
losif, Mîtcă Ilie, Chiroșca 
loan și Uliu Alexandru de 

/ la secția l-a.

Sporind viteza

Proletari din toate țările', uni
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IN CINSTEA

al P.M.R

de laminare

A 15»a mie 
tonă fontă

/ u rnaliștii combina iu!ui 
siderurgic din Hunedoara 
s-au angajat ca în acest 
an să producă peste sarci
nile de plan 30.000 tone 
fontă. Acordînd o mare a- 
tenție îmbunătățirii indici

ilor de utilizare a furnale- 
■ r. colectivele celor două, 
“secții au obținut zilele a- 

cestea un succes de sea
mă — elaborarea celei 
de-a 15-a mie tonă fontă 
peste sarcinile de plan ce 
le-au revenit de la începu
tul anului pină în ziua de 
13 mai. Prin obținerea a- 

. cestui succes jurnaliștii hu- 
nedoreni au realizat 50 la 
sută din angajamentul a- 
mual. Fruntașe în întrece
rea socialistă s-au situat 
echipele conduse de prim- 
iopitorii Jurca Simion, O- 
laru Alexandru de la sec
ția II-a și cei din echipele 
prim-topitorilor Cindea

\ Era pe la jumătatea 
J lunii august a anului 
C trecut. O după-amiază 
1 caldă cu zăpușeală pre- 
( vestitoare de ploaie. Abia 
J ieșiți din schimb coma- 
( niștii de la bluming se 
, îndreptau grăbiți și preo- 
r cupați către sala unde 
) urma să se țină aduna- 
/ rea de partid. Pe atunci 
< treburile nu mergeau
> prea bine aici. Laminorul 
\ stătea ceasuri în șir. Ca- 
) re era cauza acestor dese 
S și lungi opriri ? Tocmai 
j această întrebare ti 
\ frămînfa pe toți șl azi. 
I azi trebuiau să-i dea ;i 
Ș răspunsul. Un răspuns e- 
j nergic, hotărit pe care 
\ să-l întărească apoi prin 
J fapte. Trebuia găsit un 
( nou stil de muncă, im-
> primat un alt ritm 
( muncii, oamenii trebuiau 

’ obișnuiți să folosească cu

!
 pricepere agregatele de 

înaltă tehnicitate de care 
dispune laminorul. Șt co 
muniștii au răspuns. Fap 
iele au arătat că răspun
sul lor a fost bun.

Colectivul de muncă
laminorului de 650

al 
mm. 

s-a angajat ca in pertoa- 
da 1 mai — 20 iunie în 
cinstea celui de-al III-la 
Congres al partidului să 
producă peste sarcinile de 
plan 3.500 tone laminate 
și să realizeze 600.000 lei 
economii. Luptînd pentru 
sporirea continuă a vitezei 
ele laminare, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de 
aici au reușit să înscrie in 
centul angajamentului suc
cese de seamă. Astfel în 
perioada 1—14 mai, planul 
de producție a fost depă
șit cu 416 tone laminate 
iar la prețul de cost s-au 
realizat însemnate econo
mii.

Datorită unei bune or-

Topitorul Stănescu Gn- 
gore de la lurnalul nr. 5 
este unul dintre fruntașii 
secției.

Comunistul BARTIS ARPAD
In după-amiaza aceea 

de august, intre namera- 
ști vorbitori, comunistul 
Arpad Bartiș și-a spus 
șl el cuvîntul. Și omul a- 
testa care nu împlinise 
încă 25 de ani și l-a 
respectat întocmai.

Bartiș Arpad este șef 
de echipă la termotehni
că. Face, după spusele 
lui, o muncă obișnuită 
care nu iese cu nimic 
din comun : împreună cu 
cei din echipa sa lucrea
ză la întreținerea apara-, 
telor de măsură și con
trol de la cuptoarele a- 
dînci ale laminorului de 
1.000 mm. O muncă o- 
bișnuită. Și care totuși la 
fiecare pas are particula
ritățile ei. Tocmai parti
cularitățile acestea au fă
cut din Bartiș un om cu
noscut, un inovator apre
ciat. Prima lui inovație 
a fost botezată în glumă 
de tovarășii săi „cutie 

minune" (cu convingerea 

ganizări a muncii, frun- 
lași în întrecerea socialis
tă. pe această perioadă, 
s-au situat laniinatorii din 
schimbul tineretului condus 
de Alexandru Peterfi, mai
strul de linie Șaua Alexan
dru, 
dru

manevrantul Alexan- 
Bungiu și alții.

Producfie 
productivitateȘi

sporită
In dorința de a închina 

celui de-al III-lea Congres 
al partidului cele mai de 
seamă succese ale muncii 
lor, muncitorii și tehnicie
nii turnătoriei „Patria" 
s-au angajat ca în cinstea 
acestui măreț eveniment 
să-și depășească sarcinile 
de plan cu 5 la sută și 
să mărească cu mult pro
ductivitatea muncii. Intre- 
cindu-se cu mult elan șt 
luptina pentru respectarea 
procesului tehnologic, co
lectivul de muncă dc aici 
a izbutit ca în primele 12 
zile din luna mai să pro
ducă peste sarcinile ae 
plan cu 1.130 kg. mai mul
te piese și să obțină o 
creștere a productivității 
muncii cu 5 la sută față 
de cea planificată

Inovatori harnici
îmbunătățirea procesului 

de producție constituie pre
ocuparea de seamă a ino-

<ă este un lucru bun ca
re le ușura munca). Era 
vorba de un dispozitiv 
pentru depanarea apara
tului electronic pe care
l-a  realizat din vechi 
piese telefonice. Dispozi
tivul acesta scurtează 
mult timpul de depista-

Oameni ai zilelor 
noastre

re a defecțiunilor. Mo
dest, Ărpad Bartiș vor
bește cu căldură despre 
ajutordl primit de la to
varășii cu care lucrează 
la termotehnică

Trecuseră citeva luni 
de la adunarea aceea de 
partid în care comuniștii 
de la bluming au luat 
hotărîri importante. In 
secție s-au petrecut într- 
un timp scurt schimbări 
mari. Desele opriri au 
fost înlăturate. De unde 
'nainte se laminau pe

Datorilor' de la bluming. 
De pildă, inginerul Cîrlan 
Virgil a rezolvat problema 
inversării apei care intră 
în răcitoare, procedeu prin 
care se reduce temperatura 
apei cu circa 7 grade și 
asigură funcționarea agre
gatelor din sala de mașini 
cu randament sporit. îm
preună cu maistrul Mun- 
teanu Ioan a studiat pro
blema înlocuirii cocsului 
mărunt de pe vetrele cup
toarelor adinei cu țundăr. 
încercările cure s-au fă
cut piuă acum au dat re
zultate bune și procedeul 
în viitor se va putea apli
ca ta toate cuptoarele rea- 
lizîndu-se prin aceasta lu
nar o economie de circa 
200.000 lei.

în 1960 tineretul 
hunedorean s-a angajat

să colecteze peste 
18.000 tone fier vechi |

Pentru a cinsti cu cele 
mai de seamă realizări 
mărețul eveniment din 
viața poporului nostru — 
cel de-al III-lea Congres 
al partidului — tinerii 
hunedoreni desfășoară o

schimb 70 pină la cei 
mult 100 de lingouri, a- 

cum media este de 200 lin
gouri pe schimb. Se în
scriau cifre însemnate la 
rubrica economii.

Pe Arpad Bartiș îl fră- 
minta acum un gind... 
Voi reuși oare ? Voi reu
și ?... Și iată Că la fel 
cum spuseseră în urmă 
cu citeva luni toți comu
niștii din secție a spus și 
el din nou: trebuie să 
reușesc.

Multe ceasuri din iim- 
oul său liber le-a petre
cut aplecat deasupra ca
ietului cu schițe și cal
cule, citind cu atenție pu
blicațiile de specialitate. 
L-a ajutat îndeosebi re
vista sovietică „Radio" 
pe care o studiază în o- 
riginal (limba rusă o 
cunoaște din școala me
die siderurgică și s-a 
perfecționat consultînd 
diverse publicații sovie
tice ).

