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ri le, uNțl-od T 

dotira-
NOUL FILM ROMINESC

M I N D R I E”
SE REALIZEAZĂ LA HUNEDOARA

Platforma oțelăriei 2 
Martin este locul unde 
se concentrează acum e- 
fortul nu numai al to
pitorilor în activitatea 
lor obișnuită, dar și al 
unei echipe de filmare a 
studioului cinematografic 
„București". Curiozitatea

Mtlreii (e entire - 
necesitate imperioasă
Prind să se înfăptuias

că cele mai avîntate gîn- 
duri ale oamenilor muncii 
întregul popor pășește cu 
încredere pe poarta des
chisă spre viitor de Di
rectivele celui de-al III- 
lea Congres al partidului. 
Au și început să se înal
țe mărețele construcții ale 
planului de 6 ani.

Concomitent cu ridica
rea noilor obiective ale 
economiei noastre se im
pune creșterea de cadre 
cu o înaltă calificare pro
fesională : muncitori, teh-

Merită a fi subliniată 
aici sîrguința cu care au 
învățat zidarii Torok Ca
rol, Frolich Ion, F
L.adislau, Frolich I
nand care lucrează 
bateria IV-a de cocs — 
unul din obiectivele în 
construcție ale planului 
șesenal. La 25 iulie va 
începe să funcționeze o 
clasă de tîmplari, una 
de dulgheri și, în sfîrșit, 
încă o clasă — ultima tn 
acest an 
motori. I 
care a

Bogoș
Ferdi- 
i la

i — de zidari șa- 
Școala de califi- 
I.C.S. Hunedoara

LA ORDINEA ZILEI

fie 
în

de

mai 
desfășurare 
construcție, 

însușire a 
de speciali- 

în mare mă-

ÎNFĂPTUIND SARCINILE
TRASATE DE PARTID

Bilanț la mijlocul 
lunii

Dînd întrecerii un entu
ziast avînt, siderurgiștii 
combinatului, desfășoară o 
vie activitate pentru înfăp
tuirea sarcinilor trasate de 
cel de-al IlI-lea Congres 
al partidului, pentru o 
producție sporită de cocs, 
fontă, oțel și laminate, pe 
baza îmbunătățirii randa
mentului agregatelor. Ca 
urmare în perioada 1—15 
iulie, ei au produs peste 
plan :

A «53 
talurgie

A 553 
A t.99O

tone cocs me-

tone 
tone 

tin și electric
3.768 tone 

blumuri.Și

fontă 
oțel Mar-

laminate

luni. întrezărind bună-sta- 
rca și belșugul pe care și 
l-au ales locuitorii acestor 
suburbii, mărețele perspec
tive de viitor ce se des
prind din Directivele celui 
de-al IlI-lea Congres .al 
P.M.R., țăranii muncitori 
din suburbia Huituri au 
hotărî! la rîndul lor să ur
meze și ei acest drum. IJ- 
nindu-și pământurile la un 
loc și forțele de muncă, ei 
au hotărît ca de acum în
colo să muncească în co
mun, inaugurînd astfel ieri 
— 16 iulie a.c. — o gos
podărie agricolă colectivă.

Pentru ei acest lucru a 
constituit un eveniment 
măreț, lin pas hotărîtor în 
înfăptuirea 
se desprind 
prezentat 
Gheorghe
privind transformarea so
cialistă a agriculturii. Cu 
ocazia inaugurării ce a a- 
vut loc, majoritatea dintre 
cei ce au luat cuvîntul 
s-au angajat că vor lupta 
pentru întărirea economi- 
co-organizatorică a gospo
dăriei lor.

Mărind vifeza 
de laminare

Obiectivul principal în 
bătălia ce se duce pentru 
o producție sporită de la
minate îl constituie mări
rea vitezei de laminare, 
muncă în care colectivul 
laminorului bluming s-a 
încununat cu succese în 
prima jumătate a lunii iu
lie. In asigurarea cajei cu 
lingouri calde, se eviden
țiază cuptor arul Ștefan A- 
lexandru — apreciat ca cel 
mai harnic pe schimb — 
macaragiul Vlădoianu 
Constantin și alții care au 
dat tot sprijinul
vranților să lamineze 
perioada 1 — 15 iulie 
2.523 tone mai mult oțel. 
In întrecerea pentru mă
rirea cantității de lamina
te date peste plan un rol 
important l-au adus și to
varășii Gliiura Alexandru 
manevrant, dir- schimbul 
inginerului Olah Dezide- 
riu, Fusoi Ilie, macaragiul 
Szocs Anton, utemistul Tă- 
nase Constantin — cup- 
torar, din schimbul ingine
rului

din primele zile, cînd 
prezența oaspeților tre
buia negreșit explicată 
— oțelării sînt oameni 
iscoditori / — sa mai 
destrămat, dar munca a- 
cestor tovarăși este pri
vită în continuare cu cel 
mai mare interes. Ingi
nerii, șefii de echipe și 
topitorii noștri sînt cei 
dinții sprijinitori ai efor
tului creatorilor noului 
film artistic romînesc 
„Mindrie" — fiindcă des
pre aceasta este vorba.

Tovarășul Marius Te- 
odorescu, regizorul fil
mului, in același timp și 
autor al scenariului, este 
bine cunoscut spectatori
lor din 
cu trei 
realizat 
grafică 
milie"
zentat țara la Festivalul 
international de la I\ar- (Continuare In pag. 4-a) (

întreaga țară: 
ani in urmă a 
opera cinemato- 
„Bijuterii de fa- 
care ne-a repre-

lovy—Vary în 1958.
— „Mindrie" ? O po

veste despre muncă, ero
ism și dragoste, iată ce 
reprezintă, ne-a spus în- 
tr-o pauză a lucrului to
varășul Marius Teodores- 
cu. Acțiunea are la bază 
un conflict de idei, de 
concepții. E povestea a 
doi tineri prieteni — in
ginerii Andrei Jurca și 
Livu Bota, viitoare per
sonaje — care își înțe
leg în mod diferit rostul, 
munca, unul ca o chesti
une de onoare și perma
nent efort novator, celă
lalt prin prisma unui 
practicism îngust. At
mosfera întîmplărilor, ca-, 
drul acțiunii — priviți-le; 
uzina dv.

Actorul Victor Reben- 
giuc — asa e că nu

M. E.

sarcinilor ce 
din raportul 
de tovarășul. 
Gheorgbiit-Dej

mane- 
în 
cu

O nouă 
gospodărie 

agricolă colectivă
Primele gospodării agri

cole colective din împreju
rimile orașului nostru au 
luat ființă în suburbiile 
Zlaști, Boș și Răcăștie în 
urmă cu mai bine de două

Safaliu Nicolae

In înfîmpinarea Congresului U.T.M.
Tinerii din întreprinderile și instituțiile orașului 4J 

Hunedoara întîmpină Congresul al Ill-lea al U.T.M.- 
ului cu o seamă de reali zări în ce privește acțiu
nile patriotice. Spre exemplu, participînd cu însu
flețire la construcția viitorului cuptor Martin de 400 
tone, peste 1.500 de tineri au executat aici, în prima 
jumătate a anului în curs, un număr de 14.561 ore 
muncă voluntară.

