
Cuvîntarea tovarășului 
PETRU FURDUI

Prim secretar al comitetului regional P.M.R. — 
Hunedoara, la cel de-al III-Iea Congres al partidului

Raportul C.C. al parti
dului, prezentat Congre
sului de către tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, d >cu. 
ment de importanță is- 
torică, oglindește marile 
transformări revoluționa
re care au avut loc în 
perioada ce a trecut de 
Ia cel de-al II-lea Con
gres al partidului, pre
cum și perspectivele lu
minoase ce se deschid pa
triei noastre prin desă
vârșirea operei de cons
truire a socialismului. 
Partidul nostru, aplicînd 
cu consecvență învățătu
ra leninistă cu privire la 
industrializarea socialistă 
a țării, a asigurat dez
voltarea cu precădere a 
industriei grele, cu pi- 
votul ei industria cons
tructoare de mașini, te
melia dezvoltării tuturor 
ramurilor economiei na
ționale.

Ca rezultat al aplicării 
politicii partidului — a 
arătat tov. Petru Furdui 
8- regiunea Hunedoara, 
rare dispune de însemna
te,, rezerve de minereuri 
de fier, cărbune și 
resurse naturale, s-a 
voitat puternic.

Sarcinile trasate 
Congresul al II-lea,
reveneau regiunii noastre 
în domeniul siderurgiei, 
au lost îndeplinite cu suc
ces. Bateriile nr. 2 și 3 
de cocs, noile oțelării 
Martin și electrică, la- 
mi noarele bluming și de 
profile mijlocii', d.iștile-

alte 
dez-

de
Ctt

ria de gudroane, precum 
și alte obiective siderur
gice importante prevăzute 
de cel de-al II-lea Con
gres al partidului au fost 
terminate și puse in fun
cțiune, Economia națio
nală simte astăzi din 
plin rodul investițiilor fă
cute pentru construirea 
acestor agregate moder
ne.

Producția globală side
rurgică a regiunii va fi 
anul acesta de 3 ori mai 
mare decît în 1955. Pînă 
la sfîrșitul anului vom 
produce circa 705.000 to
ne cocs metalurgic (de 
peste 20 ori mai mult fa
ță de 1955), circa 830.000 
tone fontă (de două ori 
mai mult decît în 1955), 
960.000 tone oțel (de pa
tru ori mai mult decît în 
1955). Prin intrarea în 
funcțiune cu întreaga ca
pacitate a noilor laminoa
re, producția de laminate 
a Hunedoarei va fi în a- 
Cest an de peste 5 
mai mare decît 
Productivitatea 
crește în aoest 
de peste 3 ori, 
țul de cost va 
la fontă cu 15,9
la oțel cu 28,9 la sută și 
la laminate cu 24,X 
sută.

Numai depășirea 
plan ce se va realiza
nul acesta la fontă, oțel 
și laminate în regiunea 
Hunedoara, pe baza 
gajamentelor luate 
muncitorjj reprezintă 
proape jumătate din

treaga producție a Romi- 
niei burghezo-moșie.-ești 
din anul 1938. Rezultatele 
obținute oglindesc efortu
rile pe care le depun 
muncitorii siderurgicii 
pentru a îndeplini sarci
nile ce le revin în lupta 
pentru construirea socia
lismului, oglindesc devo
tamentul, încrederea și 
hotărîrea cu care ei ur
mează politica partidului.

In continuare, vorbito
rul a arătat «ă succese
le obținute se datorese 
îmbunătățirii stilului de 
muncă al organizațiilor 
de partid, creșterii com
petenței cu care 
zolvă problemele 
dueție.

Organizațiile 
partid au dat 
putere de 
mobilizare a colective- 
de muncitori, ingineri 

tehnicieni în lupta

ele re
de pro-

noastre 
dovadă 

organizare

ori 
în 1955 

muticii 
interval 

iar pre- 
fi redus 
la sută,

la

de
a-

Te-

in-
pe

an- 
de 
a- 
în<
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ȘTEFAN TRIPȘA
— Erou al Muncii Socialiste - 

la cel de-al 111-lea Congres 
al partidului

de 
de 
Și 
lor 
Și
pentru sporirea producției 
de metal, evidențiindu-se 
în mod deosebit organi
zațiile de bază de la la- 
minoarele bluming și de 
650 mm., de la noua oțe- 
lărie Martin din Combi
natul siderurgic Hune
doara, cele de la furnale
le uzinei „Victoria"-Că- 
lan, de la mina Ghețar 
și din sectorul nr. 2 
Iiuc.

Sarcinile ce revin 
dustriei siderurgice
baza Raportului C.C. al 
P.M.R. prezentat la Con
gres sînt deosebit de Im
portante. îndeplinirea lor 
necesită eforturi susținute. 
Dezbaterea proiectului de 
Directive a arătat că 
muncitorii cocsari, fuma- 
liștii, oțelarii și Iamina- 
torii sînt ferm hotărîți să 
traducă în viață sarcina 
trasată de partid de a 
spori producția siderurgi
că a patriei și In mod 
deosebit producția de fon
tă și cocs.

In anii care au treaul
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MEMBRII COMITETULUI 
Partidului Muncitoresc 
de Congresul

al 
aleși

1. Alexa Augustin 
2 Almășan Bujor
3. Apostol Gheorghe
4. Balalia Dumitru
5. Banc Iosif 
0. Berghianu Maxim
7. Bîrlădeanu Alexandru
8. Bodnăraș Emil
9. Borilă Petre 

Breitenhofer Anton 
Bughicl Simion 
Bunaciu Avram 
Burcă Mihai 
Ceaușescu Nicolae 
Chivu Stoica
Coliu Dumitru 
Cotoț Ion 
Cozma Ion

19 Crăciun Constanța 
20. Csupor Ludovic 

Membrii

al Ill-lea

CENTRAL 
Romîn 
al P.M.R

10. 
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1. Alexe Eugen
2. Bayerle Iosif
3. Blajovici Petre
4. Bobu Emil
5. Cazacu Virgil
6. Cincă Elvira
7. lioară Gheorghe
8. Ciocan Maria

21. Dalea Mihal
22. Dănălache Florian
23. Drăghici Alexandru
24. Drăgoescu Petre
25. Daca Aurel
26. Dulgheru Radu
27. Fazekas Janos
28. Florescu Mihail 

Furdui Petru 
Gasfbn Marin Gheor
ghe
Gheorghiu-Dej Gheor
ghe

82. Giosan Nicolae
33. Gluvacov Ion
34. Guină Nicolae 

Hossu Gheorghe 
Isac Martin 
Joja Atanase 
Kovacs Gjbrgy 
Lascu Elena

29.
30.

31.

35.
36.
37.
38.
39.

supleanți 
al

Membrii
Alexe Nicolae; Arde- 

leanu Iosif ; Cristescu 
Dumitrul ; Duma Aurel; 
Ionescu Marin Florea;

Partidului

40. Mănescu Manea
41. Marchian Nicolae
42. Maurer Ion Gheorghe
43. Moghioroș Alexandru
44. Moisescu Anton
45. Murgulescu Ilie
46. Nicula Gheorghe
47. Niculescu-Mizil Paul
48. Nistor Constantin
49. Novacu Valeriu
50. Onescu Cornel
51. Pas Ion
52.
53.
54.
55.
56.

Patilineț Vasile 
Petre Lupu 
Popescu-Puțuri Ion 
Rădoi Gheorghe 
Rădulescu Gogu

57. Răutu Leonte
58. Rigani Zoe
59. Roșianu Mihail

60.
61.
62.
63.
64.

