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îmbunâ’ăhrea 

tehnologice.
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Ro- 
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• cu

azi) de construire a noi
lor agregate și continua
rea, concomitent cu a- 
ceasta, a acțiunii de mo
dernizare a celor vechi.

t- 
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organizează 
cabinetelor 

pus un ac-

15 iunie la
20 va avea loc in 
clubului siderurgiș- 
din O.M. un con- 

de muzică din ope-

propuse de 
tehnicieni și 
duc economii 
2.140.000 lei.

lei economii
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Victorie de mare prestigiu
In seara zilei de 9 iunie, colectivul ' de 

muncitori, tehnicieni și ingineri de la noua oțe- 
lărie a combinatului siderurgic^ din Hunedoara 
a repurtat o nouă victorie pe frontul producției. 
La orele 22,30 minute echipa prim-tcpitorului 
Karamalid, Teodor, 
borat ultimile tone 
pe care și l-au luat oțelarii de a produce 
cinstea -Congresului partidului, in perioada 
mai — 20 iunie, 9.500 tone oțel peste plan. Pi
nii in dimineața zilei următoare, oțelarii de aici 
au depășit deja angaja mentut luat în cinstea 
Congresului cu 500 tone oțel. Semnificativ este 
că de la începutul anu lui și pînă în prezent 
acest harnic colectiv a produs peste sarcinile 
de plan 31.000 tone oțel prin realizarea unor 
inalți indici de exploatare a cuptoarelor.

Cu angajamentul depășit

de la cuptorul nr. 2, a ela- 
de oțel din angajamentul 

în
I

de 
duc 
late

La

Colectivul întreprinde
rii de colectare a meta
lelor din Hunedoara 
s-a angajat ca în cin
stea Congresului' parti
dului să realizeze
mii lei economii. Mun 
ritorii din această între-

In acest an, Consiliul 
local, al sindicatelor — 
H^r<>ara, a întreprins 
> serie de acțiuni pen- 
rti îndrumarea cabinete- 
or tehnice din întreprin- 
leri și mobilizarea ino- 
atoriior în număr cît 
îai mare la dezvoltarea 

nișcării de inovații. Ast
ei au fost organizate 
concursuri de inovații pe 
nti eprinderi și între sed
iile din întreprinderi. ' 
Jentru extinderea celor

Lste îndeobște curios- 
ut faptul eă cifrele își 
u poezia lor, ele oglin- 
ind cu precizie perspec- 
vele de viitor ca și
oadele unei munci a- 
intate. Limbajul sever 
l cifrelor ilustrează 
iadurile și faptele oa- 
enilor. 3
Dezvoltarea impetuoa- 

1 a Hunedoarei începe 
anul 1949 odată cu 

e"cerea țării la 
ia planificată, 
venind intr-un 
stimp „inima
țării". Această dezvol- 

re cunoaște însă două 
rioade: prima intre
49—1951 considerată 

perioada modernizării 
măririi capacității de 

oducție a pgregatețpr 
istente, iar cea de a 
ua începînd din 1952 
i plină desfășurare 

prindere au luptat neo
bosit ,pentru valorifica
rea posibilităților de a 
realiza însemnate econo
mii. Astfel angajamen
tul a fost îndeplinit 
depășit cu 180.000 
economii.

mai bune 
muncă ale 
tehnice, se 
lunar ziua 
tehnice. S-a 
cent deosebit pe organi
zarea și îndrumarea cer
curilor și grupelor de 
inovatori. In urma aces
tor acțiuni numărul ino
vațiilor a sporit cu mult 
La C.S.H., pînă la l iu
nie au fost înregistrate 
212 propuneri de inova
ții din care s-au aplicat 
125. Inovațiile primite

Eveniment 
și cîteva cifre
1 august 1956. Data 

aceasta marchează o eta
pă importaniă in dezvol
tarea combinatului prin 
intrarea în funcțiune a 
furnalului nr. 5 de 706 
m.c. care produce mai 
multă fontă decît se pro
ducea în 1948 în întrea
ga țară. Intre anii 1955 
și 1960 (inclusiv realiză
rile din 
luat in cinstea celui de
al III lea Congres al 
partidului) producția de 
fontă a combinatulut 
crește cu 101,34 la sută, 
In 1957 producția fuma- 

cabinetul tehnic a- 
ecor.omii antecalcu- 
de 10.748.591 lei.

I.C.S.H., inovațiile

Milioane de
Siderurgiștii hunedo reni întîmpină Congresul 

partidului cu strălucite succese în lupta pentru 
realizarea de cît mai multe economii .Din angaja
mentul anual de a reali za 30.009.000 lei econo
mii, furnaliștii au realizat peste 11 milioane, 
oțelarii mai mult de opt milioane, iar laminato- 
rii peste cinci milioane lei economii. In majori
tatea secțiilor combinatului lupta pentru realiza
rea de cît mai multe economii la prețul 
cost continuă cu și mai mult avînt.

Mai mult oțel special
In luna mai, colectivul de oțelari de 

cuptoarele electrice au realizat cea mai 
producție de oțel special din istoria secției, 
peste plan 633,8 tone oțel. Desfășurînd cu 
eași pasiune întrecerea socialistă în 
greșului partidului, oțelarii de aici 
și în prima decadă din luna iunie 
peste sarcinile de plan 313,9 tone
In contul angajamentului au fost înscrise de la 
începutul anului pînă în prezent peste 800.000 lei 
economii. Fruntași în luna iunie se situează oțe
larii conduși de prim-to pi tor ii Trocas Nicos și
Solcan Vasile.

In întîmpinarea celui 
de al 111-Iea Congres al 
partidului la O.C.L. pro
duse industriale din o- 
raștil nostru, a existat în 
ultima vreme o preocu
pare deosebită pentru o 
mai bună organizare a 
întrecerii socialiste între 
brigăzile de bună deser-

lului nr. 5 reprezenta 
4OJ31 la sută din pro
ducția de fontă a combi
natului siderurgic.

Printr-o utilizare
rațională a furnalului și 
creșterea calificării celor 
ce l deserves», prin apli
carea elementelor de 
tehnică nouă și prin in
troducerea gazului me
tan, lucrind 
turi ridicate 
cald insuflat 
in luna mai
de utilizare au 
considerabil, atingind un 
nivel nemaiintilnit ' pînă 
acum. ‘

In 1960 producția de 
fontă a furnalului nr. 5 
reprezintă 43 la sută din 
producția de fontă a 
combinatului hunedorean. 
In primele cinci luni ale 
acestui an s-a produs cu 
12,32 la sută mai multă 

muncitori, 
ingineri a- 
de peste 

vire și mai ales în ceea 
ce privește reducerea 
prețului de cost la capi
tolul circulației mărfuri
lor. Pînă la data de 8 
iunie a.c. din angaja
mentul de 100.000 lei e- 
conomii luat în cinstea 
Congresului partidului au 
fost realizați 86.000 lei.

fontă decit în perioada 
corespunzătoare a anului 
trecut. Rigurozitate cifri
că ce nu iasă loc 
unei îndoieli. Cifre, 
făurirea și conținutul 
rara se află..

...al căror elan crea
tor, sub înțeleaptă condu
cere a partidului, nu cu
noaște stavile în atinge
rea țelului în 
luminoasă 
Cei de la furnalul 
construit in anii 
cele două Congrese ale 
partidului, au înscris în 
istoria tinără a acestui 
agregat fapte, mărețe, 
pline de abnegație, care 
adesea au echivalat cu e- 
roismul.

In fruntea luptei lor

Tinarul 
topitor de la 
2 Ispas Iulian 
nul dintre cunoscuțiio- 
țelari care luptă să 
tea patriei tot mai 
mult oțel peste plan.