Tînărui laborant Foch 
Iosif este un lucrător des
toinic al centrului de co- 
leiiare a sîngelui din ora
șul nostru. Iată-1 în labo
rator în timpul efectuării 
unei analize.

calea 
belșugului

Ieri s-au inaugurat în 
raza orașului Hunedoara 
trei gospodării agricole co
lective.

Noile G.A.C. au lift fi
ință în suburtiile Zlaști, 
Boș și Rkăștic. La inau
gurarea noilor unități so
cialiste au participat acti
viști ai comitetului orășe
nesc de partid și ai 
sfatului popular orășe
nesc. La Zlaști de . pil
dă, a fost de tată tov. 
Ardeleanu loan președin
tele sfatului popular oră
șenesc Hunedoara Socol 
loan director I.G.O., la 
Boș au Participat tovarășii 
Coiceru 
tar al 
nesc de partid, 
Teodor 
sfatului popular 
nesc, 
fost to 
dislait secretar al comite
tului orășenesc de partid, 
Crișan Aurel secretar al 
sfatului popular orășenesc 
și alții.

Inaugurarea G.A.C. a 
constituit o adevărată 
sărbătoare pentru țără
nimea muncitoare din su
burbiile respective.

Aron prim-secre- 
comitetului orășe- 

Șoldan 
vicepreședinte al 

orășe- 
iar la Răcăștie au 

arășii lacob La-

importantă aumuncă olină de avînt în 
ceea ce privește îndeplini
rea angajamentului 
de a colecta 
peste 18.000 
vechi.

Particigînd

luat
în acest an 
tone fier

cu entuzi-

După îndelungată tru
dă a împărtășit cu cei 
din secție bucuria reali
zării unei alte inovații: 
modificînd un potențio- 
metru electronic a reușit 
ca la bluming măsurarea 
temperaturii lingourilor 
la cajă să se facă în 
timpul record de 3 secun
de, înregistrindu-se toto
dată și ora la care s-a 
măsurat temperatura. Pî- 
nă atunci pentru această 
operație erau folosiți pa-- 
tru oameni. Era necesară 
uneori și oprirea lamină
rii pierzîndu-se în acest 
fel un timp prețios

„Am înțeles cit de fo
lositoare era această ino
vație — mărturisește to
varășul Bartiș — abia 
într-un tirziu, cînd un 
manevrant a venit gră
bit să-mi spună : „Ce fa
cem tovarășe că nu mer
ge aparatul dumitale ?" 
Scoțînd dintr-un dulap 
un teanc de diagrame,

B. DAMIANOIU

(Continuare în pag. 2.a)

Economii la
Siderurgiștii combinatu

lui nostru și-au propus 
drept scop ca să realize
ze în intervalul 1 mai — 
20 iunie 4.800.000 lei e- 
conomii la prețul de cost, 
îndată după luarea an
gajamentului ei au și tre
cut la fapte.

Rezultatele n-au întîrzi- 
at să se arate. Numai în 
perioada dintre 1 — 10 mai 
au realizat 
economii la prețul 
cost operativ. Din aceas- 

999.000 lei
de

asm și în număr tot mai 
mare la acțiunile între
prinse de organizațiile 
U.T.M., tinerii din între
prinderile și instituțiile o- 
rașului nostru au izbutit 
ea, de la începutul anului 
și pină în ziua-de 10 mai, 
să adune prin muncă vo
luntară o cantitate de 
6.562 tone fier vechi. A- 
ceastă cantitate ilustrea
ză întrutotul strădaniile 
tineretului hunedorean de 
a sprijini eforturile oțela- 
rilor, hotărîrea de a-și 
respecta cuvîntul dat în 
fața partidului.

In întrecerea desfășurata 
pentru sfrîngerea fiecărei 
tone de metal nefolosi- 
bil, fruntași s-au situat ih 
tot timpul tinerii combina
tului siderurgic care în 
perioada amintită au co
lectat peste 5.300 tone fier 
vechi. La aceasta, o con- 

TURISM
Vineri 13 mai, un grup de muncitori fruntași din 

orașul nostru au 
pe ruta Alba Iul ia 
Stalin — Predeal 
tă excursie a fost 
lui național de 
tru și a avut ca scop vizi tarea 
însemnătate istorică, a u nor muzee, cît și a pito 
reștilor orașe de pe Valea Prahovei. Călătoria gru 
pului de turiști din orașul nostru a fost filmată d 
către operatori ai cine-fo to-clubului amator £ 
G.S.H.

plecat într-o excursie de 3 zik
— Păi tiniș — Sibiu — Orașul
— Sinaia — Cota 1.400. Aceas 
organi zată de subfiliala: Oficiu

turism Carpați din orașul nos 
unor localități d

prețul de cost 
tă sumă 562.000 aparține 
Jurnaliștilor din secția
II-a  furnale. Colectivul 
furnslelcr 1—4 a redus 
în această perioadă con
sumul de cocs pe tona 
de fontă cu 106 kg.

Toate acestea dovedesc 
că siderurgiștii în cinstea 
Congresului partidului 
vor traduce în fapt an
gajamentul luat în ce pri
vește economiile la prețul 
de cost.

tribuție
dat-o brigăzile de muncă 
patriotică din secțiile la
minorului de 800 și trio, 
oțelăria Martin nr. 1 și 
2, bluming și altele. Bri
găzile de muncă patrioti 
că de la laminorul 800 ș 
trio au strîns de la locu 
rile lor de muncă și dii 
alte sectoare ale combina 
tului peste 1.500 tone fie 
vechi.
Cu aceeași dragoste și rîv 
nă au participat la acțiu 
nile de colectare a fieru 
lui vechi și tinerii di 
școlile orașului nostru. I 
perioada amintită ei au s 
dunaț și predat oțelăriik 
și I.C.M.-ului aproape 4C 
tone de metal.

întrecerea pentru colei 
tarea fierului vechi cont 
nuă cu mult succes și ci 
pătă de la o zi la alt 
un caracter tot mai v 
și mai mobilizator.

♦♦



AcfivHâjî cuhuraie
în întîmpinarea

Congresului partidului
Deschiderea Lunii manifestațiilor 

culturale

■în schimb de experiență CONSTATĂRI Oameni certati

Duminică 15 mai ora 19,30 a avut loc la 
casa orășenească de cui tură un spectacol ia ca
re și-au dat concursul formațiile artistice din 
combinatul siderurgic, I. C.S.H. și uzina Victoria 
Călan. Au fost prezenii la acest program acti
viști culturali din întreaga regiune Hunedoara con. 
vocați în orașul nostru la un schimb de ex
periență în vederea intă ririi continue a muncii 
culturale.

Cu ocazia acestui spectacol s-a deschis la 
Hunedoara Luna manifestațiilor culturale /ncmna 
te celui de-ai IJI-lca Co ngres al partidului.

. Recent combinatul nos
tru a fost vizitat de că
tre un grup de activiști 
ai comitetului raional de 
partid Brad. Scopul vi
zitei a fost de a studia 
experiența acumulată de 
cățre unele organizații 
de tază în conducerea 
producției. Oaspeții au 
studiat metodele de mun
că ale organizațiilor de 
partid de la secțiile I-a fur
nale, O.S.M. II și de la 
grupul de laminoare Peș- 
tiș. La oțelăria nouă 
pildă s-au interesat 
felul cum organizația
bază își. execută dreptul 
de control asupra condu
ced?; tehniboț-administra- 
tive, despre munca de 
primire în partid, educa
rea comunistă a membri
lor și candidaților

de
de
de

partid. La secția I-a fur
nale au studiat experi
ența organizației de ba
ză în legătură cu prob
lema muncii de propa
gandă și agitație precum 
și eficacitatea ei în pro
cesul de producție.

In continuare delegația 
participat la o ședință 
comitetului de partid 
care au fost invitați 
secretarii organizațiilor 
bază P.M.R. din cora- 

Cti acest prilej 
s-au

cu ordinea și disciplina

Conferință
expusă de tovarăț 
ucă Constantin, 
al cabinetului de
București.

a 
a 
la 
?i 
de
binat.
membrii delegației 
interesat despre stilul de 
muncă al comitetului pri
vind aproape toate laturi
le activității de partid. In 
tot timpul vizitei dele
gația a fost însoțită de 
către secretarii comitetu
lui orășenesc de partid 
Hunedoara.

