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In luptă pentru 
realizarea 

angajamentului
Intensificînd întrecerea 

în cinstea celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R., 
muncitorii din cadrul la
minorului de 800 mm. ob
țin rezultate bune în pro
ducție. Prin mărirea vi- 
izei de laminare cu 2 
B sută, reducerea rebu- 
mlui cu 22 la sută și 
micșorarea consumului de 
energie electrică, ei au 
produs în luna mai IJ&-J 
tone laminate și au ob
ținut 140.000 lei econo
mii din angajamentul 
luat în cinstea Congre
sului.

Fruntași în lupta pen
tru o producție sporită 
de laminate sînt schim
burile conduse de maiș
trii Constantin Petru șf 
Nedelcu Nicolae. întrece
rea socialistă continuă. 
In primele trei zile ale 
lunii curente, muncitorii 
de aici au mai produs :n 
contul angajamentului 
peste 200 tone laminate 

I"^îmbunătățesc I

calitatea oțelului I
Luna trecută, colecti 

val de muncă al oțelă- 
tiet electrice a produs 

răspundă, la 
celor 19 în

fruntași, 
jurnaliști, 

laminatori, 
strungari

să răspundă

Niciodată ca pină a- 
bum combinatul n-a fost 
cuprins de atît entuzi
asm. Aleea principală, i- 
mensâ, devenise în a- 
cea după-amiază însori
tă de april, neîncăpă-. 
toare. Mai mult de 
6.000 de siderurgiști ce 
abia terminaseră lucrul 
în primul schimb veni
seră să 
chemarea 
treprinderi 

Cocsuri și 
oțelari și
turnători și 
veniseră 
la această chemare cu 
entuziasmul lor recu
noscut. Pricepuți făuri
tori ai metalului, maiș
trii neîntrecuți în creș
terea indicilor de uti- 
Uzare și sporirea vite
zei de laminare, side
rurgiștii hunedoreni au 
ținut și de data aceas
ta să fie în primele 
rînduri. Răspunsul lor 
a răsunat cald ca șt. 
metalul pe care-l fău
resc.

„...In cinstea celui, 
de-al IlI-lea Congres al 
partidului nostru ne an
gajăm să producem pî-

de

c-
iu

peste plan 633,8 tone oțel 
electric de bună calitate 
și au înscris la capito
lul economii suma
250.000 1st la prețul ăe 
rost operativ. Aceste 
conomit — obținute 
contul angajamentului lu
at pînă ta 20 iunie a. e 
au fost înregistrate prin 
reducerea consumurile/ 
de electrozi, energie e- 
lectrică, magnezită 
nutată etc.

gm-

Acțiuni patriotice |
Mobilizați de organi

zațiile F.T.M, tinerii ce
lor 204 brigăzi de mun
că patriotică din orașul 
Hunedoara depun o mun
că susținută în acțiunile 
de colectare a fierului 
vechi și înfrumusețarea 
întreprinderilor șt insti • 
tuțiilor orașului nostru:

In cinste i celui de a! 
IlI-lea Congres al PM.R 
ei au efec udt de . la 1 
mat pînă In săptăm'na 
trecută peste 22.000 
muncă voluntară la 
crări de construcții și al
te acțiuni. De asemenea 
pină la 29 mai tinerii au 
predat l.C.M.-ului 7284 
tone fier vechi.

I. FEȚEANU 
corespondent

ore
lu-

anului 
meta-

7L II IL IE 
nă la sfîrșitul 
17.000 tone cocs 
lurgic, 30.000 tone . fon
tă. 104.000 tone lami
nate, iar la prețul de 
cost — prin reducerea 
consumurilor specifice 
—* să realizăm econo 
mii în valoare de pes
te 30.000.000 lei".

Angajamentele sini 
mari. Dar ele sint tn 
măsură să exprime pa
triotismul înflăcărat al 
siderurgiștilor hunedo
reni. Și nu există nici 
o îndoială asupra reali
zării lor. Experiența a- 
cumulată. in anii din 
urmă, agregatele de un 
înalt nivel tehnic de 
care dispune combina
tul, dragostea puterni
că față de partidul nos
tru — sint principalele 
forțe cu care siderur- 
giștii hunedoreni au 
pornit marea întrecere

Angajamentele vor fi 
îndeplinite. O spun pri
mele 
intîlnit 
înalte și la bateriile în
cinse de puterea cocsu-

rezultate. Le-am 
la furnalele

LSuccesul zilei 
de sîmbătă

în luna 
plan cu

Prin creșterea indicilor 
de utilizare a .agregate
lor, furnaliștii au reușit 
să-și depășească 
mai sarcinile de 
4.100 tone fontă.

In cursul zilei 
bată Jurnaliștii au dobîn- 
dit un nou succes, pro- 
ducînd cea de-a 18.000-a 
tonă de fontă peste pre
vederile de plan din a- 
cest an. Fruntași în în
trecere sînt furnaliștii
din echipele conduse de 
topitorii Chiroșca Ion
Cîndea Iosif, Olaru Ale
xandru și Jurca Simion

Oțel mai mult 
și mai ieftin

In cinstea celui de-al 
IH-Iea Congres al P.MR. . 
colectivul oțelăriei Mar
tin nr. 2 s-a angajat ca 
în perioada 1 mai—20 
iunie să dea peste sarci
nile de plan 9.500 tone 
de oțel și 1.500,000 
economii.

Pînă în ziua de 3 
nie a. c. ei au reușit 
producă peste prevederii 
de. plan 5.700 tone oțel

lui, pe platforma oțelă- 
riilor ca și la laminoa
re. Ne-arti propus să 
urmărim intr-un schimb 
obișnuit felul cum prind 
viață angajamentele 

harnicilor siderurgiști 
hunedoreni. Pentru a nu 
neîndreptăți pe careva 
'vom începe raidul nos
tru de la aglomerator

Instantaneu

unde se produce materia 
primă necesară fabrică-’ 
rit fonta.

Alături de cocserie se 
profilează clădirea ma
re a fabricii de aglome
rat minereu. Furnaliștii 
primesc un prețios spri
jin din partea aglome- 
ratoriștilor. Minereul 
produs aici, dacă este 
de calitate superioară 
și la un preț scăzut, 
influențează în mod di
rect calitatea și prețul 
de cost al fontei. In 
luna friai colectivul fa
bricii a produs peste 
prevederile de plan mal 

ale lunei 
dezbaterii 
Directive, 
au redus

și economii în valoare de 
700.000 lei. Numai în pri
mele trei zile 
iunie, în urma 
proiectului de 
harnicii oțelari
consumul specific de com
bustibil . cu 35.000 kilo- 
calorii pe tona de oțel și 
au dat peste plan 1.670 
tone oțel de calitate.

O mare parte a aces
tor remarcabile succese 
revine schimbului condus 
de tînărul inginer 
Ataxim și brigăzilor 
tineret conduse 
topitorii Orelt 
Drăghin loan.

AMAR IEI 
corespondent

Bun 
de 

de prirn-
Paul Și

IOAN

I»

mult de 2.000 tone de 
minereu aglomerat. Șe
ful secției — inginerul 
Surdu Aurel ne infor
mează că succesele co
lectivului vor fi și mai 
mari. El argumentaeză că 
în fabrică mai sint rezer
ve care, puse în practi
că, pot duce la succese 
deosebite. Folosirea mai 
bună a capacității de 
producție a utilajelor a 
făcut ca indicii de uti
lizare planificați pe fa
brică să fie depășiți cu 
3 la sută. „Credeți că 
este puțin, ne‘ întreabă 
el ?". Și fără a mai aș
tepta răspunsul, ingine
rul Surdu continuă să 
explice că numai prin 
creșterea indicilor de u*- 
tilizare a agregatelor ei 
ati produs peste sarci
nile de plan, de la în
ceputul anului, . 23.095 
tone minereu aglomerat. 
„Dar cu prețul de cost, 
cum. stați ?u, am întrebat 
noi. „Știam că o să mă 
întrebați și sînt pregă
tit: Avem o economie
de aproape 600.000 lei. (Continuare în pag. IlI-a)

Din realizările 
unei brigăzi 

pentru a da în folosință 
la termenul fixat cupto
rul de 400 tone/șarjă, o- 
biectiv de mare importan
ță pentru mărirea pro
ducției de oțel. Astfel, 
în brigada de fierari he- 
toniști condusă de comu
nistul Ionescu Petre prin 
introducerea micii meca
nizări a operațiunilor de 
prelucrare a fierului 
ton, productivitatea 
cii a crescut 
sută, iar prin 
consumului 
materiale, 
judicioasă a 
lor de fier,
economie de 11.000 lei.