Miercuri 
orele 
sala 
tilor 
cert 
re și operete la care își 
dau concursul artistul 
poporului Petre Ștefănes- 
cu - Goangă laureat al 
Premiului de Stat și Lili 
Dușescu prim solistă a 
Teatrului de Operetă din 
București, acompaniați 
de orchestra semi simfo
nică a combinatului si
derurgic Hunedoara, di
rijată de Constantin Un- 
gureanu.

neobosite au stat mereu 
comuniștii. Iată cițiva 
dintre aceștia: prim-to- 
pitorii Olaru Alexandru 
și Cios Ludovic, maistrul 
Crișan Vasile și șeful 
secției Roman Ghcorghe, 
care și-au pus cunoștin
țele și destoinicia, forțe
le și priceperea in sluj
ba bunului mers al fur
nalului.

Dezbătind proiectul de 
Directive ale celui 
III-lea Congres al > 
dului Muncitoresc 
mîn, furnaliștii 
sporit angajamentele 
hotărirea de neclintit de 
a participa nemijlocit la 
înfăptuirea obiectivelor 
planului economic, la 
transpunerea în viață a 
cifrelor lui, pentru conti
nua înflorire a patriei 
socialiste.

Să dăm o largă dezvoltare 
întrecerii pe profesii

CERVENCOVlCI MIHAI
Președintele Consiliului local al

HUNEDOARA
fesia
ducă
rrai

La 
ordinea 

zilei

In întîttjpinarea colui 
de-al III-lea Congres al 
partidului, se dezvoltă cu 
o repeziciune neobișnuit^ 
întrecerea socialistă. Par- 
ticipanții la această în
trecere își iau 
mente nu numai 
nă rezultate 
mai bune 
muncă, ci 
să-și însușească 
activ tehnica 
modernă, cunoștințe noi, 
să-și ridice nivelul cul
tural. să combată cu 
perseverență rămășițele 
trecutului. Atît numărul 
mare al participanților 
la întrecere, cît și elanul 
lor sînt o mărturie vie 
că toate aceste angaja
mente prind viață pe zi 
ce trece.

In organizarea întrece
rii socialiste în etapa 
actuală, o contribuție 
importantă pentru 
voltarea inițiativei 
teresului maselor 
cucerirea de noi 
îi constituie 
întrecerii pe profesii. în
trecerea pe profesii are 
scopul de a mobiliza pe 
toți muncit rii, tehnicie
nii și inginerii din pro-

Propuneri aplicate — 
succese Importante

Conducerea Intrepri nderii miniere de talc «*- 
Hunedoara a acordat o atenție deosebită aplică
rii în practică a propunerilor făcute de munci
tori în consfătuirile de producție.

Din totalul de 46 de pro-puneri înregistrate în in
cest an, 32 au și fost aplicate, iar 14 sînt cu
prinse eșalonat în planul de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice. Rezultatul acestor preocupări este 
că la sectorul de preparare în luna mai și în 
prima decadă din iunie s-a realizat cea mai ma
re producție, planul fiind depășit cu 35 la sută,

respectivă să-și 
într-o măsură

mare 
ridicarea
muncii, 
proceselor 
îmbogățirea ni elulul de 
cunoștințe tehnico-profe- 

sionale pentru 
obținerea titlu
lui de „cel 
maf bun” în 
profesia respăc-

oont 
duce 

dr 
mai bun furnal ist, 

laminator etc’, 
„cea mai bună echi- 

brigadă"

tivă.
Obținerea titlului de 

„cel mai bun" stimulea
ză întrecerea pentru ri
dicarea continuă a nive
lului calificării profesio
nale corespunzător 
progresul tehnici. 
De asemenea, ținînd 
că în întrecere sa 
lupta pentru titlul 
..cel 
oțelar, 
sau 
pă, brigadă" aceasta 
dezvoltă spiritul de într
ajutorare tovărășească, 
de transmitere mai rapi
dă a experienței și meto
delor înaintate, pentru 
ca fiecare muncitor, 
tehnician sau inginer să
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Activități culturale în cinstea 

Congresului

Spectacolul ansamblului 
„CIOCÎRLIA“

In intîmpinarea celui 
dețal 111-lea Congres al 
partidului in orașul nos
tril au loc numeroasa 
manițestări poiitico-cul- 
turale la care participă 
uri număr mereu crescută 
de! oameni ai muncii, 
hi cadrul ocestor mani- 
testări, săptămina trecu- 
td, in sala de spectacole 
a ț clubului siderurgiști- 
lot din O.M., a avut loc 
uiț concert de muzică 
populară rominească pre
zentat de orchestra d* 
muzică populară a an
samblului „Ciocirlia". 
Membrii ansamblului au 
vizitat mai intii combi
natul și orașul. In legă
tură cu aceasta iată ce 
a- declarat tovarășul Ion 
Mărgean, dirijorul or
chestrei :

! — Ansamblul nostru 
se află in plin turneu 
organizat in cinstea ce
lui de-al Ul-lea Congres 
al partidului. In afara 
unor centre cum siru 
Orașul Stalin, Arad, 
noi am dat concerte In

Audiții
A fost inițiat, în cin

stea celui de-al Ill-ria 
Congres al partidului, un 
nou gen de activitate 
culturală pe lingă clubul 
siderurgiștilor din O.M. : 
audiții muzicale pe dis
curi însoțite de prezen-

citeva orașe ale regiunii 
Hunedoara, intre care și 
orașul Hunedoara. ale 
cărui construcții in plină 
dezvoltare, ne au uimit 
pe toți in egală măsură 
Cele citite in ziare des
pre orașul dvs. au pri
mit acum contururi pre
cise, umplindu-ne in a- 
celașl timp de mindrie.

Și alți membri ai an
samblului și-au exprimat 

. in cuvinte calde impresi
ile lor despre construc
țiile Hunedoarei relevlnd 
[aptul că regimul nostru 
oferă oamenilor muncii 
condiții tot mai minuna
te de viață.

Ei au arătat că în 
urma elaborării cifrelor 
proiectului de Directive 
ale Congresului, parti
dul dovedește odată mal 
mult grija față de cei ce 
muncesc, pentru a le 
creia posibilitatea însuși
rii unei bogate culturi, 
pentru a le sădi în su
flet dragostea pentru ar
ta

muzicale
tari. Prima audiție — 
la care au participat nu
meroși amatori de muzi
că simfonică — a avui 
loc vineri seara, urmînd 
ca acestea să aibă lcc 
săptămînal în fiecare vi
neri la orele 20.

(Urmare din pag. l-a)j

laminoa-

i
I dulgheri, 

șoferi 
Intre-

socialistă 
„cel mai

Să dăm o largă dezvoltare 
întrecerii pe profesii

contribuie din plin la : 
obținerea de rezultate cil 
mai bune în procesul de 
producție. Bazată pe a- 
ceste criterii, întrecerea ! 
pe profesii a fost orga
nizată cu cîteva luni în • 
urmă la combinatul si
derurgic și apoi în Intre-, 
prinderea de construcții 
siderurgice. Rezultatele 
obținute sînt deosebit de• 
grăitoare. Lună de lună! 
numărul parlicipannior 
la întrecerea pe proiesii 

a- 
mai 
oțe- 
cuc- ’ 

in 
pe profesii, 

cucerească 
mai bună 
situat frun- 
mai furna- 
de prim- 

loan, 
4,

Trecerea in revistă a gazetelor 
de perete

Comitetul de pattid și 
comitetul sindical din 
întreprinderea de cons-, 
trucții siderurgice Hune
doara, au organizat sîm- 
bătă seara la clubul „Fi- 
limon Sîrbu" din O.T. 
trecerea în revistă a ga-

. »♦

zetelor de perete. Cu a- 
cest prilej au lost expu
se și apoi premiate ce
le mai bune gazete de 
peretr din cadrul sec- 
toarel jr de muncă ale 
I C.S.H.

a crescut. Astfel s-a 
juns ca în luna 
1253 de furnal iști, 
.ar.1, laminaturi
sari să fie antrenați 
întrecerea 
Luptînd să 
titlul de „cea 
echipă" s-au 
tași în luna 
liștii conduși 
topitorul Chiroșca 
de la furnalul nr. 
care au dat peste plan 

tone fontă, au reali- 
cel mai bun indice 

exploatare a furnalu- 
și cel mai mic pro

cent de fontă declasată. 
La furnalul nr. 5 s-a si
tuat fruntașă în întrece
rea pe proiesii echipa 
tovarășului Cosma Nico- 
lae, care a elaborat pes
te plan 515 tone fontă.