Cu mult entuziasm iau parte la construcția aces
tui gigant agregat și tinerii studenți veniți în prac
tică la combinatul siderurgic. In cele 
ieșiri avute în pri rna jumătate a 
iulie, tinerii studenți de la Institutul politehnic
Timișoara au prestat peste 400 ore muncă voluntară. 
S-au remarcat cu acest prilej studenții Varga La- 
dislau, Zsupon Adalbert, Rutar Augustin, Muntea- 
nu Victor și alții. -

cîteva 
lunii 

din

DINU MIHAI
corespondent
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î

%
&
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nicieni, ingineri. Noua 
Hunedoară trebuie să fie 
în anii care vin o adevă
rată școală a muncii. Vor 
trebui pregătiți construc
tori și siderurgiști califi
cați care să stăpinească 
cu toată siguranța și pri
ceperea utilajele de înal
tă tehnicitate ce vor fi 
folosite in construcții, pre
cum și agregatele side
rurgice complexe din care 
o parte urmează să 
date în funcțiune chiar 
cursul acestui an.

lată dar, ce sarcini
importanță deosebită re
vin școlilor de calificare 
de pe lingă marile între
prinderi din orașul nos
tru, școlii profesionale și 
școlii tehnice de maiștri.

In această direcție — 
a pregătirii de cadre — 
școala de calificare de pe 
lîngă întreprinderea de 
construcții siderurgice din 
Hunedoara are. pînă acum 
succese remarcabile. In 
anul 1960 sînt înscriși în 
planul de școlarizare 
1.194 muncitori ai I.C.S.H. 
39 de escavatoriști au ab
solvit-o la 21 martie; la 
3 iulie au terminat cursu
rile 2 clase de zidari șa
motori cu 93 de elevi iar 
în curînd vor primi car
netele de muncitori califi
cați în aceeași meserie în
că 35 de tovarăși ale că
ror cunoștințe asigură de 
pe acum că vor trece cu 
succes examene/e.

maiștrii
Marin, Palea Ion, 
Virgil, Pitea Con- 
Kovacs Ludovic

acum un lucru

numără în prezent 27 de 
clase în care se învață 
21 de meserii diferite: su
dori, apoi (neapărat) zi
dari șamotori, vopsitori, 
zugravi, instalatori etc. 
Absob irea școlii de califi
care de către un număr 
mereu crescînd de munci
tori de la întreprinderea 
de construcții siderurgice, 
chezășii iește un ritm 
accelerat de 
a muncii de

Temeinica 
cunoștințelor 
tate depinde
sură de nivelul ridicat al 
lecțiilor predate și în a- 
cest sens trebuie aprecia
te strădaniile unor lectori 
cum sînt inginerul Cris- 
teseu Petru și 
Anghel 
Ciorfea 
stantin, 
și alții.

Este
bine știut că o bună parte 
din succesele constructori
lor hunedoreni se dato- 
resc și cunoștințelor 
specialitate dobîndite 
timpul celor 6 luni 
școlarizare prin care 
trecut aproape 10.000 din
tre ei. Dorința lor fier
binte de a îndeplini sar
cinile trasate de partid se 
află azi materializată in 
construcțiile socialismului 
ridicate la Hunedoara în 
cei 10 ani de cînd a fost 
înființată întreprinderea 
de construct!’: siderurgice.

■----------------------»♦-----------------------

Aportul încărcătorilor

In lupta pentru mări
rea cantității de fontă pe 
rne.tr u cub volum util, 
muncitorii furnalelor 3 și 
4 din secția I-a se men
țin în frunte. Mai buna 
dozare a materialelor, în
cărcarea și repartizarea 

lor uniformă în furnale — 
muncă în care s-au re
marcat maistrul Grecu O. 
muncitorii conduși de co
munistul Postolache 1- 
oan, prim-încărcătorul 
Prodan Vasile și Cornes-

cu Ioan de la furnalul ! 
IV, Pîrvu Florea de la ] 
furnalul nr. 1 și alții — < 
a asigurat topitorilor po- j 
sibilitatea să descarce în ( 
perioada 1 — 15 iulie 318 1 
tone fontă peste plan. < 

Numai muncitorii de la ’ 
furnalul nr. 3 — unde 
lucrează brigăzile prim- , 
topitorilor Tăgîrță Steli- ( 
an, și Mihăilă loan — j 
au produs peste planul 
ce le revine 168 tone fon
tă.

Pe locul viitoarelor furnale
Pe locul unde se vor înălța viitoarele furnale 

de la Hunedoara — lucrează intens, încă de pe a- 
cum, un număr de 3 bri gâzi de conducători auto 
de la mecanic șef I.C.S.H., care transportă zilnic im
portante cantități de zgură. De pildă, brigada tova
rășului Kiss Dionisie a transportat pină acum 
10.000 mc. zgură peste plan, cea a lui Craiu Ma
rin 7.800 m.c. iar brigada condusă de Turbatu Ma
rin 5.000 m.c.

BRIGADA LUI PURGHEL
Sînt opt lucrători în bri

gadă. Ii caracterizează 
hărnicia și tinerețea lor 
clocotitoare, cu avînturile 
și nestăpînita ei putere;

— Eu sînt moldovean, 
ne spune șeful brigăzii,! u- 
temistul Pprghel Mitică. 
Am, cu una cu alta, cam 
23 ani și muncesc

unde mă vedeți...
„Aici" este echivalent cu 

șantierul cuptoarelor de 
mare capacitate ale noii 
oțelării Martin. Șantier 
vast, definit lapidar prin 
cîteva cuvinte: „una din 
lucrările principale ale pla
nului de 6 ani Ia Hune
doara". Brigada condusă

BARBURAS NICOLAE
corespondent

de tovarășul Purghel în
fruntă voinicește dificultă
țile legate de instalația de 
răcire la primul dintre 
cuptoare. Condițiile de ca
litate și ritm sporit sînt 
intrate în obișnuința zilni
că a brigăzii de instala
tori, constituie un aspect 
al eticii noi care însufle
țește, acest colectiv de 
constructori fruntași.

O privire în situația 
realizărilor de normă ale 
brigăzii uteniistului Pur
ghel Mitică l-ar încredința 
pe oricine că rezultatele pe 
care le raportează, deși 
munca ce o desfășoară nu 

M. IANCU

(Continuare în pag. 4-a)

Furnaliștii hunedoreni 
s au angajai să mărească 
cu încă 15—20 la sută 
productivitatea actualelor 
agregate peste sarcina de 
40 la sută prevăzută în 
Directivele Congresului al 
ill-lea al P.M.R.

Au trecut numai cîteva 
zile de la terminarea lu
narilor Congresului și jur
naliștii hunedoreni au și 
început să dea viață anga
jamentului luat.

In clișeu: Fotea Mitică, 
Ci ol acu I. și Bulgirescu 
care au obținut înseninate 
succese în muncă la furna
lul 6.
(Citiți în pagina il-a 
„...Din toată inima suc
ces...")



în cadrul planu lui de 6 ani, partidul nos tru va acorda în continu
are o atenție deosebită INDUSTRIEI SIDERURGICE, condiție esențială pen
tru dezvoltarea tuturor ra murilor economiei.

Producția de fontă urmează să crească în anul 1965 la circa 2 mili
oane tone ; cea de oțel la 3,3 milioane tone ; a la minatelor la peste 2 mili
oane tone, producția de țevi la peste 500.000 ton«...

Numeroase colective de intreprinderi au propus soluții practice pentru 
înărirea eficacității economice a investițiilor. Side rurgiștii Combinatului de 
la Hunedoara și ai l’zine lor Călan, analizind posi bilitățile de ridicare a 
productivității furnalelor, și-au luat angajamentul să depășească cu încă 15 
—20 la sută sarcina de creștere cu 40 la sută a indicilor de utilizare, 
prevăzută în proiectul de Directive pentru anul 1965; le urăm din toată inima 
succese în muncă pentru îndeplinirea cngajameniului..