Mu Iți 
fost la 
tauranțului „Corvinul" din 
O.M. sau care au dat pe 
acolo ulterior, nu se poate 
să ntt-și amintească cum 
anume arăta berăria aces
tui complex-alimentar; 
mobilier complet, luxos, 
candelabre frumoase și pe
reți sclipitori, fețe de me
se curate etc. etc. Toate 
astea, ca și buna deser
vire, au creat țerăriei un 
renume frumos și îi făcea 
pe consumatori să vină 
aici cu drag, să se simtă 
bine...

Astăzi 
berărie 
stări de 
în oc'ii“ 
pîrceanu

dintre cei ce au 
inaugurarea res

însă la această 
există anumite 
lucruri care „sar
— vorba lui To-
— cu amîndouă

Concursuri „Drumeții veseli
In cinstea celui de-al 

IH-lea Congres al P.M.R. 
subfiliala S.R.S.C. Hu
nedoara în colaborare ut 
comitetele de întreprinde
re
organizează don i 
i’irsuii „Drumeții vese. 
pentru fiecare din 
două 
rat. Acestea 
loc în 
pentru 
rttrgic,

ale C.S.H. și I.C.S.H. 
eon

ii", 
cele 

întreprinderi sepa- 
vor avea 

sala clubului nou 
combinatul side
fat pentru în*. îc-

Comunistul
(Urmare din pag. t-a)

Bartiș arată cit mîndrie 
(pe deplin îndreptățită) 
cum pe măsură ce ma- 
nevranțit se convingeau 
de utilitatea aparatului 
îl foloseau tot mai mult, 
vădindu-se pină la ur
mă a fi indispensabil

Bartiș Arpad mat are 
însă un gînd : vrea sil 
învețe. Organizația de 
partid și conducerea

,JÎ

to- 
res- 

a 
unei 
alt-

rămîn doar simple consem
nări.

întrebat fiind de ce nu 
se răspunde observați
ilor critice făcute, 
varașul Pascu Ioan, 
ponsabilul berăriei, 
aruncat vina pe lipsa 
condici... speciale. De
fel acest om a căutat să 
scape „basma curată" și 
atunci cînd i s-au arătat 
și celelalte lipsuri.

— Știți, se plîngea dîn- 
sul, nu avem întotdeauna 
apă, ventilatorul nu func
ționează de mai multa vre
me, instalațiile sanitare 
sînt deteriorate... Cît des
pre personal, e 
că nu-și face 
cum trebuie...

Consumatorii
în acest local și care știu 
tine cum arăta el la în
ceput și cum se făcea de
servirea, te întreabă și pe 
bună dreptate : ce 
ai făcut, tovarășe
pentru ca oricine vine în 
unitatea pe care o conduc 
să intre eu drag, să gl 
sească o mîncare 
curată și să fie

adevarat 
serviciul

care vin

iar 
încet

De
prinderea de construcții 
siderurgice la grădina de 
vară „Filimon Sîrbu". 
Tema concursului este: 
„Din realizările oameni
lor muncii din Hunedoa
ra între cele două c 
grese ale partidul 
Câștigătorilor li se 
acorda premii. Vor ț 
ticipa muncitori fruntași 
din uzină și constructori 
hunedoreni.

secției l-au recomandat 
călduros pentru intrarea 
in facultate. Poate pes
te ani îl vom reintilni 
tot la laminorul Plu
ming, însă ca inginer, 
cine știe? Comuniștii 
sînt oameni care luptă 
perseverent pentru reali
zarea țelului ce și-l 
propun. Comunistul Ar
pad Bartiș a dovedit 
că este un asemenea 
om.

ospătarii 
și- 

multe 
mai

■Erw?

anume
Pascit,

un

De la stingă la drea
pta : ing. Păcuraru E„ 
Dragota F. și Burtică 
Ioan de la laminorul de 
800 mm. discutînd des
pre procesul de produc
ție.

Concurs cultural sportiv

------------------------------------—--------------- ----- -------- -----------

La studioul actorului amator
Ieri, la ora 9 a.m., Ir: sala mare a clubului din O.M. a avut loc spec

tacolul studioului actorului amator, care după cum se știe prezintă în fața ac
tivului cultural al întreprinderilor și instituțiilor din orașul nostru programe 
artistice din două în două săptămîni. La spectacolul de ieri s-au pro
dus brigăzile artistice de agitație de la distileria de gudroane, întreprinde
rea de industrie locală „I lie Pintilie" și cooperativa „Drum nou".

In cinstea Congresului 
partidului a fost inițiat în 
întreaga țară nn concurs 
cultural-sportiv. Comitetul 
de întreprindere al com
binatului și colectivul 
sportiv „Corvinul" desfă
șoară în aceste zile o vie 
activitate în vederea în
trecerilor cultural-sportive 
ce se desfășoară în ca
drul primei etape. Parti
cipă la această fază bri
găzile de agitație, fan
fara, corul, echipa de 
teatru, soliști vocali și

e-
29

și

instrumentali, recitatori 
artistici și dansatori — 
iar pe ramuri de sport 
voleibaliști, fotbaliști, echi
pe de trîntă etc. Prima 
tapă se va încheia la 
mai a.c.

Echipele artistice
sportive clasate pe primele 
locuri se vor întrece, în 
cea de-a doua etapă a 
concursului, cu cele mai 
bune formații cultural- 
sportive din întreprinderi
le și instituțiile orașului 
nostru.

♦♦♦♦♦♦

Mereu noi
contribuții ...

pSE mloiicfa commcmm
S5E3i3S UN (BUG)© NN ICONOMlIt

picioarele deodată. Bună
oară, înainte de a păși 
pragul acestui local iți 
„sare în ochi" stivele de 
lăzi cu sticle goale și cele 
citeva butoaie ce stau pe 
micul culoar de la intrare. 
Apoi, intrînd înăuntru, a- 
tenția îți este atrasă, 
chiar fără să vrei, de pe
reți, tavan și candelabrele 
pe care s-a așternut un 
strat gros de fum și praf, 
de resturile de țigări și 
mîncare aruncate pe jos, 
de noroiul uscat de pe 'pi
cioarele scaunelor și me
selor. Acestor lucruri cu 
de-a dreptul dezgustătoare 
li se adaugă altele, tot a- 
tît de neplăcute. In unele 
cazuri, mîncarea ce se 
servește consumatorilor 
este slab pregătita, anu
mite produse de la bufet 
nu sînt întreținute în mod 
igienic, 
servesc
pe alese, 
ori unii dintre ei 
au obiceiul de a se face 
nevăzuți (cazul din seara 
zilei de 26 aprilie cînd în 
toată sala era doar 
singur ospătar).

Față de aceste nereguli 
și altele, cei mai mulți 
dintre consumatorii exi
geați — și asta trebuie să 
o facă fiecare — iau ati
tudine și îți trec observa
țiile în condica de sugestii 
și reclamații (bineînțeles 
cînd reușesc sa pună mi
na pe ea fiindcă mai mult 
stă ascunsă). lata cîteva 
din otservațiile 
sumatori: „încă 
trarea în berărie 
dezinteresul ce domnește 
aici, mîncarea este slabă și 
serviciul e sub orice criti
că" ; „In seara zilei de 
21 aprilie ni s-a servit o 
porție de cașcaval plină 
cu praf", „Bufetiera umblă 
cu părul desfăcut prin ca- 
re-și trece mai întîi dege
tele și apoi servește mici"; 
„Ospătarul Vladimir Coca
ină tratează clienții cu 
plictiseală"; „Ospătarul 
Popescu Sergiu țipă la 
consumatori și nu servește 
prompt"... Nu mai vorbim 
de anumite file din con
dică care sînt rupte și 
pe care cu siguranță au 
fost trecute fot astfel de 
observații, dacă nu și mai 
grave și de faptul că toa
te cîte se trec în condică

unor cori
de la in- 
te izbește

bună, 
servit 

prompt, în mod civilizat ? 
Ce anume ai făcut pentru 
a asigura curățenia îu 
local, pentru păstrarea bu
nurilor obștești, pentru e- 
ducarea personalului din 
subordine ? Răspunsul e 
scurt și clar: nimic. Iar 
dacă totuși te încumeți să 
spui că ai făcut ceva nu 
poți să dovedești acest 
lucru. Lipsurile și dezor
dinea care domnesc de 
mai multă vreme în uni
tatea ce ți s-a încredințat 
sînt prea mari ca să poți 
justifica că ai avut o oa
recare preocupare, că ai 
un pic de simț gospodă
resc.