Dintre echipele de o- 
țelari care au obținut 
cele mai bune rezultate 
sînt cele conduse de 
prim-topitorii Orelt Paul 
— 1054 tone oțel peste 
plan; Brînzei Mihai — 
969 tone și Enache Con
stantin — 938 tone.

Organizarea întrecerii

439 
zat 
de 
lui

pe profesii a dat un nou 
avînt lupiei pentru 
bunătățirea 
utilizare a 
l ață de anul trecui, 
primele cinci luni 
acest an, indicii de 
lizare au crescut cu 
la sută la furnale, 
20 la sută la oțe.ării ț,i 
cu aproape 40 la sulă în 
medie pe toate 
rele.

întrecerea 
pentru titlul de 
bun" pe profesie cuprin
de peste 800 de munci
tori zidari, 
montări, fierari, 
etc., din cadrul 
prinderii qo construcții 
siderurgice. Printre cîști- 
gătorii întrecerii pe pro
fesii se număriâ zidarii 
din brigada condusă de 
tovarășul Roșianu 
fan; de asemenea 
cîștigători tovarășii 
reli Alexandru — 
gher; Schuster Petru — 
instalator; Gligor Pavel 
— montor, lacob Ște
fan — șofer și alții.

In prezent, în fiecare 
secție a combinatului sau 
pe șantierele de cons
trucții oamenii muncii 
depun eforturi, susținute 
pentru ca 
Congresului 
nostru să-și 
că cu cinste 
tele luate. Ca formă mo- 
bilizatoare în această 
privință — întrecerea 
profesii — trebuie 
mai mult extinsă.
nu trebuie limitată 
nivelul secției, ci să 
extinsă pe întreaga

ini-
indicilpr de 

agregatelor.
pe 

din 
mi
ll 
cu

ște- 
sint 
Chi- 
dul-

în cinstea 
partidului 

îndeplineas- 
angajamen-

P<> 
Ș' 

Ea 
la 
fia 
în

treprindere. Organele sin
dicale din cele două

Concurs de aeromodele

----------------------------- ♦ ♦ ♦ • —------
Se îmbunătățește aprovizionarea

In vederea unei mai 
bune aprovizionări cu 
apă potabilă a orașului 
Hunedoara s-au luat mă
suri pentru punerea în 
funcțiune a forajului nr.

2 care va fi dat în fo
losință la 1 august. Da
torită acestui fapt canti
tatea de apă potabilă 
ce va fi furnizată pen
tru oraș va crește cu

mari întreprinderi a'.e ora
șului nostru, precum și 
din ceîeialte întreprin
deri sînt chemate să 
studieze specificul fiecă
rui loc de muncă și să 
inițieze în diferite profe
sii întrecerea pentru câș
tigarea titlului de „cel 
mai bun". La baza crite
riilor întrecerii să fie fi
xate ca obiective depăși
rea productivității muncit 
față de reauzările medii 
obținute în profesia res
pectivă, obținerea de cît 
mai multe economii în 
producție, realizarea de 
produse numai de bună 
calitate etc. Participanții 
la această întrecere tre
buie 
derea 
tode 
ajuta 
urmă 
velul
trecerea socialistă.

mobilizați la extin- 
propriiior lor me- 

înaintate pentru 
pe cei rămași 
să se ridice la 
fruntașilor în

Comuniștii Dop Ma rin și Simo Francisc, topi- 
tori la furnalul 6, obțin sa cccse lot mai mari 
muncă pentru a cinsti cel de-al llllea Congres 
partidului cu zeci de tone fontă peste plan.

Pe teme de circulație
In ultima vreme, Circu

lația vehicolelor pe stră
zile orașului nostru a de
venit mult mai intensă. 
Pe Ungă aceasta din pă
cate, mai sînt încă unii 
șoferi care nu respectă 
regulile circulației. Cine 
nu cunoaște pe șoferul 
Dabija de la I.C.S.H. 
care suferind de boala vi
tezei nu-i 
circule pe 
lui nostru 
mai mică 
la oră. El
nat in repetate 
de organele de 
a pierdut citsva

m
al

4

convine să 
străzile orașu- 
cu o 

de 60 
a fost

viteză 
de km. 
sancțio- 
rinduri 
miliție, 

taloane,

cu apă potabilă
aproximativ 25 la sută. 
Lucrările la forajul nr. 
3 au fost terminate 
cu circa 150 zile înain
te de termenul contrac
tual, în prezent efectuîn- 
du-se lucrări de finisare.

să 
pe străzile orașu- 
viteză neper misă, 
conducători auto

I 

nărav și anume

dat totuși continuă 
circule 
lui cu

Alți 
au alt
de a conduce autovehico- 
lele in stare de ebrietate 
Așa a fost cazul lui Ne
ghină I Lie de la I.C.S.H. 
care fiind in stare 
ebrietate a intrat 
tcvehicolul intr-un gard 
producind pagube 
deteriorarea < 
și a 
ta și-a primit-o: un an 
închisoare corecțională.

In problema circulației 
se pot spune multe. Spre 
exemplu sfatul popular 
dl orașului, respectiv sec
ția de gospodărie nu s-a 
gindit încă pină in pre
zent la reglementarea 
definitivă a circulației 
autovehiculelor, atit 
orașul vechi cit 
orașul nou. Se 
prea bine că în 
muncitoresc sint

de 
cu au-

prin 
acestuia 

mașinii. Răspla-

in 
că 
nu 
re

în 
în

cunoaște 
orașul 
foarte

multi copii. Ori in a- 
ceastă situație ar fi bine 
să se delimiteze viteza 
autovehiculelor pe stra
da principală, autovehi
culele să nu circule cu 
o Viteză mai mare de J0 
km. iar pe străzile se
cundare cu 20 km la oră.

O altă neregulă 
circulație este aceea 
stațiile autobuselor 

. sint fixate conțorm
gulilor de circulație. Un , 
caz care justifică aceas
tă afirmație este stația 
de la gară, care este fi
xată numai. la cinci me
tri departe de intersec
ție. Același lucru se 
te spune și despre: staff- 
ile de la fabrica de pline 
Ceangăi și altele. 1

lnlăturind toate aceste 
tieațunsuri ridicate de 
circulația din orașul nos- 
tru, vom putea crea mai 
bane condiții pentru sign-, 
ranța circulației.

POPA ISTEME
RSCeflt au avut loc concursuri ale aeromodeliști- 

lof amatori din orașul și regiunea noastră 
La îaza pe oraș organi za-a de comitetul organi
zatoric orășenesc al A.V s.a.i'., pe primele trei 
locilri la planoare categoria A 1 s-au clasat du
pă cum urinează: Logo lătu loan*, Ujeucă Flo
rin și Ujeucă Dan, iar la planoare categoria A 
2 firea Horia, Lazăr Aurel și Circa Petru.

tu cadrul concursului de aeromodele organi
zat pe regiune la planoare categoria A 1 s-a 
clasat pe locul I Logo iătu loan, iar la catego
ria A 2, Lazăr Aurel pe locul 1 și Tuza Gheor- 
ghe pe locul II. La același concurs, la propul
soare și moto-modele, cîștigători au fost tot hu- 
nedorenii. Astfel la propulsoare locul întîi l-a o- 
cupat Dănăricu Dumitru, iar la moto-modele Cir
ca Petru.

Joi după amiază primii clasați în faza pe 
regiune a concursului de aeromodele au plecat la 
bucurești pentru a participa la concursul republi
cați al ăeromodeliștilor amatori.