Totodată, brigada amin
tită a realizat in luna
mai o depășire de normă
de 76 la sută, iar indi
cele de creștere a califi
cării profesionale a cres
cut de la 3,20 la 4,17 la 
sută.

Proiectul de Directive 
ale celui de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. a în
suflețit întreaga masă a 
constructorilor
icni. In cadrul grupului 
II construcții — l.C.S.H.

| de pildă, muncitorii luptă 

---------------------------------

Aspect din orașul nostru

hunedo-

uitați sa a- 
de fruntașii 

Cei doi șefi 
ingi-

mintiți 
noștri, 
de schimb 
nerul Răileanu Valentin 
și Armaș Simion — au 
făcut adevărate minuni ( 
cu oamenii pe care-i 
conduc. Sînt -jruntași de 
cîteva luni.

In apropierea fabricii . 
se află furnalele. De pe 
un mic deal se văd 
ambele secții: secția l-a 
cu cele 4 furnale unui 
lingă altul, înlănțuite * 
parcă, și secția IT-a cu 
furnalele semețe, înalte 
Și tot util de măreață 
este și munca furnaliș- ( 
tiler. Anul acesta se a- 
rtunță a fi cel mai rod
nic în activitatea lor. La 
ambele secții s-a reali
zat o producție record, 
Angajamentele luate în 
cinstea celui de-al III- 
Ic-a Congres sint pe cale 
de a fi depășite. Din 
cele 30.000 tone fontă 
cit s-au angajat să pro
ducă peste sarcinile de 
plan, jurnaliștii, au pro* 
dus pînă acum 18.000 
tone. Din convorbirile

MIRCEA NEAGU

le- 
mun- 

cu 12 la 
reducerea

specific de 
întrebuințarea 
tuturor bare- 
s-a obținut o

I

1.192.810 kwh peste plan
In întîmpinarea ( 

de-al III-tea Congres 
P. M. R, colectivul 
muncitori, maiștri și 
gineri ce deservește 
t rea ga instalație a
mocentralei nr. 1 
combinatul siderurgic, 
muncit 
suflețire pentru realizarea 
planului de producție pe 
luna mai. Ca și în cele
lalte luni ale anului I960 
și în luna mai harnicul 
colectiv de aici a reușii

celui 
al 
de 
in
ia- 

ter- 
din 

a 
cu dragoste și in-

La sfirșit de lună
Inițiativele siderurgiștilor ca și preocuparea 

permanentă a acestora pentru creșterea 
de utilizare a agregatelor au făcut ca 
sectoarele de activitate să se înregistreze 
deosebite. Producția realizată în luna 
concludentă. S-au produs peste 
2.500 tone cocs metalurgic și minereuri aglome
rate, 4.180 tone fontă, 7.200 tone oțel Martin și 
electric și 7.200 tone laminate. Succesele obți
nute în primele zile din luna aceasta confirmă că 
siderurgiștii hunedoreni vor întrece realizările 
din luna mai.

Nu rare sini cazu
rile cina se ivesc de
fecțiuni pe rețeaua 
stației de amplificare 
a combinatului. Dar 
aceste defecțiuni nu 
durează mult pentru 
că tehnicienii Cioltea 
Silviu și Bolog Ovi- 
diu intervin imediat.

IN FOTO: Cioltea 
Silviu și Bolog Ooi- 
diu reparind un am
plificator.
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Echipa de teatru 
„Filatura" Lupeni a pre
zentat sîmbătă 4 iunie la 
orele 20 în 
rășenești 
spectacolul 
nistru" de

sala casei ti
de cultură. 
„Doamna Mi- 
B. Nușici

Tot sîmbătă 4 iunie 
în sala clubului „Filimon 
Sîrbu" din O.T., forma
ția de teatru a I.C.S H. 
a prezentat piesele în- 
tr-un act „Caietul verde" 
și „Chestiuni familiare".

u-
populară un

loc

Ansamblul muzical 
al l.C.S.H, va prezenta 
iubitorilor de muzică 
șoară și 
concert care va avea 
ia grădina de vară „1. C 
Frimu" în seara zilei 
12 iunie 1960, orele

de
20

în
clu-

-w- Ieri dimineața 
cadrul lectoratului, la 
bul nou din O.M., confe
rențiarul universitar 
colaescu M. a vorbit 
pre : „Superioritatea 
ternului economic socialist 
mondial asupra sistemu
lui capitalist".

Ni- 
des- 
sis-

să depășească producția 
de energie planificată 
Elanul cu care muncito
rii au luptat pentru înde
plinirea planului se dato- 
rește organizării temeini
ce a lucrului și intensi
ficării întrecerii socialis
te între schimburi. Drept 
rezultat, bitanțul pe luna 
mai arată că planul de 
producție a fost depășit 
cu 1.192.810 kwh.

POPA DUMITRU
electrician C.T.E. 1

indicilor 
în toate 

succese 
mai este

sarcinile de plan 
minereuri



Preocupări la sfîrșit de an școlar
Peste

A mai rămas puțin 
pină la încheierea anu
lui școlar 1959—1960. In 
școli se desfășoară in 
prezent o asiduă muncă 
pentru încheierea cu suc
ces a acestui an. După 
publicarea proiectului Di
rectivelor celui, de-al III- 
lea Congres al -P.M.R., 
această muncă a devenit 
și mai însuflețită. Vas
tul program de înflorire 
multilaterală a econo
miei, științei și culturii, 
de creștere continuă a 
nivelului de trai al po
porului nostru, oferă o 
imagine luminoasă a li
nilor care urmează, dă 
avint și un conținut nou . 
muncii in toate dome
niile. Oameni de cele 
mai diferite profesii șl 
calificări dezbat cu aten
ție cifrele proiectului.

Perspectivele noi, largi 
deschise în fața tinerei 
noastre generații au ri
dicat. în același timp 
probleme felurite. In 
școală, profesor și elev, 
sint adine preocupați de 
mai bunul mers al mun
cii. Pentru aceasta, in ul
tima vreme in școlile din 
orașul Hunedoara s-a a- 
cordat o atenție deosebi
tă pregătirilor in vede
rea încheierii cu succes 
a anului școlar. Astfel, 
după ce în prealabil s-a 
discutat tematica pe sec
ții în cadrul cercului 
pedagogic, au fost în
tocmite planurile pentru 
recapitularea finală a 
materiei. La întocmirea 
lor cadrele didactice au 
dovedit o grijă deosebi
tă. Răsfoind cîteva dtn 
ele pot fi citate ca bune 
cele ale tovarășelor Mun- 
teanu Silvia, Batlo Ro
zalia, Bucur Valeria, Pe
ter luliana ca și multe 
altele.

La școala elementara 
nr. 2 a avut loc o ședin
ță a învățătorilor de la 
clasele I—IV in care a 
fost amănunțit dezbătută

In fața cadrelor didac
tice din școlile de cul
tură generală, din învă- 
țămîntul profesional și 
tehnic stau sarcini deo
sebit de importante : de 
a instrui și educa tine
retul patriei noastre în 
spiritul unei atitudini 
conștiente, pregătind con
structori activi ai so
cialismului.

Cunoașterea profundă 
de către cadrele didac
tice a teoriei marxist-le- 
niniste, a politicii parti
dului nostru, a legilor 
și forțelor motrice ale 
dezvoltării naturii și so- 
cietății, îi ajută la în
țelegerea și aprofundarea 
științifică a disciplinei pe 
care o predau, la inter
pretarea justă a eveni
mentelor istorice contem
porane, la cunoașterea și 
înțelegere^ politicii par
tidului și statului nostru, 
a perspectivelor dezvol
tării țării noastre, deve
nind buni pedagogi, luptă
tori conștienți și activi 
pentru progresul patriei

tot pregătiri
problema bunei întocmiri 
a planurilor tematice. în
vățătoarea Văideanu Nina 
care a obținut rezultate 
foarte bune la clasă, con
form angajamentului ce. 
și l-a luat în cadrul co
misiei metodice, împărtă
șește din experiența ci 
colegelor, ajutind la gă
sirea de procedee noi 
pentru însușirea materiei 
de către elevi.