66.
67.
68.
69.
70.
71

Mihai
Gheorghe 

Ana
Virgil

Roșu Gheorghe 
Rusu Clement 
Sălăjan Leontin 
Scarlat Constantin 
Sencovici Alexandru

65. Șerban Miron
Simulescu Dumitru 
Solomon Barbu 
Suder 
Stoica
Tonia 
Trofin

72. Țurcanu Ene
73. Vaida Vasile
74. Vass Ghizela
75. Vasilichi Gheorghe
76. Verdeț
77. Vîlcu ’
78. Voicu
79. Voitec

II ie
Vasile
Ștefan
Ștefan

Comitetului Centralai
Muncitoresc Romîn

9. Constantin Ion 
Dindere Gheorghe 
Drăgan Constantin 
Fulger Cornel 
Gheorghiu Dumitru 
Gheorghiu Nicolae

10.
11.
12
13.
14
15. Golea Petre
16. Ionescu Manea

17. Ionescu Vasile
18. Ioniță Ion
19. Lăzărescu Constantin
20. Leica Adam
21. Levente Mihail
22. Lixandru Vasile
23. Malinschi Vasile

24. Marinescu Teodor
25. Mateescu Vasile
26. Nădejde Costin
27. Păcuraru Andrei
28. Petre Nicolae
29. Predescu Ion
30. Vi joii Aurel
31. Zaharescu Barbu

Comisiei
Ionescu Gheorghe; Mă
nescu Radu ; Mărcuș Ion; 
Marusi Gheorghe; Matei 
Ștefan ; Mujic Mihai; Ni-

Centrale de^Revizie 
țulescu Stelian; Pirvules- 
cu Constantin ; Roman Ni
colae ; Stoianovici Am 
ton; Uglar losif; Ungu-

rașu Gheorghe; Vass 
Ladislau ; Vidrașcu
Gheorghe; Vrabie Aspa- 
zia; Zaharia Tănase,

Sînt ojelar la Combina
tul siderurgic 
doara. Lucrez 
țelărie Martin, 
rilor cuptoare 
în perioada dintre 
două Congrese — : 
politicii înțelepte de in-, 
dustrializare socialistă a 
țării, desfășurate cu con
secvență de 
tru.

Raportăm 
că harnicul 
oțelari al secției noastre 
a întîmpinat cel de-al 
III-Iea Congres al parti
dului cu realizări deose
bite. De la începutul a- 
nului noi am realizat e- 
conomii la prețul de cost 
în valoare de 6.000.000 
lei. I

Primul cuptor ia oțe< 
lăria noastră a pornit la 
5 mai 1958, cu un colec
tiv de oameni tineri. Nu 
ne-a fost ușor, dar am 
reușit să creștem repede 
oameni care să mînuias- 
că cu pricepere aceste a- 
gregate.

Sub conducerea organi
zației de partid, s-au luat 
o serie de măsuri pentru 
îmbunătățirea muncii.

La noi în secție s-a 
pus un accent deosebit 
pe calificarea oamenilor

din Hune- 
la- noua c- 
secția ma- 
construită 

cele 
rod al

producție 
continuă 
profesionale

partidul nos-

cu mîndrie 
colectiv de

urma celor 
sus, 
ale
de

Și 
a

arătate 
în primele cinci 
anului 1960, in
util izare ai cup- 
Martin de 
crescut față

noi intrați în 
pe creșterea 
cunoștințelor 
și tehnice a tuturor mun
citorilor ; s-au organizat 
în acest scop cursuri de 
minim tehnic, diferențiate 
pe profesiuni, care au 
contribuit direct la obți
nerea de indici superiori 
în utilizarea agregatelor.

In 
mai 
luni 
dicii
toarelor 
tone au 
nivelul anului 1959 
24 la sută.

Organizația noastră 
partid a luptat pentru 
introducerea perseverentă 
a noului în producție, 
pentru răspîndirea iniția
tivelor valoroase. Ca re
zultat noi am obținut in
dici tehnico-economici cu 
care, pe drept cuvînt, ne 
putem mîndri. Productivi
tatea cuptoarelor noastre 
a crescut lună de lună; 
în acest an consumul de 
combustibil pe tona de 
oțel s-a redus la circa 1 
milion kilocalorii, iar du
rata medie de elaborare 
a șarjelor este de 8 ore

Este greu de exprimat

(Continuare îa pag. 2-a)

(Continuare in pag. 2-a)

Muncitorii Ioan Tima- 
riu, Pogea Gheorghe și 
Neag Viorel de la lami
norul bluming de 1000 
mm. in clteoa momente 
de răgaz discută pe mar
ginea Raportului prezen
tat de too. Gh. Gheor
ghiu-Dej la cel de-al 
111-lea Congres al parti
dului.

plenară a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Ședința

Central al 
Muncitoresc 
de cel de-al

Comitetul
Partidului
Romîn, ales
III-lea Congres al parti
dului, s-a întrunit în șe
dință plenară in diminea
ța zilei de 25 iunie.

Plenara a ales în una
nimitate Biroul Politic al

Secre-G.C. al P.M.R. și 
tariatul C.6. al P.M.R.

Prim-secretar al 
al P.M.R. a 
unanimitate 
GHEORGHE 
GHIU-DEJ.

Plenara a
nimitate Comisia Contro
lului de Partid.

C.6. 
fost ales In 

tovarășul 
GHEOR-

ales în una-

Membrii Biroului Politic al C. C 
al P.M.R.

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Chivu Stoica
Gheorghe Apostol 
Emil Bodnăraș 
Petre Borilă

Nicolae Ceaușescu 
Alexandru Drăghici 
Ion Gheorghe Maurer 
Alexandru Moghioroș

Membrii supleanți ai Biroului 
Politic

Dumitru Coliu 
Leonte Răutu

Leontin Sălăjan 
Ștefan Voitec

Secretariatul C.C. al P.M.R.
P.M.R.
Gheorghe Gheorghiu-Dej
Nicolae Ceaușescu 
Mihai 
Janos

Prim-secretar al G.G. al

Secretari ai G.Q
Dalea
Fazekas

Comisia Controlului de Partid
Președinte
Vicepreședinte
Membrii

Ședința Comisiei
In dimineața zilei 

25 iunie a avut loc 
dința de constituire 
Comisiei Centrale de 
vizie. Sa președinte

de 
Șe- 

a 
Re

al

Dumitru. Coliu
Ion Vințe 
Cornel Onescu 
Gheorghe Arsene 
Ion Guran 
Iosif Mogoș 
Ștefan Duduman

Centrale de Revizie
Comisiei Centrale de Rei 
vizie a fost ales tovară
șul Constantin Pîrvules- 
cu. l

I
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de la cel de-al 11-lea 
Congres al partidului s-a 
reușit să se producă la 
Hunedoara cocs metalur
gic din cărbune de Va
lea Jiului in cantități tot 
mai mari și de calitate 
din ce în ce mai bună. 
Putem afirma cu mîndria 
că astăzi cocsul romînesc 
are o rezistență egală cu 
a cocsului din import. Un 
mare merit în această 
problemă îl are organi
zația de partid a combi
natului siderurgic Hune
doara, care, situîndu-se 
pe o poziție înaintată, a 
învins concepțiile retro
grade ale acelora care 
susțineau că din cărbu
nele -nostru nu se poate 
obține cocs de calitate. 
De asemenea, la succesul 
obținut au contribuit cre
area secției de cercetări 
și, în mod deosebit, spri 
jinul specialiștilor sovie
tici. In viitor, va trebui 
să ne orientăm spre folo
sirea într-o măsură și

■ ........................ ............................►♦♦♦♦♦< ............. '
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în cuvinte entuziasmul șt 
dragostea cu care au pri
mit muncitorii, tehnicie
nii și inginerii noștri pro
iectul de Directive ale 
Congresului al III-Iea al 
partidului.

