
C. Turzii — Gaz Metan Mediaș; 
C.S. Tîrgu Mureș — A.S.A. Sibiu: 
C.F.R. Arad — Chimia Făgăraș.
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