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în 21 de zile

de

Ii- 
de tin

- 2.090 tone oțel Ălar- 
și electric.

Fruntași 
în acțiunile 
patriotice

HUHFOOARA SI Al SFATULUI POPULAR OCASENESC

Colectivul centrului de 
colectare a sîngelui din 
>rașul nostru desfășoară 
o muncă rodnică pentru 
apărarea sănătății oame- 
nlor.

In foto: sora Grama 
daria transportă flacoa- 
ele cu sînge conservat 

jata pentru a fi expedia
te centrelor spitalicești 
lin regiune.

In urma chemării co
lectivelor celor 19 între
prinderi din țară, siderur- 
giștii hunedoreni au in
tensificat mult întrecerea 
^^alistă. Numai în pri- 
^K21 de zile ale lu- 
nîT .Șrilie ei au redus 
prețul de cost, după cal- 
cu.e operative,

— 62 lei pe 
fontă la secția

cu:
tona de
I-a fur-

lei pe 
secția

tona de
H-a fur-

Reșița comunică:
In întrecerea socialistă pentru sporirea producției 

de metal și obținerea de economii în cinstea zilei 
de 1 Mai și a celui de-al III-lea Congres al parti
dului nostru, reșițenii au obținut următoarele rezul
tate de la începutul anului și pînă în preznet :

^knumi ea
produselor

Indep ini ea 
planului

Real’zarea 
indicilor de 

utilizare

Economii 
la preț de 
cosi/tOnă

Cocs 95.2 la suta 9,36 la 8 n£ 5,58 lei

Fonfă 105 „ 103,20 „ 66,79 „

Oțel Martin 106 101,56 „ 24,56 i*

Laminate 107 — —

Majoritatea șoferilor din cadrul LC.S.H.-ufa' 
caută să prelungească du aia de funcționare a ma
șinilor pe care lucrează. Șl șoferul Bodea Florian 
îngrijind mașina cit mai bine a reușit ca timp de 
un an de zile să nud facă nici o reparație și să 
parcurgă 48.000 km.

— 2,60 lei pe tona 
minate la laminorul 
800 mm.;

— 29 Iei pe tona
laminate (laminorul blu- 
ming).

In aceeași perioadă si- 
derurgiștil au Îmbunătățit 
indicii de utilizare la cup
toarele Martin și de coc
sificare cu peste 3 la sută, 
la furnalele 5—6 cu 14,9 
la sută, dînd peste plan

— 1.219 tone cocs me
talurgic ;

— 2.356 tone fontă ;

de
ia-

Membrii brigăzii 
muncă patriotică de la 
minorul „Trio" s-au dove
dit în repetate rînduri a 
fi cei mai harnici în pro
cesul de producție și cei 
mai săritori atunci cînd 
organizația U.T.M. a în
treprins vreo acțiune. Ast
fel, la acțiunile întreprinse 
în scopul sprijiniriii efor
turilor oțelarilor, membrii 
acestei brigăzi au col ctat 
de la începutul anului și 
pînă acum o cantitpte de 
peste 100.000 kg. fier 
vechi. Din această canti
tate, 50.250 kg. a fost co
lectată numai în ziua de 
20 aprilie a. c. unde în 
mod do»sebit s-au eviden
țiat tinerii Mitu Ioan, A- 
mariei Alexa"dru, Rupea 
F.ugen si alții.

JUVERDEANU IOAN 
corespondent

Consumuri
sperifice reduse

Colectivele de muncă 
ale șantierelor 2—4 mon
taj de la I C.S.H. au obți-
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Angajamentul in între
cere luat de cccsari la 
început de an șl reînnoit 
in cinstea celui de-al 
Hl-iea congres al Parti
dului este de 17.000 tone 
cocs metalurgic peste 
prevederile planului. Din 
această cantitate colec- 
'vui uzinei cocso-chimice 
a realizat in intervalul 
1—22 aprilie 1219 tone.

In ansamblul de secții 
și diviziuni de lucru ale 
cocseriei, secția pregăti
rea cărbunelui este nu 
numai cea dinții in suc
cesiunea operațiilor de 
transformare a cărbune
lui în cocs, dar și una 
dintre cele mai impor
tante. Mecanizarea pro
ceselor muncii este aici 
deosebit de intensă, ki- 
'ometri întregi de bandă 
transportoare duc căr
bunele de la un siloz la 
altul, de la un concasor 
la altul — în fiecare 
schimb lucrează puțini 
oameni. Ceea ce deter
mină, însă, rezultatele 
muncii acestora este bu- 

nut in primul trimestru al 
acestui an aproape 2 mili
oane lei economii. Ceh 
mal însemnate economii au 
fost înregistrate de șan
tierul nr. 3, prin reducerea 
cheltuielilor la energie c- 
lectrică cu 4,01 la sută, la 
combustibil cu 19,70 la 
sută, la lucrările de ame
najare și reorganizare a 
șantierului cu 2126 Ia su
tă, etc.

♦♦

Echipele de oțeluri 
străduit și se străduiesc 
peste plan. Dar oțelarii 
însemnate succese stnt 
Asvald. Ei au dat de la
în prezent 666 tone oțel peste plan și au elabo
rat 55 șarje rapide.

in secția de pregătire 
a cărbunelui

na lor calijicare tehnică, 
hărnicia și devotamentul 
lor.

Sini trei schimburi la 
secția de pregătire a 
cărbunelui. Le conduc 
maiștrii Dombrovshi Mi
hail, Grozăvescu Gheor- 
ghe și Vasiloni Horia. 
Cîteșitrei sini tineri, fapt 
semnificativ, dar firesc, 
dacă ne gîndim că în
săși meseria de coc sar 
— ca toate specializări
le ei intermediare — 
este nouă la Hunedoa
ra, împlinește curind șa
se ani. Aceste schimburi 
se află în întrecere pen
tru calitate și produc
ție sporită. Criteriile în
trecerii cuprind in afa
ra acestor două puncte 
esențiale și prevederi 
auxiliare (activități sin
dicale, respectarea nor
melor de protecția mun
cii etc.). Iar primul loc

——  ■ ♦♦ ■ ' ■ —

PLENARA 
comitetului orășenesc de partid

Vineri după masă a a- 
vut loc în sala C.F.U. din 
combinat ședința plenară

din O.S.M. secția l-a s-au 
să dea tot mai mult oțel 
care au ouanut cele mai 
cei din echipa lui Clusch 

'începutul anului și pînă

este totdeauna greu de 
stabilit, fiindcă toți se 
străduiesc să-l ciștige,și 
cifrele care confirmă re
zultatele înregistrate stnt 
foarte apropiate. In luna 
trecută, printr-o muncă 
mai organizată, fruntaș In

Zile de întrecere

întrecere a fost schimbul 
condus de maistrul Gro- 
zău eseu Gh. Dar pentru 
luna în curs, pină astăzi, 
schimbul tovarășului 
Dombrovschi Mihai a în
scris rezultatele superioa 
re atît la cifra de pro
ducție, cît și în ce pri
vește calitatea cărbune
lui.

La groapa de cărbune 
lucrează mecanicul Ca
nă Nicolae, candidat de 
partid. El știe că de 
priceperea și grija cu 

a comitetului orășenesc de 
paritd. La plenară au par
ticipat peste 200 propa
gandiști, membri ai bi
rourilor organizațiilor de 
bază din combinat, 
I.C.S.H. și oraș.

Cu această ocazie a 
fost analizat felul în care 
se desfășoară învățămîn- 
tul de partid, învățămîn- 
tul politic U.T.M. și învă- 
țămîntul ideologic al ca
drelor didactice.