-------------- ♦♦ ——) 
tnelildârfiâ Cursurilor de îndrumare

• i . • . • ... . .
Vineți după amiază a avut loc la școala 

medie din O.M. includerea cursurilor de îndru
mate organizate de către Comitetul orășenesc 
al femeilor, la care au participat numeroase 
gospodine

Pentru buna tnsușt re a lecțiilor predate la 
tilts ca Șl pentru frecvența desăvitșită au fost 
evidențiate gospodinele Iile Vaier.a, Eliza Po- 
poViCi, Emilia Țegu, iar pentru rodnica muncă 
depusă in mobilizarea femeilor au fost evidenția
te tovarășele Matia Cervehcovicl, responsabila 
Râului ft Valeria MarmacUi

Problemele producției — în centrul atenfiei
De curînd, comuniștii 

din cadrul grupului 2 
construcții — I.C.S.H.,
au analizat activitatea 
comitetului sindical. Din 
cuprinsul referatului pre
zentat de tovarășul De
meter Petru, cît și din 
relatările celor care au 
luat cuvîntul, a reieșit că 
s-au obținut succese fru
moase în ceea ce priveș
te îndeplinirea ;pța.nulul 
pe primele cinci luni ale 
acestui an, creșterea 
productivității muncii și 
reducerea prețului de 
cost.

In întrecerea socialistă 
ce o desfășoară, munci
torii de la grupul II con
strucții au îndeplinit și 
depășit planul de pro
ducție. O serie de lucrări 
de fundație ale cuptoare
lor nr. 7, 8, și 9, pre
cum și ale coșului nr. 
7 de la blunting au fost 
executate cu 13 și 24 de 
zile înainte de termen. 
Rezultate bune âu fost 
obținute, de asemenea, 
la construirea cuptorului

nr. 4 O.S.M. și la coșul 
acestuia.

Datorită deschiderii de 
noi fronturi de lucru, a 
intensificării muncii pe 
șantiere, productivitatea 
muncii a crescut cu 12 
la sută în comparație cu 
cele cinci luni ale anului 
precedent, depășindu-se 
cu 2 la sută angajamen
tul de creștere a produc
tivității luat pe anul 
1960. Odată cu aceasta, 
sarcina planificată de a 
reduce prețul de cost 
cu 7 la sută a fost 
realizată obținîndu-se în 
plus economii în valoa
re de 208.000 lei.

La obțincreq rezulta
telor amintite au contri
buit numeroase formații 
de muncă, printre care 
și brigada de fierari be- 
toniști condusă de co
munistul Iortescu Petru. 
Numeroși fruntași în 
producție ca Mesaroș 
Pavel, Dumitrache Vasi- 
le și ălții, au sprijinit 
pe tovarășii lor de mun
că în rezolvarea multor

probleme pe șantierele 
unde lucrează.

In afară de realizările 
obținute, pe unele șanti
ere din cadrul grupului 
nr. 2 mai sînt încă nea
junsuri. Luîiîd cuvîntul 
la discuții, tovarășul Bo
ca Dumitru a arătat că 
lucrările liniilor ferate 
se desfășoară într-un 
ritm anevoios, iar tova
rășii Scurtu Ion și Sio- 
ian Ion s-au referit Ia 
faptul că dacă se puneau 
mai mult în valoare re
zervele existente, econo
miile ar fi putut fi și 
mai însemnate. Ei au 
subliniat că munca în 
acord trebuie să fie ex
tinsă pînă la cel puțin 
70 la sută din efectivul 
muncitorilor pentru a 
crește cointeresarea ma
terială a oamenilor, lu
cru ce va duce la res
pectarea întocmai a ter
menelor de execuție a u- 
nor lucrări importante.

Mobilizînd toate forțe
le de care dispun, cons
tructorii sînt hotărîji aă

lichideze rămînerea în 
urmă pe unele șantiere 
de construcții. Intensific 
cînd pe mai departe în
trecerea socialistă în cin
stea Congresului parti
dului nostru, ei își vor 
spori eforturile în mun-

că pentru a grăbi ritmul 
de construcție a cuptoru
lui nr. 4 primul din se
ria celor trei cuptoare 
ale noii oțelării, prevă
zute în Directivele celui 
de-al III-iea Congres al 
P.M.R.
—------- -----------

Învățămîntul fără frecvență
Hotărîrea C.C. al 

P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri ai R.P.R. 
privind îmbunătățirea 
învățământului de cul
tură generală, seral 
și fără frecvență me
diu și superior, a dat 
posibilitatea tmm num.r 
tot mai mare de oameni 
ai muncii să urmeze 
cursurile școlilor medii 
și ale institutelor de în- 
vățămînt superior.

. Numai în orașul nos
tru în cursul anului șco
lar 1959—1960 au frec
ventat școala medie se
rală aproape 450 de e- 
levi muncitori, iar la exa
menele secției fără frec
vență s-au prezentat 85 
de elevi. NutaărUl celor ca
re învajăj își însușesc noi

cunoștințe, este mereu 
în creștere. Nu mai miră 
pe nimeni faptul că in 
băncile școlii serale stau 
alături de tineri și oa
meni mai în vîrstâ , și 
este un lucru obișnuit ca 
la examenele fără frec
vență să întîlneștț oa
meni de profesii deose
bite și de asemenea de 
VÎrste diferite.

Anul acesta la .exame
nele secției, fără frec
vență de pe lingă școa.- 
la medie din O.M. s-au 
prezentat bine pregătiți 
termotehnicianul . Viac 
Lazăr, lucrătoarele îr 
domeniul sanitar Ferencs 
Et-lkă, Cîra Elena, fun
cționarul 'Codreanu FJJ 
lip și numeroși alții)



PROIECTUL DE DIRECTIVE
în dezbaterea oamenilor muncii din orașul nostru

O
Vom mări producfia

de laminate
Imediat după ce am 

luat 1a cunoștință de 
prevederile 1 .proiectului 
de Directive ale Congre
sului al III-lea al P.M.R 
inima ni s-a umplut de 
bucurie.

Conform prevederilor 
acestui document de ma
re însemnătate pentru 
dezvoltarea economiei ță
rii noastre, producția de 
iaminate finite și țevi 
trebuie să ajungă în a- 
nul 1905 1a peste două 
milioane tone. De aici o 
parte ne revine 
celor de

sarcinilor 
Directive, 
mai bine 
producție.

reie- 
vom 
pro-

In 
une- 
pri-

15—20 ta sută. Pa 
studiilor făcute 

reduce de asemenea

nonă, 
ta laminorul de 

803 mm. In decursul ce- 
luni care s-aulor cinci

scurs din acest an har- 
■cui nostru colectiv a 
produs peste prevederile 
pianului 11.500 tone de 
laminate, reafizînd în a- 
celași timp o economia 
lâ prețul de cost de pes
te 240.000 lei.

Deși am obținut a~es- 
te rezultate remarcabile, 
totuși în cadrul 
noastre 
pentru 
ției de

secției 
încă sînt rezerve 
mărirea produc- 
laminate. Astfel,

pe baza 
șite din 
organiza 
cesul de
acest scop vom face 
le modificări in ce 
vește funcționarea agre
gatelor și cuptoarelor, a- 
sigurînd astfel creșterea 
producției de laminate cu 
circa 
baza 
vom
consumul de combustibil 
și vom ușura efortul fi
zic al muncitorilor. In a- 
ceastă privință am studiat 
problema adaptării injec- 
toarelor laterale de 1a cup
toarele adînci, și cea a in
stalării unor aparate de în. 
registrare și control.

in scopul măririi ț 
duciiei de laminate 
reducerii rebutului, 
preconizat să montăm 
rolă de ghidaj la 
pregătitoare, 
lă va intra 
peste cîteva 
In acest 
dat în funcțiune 
torul laminatelor

pro- 
și 

am 
i o 
caja 

Această ro- 
în funcțiune 

săptăniîni. 
an va fi 

marca
ta cald

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

Concurs ,,DRUMEȚII VESELE1
In întîmpinarea celui 

de-al III-lea Congres al 
P.M.R. duminică 12 iu- 
iftie, comitetul
din combinatuț siderur
gic Hunedoara a organi
zat un concurs ~ 
ții veseli" < 
a fost „Să 
c.< tjslrucțiilei

sindical

„Drume- 
a cărui temă 

i cunoașt:m 
socialiste

din orașul Hunedoara 
construite între cele d>.uă 
Congrese ale partidului." 