Oare șt 
T.A.P.L.-ului 
ar trebui ca
meni ce nu-și pun cîtuși de 
puțin la inimă problemele 
gospodărești, să muncea» 
că mai mult, să-i ajute fn 
mod concret și să ia măsu
rile cuvenite pentru a se 
face ordine și curățenie 
în această unitate socialis
tă ?

conducerea 
nu crede că 
astfel de oa-.

A. STRAHOVEANU
-------------♦♦----------——

Turnee artistice
Norii cenușii' care pină 

la amiază s-au tot învîr- 
tit amenințători deasupra 
orașului, s-au destrămat și 
din înălțimea cerului soa
rele a pornit să-și arunce . 
cu dărnicie razele. însufle
țiți de schimbarea vremii 
și la îndemnul șefului de 
brigadă, comunistul Ilun
gan Ciheorghe, o parte 
din cei 21 „constructori" 
și-au suflecat minecile că
mășilor, apei au început 
să se ia din nou la între
cere. O întrecere însă mai 
dlrză în care se vedea am
biția fiecăruia de a lucra 
mai repede, ambiție ce se 
împletea cu o adincă miri-

dric citită cu ușurință pe 
țcțele brobonite de. sudoa
re. Meșterul Soci Ludovic 
e și el prezent la munca 
voluntară a brigăzii de la 
atelierele cențralc de re
parații -- mecanic șef — 
I.C.S.H. Aleargă de ici- 
colo, dim! îndrumări și sfa 
litri de felul cum trebuie 
să se prepare și să se ba
tă betonul ce se toarnă în 
cofrajele temeliei blocului 
nr. 89. Stăpîniți de entuzi
asmul ce i-a cuprins, in a- 
parență oamenii din a- 
ccastă brigadă mai că nici 
nu aud glasul meșterului. 
In schimb ei ii ascultă

și-i urmează sfaturile în
tocmai. Altfel nici nu s-ar 
putea dacă ținem seama 
că tinerii Sfanciu Alexan
dru, Burtescu Marin și 
Mihai Vasile de lu betonie
ră, Schuster Gheorghe, 
Roșea Victor și Hangan 
Gheorghe, ca și toți cei
lalți, nu sini constructori 
de specialitate.

— Miine venim iarăși la 
muncă voluntară — căută 
să ne încredințeze secreta
rul organizației U.T.M., to
varășul Pupăză Dumitru, 
care a venit și el cu bri
gada lui Hangan. O iniți
ativă ca aceasta a con

structorilor, de a face un 
bloc cu 24 apartamente nu
mai din economii, continuă 
el. irebuie sprijinită cu 
cea mai mare căldură. Și 
noi o vom sprijini 
toată inima...

O apreciere și. un spri
jin eficace a găsit iniția
tiva constructorilor de pe 
șantierul nr. 1 I.C.S.H. și 
din partea multor altor 
zeci și sute de tineri din 
cuprinsul orașului nostru. 
In carnetul de procese 
verbale al blocului 89 ce 
se construiește în apro
pierea teatrului nou, e 
consemnată cu grijă con
tribuția fiecărei brigăni de

diil

muncă patriotică. Aduna
te, faptele lor arată că i'n- 
cepind din ziua de 24 a- 
prilie și piuă la 12 mal 
ac. s-au săpat prin mun
că voluntară mai mult de 
80 m. cubi pămînt șl s-au 
turnat peste 100 metri 
cubi beton. Acestor cifre, 
in care se oglindește ela- 
pul și voința a zeci și 
sute de tineri și virstnici, 
membrii brigăzii comunis
tului Gheorghe Hangan 
i-au adăugat altele, iar 
in zilele ce urmează ele 
.vor crește și mai mult, 
asemenea blocului care a 
pornit să se înalțe.

B. ANANIA

Ieatrul de Stat de Estradă din Deva a prezen
tat în zilele de (4 si 15 mai spectacolul 
acte „Revista e a noastră". In zilele de 17 și 18 
mai este r/ndul colectivului Teatrului de Stat dirt 
Sibiu să prezinte piesa „Un musafir picat din 
cer" Aceste spectacole vor avea loc pe sce
na casei orășenești de cui tură. Tot în zilele de 17 
și 18 mai, in sala mică a casei de cultură colec
tivul teatrului de păpuși din Sibiu va prezenta în 
matineu spectacolul pentru copii „Scufița roșie".

în două

♦♦

REPETIȚII
Colectivul de teatru al clubului Filiinon Sirbit

I.C.S.H. repetă în prezent piesa într-un act 
a scriitorului din R.S.S. Es-

al
„Chestiuni familiare"
tonă Mai Talvest, In curînd vor începe lucrările 
pregătitoare ale piesei într-un act „Secunda 58" de 
Dorel Dorian.
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ȘEDINȚE DE ANALIZĂ

Noi brigăzi de 
tineret

La construcția cuptoru
lui 4 S.M. își aduce a- 
portul un număr mare de 
tineri din 5 șantiere ale 
I.C.S.H. Pentru ca anga
jamentul luat de către 
constructori de a da in 
exploatare în cinstea zilei 
de 23 August acest cup
tor, comitetul U.T.M. sub 
directa conducere a comi
tetului de partid a luat o 
serie de măsuri organiza
torice. Astfel în ultima 
perioadă de timp pe lin
gă cele 7 brigăzi de pro
ducție existente, au fost 
create încă 16 brigăzi 
din care 8 la șantierul 
montaj. 4 la șantierul 
construcții, 2 ■ la electro
tehnic și 2 la instalații.

Imediat după constitui
rea lor, comitetul U.T.M. 
a organizat o consfătuire 
cu caracter de schimb de 

eriență. Cu această o- 
. zie responsabilii brigă
zilor fruntașe tovarășii 
Chiraly Ștefan, Simion 
loan, Năstase Nicofae și 
alții, au împărtășit noilor 
conducători de brigăzi, 
despre metodele lor de 
muncă, despre felul cum 
au reușit să-și realizeze 
și să depășească sarcini
le de plan. Totodată, bri
gada condusă de tov. 
Chiraly Alexandru, a che
mat la întrecere socialis
tă toate brigăzile de dul
gheri din cadrul I.C.S.H., 
iar brigada de tineret 
condusă de tovarășul Se- 
chey Ștefan de la șantie
rul montaj a lansat che
marea pentru obținerea 
titlului de cea mai bună 
’■'igadă de lăcătuși mon- 
tori, în cinstea celui de-al 

IlI-lea Congres al parti
dului. Aceste chemări la 
întrecere socialistă au 
fost îmbrățișate de către 
toate brigăzile de pe șan
tier.

Prin muncă
voluntară

Pentru grăbirea ritmu
lui de construcție a cup
torului nr. 4 tinerii mobi
lizați de către organiza
țiile U.T.M., au efectuat 
1.681 ore muncă volun
tară. Cel mai mare nu
măr de ore, și anume 888, 
l-a efectuat tinerii de pe 
șantiere, urmează apoi ti
nerii din C.S.H. care au 
realizat 508 ore, tinerii 
din celelalte sectoare a 
I.C.S.H. cu 207 ore, iar 
cei de la O.C.L. au con- 
trituit și ei cu 78 ore 
muncă voluntară.

Prin aportul participan- 
ților la muncă voluntară 
s-a realizat transportul a 
32.000 tone cărămizi din 
depozite pînă la locul de 
muncă; s-a dislocat 118 
metri cubt argilă și ș-au 
colectat și predat I.C.M.- 
ului 48.000 kg. fier vechi. 
Ca rezultat al acestei 
munci patriotice s-au rea
lizat 28.534 lei economii.