Referatul a fost expus 
de către tovarășul Frank
furt Tiberiu, secretar al 
ouitetului orășenesc de 

partid, după care au ur
mat discuțiile. Participan- 
ții la discuții au adus o 
contribuție însemnată la 
dezbaterea problemelor ri
dicate

In încheiere a luat cu- 
vîntul tovarășul Colcerit 
Aron prim-secretar al co
mitetului orășenesc de 
partid, care a clarificat 
unele probleme și a dat 
o serie de indicații pre
țioase.

care muncește depinde 
sortarea în bune condi- 
țiuni a cărbunelui și se- 
micocsului care vor 
intra in ciclul de pregă
tire a cocsului, „pîinea 
furnalelor". In subde,- 
pozitul de cărbune, silo
zurile grele, aliniate si
metric, nu trădează nici 
un zgomot, nici o miș
care. Doar banda trans
portoare umblă ritmic 
pe role. E ora 9,45 și 
dozatorul Căta Alexan
dru ia o probă de căr
bune măcinat. O cintă- 
rește liniștit, îi aprecia
ză ca un cunoscător 
granulația și ișl vede 
mai departe de lucru.

La dozare întilnim alt 
tovarăș destoinic. Este 
dozatorul șef din acest 
schimb, comunistul Chi- 
țimia State, organizator 
al grupei de partid. 
Munca lui este să con-

CULTURALA

A Ansamblul artistic 
al sindicatului sanitar lo
cal Reșița a prezentat sîm. 
bâtă pe scena casei oră
șenești de cultură specta
colul artistic muzical „Tra
tamente... tratamente".

A Marți 26 și miercuri 
27 aprdie, colectivul Tea 
trului de Stat „Valea Jiu
lui" petroșani va prezenta 
la orele 20,30 în sala casei 
orășenești de cultură co
media lui Moliere „Vicle
niile lui Scapin".

A Teatrul Armatei din 
București, într-un Iun? 
turneu prin țară, a jucat 
ieri pe scena din orașul 
nostru piesele „Fîntîna 
Blanduziei" de Vasile A- 
lecsandri — în rolul lui 
Horațiu, Artistul Poporu
lui George Vraca — și 
„In numele revoluției" de 
Mihail Șatrov. Publicul 
hunedorean a răsplătit cu 
vii aplauze creația lui 
George Vraca, Artist al 
Poporului și realizările 
celorlalți artiști ai Tea
trului Armatei.

A Pe ecranele cinema 
tografelor :

— Sala „Victoria" de la 
28.IV - 2.V - „Părinți 
și copii" — film sovietic.

— Sala „Maxim Gorki" 
de la 28.IV — 2 V -„La 
răscruce de drumuri" — 
flim cehoslovac.

— Sala „Fiiimon Sîr- 
bu" 28.1V — l.V — „Sitn 
paticul nostru doctor" — 

film sovietic.

troleze amestecul ,ntu 
necat care circulă neîn
trerupt pe benzi 5 
intervină in cazul unor 
eventuale neajunsuri.

Un ultim popas la 
secția de concasare fi
nală ne îngăduie să-l 
cunoaștem pe Neaga 
Vasile, care ne asigură 
că postul lui este unul 
dintre cele mai principa
le ale secției — de gra
nulația fină pe care o 
asigură cărbunelui de
pinde calitatea viitorilor 
piloți de cocs.

Care va fl rezultatul 
întrecerii între cele trei 
schimburi din secția pre
gătirea cărbunelui la 
sflrșitul lunii? Comuniști 
și utemiști; tovarășii care 
conduc și supraveghea
ză migăloasa muncă 
din secție, asigură că va 
învinge cel mai bun 
și va cîștiga prin a- 
ceasta ideea întrecerii 
socialiste, fiecare din
tre ei, uzina întreagă.

M. Iancu
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Hărnicie și iscusință Întîlnirile de joi 
ale medicilor

Cei ce-l cunosc de mai 
mult timp, obișnuiesc să-l 
s'ună „veteranul". Și zi
cala oamenilor are tihni 
ci. Comunistul Șimon Ion 
lucrează la I C.S.ll, de a- 
proape un deceniu, Am- 
l renta priceperii și Hărni
ciei lui a rămas in monta
jul mcledic al multor obiec
tive industriale 'noi, con
struite în Hunedoara — 
fabrica dc aglomerare, 
uzina coc so-chi nucă, fur 
nalele S—6. termocentra
la nr. laminorul bla
ming...

Acum. muncește la 
construirea celei de a 
doua părți a oțelăriit 
„Filimon Sirbu“, in ca
drul șantierului II montaj. 
Pentru iiotârirca lut in 
producție îl apreciază toți 
oamenii. Despre una din 
faptele sale bune poves
tește acum tovarășul in
giner Cristescu Petru.

„...Trebuia să începem 
înuelirea halei și n-a
veam oameni. Ce-i drept 
mai pxistau pe ici — colo 
cite unul care '.se pricepea 
la asamblarea tablei on
dulate. Așa că m-am a- 
dresat tovarășului Șimon 
Deși nu cunoștea toc
mai bine tinichigeria (căci 
Specialitatea sa de bază 
este montor de piese grele) 
totuși a acceptat fără șo
văire. Tot dînsul a fost 
acela care a mai atras 

-------------------  ♦«
EXCURSII

De la 1 Mai, filiala O.N.T. Carpați din orașul 
nostru organizează mai multe excursii peniru oa
menii muncii hunedoreni care doresc să petreacă o 
zi iu mijlocul frumuseților naturale ale regiunii, sau 
în alte localități cunoscute ca puncte turistice. Ast
fel vor fi vizitate cabanele Baleea și Pietrele din 
masivul Retezat. lorodatâ se primesc înscrieri pentru 
o excursie pe traseul Păltiniș — Sibiu, cu autobusu

La 13 mai excursioniștii vor pleca tot cu un a- 
utobus „Chausson" pentru trei zile pe o rută care 
va cuprinde vizitarea Si’milui (muzeul Bruckenthal, 
grădina’ zoologică etc.) Orașul Stalin, Predeal, Si
naia, cota 1.400 și Castelul Peleș. înscrierile și 
orice informații suplimentare la filiala O.N.T. Car
pați Hunedoara, în fiecare după-amiază între orele 
17—19.

și pe alții să muncească 
tn zona de acoperire a 
halei..."

Astfel s-a constituit c 
brigada. Conducătorul a- 
cesteia a. fost numit to
varășul Șimon Ion. Mu 
intii, 'împreună cu mem
bra brigăzii a confecțio
nat prin muncă voluntară 
■diferite scule, ca tragă- 
t >are de buclă, dornuri, 
contrabuterole pentru ni
turi și alte scule prin 
care a economisit suma 
dc peste IjOOO tei Pe ur
mă și-a împărțit efecti
vul de oameni in două e- 
chipe. Una s-a, ocupat de 
asamblarea tablei in pa- 

.nouri de cile 3—4 bucăți, 
iar cealaltă de înșiruirea, 
centrarea și nituirea pa- 

; nourilor pe acoperiș.
Organizată în felul a- 

cesta. munca a avut re
zultate superioare: in lu
na martie de pildă, bri
gada a montat cu 324 
metri palrați mai multă 
tablă peste plan, fiind cla
sată brigadă fruntașă pe 
șantier. Și, odată cu aces
tea, se înțelege că și cî.s- 
tigul fiecăruia a crescut 
la 1.200 — 1.700 lei.

Comunistul Șimon Ion 
nu s-a împăcat însă nu
mai cu ceea ce ă obținut. 
La începutul lunii curente, 
(in evidența producției lu
na se socotește din 24 
pină in 24) și-a luat un 

angajament — să asam
bleze și să monteze in cin
stea zilei de 1 Mai 1.046 
m.p. tablă ondulată la a- 
coperișul halei noilor cup
toare Martin.