(Din raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Glieorghitt-Dej la cel 
de al IlI-lea Congres al P.M.R.).

INTERVIU CU TOVARĂȘUL
ROMAN GHEORGHE

FURDHCEșrruEi secției h ii»^

Zilele trecute, in cadrul 
unei discuții cu un cola
borator al ziarului nos
tru, tovarășul inginer 
cc-nstantinescu constan

tin, șeful ’ secției întîia 
furnale, a mărturisit op
timismul cu care colecti
vul de muncă a pornit 
să realizeze sarcinile mă
rețe ce-i revin din cele 
trasate de Congresul al 
IlI-lea al P.M.R., in ca
drul planului de 6 ani de 
dezvoltare a economici 

. naționale.
— l-elicitărilc transmise 

de la tribuna Congresului
■ de către tovarășul Gb.r.r- 
, ghe Ghcorgliiu-Dcj, fur

naliștilor hunedoreni in 
legătură cu hotărirea lor 
de a mări cu încă 15—20 
la sută sarcina de crește-

- re cu 40 la sută a indici
lor de utilizare, prevăzută 
in proiectul de Directive 
ale Congresului al IlI-lea 
al P.M.R. ne-au umplut 
inimile de bucurie.

Cu elan sporit furnaliș
tii au pornit acțiunea 
pentru ducerea la îndepli
nire a mărețelor noastre

ș-

AZI

Iii foto! tovarășul Cri șan Vasile maistru, împre
ună cu pfim-topitoriil Jur ea Simion și cauperistul 
Leutschalt Roimar, în Cabina aparatelor de măsură 
șl Control a furnalului nr. 5, urmărind cu atenție 
parametrii de funcționare a| furnalului.

-............... - ■ '. ■ ■ i ■ — - ■

Entuziasm, optimism, 
dirzenie... sint cit ev a din 
cuvintele ce redau cel 
mai bine atmosfera ce 
domnește printre țurrudiș- 
lli celor dmă secții care 
au pășit la înfăptuirea 
hotăririlor luate de Con
gresul al IlI-lca al Par
tidului Muncitoresc Ro- 
min.
lată ce ne-ati declarat...

Comuniștii 
Tagiria Stellan 
și Iacob loan 

prim topitori i-i secția 
l-a furnale: .Pentru a 
da patriei cit mai multă 
fontă șt de bună calitate 
am hotărit să facem to
tul pentru ca furnalele 
să meargă constant Pre
gătind bl t<! rinele înlti 
turtim pierderile de fon
tă șl putem face descăr
cările după glafic. Ne 
vom strădui să ne ridi-

sarcini. Pentru a ajunge 
la această creștere a pro
ducției, 
realizâi 
product 
sporită 
jtecare 
ță de medi,

Desigur

de 
ina

noi va trebui să 
n pină in 1965, o 
ie medie zilnică 
cu 250 kg. oentru 
nr. volum util fa

ta anului 195S.
nesigur că nu este o 

sarcină ușoară. Colectivul 
nostru s-a bazat pe creș
terea ritmică a producției 
Cu peste 40 la sută, an 
de an (din 1956 oină in 

întind pe rezul- 
mai bune din 
/ al acestui an, 

’festat notarirca 
ridtca cit mai sus 
de utilizare la fur- 
noastre. in discuți- 
propunerile ce s-au 
cu ocazia preiucră- 

1959). 
talele

<2

șiile 
făcut 
rii Directivelor Congresu
lui al II1-1 
lui, prtcu 
dierea do 
greșului, 
cristalizai
rei

•a al partidu- 
i și după stu- 

cumentelor Con- 
peniru noi s-au 
sarcinile ce ne 

n pină la sfirșitul 
planului de 6 ani.

Pentru traducerea lor 

(Continuare In pag. Pf-a)

IERI Și...
Ducind o acțiune con

secventă pentru introduce
rea progresului tehnic și 
utilizarea cu un randa
ment mai ridicat a furna
lelor, colectivele celor 
două secții au obținut în 
semestrul I al anului 1960 
față de aceeași perioadă 
a anului trecut rezultate 
deosebite. Iată cîteva.

La secția l-a
A Consumurile specifi

ce în ansamblu sînt mai 
mici cu 87 kg. pe fiecare 
metru cub de volum util.

A Productivitatea mun
cii în tone-om a crescut 
cu 17,84 la sută.

A Producția de 
este cu 14.356 tone 
mare, din care furnaliștii 
au produs 12.000 tone fon
tă în contul angajamentu
lui anual.

fontă 
mat

La secția a Il.a
A Un spor de produc

ție de 32.070 tone fontă. 
Numai la furnalul nr. 5, 
unde lucrează brigăzile 
prim-topitorilor Jurca Si
mion și Comșa Alexandru, 
sporul de producție repre
zintă peste 20.000 tone 
fontă.

A Economiile realizate 
la prețul de cost sînt mai 
mari cu 1 905.000 lei.

A Fiecare tonă de fon
tă este in medie mai ief
tină cu 44,07 lei, față de 
prețul de cost al tonei de 
fontă produsă in semestru: 
I 1959.

Cuvîntul harnicilor

„...DIN TOATA INIMA
S U C C E S... 66

In prima jumătate a lu
nii iulie, colectivul secției 
a Il-a furnale, asigurînd 
o mai bună funcționare a 
agregatelor, mărind indicii 
de utilizare, a reușit să 
producă peste sarcinile de 
plan 318 tone fontă. L-am 
rugat pe tovarășul Roman 
Gheorghe — șeful secției 
— să ne relateze despre 
felul în care furnaliștii 
vor reuși să sporească pro
ducția de fontă în conti
nuare, așa după cum se 
arată în Documentele 
Congresului.

— Creșterea producției 
de fontă este condiționată 
de un complex de măsuri, 
printre care preconizăm în Simion 

Sehnel 
Ghcor- 
au dat

căm 
turn

calificarea și să aju- 
in aceiași timp ea 

și tovarășii noștri de 
muncă să-și însușească 
cit mai multe cunoștințe, 

bucuros 
noastră"

C-tin

Le împărtășim 
din experiența

Maistrul 
Slreleanu

de la încărcarea furnale
lor 1—4: „Nouă celor 
de la încărcare nc revine 
sardna de a ține și pe 
mai departe furnalele în 
permanență pline, încăr- 
cindu-le in același timp 
corect. Pentru a reuși 
să ne achităm cu cinste 
de sarcina măririi indici
lor de utilizare a fur
nalelor solicităm spriji
nul minerilor pentru ca 
steril, să fie pe cit posi
bil mai puțin, de aseme

nea, cocsarilor, să ne tri
mită un cocs cu rezisten
ță constantă".

Cum
există o limită în

primul rînd introducerea 
aglomeratului autofondat 
și mărirea presiunii la 
gîtul furnalelor — care 
ne permit să folosim can
tități mai mari de materii 
prime și să asigurăm un 
regim mai intens de topi
re.

Ne-am gîndit să utili
zăm într-o proporție mai 
mare gazul metan, 
însă 
consumul de gaz, în fun
cție de temperatura aeru
lui insuflat, am discutat 
într-un colectiv să trecem 
la rezidirea cauperelor cu 
cărămidă refractară care 
să ne permită ridicarea 

temperaturii aerului

Candidatul 
de partid 
Jurca Simion

prim-topitor la furnalul 
5: „Pentru realizarea 
sarcinilor ce ne revin, 
privind mărirea produc
ției de fontă, așa cum 
se arată în Documentele 
Congresului al IlI-lea al 
partidului, ne străduim 
să folosim toate posibili
tățile. Noi ajutăm mai 
mult pe cei slabi. Ne 
este de un mare ajutor 
universitatea muncito
rească pe cart: am ur
mat-o toti jurnaliștii sec
ției a 11-a.