1 n f o r
Pentru a veni în ajuto

rul călătorilor, I.R.T.A. din 
Deva va pune în circula
ție începînd de la 18 mai 
a.c. un autobus conforta
bil care va circula zilnic 
pe traseul dintre orașele 
Hunedoara — Cluj.

Cursa va pleca din cen-

Elanul cu care tineretul 
muncește la acest șantier 
este chezășia că angaja
mentul luat, de a realiza 
1.400.000 lei economii și 
de a da cuptorul nr. 4 
în folosință în cinstea zi
lei de 23 August, va fi 
împlinit.

Activitatea 
cultural sportivă

Comitetul U.T.M. de la 
I.C.S.H. se preocupă în
deaproape și de activita
tea cultural-sportivă a ti
neretului din întreprinde
re. In acest scop sub în
drumarea comitetului de 
partid și cu sprijinul co
mitetului de întreprindere 
a fost întocmit un plan 
de măsuri privind organi
zarea unui concurs cultu
ral sportiv pe intrepinde- 
re. La acest concurs care 
se desfășoară în 2 etape
— prima in cinstea celui 
de-al 111-lea Congres al 
P.M.R.. iar a doua in cin
stea zilei de 23 August
— participă brigăzile ar
tistice de agitație din sec
ții. echipa de dansuri, co
rul și echipa de teatru 
ale întreprinderii.

I.a probele sportive ti
nerii se vor întrece la ur
mătoarele discipline: atle
tism, ciclism, volei, tir, 
popice, fotbal și trintă.

«9——— 1

mafie
trul orașului Hunedoara 
în fiecare zi la orele 4,00 
și va sosi la Cluj la ore
le 9,40. In aceeași zi 
cursa pleacă de la Cluj 
la orele 15,30 și sosește 
la Hunedoara ia orele 
21.00.

Mimai la fotbal vor par
ticipa 14 echipe, iar la vo
lei 12 echipe.

Pentru reușita acestui 
concurs cultural-sportiv a 
fost creată o comisia de 
coordonare din care fac 
parte și tovarășii Tutu 
Iulian membru al comite
tului de partid, Murdare 
loan secretarul comitetu
lui de întreprindere, Bog
dan Alexandru secretar a! 
comitetului U .T.M. De 
asemenea au fost constitu
ite o comisie culturală și 
o comisie sportivă din ca
re fac parte cile 5 mem
brii.

• ♦♦♦ ...............—................ -
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CINEMATOGRAF
Sala VICTORIA: 13—18 mai Ultima noapte pe 

Titanic, film englez.
Grădina FIL1.MON S1RBU: 12—15 mai Simpati

cul nostru doctor, film ăovietic; 16—18 mai Pro
cesul se amină, film R.D. G.

Sala MAXIM GORKI: 13—18 mai Micul Kuno 
film. R.D.G.

Comitetul de partid din
combinat constatind că in 
activitatea unor birouri 
ale organizațiilor de bază 
există anumite deficiențe 
care influențează negativ 
desfășurarea activității de 
partid in secții, a trecut 
la luarea unor măsuri. Ast
fel în ultima perioadă de 
timp comitetul de partid 
a analizat activitatea a 4 
birouri ale organizațiilor 
de bază — O.S.M /, oțe- 
liiria electrică, mișcare si 
tracțiune și laminorul de 
800 mm. diii C.S.H

In cadrul acestor anali
ze s-au stabilit cauzele 
lipsurilor care cm făcut 
ca munca de partid în sec
țiile respective să nu fie 
la înălțimea cerințelor, 
totodată au fost date indi-

tații in scopul ridicării
activității de partid

I.a laminorul de 800 da
torită jap1 ului că nu s-a 
situat pe poziția ce se ce
re unui secretar de orga
nizație de bază, tovarășul 
Muiitednu Ioan a fost 
schimbat, în locul lui fi
ind ales un alt tovarăș

I.a aceste ședințe'de a- 
nuliză au participat to
varășii Colceru Aron prim- 
secretar al comitetului 
orășenesc de partid, Iacob 
Ladislau și Frankfurt Tibe- 
riu secretari ai comitet ulm 
orășenesc dc partid.

In cuvintnl lor primul- 
secretar cit și secreatrn 
comitetului orășenesc de 
partid au tras concluzii a- 
supra activității birourilor 
organizațiilor de bază res
pective, dind în același

combinatul siderur
gic Hunedoara. Secția 
I-a furnale, aspect ge
neral. 

timp indicații prețioase a- 
supra felului cum va tre
bui să muncească birourile 
in viitor pentru aplicarea 
in viață a hotăririlor or
ganelor superioare de par
tid și a propriilor hotăriri 
in scopul îmbunătățirii 
muncii de partid.

In viitorul apropiat co
mitelui de partid din com
binat va analiza activita
tea unor birouri ale organi
zațiilor de bază din secți
ile auxiliare

Chemare 
la întrecere 
patriotică

In cinstea celui de-al 
lll-lea Congres al parti
dului tinerii din. organiza
ția de bază U.T.M. de la 
1 CM. au lansat o che
mare către toate organi
zațiile U T,M. din raza, o- 
rasului nostru. Fi'cheamă 
la întrecere brigăzile . de 
muncă patriotică in vede
rea participării tineretului 
la executarea unor serii 
de lucrări privind constru
irea noilor obiective in
dustriale, colectarea . de 
fier vechi, amenajarea stră 
zilor și zonelor verzi, etc, 
angajindu-se se realizeze 
/.rin muncă patriotică e- 
conomii de peste 50.000 
lei.

In acest scop tinerii de 
la I.C.M. încadrați in bri
gada de muncă patrioti
că vor participa la cons
trucția cuptorului Martin, 
de 400 tone, la ridicarea 
noilor blocuri de locuit, la 
plantarea pomilor orna
mentali in oraș. De ase
menea si s-au angajat să 
colecteze îvu tone fier 
vechi, efect ui nd un număr 
de 6.000 ore muncă volun
tară.

La construcția noului cuptor Martin

Muncă însuflețită dar 
neajunsuri

.. și unele

...La intrarea pe șantier 
te întîmpină lozinca: 
„Constructori, luptați cu 
tot elanul pentru respec
tarea angajamentului ca 
la 23 august a.c. cupto
rul Martin de 400 tone 
să fie dat în exploata
re !“. Faptele constructori
lor întăresc pe deplin 
conținutul acestei lozinci. 
Grandioasa construcție 
ce se înalță în continuarea 
noii oțelării a combinatu
lui siderurgic din Hune
doara se dezvoltă pe zi 
ce trece. La prima vede
re e greu să poți aprecia 
stadiul lucrărilor, mai a- 
les aici unde pentru pri
ma dată în țară se con
struiește un gigant agre
gat siderurgic. Ne-am a- 
propiat de cuptorul pro- 
priu-zis pe lingă care 
mișună un furnicar de 
oameni. Montorii țin cu 
fot dinadinsul ca fa 20 
mai să termine armătu
ra de la vatra cuptorului 
și să cedeze locul celor 
de la grupul de construc

ții pentru zidirea cuptoru
lui.

— Se ridică totuși o 
problemă — spun con
structorii — îndeplinirea 
angajamentului nostru 
este condiționată de sosi
rea la timp a cutiilor de 
legătură de (a uzinele 
„Unio“ Satu Mare. Con
ducerea întreprinderii tre
buie să ne ajute în a- 
ceastâ privință, să ur
genteze sosirea uzinatelor 
ce ne interesează.

Intr-unui din birourile 
de pe șantier se urmăreș
te unul din proiecte și se 
fac înregistrări pe grafice 
asupra stadiului lucrări
lor. Montarea armături
lor la capetele cuptorului, 
a grinzilor și a tablei 
vetrei au fost terminate.

— Dar, ce ne facem cu 
bolta suspendată a came
relor regeneratoare? S-a 
trimis din nou la Sibiu 
pentru rectificare și nu 
știm dacă ne va sosi la 
timp 1

Iată încă o cerință, im
pusă de ritmul în care 
se construiește marele 
cuptor Martin, căreia con
ducerea I.C.S.H. trebuie 
să-i acorde toată atenția.