Cum intre vorba și fap
ta comunistului nu există 
nici o nepotrivire, acum, 
la finele lunii se constată 
că angajamentul a fosl 
îndeplinit întocmai și 
chiar intr-un timp moi 
scurt cu două zile, .lșc 
știe să muncească tovară
șul Șimon Ion. Hărnicia 
și iscusința lui sini trăsâ- \ 
furi înaintate, formate în i 
procesul de muncă al aii -) 
tor ani. Iile se oglindesc 
șt in alte succese obținute] 
cu întreaga brigadă: 2.700: 
m.p. tablă zincată a fost | 
montată ptnă acum pe a-ț 
coperișul halei noii oțelă-\ 
rit i

V. DRAGOMIR
--------------------------------

De curind policlinica orașului nosiru a fost în
zestrată cu numeroase aparate tehnico-sarntare prin
tre care și două scaune stomatologice.

In foto: Dr. Miștoi lucrtnd latinul din aceste 
două scaune.

de la p
Din luna decembrie a 

anului trecut s-a stator 
nicit la Policlinica nr. 1 
de întreprindere a C.S.H. 
și I.C.S.H. un obicei. Cir 
scopul de a prezenta și 
discuta diferite capitole 
de patologie medicală, me
dicii din această policli
nică se întîlnesc în fie
care joi. La aceste con
sfătuiri iau parte și unii 
medici șefi de secții din 
spitalul unificat Hune
doara, pentru a îmbina 
și cunoaște mai bine — 
și unii și ceilalți — spe
cificul muncii din poli
clinică și cel din diferi
tele servicii ale spitalu
lui.

Sînt prezentate aici ca-

Bătălia pentru obțin: rea a iot mai multă fontă 
peste pian este susținută și de muncitorii care lu
crează la întreținerea a gre gafelor. Printre aceștia se 
numără și comunistul Cărbune Trandafir de la fur
nalul 6 care întreținind agregatele din postul A in 
condiții optime asigură be na funcționare a echipă
rilor de încărcare a furnalului.

oliclinică
zurile măi -dificile și au 
loc discuții științifice cu 
importanță practică reală 
pentru bolnavi cit .și pen
tru medici. Problemele 
dezbătute pînă în prezent 
sînt multiple, variate. 
S-au făcut de asemenea 
și exemplificări de filme 
radiografice, scheme, etc. 
Importanța acestor întil- 
niri constă în ridicarea 
continuă a nivelului pro
fesional medical, îmbună- 
fățindtt-se astfel asisten
ța medicală a oamenilor 
muncii din orașul nos
tru.

------ -------------------- ------ -—.—-------

Activitatea de zi cu zi a comitetelor de secție 
în sprijinul producției

Comitetul sindical din 
combinatul siderurgic Hu
nedoara s-a preocupat de 
organizarea unei activi
tăți multilaterale în di
recția îmbunătățirii mun
cii culturale de masă, de 
legarea ei mai strînsă 
de problemele producției. 
Planul de muncă pe a- 
cest al doilea trimestru 
al anului 1960 cuprinde 
obiective interesante pen
tru realizarea cărora co
mitetul sindical din C.S.H. 
a vădit în ultima vreme 
o preocupare deosebită. 
Intre aceste obiective un 
loc de seamă îl are mun
ca pentru stimularea și 
sprijinirea permanentă a 
întrecerii pe profesii.

In cîteva din secțiile 
de bază ale combinatu
lui, cum sînt cele două 
oțelării Martin, la furna
lele vechi șî noi, ori la
minoare, pot fi arătate 
fapte ce dovedesc cu pri
sosință că desfășurarea 
Întrecerii pe profesii asi
gură succesul îndeplini
rii sarcinilor de plan stl- 
mulînd pe fiecare munci
tor să lupte pentru găsi-

comitetului de 
fost astfel

rea și punerea în valoa
re a noi rezerve . interne, 
pentru realizarea de eco
nomii tot mai însem
nate.

La secția O.S.M. II, 
spre exemplu, problema 
organizării în bune c.ou- 
dițiuni a întrecerii pe pro
fesii a stat în centrul a- 
tenției 
secție. Au 
stabilite criteriile pe ba
za cărora să se desfă
șoare întrecerea. Apoi a- 
cestea au fost dezbătute 
pe larg în consfătuirile 
de producție, în adunările 
snidicale. Aceste criterii 
au fost discutate, de ase
menea, în fiecare grupă 
sindicală. Organizația de 
partid a sprijinit intens 
extinderea întrecerii pe 
profesii. In acest sens a- 
gitatorii au fost instruit! 
în mod special și munca 
lor în această perioadă 
s-a axat îndeosebi pe di
feritele probleme ce le 
ridica noua metodă. Este 
neîndoielnic faptul că la 
popularizarea ei, a foloa
selor pe care le aduce, 
a contribuit și întrebuin

tonne cunijes- 
vizual^Mn- 

intensă/^^l 
lucrurilor ^bu

țarea altor 
te agitația 
cretă și 
stimularea
ne și criticarea lipsurilor 
prin intermediul brigăzii 
artistice de agitație. In 
prezent fiecare muncitor 
din acest colectiv harnic 
luptă pentru ca echipa 
ori brigada din care face 
parte să obțină titlul de 
„cel mai bun“. Neîndcpli- 
nirea unuia dintre criterii 
— care prevăd îndeplini
rea planului de producție, 
realizarea sortimentului pe 
zi, durata medie pe șar
ja cea mai mică, durata 
medie de încărcare maxi
mă de 2,15 ore, realizarea 
celor mai înalți indici — 
duce Ia penalizarea ori 
descalificarea totală a e- 
chipei.

Pentru 
decade ale lunii 
titlul de „cea mai bună e- 
chipă de topitori“ revine 
echipei comunistului Brîn- 
zei Mihai și celei a ute- 
mistului Stîngă Dumitru

B. DAMIANOIU 

primele^^iă

aprilie

(Continuare în pag. IV.a)

La Hunedoara începe
rea lucrărilor la un nou 
bloc este urmărită cu mul
tă curiozitate. La prima 
vedere această curiozitate 
pare ciudată. S-a cons
truit atîta la Hunedoara 
îneît noul oraș s-a extins 
pînă cînd a atins cu ho
tarul său satul Suituri. 
Constructorii lucrează a- 
cum la blocul nr. 116. Un 
calcul sumar ne spune că 
pină acum s-au construit 
mii de apartameme. Atunci 
ce curiozitate mai poate 
fi pentru un hunedorean 
începerea lucrărilor la un 
nou bloc ? Ce noutăți ar 
mai putea să-ți oîere a- 
ceastă operație care de 
mai mulți ani a devenit 
un fapt obișnuit?

Dar, hunedorenii nu se 
dezmint. Ei descoperă no
ul in orice lucru pe care-1 
fac. I'aptul ce vreau să-l 
povestesc s-a petrecut la 
începutul acestei săptă- 
mîni pe șantierul unde se 
construiește centrul nou
lui oraș Hunedoara. Cit 
este de mare cîmpia din

tre clădirea nouă a poș
tei și impunătorul teatru, 
s-au înălțat pe ea zeci de 
blocuri. Cvartalul acesta 
cuprinde aproape 700 a- 
partamente. Printre aces
te blocuri au mai fost, 
cine știe de cînd, cîteva 
bărăci. Pe locul acestora 
se înalță acum blocul 89. 
Primele lucrări au înce
put recent.

La drept vorbind blo
cul 89 este la fel ca toa
te celelate construite in 
vecinătatea sa. Are tot 24 
de apartamente, cu balco
nașe, cu geamuri mari, 
gata să primească toată 
lumina soarelui. Deosebit 
este însă faptul că acest 
bloc se va construi din 
materialele economisite la 
celelalte blocuri ce se 
înalță în acest cvartal și 
prin munca voluntară a 
constructorilor și tinerilor 
din brigăzile de muncă 
patriotică din orașul Hu
nedoara...

