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Siderurgiștii continuă întrecerea
PENTRU MAI MULT METAL

La seefia cuploare 
industriale

Un nou succes
Colectivul secției cup

loare industriale din com
binatul siderurgic acordă 
o mare atenție reducerii 
timpului de reparație a 
cuptoarelor Martin, aju- 
tiud prin aceasta pe oțe- 
lari să sporească continuu 
producția de oțel. Nu de 
mult acest colectiv a e- 
xecutat reparația planifi
cată de mare volum la 
cuptorul nr. 2 de la noua 
oțelărie în numai 7 zile. 
Volumul mare de lucrări 
cum ar fi: demolarea și 
zidirea grătarelor, a came
relor regeneratoare, eva
cuarea zgurii din camere, 
reparația vetrei și a păr
ților uzate ale cuptorului 
superior, s-a efectuat în- 
tr-un timp record. Este 
demn de remarcat efortul 
depus de acest colectiv 
care a muncit în condiții 
destul de grele, începerea 
demolării la temperatură 
înc^ ridicată. In timpul 
am^it au fost aprovizio
nate locurile de muncă cu 
peste 1.000 tone material 
refractar care apoi a fost 
zidit la cuptor. La această 
reparație au fost recupe
rate din demolări cără-

mizi refractare în valoare 
de cea. 200.000 lei.

Conducerea secției apre
ciază că executarea repa
rației în timp record, ca
litatea ireproșabilă a lu
crărilor și realizarea în
semnatelor economii se 
datorește muncii însufleți
te de care au dat dova
dă maiștrii Balaj Mihai, 
Balaj Nicolae, Curtean 
Leontin, zidarii șamotori 
Pop Ambruș, Bleter Fran- 
cisc II, Pătășan Petru, 
Cocoș Gavrilă, Rațiu Cor
nel, Muntean losif și alții.

Tîrlea Sa^ta, precum și 
membrii echipelor condu
se de formatorii Schneider 
lean și Weber Gheorghe.

Producție sporită 
de fontă

In întrecere — 
succese de seamă

La serviciul de cercetări din G. S. Hunedora, lucrează un co'ec 
tiv harnic care se strădu iește zi de zi să-și îmbu nătățească munca.

lat-o în clișeu pe laboranta BALOȘ1N EUGENIA, fruntașă în muncă, 
iucrînd la aparatul Sapojnikov, unde determină grosimea stratului plastic și 
contracția cărbunilor.

62.000 lei 
economii

• Muncind cu entuziasm 
pentru realizarea sarcini
lor de producție ce le re
vin, muncitorii turnătoriei 
„Patria" obțin de fiecare 
dată succese tot mai im
portante. De pildă, de la 
îr.ceputul anului și pină 
acum ei au dat cu 10 la 
sută mai multe piese de- 
cît prevedeau sarcinile de 
plan și au realizat în a- 
celași timp o economie 
la prețul de cost în va
loare de 62.000 lei.

In obținerea acestor 
succese s-au evidențiat in 
mod deosebit tovarășii 
Caragea Constantin și
————*♦♦♦-----------

Hotărîți să smulgă a- 
gregatelor tot ce pot ele 
da, după marea sărbătoa
re a poporului nostru, ziua 
de 23 August, siderurgiș
tii hunedoreni continuă cu 
aceeași înflăcărare întrece
rea pentru mai mult me
tal. Furnaliștii secției l-a 
îmbunătățind indicii de u- 
tilizare a agregatelor au 
produs în perioada 1—27 
august, 600 tone fontă 
peste plan. Cei mai mari 
indici de utilizare au fost 
realizați la furnalele 3 și 
4 unde lucrează 
prim-topitorilor 
Stelian, Chiroșca 
Iacob loan.

☆
La secția Il-a

prin îmbunătățirea proce
sului de exploatare, topi
torii au avut posibilitatea 
să elaboreze în aceeași 
perioadă 1.672 tone fontă 
peste sarcinile de plan. 
Din această cantitate, 504 
tone au fost realizate nu
mai în cursul săptâmînii 
trecute.