Vom da o atenție mai 
mare la separarea fontei 
de zgură. Acum noi a- 
plicăm topirea resturilor 
de fontă solidificată pe 

cel puțin 100 grade față 
de limita maximă actuală. 
De asemenea să utilizăm 
gaz metan pentru îmbună
tățirea gazului de furnal, 
.ti care să facem încăl
zirea cauperelor acum, 
măsuri, care împreună cu 
mai buna organizare și 
supravegherea atentă* a1 
procesului tehnologic con
duc la un spor însemnat 
în producția de fontă.

— Ce ne puteți spune 
despre îmbunătățirea cali
tății minereurilor ?

— Stația de înobilarea 
minereurilor, despre care 
este vorba să sc constru
iască în curind, va avea 
un rol deosebit în crește-

jgheaburi, de asemenea 
bucățile de fier vechi 
mai mari, care vin cu 
fpanul, In timpul elabo
rării fontei. Acordăm o 
mare atenție menținerii 
constante și ridicării tem
peraturii cerului insuflat 
în furnal.

Toate măsurile pe
care le-am luat și le
vom lua ne asigură spo
rirea indicilor de utili
zare, achitindu-iie cu
cinste de sarcinile ce ni 
le-a pus în fată parti
dul".

Tovarășul 
Guta Nlcolae

șef de echipă la încăr
carea funalelor 5—6 pre
ședintele comitetului de 
secție. ,Jn atenția noas
tră stă depozitarea co
rectă a materialelor pe 
sorturi, in scopul unei 

FURNALISTI

rea producției de fontă la 
furnalele noastre. Un cal
cul sumar arată că mări
rea conținutului de fier 
îu minereuri numai cu 3 
la sută va aduce un sper 
în producția de fontă de 
peste 55 tone zilnic, la 
cantitatea de minereuri pe 
care o folosim în prezent.

— Mai buna exploatare 
a furnalelor necesită și 
un nivel mai înalt de pre
gătire telmico-profesională 
a cadrelor...

— Da I trebuie să mai 
arătăm că ridicarea cali
ficării muncitorilor și teh
nicienilor a constituit și 
va constitui și în viitor o 
preocupare de bază a con
ducerii secției. Spre satis
facția noastră, toți furna- 
liștii au urmat cursurile 
universității muncitorești. 
Tovarăși ca Jurca 
Comșa Alexandru, 
Gheorghe, Tufiș 
glie și mulți alții
rezultate deosebit de bune 
la pregătirea teoretică, fapt 
care sc reflectă și în pro
ducție. Iar în toamnă vom 
deschide cursurile speci
ale pentru ridicarea califi
cării furnaliștilor.

Acțiunea de descoperire 
și punere în va/oare a tot 
ceea ce este nou și înain
tat, a căpătat un caracter 
tot mai organizat la secția 
întîia furnale.

In foto : cîțiva membri' 
din colectivul de inovatori 
în frunte cu tovarășul To- 
căci Ioachim studiind po
sibilitățile de extindere a 
acționării de la distanță a 
„clopotelor" de la furnalul 
nr. 4.

bune dozări. Aceasta J
duce la o calitate wm/3 
bunt1 a fontei și împreu-j 
nă cu alte măsuri lăți 
sporirea producției. Tot 3 
in acest scop așteptăm] 
aglomeratul autofondant) 
pentru utilizarea căruia 3 
ne-am gîndit la instrui-^ 
rea dozatorilor și la a- 5 
sigurarea condițiilor op-4 
lime de muncă cum arț 
fi: închiderea cabinei d 
vagonului cîntar de la-\ 
furnalul 5 și manevrarea4] 
de la distanță a șuberc- 
lor silozurilor furnalului^
6." 5

„.Acesta este doar în-1. 
ceputul. Sarcina este 5 
grea, dar tlobilti. Oame-y 
nii de aci sînt capabili 3 
să arate — după cum ) 
ne-au demonstrat fapte- < 
le — că furnalele pot J 
produce mai mult. -s

v-^—Aw\A^^«A^^As/.AA^AAAeAAAuAsA^^feAA-A^Ai* V^^Aii\A^AiA.^^^AA-A* kA^^AAtAcA^AA-A-AA^A-A^XMAaAwN-AA^A»^



TOT MAi MULTE APARTAMENTE
PENTRU SIDERURGIȘTI

Directivele celui de-al 
H 1-lea Congres al P.M.R. 
prevăd printre altele con
struirea in următorii 6 ani 
1 peste 300.000 aparta
mente pentru oamenii 
muncii. Un număr însent- 
tat de apartamente vor fi 
construite în orașul Hune
doara. Cu doi ani în ur
mă, locul unde s-au ridi
cat și continuă să se ridi
ce zeci de noi blocuri era 
.in simplu teren agricol. 
Alături de noile clădiri a- 
cum există un teatru nou, 
5 poștă modernă, se fini
sează blocul complex 
U.C.C.O.M. In ce privesc 
toile blocuri unele sînt în 
faza de finisaj, altele ridi
cate pînă la acoperiș, mai 
Încolo se toarnă fundația 
sau se fac săpături etc. 
.ucrările se desfășoară în- 
tr-un ritm viu.

Aici lucrează constructo
rii grupului IV de la 
I.C.S.H. In cadrul grupu
lui există o organizație de 
bază cu un efectiv de 
peste 60 membri și candi
dați de partid. Afirmîndu- 
se ca adevărat conducător 
poliție la locul de mun
că; organizația de bază a 
avut un rol important în 
mobilizarea constructorilor 
la darea în folosință în 
acest an a 462 apartamen
te, în loc de 200 cît pre
vedea planul, la realizarea 
a 179.000 lei economii la 
prețul de cost.

Aceste realizări sînt 
roadele măsurilor politic;:- 
organizatorice luate încă 
de la începutul anului. 
Astfel pentru a asigura 
un control mai temeinic 
toți membrii biroului au 
primit sarcini să răspun
dă fiecare de cîte un șan
tier sail grupuri de blo- 
Curi. Așa de pildă tovară- dică văzînd Cu ochii. De 
șui Nazarin Arnold secre» remarcat este activitatea 

........................«■"
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tarul organizației de bază 
răspunde de șantierul de 
instalații, tovarășul Boieru 
Grigore de șantierul de 
construcții etc.

In legătură cu reduce
rea prețului de cost biroul 
organizației de bază a a- 
nalizat într-o ședință con
ducerea tehnică a grupu
lui, serviciul contabilității 
și aprovizionări asupra fe

lului cum este urmărită și 
asigurată realizarea de 
economii la prețul de cost. 
In urma acestei ședințe a 
crescut preocuparea tutu
ror factorilor de pe șan
tier pentru realizarea de 
economii peste plan.

Comuniștii repartizați la 
locurile de muncă cele 
mai importante au desfă
șurat o intensă activitate 
pentru mobilizarea cons
tructorilor la obținerea 
realizărilor amintite. Prin 
exemplul lor personal to
varășii Roșianu Ștefan, 
Cora Gheorghe, Auner 
Martin, Radu Alexandru, 
Patocs Ludovic. Mitran Te
odor, Dan Vasile, precum 
și alți comuniști au fost 
adevărați animatori ai tu
turor acțiunilor întreprinse 
de organizația de partid 
și conducerea șantierului.