Concursul a avut loc 
la clubul siderurgiștilor 
și au participat concu- 
renți de la ’oțelăriile 
Martin, furnale, laminoa
re și laboratorul central.

O problemă care ne-a 
frâmintat de nenumărate 
ori, este calitatea oțe
lului. Spun acest lucru 
pentru că ni s-a întîm- 
plat, și aceasta nu o 
dată, cînd din cauza sla
bei calități a oțelului 
am avut multe neajun
suri. Iată de ce ne adre
săm pe această cale oțe- 
Iarilor, ca în 
vegheze mai i 
pra calității 
pe care ni le 1 
laminare. In 
timp ar trebui să ne tri
mită șarje calde și com
pacte. Ne adresăm și

Sarcina noastră principală

viilor să 
mult asu- 
lingourilor 
trimit spre 

i același

feroviarilor, 
dul lor să 
mai mult în ce privește 
aprovizionarea și evacua
rea unor materiale din 
hală, dînd atenție ma
nevrelor.

Lairinatnrii din schim
bul condus de mine sint 
hotărîți să valorifice cît 
mai bine rezervele inter
ne, să descopere noi sur
se de economii, aducînd 
contribuția lor ta tradu
cerea în viață a preve
derilor proiectului de Di
rective.

TRIFU IOSIF 
maistru laminator

ca ta rîn- 
ne ajute

ocrotirea sănătății
înainte de toate aș 

vrea să scot in evidență 
unele rezultate, pozitive 
obținute în ultimii ani 
pe tărimul ocrotirii să
nătății in orașul nostru. 
Astfel, pe măsura 
voltării Hunedoarei 
fost create o serie 
noi unități sanitare, 
asigură activitatea 
rativo-profilictică și 
nitaro-antiepidemică. 
momentul de față 
combinat și 
funcționează 9 
scripții medicale de in- 
treprmderi, iar pe terito
riul orașului patru Cir
cumscripții medicale cen
tru adulți și cinci pentru 
copii. In cinstea Congre
sului partidului nostru 
se vor deschide încă două 
circumscripții medicale in 
O.M dintre cate una 
pentru adulți și una pen
tru copii. De asemenea in 
Hunedoata funcționează 
in momentul de față

dez- 
au 
de 

care 
cu- 
sa- 
In 
in 

I.C.S.H., 
circuin-

dcuă policlinici In cadrul 
cărora există cabinete 
pentru specialitățile chi
rurgie, interne, OțR.O.. 
oftalmologie, stomatolo
gie, laborator, radiologie, 
comisie de expertiză a 
capacității de muncă etc. 
Spitalul unificat dispune 
in momentul de față de 
605 paturi, iar în tot cu
prinsul orașului nostru 
iși desfășoară activitatea 
peste 100 medici, 228 
cadre din personalul me
diu sanitar ș.a.

Trebuie subliniat faptul 
că personalul sanitar din 
orașul nostru a participat 
la o serie de acțiuni ob
ștești. In ultimul timp 
din inițiativa orga
nizației dc bază, au fost 
organizate caravane sani
tare care s-au deplasat 
in satele raionului nos
tru pentru acordarea a- 
sistenței medicale popu
lației. Astfel in ziua d»

15 mai a.c. caravana 
sanitară a spitalului com
pusă din șase medici in
terniști, un medic gine
colog, un medic pediatru, 
două surori medicale șt 
alții, s-a deplasat in 
satele Toplița, Dăbica și 
Hăjdău. Cu această oca
zie au fost făcute 296 
consultații. Astfel de ca
ravane vor fi organizate 
și in viitor.

In ce privește^ an
gajamentul personalului 
sanitar de a economisi in 
cinstea Congresului 
bO.Ctiti lei, acesta a fost 
deja îndeplinit-. 'Econo
miile s-au făcut pe sea
ma reducerii timpului 
de spitalizare, prin exe
cutarea examenelor de 
laborator și radiologie tn 
policlinică la 
care 
internarea 
executarea 
melor etc. 
realizările

Grija permanentă 
care o acordă 
nostru pentru 
sănătății oamenilor mun
cii, este cit se poate de 
evidenfă In 
In curînd vor 
lucrările de 
a complexului 
cesc, care va 
capacitate de 700 paturi. 
Pe noi ne bucură nespus 
de mult acest lucru. De 
aceea personalul sanitar 
din orașul nostru iși va 
înzeci eforturile ca să tn- 
tîmptne cu realizări tot 
mai frumoase, pe tărimul 
ocrotirii sănătății, cel de
al III-lea Congres i 

partidului.

POPOVICI DAN 
directorul spitalului 
unificat Hunedoara

bolnavii 
urmau să obțină 

tn spital, prin 
anti-diagra- 

lată cîteva din 
noastre.

pe 
partidul 

ocrotirea

Hunedoara. 
Ii atacat*, 
construcție 

i spitali- 
avea <3

dl
i
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Contribufîa întreprinderii
„llie Pintilie"

ta Hunedoara 
aceste materiale

Prevederile ^proiectului 
dc Directive ale celui 
de-al III-lea Congres al 
partidului acordă o ma
re atenție dezvoltării 
producției industriei loca
le. Așa cum este cunos
cut', întreprinderea de in
dustrie locală „llie Pin
tilie “ din Hunedoara,, 
printre altele, are meni
rea să asigure o serie 
de materiale pentru ri
dicarea mărețelor cons
trucții 
Printre
se numără piatra și ni
sipul.. Faptul că în urmă
torii ani construcțiile in
dustriale și sociale vor 
lua o amploare și mai 
mare, necesită din partea 
noastră un efort și un 
volum de producție mai 
mare. De aceea am și 
hotărît luarea unor 
măsuri. Astfel, la cariera 
de piatră Teliuc I, va fi 
instalat un concasor nou 
cu o capacitate de 40 
tone în 24 de ore. Acest 
concasor va fi dat în 
funcțiune în cinstea 
Congresului partidului.

Au fost luate măsuri 
corespunzătoare și 
scopul 
măririi 
de la 
pildă i

culante de ta 40 mi
nute la cinci minute, 
scutind în același timp 
șase oameni care lucrau 
la. încărcare, Acest lucru 
a făcut ca productivi
tatea muncii la carieră 
să crească simțitor. Cu 
un nou compresor va li 
dotată și cariera de do- 
lomită de la Brazi — 
Hunedoara.

In ce privește îmbună
tățirea calității pîinii pre
conizăm să luăm și ta 
acest sens anumite mă
suri. Astfel vom înlocui 
sistemul actual de încăl
zire a cuptoarelor.

Totodată noi vom, 
face o reparație capita
lă la cele patru cuptoa
re. De asemenea vom 
insista asupra terminării 
instalațiilor de dozare a 
apei, saramurci și emul
sionarea drojdiei. Aceas
tă instalație a fost în
cepută în anul 1959 însă 
n-a fost terminată. In a- 
cest an vom termina de

ta

nisip
de

modernizării
i carierei de

Hășdat Aici 
a fost construit șl 

daft Jn folosință ailelle 
trecute un siloz. Prin pu
nerea ta exploatare a si
lozului, s-a redus timpul 
de încărcare a unei tas-

altfel și instalațiile de
dozare a fainei și vom
pune la punct cîntarele
automate.

Acestea sînt doar ci-
teva din măsurile pe
care le vom lua pentru 
îmbunătățirea 
productive 
noastre.