Întrecerea pe care si
derurgiștii au desîășurat-o 
în cinstea zilei de 23 Au
gust și pe care o conti
nuă cu succes, s-a dove
dit a fi fructuoasă. In 
perioada 1—28 august si
derurgiștii au produs pes
te plan:

* 2.272 tone fontă
* 3.324 tone oțel Mar

tin și electric
* 1.693 tore laminate 

și blumuri.

La loc de cinste

u. îgăzile 
Tăgîrță 
loan și

furtiale

Un fapt împlinit și o dorință

Oțelarii secției l-a, lup- 
tind pentru o producție 
sporită de metal, elabo
rează tot mai multe șarje 
rapide. De la începutul a- 
nului și pină în prezent, 
ei au elaborat aproape 
900 șarje rapide. La loc 
de cinste in intreceere se 
află schimbul tineretului 
care a elaborat anul aces
ta 324 șarje rapide. Prin 
sporirea numărului de 
șarje rapide și îmbunătă
țirea indicilor de utilizare 
a cuptoarelor, in perioada 
1—27 august muncitorii 
acestei secții cui elaborat 
1.624 tone oțel peste plan. 
Din această cantitate, în 
cursul săptăminii trecute, 
au fost realizate aproape 
350 tone. S-au evidențiat 
în mod deosebit echipele 
de la cuptorul nr. 5.

în centrul preocupărilor
și nevoile sale

omul

IDupă ce oțelarii cup
toarelor electrice au săr
bătorit a 16-a aniversare 

a eliberării patriei de 
sub jugul fascist, la nu
mai 2 zile, respectiv in 
ziua de 25 august, odată 
cu prima șarjă dată de 
schimbul de dimineață, 
ei au trăit un nou eve
niment: la ura 9 dimi
neața a fost elaborată a 
5.000-a tonă de oțel spe
cial peste sarcinile de 
plan. Calculele arată că 
astfel ei și-au îndeplinit 
in întregime angajamen
tul anual și că la pro
ducția de oțel, prețul de 
cost a fost redus, cu 
1.127.996 lei, prin econo
misirea 
șorarea 
energie 
rea cu 
felor.

Meritele topitorilor, ale 
Celor de la turnare sau 
de la pregătirea oalelor 
nu pot fi separate. Toți

electrozilor, mic- 
consumului de 

electrică, folosi- 
grifă a fero-alia-

au muncit cu aceeașt 
tragere de inimă. Fie 
vorba de inginerul Niță 
Gheorghe, de 
Trocas Nicos, 
Șiefan, Solcanu 
de tovarășul 
Gheorghe, Bulgaru To
ma, fie vorba de ceilalți, 
ei s-au străduit in ace
eași măsură să foloseas
că mai intensiv cuptoa
rele, să scurteze măcar 
cu cîteva minute fazele 
de pregătire a șarjelor, 
să respecte tehnologia de 
fabricație. Turnătorii s-au 
achitat in același fel de 
sarcini. Uiemistul Petruț 
Trofin s-a dovedit a fi 
un șamotor neîntrecut la 
pregătirea oalelor. Mane- 
vranții cuptoarelor prin
tre care comuniștii Preo
teasa Constantin, 
ghioroșan Tofil, ca și 
Tibi Trifanis, Colmar Is
Ii. au fost luni de-a rin- 
dul fruntași In producție.

Dar clți fruntași nu 
are secția/

— Toți oamenii noștri 
— subliniază tovarășultopitorii

Rahotă Furtună Gheorghe secre
tarul organizației de par
tid 
și dacă am 
angajamentul 
șapte luiu și 
ne-am făcut 
ria. Am constatat că pu
team să realizăm anga
jamentul chiar mai de
vreme dacă nu am fi a- 
vut unele greutăți de în
fruntat. Ceea ce este mai 
important constă in a- 
ceea că fiecare munci
tor, inginer sau 
a dat dovadă 
mult elan in 
Iar acum nc-am
să realizăm numai pină 
la 7 Noiembrie planul 
anual. Aceasta e dorința 
unanimă a oamenilor.