...Ședința aceea va ră- 
roîne mult timp în amin

tirea constructorilor. Ca 
și siderurgiștii construc
torii vorbesc puțin. Au un 
fel comun de a-și manifes
ta bucuria pentru un lu
cru bun. Ei lasă faptele 
ca să vorbească. Roșianu 
ștefan este responsabilul 
unei brigăzi de zidari — 
tencuitori. Este cea mai 
bună brigadă de pe șan
tier. La ședință, după ce 
s-a consultat cu ortacii 
din brigadă Roșianu Ște
fan a cerut cuvîntul.

— Lucrăm și noi la 
blocul 89, a spus el, ne 
angajăm să executăm vo
luntar 10.000 metri pa- 
trați tencuieli interioare. 
Alîf am avut de spus.

Și calm s-a așezat pe 
scaun lingă ortacii în nu
mele cărora vorbise. S-a 
ridicat să vorbească și 
Căprarii Teodor care con
duce o brigadă de fierari 
betoniști.

„Pentru construcția blo

LOCO E> S®
cului trebuiesc 13.000 kg. 
de fier beton. Ei bine, 
brigada noastră se anga
jează să formeze și să 
modeleze prin muncă vo
luntară 6.200 kg fier be
ton Și ne mai angajăm 
ca lucrarea să He gata 
la termenul stabilit pen-

Carnet de reporter

tru ca zidarii să nu aibe 
greutăți din partea noas
tră."

Angajamentele acestea 
au avut darul să „încăl
zească" sala, așa cum s-a 
exprimat secretarul de 
U.T.M. In mijlocul sălii, 
acolo unde erau dulgherii 
s-a produs rumoare. Cre
ioanele alergau grăbite 
pe carnețele. Se făceau 
calcule. Șî după numai 
cîteva minute șeful unei 
brigăzi, Sonleiter Samoiiă, 
s-a înscris la cuvînt,

— Noi am hot Irit să 

executăm voluntar 320 
metri patrati de cofraje 
și 334 metri patiați de 
șarpantă. Atit cofrajele cit 
și șarpanta pe care le vom 
lucra vor fi din lemn pe 
care-1 vom economisi la 
alte lucrări.

Pentru noi străinii care 
participam la ședința a- 
mintită era clar acum cum 
se va construi blocul 89. 
Mai râmînea să aflăm 
sursa sau mai precis felul 
în care se vor economisi 
materialele necesare con
struirii blocului. Bănuiam 
că s-au făcut calcule a- 
mănunțite. Convorbirea a- 
viită cu inginerul Fira Ște
fan șeful adjunct al șan
tierului a avut darul să 
ne lămurească pe deplin.

—• Mai întti trebuie să 
vă spun că zidarii noștri, 
dulgherii, fierarii betoniști 
au calculat totul pină la 
bucata de cărămidă. Vă 
dau un singur exemplu, 

Dulgherii au confecționat 
panouri de cofraje de diîe- 
rite dimensiuni care se 
folosesc de 16 ori în loc 
de 12. Asta înseamnă o e- 
conomie de cherestea de 
cca. 36 la sută. Pentru ca 
să vă dați seama de e- 
conomia reală vă mai pot 
spune că in acest an noi 
executăm aproximativ 
80.(100 metri patrați ae 
cofraje.

Așa dar construcția blo
cului 89 începe de fapt o- 
dată cu celelalte. La fie
care bloc, conform anga
jamentului, constructorii 
trebuie să economisească 
un apartament. Pen
tru fiecare material în 
parte constructorii au gă
sit cîte o soluție de eco
nomisire. La parchctare 
de pildă pînă nu de mult 
se folosea dușumeaua oar 
hă din seîndură. Acum 
parchetul se montează pe 
beton cu rumeguș fapt ce 
duce la realizarea unei 
economii în valoare de 
cea. 10 000 lei la fiecare 
Mec. Și zidarii au găsit 

o soluție interesantă șt 
economică. Schimbînd in
dicația proiectului la zi
dăria de 25 cm. cu echi- 
\aient din cărămidă ei 
realizează la fiecare metru 
cub de zidărie o economic 
de 28 lei. Și exemple de 
acest fel se pot da multe.

★
Intre blocurile nutri 

chiar lingă șoseaua prin
cipală care duce spre <>- 
rașul muncitoresc se lu
crează la un nou bloc.

In față, chiar lingă fun
dații se află un panou 
mare pe care stă scris: 
„Blocul 89 va fi construit 
din materiale economisite".

Plecînd de pe șantier 
am parcurs însemnările 
făcute. Intr-adevăr blocul 
89 este deosebit .Este ro
dul inițiativei patriotice .t 
constructorilor hunedoreni 
și totodată răspunsul lor 
la colectivele întreprinderi
lor din țară la întrecerea 
pornită în cinstea celui de
al III-Iea Congres al parti
dului nostru.

MIRCEA NEAOD j
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Viata de partid

CALITATEA PRODUSELOR
în atenjia organizației de bază

Este cunoscut faptul că 
problema îmbunătățirii 
calității oțelului a consti
tuit recent obiectul unei 
ședințe de partid, cu care 
ocazie colectivul oțelăriei 
electrice a fost aspru cri
ticat pentru deficiențele 
manifestate în acest sens. 
Trăgînd învățăminte din 
concluziile acestei ședințe, 
organizația de bază de 
la oțelăria electrică a tre
cut la luarea unor mă
suri pe linie de partid, 
spre a veni în ajutorul 
conducerii secției pentru 
îmbunătățirea calității o- 
țelului.

Astfel, 
bază a 
ducerii
să organizeze săptăminal 
cîte o ședință școală. In 
aceste ședințe la care 
participă șefii de schimb, 
maiștrii, șefii de echipă și 

dezbat problemele 
eț^ții oțelului, abaterile 
săvîrșite de la procesul 
tehnologic de către parti
cipant, după care șeful
secției tovarășul Niță

organizația de 
recomandat con- 
tehnice a secției

------------------------- ♦♦

Peste sarcina 
a prețului

Colectivul de muncă al 
grupului de șantiere r.r. 
2 construcții 1.C.S.H. a 
raportat zilele trecute că 
în cursul trimestrului 1 a 
realizat peste sarcina pla
nificată de reducer.e a 
prețului de cost 118.000 
lei economii, față de

La muncă
♦ ♦

Mobilizate de către co
mitetul sătesc al femeilor 
din suburbia Zlaști, un 
mare număr de țărănoi 
muncitoare au efectuat 75 
ore de muncă voluntară 
pentru curățirea pășunii. 
S-au evidențiat tovarășele

Mișcarea inovatorilor 
și-a adus in ultimul timp 
o largă contribuție la 
lupta colectivelor între
prinderilor noastre de a 
obține produse mai mul
te și mai -ieftine. Așa de 
pildă, numai in primul 
trimestru al acestui an 

la atelierele C.l .R. Simc- 
ria cele 27 inovații apli
cate au adus substanți
ale îmbunătățiri condiți
ilor de lucru, au redus 
simțitor manopera și au 
înscris economii la pre
țul de cost de peste 
25.000 lei. La I.C.SJL, 
inovatorii prin cele 22 
propuneri aplicate au 
contribuit Cu 1.100. WJ 
lei economii la reduce
rea prețului de cost. De 
asemenea la uzinele 
„Victoria" Călan, ino
vațiile aplicate au adus 
economii în valoare de 
64 000 lei. La C.S.H., ca 
urmare â soluțiilor puse 
in practică care preco
nizează creșterea simți
toare a indicilor de u- 
tilizâre a agregatelor și 
scăderea consumurilor