Sarcinile prevăzute în 
proiectul de Directive, ca 
indicii de utilizare la 
cuptoarele Martin să cre
ască față de 1959 cu 40 
la sută, iar producția de

Expoziția „Hunedoara/’’ socialistă
în plină dezvoltare**

S-a deschis în holul clubului din O M. ex
poziția „Hunedoara socialistă in plină decollate 
între anii 1355—1960a. N umeroase panouri și foto
montaje înfățișează în med grăitor transformarea 
orșalul nostru într-un m are centru al inducției 
socialiste. îtiir-un oraș înfloritor, in anii dint te 
Congresele al 11-lea șt al 111-lea al partidului. 
In prima săptămtnă ele la inaugurare expoziția a 
fost vizitată de peste 4000 de oameni ai muncii,

........ . .1

Spec
Colectivul de teatru al 

Î.G.S.H, a prezentat sîm- 
bătă 25 iunie a.c. în sala 
pminulul cultural din 

tnai mare a cărbunelui 
de Valea Jiului pentru 
fabricarea unui cocs da 
bună calitate.

In ce privește produc
ția de tontă, pe lingă 
construcția noilor furna
le, este necesar să se ri
dice substanțial indicii 
de utilizare la furnalele 
existente. Lucrul acesta 
este posibil. Chiar in a- 
cest an s-au creat o se
ric de condiții pentru îm
bunătățirea procesului 

tehnologic, cum sînt folo
sirea în furnale a gazu
lui metan și a aglomera
tului autofondant. Desi
gur, noi nu ne vom opri 
aici. Progresul tehnic im
pune să se folosească și 
alte metode tehnologice 
înaintate. Este necesar, 
însă ca forurile tutelara 
să sprijine mai mult în
treprinderile în această 
direcție și să dea dova
dă de mai multă operati
vitate ; nu așa cum s-a 
preocupat pină în pre
zent Ministerul Industri
ei Grele, tergiversînd ani 
de zile rezolvarea unei

oțel pînă în- 1965 să a- 
jungă la 3,3 milioane 
tone, sînt pe deplin rea
lizabile. Ba chiar mai 
mult, ele pot fi depășite. 
Propunerile făcute in a- 
dunarea de dezbatere a 
proiectului de Directive 
au scos în evidență fap
tul că sînt rezerve inter
ne inepuizabile, în înde
plinirea obiectivelor pre
văzute în planul de 6 
ani.

In proiectul de Direc

t a c o 1
Răcăștle piesele întf-iin 
act „Caietul -verde'1 și 
„Chestiuni familiare", 

probleme de bază privind 
funcționarea agregatelor. 
Ir.temeitidu-ne pe re
zultatele obținute în ul
timul timp, pe folosirea 
mai bună a rezervelor in
terne, pe măsurile amin
tite și mai ales pe pro
punerile făcute de side- 
rurgiști cu prilejul dez
baterii proiectului de Di
rective, asigurăm Congre
sul că în regiunea noas
tră se ya realiza pînă la 
sfârșitul planului de șa
se ani creșterea indicilor 
de utilizare a furnalelor 
și cuptoarelor Martin cu 
circa 55-60 la sută față 
de 40 la sută cît prevede 
proiectul de Directive.

Comitetul regional de 
partid — a arătat vorbi
torul — va acorda și în 
viitor o atenție deosebi
tă ridicării calificării 
muncitorilor ținînd sea
ma atît de cerințele pro
prii legate de folosirea 
cît mai deplină a tehni
cii noi, cît și de cerin
țele pe care le va ridica 
construcția și intrarea în 
funcțiune a noului Corn-

tive se prevede o pro
ducție de 500 mii tone 
țevi de oțel. Principalul 
furnizor al țaglelor de 
oțel pentru țevi va fi Hu
nedoara. Asigurăm parti
dul că, în scurt timp, ne 
vom însuși fabricarea a- 
cestui oțel, fiind conști
ent! că prin aceasta con
tribuim direct la dezvol
tarea industriei petroliere 
a țării noastre.

Referindu-se la nevoile 
de cadre pentru noile o- 
biective siderurgice, vor-

Comunistul fruntaș Ne- 
grilă loan lucrează de 7 
ani pe autobuzul „Ziss* 
al C.S.H. cu care a par
curs 270.000 km. făcîn- 
du-1 doar două reparații 
capitale.

Construcție de însem
nătate principală a pla
nului de șase ani de 
dezvoltare a economiei 
naționale, secția nouă 
de cuptoare Martin de 
mare capacitate din ca
drul combinatului hune- 
dorcan, se dezvoltă în- 
tr-un ritm impresionant. 
Al patrulea Cuptor, așa 
dar primul din etapa a 
doua a construcției, este 
prevăzut să înceapă a 
produce tntr-un viitor 
apropiat.

In succesiunea de ope
rații, după săpători, zi
dari, montori, locul Insta
latorilor Vine aproape în 
ultimul rlitd. Dar lucrări
le înfăptuite de aceștia, 
extrem de numeroase, 
sint de mare importan
ță și hotărăsc în bună 
măsură funcționarea fără 
reproș a cuptoarelor Mar
tin. Maiștrii, tehnicienii 
și muncitorii șantierului 
1 dl I.C.S.H. efectuează 
lucrările tefelei de ali

FURDU1
binat siderurgic de la 
Galați,, pe care ne sim
țim datori să-1 ajutăm 
cu cadre și cu experien
ța întreprinderii noastre 

In continuare vorbito- 
rul a arătat că una din 
sarcinile- importante ale 
organizațiilor noastre de 
partid ește de a dezvol
ta răspunderea comuniș
tilor și a întregii mase- 
de muncitori și tehnici
eni, pentru îmbunătățirea 
calității produselor.

Programat de dezvol
tare economică prezen
tat în Raportul C.C. al 
P.M.R. la Congres cores
punde întru totul intere
selor fundamentale și nă
zuințelor poporului nos
tru. Organizația de par
tid regională —- a spus 
în încheiere vorbjtorul — 
asigură Congresul că si- 
derurgiștii, minerii, cons
tructorii, toți oamenii 
muncii din regiunea Hu
nedoara, vor lupta cu 
toată hotărîrea pentru 
îndeplinirea mărețelor 
sarcini pe care partidul 
Ie pune în fața lor.

bitorul a spus: Colecti
vul nostru a luat iniția
tiva de a ridica nivelul 
de calificare al muncito
rilor la locul de muncă, 
prin cursuri speciale, in 
așa fel, îneît atunci cînd 
partidul ne va cere, să 
putem trimite cadre de 
oțclari bine pregătite la 
noul Combinat siderurgic 
de la Galafi.

In prevederile Rapor
tului C.C. al P.M.R., pre
zentat lă Congres de to
varășul Gh. Gheorghiu-. 
Dej, noi vedem viitorul 
luminos al țării, viitorul 
nostru și al copiilor noș
tri — viitorul de bună
stare — al tuturor oa
menilor muncii din țara 
noastră. Asigurăm Con
gresul că noi, oțelarii, nu 
ne vom precupeți efor
turile pentru a îndeplini 
sarcinile puse de partid, 
pentru aplicarea în viață 
a luminoasei politici a 
partidului. i

E rfndul instalatorilor
mentare cu apă indus
trială, cu apă potabilă, 
instalațiile de răcire a 
cuptoarelor, rețelele ier- 
moener getice ( conducte 
magistrale de abur, pă
cură, aer comprimat, 
oxigen, gaz de cocs) și 
altele. Sint așadar cle
mente de o însemnăta
te vitală — putem spune 
că instalatorii edifică a- 
paratul circulator al a- 
cestui mare și complex 
organism industrial, oțe- 
tăria Martin nouă.