1. G.

Vasile, 
Furtună

Mo-

au muncit bine 
îndeplinit 
anual in 

25 zile nu 
deci! dato-

maistru, 
de mai 
muncă... 
angajat

Vil 
din

Spectacolul Ansamb’ului 
artistic al Armatei 

cehoslovace
Ansamblul artistic 

Neyedly, al Armatei
Republica S. Cehoslovacă, 
decorat cu Ordinul Repu
blicii și Laureat al pre
miului de Stat, va prezen
ta un spectacol de cintece 
și dansuri in orașul nos
tru. Spectacolul se va 
desfășura la Clubul din 
O.M. astă-seară, începind 
de la orele 20.

Una din preocupările 
comitetului executiv al 
sfatului popular al orașu
lui Hunedoara a fost anul 
acesta și continuă să fie 
și în viitor, atragerea u- 
nui număr cît mai mare 
de oameni ai muncii la 
rezolvarea problemelor de 
interes social-gospodăresc 
și satisfacerea într-o mă
sură tot mai mare a ne
voilor mereu crescînde ale 
celor ce muncesc.

Un mare rol l-au avut 
în astfel de acțiuni depu
tății care au știut să an
treneze active largi de ce
tățeni în muncile de inte
res obștesc

Iubindu-și orașul 
au învățat să fie 

gospodari pricepuți
Pregătindu-se să sărbă

torească ziua de 23 Au
gust, oamenii muncii din 
orașul nostru au conti
nuat să manifeste preo
cupări pentru înfrumuse
țarea orașului nostru șl 
folosirea în mod cit mai 
plăcut a bunurilor mate
riale puse la dispoziție de 
către statul nostru demo
crat-popular.

Deputății Dună Dumi
tru, Iacob Tosif, Olah I.a- 
di stau, Cupeț Ignat, Re- 
feb Elena, Craipic Elîsa- 
beta, Segafo Elenă și 
mulți alții au fost totdea
una in primele rinduri in 
acțiunile cu caracter ob
ștesc inițiate de sfatul 
popular. Comitetele blocu
rilor nr. 3—19 și altele, 
comitetele străzilor „C", 
„E" și altele, ai căror 
președinți sînt tovarășii 
Stănculescu Ioan, Vass 
Francisc, Lada Ludovic, 
Zamoniță Mihdi, au dat 
dovadă de inițiativă pen
tru a crea un aspect cît

mal plăcut în jurul stră
zilor și blocurilor în care 
locuiesc. Se poate spune 
că aceșți Cetățeni iși iu
besc cu adevărat orașul 
și au învățat să fie gos
podari pricepuți.

Cu ajutorul cetățenilor 
și prin măsurile luate de 
sfatul popular, de la înce
putul anului și pină in 
prezent, în frontul mun
cii. patriotice s-au înca
drat mii de cetățeni. Va
loarea economiilor la bu
getul sfatului popular se 
ridică astfel la suma de 
1.725.299 lei.

Paralel cu înfăptuirea 
acestor realizări în oraș 
s-au terminat șt o serie 
de lucrări 
S-au pavat 
Barițiu, I.
Gheorghe Doja, Șteafn 
Plavăț șl Popa Șapcă. 
De-a lungul străzilor EU- 
sabeta Mărgineanu, Voicu 
Cneazu, Ecaterina Varga, 
s-au conturai frumos tro
tuare noi, asfaltate. Mari 
lucrări se execută pentru 
mai -buna alimentare cu

apă potabilă a orașului. 
In acest sens s-a pus 
funcțiune forajul nr. 2 
mare adincime.