HUROȘ 
directorul

activității
ta secțiile

obiectiv de seamă
activitatea noastră

Productivitatea muncii
în

Proiectul de Directive 
ale Congresului al III- 
lea al P.M.R. a pus în 
fața constructorilor hu- 
nedoreni sarcini de mare 
importanță prin obiecti
vele- mărețe ce trebuiesc 
construite în cadrul pla
nului pe șase ani în toa
te domeniile. Pentru a 
realiza acestea proiectul 
Directivelor prevede in
vestiții de 170—180 mili
arde lei. Ele arată că în 
perioada 1960—1965 e- 
conomiile provenite din 
reducerea prețului de 
cost și a cheltuielilor 
de circulație vor însuma 
80—82 miliarde lei, de 
unde ne dăm seama de 
rolul covîrșitor pe care-1 
are reducerea procentua
lă cît mai mare a prețu
lui de cost.

Problema ridicării pro
ductivității 
fost larg 
documentele 
lui al II-lea al 
și acum dezbătută cu 
multă atenție în proiec
tul' directivelor Congre
sului ai Ili-lea,

muncii a
tratată în

Congresu-t
' P.M.R.

Bilanțul realizărilor a- 
rată că între cele două 
cpngrese productivitatea 
muncii a crescut cu 48 
la sută, realizîndu-se în 
acest interval un ritm 
mediu anual de creștere 
de peste 8 1a sută. Ple
nara din decerni rie 1956 
cu privire la îmbunătăți
rea sistemului de salari
zare și normare a mun
cii, a format piatra un
ghiulară de ta care s-a por
nit cu un ritm și mai 
intens atît în ce priveș
te realizarea producție# 
și scăderea prețului 
cost, cît și creșterea 
velului 
menilor 
iembrie 
P.M.R. 
măsuri 
îmbunătățirea activității 
economice, la accelerarea 
ritmului de dezvoltare a 
economiei, la valorifica
rea rezervelor inter
ne din întreprinderi, fă- 
cîndu-se un pas măi de
parte în creșterea pro
ductivității muncii;

de trai al 
muncii. In 
1958 C.C.

a venit cu 
care au dus

de 
ni- 
oa- 
no- 

al 
noi 

la

La Î.C.S.H., datorită 
măsurilor luate, sub con
ducerea organizației de 
partid, s-a reușit să se 
obțină în 1959 o creștere 
a productivității muncii 
de 12,10 1a sută față de 
media anului 1958. Pen
tru a putea obține a- 
ceasta, s-a întărit servi
ciul de urmărire a pio- 
ducției. înainte, valoarea 
producției și a produc
tivității muncii se calcu
la lunar, ceea ce era cu 
totul neconcludent și de 
aceea s-a introdus pe 
Șantiere sistemul calcu
lului zilnic. Acest sistem 
n-a fost ușor de aplicat, 
existînd unii sceptici 
care încercau să ar
gumenteze că astfel de 
calcule zilnice sînt prac
tic imposibil de realizat. 
Astăzi nimeni nu mai 
gîndește așa, greul a 
fost învins și rezultatele 
stat cunoscute.

Urmînd cu încredere 
Indicațiile plenarei C.C. 
al P.M.R. din 3—5 de
cembrie 1959 și în unua

aplicării unor 
noi la începutul 
an, pe trimestrul 
treprinderea noastră 
putut obține o creștere 
a productivității 
de 26,4 la sută 
aceeași perioadă 
trecut.

Aceste măsuri 
stat în primul rînd 
organizare^ unor largi 
dezbateri cu 
muncitori, a 
pot duce la 
productivității, 
tehnicienii și 
constructori făcînd pro
puneri valoroase. In șe
dințele de lansare a 
planului de producție și 
ta consfătuirile de pro
ducție problema centrală 
a fost, și continuă să fie, 
scăderea prețului de cost 
iji ridicarea productivi
tății muncii, pentru câre 
s-au 1 
concrete 
șantiere 
separat, 
evidență 
ne ce puteau fi utilizate.

măsuri 
acestui 
I în- 

a

muncii 
față de 

a anului

au con
ta

masa de 
căilor care 

ridicarea 
muncitorii 

inginerii

întocmit planuri 
s pe grupurile de 

și pe . șantiere 
scoțîndu-se ta 
rezervele inter-

S-au întocmit de aseme
nea planuri pentru in
troducerea tehnicii noi; 
a fost îmbogățit planul 
tematic de inovații și s-a 
urmărit cu perseverență 
întărirea schimburilor II 
și III pentru a putea fo
losi capacitatea deplină 
a mașinilor,

O altă preocupare im
portantă a fost reduce
rea consumurilpr speci
fice, fapt care a dat po
sit ilitatea muncitorilor 
și tehnicienilor din gru
pul de șantiere nr. 4 să 
ia

obiec- 
Colec- 
noas- 

că a-

din

inițiativă
un bloc

rezultatele 
nu ne pu- 

mulțumițî

valoroasa 
de a construi 

economii.
Cu toate

bune obținute 
tem declara 
cu cît am realizat pînă 
acum. Proiectul de Di
rectivei ațe Congresului 
al III-lea al P.M.R. a- 
rată care este datoria 

. noastră în munca de vi
itor, metodele care, apli
cate, . ne vor conduce la 
noi progrese în dezvolta
rea economiei socialiste 
în anii 1960—1965. ■ In 
acest interval trebuie să 
ridicăm productivitatea 
muncii cu încă 60 la 
aută. Ou toții .știm..;
aceasta este posibilă* că

rezervele sînt încă mari.
In primul rînd proiec

tul Directivelor pune ta 
fața constructorilor hune- 
dereni o sarcină de mare 
răspundere; noi trebiție 
să micșorăm durata de 
execuție a lucrărilor, in- 
dieîndu-se 4—5 luni pen
tru construcțiile de lo
cuințe și maximum 24 de 
luni de la deschiderea 
șantierului pentru 
tivele industriale, 
tivul întreprinderii 
tre este conștient
'easta este o sarcină car» 
se poate îndeplini și de 
aceea pe șantiere munca 
se desfășoară cu mare 
avint,

I.C.S.H. împlinește în 
curînd zece ani de exis
tență ceea ce reprezintă 
o mîndrie justificată că 
dintr-o uzină mică, cons
tructorii noștri au trans
format jHunedoara într- 
un mare centru industri
al, cu un combinat în
zestrat cu utilajele Cele 
mai moderne și cu un 
înalt proces 
zare și 
Muncitori, 
tehnicienii 
la început 
ță( dispun «cum de

de mecani- 
automatizare. 
inginerii și 
constructori, 

fără experien-

IOSIF 
întreprinderii 

..Iile Pintilie"
- ’ • , ‘ 4-, :. vj. . . Lț .

' . . ..............

bagaj de cunoștințe care 
le dă dreptul să priveas* 
că cu încredere viitorul, 
îndeplinirea sarcinilor ce 
le stau în față. Intr- 
adevăr, dacă prima eta
pa a noii oțelării Mar
tin (construirea primelor 
trei cuptoare) a fost rea
lizată ta 50 de luni, e- 
tapa a doua (azi în con
strucție) care cuprinde 
fot trei cuptoare dar de 
cîte 400 tone fiecare, va 
putea fi realizată în 25 
—28 luni. Și acest ter
men constructorii stat 
hotărîți să-l scurteze. 
De asemenea în construc
țiile de locuințe un bloc 
se realiza în 8—9 luni. 
Se pune acum problema 
ca un bloc să fie cons
truit în 4—5 luni. Ni
meni nu se îndoiește că 
această sarcină va fi în* 
deplinită. Elanul cons
tructorilor este convingă
tor. Deja s-au și creat 
condiții: s-a extins, me
toda lucrului în lanț, 
șantierele au fost puter
nic mecanizate, s-au asi
gurat prefabricate pentru 
planșee etc. Și. măsurile 
nu se vor opri aici, j
ACH1M CONSTANTIN 
economist *- Organizare* 
, țwuictt LGjS.H.



ica
Corvinul C.F.R. Cluj 3 5 —2

întîlnirea de fotbal din
tre echipele Corvinul și 
G.F.R. Cluj a atras pe sta
dionul nou mai mult de 
8.000 de spectatori. Inte
resul a fost pe deplin jus
tificat. Se anunța o parti
dă interesantă. Pe de o1 par
te Corvinul avea nevoie de 
victorie pentru ca în ca
zul unei infringed a băi- 
mărenilo.- la Zărnești — 
așa cum s-a și întîmplat 
— diferența de puncte din
tre aceste două echipe 
neștea la patru. Aceasta 
făcea ca la Baia Mare 
1 unedorenii să joace rela
xat. Pe de altă parte clu
jenii aveau de apărat pres
tigiul cîștigat prin victoria 
obținută în fața 
Baia Mare.