de 
în

Gheorghe face un instruc
taj asupra felului cum 
trebuie muncit pentru pre
venirea celor întîmplate. 
De pildă, recent s-a ana
lizat cauza : de ce schim
bul condus de inginerul 
Popovici Adrian are cele 
mai multe scurgeri 
boltă ? Se știe că
timpul elaborării este ne
cesară o atentă suprave
ghere insă tocmai aceas
tă supraveghere a fost 
neglijată de către mais
trul Popescu Gheorghe și 
de către prim-topitorii Fei- 
deu Nicolae și Georgescu 
Vasile. Din această cauză 
temperatura în cuptor s-a 
ridicat peste limita admi
să și bolta a început să 
se topească. Ca urinare 
materialul refractar topit 
rezultat din boltă, venind 
în contact cu baia meta
lică. a influențat negativ 
calitatea oțelului. Pentru 
nerespectarea îndatoriri
lor ce le revin vinovății 
au fost teași la 
dere, după care li 
indicații precise

răspun
s-a dat 
despre 

de reducere 
de cost

se anga- 
zilei de I
se da to

loo.ooo lei cît 
jase în cinstea 
Alai- Succesul 
rește creșterii productivită
ții muncii cu 16 la sută, 
reducerii cheltuielilor de 
organizare și manoperă, 
micșorării consumurilor spe 
cifice de material.

voluntară
Elena Simeria, Elisabcia 
Dragei,-Elena Joidiș, Emi
lia Lengyel și Cornelia Io- 
nescu. La această acțiune 
au participat și elevii șco
lii din Zlaști împreună cu 
învățătoarea lor Eliza Cur 
ceseu.

pe marginea unei consfătuiri
specifice s-au înscris oi
nă acum la prețul de 
cost economii de p.sr» 
6 milioane lei.

In cadrul consfătuiri
lor reprezentanților ca
binetelor tehnice, ino
vatorii, organele șiiuil- 
cale din Mr-eprinderi 
își împărtășesc metode 
le de lucru folosite, rea
lizările in domeniul cul
turii tehnice, prin inova
ții care pot fi însușite șt 
generalizate.

Marțea trecută
îndrumarea consiliului 
raional, la C.S.H. a a- 
vut loc prima „Zi a 

. cabinetelor tehnice". Au 
participai reprezentanți 
ai cabinetelor tehnice șt 
inovatori dc la întreprin
derile principale din ra
ionul nostru. Aci a reie
șit faptul, că pentru 
creșterea mișcărji de ino
vații, primul factor este

sub

felul cum trebuie respec
tat procesul tehnologic.

Pentru ca îmbunătățirea 
calității oțelului să fie în 
centrul preocupării tuturor 
salariaților de la oțelăria 
electrică, a fost necesar 
ca în jurul acestei pro
bleme să se facă o agita
ție susținută. De aceea 
secretarul organizației de 
bază tovarășul Furtună 
Gheorghe a instruit agita- 

felului cum 
muncească 

In urma 
agitatorii

torii asupra 
va trebui să 
în acest sens, 
instructajului,
Tegu Gheorghe, Arabagis 
Dumitru, Dumitrâșeanu 
Cornel, Trocas Nicos, Di- 
moiu Nicolae și alții, au 
trecut la activitate, orga
nized convorbiri pe tema 
calității, la care au par
ticipat peste 40 salariați.

Totodată biroul organi
zației de bază a organi
zat un control riguros a- 
supra felului cum se a- 
chitâ comuniștii de sarci
nile de producție. Din 
constatările făcute a reie
șit că membrii și candi- 
dații de partid sînt însu- 
flețitorii luptei pentru ob
ținerea unui oțel de ca
litate și la un preț de 
cost scăzut. Printre aceș
tia se numără tovarășii 
Dumitrescu Cornel, Olaru 
Dumitru, Sol an Vasile și 
alții, care sînt tot timpul 
la datorie, achitîndu-se 
cu cinste de sarcinile ce 
le revin în 
producție. Dar 
iul efectuat a 
veală că unii 
din schimbul 
cum ar fi tovarășii Brad 
Gavrilă, Pop L. Ioan în 
loc să-și vadă de înde
plinirea îndatoririlor, au 
găsit de cuviință să doar
mă în timpul serviciului. 
Dormind a fost găs»t și 
dozatorul Lupașcu Nico
lae, fapt pentru care el a 
fost chemat în fața secre
tarului organizației de ba-

procesul de 
din contro- 
ieșit la i- 

muncitori 
de noapte

activitatea cabinetului 
tehnic. Pentru îmbunătă
țirea activității cabinete
lor tehnice este necesar 
ca inovatorii să fie a- 
propiați mai mult de 
cabinetele tehnice luciii 
ce se realizează prin re
compensarea stimulated 
a lor, prin rezolvarea cu 
operativitate și compe 
tență a propunerilor, 
prin asigurarea una a- 
gitații vii și susținute in 
jurul mișcării de inova
ții. Pentru rezultate cit 
mai însemnate se pot or 
ganiza concursuri de 
inovații cu teme specifi
ce, între secții și între
prinderi, „Luna inovato
rului" dotată cu premii 
pentru rezolvarea unor 
probleme de importanță 
deosebită in procesul de 
producție.

Delegații întreprinde
rilor raionului nostru in
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precum 
: către 

au 
timp 
elec-

problema 
De exemplu ga- 
perete n-a publi- 
un articol despre 
problemă. Slab 

îmbunătl- 
prin cele- 

agitației 
lozinci 

grupele 
dezbat 

inftuen-

ză, care a reprobat această 
abatere, iar la prima adu
nare generală va fi pus 
în discuția comuniștilor. 
In aceeași ședință va fi 
discutată și abaterea de 
fa disciplina socialistă a 
muncii săvirșită de tova
rășul Trofin loan.

Aceste măsuri, [ 
și altele, luate de 
organizația de bază 
făcut ca în ultimul 
rebuturile la oțelul 
trie să scadă și să se rea
lizeze la prețul de cost o 
economie în valoare de 
460090 lei.

Rezultatele puteau fi și 
mai bune, dacă biroul or
ganizației de bază folosea 
din plin și celelalte mij
loace ce le are la înde- 
mînă pentru a crea o o- 
pinie împotriva lipsurilor 
manifestate în 
calității, 
zeta de 
cat nici 
această 
este susținută, 
țirea calității 
lalte forme ale 
vizuale cum ar fi 
și grafice, iar în 
de partid nu se 
deficiențele care 
țează negativ calitatea o- 
țelului. Acest lucru se 
datorește în mare măsu
ră biroului organizației 
de bază și a unor membri 
ai acestuia ca tov. Avra- 
mescu 
Nicolae 
na ți în 
negii iat 
revenit

La oțelăria electrică se 
poate obține oțel de bună 
calitate. De aceea orgam 
zației de bază îi revine 
sarcina să-și mobilizeze 
toate forțele de care dis
pune în așa fel, îneît sec
ția să devină fruntașă pe 
combinat în ceea '’e pri 
vește calitatea

G ZOLD

Nicolae și Popa 
care fiind antre 
alte acțiuni, au 
sarcinile ce le-au 

în birou.

na 
cei mai 

trebuie 
activilor

discuțide purtate au ve
nit cu o serie de propu
neri care au completat 
referatul prezentat, 
stabilit drumul 
eficace pe care 
să-l urmeze in 
tea lor cabinetele tehnice 
pentru mai multe inova
ții și cu eficacitate eco
nomică mai mare. Va tre
bui să se dea o mai 
mare atenție realizării 
prototipurilor, să se mun
cească mult pentru 'în
drumarea inițiativei crea
toare. pentru descoperi
rea și aplicarea inovați
ilor care se realizează în 
întreprinderi, folosind in 
mod just posibilitățile de 
stimulare și recompen
sare pe care le acordă 
regulamentul de inovații, 
ue asemenea trebuie sa se 
generalizeze cu mai mul
tă insistență lucrările va
loroase, iar organele sin-

In ultima vreme, in combinat intensificat mult lupta pentru a obține
cit mai multe economii la materiale și alte materii prime. Astfel de munci

tori intilnim și în secția construcții metalice printre care se numără și su 
dorita Ioana Diaconescu.Iolosind cit mai judicios materialele pentru sudura 
autogenă ea reușește lună de lună să obțină însemnate economii. In medie 
ea economisește peste 10kg. de carbid lunar.