în 
de

gospodărești, 
străzile Gh. 
V. Stalin,

Noi construcții 
cu caracter 

social-cultural
Anul acesta ritmul 

volumul construcțiilor 
interes social este i 
mult 
rație 
renul 
halm 
noile 
mente spațioase, 
șurarea construcțiilor con
tinuă. Acolo, în vederea 
creării unor condiții mat 
bune de învățătură pentru 
copiii siderurgiștilor șl 
constructorilor, au fost 
terminate lucrările la O 
nouă școală.

S1MERIA AVEL
Șeful secțiunii secretariat 
a sfatului popular orășe

nesc Hunedoara

șl 
de 

mai 
devii dublu, in compa- 
cu anii trecuți. Pe te* 
dintre șoseaua Sintu- 

și O.M., O.T. și teatrul 
blocuri cu aparta- 

Desfă-

(eontinuare în pag. 4-a)
- . .........................

Brigada fruntașa în munca 
patriotică

Brigada de muncă pa
triotică din cadrul eșalo
nului nr. 7 al Trustului 
de Utilaj Greu Hunedoa
ra, condusă de tînărul 
Dijmărescu loan, a înscris 
pînă acum în activitatea 
sa rezultate de seamă. 
Astfel, de la începutul a- 
nuiui șl pînă în prezent,

-—■' — ■'

membrii acestei brigăzi, 
au strîns prin muncă vo
luntară o cantitate de 360 
tone fier vechi, au efectu
at un număr de 5.860 ore 
muncă voluntară la înfru
musețarea orașului.

V1NT1LA N1COL.AE 
corespondent

■—■ ■ ■ . ................................. r ■

încă un spectacol al Teatrului 
„C. NOTTARA“

După piesa „Secunda 58“, Teatrul „Constantin 
Nottara" din București în turneu pe țară va pre
zenta în ziua de 2 septembrie, matineu și seară, 
două spectacole cu comedia „Nud cu vioară" de 
N6el Coward. Lucrarea dramaturgului englez este 
o satiră virulentă la adresa societății burgheze și 
a unuia din aspectele sale caracteristice — arta ab- 
stradă.

Spectacolele vor avdi loc pe scena Teatrului nou.

excursie s-a desfășurat. 
la Timpa pe Valea Strei-

A Sîmbâtăt 27 august 
s-a desfășurat pe scena 
clubului muncitoresc „Si- 
derurgistul" un spectacol 
al formațiilor artistice 
din C.S.H. închinat frun
tașilor în producție.

A Comitetul de între- internațională de fotbal
prindere al combinatului

11 siderurgic a organizat
ieri o frumoasă excursie 
colectivă la Care au par
ticipat membrii 
vclor artistice.

ColeCtl- 
Această

ului. 1
A J°< 1 septembrie 1

începînd de la orele 17,30, 
va avea loc pe stadio-, 
nul Gorvinul întîlnirea 
uuu națivnaia uc ivival . 
dintre echipele Diosgyâr' 
(divizionară A din R.P. 5 
Ungară) și formația hu-J 
nedoreartă Corvinul din J 
Categoria A a țării noa- ( 
stre, ' £

N1COL.AE


Entuziasm, 
veselie, 

tinerețe!
La 23 August s-a. în

cheiat concursul culiural- 
sportiv al tineretului care 
a prilejuit o trecere in 
revistă a formațiilor artis
tice și sportive ale tine
retului din orașul nostru, 
scoțînd in evidență faptul 
că in ultima vreme activi
tatea in acest domeniu a 
cunoscut un avint de ne
contestat. Este impresio
nantă cifra care indică 
numărul iubitorilor cinte- 
cului și jocului, a voleiu
lui. tenisului de masă, 
ciclismului și a altor dis
cipline sportive. , Astfel, 
numai numărul participan- 
ților hunedoreni la con- 
cursul cultural a fost de 
aproape 600 de tineri, 
membri ai brigăzilor ar
tistice de agitație, ai e- 
chipelor de dansuri, or
chestrelor, soliști și reci
tatori, iar la manifestările 
sportive organizate in ca
drul concursului au parti
cipat peste 5.500 tineri.