De asemenea au fost 
organizate la toate șco
lile din oraș ședințe cu 
părinții, în cadrul cărora 
a fost temeinic discutată 
problema colaborării in
tre școală și familie in 
această perioadă hotărî- 
toare a muncii școlare, 
și au fost intensificate 
vizitele dirigințitor la do
miciliul elevilor. Diriginți 
cum sint Gostian Elena, 
Giță Maria, Voinicu Ilea
na, Iorgovan Constantin, 
au vădit o preocupare 
intensă in ceea ce pri
vește cunoașterea condi
țiilor în care inoață ele
vii din clasele lor și au 
acordat, acolo unde era 
necesar, ajutor pedagogic 
și didactic competent.

Chemarea la întrecere 
adresată tuturor școlilor

•— -.... —— ■

Consfătuire =—
—c u

Vineri 3 iunie, a avut 
loc o consfătuire cu di
rectorii școlilor din loca
litate, în cadrul căreia 
s-a făcut analiza rezulta
telor obținute de către 
profesori și elevi în cin
stea celui de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R., în 
lumina angajamentelor 
luate de către aceștia în 
întîmpinareă -marelui e- 
veniment din viața po
porului nostru. Din dis
cuții a reieșit că anga
jamentele au fost reali
zate în mare parte, iar 
pînâ la Congres ele vor

Închiderea învățămîntulul ideologic 
al cadrelor didactice

noastre, pentru educarea 
și formarea omului nou.

Cadrele didactice din 
orașul nostru, în marea 
lor majoritate au mani
festat și manifestă un 
interes deosebit pentru 
studierea filozofiei mar- 
xist-leniniste. Ei se con
ving din propria lor ac
tivitate creatoare pusă în 
slujba educării și for
mării noii generații, că 
marea forță a ideologiei 
comuniste constă în ace
ea că ea se bazează nu 
pe încrederea oarbă, nu 
pe un vis himeric des
pre un viitor mai bun, 
ci pe fundamentul știin
țific, pe cunoașterea și 
folosirea legilor de dez
voltare a naturii și so
cietății.

Colocviile organizate 
recent în cadrul învăță-

din oraș de către școala 
de 7 ani nr. 1, s-a ară
tat a fi un puternic sti
mulent in întărirea disci
plinei, desfășurării acti
vităților obștești, in îm
bunătățirea frecvenței șt 
a atitudinii față de mun
că a elevilor.

Efectuarea unui con
trol sistematic și îndru
marea permanentă a sec
ției de învățămînt, cu 
sprijinul comitetului oră
șenesc de partid, a avut, 
evident, rezultate mulțu
mitoare.

Desfășurarea în conti
nuare — în scurtul răs
timp pină la finele anu
lui— a muncii atente a 
cadrelor didactice, pre
cum și contribuția orga
nizațiilor de pionieri și 
U.T.M., își va arăta ne
îndoielnic roadele. Acum 
trebuie prețuită fiecare 
oră în recapitularea ra
țională, planificată a ma
teriei, in ' așa fel incit 
cunoștințele să fie însu
șite în mod conștient de 
către elevi, pentru ca 
aceștia să poată selecta 
generalul din particular 
și să tragă concluzii va
labile, axate pe practica 
de viitor.

directorii
fi îndeplinite și depășite.

In cadrul aceleiași con
sfătuiri au fost stabilite 
activitățile educative ce 
vor fi întreprinse cu ele 
vii în perioada vacanței 
de vară. Astfel, un mare 
număr de pionieri și șco
lari vor lua parte la ac
tivitățile din tabăra oră
șenească, 648 elevi vor 
pleca în taberele regio
nale de la Pui, Gîrbova, 
Hațeg și altele, iar 100 de 
elevi vor pleca în tabăra 

entrală de la Vasile 
Roaită.

mîntului ideologic al ca
drelor didactice, au ară
tat cît de utilă a fost 
organizarea unei aseme
nea forme de studiu pen
tru cadrele didactice. 
Majoritatea învățătorilor 
și profesorilor ău mani
festat un viu interes pen
tru problemele studiate, 
participînd activ la dez
bateri. Discuțiile purtate 
s-au caracterizat în ge
neral printr-iin nivel i- 
deologic corespunzător, 
cursanții au reușit să 
îmbine problemele teore
tice studiate cu activita
tea lor practică, peda
gogică și obștească.

De mult simț de răs
pundere au dat dovadă 
învățătorii și profesorii: 
Văideanu Nina, Bar La- 
dislau de la școala nr. 
2, fîallo Ștefan de la

Gînduri de viitor
Oamenii au scrutat în

totdeauna viitorul. Pină 
nu de mult, în dorința 
de a ști ce-i așteaptă e- 
rau chinuiți de îndoieli, 
bîjbîiau în nesiguranță. 
Astăzi, totul es:-. altfel. 
Cu privirile spre mîine, 
au desfășurată în față i- 
maginea luminoasă a fi
nilor ce vin. Dir. proiec
tul Directivelor celui 
de-al IlI-lea Congres ai 
partidului se desprind 
[ erspectivele grandioase 
ale unui viitor ce le este 
apropiat, pe care-1 doresc 
trăit în toată frumusețea 
și măreția lui.

Pentru tineri, ar.ii de 
școală s-au scurs cu iu
țeala clipelor. Cei ce se 
află în clasa Xl-a, sînt 
azi în pragul vieții în 
care vor intra încreză
tori, maturi. Odată cu 
luarea examenului de 
maturitate ei vor păși 
spre înfăptuirea unor en
tuziaste năzuinți.

In clasa Xl-a A, de la 
școala medie O.M., înva
ță doi frați : Gheorghe 
și Gcorgeta Văduva. Pe 
băiat îl atrage mecanica, 
iar pe sora lui chimia. 
Pentru ea, în alegerea 
profesiei au lost hotă.-î- 
toare vizitele la labora
torul coc.seriei. Georgeta 
își dorește să lucreze a- 
colo ca inginer chimist. 
Viorica Ostap - o tînă- 
ră de 17 ani cu ochi se
nini și luminoși — a în
drăgit munca bobinatoa
relor de la atelierul de 
reparații electrice din 
combinat unde a făcut 
cu colegele de școală orc- 
de practică. Ea a hotărît 
ca după examenul de 
maturitate să lucreze ca 
bobinatoare. Nedelcu Vic« 
toria, după absolvirea li
nei școli tehnice, se va 
face laborantă, iar We
ber Herta, va urma cursu

școala nr. 1, Ciucescu E- 
liza de la școala de 4 
ani Zlaști, Ludușan Pa
vel de la Școala medie se- 
rală, Mureșan Abel, Voi- 
nea Alexandru, Simțea
Niculina, de 
profesională, 
lina și mulți 
au formulat 
clare și au

la școala 
Zold Made- 

alții, care 
răspunsuri 
manifestat

prin însăși munca lor de 
fiecare zi înțelegerea
justă a învățăturii mar- 
xist-leni niște, obținînd re
zultate îmbucurătoare în 
procesul de învățămînt, 
în munca de instruire și 
educare a oamenilor de 
tip nou.

înțelegerea de către 
toate cadrele didactice a 
importanței însușirii te
zelor de baza ale mar- 
xism-leninismului, este 
nu numai o îndatorire, 

rile unei școli tehnice de 
arhitectură.

In clasa Xl-a B, sînt 
cei din secția umanisti
că. Și pe elevii acestei 
clase gîndurile îi poartă 
spre viitor, un viitor des
pre care afirmă cu toată 
certitudinea că e al lor. 
Mitroi Gheorghe, de pil
dă, după ce va lua exa
menul de maturitate vrea 
să lucreze la controlul 
tehnic în combinat; Gu- 
gutidu Vaia este hotărî- 
tă să urmeze cursurile 
școlii tehnice de labo- 
ranți, iar Valentina Pî- 
rîianu va merge la Facul
tatea de medicină.

Gînduri și planuri pe 
care acești tineri sînt si
guri că le vor trăi aevea 
în anii care vin. Gînduri 
și planuri de viitor a că
ror împlinire o chezășu- 
iesc realitățile prezentu
lui.