Jocul a fost 
Oaspeții stnt cei 
inițiat primele acțiuni des
tul de periculoase. De mul
te ori rapiditatea acestora 
a prins pe picior gre
șit întreaga aoărare a Cor- 
viriului. La asemenea oca
zii" ei au înscris 2 goluri și 
au mai ratat cîteva prin
tre care și o bară. Halfii 
au acoperit aproape tot te
renul alimentînd înaintașii 
cu mingi utile și lu’nd 
parte activă la majoritatea 
acțiunilor.

Hunedoreriii, Surprinși la 
început de jocul clujenilor, 
joacă nervos, pierd multe 
baloane, iar cele cîteva 
acțiuni sînt timide, ușor 
destrămate de apărătorii 
clujeni. Treptat ei își re
vin, 
mal 
mai 
cea 
foria lor, au început să șu- 
teze mult pe poartă. Pri
mul gol este înscris de 
lapis care a executat ira-

Hunedoara
pecabil o lovitură liberă 
de la circa 25 m. Din a- 
cest moment, jocul se ani
mă și mai mult. Se ratea
ză cîteva ocazii clare, 
printre care, amintim pe 
cea din miautul 19 cîr. 1 
Anton singur cu portarul 
ratează înaintașii sc rea
bilitează mai tîrziu

nit din urmă înscrie pe 
lîngă Niculescu 3—2.

înaintașii hunedoreni, 
bine conduși de Zapis în
scriu și ei în minutul 65 
prin Zapis. Puțin mai tîr- 
ziu, Anton înscrie cu ca
pul, stabilind sconil final 
de 5—2.

echipei

disputat, 
care au

acțiunile lor devin 
clare, din ce în ce 
agresive și ceea cefă- 
să se contureze vie-

ZAPIS

cînd

ANTONTAT ARU

la o acțiune foarte frumoa
să dintre Zapis și Anton, 
ultimul deschide pe Pop 
care din voie reia în col
țul stîng al porții: 2—0.

Clujenii devin mai insis
tent și reduc scorul în, 
scriind prin Treabă, foar
te activ în această parti
dă, La numai 2 minute a- 
celași jucător, trimite cu 
capul peste poarta goală, 
părăsită foarte ușor de Ni
culescu. Cu un minut îna
inte de sfîrșitul primei re
prize, Radu Tudor reia în 
plasă balonul centrat de 
Za pis, ureînd scorul la 3-1.

începutul celei de-a doua 
reprize găsește pe hune
doreni în plin atac. De da
ta aceasta acțiunile între
prinse sînt mai clare, sînt 
mai bine lucrate, acțiuni 
care prevesteau
scorului. După ce Anton 
reia fulgerător balonul cen 
trat de Zapis, dar care lo
vește bara transversal?, 
oaspeții, spre stupoarea pu
blicului modifică scorul

mărirea

Seria l-a
Rulmentul Bîrlad — O. S.M. Iași 2—2 
C.S.M. Rădăuți — Unirea Focșani 0—1 
Victoria Buzău — Prahova Ploiești I — 1 
Știința București — Gloria Bistrița 3—4 
Unirea Iași — G.F.R. Pașcani 0—1 
Dinamo Suceava — S.N.M. Constanța 4—1 
Dinamo Galați — Fores ta Fălticeni 3—0

prin Gălbăjosu, care ve-
Victoria echipei Corvinul 

este pe deplin meritată. 
Făcînd o scurta caracteri
zare a comportării echipei 
se poate spune că aceas
ta a fost bună. Desigur că 
dacă apărarea nu dădea 
dovadă de momentele de 
slăbiciune, de care au pro
fitat clujenii, nu se pri
meau cele 2 goluri care au

fost destul de anemice. A- 
devărul este că" apărarea 
nu a fost ajutată aproape 
deloc de cei doi interi. De 
multe ori, atît Radu, cît și 
Anton rămîneau mult în 
terenul de joc al echipei 
oaspe, fără a urmări ba
lonul pe care îl pierdeau. 
Aportul lui Gavrilă a fost 
inexistent, el nereușind să 
se integreze în jocul echi
pei. S-au remarcat Zapis, 
care s-a dovedit și de da
ta aceasta un coordonator 
excelent al echipei, Nacu, 
Tătaru, Anton în prirfîa re
priză și Radu Tudor.

Arbitrul, Popescu Cris
tian (București) a condus 
cu multă atenție, formați
ile : Corvinul — Niculescu 
I, Niculescu II, Nacu, 
Coiciu, Molnar — Tătaru
— Pop, Anton, Zapis, Ra
du, Gavrilă. C.F.R. Cluj
— Kișu — Dolay, Pipaș, 
Gălbăjosu, Crecan, Kjlin
— Fluieraș, Kiss, Treabă, 
Băluțiu, Oprea.

MIRCEA NEAGU

e peste
Intr-un concurs de 

selecție pentru alcătuirea 
echipei unite a Germani
ei, care va participa la 
J.O. Wiltrud Urselmann 
(R.F.G.) a parcurs distan
ța de 200 m. bras în 
2:50,2 — nou record mon
dial. Vechiul record 
(2:50,3) aparținea din 1959 
Anitei Lonsbrough (Angli- 
a). Este interesant de sub
liniat că și brasistele din 
R. D. Germană au înre-

kotare
o 

serie de rezultate excelen
te : Barbara Gobel (2:50,8) 
Karin Beyer (2:52,7), Ma
ria Lehman (2:53,6) și 
Renate Schubert (2:54,1). 
Acestea sînt de altfel și 
primele 5 performanțe 
mondiale ale anului, fapt 
care le indică pe t rasiste
le germane ca mari fa
vorite la întrecerile de la 
Roma.

gistrat în acest sezon

CATEGORIA

C.S. Craiova — Metalul Tîrgoviște 2—1 
Dinamo Pitești — Meta Iul Oțelul Roșu 4—0 
Dinamo Obor — G.F.R. Timișoara 4—2 
Flacăra Moreni — Știința Craiova 2—1 
Metalul Titani — Poiana Cîmpina 1—0 
Carpați Sinaia — C.S.M Reșița 0—3 
Știința Timișoara — Dro beta Tr. Severin 4—0

Tractorul Orașul Stalin
C. $. M. Baia

de la tri-(Prin telefon 
misul nostru).

Jocul dintre
Tractorul Orașul Stalin și 
C.S.M. Baia Mare s-a dis
putat la Zărnești, deoarece . 
stadionul echipei Tractorul 
a fost suspendat. Jocul a 
fost foarte disputat și vic
toria echipei din Oraștd 
Stalin este meritată. Ei au 
atacat mai mult, în special 
în prima repriză c.înd de 
altfel au și înscris golul 
victoriei prin Nemeș, în 
minutul cinci. De remarcat, 
că înaintașii echipei Trac
torul au avut în această 
[ artidă trei bare.

In partea a doua a întjl- 
nirii au dominat mai mult 
băimărenii. Ei au șutat 
într-un interVai destul de 
scurt de 15 ori la poarta 
adversă. Deși obțin șase 
cernere, ei nu reușesc să 
înscrie niciun gol, datorită 
formei bune a portarului 
Oană, de care spectatorii 
hunedor'cni își aduc cu si
guranță aminte cînd a fă
cut o partidă excelentă în 
întîlnirea cu Corvinul.

Băimărenii au asaltat 
poarta adversă încercind 
să obțină cel puțin un re
zultat de egalitate. La ata
curile în trombă au parti
cipat aproape toți jucătorii, 
încercînd să destrame apă
rarea bine organizată a 
jucătorilor din Orașul Sta
lin, prin atacuri supra nu
merice. Acțiunile centrului 
atacant Pop, ca și ale Iui 
Horja extrem de periculoa
se au fost lămurite în ul
tima instanță de Oana.