In perioada desfășurării 
concursului au avut o ac
tivitate rodnică birourile 
organizațiilor de bază, co
mitetele- U.T.M., care in 
colaborare cu comitetele 
sindicale și sub îndruma
rea organizațiilor de par
tid au reușit să mobili
zeze un număr mare de 
tineri la activitățile ceru
te de concurs. Buna pre
gătire a tinerilor s-a gă
sit oglindită in conținutul 
bogat și variat al textelor 
brigăzilor artistice de agi
tație.

Tot ceea ce era nou, 
demn de a fi relevat, a 
fost spus intr-o formă ca
litativ bună, la un înalt 
nivel artistic. Este de a- 
predat textul scris pentru 
brigăzile de la distileria 
de gudroane care s-au cla
sat pe primul loc, de la 

sectorul mecanic șef 
I.C.S.H. clasată pe locul

II și cooperativa „Drum 
nou" pe locul III, ca și 
textele, cu grijă lucrate, 
ale celorlalte brigăzi par
ticipante la concurs. In
terpretările atractive mobi
lizatoare care au, fără în
doială, un rol important 
în antrenarea colectivelor 
de muncitori din între
prinderile orașului nostru 
la lupta pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de 
partid, au fost de aseme
nea apreciate.

In repet tor iile brigăzi
lor s-a' atcentuat în mod 
deosebit necesitatea îm
bunătățirii calității produ
selor, a întăririi discipli
nei și ridicării productivi
tății muncii orinlr-o cali
ficare înaltă a fiecărui ti- 
năr muncitor si tehnician 
precum și cea a promovă
rii progresului tehnic in 
industria siderurgică și in 
construcții.

Entuziasmul, voioșia cu 
cure tinerii, utemiști și 
neulemiști, au participai 
la concurs, au asigurai 
interpretări artistice de 
calitate, precum șt obține
rea de punctaje ridicate 
ia toate disciplinele spor
tive. Rezultatele dovedesc 
o temeinică pregătire și 
sirguința cu care s-uu 
străduit să le dobindeas- 
că. Cei care au participat 
în calitate de spectatori 
(numărul lor se cifrează 
la aproximativ 15.<X)O) au 
apreciat calitățile sporti
ve ale tinerilor.

Trebuie considerat ca 
pozitiv faptul că cei care 
sînt fruntași in producție 
au fost fruntași și pe sce
nă ori pe terenul de 
sport, lupți nd cu aceeași 
însuflețire pentru succese 
in producție, ca și in acti
vitatea cuilural-sportivă.

POPESCU GH. 
activist U.T.M.

Familia donatorilor de sînge Din munca unor electricieni
varășuhli Moghioroșan 
Cornel, lucru ce a făcut 
ca acest bloc să poată fi 
dat în folosință la terme
nul planificat.
ACASANDRI CIIIRICA 

corespondent

Datorită muncii------

Tovarășii de la cabi
netul tehnic din combi
nat au declarat luna au
gust „Luna inovatoru
lui". In consecință au 
luat toate măsurile de 
rigoare. Au făcut un 
plan tematic, au scris 
afișe, mă rog, tot ce 
trebuie.

Numai un lucru nu e 
clar: unde sînt tovară
șii de la cabinetul teh
nic ?

După îndelungate cer
cetări s-a aflat că to
varășii 
tehnic
— au 
diu de
Inovatorii 
curce și singuri...