Pe cei dintr-a șaptea 
i-am găsit împreună cu 
profesoara Coste Olga 
la ora de sport. Curtea 
școlii nr. 1 răsuna de 
glasurile voioase ale co
pcilor. Privindu-i te Sim
țeai îndemnat să-ți uiți 
pentru o clipă virsta și 
să intri în mijlocul lor, 
să bați mingea. Să te 
zbenguiești și să alergi 
alăturea cu ei. Dar nu 
se putea! Venisem aici 
cu giridul să aflu ce p'a- 
nuri de viitor au tinerii 
aceștia în vîrstă de 14 
ani, care peste o săptă- 
mină se vor prezenta ia 
examenul de absolvire a 
șapte clase, și urmează 
să-și aleagă un drum în 
viață. Voiam să știu ce 
gînduri îi frămînfă. Ce 
drum vor alege ? Mulțl 
dintre ei s-au și hotărît.

Trebuie spus însă de 

dar și o necesitate în 
munca lor, deoarece nu
mai cunoscînd legile și 
forțele motrice ale dez
voltării naturii și socie
tății, însușind concepția 
marxist-leninistă, mate
rialismul dialectic și is
toric, pot să contribuie la 
ridicarea pregătirii cu
noștințelor științifice la 
un nivel mai înalt, asi- 
gurînd totodată o legă
tură strînsă a conținutu
lui învățămîntului și 
muncii educative din 
școală cu sarcinile con
strucției socialiste în țara 
noastră.

Trebuie arătat însă că 
în cadrul discuțiilor pur
tate la colocvii, a ieșit la 
iveală și faptul că unii 
profesori și învățători nu 
au aprofundat suficient 
principalele probleme ale

La școala medie serală
ln legătură cu încheierea anului școlar, iată 

ce a relatat unui colaborator al ziarului tovară
șul Pavel Ludușan, directorul școlii medii serale: 
~ In cel de-al ircilea trimestru clasa a VIII-a 
D. a liceului seral a che mat la întrecere pe ele
vii tuturor celorlalte clase. Obiectivele principale 
ale întrecerii sint: lupta împotriva mediocrității, 
in sensul că elevii se străduiesc să obțină numai
note bune și foarte bune și îmbunătățirea necon
tenită a frecvenței și disciplinei. Pentru urmări
rea rezultatelor a lost organizat un colectiv care 
avea grijă ca graficul să oglindească fidel situa
ția zilnică a întrecerii intre clase.

In ultima vreme la școala noastră a crescut 
numărul orelor de consultații și meditații, iar o 
urmare firească a atenției acordate muncii a fost 
faptul că situația la învățătură s-a îmbunătățit 
simțitor. Combinatul ne-a ajutat concret și eficace 
ca numărul celor ce lipseau de la ore să scadă
la minimum, iar acum destul de des frecvența 
la cursuri este de sută la sută. Profesorii au pus 
un accent deosebit pe recapitularea materiei mai
ales la clasa XI-,a iar diriginți ca Fotescu Ro
mulus, Avram Constanța ș. a. au vizitat pe elevi 
la locul de muncă și au creat colective bine în
chegate de elevi care nu aii precupețit eforturile 
pentru încheierea cu suc ces a anului școlar.

la bun început că clasa a 
Vll-a C. deține de mul
tă vreme steagul de 
fruntașă pe școală. S-a 
creat aci un bun obicei 
(ca de altfel în întreaga 
școală) să se efectueze 
un riguros control reci
proc al elevilor in rezol
varea problemelor pentru 
acasă. Nici unul n-ar 
permite celuilalt să vină 
la școală cu temele ne- 
lucrate. O notă bună 
deci: și-au cerut unul 
altuia să fie conștiin
cioși. Ajutor reciproc 
și-au acordat și la în
vățătură. Rezultatul: cla
sa nu are corigenți. La 
timpul potrivit au fost 
chemați la școală părin
ții elevilor mai slabi la 
invățătură. Indiscutabil 
că și aceasta a contribuit 
la obținerea unui ase
menea rezultat.

teoriei marxist leniniste și 
a politicii partidului nos
tru, o parte din ei nu sînt 
familiarizați cu noțiunile 
fundamentale și cu cate
goriile filozofice întîlnite 
în lecții. Din această 
cauză în unele răspun
suri s-au ivit confuzii.

Intre cei care au dat 
răspunsuri nemulțumitoa
re se numără tovarășii 
Stan Cornelia, Schwartz 
Edita, Coroianu Călin, 
Popovici loan și alții. Se 
pare că la unii învăță
tori și profesori există 
încă păreri greșite și a- 
nume că între științele 
sociale și disciplinele de 
specialitate pe care ei le 
predau nu ar exista o le
gătură strînsă.

Este necesar ca unele 
probleme insuficient de 
clare să fie puse sub for
ma unor consultații pen
tru ca, astfel, nici acești 
tovarăși să nu plece cu 
anumite confuzii, ci să 
poată înțelege în mod 
just tezele marxist-leni- 
niste.

ELEVII DINTR-A
Spuneam, că cei mai 

mulți au și hotărît . ce 
vor face după termina
rea celor șapte clase. 
Din cei 21 de elevi, 12 
(deci mai bine de lamel
late) vor merge la dife
rite școli profesionale. 
Vor decent strungari, zi
dari, lăcătuși. Desigur 
că, in alegerea drumului 
spre producție i-a îndem
nat și le-a dezvăluit fru
musețea muncii practica 
făcută de ei în ateli'^jl 
școlii profesionale 
de au lucrat cot la^ot 
cu elevii acesteia — ca 
și cea in atelierele de 

■imșerie și iimplărie 
ale școlii lor, recent ame
najate cu ajutorul comite
tului de părinți și ai 
I.C.S H. care patronează 
școala.

Cursurile școlii profe
sionale vor să le urmeze 
mulți dintre elevii celor 
trei clase a VII-a (A, li 
și C), de la școala ele
mentară nr. 1. Koczi La- 
dislau. Popa N. Ioan șl 
Dobolij Attila vor să de
vină strungari, iar O.'ah 
Iosif, Moise Romulus, 
Udrca Nicolae lăcătuși. 
Mathyas Balazs vrea să 
se facă zidar ca și ta
tăl său Răspunzind în
trebării „unde ai vrea să 
lucrezi* el a spus de 
îndată. „la construcția 
noii oțelării t*. Poate, in 
gînd se și vedea privind 
in juru-i din inălțmea 
schelelor și muncind vo
ios. cu spor, în meseria 
pe care singur și-a «- 
les-o și pe care cu sigu
ranța o îndrăgește de pi 
acum.

M-am uitat cu a'mțte 
la băieții aceștia în fața 
cărora viața își deschide 
larg porțile. Le-am citit 
hotărîrea și încrederea 
in priviri. Pășesc siguri 
de ei pe driimul ales 
Visurile lor se împlinite, 
căci la împlinirea lor ve
ghează neîncetat Partidul.



Paf. 3

Proiectul de Directive 
ale Congresului al Ill-lea al P.M.R. în discuția 

oamenilor muncii
Entuziasmul lamlnatorilor

La adunarea de dez
batere a proiectului de 
Directive ale Congresu
lui al IH-lea al P.M.R. 
ce a avut loc zilele tre
cute la grupul de lami
noare din Peștiș, au par
ticipat -peste 700 de mun
citori, ingineri și tehni
cieni de la blunting și 
laminorul de 650 mm. 
Au fost de față tovarășii 
Colceru Aron, prim-se- 
cretar al Comitetului oră
șenesc de partid, Cătană 
Nicolae, director genera! 
al combinatului nostru, 
Achim loan, președintele 
comitetului de 
dere și alții.

Adunarea a 
chisă de tov.
Dumitru secretarul orga
nizației de bază fa lami
norul de 650, dînd cuvîn- 

tovarășului Palcău

întreprin

fost des- 
Fotescu

Octavian, secretarul or
ganizației de bază de la 
bluming, care apoi a dat 
citire proiectului de Di
rective.

La discuții s-au înscris 
20 participant!', printre 
care se numără tovarășii 
ing. Șerban Nieolae, șe
ful sectorului, ing. loa
der 
șef, ing. Pădureanu 
rel, manevrantul 
pescu Ioachim, lăcătușul 
Stanciu Gheorghe, ingi
ner Olah Dezideriu, ma
caragiul Jurca Petru de 
la bluming, sudorul Dia- 
conu loan, tov. Gira A- 
lexandru de la laminorul 
de 650, precum și alții.