...Începem să ne famili
arizăm atît cu lucrările 
cie construcții cît și cu 
oamenii. Montorii din bri
găzile tovarășilor Gligor 
Pavel și Erdely Vasile ii 
intîlnitn desfășurîndu-și 
activitatea în mai multe 
puncte de lucru. Toate lu
crările le-au executat con
form graficului, la 'unele 
au și avans de cîteva zile. 
Șefii de brigăzi susțin că 
la 23 August anul aces
ta noul cuptor Martin va 
produce oțel. Nu există 
nici o îndoială Faptele 
constructorilor sînt garan
ția acestui succes. Briga
da de nituitori condusă 
de tovarășul Beczc Ludo
vic deține în prezent dra
pelul de brigadă fruntașe 
pe grupul de șantiere 

montaj. In luna aprilie, 
înțelegînd urgența lucră
rilor a muncit cîteva zile 
voluntar pentru a îndepli
ni înainte de termen sar
cinile ce-i reveneau și 
pentru a deschide front 
de lucru altor brigăzi 
Membrii acestei brigăzi au 
bătut în aprilie 4.000 de 
nituri. Inginerii și tehnici
enii afirmă că la verifica
re, la cca. 2.000 de nituri, 
nu au găsit nici unul ne
corespunzător. Acesta 
este un indice al înaltei 
conștiinciozități în execu
tarea lucrărilor de montaj 
de cea mai bună calitate.

Pe la sfîrșitul lunii 
martie a început înzidi- 
rea camerelor regenera
toare ale cuptorului. Spre 
sfîrșitul acestei luni vor 
fi terminate. Pentru aceas
tă lucrare și canalul de 
fum, brigada condusă de 
tovarășul Raduly Gheor- 
ghe, al cărei tehnician 
este cunoscutul construc
tor Deak Grigore, s-a in- 
zidit cca. 660.000 buc. de 
cărămidă refractară. Zidă
ria de cărămidă refracta
ră, mai ales aici la acest 
modern agregat, este deo
sebit de pretențioasă. To
leranța între rosturile că
rămizilor e$te de ordinul 

cîtorva milimetri. Să faci 
iată acestor cerințe tre
buie să depui tot intere
sul și priceperea profesio
nală, In felul acesta-pot 
fi caracterizați majoritatea 
zidarilor șamotori din bri
gada lui Raduly Gheo-ghe. 
Printre ei se află zidarii 
din echipele conduse de 
Sălcudeanu Andrei, Mau 
Vasile, Deca loan, Rugaci 
Nicolae și alții. Tovarășul 
maistru Pitea Constantin 
ne mai informează despre 
un fapt demn de aprecie
re

— Știți — ne spune 
maistrul — oamenii au 
crescut nespus de mult 
odată cu măre'ele cons
trucții ale Hunedoarei. A- 
cum lucrăm cu o produc
tivitate mai mare cu cca. 
30 la sută față de oea 
realizată in anii trecuți la 
construcția primelor cup
toare. Ridicarea calificării 
profesionale n-a cunos
cut răgaz.

Iată și un fapt 
nelăudabil

In întreprinderea de 
construcții siderurgice din 
Hunedoara s-a născut a- 
nul acesta o valoroasă 
inițiativă privind realiza

rea de cît mai multe eco
nomii, care pînă la sfîrși
tul anului să se ridice la 
valoare de 6.500 000 lei. 
Pe șantierul construcții de 
blocuri, inițiativa trăiește 
și se dezvoltă pe zi ce tre
ce. Din economii a și în
ceput să se. înalțe blocul 
89 cu 24 apartamente. La 
început cînd a pornit a- 
ceasta inițiativă, comitetul 
de partid și comitetul sin- ’ 
dical din întreprindere 
s-au angajat să răspîn- 
dească inițiativa pentru 
realizarea de cît mal 
multe economii pe toate 
șantierele. Dacă ar fi exis
tat preocupare pentru a- 
ceasta, desigur că astfel 
de cazuri, cum este cel pe 
care-i relatăm mai jos, 
nu s-ar mai întilni.

Pe șantierul noii oțelării 
se vorbește ce-i drept des
pre economii dar cînd 
este vorba de concretiza
rea acestui indice de sea
mă a activității fiecărui 
colectiv de muncă, nu 
poți primi un răspuns 
mulțumitor. Iată de pildă 
ce părere au oamenii din 
brigada de dulgheri con
dusă de Schuster Martin.

— Noi am realizat și 
în luna trecută un indice 
de creștere a productivită

ții muncii de 1,50 la sută 
Totodată ne preocupă pro
blema realizării de eco
nomii. Și, avem posibili
tăți multiple. Spre exem
plu, folosim cofrajele de 
cite 5—6 ori în Ioc de 
două ori. Pe lîngâ cheres
tea mai realizăm econo
mii și la alte materiale și 
manoperă. Dar, întrebați 
pe șantier cine cunoaște 
concert economiile pe cară 
noi le realizăm I

Ce stimulent ar consti
tui pentru constructori 
dacă fiecare brigadă ar fi 
ajutată să-și cunoască 
concret rezultatele muncii 
sale I In întrecerea socia
listă un factor mobiliza
tor de mare însemnătate 
este tocmai acest lucru, 
pe care organele sindicale 
din I.C.S.H. nu le-au în
țeles încă pe deplin.

Cazuri asemănătoare se 
întllnese și la alte brigăzi 
de constructori care lu
crează cu materiale ee pot 
fi folosite mai judicios. 
De aceea se impiirte ca In 
întrecerea socialistă, rea
lizarea de cît mai multe 
economii, să constituie u- 
nul din obiectivele princi
pale ale activității cons
tructorilor.

G. ILIESCU



Duminica SPORTIVA
Fotbal ' DUPĂ UN JOC SUB AȘTEPTĂRI (JOrVÎîllli 

n-a reușit să întreacă Tractorul Orașul Stalin'4

în de

Este un retur de cam
pionat plin de cele mai 
variate surprize. In cele 
șapte partide desfășurate 
pină acum Corvinul, e 
drept, n-a pierdut. A ciș- 
iigat un joc cu Chimia 
t agaraș, a izoutit apoi 
un frumos tur de forță 
terminlnd neînuinsă
plasările succesive de la 
Cârti și Oradea. A urmat 
apoi „șocul" din întîlnirea 
cu Industria Sirmei (1—1 
acasă) și din nou acasă 
o victorie (1—0 cu C.F.R. 
Arad) după o dominare 
exasperantă, la capătul u- 
nei partide care a readus 
în discuție lacunele din 
jocul formației noastre. 
Ne-am bucurat apoi de 
victoria de la Sibiu și 
pentru verificarea tuturor 
nedumeririlor create de a- 
ceastă ' Comportare contra
dictorie am așteptat jocul 
de ieri cu o nerăbdare 
ușor de înțeles, fncăodată, 
peste 10.000 de spectatori 
au luat loc în frumoasele 
tribune ale noului nostru 
stadion și încăodată ei 
l-au părăsit dezamăgiți 
pentru modul penibil, ne
satisfăcător, Cum. au evo
luat cei 11 fotbaliști hu- 
nedoreni — și ca urmare, 
pentru scorul final: 1—1.

locul de ieri a purtat 
in tot lungul său ampren
ta comportării contradic
torii despre care vorbeam 
Fiindcă una este să lupți 
cu toată convingerea ca 
să învingi și datorită jo
cului hofărit al adversaru- 

' lui să nu-l poți întrece și 
altceva să te mulțumești 
cu un rezultai de egali- 

. tale pe propriul tău teren, 
■. în fața miilor de supor
teri înflăcărați, după ce, 
în fond, n-ai meritat alt
ceva fiindcă nu te-ai Stră- 

. duit mai mult.
Iată echipele care s-au 

intilnit ieri:

Tractorul Or. Stalin: 
O ană — Păun, Vlad, 
Botorogea — Mihai, Iacob 
— Hinder, Vatany, Ne
meș, Hațeganu, Mănescu.

Corvinul: Niculescu I — 
Niculescu II, Nacu, Mol
nar — Tătaru, Balint — 
Pop, Pirvu, Zapis, Radu, 
Oprea.