In prezent colectivul 
șantierului 1 instalații se 
străduiește să termine 
înainte de termen mon1 
tarea conductelor magis
trale de apă de 500 șt 
700 mm. de la cuploa
rele 4-6. Această operație 
este deosebit de dificilă 
dacă ne gîndim că cele 
două pătfi ale oțelăriel 
noi (cea in funcțiune șt

Tîriârul topitor Steia- 
nescu Grigore face parte 
din colectivul ce deser
vește furnalul 5. in acti
vitatea sa, el depune 
mult interes pentru buna 
funcționare a furnalului, 
pentru indici de utilizare 
măriți. Echipa in care 
lucrează tînărul Stefânes- 
cu Grigore, a adus o în
semnată contribuție la 
realizarea înainte de ter
men a angajamentului 
luat în cinstea Congresu
lui partidului.

La îndemnul 
organizației 
de partid

Muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din uzina coc- 
so-chimică a combinatu
lui îndrumați de organi
zația de partid, au extins 
întrecerea socialistă în 
cinstea Congresului parti
dului dînd peste plan 451 
tone gudron și 150 tone 
apă amoniacală, în ace
lași timp economisind 
350.000 lei.

De asemeni, colectivul 
de aci a contribuit activ 
la numeroase acțiuni de 
muncă patriotică. Numai 
în ziua de 21 iunie a.c. 
s au efectuat 150 ore mun
că voluntară pentru în
frumusețarea secției.

neuman Tiber iu 
corespondent voluntar

Cinematograf
Sala Victoria; 28 iunie 

pînă la 3 iulie : In întîm- 
pinarea zorilor, film -so
vietic.

Grădina de vară Fili- 
mon Sîrbu : 27 iunie pînă 
la 1 iulie: Atentatul, 
film polonez.

Sala Maxim Gorki: 
27 iunie la 30 iunie: 
Foma Gordeev, film so
vietic.

cea in construcție) ur- 
mtnd să formeze un sin
gur tot, vechile conducte 
de 300 și 350 milimetri 
sint înlocuite cu altele de 
dimensiuni sporite, pen
tru a putea face față 
unor sarcini mai mari.

InSEMMRRI

Lucrarea trebuie execu
tată fără a stinjeni func
ționarea primelor trei 
cuptoare Martin, de a- 
ceea conductele magis
trale (care sint pereche 
pentru fiecare dimensiu
ne) vor fi înlocuite una 
cite una. Prima conduc
tă de 700 mm. este as
tăzi gata pentru probele 
de presiune.

0 altă lucrare intere
santă șl foarte prețioa
să pe care o îndeplinesc 
instalatorii este monta

Schimbul tineretului — fruntaș
Schimbul tineretului condus de .inginerul Ca- 

tra Francisc, a realizat în cinstea Congresului 
partidului planul pe luna iunie cu șase zile mai 
devreme. La aceasta au conți ibuit în mod deose
bit oțelarii conduși de prim-topitorii Trocas Ni
cos și Koknaris Hristos. care lucrează la cuptoa
rele electrice de 20 tone,

—-------- -— -—
CRESC RÎNDURILE 

ORGANIZAȚIILOR U.T.M.
Peste 600 de tineri mun

citori fruntași în produc
ție, inovatori, raționaliza- 
tori și elevi fruntași la 
învățătură au fost pri
miți în rîhdurife uteiniș- 
tilor, în trimestrul II a.c., 
de către- organizațiile U-. 
niunii Tineretului Mun

------------ — --------------
Ansamblul C.C.S. la Hunedoara

Duminică 3 iulie An
samblul de cîntece și 
dansuri al Consiliului 
Central al Sindicatelor 
va prezenta în fața oa
menilor muncii hunedo-

rea cazonelor recupera1 
toare la coșurile de tiraj 
ale oțelăriei noi. Prin 
dimensiunile sale gigan
tice și presiunea înaltă 
care se dezvoltă în cor
pul său, un singur coș 
evacuează într-o singură 
oră circa 150.000 m.c. de 
gaz la 6-700 grade — a- 
proximativ 42 metri cubl 
pe secundă. S-a pus pro
blema utilizării marii 
energii calorice care 
pînă acum se risipea în 
aer. Cazonele recupera
toare proiectate și con
struite în (ară, au toc
mai acest scop. La baza 
coșului, pe traseul cana
lului de gaz cate vine 
de la cuptor, într-un 
spațiu de aproximativ 250 
metri cubi sint instalați 
cițiva kilometri de țeavă 
împletită de dimensiuni 
mijlocii. Apa circulă 
prin serpentine împinsă 

citor din orașul Hune
doara, •

Printre organizațiile 
care au depus o intensă 
muncă politico-educativă 
se numără: organizația 
LkT.M,, din G.S.H., gru
pul IV I.C.S.H. și T.U.G,

reni un spectacol, care 
va avea loc pe stadionul 
„Corviniil" la orele 20. 
Biletele se găsesc la 
responsabilii culturali din 
întreprinderi și instituții.

de o pompă, iar gazul 
încălzit transformă apa 
în aburi (debitul caza
nului fiind de 6 tone a- 
buri la 16 atmosfere 
presiune în fiecare oră) 
apoi, după ce pierde căl
dura, gazele sini rdn- 
țroduse în coș cu aju
torul unui exhauster. In 
procesul de elaborare a 
oțelului aburul este ne
cesar pentru suflarea ca
merelor regeneratoare, 
pretncălzirea și pulveri
zarea combustibilului 
(păcura) pentru calori1 
fere etc. Această lucrare 
complicată șl aducătoare 
de mari economii, o rea
lizează colectivul șantie
rului 2 de instalații.

Printre muncitorii des1 
toinici care au arătat un 
devotament deosebit în 
muncă, se numără iova1 
rășil Arteanu loan, șef de 
echipă, Țangas Dimitris 
instalator, sudorii elec
trici Romcea Mircea, Șa1 
ramet Alexandru și alții.

M. E.
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Un nou agregat siderurgic 
va intra in funcțiune

Congresului
Combi na-

In zilele 
jartidului, la 
ui siderurgic din Hune- 
ioara, colectivul secției 
mptoare industriale a 
kiuncit cu multă înfiăcă- 
are și entuziasm pentru 
Construirea în timp re
cord a celui de al doilea 
puelanjor de 600 tone ca
pacitate, 
conducerii 
colectivul acestei 
k-a angajat să nu pre
cupețească nici 
pentru ca noul 
kă fie dat în 
pît mai repede.
ția lui, (partea refracta- 
lă) a fost încredințată 
ținerilor maiștri Bcncău

La chemarea 
combinatului 

secții

un efort 
agregat 

exploatare 
Construe-

Damascliin, Curtean Leon- 
tin și Popescu Gheorghe. 
După ce colectivul for
mat din inginerii Sîntiin- 
breanu Nicolae, Catrinohi 
Constantin și maistrul 
principal Bencău Damas- 
chin au adus îmbunătă
țiri proiectului în vederea 
măririi durabilității me
lanjorului, s-a pornit cu 
entuziasm la construirea 
acestuia. Calificarea înal
tă, togata experiență a 
oamenilor, buna organiza
re și aprovizionare a lo-: 
cului de muncă, au fă
cut ca zidirea noului me
lanjor să dureze numai 
16 zile față de peste două 
luni jumătate cît a durat

zidirea primului melanjor. 
Iti această muncă îridîrjită 
s-au evidențiat muncito
rii din echipele conduse 
de comuniștii Roja Mar
tin, Toma loan și 
conduși de șefii de echi
pă- Marcel Petru, 
Ambruș, Muntean Iosif și 
alții.

Prin punerea în func
țiune în timp record a 
noului melanjor, se asi
gură descărcarea ritmică 
a furnalelor și aprovizio
narea la timp a noii o- 
țelării cu fontă lichidă.

Miinc se va aprinde 
focul pentru uscarea și 
încălzirea melanjorului.

cei

Pop

...GEORGE DUMITRU 
maistru principal cu în
treținerea macaralelor la 
laminorul bluming, prins 
în treburi cu niște lăcă
tuși și electricieni, nici nu 
băgase de seamă că su
nase de ieșire din schim
bul de noapte. Observă 
lucrul acesta abia într-un 
tîrziu cînd un macaragiu 
i-a cerut niște piese.