Cum s-ar spune un 
concurs fără... organi
zatori I

In cinstea zilei de 23 
August, echipele de elec
tricieni din cadrul șantie
rului 4 construcții I.C.S.H. 
s-au angajat să execute 
întreaga instalație electrică 
la un număr de 120 apar
tamente înainte de ter
men și la un preț de cost 
scăzut.
depuse de membrii echipe
lor conduse de tovarășii 
Wagmet Gustaw, Omner 
loan, Golea Vasile și al
ții, angajamentul a fost 
îndeplinit cu cinste. Mai 
mult, aceste echipe au tre
cut și la refacerea insta
lației de la blocul nr. 106 
pe care o executase echi
pa de sub îndrumarea to-

Economii cu... 
scrum!

Economiile se pot reali
za — chibzuit și eficace 
— în multe feluri. Dar un 
mod „original" de a rea
liza economii a fost gă
sit de personalul cofetă
riei „Metalul" (gestionară 
Manciu Ana) din centrul 
orașului nostru. Aici, za
darnic ar căuta consuma
torul o scrumieră căci... 
„articolul acesta lipsește" 
și, în lipsa lui. slut utili
zate pahare, farfurioare, 
sau mai simplu: scrumul 
și resturile de țigări se 
aruncă pe jos.

O „explicație" lămu
rește pe oricine că nu se 
scot scrumiere de la 
gazie din... spirit de 
nomie. Economii... 
scrum /

Lazăr Elena sînt salariați 
orașul nostru. Soțul lu-

Soții Lazăr Cornel 
ai unor întreprinderi din 
crează la fabrica de pii ne, iar soția sa la I.C.S.H. 
Ei se numără printre cei care datorită sîngelui do
nat au salvat multe vieți, ori au contribuit la în
sănătoșirea multor oame ni.

Ș>

In centrul
Șl

(Urmare din pag. l-a)

cooperativei 
pentru utila- 
necesare și 
în funcțiune, 
mult au fost 
lucrările de 

6
care va duce la o

Pentru o mai bună de
servire a oamenilor mun
cii a fost terminai com
plexul cooperatist care a 
fost predat 
„Drum nou" 
rea cu cele 
punerea lui

Nu de 
terminate și
pozare a cablului de 
hac 
meu bună alimentare cu 
energie electrică in O.M. 
și la cvartalul de locuințe 
din luncă și Poșta Nouă.

In privința construcți
ilor de locuințe anul a- 
cesta s-a făcut un pas se
rios Pină acum au fost 
predate spre folosință un 
număr de 582 apartamen
te noi, depășindu-se cu 
mult numărul de aparta
mente date în folosință 
oamenilor muncii în întreg 
anul 1959

Se dezvoltă 
comerțul de stat

Succese l 
s-au obținut și 
țul de stat. Ca 
creșterii puterii 
parare, oamenii

remarcabile 
in comer- 
urmare a 
de cum- 

muncii au

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

preocupărilor 
nevoile sale

au
5.7
cit

putut să se aprovizioneze 
cu mai multe bunuri de 
consum. Unitățile O.C.L. 
Produse industriale 
fost aprovizionate cu 
la sută mai mult de 
se prevăzuse în plan.

De asemenea unitățile 
T.A.P.L. au pus la dispo
ziția populației de la 'în
ceputul anului și pină in 
prezent cu 107 la sută 
mai multe produse de 
consum față de 1959. 
Buna organizare a mun
cii atit in aprovi
zionarea unităților cit și 
in desfacerea produselor 
a permis și realizarea de 
însemnate economii la 
planul de cheltuieli. Nu
mai la cheltuielile de cir
culație, din angajamentul 
anual de 250.000 lei, s-au 
realizat pină acum, eco
nomii în valoare de 
179.000 lei.

Ca un aspect al grijei 
statului democrat-popular 
față de nevoile oamenilor 
muncii este și faptul că 
în orașul nostru rețeaua 
comerțului de stat s-a lăr
git anul acesta cu încă 
13 unități de desfacere a 
produselor.