A arbitrat competent și 
autoritar D. Schulder (Bu-

care muncește șt Oprea, 
care încearcă două-irci pă
trunderi, restul atacantă jr 
nu se văd. Un contra-a- 
tac răzleț al echipei din 
Orașul Stalin era gata- 
gaia să se încheie cu un 
gol, dacă Molnar nu res
pingea balonul de pe linia 
porții. Apoi Tăiaru luftea- 
ză 
de

în jumătatea noastră 
teren, Hațegarut scapă

altă valoare. Oaspeții, fără 
să practice un joc închis, 
ermetic, se apăra elastic 
in 8—oameni și contra
ataca primețuios. itjoiui 
marcat de Zapis in min. 
75 (lovitura a mers tare 
șt pe jos aar valonul a tre
cut pe sub Gană 
singura sa greșeală 
această 
spurcate

intilnire) 
și animă

CATEGORIA B
Seria l-a Seria ll-a

C.S.M.S. Iași — Foresta Fălticeni 
6—0; S.N.M. Constanța — C.F.R. 
Pașcani 1 — 1; C.S.M. “Rădăuți — Di
namo Suceava 2—2; Unirea Focșani 
— Victoria Buzău 0—0; Gloria Bis
trița — Prahova Ploești 2—2; Rul
mentul Bîrlad — Dinamo Galați 4—0; 
Știința București — Unirea Iași 0—0.

și
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NACU TATARU
cureștt) o partidă care, 
nu i-a pus probleme prea 
complicate. Au marcat Za
pis (min. 75) și Hațega
nu (min. 81)

IIunedorenii aleg tere
nul și Tractorul începe 
partida cu soarele în față. 
La capătul primei faze 
Nemeș trage peste bară, 
apoi oaspeții inițiază încă 
un atac, dar fără rezul
tat. Corvinul echilibrează 
jocul și Pop trimite cu 
capul o lovitură destul de 
puternică, dar alături. Ur
mează două cornere la 
poarta Tractorului, unul 
bătut frumos de Oprea, in 
„arc", iar celălalt execu
tat imprecis de Pop, dar 
Oană — care a apărat 
excelent lămurește ambele 
faze.

In această primă parte 
a reprizei intiia presiunea 
atacului nostru a fost des
tul de accentuată și rînd " 
pe rînd Pirvu, Radu Tu
dor și Tătaru încearcă poar 
ta, dar fără succes. Totuși 
golurile întirzie să cadă 
fiindcă în afară ac Zapis

...........

La volei, un joc plăcut

Niculescu II îl oprește 
din cursă ținîndu-l de mi
nă. Lovitura liberă de la 
25 m. merge alături de 
poartă. Acum jocul Cora
nului se incîlcește, își 
pierde orientarea și așa va 
ramtne pina la slirșilul 
întilnirii. Pirvu nu contea
ză in luptă, Radu Tudor 
pe linia comportării clin 
ultimele partide joacă sub 
orice critică, iar Pop
reușește marc. lucru. Uno
ra dintre jucători le lipseș
te însuflețirea, dorința de 
a ciștiga. Cîteva ocazii 
mai clare sint rezolvate in 
mod admirabil de porlarul 
Dană, extrem de curajos 
și bine inspirat. La pau
ză scorul era alb.

Era de crezut că in par
tea doua a jocului Cora
nul va reintra pe teren 
decis să demonstreze o

fiind 
din 
dă 

o
vreme jocul. Dar în min. 
ol Hațeganu âupă o cursă 
care nu se anunța peri
culoasă, pe o întreagă ju
mătate de teren, a trecut 
de Nicuii seu fără greu
tate și fiindcă nimeni nu 
l-a mai shnjenit a tras 
in colțul drept și a ins: ris, 
egalihd. Restul de timp 
trece fără nimic. deosebit 
și Corvinul părăsește tere
nul cu o altă pierdere de 
o jumătate de punct.

După aspectul general 
al partidei, rezultatul e 
meritat. U parte din jucă
torii Corvinului s-au între
cut in gafe, lufturi, puse 
greșite, n-au demonstrat 
voință de a învinge, 
ratată in alte intilniri.
vansul în clasament s-a 
redus la un punct. Dar in 
spiritul spectatorilor, oame
ni ai muncii, n-a existat ni- 
cicind tendința de a se 
mulțumi cu-orice rezultat 
in activitatea lor zilnică. 
Pentru ce, dar, sportivii 
cure îi reprezintă își în
găduie nesocotirea cetei 
mai simple reguli a succe
sului : fără luptă nu se 
clădește nimic trainic. Sint 
oare jucătorii Pirvu, Radu 
Tudor, Pop, Niculescu Il‘ 
mulțumiți de comportarea 
lor în partida de ieri ? Ce 
au de spus aceștia ? Dar 
conducerea clubului Corvi
nul ? |

I n jocul restanță desfășurat mier-
curi : Foresta Fălticeni -- iGloria Bis
trița 1 —l.

1. C.S.M.S. Iași 20 16 2 2 61:18 37
2. Dinamo Gl. 20 14 2 4 46:24 30
3 Știința Buc 20 9 5 6 42:20 23
4. Dinamo Suc. 20 7 *7 6 29:29 21
5. Prahova PI. 20 6 8 6 34:31 20
6 Rul. Bîrlad 20 9 2 9 21:32 20
7. Unirea Iași 20 7 5 8 23:24 19
8. S.N.M. C-la 20 6 7. 7 25:28 19
9. Fr.. Fălticeni 20 6 6 8 24:38 18

10 Gl. Bistrița 20 6 5 9 25:27 17
11. C.F.R. Pașc. 20 6 o 9 20:30 16
12. Unirea Focș. 20 3 10 7 22:37 16
13. Vict Buzău 20 4 6 110 23:33 14
17. C.S.M. Răd. 20 5. 3 112 21:47 13

Știința Craiova — C.F.R. Timișoa
ra 3—0; Metalul O. Roșu — Carpați 
Sinaia 3—1 ; Metalul Titani — Dina
mo Obor 0—3 ; Știința Timișoara — 
C.S.M. Reșița 4 — 1; Flacăra Moroni 
— Drubeta Tr. Severin 8—2 ; Dina
mo Pitești — C.S. Craiova 4—0 ; Po
iana Cîmpina — Metalul Tîrgoviște 
2-0.

1. Știința Tmș. 20 13 3 4 41:17 2S
2. Dinamo Obor 20 12 2 6 35:26 28
3. Poiana Cimp. 20 9 5 6 25:21 23
4. FI. Moreni 20 11 1 8 35:32 23
5. Dinamo Pit. 20 9 4 7 31:32 2ț
6. C.F.R. Tmș. 20 8 5 7 31:21 21
7. Știința Crv. 20 9 3 8 27:23 21
8. Metalul Tîrg. 20 8 2 10 34:35
9. C.S M. Reșița 20 7 3 10 37:35 li

10. Metalul Titani 20 8 1 11 25:31 li
11. Dr. Tr. Sev. 20 6 5 9 27:35 li
12. Met. O. Roșu 20 6 4 10 28:40 li
13. C.S. Craiova 20 6 5 9 22:37 li
14. Carpați Sin. 20 5 3 12 24:37 k

nu
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Etapa viitoare:
Dinamo Galați — Știința București; 

Gloria Bistrița — C.S.M.S Iași; Pra
hova Ploești — Rulmentul Bîrlad ; Di
namo Suceava — Unirea Focșani; U- 
rnrea Iași — C.S.M Rădăuți ; Victoria 
Buzău — S.N.M. Constanța; Fores
ta Fălticeni — C.F.R. Pașcani.

Seria fll-a
C.F.R. Cluj — C.S. Tîrgu Mureș 0-0; 

C.S.M. Baia Mare — C.F.R. Arad 
4—1; Corvinul Hunedoara — Tracto
rul Or. Stalin 1-1; A.M.E.F.A. — Rapid 
Cluj 0—2; C.S. Oradea — A.S.A. Si
biu 3—0; Ind Sirmei G. Turzii — Chi
mia Făgăraș 3—1; Gaz Metan Me
diaș — Recolta Cărei 0—0.