Echipa din Orașul Sta-

lin a făcut și în partida de 
ieri un joc tot atit de bun, 
aș putea spune chiar mai 
bun, de cît in întîlnirea de 
la Hunedoara. Atacanții, 
ca și jucătorii de la apăra
re au muncit foarte mult 
obținînd o victorie prețioa
să care i-a salvat definitiv 
din zona periculoasă a 
retrogradării. In același 
timp însă victoria lor a

B

Mare 1 — 0
stopat cel puțin pentru un 
moment drumul echipei din 
Baia Mare spre cîștigarea 
dreptului de a promova în 
prima categorie a țării.

A fost o victorie a în
tregii echipe. întrecerea 
celor două echipe a fost 
condusă cu competență de 
arbitrul I. Chirițescu (Bu
curești).

ZOLD G.

Clasamentul categoriei
Rapid — Petrolul 1 — 1
Minerul — Progresul 4—1 
Dinamo Buc. — Jiul 3—1 
Știința —Steagul roșu 3 — 1 
Dinamo Bacău — Farul
Jocul U.T A. - C.C.A

4—3 
amînat.

1. C.C.A. 20 14 3 3 46:22 31
2. Steagul Roșu 218 9 4 43:33 25
3. Dinamo Bacău 21 9 6 6 29:25 24
4. Știința Cluj 21 7 9 5 32:22 23
5 Farul 21 8 6 7 34:33 22
6. Petrolul 20 7 7 6 30:21 21
7. Dinamo București 21 6 9 6 28:26 21
8. U.T.A. 19 7 5 7 21:25 19
9. Rapid București 21 5 8 8 29:30 18

10. Progresul București 21 6 5 10 31:37 17
11. Minerul 21 5 6 10 26:35 16
12. Jiul 21 2 7 12 17:46 11

Etapa viitoare:

St. roșu Or. Stalin — Rapid București 
Farul Constanța — Dinamo București 
C.G.A. — Știința Cluj
Minerul — Petrolul
U.T.A. - Jiul
Progresul — Dinamo Bacău

Seria a lll-a
Corvinul Hunedoara — C.F.R. Cluj 5—2
Chimia Făgăraș — A.S.A. Sibiu 0—0
A.M.E.F.A. — G.S. Oradea 0—2
Ind. Sîrmei G. T. — Recolta Cărei 2—0
Tractorul Or. Stalin —G.S.M. Baia Mare t—0
G.S. Tg. Mureș — C.F. R. Arad 0—1
Rapid Cluj — Gaz Metan Mediaș 3—0

t

A

t

Pe scurt

1 G.S.M.S. Iași 24 17 4 3 69:22 38 1. Știința Timișoara 24 16 4 4 53:17 36 1 Corvinul Hunedoara 24 14 8 2 54:20 36
2 Dinamo Galați 24 17 2 5 57:28 36 2. Dinamo Obor 24 13 5 6 41:30 31 2 C.S.M. Baia Mare 24 13 6 5 48:21 32
3 Prahova Ploiești 24 9 9 6 49:32 27 3 Dinamo Pitești 24 12 5 7 41:34 29 3 C.S. Oradea 24 13 5 6 39:26 31
4 Dinamo Suceava 24 9 7 8 36:36 25 4 Flacăra Moreni 24 13 1 10 39:39 27 4 Ind. Sîrmei C. T 24 8 9 7 38:31 25
5 Știința București 24 9 5 10 40:32 23 5 C.F.R. Timișoara 24 10 5 9 43:31 25 5 Recolta Cărei 24 9 7 8 34:35 25
6 Unirea Iași 24 9 5 10 30:29 23 6 Poiana Cîmpina 24 10 5 9 26:27 25 6 A.S.A. Sibiu 24 6 12 6 33:29 24
7 S.N.M. Constanța 24 8 7 9 31:36 23 7 Metalul Tîrgoviște 24 10 3 11 43:39 23 7 Rapid Cluj 24 8 7 9 Z8:33 23
8 Gloria Bistrița 24 8 6 10 33:30 22 8 Știința Craiova 24 9 4 lî 28:28 22 8 C.F.R. Ciul 24 10 2 12 31:34 22
9 C.F.R. Pașcani 24 8 G 10 25:31 22 9 Metalul Titani 24 10 2 12 32:38 22 9 A.M.E.F.A. 24 9 4 11 22:28 22

10 Rulmentul Bîrlad 24 9 4 11 26:45 22 10 G.S. Craiova 24 8 6 10 28:42 22 10 Gaz Metan Mediaș 24 7 8 9 24:39 22
11 Foresta Fălticeni 24 7 7 9 27:43 21 11 G.S.M. Reșița 24 9 3 12 47:38 21 11 Trac. Or. Stalin 24 6 8 10 24:25 20
12 Unirea Focșani 24 5 10 9 26:45 20 12 Drobeta Tr. Severin 24 8 5 11 35:48 21 12 Chimia Făgăraș 24 8 3 13 28:45 19
13 Victoria Buzău 24 6 7 11 29:38 19 13 Met. Oțelul Roșu 24 7 4 13 32:52 18 13 C.F.R. Arad 24 7 4 13 20:32 18
14 C.S.M. Rădăuți 24 6 3 15 25:55 15 14 Carpați Sinaia 24 5 4 15 28:49 14 14 C.S. Tg. Mureș 24 7 3 14 19:43 17

Etapa viitoare: Etapa viitoare: Etapa viitoare:
Prahova Ploești — Unirea Iași 
S.N.M. Constanța — Di namo Galați 
C.F.R. Pașcani — G.S.M. Rădăuți 
Unirea Focșani — Fores ta Fălticeni 
G.S.M.S. Iași — Știința București 
Gloria Bistrița — Victoria Buzău 
Dinamo Suceava — Rulmentul Bîrlad

Dinamo Pitești — Flacăra Moreni
C.S.M. Reșița — G. S. Craiova
Drobeta T. Severin — Metalul Tnani București
Știința Graiova — Garpați Sinaia
Poiana Cîmpina — Dinamo Obor
Metalul Tîrgoviște — Știința Timișoara
G.F.R, Timișoara — Metaiul Oțelul Roșu

Tract. Or. Stalin — Rapid Cluj
Recolta Cărei — A.M.E. F.A.
Gaz Metan Mediaș — C himia Făgăraș 
G.S.M. Baia Mare — C orvinul Hunedoara 
G.F.R. Arad — Ind. Sîr mei G. Turzi 
G.F.R. Cluj - A.S.A. Sibiu

G.S. Oradea — G.S. Tg. Mureș

■». Echipa feminină a ță
rii noastre a susținut pri
mul joc din cadrul cam
pionatului mondial d« 
handbal, în compania e- 
chipei reprezentative a A- 
ustriei. Romîncele au cîș
tigat cu scorul de 6—1.

Jucînd la Pisa, cu 
selecționata orașului, echi
pa de fotbal C.C.A. a cîș
tigat cu sccrul de 2—1.

Voleibaliștii hune
doreni au participat la un 
Concurs care s-a desfășu
rat la Sibiu. Ei s-au cla
sat pe locul 2 pierzînd în 
finală cu Voința Sibiu cu 
scorul de 3—1.

Turneul internațional 
de șah de la Moscova a 
fost cîștigat la egalitate 
de șahiștii sovietici 
Smîslov și R. Holmov 
81/2 p. din 11 partide.

•*- Reprezentativa 
fotbal a Uruguayului plea
că la 10 iulie într-un 
turneu în Europa, urmînd 

Isă joace în Iugoslavia, 
Bulgaria, Suedia, Italia, 
Portugalia și alte țări.

V.
cu

de

^edacfia ți administrația: Piața Libertății nrt 11 etaj. — Telcțan 2669. Tiparul Igtrepr. „ILIB, PINȚJ LIB? — Hunedoara