Invățămîntul U.T.M. în combinat
Dacă la începutul anu

lui școlar în învățămîn- 
tul politic U.TM. din 
combinat au existat une
le lipsuri în ce privește 
problemele organizatorice, 
nu același lucru putem 
spune acum. Majoritatea 

cercurilor și cursurilor

.Victoria*
c

pre-

dicale să sprijine mai te
meinic activitatea 'între
prinderilor in acest do 
meniu.

In încheiere, consfătu
irea a hotărlt ca luna 
mai Să fie declarau 
„Luna inovatorului* t 
toate întreprinderile raio
nului nostru și s-a sta

bilit ca următorul schimb 
de experiență din cad'ul 
plitei cabinetului tehnic" 
să aibă loc luna oi.toa 
re la uzinele „1 
Călan unde orp'mi' 
dical al uzinei od 
zenta un referat.

Pentru a sprijini 
Uzarea mărețelor angaja- 
mente luate de colecti- l 
vele tuturor întreprinde- \ 
rilor raionului nostru în J 
cinstea celui de-al III- C 
lea Congres al partidu- ) 
Iui, s-a declanșat un \ 
concurs intre toate ca- 1 
binetele tehnice din ra- S 
ton avînd ca obiective < 
creșterea numărului de \ 
inovații și a economiilor. 1 
Ing. T. GHEORGHI1A ( 

șeful cabinetului tehnic )
G.S.H. ( 

fps'-

sînt cu lecțiile la zi, pro
pagandiștii se pregătesc 
cu seriozitate pentru lec
ții și seminarii, iar 
cursanții își însușesc. în 
mod temeinic materialul 
bibliografic. Printre cercu
rile și cursurile fruntașe 
se numără, cursul Seral 
de la aglomerator, propa
gandist Rența Nicolae, 
cercul „Să ne cunoaștem 
patria" de la laminorul 
de 800 mm. propagandist 
Bărbulea Petru, și altele. 
De asemenea au obținut 
rezultate frumoase în 
munca de răspîndire a în- 
vățămîntului politic și 
propagandiștii Pisică Va
sile de la direcția teh
nică, Florea Maria de la 
depozitul 
Zolran de 
Petru de 
650 mm.

Faptul că 
ritaie a cercurilor și cursu
rilor sînt cu lecțiile la zi 
se datorește sprijinului și 
măsurilor luate de către 
comitetul U.T.M. pe com
binat. A fost constituită o

la 
la 
Și

Pești?, Lucaci 
forje, Marian 
laminorul de 
mulți alțîf.
marea majo-

Ieri dimineață, în ca
drul obișnuitelor activități 
de la clubul siderurglști- 
lor din O.M. a avut loc 
o conferință de populari
zare a științei. Tovarășul 
inginer Grumăzescu M. se
cretar al comisiei de a- 
custică a Academiei 

comisle de control din ca
re fac parte 12 tineri 
printre care tovarășii Sc<r- 
lat Constantin, Vicol Ga- 
vril, Filimon Constantin,

. urni- 
tru, Zăvoianu loan și al
ții. Membrii acestei comi
sii sînt impărțiți pe for
me de învățămînt și răs
pund de activitatea aces
tora.

Cu toate acestea ici- 
colo mai există cite o for
mă de învățămînt unde 
mai sînt lipsuri. Așa este 
de pildă cercul de stu
diere a Statutului U.TM. 
de la secția pază și pom
pieri (propagandist Sur
pat Vasile) unde nu s-a 
predat decît o singură 
lecție. Invățămîntul poli
tic U.T.M. este rămas în 
urmă și la secțiile mișca- 
re-tracțiune și mecanică 
unde cursanții slnt abia 
la a 2-a lecție. Ce au de 
spus propagandiștii 
tor cursuri, Lăsciu 
tion și respectiv, 
Gheorghe ?

aces-
Sen-

Radu

a conferențiat 
„Influența zgo- 
asupra omului 

aplicații în si-le- 
La conferință 

mare

♦ « » .i

CONFERINȚĂ
R.P.R., 
despre 
moțului
— cu 
rurgie".
au participat un 
număr de Ingineri și teh
nicieni din orașul nostru.
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Actualitatea SPORTIVA
Am pierdut un punct după un joc confuz

Corvinul industria Sîrmei

dintre ei dorea 
sufletul să parti- 
un joc de bună 
care să confirme transversală, cînd 

de marcaj arata 
va consemna 
de egalitate

re- 
de 
că 
un 
nu

ma- 
for- 
ca- 
ori-

Spectatorii au părăsit 
ieri nemulțumiți tribunele 
stadionului Corvinul. Și 
niciodată în acest an 
n-au fost prezenți la o 
întîlnire de fotbal atîți 
iubitori ai sportului din 
orașul nosiru (peste 8.000) 
Fiecare 
din tot 
cipe la 
calitate,
comportarea bună a Cor
vinului din ultimele două 
partide desfășurate în de
plasare. Dar speranțele 
lor au fost înșelate.

Este regulă cunoscută 
că scorul în fotbal nu o- 
glindește totdeauna, 
tematic, raportul de 
țe de pe teren. Sînt 
zuri în care o echipă
cît de bună, străduindu-se 
oricît, nu poate depăși o 
apărare ermetică, un ad
versar care știe că nu 
poate cîști^a. dar e întă
rit nici să nu piardă. To
tuși rezultatul final e acela 
care con'ează în clasa
ment. Pentru poziția echi
pei noastre în cea de a 
3-a serie a cafegor;'i B 
ia fotbal nu au nici o 
importanță cele 9 corne- 
re. fată de 3 ale Indus
triei Sîrmei în partida de 
ieri; clasamentul nu va 
consemna bara lui Zapis. 
nici-șuturile „la- păianjen" 
ale lui Radu Tudor și 
Pop (deviate cu mare 
greutate și în ultima cli
pă de portarul Lerenday) 
și nu va spune nimic

1—1 (0—0)
■ despre alte cîteva ocazii 

favorabile de gol ale Cor
vinului, față de care ad
versarii nu au opus nici 
o acțiune periculoasă, în 
afara celei care le-a adus 
punctul egalizator. Clasa
mentul nu va aminti ni
mic nici despre lovitura 
de la Hm. trasă cu calm 
de Radu la doi metri pes
te bara 
tabela
1-1, ci 
zultatul
pe teren, adică faptul 
am pierdut acasă 
punct al cărui preț 
mai are rostul să-l argu
mentăm.

De aceea, miile de spec
tatori au fost in dreptul 
lor să părăsească nemul
țumiți stadionul. Dezamă
girea lor era cu atît mai 
mare și mai îndreptățită, 
cu cît jocul practicat de 
echipa lor favorită nu le 
dădea dreptul să spere ni
mic mai mult. Și iată 
cum situația în clasament 
a Corvinului s-a compli
cat. învingător la scor în 
etapa de ieri C. S. Baia 
Mare talonează îndeaproa
pe formata hunedoreană 
și în ace’ași timp și-a 
rotunjit go’averajul.

Arbitrul Petre Badea a 
chemat la întrecere ur- 
mătoaele echipe :

Industria Sîrmei: 
ronda’. — Jenei
Bîndeanu — Aposfolache, 
Che4an — Raab, Safar, 
Copil, Adam, S"ru.