La una din adunările 
generale ale organizației 
de bază comuniștii au ho- 
tărît ca din economiile 
realizate să construiască 
un bloc cu 24 apartamen
te. Această hotărîre a lor 
a fost îmbrățișată de că
tre toți constructorii, care 
în frunte cu comuniștii au 
trecut de îndată la fapte. 
Blocul din economii se ri- 

grupei de partid de la șan
tierul de instalații, care 
formînd o echipă de 13 
comuniști a ieșit la muncă 
voluntară realieînd într-o 
după masă, timp de două 
ore, turnări de beton în 
fundații, cît a realizat o 
altă formație de 50 oameni 
în 4 ore. Același lucru a 
făcut și grupa de partid 
de la șantierul de cons

©e paRTi»

trucții. Meritul principal 
în această acțiune patrio
tică revine organizatorilor 
grupelor de partid respec
tive și anume tovarășilor 
Petre Gheorghe, Radu A- 
lexandru și a tuturor co
muniștilor care au partici
pat la muncă. .

A existat o preocupare 
intensă și față de organi
zarea întrecerii socialiste. 
Datorită acestui fapt din 
totalul constructorilor a- 
proape 99 la sută sînt an
trenați în întrecere. De a- 
semenea din inițiativa co
mitetului sindical s-a tre-

---- ——-------

Preocupările medicilor
Joi, în cadrul obișnuite

lor întîlniri săptămînale 
ale medicilor de la poli
clinica de întreprindere 
C.S.H. și I.C.S.H,, a fost 
discutată însemnătatea se
lecționării judicioase a 
bolnavilor pentru cură bal
neară. A fost subliniat 
faptul că medicii trebuie 
să acorde toată atenția

Acordind în perma -enț.î 
o atenție deosebită mări
rii indicilor de utilizare a 
cuptoarelor, oțelarii din 
secția Il-a au izbutit ca în 
primul semestru din acest 
an să elaboreze peste pre
vederile planului de pro
ducție 30,699. tone de oțel, 
iar în prima jumătate a 
lunii iunie peste 200 tone 
oțel. 

cut la desfășurarea între
cerii pe profesii pentru tit
lurile de cel mai bun zi
dar, instalator, fierar-beto- 
nist și zugrav. In primul 
semestru titlurile de cei 
„mai buni" au fost cîștiga- 
te la zidari de Roșianu 
Ștefan la instalatori de 
Brănișteanu Titi, ta fierari 
betoniști de llcca Petru și 
la zugravi de Petraș Pe
tru.

Trebuie subliniat că or
ganizația de bază a reușit 
sa cuiuve la fiecare mem
bru și candidat de partid 
o atitudine corectă față 
de muncă și un înalt spi
rit de economii. De pildă 
zidarul Cara Gheorghe în
trebuințează toate resurse
le de mortar la tencuieli, 
Svolenschi Mihai economi
sește 7 buc. cărămizi la un 
m.c., Weber Andrei și Na- 
zarin Duțu execută lucrări 
de bună calitate. Șirul e- 
xemplelor de acest fel ar 
putea fi continuat, dar ne 
oprim aici.

Constructorii grupului 
IV șantiere în frunte cu 
comuniștii s-au angajat ca 
pînă la 7 noiembrie să rea
lizeze planul de predare 
a apartamentelor pe între
gul an 1960. Sîntem con
vinși că acest angajament 
al lor va fi îndeplinit.

precizării diagnosticului și 
să indice corect stațiunile 
unde sînt trimiși bolnavii.

In această direcție, me
dicii din circumscripțiile 
care aparțin policlinicii de 
întreprindere au dovedit 
o grijă deosebită prescri
ind cu toată atenția trata
mentele și stațiunile cele
mai indicate.
—--------- »«•♦<

Economiile oțelarilor
Pentru ca oțelul produs 

de ci să nu coste scump, 
întregul colectiv de muncă 
a acordat în permanență o 
atenție deosebită și redu
cerii prețului de cost. In 
această direcție oțelarii au 
pus uh mare accent pe do
zarea corespunzătoare a 
cuptoarelor, respectarea 
strictă a regimului termic

In curind colectiviștii 
din Zlaști vor începe se
ceratul griului. Recoltele 
sînt promițătoare.

In foto: președintele 
gospodăriei colective din 
Zlaști, Suciu Abel îm
preună cu vicepreședin
tele Simeria Nicolae in 
holda de gnu a gospo
dăriei.

Sfîrșit de an 
la Universitatea 

populară
Din inițiativa comitetului 

sindical al combinatului și 
a comitetului sindical de 
secție, anul acesta a fun
cționat în cadrul secției 
laminorului de 800 cursurile 
universității populare, la 
care au participat un nu
măr de 200 tovarăși. Cu 
prilejul închiderii acestor 
cursuri, care a avut loc re
cent în sala clubului nou 
din O.M., s-a scos în evi
dență interesul manifestat 
ide cursanți în acumularea 
de cît mai multe cunoștin
țe politico-profesionale și 
de cultură generală, pre
cum și munca asiduă a 
lectorilor care s-au stră
duit să predea lecțiile cît 
mai bine și pe înțelesul 
tuturor-. Totodată, cei mai 
buni cursanți, printre care 
comuniștii Cernat Dumitra, 
Crăciunescit Viorica, Alu- 
poaie Constantin, Pițuc Te- 
odor și alții, au fost sti
mulați cu diferite cărți.

P. MIHA1 
corespondent

și pe gospodărirea 
și întrebuințarea cu 
grijă a materialelor. în ur
ma acestor preocupări, ei 
au reușit să realizeze de 
la începutul anului și pînă 
la 15 iulie a.c. o economie 
în valoare de 1.700.000 lei.

MUTICA Ml HAI
corespondent
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UN TIN AR
ȘI HARNIC COLECTIV

Nu de mult, școala de 
pregătire a cadrelor nece
sare distileriei de gudron 
din C.S.H. și-a încheiat 
cursurile. Cei peste 120 de 
cursanți care au frecven
tat școala au reușit să cu
noască îndeaproape toate 
agregatele moderne ale a- 
cestei noi secții și să-și în
sușească în mod temeinic 
materialul predat. Printre 
primii la învățătură și ac
tualmente fruntași în mun
că se numără comuniștii 
Ardeleanu Gheorghe, Bivol 
Dumitru, Btida Iulian și 
alții care la ora actuală 
sînt operatori cu o înaltă 
pregătire profesională. A- 
cest lucru se datorește în 
niare măsură și eforturilor 
depuse de inginerii Toma 
Alexandru, Strulea Vasile, 
Beca Ioan, Antonovici I. 
și TomesCti R. care bau a- 
Jutat pe cursanți să-și în
sușească întregul mater i-

NOU TIP 
Sâptâmîna trecută, prl n unitățile 0.(3.L. Produsa 

industriale din orașul nostru au îost puse în vînzare 
37 garnituri de mobilă de un nou tip fabricate la 
întreprinderea „23 August" din Tîrgu Mureș.

Noul tip de mobilă „Câliman" este confecționat 
din plăci aglomerate are o mare durabilitate și un 
aspect frumos.

al predat, în condiții sa
tisfăcătoare.

De remarcat în activita
tea acestui tînăr colectiv 
este și faptul că în peri
oada desfășurării cursuri
lor și chiar a examenelor, 
fiecare muncitor și tehnici
an a depus o însuflețită 
muncă pentru înfrumuseța
rea secției. Astfel, de jur- 
împrejurul secției cursanți! 
au nivelat și taluzat sute 
de metri cubi de păraînt 
unde s-au plantat peste 
2.500 pomi ornamentali iar 
în curtea distileriei au în» 
sămînțat iarbă și au anie» 
najat ronduri cu flori de 
toată frumusețea. In aceste 
acțiuni, s-au evidențiat în 
mod deosebit membrii e- 
cbipei tovarășului Clej D. 
și întregul schimb condus 
de comunistul Folfă îoan.