— Ce i măi, 
nit ?

Macaragiul îl 
dumerit: „Cum
și venit?!" Maistrul 
aruncă ochii pe cadranul 
ceasului. Era ora zece. 
Mergînd de-a lungul halei 
hotărît să plece 
zări oameni strînși 
rul transfercarului 
îndreptă într-acolo.

ai și

privi
adică.

/ J

ve-

ne
am 
își

acasă, 
in ju- 
și se 

Văzin-

du-i pe ceilalți cum lucrau 
George Dumitru se apu
că și el vîrtos de trea
bă. Nu mai simțea nici o 
oboseală iar somnul îi 
trecuse. Cînd într-un tîr- 
ziu transfercarul transpor
tă cel dinții lingou spre 
cajă — și asta s-a în- 
tîinplat pe la orele 16— 
George Dumitru își șterse 
cu mîna fruntea transpi
rată și zîmbi obosit. „A- 
cum pot pleca" își zise.

In timpul cît a mun
cit el acolo ieșise și 
schimbul de dimineață 
din lucru. De plecat, nu-i 
vorbă, ar fi putut pleca

Un moment de fă gâZ pentru oțeîarul frun
taș Ardeleana Cornel de la O.S.M. .2.

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

Succesele unor brigăzi de producție
In trimestrul 11 al acestui an, organizațiile U.T.M. din combinai au 

desfășurat o susținută m uncă politico-organizaiori că de mobilizare a tinere
tului in procesul de producție. Astfel, iu cinstea celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R., au fost create in secțiile uzinei un număr de 41 brigăzi 
utemiste de producție, ca re au economisit 5:242 tone metal și au înregis
trat 22.381.300 lei 'economii la prețul de cost. Totodată, in timpul lor uber, 
tinerii au mai colectat și predat la I.C.M. 7.368 tone fier vechi. Fruntași 
pe combinat in obținerea acestor realizări »<? află tinerii din organizațiile 
U.T.M. de la laminorul de 800 mm., O.S.M. — I, furnale și aglomerator.

-----—----——----- - -----------—-
Reduc termenele de reparafii auto

In cadrul atelierului tir. 
2 de reparații auto 
I.C.S.H., majoritatea 
citorilor o formează 
retul. încadrați în 
cerea socialistă, în
tea celui de-al trilea <Son-

din 
mun- 
tine- 

intre- 
cins-

greș al partidului meca
nicii de aici au obținut 
realizări bune, în ceea 
ce privește îmbunătățirea 
calității reparațiilor curen
te la autocamioanele de 
tip „Zis" și „Steagul

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

Concerte în regiune
Geoagiu băi, la care au 
participat un marc număr 
de țărani muncitori, pre
cum și oameni ai mun
cii aflați la odihnă în 
stațiune. Sîmbătă 2 iulie 
a.c. aceiași formație va 
da un concert de muzică 
ușoară și populară la Cu- 
g>r-

Formația de muzică u- 
șoară și populară a 
l.C.S.H. prezintă specta
cole și în orașele și sa
tele regiunii noastre. Sîm> 
bătă 25 iunie și dumini
că 26 iunie 
loc concerte
formații la Cieoagiu și

a.c. au avut 
ale acestei

Fruntași în acțiunea de bună gospodărire 
....a orașului nostru

Duminică 19 iunie la 
ora 11 a.m. s-a desfășu
rat în sala casei orășe
nești de cultură festivita
tea decernării steagului 
de fruntaș în acțiunea de 
bună gospodărire a ora
șului nostru. Au partici
pat reprezentanți ai comi
tetului orășenesc de par
tid și ai sfatului popu
lar orășenesc, membri ai 
comitetelor de locatari 
pe circumscripții, străzi 
și blocuri, numeroși oa
meni ai muncii.

Tovarășul Ardeleanu 
Ion, președinte al comite
tului executiv al sfatu
lui popular orășenesc, a 
arătat în cuvîntul intro
ductiv importanța parti
cipării nemijlocite a ma
selor la conducerea tre
burilor obștești, in care 
Un rol de seamă îl au 
deputății. In cinstea celui 
de-al III-lea Congres al 
P.M.R. sfatul popular al 
orașului Hunedoara a 
procedat încă din primă
vara acestui an la reor
ganizarea comitetelor ce
tățenești pe circumscripții, 
gtcăzi și blocuri — ca

se desfășoa- 
faze; 
iunie, 
celui

pritna
ziua 

de-al

a-

forme ajutătoare ale mun
cii sfatului popular — și 
a inițiat între acestea o 
întrecere patriotică sub 
lozinca: „Să facem din 
orașul nostru un oraș al 
parcurilor, al zonelor ver
zi, al respectării avutului 
obștesc și bunei convie
țuiri sociale".

întrecerea 
ră în trei 
pînă Ia 20 
deschiderii
III-lea Congres al parti
dului, a doua în cinstea 
zilei de 23 August și a 
treia, faza finală din 
cest an, pînă la 30 De
cembrie. Rezultatele' do 
pînă acum demonstrea
ză că oamenii muncii, 
locuitori al orașului nos
tru, mobilizați de comu
niști, de deputății aleși 
de ei, își iubesc orașul 
și-l îngrijesc ca niște a- 
devărați gospodari. S-au 
plantat pomi și zeci de 
inii de flori, au apărut 
multe zone verzi amena
jate în spațiile dintre 
blocuri, locuințele sînt din 
ce în ce mai tine întrw

ținute. Cetățenii răspund 
în felul
te, grijii 
vernului 
preocupă 
bunătățire a bunăstării 
lor ce muncesc.

In piima etapă a 
trecerii locul întîi

acesta prin 
partidului și 
nostru, care 
de contifli'.a

lap- 
gti- 

se 
înv 

: ce-

îm 
șl 

steagul de fruntaș a fost 
cîștigat de comitetul stră
zii Brîncuș, condus de to
varășul Pocola Gavrilă. 
Acest comitet a primit, 
de asemenea, din partea 
sfatului popular un pEd* 
mill de ÎOiOOO Iei, cârd 
va fi utilizat pentru spri
jinirea materială a exe
cutării diferitelor lucrări 
gospodărești. Locul doi 
este ocupat de către co

ttiitetul blocului numă
rul trei, iar locul trei 
de comitetul blocului nr. 
65, cărora li s-a acordat 
In același timp și pentru 
același scop premii de 
5.000 și respectiv 3.00Q 
lei.

S-au evidențiat printr-o 
muncă gospodărească rod: 
nlcă și comitetele blo
curilor 23, 25, 27, 72, 
79, 65, 44 și altele. O 
activitate deosebită au 
depus locatarii Vass Fran- 
cisc, Achim Constantin, 
Florescu Gheorghe, Cre- 
țu Filimon, Pisică Vasile, 
Țuțu Iulian, llie Rozalia, 
Volner Adela, Biciușcă 
Maria, Rejeb Elena, La- 
zăr Ioan și alții.

- «-» $ e ——— i- i

E x cu
Sîmbătă 25 iunie a.c» 

din gara orașului Hune
doara au plecat la Bu
curești pentru a vizita 
expoziția Uniunii Sovieti
ce un nutnăr de 200 mun
citori fruntași în produc
ție șl alți salariațl al

r s i e
întreprinderii de construc
ții siderurgice. In total 
din orașul Hunedoara au 
plecat la București cu un 
tren special spre a vizita 
expoziția un număr de 
1.100 oameni ai muticii 
din localitate.

coșii". De asemenea, prin- 
tr-o judicioasă folosire și 
recondiționare a unor pie
se mecanice, ca și prin 
scurtarea termenelor de 
executare a reparațiilor 
cu 4 și 5 zile, brigăzile 
conduse de tovarășii Kar- 
coș Mihai, Ghinea Ghcor- 
ghe și alții au ieftinit 
prețul de cost al repara
țiilor pe lunile mai și iu
nie a.c., cu 11.000 lei.

el mai de mult, dar co
munistul George Dumitru 
n a șovăit o clipă să a- 
jute cu priceperea și cu
noștințele sale la înlătu
rarea defecțiunii.