Corvinul Niculescu

Le.
R ■•’ici

I — Niculescu II, Nacu, 
Coiciu — Tâtaru, Balint

— Pop, Anton, Zapis, 
Radu Tudor, Oprea.

Vîntul care a bătut în 
rafale din diferite direcții 
tot timpul partidei a 
greunat mult sarcina 
cătorilor. Din 
ceștia mențin 
înălțime, lucru 
rizează echipa 
pără, adică a 
Nici atacanții, nici apără
torii Corvinului nu țin 
seamă de vînt (nu este 
prima oară cînd fac aceas
tă greșeală) și degajează 
de multe ori tare, fără a- 
dresă, pe sus. In felul a- 
cesta se scurge o repriză 
întreagă din care nu pu
tem reține — cu 
— decît dominarea 
lă a hunedorenilor. 
părare Nacu joacă 
greșeală, Coiciu îl secun- 
dează cu succes — în a- 
tac Zapis muncește mult, 
talonat cu energie, ade
sea dincolo de limitele 
sportivității, de fundașii 
adverși. Dar numai atît.

Imediat după 
Tătaru execută o 
ră liberă indirectă 
la Zapis, acesta 
gește în careu și Radu 
Tudor marchează din a- 
propiere. Se părea că lu
crurile devin clare, mai 
ales că jocul se animă, 
cîștigă în claritate. Insă 
Ia un contraatac răzleț 
Niculescu II își jenează 
adversarul, acesta trimite

în- 
ju- 
a- 
la

păcate 
balonul 
care favo- 
care se a- 
oaspeților.

regret 
steri- 
In a- 

fără

reluare 
lovitu- 
lateral, 
prelitn-

lovitura liberă la Adam, 
care nesupraveghiat de 
nimeni șutează puternic 
lîngă bara transversală, 
în interiorul porții, ega- 
lînd. Unde erau la aceas
tă fază fundașii noștr: ? 
Insfîrșit, după penaltiul 
ratat de Radu Tudor (du
pă ce Oprea fusese trîntit 
în suprafața de pedeapsă) 
jucătorii noștri se ener
vează și nu mai 
cretiza.

Formația dîn 
Turzii a venit în 
partidă, așa cum
neam, hotărîtă, să nu piar
dă, ceea ce i-a reușit 
Marcindu-și strict adver
sarii direcți, apărîndu-se 
supranumeric, oaspeții și- 
au făcut 
tem insă 
jocul lor 
curi.

Corvinul a dezamăgit. 
Aripa Pop — Anton n-a 
contat în luptă decît ara
reori. Oprea nu s-a văzut. 
Radu a jucat prea înain
te și extrem de nesigur 
I" aceste condiții Zapis, 
ținut cu srtăjnicie sub o 
permanentă supraveghere 
n-a putut da mai mult. 
Legătura 
înaintare 
decît de

pot con-

Cîmpia 
această 

spu-

datoria. Nu pu 
fi de acord cu 
bruatal pe alo

între apărare și 
nefiind realizată 
cei doi halfi de

margine (interii făcînd un 
joc slab) este evident că 
în mijlocul terenului a e- 
xistat un gol pe unde cî- 
teodaiă oaspeții s-au stre
curat cu destulă ușurin
ță. Fundașul Niculescu 
n-a corespuns, jocînd ne
inspirat, ia intîmplare, dar 
Nacu, Niculescu I 
Coiciu au jucat la 
nă valoare.

Concluzia după i 
de ieri este că < 
noastră nu privește totdea
una u seriozitate întîlni- 
rile pe -care le are de dis
putat. Cum se pot explica, 
de pildă comportările sub
mediocre ale lui Pop, O- 
prea, Anton t Ce se poa
te spune despre un jucă
tor cu experiența lui Radu 
Tudor care ratează un pe- 
nalti în cel mai greu mo
ment al partidei, trăgînd 
la mare distanță de poar
tă ? Cum trebuie privită 
lipsa de orientare a jucă
torilor care au dirijat a- 
proape toate baloanele pe 
sus și nu au reușit să 
găsească suficiente resur
se de voință pentru a de
păși momentul de derută 
după ce au fost egalați ?

Iată cîte semne de 
trebare ridică jocul 
ieri.
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Deși a trecut o săptă- 
mînă de la intilmrea C. 
S. Oradea — Corvinul 
comentariile continuă.

Nu trebuie să uităm 
că hunedorenii sînt 
mii care au reușit 
acest an să cîștiQe 
Oradea un punct

Performanța aceasta 
este rodul unui joc co
lectiv. Corvinul a obți
nut un rezultat bun folo
sind armele recunoscute ; 
puterea de luptă și o 
condiție fizică foarte 
bună. îmbucurător este șt 
faptul că de la joc la 
foc se conturează din ce 
în ce mai bine tactica a- 
plicată de jucătorii noș
tri : joc simplu, cu des
chideri lungi, pe extre
me. La Oradea Pop a 
fost pus In situație de

gol numai din două pă
suri / Punctul atil de 
prețios care putem spune 
ne-a netezit drumul spre 
prima categorie se duto- i 
rește tocmai faptului <;d! 
hunedorenii au constituit ', 
intr-adevăr o echipă. Toc- $ 
mai de aceea ne-a foit) 
greu să remreăm pe cl-\ 
neva: Nacu a jucat ca > 
de obicei excelent, port a-s 
ml și fundașul Niculeii-ț 
cu, ca și Coiciu, au sal- \ 
vat situații dificile, curse- > 
le și deschiderile Iui Za- $ 
pis, ca și pătrunderile^ 
lui Pop și Oprea au > 
creat panică. In careul{ 
advers;
Radu și 
tot atît 
Efortul 
hotărltor.

Tătarii, Balint, 
Anton au fost 
de utili echind 
colectiv a fost

Activitatea de zi cu zi 
a comitetelor de secție 
în sprijinul producției

(Urtnare din pag. Il-a)

Echipa de volei Cor
vinul Hunedoara a susți
nut ieri o nouă întîlnire 
amicală în compania echi
pei Industria Sîrmei Cîm
pia Turzii. Din nou hune
dorenii au jucat bine și 
au cîștigat detașat cu sco
rul de 3—0. Ultimul set 
a fost foarte disputat,

oaspeții au condus cu 9— 
1 dar pînă la sfîrșit au 
cedat setul la 15—12.

■*. Juniorii echipei Cor
vinul au jucat ieri Ia Si- 
meria cu echipa C.F.R. 
Mal buni în jocul de 
clmp hundeorenii au cîș- 
tigat cu scorul 3—0.

care au dat — fiecare In 
schimbul său la cuptorul 
2 — 637 și respectiv 682 
tone oțel peste plan. In 
hala de turnare pe pri
mul loc s-a situat echipa 
condusă de Mihăilă Emi- 
lian cu toate turnările de 
gradul 1 și <u cele ma 
puține pierderi. In hala de 
pregătire drept ,,cea mai 
bună" este socotită briga
da comunistului Bogdan 
Grigore, care a executat 
numai montări a ansam-

CATEGORIA B
Seria l-a

C.S.M.S. Iași — Prahova Ploesti 3-0; 
. S.N.M. Constanța — Știința Bucu
rești 2-6; Dinamo Suceava — C.F.R. 
Pașcani 2-1 ; Victoria Buzău — Uni
rea Iași 4-1 ; Foresta Fălticeni — Glo
ria Bistrița nu s-a disputat; C.S.M. 
Rădăuți — Dinamo Galați 2-1 ; Uni-

Seria a-lll-a

Campionaful orășenesc 
de fotbal

Știința Craiova — C. S. Craiova 0-1; 
C.F.R. Timișoara — Știința Timișoa
ra 0-1 ; Metalul Titani — Metalul Tîr- 
goviște 2-3 ; Flacăra Moreni — Meta
lul Oțelul Roșu 4-0 ; 
Poiana Cîmpina 2-0 ; 
Dinamo Pitești 6-0 ;

C.S.M. Reșița -
Dinamo Obor —
Drubeta Tr. Se-

Gaz Metan Mediaș — C.S. Oradea 
0-0 ; C.F.R. Arad - A.M.E.F.A. 1-1 : 
A.S.A. Sibiu — Tractorul Or. Stalin 
t-1 : C.S.M. Baia Mare — Chimia Fă
găraș 5-1 ; Recolta Cărei — C.S. Tîrgu 
Mureș 1-0; C.S.M. Cluj — C.S.M. II 
Cluj 1-3 ; Corvinul Hunedoara — Ind.

opta etapă a campionatului oră- 
de fotbal s-au înregistrat re- 
normale, cu excepția vieto-i 
scor realizată de echipa Con-

■’

rea Focșani — Rulmentul Bîrlad 5-0. verin Carpați Sinaia 1-0. Sîrmei C. Turzii 1-1.