Toate acestea, cit și ce
lelalte realizări cu carac-

omul

avut

sub

ter social, care au 
loc in cei 16 ani de la e- 
liberarea patriei de 
jugul fascist, sînt încă o
dovadă că in centrul po
liticii partidului și gu
vernului stă in primul 
rînd omul cu nevoile sale.

ma-
eco-

cu

de la cabinetul 
— 3 la număr 
plecat in conce- 
odihnă. Cu toții.

să se des-

Foileton
— .. —_—_— —.— --------------- - —

NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE.
Parcul... și caii
Frumosul parc din fața 

blocului nr. 2 central din 
O.M. este căutat de tot 
mai mulți muncitori ve- 
niți aici să citească o 
carte și să se înfrupte 
din mirosul parfumat al 
florilor și trandafirilor să
diți într-o ordine și sime
trie perfectă. Da I E în fi
rea lucrurilor ca frumosul 
să placă omului mai ales 
că are și o utilitate prac
tică.

Nu știu însă dacă cîțiva 
cai, „vagabonzi" ce se în- 
tîlnesc adesea tolăniți 
printre gingașele flori și 
trandafiri din parc, trans- 
formînd acest colțișor des
tinat culturii și odihnei 
înlr-un maidan, vor avea 
darul să atragă mai mulți

vizitatori sau... să-i înde
părteze pe toți. In îața a- 
< Rtei neglijențe se naște 
întrebarea : pînă cînd sec
țiunea în drept a sfatului 
popular orășenesc va to
lera proprietarilor de cai 
distrugerea parcurilor și 
zonelor verzi din orașul 
nostru ?

T. EMIL
muncitor C.S.H.

CU

Lipsuri 
repercursiuni
lîngă unele
în activitatea

Părți 
admi- 
unifi- 
unele

Pe 
bune, 
nistrației spitalului 
cat mai domnesc și 
lipsuri care au repercursi-
uni asupra bolnavilor. In 
primul rînd trebuie arătat 
că la secția interne din 
Huituri, conducerea admi-

nistrativă nu trimite la
timp și întotdeauna ali
mentele necesare pentru 
regimul special. De ase
menea, într-un salon de 
aici, cu un număr de 24 
paturi, nu se găsesc de- 
cît trei halate și patru 
perechi de papuci care 
sînt folosite de toți bol-; 
navii din salon, iar din ■> 
lipsa unor site care să nu 
permită pătrunderea muș
telor înăuntru, geamurile 
saloanelor stau mai tot 
timpul închise. Nu mai 
vorbim de faptul că în 
cadrul acestei secții nu t 
există o baie care consi
der că este foart^jfcce- 
sară

foartz; jfc 
pentru bolnav.

S. URSAR 
Str. Alex. Petdfi 

Hunedoara

Unele probleme actuale ale producției de tontă
(II)

Oricît de bune ar ii 
materiile prime, furnalele 
nu vor da rezultatele op
time, dacă lucrează cu 
întreruperi, cu deranja
mente sau fără o condu
cere tehnologică calificată.

Dacă considerăm cali
tatea materiilor prime 
constantă, capacitatea de 
producție a furnalelor este 
în funcție de :

a) Intensitatea de ar
dere a cocsului

b) Consumul specific de 
cocs

c) Gradul de deservire.
Intensitatea de ardere 

a cocsului se exprimă de 
obicei în kg. (tone) cocs 
ars pe fiecare metru cub 
de volum util într-o zi de 
lucru. Este clar, că da
că consumul specific de 
cocs se menține constant, 
mărirea numărului de în
cărcături (sau ceea ce 
este echivalent mărirea 
cantității de cocs) intro
duse în furnal, trebuie să 
ducă la mărirea produc

ției de fontă. Din aceste 
motive furnaliștii trebuie 
să lupte pentru mărirea 
debitului de aer introdus 
în furnale (sau, cum spun 
furnaliștii, debitul vuitu
lui).