Tovarășul George sa 
socotește „hunedorean" 
căci a împlinit 12 ani de 
cînd este aici. A îndrăgit 
orașul a cărui înfățișare 
s-a schimbat mereu. A 
îndrăgit mal ales blumin- 
gul și oamenii de acolo 
de care se simte adine 
legat. Faptul că se în
grijește atent ca toate să 
meargă bine în ce priveș
te întreținerea utilajului 
de ridicat, i se pare cîi 
se poate de firesc 
cîte ori a 
ție ore în 
chemat de i 
tea spune 
vreme cînd 
erau multe greutăți, opriri 
dese, maistrului George i 
s-a întîmplat să 
lucru cîte 48 de 
ceasta i se pare 
menea un lucru 
poate de firesc.

De cînd este aici, 
bluming, George Dumi
tru s-a îngrijit permanent 
și s-a frămîntat îndelung 
pentru a folosi toate po
sibilitățile de reducere a 
timpului necesar repara»

■ ■ ....... »♦
A 10-a sesiune a

De 
rămas în sec» 
șir, sau a fost 
acasă n-ar pu
nici ei. intr o 

la blaming

stea la 
ore. A- 

ase- 
se

ds 
cit

la

iulie va a- 
de a zecea

l

Sîmbătă 2 
vea loc cea 
sesiune a sfatului popu
lar al orașului Hunedoa- 
ia în cadrul căreia se va 
analiza activitatea depu-

In țața cuptorului, doi 
ochi de culoarea cerului, 
privesc prin ochelarii 
suspendați de cozorocul 
șepcii la stropii de oțel 
ce răzbesc prin straiul 
de zgură

— Probă!
Vocea fermă și puter

nică este acoperită de 
zumzetul înfundat al 
cuptoarelor, scrișnetu! 
metalic al macaralelor, 
claxonul strident al Die
selului ce manevrează 
prin hală.

Se părea că nu a fost 
auzit, dar un coechipier 
se tnfăfișază Cu „lingu
ra". Un semn la cel din 
cabină, ușa se ridică, se 
ia proba. Mica cochilă in 
cate se turnase oțelul 
împrăștia, încă, zeci dt 
scintel

r— La clocatl.
Comenzile sini scurte, 

energice ca șt cel ce le 
rostește — un tinăr înalt 
bine legat, îmbrăcat în- 
tr-o șalopetă pe care se 
văd pete de ulei și sare. 
Este prim-topitorul Oreli 
Paul care împreună cu 
echipa sa a cîștigat în- 
trecerea pe profesii Intri 
echipele secției.

Tinărul acesta cu o 
înfățișare de atlet și ochi 
de adolescent, de asupra 
cărora străjuiesc niște 
sprincene negre, stufoa
se, ce se împreună cină 
față roșie acoperită di 
broboane de sudoare se 
încruntă, este unul din 
muncitorii cu cate oțela-

fii "din secția a Il-a se 
mlndfesc. Și au de ce: 
2000 tone de oțel peste 
plan in cinstea Congre
sului partidului, iar in 
cele trei zile care au tre
cut se mai adaugă încă 
peste 50. Și ce oțel / Ca
litatea înttial Pină acum 
este cu 0,55 la sută sub 
procentul de rebut admis

-- Care este secretul ?

Oîelnrul
Prim-topitorul răspunde 
zimbind și ridtcind dm 
umeri

— Duna organizare 
munca entuziastă a tu 
turor din echipă.

Trebuie să fii îndrâ 
gosiit de meserie, altfel, 
nu faci două paraic..

..Cînd eram mu; am 
văzut un briceag care tă
ia de mama focului. .41 
meu era bun numai pen
tru mele. II invidiam pt 
prietenul meu cu bricea
gul făcut din „fief bun’ 
și-mi spuneam c-o si 
fac și eu unul „cu tăiuș* 
la fel. Zimbește dezve- 
lindu-și dinții albi.

— A,cum nu fac 
pentru bricege, dar 
îndrăgit munca de 
Iar. In 1950 cînd am ve
nit la Hunedoara mă mi
nunam de toate : de oțe
lul care curgea ca „apa”, 
de oalele mari prinse in 
ghiarele macaralelor. Nu

ofeJ 
am 

c te

țiilor sau intervențiilor la 
macarale. Nu cu mull 
timp în urmă schimbarea 
reductoarelor de la de
plasarea cabinei macara, 
lelor Țiegler le dădea 
mult de lucru celor de la 
întreținere. Macaraua 
tea uneori cîte șase 
pentru niște șuruburi 
trebuiau scoase din 
piele roților motrice

stă» 
ore 

care 
cu»

, p r de
la cabină. Era o opera
țiune dificilă deoarece 
șanțurile se aflau într-o 
poziție grea. George Du» 
mitru s-a gîndit atunci 
c ar fi mult mai tișor să 
se scoată șuruburile dacă 
li s-ar tăia capetele. S-a 
îngrijit totodată de con
fecționarea unor redactoa
re de rezervă care acum 
sînt schimbate în cel 
mult două ore.

Pentru laminatori, fie
care minut este prețios, 
șl cei de la întreținere 
știu bine lucrul acesta. 
De aceia în ultimele două 
luni — hotărîți să-și a- 
ducă partea lor de con
tribuție la îndeplinirea an
gajamentelor luate în cin
stea Congresului — au 
redus timpul necesar re
parației unei macaraie la 
32 și chiar la 24 de ore 
față de 72 cîte erau ne
cesare înainte. La toate 
acestea a muncit entu
ziast, cu tot sufletul și 
priceperea sa, comunistul 
George Dumitru.

sfafuțul popular
să în amil școlar 1959— 
I960 precum și munca 
deputaților, a comitetelor 
de circumscripții, străzi 
și blocuri. ,

la

a- 
de

știam ce să aleg. La 
școla profesională am in 
Ceput să învăț cum sr 
face oțelul. După uceni 
cie am lucrat la oțelurto 
veche, iar acum... aici 
Clnd s-or pune in fun
cție cuptoarele celelalte 
mari, aș vrea să trec 
ele.

Oțeîarul povestește 
pot despre școa'.a
maiștri pe tare dorește 
s-o urmeze pentru a fi in 
„pas cu vremea", despre 
filmele pe care le-a vă
zut și sini „pasiunea 
lui", mai ales dacă sini 
cu „dragoste", care d» 
altfel este încă o pasiu
ne". A tntilnit „o fetiță" 
care-i place și vrea s-o 
ducă la Cilnic — satul 
lui natal — s-o vadă și 
malcă-sa. Deocamdată e 
„secret". N-ar vrea sJ 
afle nimeni. Mi-a spus-a 
numai ca intre „prieteni”.

Ne întrerupe controlo
rul care a adus rezulta
tele analizelor. Pleacă 
amindoi după ce-mi stân
ge mina puternic, ceea 
ce m-a făcut să-i cunosc 
forța.

înainte de a părăsi
cuptorul nr. 1 văd pe
geamul cabinei citeva
cuvinte scrise îngriji!
„Ajustarea lungă (peste 
25 minute) înseamnă 
moartea vetrelor".