Iii cuvîntul Ier, vorbi
torii au manifestat nestă
vilita lor bucurie și sa
tisfacție față de proiec
tul de Diiective ale Con-

Ștetan, mecanicul
Au- 

Alim-

greșului al 111-lea 
P.M.R., pentru planul 
dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960— 
1965 și pentru programul 
economic de perspectivă, 
făcînd prețioase propu
neri și sugestii pe mar
ginea acestui document 
de mare importanță.

Totodată ei s-au anga
jat în numele întregul uj 
colectiv al laminorului 
blunting ca să producă 
zilnic peste sarcinile de 
plan 50 tone blumuri și 
să obțină pînă la 20 iu
nie încă un milion lei e- 
conomii la prețul de cost.

Acest angajament este 
pe deplin realizabil, 
dovadă, în prima zi 
pâ adunare harnicul 
lectiv de la bluming 
produs peste sarcinile 
plan 55 tone- blumuri.

Propuneri și sugestii
La adunările de dezba

teri a proiectului de Di
rective, ce au avut loc 
în ultimele zile, vorbito
rii au făcut numeroase 
propuneri menite' să ducă 
la îmbunătățirea 
tații economice, 
și culturale in
nostru. lată cîteva din

complexe de con- 
care să aibă o 
gestiune, in

al 
de

Ca 
du- 
co- 

a 
de

activi- 
sociale 
orașul

Tov. SZABO
M1U, de la T.U.G., pro
pune 
bună 
jelor 
toate
preluate de un

SEPT/-

ca pentru o mai 
exploatare a utila- 

greie în construcții, 
aceste utilaje să fie 

trust cu 
de- 

la

Tov. inginer MOLDT.
GH. de la l.C.S.H. pro
pune să se înființeze' u- 
nități 
strucții, 
singură

• scopul evitării deficiențe
lor ivite la efectuarea fi
nisării lucrărilor, printr-o caracter republican,
coordonare unică. oarece, așa împărțite

‘Angajamentul capătă viată
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ARON, ♦♦propune *
Tov. RADU 

medic veterinar, 
ca pentru asigurarea unci J 
asistențe veterinare mai ♦ 
bune să se construiască ♦ 
in orașul nostru un dis-* 
pensar medical veterinar ♦ 

♦ 
ALE-ț 

sfatului J 
/«•O-î 

pune ca in afara lucrări- ♦ 
lor de construcții corner-* 
dale prevăzute in planul ♦ 
de sistematizare a orașu- ♦ 
iui să se efectueze și lu- > 
crări de modernizare la* 
piața de alimente și să ♦ 
se construiască o hală * 
pentru desfacerea produ- * 
selor agro-alimentare. J

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
♦
♦
♦
♦♦♦
♦ ♦
♦♦ ♦
♦ ♦ ♦ 
w» ♦ ♦ ♦

întreprinderi ele 
folosite la capa-

diferite 
nu sînt 
citatea lor maximă.

Too. LASZLO ANTON, 
maistru ta l.C.S.H., pro
pune ca in orașul nostru 
să se amenajeze încă un 
parc de odihnă și să se 
construiască o baie popu
lară.
Tov. ing. FIR A ȘTEFAN, 

constructor la l.C.S.H., a 
propus ca institutele de 
proiectări, înainte de a 
proiecta construcțiile 
miile și industriale, 
definitiveze străzile, 
nahzările. rețelele de
și lumină și să prevadă 
la blocurile de locuit și 
unele dependințe exteri
oare.

co
să 

ca- 
apă

♦ ♦
♦♦♦
♦ ♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦O»»» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦

Ajutor prețios pentru constructorii 
4 Martin

Totodată, tinerii brigăzilor de muncă 
patriotică au efectuat un mare număr 
de .ore muncă voluntară la lucrările 
de montaj. Printre .brigăzile de muncă 
patriotică care au ieșit în evidență se 
numără cele din cadrul șantierului de 
construcții ale cuptorului 4, care au 
efectuat 1.054 ore muncă voluntară 
la . lucrări de montaj, transporturi 
de materiale, amenajări de teren, co- 
lectînd totodată o cantitate de 48.000 
kg. fier vechi. S-au evidențiat cu a- 

• -cest prilej» 'comuniștii' 'Pupăză Dumi
tru, Hangan Gheorghe, Pușcaș A.

cuptorului
Pe zi ce trece lucrările de con

strucție a cuptorului 4 Martin îna
intează înir-un ritm rapid. O impor- 
tdBjL contribuție adusă harnicilor 

de a-și îndeplini și de
păși angajamentele luate în cinstea 
celui de-al Ill-lea Congres al parti
dului și zilei de 23 August, o aduc 
brigăzile de muncă patriotică din în
treprinderile și instituțiile orașului.

Pînă acum tinerii încadrați în ase
menea forme au efectuat un număr de 
2.816 ore muncă voluntară la cărat 
și stivuit cărăfhizi, dizlocât și lopătat 
pămînt, precum și nivelări de teren.

(Urmare din pag. l-a)

pe care le-am avut- cu 
tovarășii Roman Gheor- 
ghe șeful secției furnale 
noi și inginerul Con- 
stantinescu Constantin 
șeful secției l-a am a- 
flat izvorul acestor suc
cese. s j

Factorul principal este 
experiența colectivului in 
ce privește folosirea mai 
bună a capacității de 
producție a furnalelor. 
Așa se explică faptul că 
la furnalele Hunedoarei 
se realizează indici
peste o tonă fontă
metru cub volum util 
furnal. La secția l-a

și bine utilat.
Tov. MURARU

XANDRU, șeful secțiunii ♦ 
comerciale a 
popular orășenesc,

Mai mult de
Intenționam să scriu o 

informație din întreprin
derea de construcții side
rurgice din Hunedoara
despre cele mai recente 
realizări ale inovatori
lor. Tovarășul Gheorghe 
Mihăilă, președintele 
mitetului sindical 
întreprindere nu era 
trutotul de âcord.

— Munca inovatorilor 
din întreprinderea noa
stră nu poate fi cuprin
să într-o informație. A- 
cum ea a luat 
nemâiîntîlnit.

Am renunțat 
ideie și am dat 
lor întîmplate 
prindere în
muncii creatoare a mun
citorilor, tehnicienilor și 
inginerilor.

Comitetul sindical din 
întreprindere a inițiat în 
acest an 
inovații 
teme concrete și 
fice lucrărilor de 
strucții. Obiectivele 
prinse în tematica 

'cubsului ătî 
popularizate

co
dii! 
îil-

un avînt

la prima 
curs ce- 

în între- 
domeniul

un concurs de 
care cuprinde 

speci- 
con- 
cu- 

con- 
fost ‘ apoi 
în rîndul

de muncă 
șantierele.

Colectivul de munci tori, ingineri și tehnici
eni din Trustul de utilaj greu — eșalonul Hune
doara, s-a angajat la începutul anului să rea
lizeze economii în valoare de 500.000 lei. Pentru 
îndeplinirea acestui angajament, conducerea în
treprinderii a întocmit un plan de măsuri tehnico- 
organizatorice care a fost îndeplinit pînă în mo
mentul de față. Astfel, prin reducerea 
lui de carburanți și lubrefianți, prin 
mersului în gol a mașinilor, prin 
numelor de revizii planificate, recondiționări 
piese, s-a ajuns ca pînă la această 
realizate în proporție de 50 la 
tele luate la începutul anului.

In lupta pentru economii, 
mod deosebit comunistul lonete 
prin reducerea termenelor la revizii, printr-o bună 
întreținere a utilajului ce-1 deservește, a ajuns 
ca acest utilaj să nu aibă de Ia începutul anu
lui și pînă acum nici o defecțiune. Tot prin re
ducerea timpilor de executare a reviziilor și prin
tr-o bună întreținere a utilajelor, membrii brigă
zilor de pe excavatoarele nr. 326 167, 326.154,
326.156, au reușit să nu aibă accidente la ma
șini și să contribuie din plin la realizarea sarci
nilor de plan. S-au evidențiat în acea perioadă 
tovarășii Dumitru Victor, Posa Gheorghe și alții.

sută

consumu- 
eliminarea 

scurtarea ter- 
de 

dată să fie 
angajamen-

evidențiat în 
Constantin, care
s-a

»♦♦♦♦♦ 4------------- --

inovație 
minale de cabluri. Noi 
inovatori se află și în 
colectivul condus de in
ginerul Stanciu Bene
dict, colectiv care. în 
luna mai a propus 15 
inovații, reprezentînd so
luții mult mai economice 
pentru realizarea 
construcții.