1 C.S.M.S. Iași 17 13 2 2 53:18=28 1 Știința Tmș. 17 11 3 3 33:14=25 1 Corvinul Hd. 17 9 6 2 37:15—24
2 Dinamo Gl. 17 12 2 3 40:17=26 2 Dinamo Obor 17 10 2 5 30:22—22 2 C.S.M. B. M. 17 8 6 3 34:16=22
3 Știința Buc. 17 9 3 5 40:17—21 3 FI. Moreni 17 10 1 6 27:23—21 3 A.S.A. Si&iu 17 5 10 2 30:17—20
4 Prahova PI. 17 6 6 5 29:25—18 4 Poiana Cîmp. 17 7 5 5 20:17=19 4 C.S. Oradea 17 8 4 5 27:22=20
5 Dinamo Suc. 17 6 6 5 22:23=18 5 Din. Pitești 17 8 3 6 26:29=19 5 Recolta Cărei 17 7 5 5 27:27—19
6 Unirea Iași 17 7 3 7 21:20=17 6 C.F.R. Tmș. 17 7 4 6 29:17=18 6 A.M.E.F.A. 17 8 3 6 17:18—19
7. Rulmentul Bd. 17 7 2 8 15:29=16 7 Știința Crv. 17 8 2 7 22:20—18 7 Ind. Sîrmei 17 5 7 5 28 23=17
8 S.N.M. C-tanța 17 5 5 7 21:?6=15 8 Met. Titani 17 7 1 9 23:20=15 8 C.S.M. I Cluj 17 8 1 9 25:21 — 17
9 Foresta Fit. 16 5 5 6 21-27=15 9 Drubeta Tr. S. 17 5 5 7 21:24=15 9 C.S.M. 11 Cluj 17 5 5 7 19:26—15

10 Unirea Focș. 17 3 8 6 21:31 = 14 10 C.S. Craiova 17 5 5 7 20:31 = 15 10 Gaz Metan 17 4 7 6 19:27—15
11 C.F.R. Pașc. 17 4 5 8 15 25—13 11 C.S.M. Reșița 17 6 2 9 20:29=14 11 Tret. Or. S. 17 3 8 6 18:19=14
12 Gloria Bistrița 16 5 2 9 15:22—12 12 Metalul Tîrg. 17 6 2 9 28:32—14 12 Chimia Fg. 17 6 2 9 22:36—14
13 C.S.M. Rădăuți 17 5 2 10 41:19=12 13 Met. O. Roșu 17 5 2 10 22:26—12 13 C.S. Tg. Mureș 17 5 2 10 12:35—12
14 Victoria Buzău 17 3 5 9 20:31 = 11 14 Carpați Sinaia 17 4 3 10 20:30=11 14 C.F.R. Arad 17 3 4 10 13:26—10

Etapa viitoare: Etapa viitoare: Etapa viitoare:
Victoria Buzău — C.S.M. Rădăuți;

Rulmentul Bîrlad
Pravoha Ploeșfi— S.N.M. Constanța; 
Dinamo Suceava — Foresta Fălticeni; 
C.S.M.S. Iași — Unirea Iași; C.F.R. 
Pașcani — Dinamo Galați; Gloria 
Bistrița — Unirea Focșani.

— Știinta București:
Dinamo Pitești

Metalul Tîrgoviște — Carpați Sinaia: 
Metalul Titani — Știința Craiova ; Me
talul Oțelul Roșu — C.S.M. Reșița: 
Știința Timișoara — Dinamo Obor; 
C.S. Craiova — Flacăra Moreni ; Dru
beta Tr. Severin — Poiana Cîmpina.

— C.F.R. Timișoara ; Recolta Cărei — C.S.M. Baia Mare: 
Gaz Metan Mediaș — C.S.M. I Cluj: 
Corvinul Hunedoara — C.F.R. Arad; 
C.S.M. II Cluj — Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii ; A.M.E.F.A. — A.S.A, 
Sibiu; Chimia Făgăraș — C.S. Tîrgu 
Mureș ; Tractorul Or. Stalin — C. S. 
Oradea.

In a
șenesc
zultate
riei la
structorul în fața echipei Mureșul (6— 
1). După opt etape clasamentul are 
următoarea înfățișare : :

Bl urni ng
Constructorul
Șantierul 2 
Turnătoria 
Cîmpia Zlaști 
Siderurgia

7 Șantierul 4
8 Mureșul

Acest clasament
baza rezultatelor omologate.
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La a doua victorie
Șantierul I.C.S.H. a obținut a doua 

victorie consecutivă. După ce a dispus 
de Minerul Ghelar cu scorul de 3—0 
ieri hunedorenii au învins pe Minerul 
PetrTa cu scorul de 2—1 (1—0). Jo
cul a plăcut pentru că s-au creat faze 
frumoase de gol, acțiuni dinamice, 
care au entuziasmat pe spectatori.

Șantierul a meritat victoria pentru 
că a atacat mai mult, mai ales în pri
ma repriză, jucătorii săi au șutat mai 
precis pe poartă. Ei puteau să înscrie 
mai multe goluri dacă înaintașii nu 
ratau ocazii clare.

blelor de turnare de bună 
calitate. Pe întreaga oțe- 
lărie Martin nr. 2 desfă
șurarea întrecerii pe pro
fesii a dus la realizarea 
în primele 20 de zile ale 
acestei luni a 1.400 tone 
oțel peste plan, la înca
drarea în sortimentul sta
bilit, și a făcut ca majo
ritatea șarjelor să fie ra
pide.

In combinat mai 
însă comitete de secț^B 
căror muncă are laturi 
față de care nu există o 
preocupare atentă. Planul 
de muncă al comitetului 
sindical de la furnalele 
5—6 este întocmit super
ficial, o enumerare de 
sarcini organizatorice — 
prevăzute de altfel în par
tea a doua a planului — 
și cîteva obligații privi
toare la munca culturală, 
care se rezumă să pre
vadă confecționarea unei 
gazete de perete noi, foto
grafierea frun.'.tșilor îi 
producție și reorganizarea 
colectivului de conducere 
al colțului roșu. Este ne
cesar ca pentru o bună 
desfășurare a muncii să 
se facă și o planificare te
meinică. Se pare însă că 
tocmai acest lucru a fost 
trecut cu vederea de co
mitetul de secție de la 
furnalele noi. Tovarășul 
Guță Nicolae, președin 
tele comitetului de secție, 
ca și tovarășul Adrian 
Mihal, responsabil cultu
ral — car° au 0 îndelun
gată experiență în activi
tatea sindicală — trebuie 
să privească cu toată se
riozitatea sarcinile ce le 
sînt Încredințate pentru ca 
pe viitor munca să aibă 
un conținut mai bogat 
mai concret,' ca în acest 
f°l să vină în mod ne- 
miilocit si eficace în spri- 
j’rul producției.
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