ȘERBAN ÎOAN 
corespondent

MOBILA

Cu cîtva timp in urmă 
s-a hotărit de către condu
cerile combinatului și în
treprinderii de construcții 
siderurgice, împreună cu 
comitetele sindicale muta
rea serviciului de chirurgie 
ambulatoriu al policlinicii 
de întreprindere, la poarta 
nr. 1 a C.S.H. Au fost fi
xate chiar și termene exac

O întîmplare la poștă
Acum cîtva timp am mers la poșta nouă pentru 

a expedia o sumă de bani. Am cerut la ghișeu un 
formular, pe care l-am completat greșit, am cerut 
.iltul și neavînd bani măinnli am lăsat funcționare? 
Guga Ileana 25 lei (fiind că nici dinsa nu avea 
rest). Spre surpriza mea, la plată, în afară de laxă, 
mi s-au cerut și 50 de bani (costul imprimatelor). 
Funcționara „uitase" de cei 25 lei, deși eram sin
gur la ghișeu, așadar scuza neatenției cauzată de 
aglomerație nu poate fi adevărată. M-a sfătuit c- 
poi să trec seara, după ce își face casa — iar de 
seara dimineața. Pînă la urmă funcționara Guga 
lieana mi-a declarat că n a găsit nici un fel de 
plus în casă.

Este o atitudine care nu face cinste unui om, 
d- aceea trebuie căutate mijloacele pentru înlătura
rea unor asemenea abateri.

GUDEA AUREL 
sudor mecanic șef 

1.G.S.H-.

te pentru amenajarea clă
dirii și darea în funcțiune 
a acestui serviciu. Dar nici 
la 20 aprilie, cum se hotă- 
rise inițial, nici la 20 mai 
cum s-a hotărit mai apoi 
și nici pînă astăzi acest 
serviciu nu a fost pus in 
slujba oamenilor muncii 
din cele două mari între
prinderi. De ce ?

In semestrul I al aces
tui an, comitetul U.T.M, 
din I.C.S.H, și-a îmbu
nătățit activitatea in ceea 
ce privește educarea șt 
mobilizarea tineretului, a- 
tragerea lui la îndeplini- 
i'ea și depășirea sarcinilor 
de producție. La prelun
girea noii oțelarii de pil
dă, in cadrul celor 5 orga
nizații U.T.M., aparținînd 
șantierelor montaj, cons
trucții, electrotehnic și in
stalații, au fost create un 
număr de 43 brigăzi de. 
producție ale tineretului. 
In fiecare lună, conducă
torii acestor formații de 
muncă iau parte la con
sfătuirile de producție, 
care adesea capătă forma 
unor rodnice schimburi de 
experiență.

In cadrul consfătuirilor 
ținute pe întreprindere, a 
fost scoasă de nenumăra
te ori în relief activitatea, 
entuziastă a tineretului în 
producție. Brigăzile con
duse de tovarășii Kiralțj

Alexandru, Șimon loan, găzile din I.C.S.H., cu 
Lăstase Nicolae și alții,- tema: „Să ne respectăm
au fost declarate funtașe 
în întrecerea socialistă, 
pentru rezultatele bune 
clobindite in mancă. Toto
dată, membrii acestora au 
împărtășit și altora din 

DIN MUNCA UNOR BRIGĂZI 
DE PRODUCȚIE

expetlenta lor pozitivă.
Ca o consecință fireas

că a bunelor relații de 
intr-ajutorare tovărășească 
între tineri, în consfătui
rea formelor de muncă ti
nerești care s-a ținut la 
6 mai a.c.. brigada lui 
Kiraly Ștefan a primit, 
pentru meritele sale in 
producție, drapelul de „Bri
gadă fruntașe, pe întreprin
dere" și a chemat la în
trecere socialistă toate bri- 

angajamentele ce ni le-am 
luat în producție".

Semnificativ este și fap
tul că membrii brigăzilor 
de producție luptă necon
tenit pentru ridicarea gra

dului de Calificare profe
sională. Mai mult de 238 
de tineri, sudori, lăcătuși, 
zidari șamotori, dulgheri 
etc. s-au încadrat în 
cursurile de specializare și 
obțin succese frumoase nu 
numai la învățătură, ci șl 
în activitatea practică,

In afară de aceasta, ti
nerii sînt la curent cu 
ceea ce au de realizat. Și 
asta pentru că la locurile 
de muncă s-au afișat pro

gramele de lucru ale bri
găzilor, s-au expus la lo
curi vizibile panouri și 
grafice mobilizatoare in 
legătură cu angajamentele 
ce și le-au luat. Astfel, fie
care brigadă are posibili
tatea să urmărească mer

sul lucrărilor, să compare 
realizările cu angajamen
tele,..

In timpul liber, membrii 
brigăzilor au luat parte 
activă la acțiunile de mun
că patriotică. Ei au efectu
at 14.902 ore muncă vo
luntară la cuptorul Martin 
de 400 tone, primul din 
seria celor trei cuptoare 
ce se construiesc la Hu
nedoara.

Ca urmare a reducerii 

consumurilor specifice de 
materiale, inovațiilor și 
raționalizărilor, precum și 
a bunei organizări a mun
cii în cadrul brigăzilor, 
tinerii constructori au reu
șit să realizeze o econo
mie de 2 milioane lei. Pe 
lingă contribuția adusă la 
realizarea acestor econo
mii, în cadrul altor acți
uni întreprinse ei au rea
lizat pînă la 1 iulie a.c. 
încă 85.145 lei economii.

Studiind cu atenție do
cumentele Congresului par
tidului, tinerii muncitori 
din cadrul LC.Ș.H.-ulul 
sînt hotărîți să dezvolte 
inițiativele și să obțină 
succese și mat importante 
în muncă. In întrecerea 
pornită în întîmpinarea ce
lui de-al III-!ea Congres 
al U.T.M., constructorii 
luptă pentru a da Viață 
sarcinilor trasate de par
tid, de a Construi mai 
mult, mai repede șl mai 
Ieftin.
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Noul film romînesc „MINDR1E“ 
se realizează la Hunedoara SPORT 9 SPORT 9 SPORT • SPORT

..A

(Urmare din pag. l-a)'

l-ați uitat din filmul 
„Furtuna" ? — răspunde 
la rindul său cu bucurie 
întrebărilor adresate:

— T eatrul Municipal 
este, ca să spun așa, 
principalul meu șantier 
de activitate. In afară de 
.furtuna" mi s-a încre
dințat un rol și intr-un 
alt film romînesc aflat 
în prezent în faza de 
montaj: „Darclee", care 
povestește viața murei 
noastre cintărețe de la în
ceputul veacului, Haric- 
leea Darclee, „Mindrie" 
însemnează, prin urmare, 
cea de a treia legătură 
a mea cu arta cinemato
grafică. Munca actorului 
de film e cit se poate de 
interesantă și posibilita
tea de, a cunoaște amă
nunțit Hunedoara — fi-

BRIGADA LUI PURGHEL
( Urmare din pag. l-a) 

este dintre cele mai simple, 
sînt la înălțimea renume- 
liti de care se bucură toți 
constructorii hunedoreni. 
Un indice de normă de 
1,48 (în luna iunie) con
semnează elanul patriotic 
deosebit, buna stăpînire a 
meșteșugului, disciplina 
fără reproș, știința nescri
să a organizării lucrului

CuvintuS va
intr-o consfătuire de 

producție care a avut loc 
nu de mult, colectivul de 
muncă al atelierelor cen
trale de reparații din 
i.G.S.H. s-a angajat ca în 
lumina sarcinilor reieșite 
din Directivele -celui de-al 
Ill-lea Congres al P.MR. 
să-și depășească sarcinile 
de plan, în cinstea zilei de 
23 August, cu 8 la sută 
și să realizeze economii 
peste sarcina de plan încă 
50,000 lei. 