Iată unul din se 
acestui tinăr.„

BUMBAC AUGl\

!
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(prin telefon de la tri
misul nostru special)

Jocul ații de mult aș
teptat dintre A.M.E.F.A. 
șl Corvinul Hunedoara 
s-a disputat pe stadionul 
„30 Decembrie"' din Arad 
în fața a peste cinci mit 
de spectatori, dintre care 
aproape două mii au fost 
hunedoreni. Rezultatul fi
nal este în măsură să 
mulțumească ambele 
pc: 4—4, după ce 
pauză hunedorenii 
condus cu 4—1.

echi- 
la 

au

disputată, in special in 
prima repriză, cind s-au 
creat faze multe și fru
moase de gol. Chiar de 
la început hunedorenii 
inițiază ctteva atacuri 
destul de periculoase 
înaintașii echipei Corvinul 
reușesc să treacă cu suc
ces peste tactica aplicată 
de apărarea echipei ari- 
darte, care a jucat la of- 
sid. Primul gol se în
scrie in minutul 18, la o 
acțiune inițiată de Zapis, 
care îl lansează pe Ga- 
vrilă. Acesta, șutează pu-Partida a fost foarte

tcrnic in colțul sting al 
porții: 0—1. Trei minuJ 
ic mai tlrziu acelaș Za
pis — care în prima re
priză a fost un excelent 
coordonator al echipei — 
îl deschide pe Anton, care 
deși flancat de Dușan, în
scrie pe lingă portarul 
Kiș: 0—2.

In minutul 27 Gavrilă. 
urmărind o minge respinsă 
de apărarea noastră drib
lează și portarul și urcă 
scorul la 0—3. Echipa 
gazdă reduce din handi
cap in minutul 29 prin 
Popescu care surprinde 
pe picior greșit apărarea 
noastră. Imediat, la faza 
următoare, 
înscriu din 
ton ureînd 
1—4.

La reluare 
mai este atit 
deoarece hunedorenii, mul
țumiți de rezultat, slăbesc 
ritmul permițind jucători
lor arădani să inițieze 
acțiuni care duc la mo
dificarea scorului. Astfel 
Popescu, cel mai activ 
înaintaș al echipei gaz-

hunedorenii 
nou prin 

scorul
Am

la

nu

ILIE SAVU 
antrenor

ZAPIS CONSTANTIN 
căpiianul echipei

jocul
de disputat

dă, înscrie în minutele 
69 și 73. Egalarea sur
vine în minutul 79. La 
un corner în țața porții 
noastre se produce învăl
mășeală, balonul se lo
vește de piciorul unui a- 
părător hunedorean și 
intră în plasă: 4-4.

Arbitrul O Comșa 
(Craiova) a condus co
rect și autoritar form.ți- 
tie: A.M.E.F .A. — Kiș,
luhasz, Dușan, Sațiu — 
Iergher, Reinich — Mi- 
țaru, Oreszhegyi, Popes
cu, Mercea, Ciobotă.

Corvinul: Niculescu I
— Niculescu II, 
Coiciu — Molnar,
— Pop, Anton, 
Tătaru, Gavrilă.

Echipa Corvinul 
doara a făcut un 
bun, toți cei 
jucători au
pentru a obține un rezul
tat care să le dea posi
bilitatea să-și mențină 
primul loc in seria a 
IlI-a din campionatul ca
tegoriei B. Jucătorii au 
făcut și de data aceasta 
dovada unei bune condi
ții fizice și tactice clști- 
gind un punct prețios, 
care le dă dreptul de a 
promova în categoria cei 
lor mai bune echipe din 
(ară.

Spuneam că 
echipă a luptat 
obținerea unui
bun, dar am reținut aJ 
portul deosebit de pre
țios pe care l-au adus ju
cătorii Anton, Zapis, 
Nacu și Tătaru.

Nacti, 
Datini 
Zapis,

JJiine- 
joc 

unsprezece 
luptat mult

De data aceasta, cei 
care au dat la redacție 
obișnuitul telefon pentru 
a afla rezultatul jocului 
de la Arad, n-au întrebat 
de cît: „este adevărat ?“ 
Emoția, firească în ase
menea împrejurări, i-a 
împiedicat să întrebe mai 
mult. De fapt amănunte
le erau inutile...

Au întiebat furnaliștii 
și oțelarii, care au aștep
tat vestea lîngă cuptoa
rele încinse, cocsarii și 
aglomeratoriștii care tot 
timpul au fost cu sufle
tul alături de cei lt „bă
ieți".

Da prieteni, este ade
vărat 1 O veche și legi
timă dorință a iubitori
lor fotbalului din orașul 
nostru a fost — însfîr- 
șit 1 — îndeplinită ieri 
Echipa Corvinul a cîști
gat primul loc în seria 
a treia — serie recunos
cută de specialiști ca 
cea mai grea din cate
goria B — și deci și 
dreptul de a participa, 
în sezonul viitor, în prl-

ma categorie a țării.
Victoria n-a fost de 

loc ușoară — și tocmai 
de aceea este mai preți
oasă. In întrecere cu ad
versari redutabili, timp 
de 26 de etape, fotbaliștii 
hunedoreni au trebuit să 
facă eforturi deosebite 
pentru a acumula pun
ctele necesare care aveau 
să le aducă mult rîv- 
nitul loc de fruntași. Im-, 
prumutînd din entuzias
mul harnicilor siderun 
giști hunedoreni, fotba
liștii de la Corvinul, au 
făcut dovada unei voinți 
extraordinare pentru a 
trece cu succes și ultime
le examene, care de fapt 
au fost și cele mai gre. 
le. Victoriile obținute în 
deplasare la Sibiu, Tîr- 
gul Mureș și rezultatul 
egal de la Arad, au fost 
hotărîtoare.

Putem spune fără tea
ma de a greși, că nici ut) 
final de partidă n-a lost 
mai așteptat ca cel de 
la Arad. Miile de slde- 
rurgiști și constructori

în 
fi- 

sim- 
caro

care n-au putut face de
plasarea la Arad au fost 
tot timpul cu gindul a- 
lături de echpă, au trăit 
ciipe pline de emoții, do
rind din toată inima vic
toria echipelor lor A 
fost și aceasta, credem, 
up factor hotăritor 
obținerea victoriei 
nale : fotbaliștii au 
țit imboldul celor
au rămas acasă, pentru 
a continua munca de fă
urire a metalului.

Și în această zi de sa
tisfacție, merită felicitări 
întreaga echipă și antre
norul Iiie Savu care a- 
cum culege roadele unei 
munci neobosite. Vă fe, 
licităm prieteni, a-ți fă? 
cut siderurgiștilor și con
structorilor 
tovarășilor 
muncă, un

Iar azi.
Știința Cluj cu siguran
ță că spectatorii, entu
ziaștii noștri spectatori, 
vor face fotbaliștilor e- 
chipei Corvinul o primiră 
călduroasă.

hunedoreni, 
voștri de 

dar minunat, 
în jocul cu

NICULESCU I, NICULE SCU II, NACU COICIU, MOLNAR

BALINT, POP, ANTON, TATARU, GAVRILA

Volei Corvinul s-a calificat pentru 
faza de zonă

de 
la 
a 

de

3 zile 
Deva, 

campionatului 
calificare, la 

La

s-a des- 
faza re-

întreaga 
pentru 

rezultat

Timp 
fășurat 
gională 
R.P.R. 
volei, băieți și fete,
această fază au participat 
și două echipe din ora
șul nostru ; reprezentativa 
clubului Corvinul Ia 
băieți și cea a asociației 
Corvinul la fete.

Voleibaliștii 
s-au comportat 
și au cîștigat 
lifieîndu-se în 
ieți, au jucat 
2-a obținînd

Pagină redactată 
de Enescu Mircea

Neagu Mircea 
și Garaiacu Ioan

hunedoreni 
foarte bine 
seriile ca- 
finală. Bă- 
în seria a 
2 victorii; 

cu Orăștie (3-0) 
Petroșani (3-0). 
s-a disputat între 
nul Hunedoara și 
nul Deva. Mai bine 
gătiți, hunedorenii 
cîștigat detașat, cu 
rul de 3-0.