Cu tot avîntul pe 
re-1 luase mișcarea 
inovații, s-a observat 
uneori inovatorii, mai 
seamă cei care 
prima dată au pășit pe 
drumul acestei munci 
creatoare, întîmpinau 

greutăți în realizarea pla
nurilor ce și le propu
neau. Pentru înlăturarea 
acestui neajuns și pen
tru a da un imbold mai 
mare inovatorilor, a luat 
ființă în întreprindere un 
cerc al inovatorilor con
dus de inginerul Moldo
van Emil. Cercul se o- ■ 
.cupă de organizarea gru
pelor de inovatori pe 
ții, sprijină aplicarea 
extinderea inovațiilor 
acordă ajutor 
vatoHIdr. ‘ ‘

Care sînt 
acestor preocupări ? Anul 
trecut în primele 
luni au 
l.C.S.H.

o
de 
Se 
ca 
să
10

zi
colectivelor 
pe toate 
urmărea prin aceasta 
numărul inovațiilor 
crească cu cel puțin 
la sută față de anul tre
cut și să fie atacate pro
blemele cele mai impor
tante privind progresul 
tehnic, creșterea produc
tivității muncii pe șan
tierele de construcții, 
realizarea de cît 1 mai 
multe economii. La scurt 
timp după aceasta au în
ceput sa apară 
rezultate. Mulți 
constructori an 
pentru prima 
tori ai unor inovații pre
țioase.

De pe șantierele unde 
înainte vreme cabinetul 
tehnic nu primise nici o 
inovație, au început să 
sosească lunar cîte 5—6 
inovații. Iată cîțiva din 
noii inovatori. Inginerul 
Lazăr Gheorghe și mais
trul .Alt. ii Avram, de la 
grupul de șantiere elec
trotehnic sînt acum autorii 
metodei rapide de con
fecționare a cutiilor ter-

p-imele 
dinți e 

devenit 
dată au-

unor

ca
de 
că 
cu 

pentru

tehnic

sec-
și
Șl 

ino-4 ♦ #

rezultatele

iar anul acesta în ace
eași perioadă, cabinetul 
tehnic a primit 94 pro
puneri de inovații. In cea 
de a doua zi a lunii iu
nie am fost anunțați că 
cifra amintită a suferit 
modificări — alte . șase 
propuneri au fost înre
gistrate în acea zi. Eco
nomiile anteCalculate ce 
se vor. realiza prin apli
carea acestor inovații se 
ridică la circa 1.300.000 
lei. Din această sumă, 
480.000 lei leprezintă e- 
conomiile postcalculate 
asupra inovațiilor care 
sînt deja aplicate în pro
cesul de producție.

In luna mai, numărul 
propunerilor de inovații 
a continuat să crească și 
mai mult. Fiecărei zile 
îi corespunde mai mult 
de o inovație deoarece 
în 31 de zile au fost în
registrate ptste 40 de i- 
novații. Printre acestea 
se află și cea cu privire 
la înlocuirea țevilor cu 
filet-gaz cu țevi fără fi
let, inovație cu un aport 
economic 
realizată 
din care 
maistrul 
șoiu,

de 293.000 lei, 
de un colectiv 
face ~ parte și 

Gheorghe B.ălă-
ie ii % ir m

pe platforma de lucru.
La laminorul de 300. ' 
mm., la blumt’ng Ca și 
la laminorul de 650 mm. 
munca se desfășoară din 
plin. De cînd s-a pornit 
întrecerea pentru a cin
sti Congresul partidului 
viteza de laminare — 
calea cea mai sigură 
pentru creșterea indicilor 
de utilizare a agregate
lor — este mereu în 
creștere. Atit la lamino
rul de 800 mm. cit și 
la bluming aprcoizicna- 
rea ritmică cu lingouri 
calde a dus la rezulta
te de seamă. Așa au a- 
juns. cei de la bluming 
să reducă timpul de 
lucru la fiecare lingou 
cu 30 secunde, iar la 
laminorul de ' 650 . mm., 
cu 10 secunde. Chiar 
dacă la prima vedere, : 
fiind vorba de secunde, '. 
timpul acesta n-ar pre
zenta prea mu.lt inie-, 
res Vă putem ■' spune că 
in fiecare zi aceste se-

cinci 
fost realizate la 
35 de inovații.

Z II IL IE O
comanda" să evidențiem 
pe jurnaliștii din schim
bul condus de inginerul 

Gheorgheoni N. prim topi
torii Chiroșca loan, ta- 
cob loan de la secția
I- a, prim topitorii Qlaru 
Alexandru și Comșa A- 
lexăndru de la
II- a. Abia la 
probabil ca să 
,o surpriză, cei

' de secție ne-au 
mai de seamă 
a lor ': prin 
consumului de cocs', cal
car și minereu de rncn- 
gan f-urnaliștii au reali
zat. economii, de La în
ceputul anului și. pînă 
acum, în valoare de a- 
proape' 12 milioane lei 
A fost intr-adevăr o 
surpriză plăcută.

La laminoare an: ză
bovit mat mult. Furați 

■ de jocul fantastic al ba
relor de ■ oțel, ce.' se în
tind și se . subțiază la

■ iecția 
ptCCarc. 
ne facă 
doi șefi 

spus cea 
realizare 

reducerea
di
ie.
di

,____  _______.... . _ de
( pildă indicele planificai
S a fost depășit în luna
. mai cu peste 120 kg.

f fontă pe fiecare
k cub volum 
i ajuns prin
S rețetei de 
f asigurarea 
V nui mers 
f cum și prin
l declasaielor. Cei dor fiecare trecere prin cajă,
/ șefi de secție ne-au re- am stat timp îndelungat

metri: 
util. Aici s-a 

respectarea 
încărcare și 

jurnalelor u- 
constant pre- 

reducerea . 
Cei

E C E IRI IE
cunde cumulate inseam-

■ na timp ciștigat de lu
minători în plus pentru 
a putea lamina peste 

-sarcinile de plan zeci de 
lingouri.

Cîteva exemple, 
lectivul laminorului 
800 mm. a 
contul 
anual 
țagle. 
mai- s-a laminat 
sarcina de 
mult de 1800 
oțel iar în aceeași pe
rioadă la laminorul de 
650 mm. prevederile de 
plan au fost întrecute 
cu 11:400 tone. Adunind 
realizările obținute pînă 
acum, laminatorii hune- 
doreai. raportează că în 
cinstea Congresului par
tidului. au produs peste 
sarcinile de plan '47.000 
tone de blumuri, țagle 
și laminate finite. La 
prețul de cost s-au rea
lizai succese de seamă 
evidențiindu-se in spe-

Co
de 

produs in 
angajamentului

9.900 tone de 
Numai in luna 

peste 
plan mai

tone de

cial luminătorii de la 
bluming care au reali
zat economii in valoare 
de peste 4 milioane Ici.

Se înțelege că in 
fruntea acestei întreceri 
sînt comuniștii, anima
tori ai rezultatelor a- 
mintite. Fruntași sini 
mulți dar vom aminti 
doar cîțiva din aceștia: 
Zăvălaș Vasile, Ghiura 
Alexandru, inginerul 
Mar cu llie, Grigoreanu 
Mihai.