Mașini agricole perfecționate ale întreprinderii constructoare de mașini 
agricole din Falkensee (R. D, Germană experimentate la Institutul de Tehni
că Agricolă de la Potsdam-Bornim (R.D. Germană)

In foto : transporte are de cereale, cartofi și sfeclă de zahăr care eco
nomisesc forțe de muncă și, mai ales, ridică productivitatea muncii.

indcă vom răinine aici 
cel puțin 30 de zile — 
nu știu cînd aș fi înttl- 
nit-o, fără acest rol. Sint 
astăzi mult mai bogat 
in impresii, am o com
pletă perspectivă a erois
mului adevărat al cons
tructorilor socialismului. 
Oțelarii dumneavoastră 
slut din acest punct de 

vedere niște dascăli exce
lent!. Și oameni minu
nați. M-a surprins nu 
numai gradul lor de cu
noștințe profesionale — 
îl socoteam oricum supe
rior — dar nivelul lor 
de cultură e cu totul re
marcabil. Iată dar pri
ma... mindrie pe care o 
încerc.

Filmul „Mindrie" își 
adaugă In fiecare zi o 
altă scenă, un alt epi
sod. Colaboratorii princi
pali ai regizorului Mari-

în laturile sale generale și 
în amănunt — iar toate 
aceste elemente hotărîtoa- 
re într-o întrecere în mun
că atît de plină de semni
ficații, caracterizează și 
brigada de instalatori con
dusă de utemistul Purghel 
Mitică.

Constantin Mitică, Bria 
Gheorghe și toți ceilalți 
din brigadă sînt la fel 
de tineri. O parte dintre 
ei sînt organizați și într-o 

fi respectat
De la începutul lunii 

iulie și pînă în prezent 
acest colectiv și-a realizat 
planul de producție în 
proporție de 103 la sută 
iar prin anumite recondi- 
țicnări de piese mecanice 
și aplicarea diverselor dis
pozitive și metode înainta
te de lucru, au obținut o 
economie de 24,000 lei, 
Realizările de mai sus do
vedesc că cuvîntul dat de 
acest colectiv va fi res
pectat întocmai,

us Teodor eseu sint: Di
nu Cocea regizor secund, 
Alexandru Roșianu ope
rator, Ștefan Marițan și 
Marcel Bogos, autori ai 
decorurilor și Lidia Lu- 
ludis creatoarea costume
lor. Muzica noii noastre 
opere cinematografice e 
scrisă de compozitorul 
Ștefan Mangoianu. Din 
distribuție mai fac parte 
artiștii emeriti Ștefan 
Ciubotărașu și George 
Măruță, Ioana Bulcă, 
Oeo Barton, Ilinca To- 
moroveanu, care-și face 
cu acest prilej debutul 
intr-unui 
principale, 
Codrescu, Costel Con- 
stantinescu, Gheorghe 
Cozorici, Emil Liptac, 
Romulus Bărbulescu și 
tînăra crainică de la te
leviziune Daniela Anen- 
cov.

I

Idin rolurile
Constantin

z

brigadă de muncă patrio
tică (pe care o conduce 
același tovarăș Purghel) 
cu rezultate la fel de bu
ne ca și în producție. Mai
strul Bocan Gheorghe are 
multe cuvinte de prețuire 
față de acești lucrători ini
moși. In luna iulie briga
da a pornit cu însuflețire 
nouă, fiecare instalator 
este conștient că efortul 
său cimentează succesele 
tuturor tovarășilor din co
lectivul de constructori de 
la I.C.S.H., care au de 
îndeplinit sarcini de mare 
răspundere în cadrul pla
nului de dezvoltare a eco
nomiei naționale în viitorii 
șase ani.

Zilele trecute brigada lui 
Purghel Mitică, pentru me
ritele sale în realizarea 
planului, a fost distinsă cu 
titlul de brigadă fruntașă 
pe grup și membrilor săi 
li s-a înmînat un premiu 
de 1.500 lei. Aceasta este 
o recunoaștere a muncii 

i neobosite a celor opt tova- 
• răși din brigadă.

Au început pregătirile
Fotbaliștii echipei Corvi- 

nul, după concediul petre
cut la mare, și-au reluat 
pregătirile pentru viitorul 
sezon. Primul antrenament 
a avut loc vineri după a- 
miază pe stadionul nou. In 
primele ședințe de lucru 
fotbaliștii vor pune accen

1Voleibaliștii învinși
Voleibaliștii clubului 

Corvinul au pierdut cele 
două întîlniri disputate în 
cadrul faze de calificare 
de la Baia Mare cu aca- 
las scor : 0—3. In felul

♦♦—'■"— -

PE SCURT
A Ieri s-a desfășurat 

pe ruta Orașul Stalin — 
București ultima etapă a 
popularei competiții ciclis
te „Cursa Scînteii". Pe 
Stadionul Republicii a 
fost înregistrată la sosire 
următoarea ordine: Ion 
Mihăilă, Dumitru Muntea
nu, Ștefan Poreceanu, Ion 
Cosma, Ludovic Zanoni. E- 
diția din acest an a reve
nit alegătorului Ludovic 
Zanoni. *

A Handbaliștii romîni 
au mai susținut în turneul 
lor în R.P. Chineză alte 
două întîlniri La Șanhai 
au întîlnit selecționata o- 
rașului, pe care au între
cut-o cu 12—8; tot la 
Șanhaî, jucînd cu o echipă 
militară, au obținut o altă 
victorie cu scorul de 18—
14.

A La Leningrad a în
ceput campionatul mondi
al studențesc de șah pe

Oamenii cinstiți din în
treaga lume reprobă acți
unile provocatoare între
prinse de cercurile impe
rialiste. Numitorul comun 
al indignării maselor este 
vizibil în recentele decla
rații și note de protest 
ale guvernului sovietic 
precum și în declarația 
generală adoptată la sesi
unea Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii, în care 
se subliniază în repetate 
rînduri că măsurile meni
te să ducă la destinderea 
încordării în relațiile in
ternaționale sînt de o 
impetuoasă necesitate.

Violarea spațiului aeri
an al U.R.S.S. la 1 iulie 
a.c. de către un avion a- 
merican, intervenția trupe
lor colonialiste în Congo, 
precum și acțiunile agre
sive ale S.U.A. in treburi
le interne ale Cubei sînt 
fapte care trebuie demas
cate și curmate cu toată 
hotărîrea. In legătură cu 
violarea spațiului aerian 
al U.R.S.S. la I iulie, gu
vernul sovietic a cerut, 
pe bună dreptate, de alt
fel, convocarea de urgen
ță a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.

Acțiunea provocatoare 
întreprinsă împotriva Uni
unii Sovietice de către 
S.U.A. este calificată de 

tul pe pregătirea fizică, 
urmînd ca treptat, antre
namentele să crească în 
intensitate.