și cu 
Finala 
Corvi- 
Corvi- 

pre- 
au 

sco-

Este o victorie merita
tă pentru care au muncii 
toți jucătorii. La acest 
campionat Corvinul a fo
losit următorii jucători; 
Pănoiu, Stoianov, lacob, 
Crișan, Bartoș, Severinea- 
nu. Mantea, Ignat, Perșa, 
Iordăchescu.

După ce au cîștigat 
primul loc în seria lcr 
voleibalistele au avut o 
scădere și au pierdut fi
nala eu 3-0 în fața echi
pei Corvinul din Deva. 
In serie, fetele au învins 
repezentativa raionului Pe
troșani cu 3-1 iar pe cea 
a raionului Alba cu sco-

rul de 3-2. Fetele au pre
zentat în aceste jocuri 
următorul lot : Pop, Mol- 
dovan, Beldiman, Ivan, 
Guguțidu, Holman, Sa- 
reci.

Clubul sportiv Corvi
nul trebuie să acorde 
chipei de volei tot spriji
nul pentru ca pregătirea 
acesteia să decurgă n un 
bune condițiuni. La faza 
de zonă, care se va des
fășura la Baia Mare în \ 
luna iulie, voleibaliști hu- 
nedoreni trebuie să se 
prezinte într-o formă ex, 
celentă pentru a obține 
un rezultat cît mai bun

»♦—--- ———
Joc de cupă 

(ediția 1950-1961) dintre 
echipele Turnătoria și 
Șantierul I.G.S.H. Obți- 
nînd victoria cu scorul de 
2-0. (1-0). Șantierul 
calificat pentru 
mătoare.

Pe stadionul Corvinul, 
s-a disputat sîmbătă după 
amiază, jocul de Gupă
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CATEGORIA B Pe scurt
s-a 

faza ur.

Seria l-a Seria a ll-a Seria a lll-a
Unirea Focșani — Dinamo Galați 

(nil am primit rezultatul) ; Foresta 
Fălticeni —- Unireâ Iași 2-1; C.S.M. 
Rădăuți — Prahova Ploiești 1-1; Rul
mentul Bîrlad — Gloria Bistrița 4-0; 
Știința București — Dinamo Suceava 
4-0; G.S.M.S. Iași — S.N.M. Constanța 
4-1; Victoria Buzău — G.F.R. Pașcani 
3-1.

Metalul Tîgoviște — Știința Craiova 
1-0 jFlacăra Moreni — Dinamo Obor a* 
mînat; C.S.M. Reșița — C.F.R. Timi
șoara 3-0; C.S. Craiova — Drubeta Tr. 
Severin 3-2; Știința Timișoara — Di
namo Pitești amînat; Metalul O. Roșu 
— Metalul București 0-0; Carpați Si
naia — Poiana Cîmpîna 1-2.

C.S. Tg. Mureș — C.S.M. Baia-Ma- 
re 2—3; Industria Sîrmei C. Turzii 
— C.F.R. Cluj 2—0; A.S.A. Sibiu — 
C.F.R. Arad 2—0; Rapid Cluj — C.S. 
Oradea 2—0; Chimia Făgăraș — Re
colta Cărei 5—0: A.M.E.F.A. — C. S. 
Corvinul 4—4; Gaz Metan Mediaș — 
Tractorul Or. Stalin 1—1.

1. G.S.M.S. Iași 26 19 4 3 79:24 42 1. Știința Tmș. 25 16 4 5 53:18 36 1. Corvinul 26 14 9 3 59:26 37
2. Dinamo Gl. 25 17 2 6 57.32 36 2. Dinamo Obor 25 13 6 6 42:31 32 2. C.S.M. B. M. 26 15 6 5 53:21 36
3. Prahova PI. 26 8 11 7 50:39 27 3. Dinamo Pit. 25 13 5 7 48:34 31 3. C.S. Oradea 26 14 5 7 43:27 33
4. Dinamo Suc. 26 10 7 9 40:41 27 4. Poiana Cîmp. 26 11 6 9 29:29 28 4. Ind. Sîrmei 26 9 9 8 41:34 27
5. Știința Buc. 26 10 5 11 51:38 25 5. G.F.R. Tmș. 26 11 5 10 45:34 27 5. Recolta Cărei 26 10 7 9 35:49 27
6. S.N.M. C-ța. 26 9 7 10 36:40 25 6. Metalul Tîrg. 26 12 3 11 45:39 27 6. A.S.A. Sibiu 26 7 12 7 35:31 26
7. Foresta Fălt. 26 9 7 10 32:47 25 7. Flacăra 25 13 1 11 39:46 27 7 Rapid Cluj 26 9 8 9 32:35 26
8. Unirea Iași 26 9 , 6 11 34:34 24 8. C.S. Craiova 26 10 6 10 33:46 26 8. C.F.R. Cluj 26 11 2 13 33:36 24
9. Gloria Bist 26 9 6 11 .13:36 24 9. Metalul Buc. 26 11 3 12 35:40 25 9. A.M.E.F.A. 26 9 5 12 26:33 23

10. Rulmentul 26 10 4 12 31:49 24 10. Ști inia Craiova 26 10 4 12 33:29 24 10. Chimia Făg, 26 10 3 13 35:45 23
11. G.F.R. Pa.ș 26 9 0 11 30:34 24 11. C.S.M. Reșița 26 10 3 13 51:40 23 11. Gaz Metan 26 7 9 10 25:42 23
12. Unirea Focș. 25 6 10 9 29:45 22 12. Drubeta Tr. S. 26 8 5 13 39:44 21 12. Tractorul 26 6 10 10 27:28 22
13. Victoria Buz. 26 7 7 12 33:41 21 13. Metalul O. R. 26 7 5 14 32:54 19 13. 6 F.R. Arad 26 8 4 14 23:35 20
14. C.S.M. Răd 26 6 4 16 26:60 16 14. Carpați Sinaia 26 5 4 17 26:56 14 11. G.S Tg. M. 26 7 3 16 21:50 17

In sala Floreasca din Capitală s-a 
disputat ieri cel de-al doilea joc dintre 
echipele Rapid și T.S.K.A. Moscova din 
cadrul finalei „Cupei campionilor Eu
ropeni" la volei. Victoria a revenit ju
cătorilor bucureșteni cu scorul de 3—1. 
Cupa a revnit însă voileibaliștilor so
vietici care în primul joc au cîștigat 
cu scorul de 3—0.

/\ In sala Dinamo s-a desfășuat în- 
tîlnirea de floretă fete dintre reprezen
tativele R.P. Romîne și Italia. Flore- 
tistele noastre au cîștigat cu scorul de 
10-6

La Constanța și Orașul Stalin 
s-au disputat partidele din cadrul se
mifinalei Cupei R.P.R. la fotbal. Pro
gresul — Dinamo 2—0; Dinamo Obor 
— Știința Timișoara 4—2.

/\ Echipă campioană la juniori (fot
bal) a devenit Rapid București care In 
finală a întrecut echipa de juniori a 
U.T. Arad — fosta campioană de a- 
nul trecut — cu scorul de 4—0.

Jocul a fost de valoa
re modestă, cu foarte pu-’ 
ține faze interesante. Ti
nerii jucători al echipei 
Turnătoria s-au comportat 
bine pînă cînd au primit 
primul gol. Apoi ei s-au 
descurajat, acționînd fără 
convingere, jucînd la' în
tâmplare

Prezentînd o formație 
improvizată, echipa Șan
tierul I.C.S.H. a jucat 
mult sub valoarea me. 
ciurilor din campionat. 
Deși a avut un adversar 
dintr-o categorie inferioa
ră, Șantierul a făcut un 
joc confuz. Echipa a cîș
tigat datorită rutinei ju
cătorilor Gismaș, Drosus, 
Sălceanu, Lapșanschi. Cele 
două goluri au fost în
scrise de Cismaș (din 11 
m.) și Goșereanu.
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