In reportajul de față 
am surprins 
din munca și 
siderurgiștilor 
reni. O parte 
întrecerea pe 
desfășoară acești 
nici muncitori are mult 
mai multe aspecte pen
tru care, ca să ie cu
prinzi, ai nevoie de 
mult, foarte mult spa
țiu. Esențialul însă, 
credem că a fost atins: 
am reușit să surprin
dem, credem noi, hărni
cia care-i cardcterizea- 
ză pe hunedoreni.

o parte 
realizările 

hunedo- 
pentru că 

care o 
har-

G, fLlESGU

Cuptorul nr. 3 cu propulsie, de la laminorul 
de 650 mm. a fost planificat pentru a intra in 
funcțiune spre sfirșitul anului trecut. Unele lu
crări nefiind terminate (lipsind anumite mate
riale, ca aparatele de control), darea lui în ex
ploatare a fost amînată). Dacă mîine s-ar monta 
aparatele de control și comandă și s-ar da dru
mul apei pe circuit, totuși cuptorul n-ar putea fi 
predat combinatului, 
trecut și pînă acum bol ta suspendată 
lost terminată, 
construcția ei, 
ba de cei trei suporți din fontă care 
cîndva, însă fie că au dispărut 
că s-au spart. Tovarășul Coțy 
condus lucrările de montaj, de 
de acest lucru și de cite ori i-a 
lucrarea neterminată și-a propus 
urgente pentru confecționarea suporților lipsă (ca
re trebuie comandați ia o întreprindere din Sibiu). 
Numai că promisiunea a rămas... promisiune și 
din această cauză la bol la suspendată a cuptoru
lui nu poate fi înzidită cărămida pe o suprafață 
de circa 1 metru pătrat.

ace asta pentru că de anul 
încă n-a 

Firește, pentru a fi terminată 
măi sînt necesare piese. Este vor- 

au existat 
din depozit, fie 
Emerik care a 
anul trecut știe 
fost reamintită 
să ia măsuri

•J



După o luptă epuizantă CU Șl PARA COP-gEMTTSRII ...

Corvinul Hunedoara a întrecut pe C.S. Tg. Mureș
Așteptînd rezultatul 

de la Tg. Mureș, încer
cam să analizăm șan
sele de victorie ale ce
lor două echipe. Miza 
jocului era foarte mare. 
Pentru ambele echipe 
cele două puncte puse 
în joc erau extrem de 
prețioase. Pentru echipa 
din Tg. Mureș, cele do
uă puncte erau prețioa
se ajutînd-o să evite 
zona de retrogradare în 
care se găsește, în timp 
ce pentru hunedoreni 
victoria le netezea dru
mul spre prima catego
rie a țării. Jocul bun 
realizat de echipa Cor- 
vinu! cu o săptămînă 
în urmă ne făcea să 
privim cu încredere re
zultatul de la Tîrgu 
Mureș, deși cum spu
neam mai înainte echi
pa gazdă se găsește în 
situație dificilă. Aveam 
încredere, ca și mii ie 
de iubitori ai fotbalu
lui din orașul nostru, 
în jucătorii Corvinului

Și, speranțele nu 
ne-au fost spulberate 
Făcînd dovada unei vo
ințe de nedescris, hune
dorenii au cîștigat par
tida de la Tîrgu Mureș 
cu scorul de 2—t, după 
ce la pauză rezultatul 
le era favorabil cu t-0. 
Scorul este departe de 
a reflecta 
s-a dat pe 
victorie. A 
pa care a
de mai mult calm, ca
re a știut să-și coordo
neze mai bine atacurile, 
însfîrșit, echipa care a 
jucat cu toate forțele. 
Redăm pe scurt, convor-

birea telefonică avută 
cu un colaborator al 
nostru clubul

MOLNAR

sportiv Corvinul, 
a participat la joc.

— Mai întâi te ru
găm să ne spui rezul
tatul.

— Emoțiile prin care 
trec mă împiedică să 
pot vorbi clar; am în
vins cu scorul de 2—1. 
La pauză am condus cu 
1—0. La acest joc

care

au

(

lupta care 
teren pentru 
cîștigat echi- 

dat dovadă

R.P. Ungară 
Scoția 3-3

Ieri s-a desfășurat la 
Budapesta, meciul inter
național de fotbal din
tre reprezentativele R.P. 
Ungaria—Scoția.

Din primele minute ju
cătorii maghiari asaltea
ză poarta apărată de sco
țianul Brown. Astfel, în
că în minutul 2 dintr-o 
poziție clară, de la 5 
metri Tichi trage razant 
cti bara. In min. 34 la mi 
contra atac tînărul inter 
stîng scoțian Hantcr e- 
galează. Astfel, prima 
repriză se termină eu re
zultatul de 1 — 1.

In repriza doua un
gurii nu se descurajează 
și pornesc un atac vije
lios spre poarta adversă. 
O combinație între Albert, 
Bundzsâk, Tichi, ultimul 
marcă golul egalator. 
Astfel că meciul între re
prezentativele R. P. Un
gară—Scoția ia sfîrșit 
cu rezultat egal : 3—3.

NACU

participat 5.000 de spec
tatori din care mutți au 
fost veniți 
nedoara.

— Cum a
— A fost

de la 11 u-

fost jocul ? 
extrem de 

nervos, lucru pe deplin 
explicabil dacă ne gîn- 
dim la importanța re-

zultatului. Pe alocuri 
jocul a fost dur, depă- 
șindu-se limita sportivi
tății. Terenul de joc a 
fost bun, timp noros cu 
vînt.

— Cum a jucat echi
pa noastră ?

— Echipa 
ne. Legătura 
partimente a 
realizată și 
remarc jocul 
Molnar,
care s-a remarcat Nacu 
și portarul Niculescu a 
făcut un joc bun, anibi- 
lind majoritatea atacu-

din care s-a marcat a- 
cest gol a fost intere
santă. Zapis lansează

a jucat bi- 
dintre com- 

fost bine 
trebuie să 
bun al lui

Apărarea, din

NICULESCU (I)

Uu nou șiretlic
Cu ocazia meciurilor 

de fotbal inter-țări, in 
general biletele se epui
zează cu mult înaintea 
începerii jocurilor și a- 
tunci suporterii neferi
ciți, fără bilete, născocesc 
tot felul de șiretlicuri 
pentru a se strecura pe 
stadioane. Nu rare ori 
s-a întîmplat cînd cei 
fără bilete și-au găsit 
drumul spre stadioane e- 
chipați în straie de poș
tași, în halate de medici, 
arbitrii etc. Insă meciul 
dintre reprezentativele de 
fotbal ale Franței—Chile 
ce a avut loc la Paris a

fotbal din ultimul timp
ocupă un loc de cinste
între meseriile pericu-
louse.

Cu trei săplămini în
urmă — si aceasta s-a

A
POP

rilor înaintașilor 
pei gazdă. înaintașii 
noștri au legat mai bi
ne jocul, au combinat 
mai simplu și au înscris 
de două ori prin Radu 
Tudor și Pop. Primul 
gol a fost înscris în . 
minutul 34 la un cor
ner, unde Radu Tudor 
profită de o învălmă
șeală și balonul după ce 
atinge bara intră în 
plasă. In minutul 60, 
gazdele egalează pen
tru ca după 12 minute 
hunedorenii să ia con
ducerea prin golul în
scris de Pop. Acțiunea

echi-

pe Pop și acesta după 
ce driblează fundașul 
șutează puternic de la 
circa 20 metri în colțul 
stîng al porții și Stroe 
cu tot plonjonul făcut 
nu poate reține balonul.

— Ce formație a pre
zentat echipa

— Față de 
care a jucat 
șui a fost o 
modificare. 
Radu Tudor, 
completă: Niculescu 1 
— Niculescu II, Nacu, 
Coiciu — Tătaru, Mol
nar — Pop, Anton, Za
pis, Radu, Gavrilă.

Cele două puncte cîș- 
tigate de hunedoreni Ia 
Tîrgu Mureș sînt rezul
tatul unui efort colectiv, 
al unei pregătiri intense 
ale echipei conduse de 
antrenorul Ilie Savu. 
Pentru această victorie 
care consolidează pozi- 
ția de lider in seria 
lll-a, cei unsprezece ju
cători și antrenorul Ilie 
Savu

noastră ? 
formația 

cu Media- 
singură 

A reintrat
Formația

merită felicitări.
MARIN NEACȘU j

scos la iveală un nou si-
ret lie.

încă de dimineața cî-
țiva tineri îmbrăcați în
șalopete Și înarmați cu
lăzi de mortar, scări și
mistrii, fără nici o difi
cultate au fost lăsați să 
intre. Ajunși pe tribune, 
ei s-au apucat cu sîrgu- 
ință de repararea pereți
lor unde tencuiala era 
căzută.

Mai tîrziu a sosit po
liția pentru menținerea 
crdinei. Nu mare a fost 
surpriza unui plutonier 
mustăcios, care și-a re
cunoscut printre zugravi 
pe fiul său.

După aceasta, zugra
vul voluntar, bineînțeles 
numai in fața televizoru
lui a putut urmări meciul, 
iar seara l-a rugat pe 
tatăl său să-i găsească 
și lui un post la poliție.