In cursul săptămînii vi
itoare, mai precis joi, e- 
chipa va susține primul 
meci amical la Deva, în 
compania echipei Rapid 

acesta voleibaliștii noștri, 
în care se puseseră atîtea 
speranțe au pierdut șansa 
de a participa în anul a- 
cesta în campionatul pri
mei categorii a țării.

echipe. Iată cîteva rezul
tate înregistrate în prima 
rundă: R.P.R. — R.P. 
Ungară 21/2 — U/2 1 
U.R.S.S. — Suedia 4-0: 
Anglia — Belgia 31/2—•

A La Paris a luat sfîr- 
șit ieri cea de-a 47-a edi
ție a cursei cicliste profe
sioniste „Turul Franței". 
Ultima etapă a fost cîști- 
gată de francezul Jean 
Graczick. In clasamentul 
general pe primul loc s-a 
clasat italianul Gastone 
Nencini, urmat de com
patriotul său Battistini și 
belgianul Adrianssens, U- 
nul din favoriții cursei, 
Roger Riviere (Franța), 
recordman mondial al orei, 
a ieșit din competiție în 
urma unui grav accident 
suferit în etapa 16-a, cînd 
s-a prăbușit într-o prăpas
tie de la o înălțime de 15 
m, fracturîndu-și coloana 

vertebrală,
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CRONICA
oamenii cinstiți ca un act 
de brigandaj, ca un act 
care face parte din seria 
măsurilor întreprinse pri
vind agravarea situației 
internaționale.

„R.B.-ul“ american tra
ge pentru a doua oară, în 
decurs de două luni cor
tina de pe scena mașina- 
țiunilor militariste, lăsind 
a se vedea goliciunea ga
ranțiilor date de președin
tele Eisenhower la Paris. 
El a susținut că atîta 
timp cît va fi președinte 
nu se vor mai repeta zbo
rurile de spionaj. Se vede 
treaba că între vorbele 
președintelui și faptele în
treprinse de S.U.A. este 
o distanță ca de la cer 
la pămînt.

Indignarea maselor a 
făcut — și acest lucru 
este semnificativ — ca 
S.U.A. să fie nevoită să- 
și retragă de pe bazele 
militare din Japonia avi
oanele de spionaj „U-2“. 
Doborîrea avionului de 
spionaj „R.B.-47" care a 
decolat din Anglia l-a de
terminat pe însuși premie
rul Macmillan să reflec
teze asupra faptului dacă 
nu trebuie modificat sau 

din localitate. De aseme
nea este în perspectivă un 
joc cu Aurul Brad. Aceas
tă partidă ar urma să se 
dispute la Hunedoara, du
minica viitoare. Sigur 
este jocul de miercuri 27 
iulie, cind hunedore- 
nii vor întilni pe teren pro
priu o selecționată sindica- 
lă-studentească din Italia 
(U.I.S.P.j

La primele antrenamente 
participă întregul lot, cu 
excepția antrenorului IZie 
Savu și jucătorilor Tătaru 
și Niculescu II care parti
cipă la o tabără de antre
nament organizată de fede
rația de fotbal, Pîrvu care 
este învoit și Oprea din 

motive de boală.

Ne-au umplut inimile de bucurie
(Urmare din pag Il-a)

in viață, sub îndrumarea 
organizației de bază, noi 
am studiat și am întoc
mit un plan de măsuri 
din care cităm cîteva mai 
importante: refacerea ca
pitală, pînă la sfirșitul 
acestui an a furnalului 
nr. 1 și eventual a furna
lului nr. 2; refacerea ca
pitală a cauperului nr. 1 
șl eventual a cauperului 
nr. 10; terminarea instala
ției de transport pe ban
dă și ciuruirea cocsului; 
înlocuirea la toate furna
lele a vechilor dispozitive 
hidraulice cu altele meca
nice, acționate electric de 
la distanță; repararea sa
cului de praf de la furna
lul nr. 4.

De asemenea ne-am mai 
propus ca în timp de i.n

EVENIMENTELOR
INTERNAȚIONALE

îmbunătățit întrucîtva a- 
cordul cu S.U.A. Se pun 
mari speranțe în faptul că 
Consiliul de Securitate, a 
cărui convocare a fost ce
rută de U.R.S.S. va adop
ta măsuri corespunzătoare 
pentru încetarea acțiunilor 
provocatoare ale S.U.A

Pe de altă parte inter
venția brutală a trupelor 
colonialiste In treburile 
interne ale Congoului con
stituie violarea clauzelor 
tratatului semnat la 29 iu
nie între Republica Congo 
și Belgia. In declarația 
guvernului sovietic se 
subliniază că „...U.R.S.S, 
insistă pentru imediata în
cetare a acestei agresiuni" 
calificînd-o drept perfidă 
și de natură să periclite
ze pacea. Textul declara
ției a fost înmînat amba
sadorului Belgiei, însărci
natului cu afacerile ad-in- 
terim al S.U.A. precum și 
tuturor ambasadelor și 
misiunilor acreditate la 
Moscova.

Sînt de asemenea de
mascate măsurile agresive 
luate de S.U.A. împotriva 
Cubei. In rezoluția adop

*ln campionatul 
de calificare

A.S. Corvinul II a sus
ținut ieri la Deva al doilea 
meci în cadrul turneului 
de calificare în campiona
tul regional, întîlnind e- 
chipa Jiul II cu care a 
terminat la egalitate : 2—2 
(2—2). Au jucat: Laros
— Munteanu, Morcov, 
Pinca — Duțu, Cuțuchis
— Cepan, Gliencios, Fe- 
renez, Bekes, Avram, 
Punctele hunedoreiiilor au 
fost înscrise de Cepan și 
Ferencz. Cei mai buni: 
Morcov, Cuțuchis și A- 
vram.

Viitorul joc va avea loc 
duminică 3 august,

an să calificăm peste 150 
muncitori, in majoritate 
tineri, în școala pe care a 
cleschis-o secția noastă.

Contăm, in continuare, 
pe îmbunătățirea calității 
cocsului nostru. Avem 
toată încrederea că și mi
nerii de la Ghețar și Te- 
liuc își vor îmbunătăți ac
tivitatea și vor realiza în 
timp scurt sarcinile tra
sate de Congres, de a ne 
livra minereu îmbogățit. 
Lupta pentru creșterea 
producției, o vom împleti 
cu lupta pentru calitate și 
economii.

Sîntem hatăriți să smul
gem agregatelor noastre 
— vechi de altfel — tot 
ce pot ele da și să dove
dim că merităm încrede
rea ce ne-a acordat-o con
ducerea partidului.

tată de sesiunea Biroului 
Consiliului Mondial al Pă
cii se arată că repetatele 
acțiuni agresive ale guver
nului Statelor Unite îm
potriva Cubei silit o în
călcare flagrantă a drep
tului internațional, încăl
care ce pune în pericol 
pacea din lumea întreagă.

Desolidarizarea opiniei 
publice față de acțiunile 
provocatoare întreprinse în 
ultima vreme de cercurile 
imperialiste arată limpede 
că metoda forței nu este 
calea rezolvării probleme
lor, ea este condamnată 
de istorie și că trăim în 
epoca cînd rațiunea tre
buie să-și spună cuvîntul 
în mod răspicat, că popoa
rele nu vor permite ea pa
cea să le fie „furată pes
te noapte". Acum mai 
mult ca oricînd popoarele 
așteaptă din partea Orga
nizației Națiunilor Unite 
adoptarea de măsuri efici
ente care să ducă în mod 
practic la destinderea în
cordării internaționale, 
măsuri capabile să garan
teze liniștea și pacea po
poarelor.
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