Bchipa feminină de vo
lei Corvinul a susținut ieri 
o întîlnire amicală în com
pania echipei Sebeșul. 
Victoria a revenit echipei 
locale cu scorul de 3—1 
Jocul a avut o desfășurare 
interesantă. Primul set re
vine jucătoarelor din Se
beș. Sportivele noastre își 
revin, pun stăpînire pe joc 

.și cîștigă detașat ultimele 
seturi la 5, 2, și 4.

Această întîlnire a per
mis să se tragă două con
cluzii ; în primul rînd la 
echipa hunedoreană s-a ob- 

. servat la început o oare
care nesiguranță, ceea ce 
dovedește că-i lipsește par
ticiparea la concursuri. Se 
impune ca să se organize
ze mai multe partide pen-

tru echipă cunoscîndu-se 
faptul că experiența se ca
pătă numai prin participa
rea la diferite întreceri cu 
adversari de valoare. In al 
doilea rînd este vorba des
pre organizare. Partida de 
ieri a fost anunțată înain
te cu aproape o săptămî- 
hă. Atunci cum de organi
zatorii n-au făcut cunoscut 
iubitorilor de volei ziua) și 
ora de disputare ? In tot 
orașul nu 
un afiș. De 
spectatorul ? 
lucrurile nu 
mire nimeni
rea de ieri au 
doar o mică parte din su
tele de iubitori ai voleiu-

—. ................—
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Q 8ontinuîndu-și pregăti
rile pentru jocul din ca
drul „Cupei Europei" cu 
R. Cehoslovacă, selecțio
nata divizionară a R. P. 
Romîne a întîlnit ieri pe 
stadionul „23 August" din 
București echipa F.C. Sa- 
aibrucken (R. F. Germa
nă). Fotbaliștii romîni hu 
terminat învingători cu 
scorul de 2—0. Au înscris 
Tătaru și Eftimie.
□ Etapa a 12-a

1. Corvinul 20 11 7 2 41:16 29
2. C.S.M. B. M. 20 11 6 3 45:19 28
3. C.S. Oradea 20 HI 4 6 33:25 24
4. Ind. Sîrmei 20 7 8 5 34:27 22
5. A.S.A. Sibiu 20 5 11 4 31:23 21
6. C.F.R. Cluj 20 9 2 9 28:24 20
7. Recolta Oarei 20 7 6 7 29:33 20
8. A.M.E.F.A. 20 8 4 8 19:23 20
9. Rapid Cluj 20 6 6 8 22:30 18

10. Gaz Metan 20 5 8 7 22:31 18
11. Tr. Or. Stalin 20 5 -7 8 22:22 17
12. C.S. Tg. M. 20 7 3 10 18:36 17
13 Chimia Fg. 20 6 2 ii 25:45 14
11. C F.R. Arad 20 4 4 12 16:31 12

Etapa viitoare:
Carpați Sinaia — Dinamo Obor 

Drubeta Tr. Severin ■— Știința Cra 
iova; C.F.R. Timișoara — Poiaiu 
Cîmpina: Metalul Tîrgoviște — Me 
talul O. Roșu; C.S.M. Reșița — Di 
namo Pitești; Metalul Titani — Fia 
căra Moreni ; C.S. Craiova — Științ; 
Timișoara.

-- ------- »♦ —--- ------

Campionatul orășenesc
Sîmbătă și duminică s-au desfășura 

jocurile din penultima etapă a campio 
natului orășenesc de fotbal. Rezulta 
tele înregistrate sînt normale : Cîmpi 
Zlaști ~ Mureșul 4—2; Bluming - 
Șantierul IV 3—0; Turnătoria — Si 
derurgia 5—1 ; Partida dintre Con 
structorul și Șantierul II nu s-a dis 
putat, ambele echipe pierzînd prin^ 
prezentare

înaintea ultimei etape clasamentt 
se prezintă astfel :

s-a pus nici 
unde să ștțe 
Așa stînd 

trebuie să se 
că la întîlni- 

participat

a 
„Cursei Păcii" desfășurată 
ieri a avut două semi-e- 
tape. In cea dintîi pe riuta 
Leipzig — Halle, contra 
cronometru, primul a 
sosit ciclistul belgian 
Vanderbergen, urmat de 
Gustav Schur (R.D.G.) 
Cel mai bun dintre cicliș
tii noștri a fost Gh. Șer- 
ban. Semi-etapa a doua, 
Halle — Magdeburg a re
venit lui Gustav Schur. E- 
chipa R.P.R. este acum 
clasată pe locul 9.

CURT
i~~] La Ștrandul Tineretu
lui din București s-a des
fășurat ieri întîlnirea re
vanșă la polo pe apă între 
reprezentativele R. P. Ro- 
rnîne și R. P. Ungare 
(campioană olimpică). în
vingători în întîlnirea de 
sîmbătă cu 3—2, poloiștii 
noștri au cîștigat și ieri 
cu același scor. Formația 
secundă a R. P. Ungare 
a întrecut reprezentativa 
noastră secundă cu 5—1.
i~~| In runda a 7-a 
turneului interzonal
șah de la Budapesta șa- 
histul romîn Gh. Mititeii! a 
remizat cu Kozrna (R. Ce
hoslovacă). In clasament 
coninuă- să conducă ma
rele maestru Gedeon Ba- 
reza (R.P. Ungară).
Q Ieri la Madrid echipa 
de fotbal la Spaniei a în
trecut formația reprezen
tativă a Angliei cu 3—0.

Etapa viitoare
Tractorul Or. Stalin — Ind. Sîrmei;

C.S. Tîrgu Mureș — Gaz Metan Me
diaș; C.F.R. Arad — C.F.R. Cluj; 
A.S.A. Sibiu — C.S.M. Baia Mare: 
Rapid Cluj — Corvinul Hunedoara; 
Recolta Cărei — C.S. Oradea; Chi
mia Făgăraș — A.M.E.F.A.

1. Turnătoria 13 11 0 2 35: 8 2
2. Bluming 13 9 2 2 25: 9 2
3. Constructorul 13 6 2 5 31:17 1
4. Șantierul 13 6 2 5 25:17 1
5. Cîmpia Zlaști 12 5 1 6 24:32 1
6. Siderurgia 12 4 1 7 23:34
7. Șantierul IV 13 2 0 11 21:34
8. Mureșul 1Ș 2 0 11 12:55

Etapa viitoare:
Siderurgia — Bluming 
Mureșul — Șantierul II 
Constructorul — Cîmpia Zlaști 
Șantierul IV — Turnătoria

,n —— •■»♦♦♦ 
Pregătiri — speranțe

a 
de

Așa după cum am mai 
amintit, doi dintre pugi- 
liștii hunedoreni — Tudor 
Nicolae și Mihai Gheor- 
ghioni — s-au calificat 
pentru finala campionatu
lui R.P.R. de box pe anul 
1960. Pentru a obține un 
rezultat cît mai bun, ei au 
continuat antrenamentfeh 
cu mai multă intensitate. 
In fiecare după-amiază cei 
doi boxeri împreună cu 
antrenorul lor Gh. Lungu, 
puteau fi văzuți în pădu
rea Chizid la antrenament.

Pentru a se afla mai 
multe amănunte am stat

de vorbă cu antrenorul 
Lungu.

In vederea finalelor de 
la București ne-am pregă
tit cu multă seriozitate. 
Ne dăm seama că acolo 
vom întîlni adversari pu
ternici, de valoare. Sarci
na noastră este dificilă. 
Este pentru prima oară 
cînd doi boxeri din oraișul 
Hunedoara s-au calificat 
pentru finală. Și dacă 
Ichim Nicolae, care a fă
cut o partidă foarte bună 
la Galați nu era numărat 
în întîlnirea cu Manțfea

Ilie, atunci cu siguran 
că se califica și el.

— Ce rezultate sper, 
să obțineți la Bucureșt

— Am mare încrede 
în amîndoi băieții. A 
Tudor cît și Gheorghiț 
au respectat program 
de antrenament și dețin 
formă bună. In afară 
asta ei au o mare dorir 
de a se afirma, lucru 
resc dacă ne gîndim că 
mîndoi sînt tineri. Vă ] 
asigura că ei vor luj 
mult pentru a reprezet 
cum se cuvine culoi 
clubului sportiv Corvin
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