Atenție pericol!
Care este meseria cea 

mai periculoasă 2
Răspunsul se schimbă 

de la caz la caz și de la 
țară la țară. In Turcia 
de pildă, arbitrajul de

întîmplat exclusiv în 
campionatul primei ligi 
— trei arbitri de fotbal 
au sucombat.

Din cauze 
inexplicabile (?!) 
Echipa de fotbal F. C. 

Santos, care se afla în 
turneu în Peru, după 
multe insistențe a căzut 
de acord să susțină un 
meci demonstrativ cu to
tul deosebit. Trebuia să 
distreze timp de o oră și 
jumătate pe locatarii în
chisorii din Lima. Deți- 
nuțti au făcut o primire 
deosebită jucătorului bra
zilian Pete, iar la termi
narea meciului l-au ridi
cat pe umeri și. l-au pur
tat In curtea acestui lo
caș forțat.

T mărul centru-a'.acant 
mai tirziu însă, și-a dat 
seama că în timpul „ce
remoniei", din cauze ine
xplicabile (17) stiloul șl 
ceasul de aur au dispă
rut.

Așa pățește o „stea" 
care intră în rîndul maiș
trilor „amatori de amin
tiri".

Cîteva date 
statistice

Revista ilustrată de 
sport maghiară „Kepes- 
Sport" cu ocazia meciu
lui de fotbal între repre
zentativele R. P. Unga
ră—Anglia ce a avut loc 
la Budapesta, a făcut o 
statistică interesantă și 
în același timp originală.

Printre altele. statistica 
arată că în jurul stadio
nului s-au parcat 3.000 
autoturisme și motocicle
te, au fost prezenți llo 
ziariști străini, meciul a 
fost transmis la televi
ziune de către 14 țări iar- 
la radio de către 2 țări® 
observatori străini: 2, 
oameni de ordine și orga
nizatori: 800; vînzăton 
și chelneri 800.

Suporterii au consumat 
70.000 pahare apă mine
rală, 20.000 pahare sirop. 
20.000 sticle cu, bere, 
8.000 porții înghețată, 
2.800 prăjituri, 6.000 'buc. 
napolitane.

Traducere din „Kepes- 
Sport“ de G. ZOLD

Clasamentul categoriei A
1. G.C.A.
2. Steagul Roșu
3. Farul
4. Dinamo Bacău
5. Știința Gluj
6. Petrolul
7. Dinamo București
8. U.T.A.
9. Rapid București

10. Progresul Buc.
11. Minerul
12. Jiul

20 14
20 8
20 8
20 8
20 6
19 7
20 5
19 7
20 5
20 6
20 4
20 2

3 3 46 22 31
9 3 42 30 25
6 6 31 29 22
6 6 25 25 22
9 5 29 29 21
6 6 29 20 20j||
9 6 25 25 19
5 7 21 25 19
7 8 28 29 17
5 9 30 33 17
6 10 22 34 14
7 II 16 43 11

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Se r i a l-a
Unirea Iași — Dinamo Galați 3—1
C.F.R. Pașcani — Știi i.ța București 2- -0
Gloria Bistrița — 3ina mo Suceava 2—0
Unirea Focșani — C.S. M.S. Iași 2—0
C.S.M. Rădăuți — S.M.N. Constanța 1—3
Foresta Fălticeni — Prahova Ploiești n-atn

primit rezultatul.
Victoria Buzău — Rulmentul Bîrlad 3—1.

1. C S..M.S. (ași 23 17 3 3 67 2V 37
2. Dinamo Ga’.iti 23 16 2 351 28 34
3. Prahova Ploiești 22 8 8 6 45 îl 21
4. Știința București 23 9 5 9 43 28 21
5. Unirea Ja>i 23 9 5 9 30 28 23
6. S.M.N. (Îon4ar.ța 23 8 7 8 30 32 23
7. Dinamo Suceava 23 8 7 8 32 35 23
S. Foresta Fălticeni 22 7 7 8 27 40 21
9. Rulmentul Binad 23 9 3 11 24 43 21

10. Gloria BisV'îa 23 7 6 10 29 27 20
11. C.F.R. Pașcani 23 7 6 10 24 31 20
12. Victoria Buzău 23 6 6 ll 28 37 18
13. Unirea Focșani 23 4 10 9 25 45 18
14. G.S.M. Rădăuți 23 6 3 14 25 54 ',5

Etapa viitoare:
Rulmentul Bîrlad -- C. S.M. Iași
C.S.M. Rădăuți — Uni rea Focșani
Victoria Buzău — Pra hcva Ploiești
Știința București — Gloria Bistrița
Unirea Iași — C.F.R. Pașcani
Dinamo Suceava -- S. N.M. Constanța
Dinamo Galați — For esta Fălticeni.

CATE G O R
Seria a ll-a

Știința Timișoara — Carpați Sinaia 5—0 
Droteta Tr. S. — GF. R. Timiș. 6—2 
Metalul Oț. Roșu — C. S. Craiova 3—0 
Metalul Titanii — Din amo Pitești 2—2 
Metalul Tîrgovîște — C.SM. Reșița 2—0 
Flacăra Moreni — Poi ana Cîmpina 1—0 
Știința Craiova — Di namo Obor 0—0.

1. Știința Timișoara 23 15 4 4 49 17 34
2. Dinamo Obor 23 12 5 6 37 28 29
3. Dinamo Pitești 23 11 5 7 37 34 27
4. C.F.R. Timișoara 23 10 5 8 41 27 25
5. Poiana Cîmpina 23 10 5 8 26 26 25
6 Flacăra Moreni 23 12 1 10 37 38 25
7. Metalul Tîrgovîște 23 10 3 10 42 37 23
8. Știința Craiova 23 9 4 10 27 26 22
9. Drobeta Tr. Severin 23 8 5 10 35 44 21

10. Metalul Titanii 23 9 2 12 31 38 20
11. C. S. Craiova 23 7 6 10 26 41 20
12. Metalul Reșița 23 8 3 12 44 38 19
13. Met. Oț. Roșu 23 7 4 12 32 48 18
14. Carpați Sinaia 23 5 4 14 28 46 14

Etapa viitoare:
C. S. Craiova — Meta Iul Tîrgovîște 
Dinamo Pitești — Met aiul Oțelul Roșu 
Dinamo* Obor — G.F.R. Timișoara 
Flacăra Moreni — Știi nța Craiova 
Metalul Titanii — Poi ana Cîmpina 
Carpați Sinaia — G.S. M. Reșița.
Șființa Timișoara’ — Drobeta Tr. Severin.

A B
Seria a lll-a

Gaz Met. Mediaș — A.M.E.F.A. 1—0
C.S. Tg. Mureș — Cor vinul Hunedoara 1—2
Rapid Cluj — Chimia Făgăraș 2—0
C.F.R. Arad — Tract, Orașul Stalin 1—0 
A.S.A. Sibiu — Recolta Cărei 0—3
C. S. Oradea — C.F.R. Cluj 3—0
Baia Mare — Ind. Sîr mei Cîmpia Trz. 1—0.

1. Corvinul Hunedoara 23 13 8 2 49 18 34
2. C.S.M. Baia Mare 23 13 6 4 48 20 32
3. C. S. Oradea 23 12 5 6 37 20 29
4. Recolta Cărei 23 9 7 7 34 33 25
5. Ind. Sîrmei 0. T. 23 7 9 7 36 31 23
6. A.S.A. Sibiu 23 6 11 6 33 29 23
7. G.F.R. Cluj 23 10 2 11 29 29 22
8. A.M.E.F.A. 23 9 4 10 22 26 22
9. Gaz Metan Mediaș 23 7 8 8 24 36 22

10. Rapid Cluj 23 7 7 9 25 33 21
11. Trac. Or. Stalin 23 5 8 10 23 25 18
12. Chimia Făgăraș 23 8 2 13 28 45 18
13. C.S. Tg. Mureș 23 7 3 13 19 42 17
14. C.F.R. Arad 23 6 4 13 19 32 16

Etapa viitoare
Corvinul Hunedara — C.F.R. Cluj
Chimia Făgăraș — A. S.A. Sibiu 
A.M.E.F.A. — C. S. O radea
Ind. Sîrmei C. T. — Recolta Cărei
Trac. O .Stalin — C.S. M. Baia Mare
C.S. Tg. Mureș C.F.R. Arad
Rapid Cluj — Gaz Me tan Mediaș.
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