Voi reda însă urmâto- 

nii caz. La furnalul nr. 6 
în timpul încercărilor pen
tru introducerea gazului 
metan s-a mărit debitul 
de aer insuflat de la 60 
la 75 mii metri cubi pe 
oră. Furnalul a început să 
primească încărcături mai 
multe. La sfirșitul unei 
perioade de cîteva zile, 
cînd am făcut calculele, 
am constatat că s-a mă
rit cantitatea de cocs in
trodus în furnal, dar can
titatea de minereu topit 
(care este elementul prin
cipal al șarjei, aducător 

de metal), practic nu se 
schimbase. A crescut con
sumul specific de cocs, 
car producția de fontă to
pită din minereu rămăsese 
aceeași. Trebuia mențio
nat, că odată cu mărirea 
debitului a scăzut întru

cîtva și temperatura vîn- 
tului.

Din multe înttmplări ca 
cea de mai sus, furnaliștii 
au ajuns la concluzia că 
există o valoare optimă a 
debitului de aer insuflat, 
peste care dacă se trece, 
se mărește mult consumul 
de cocs. De obicei se con
sideră că această valoare 
este de 2,2—2,4 metri 
cubi aer insuflat pentru 
fiecare metru cub din vo
lumul util pe oră.

De multe ori însă oda
tă cu creșterea debitului 

de aer insuflat crește mult 
producția de fontă, iar 
consumul de cocs nu creș
te și chiar poate să scadă.

La furnalul nr. 4 de la 
Hunedoara se suflă apro
ximativ 2,5 metri cubi aer 
pentru fiecare metru cub 
de volum util și minut. Se 
părea că totul este în or
dine. La sfirșitul anului 
1958 s-a încercat o su- 
flantă mai mare, mărin- 
du-se debitul de aer la 
peste 3 metri cubi aer pe 
metru cub de volum util 
și minut. Rezultatul a fosl 
creșterea producției de 
fontă cu aproape 40 la 
sută.

La uzina „Victoria" Că
lăii cele două furnale e- 
rau deservite de două su- 
flante electrice. In uzină 
erau cîteva suflante mai 
vechi, care nu lucrau. La 
propunerea unui grup de 
tovarăși de la G.S.H., ve- 
niți aci în schimb de ex
periență, aceste suflante 

au fost și ele pornite în 
paralel cu suflantele mari. 
Rezultatul a fost neaștep
tat, creșterea producției 
fiind de peste 30 la sută 
fără ca consumul de cocs 
să crească.

La furnalele nr. 1—3 
de asemenea mărirea can
tității de aer insuflat în 
furnale, atunci cînd exis
tă această posibilitate, 
duce la mărirea produc
ției de fontă. In ultima 
vreme, mărind considera
bil debitul de aer insu
flat, furnaliștii din alte 
părți au realizat indici 
mult superiori de 2,2—2,5 
și chiar 3 tone fontă pe 
metru cub de volum util.

Din cele de mai sus 
rezultă că noțiunea de 
„valoare optimă" despre 
care am vorbit mai sus 
trebuie apreciată în fie
care moment, în funcție 
de indicii de funcționare, 
calitatea materiilor prime 
și alți factori și trebuie 
determinată experimental.

In furnal trebuie insu
flată cantitatea maximă 
de aer pe care o suportă 
furnalul, adică la care 

funcționarea sa este încă 
uniformă. Această canti
tate este cu atît mai ma
re, cu cît minereurile sînt 
mai bogate și au mai pu
țin mărunt, cu cit cocsul 
este mai bun și cu cît 
tehnologia este mai bine 
asimilată. Vorbind despre 
tehnologie, trebuie să a- 
vem în vedere în primul 
rînd repartiția materiale
lor pe secțiunea furnalu
lui. Asupra acestei pro
bleme vom reveni.

Pe baza experienței 
practice se poate consi
dera că furnalele t—3 de 
la Hunedoara pot primi 
un debit de aer cu apro
ximativ 15—20 la sută 
mai mare, fără ca prin 
aceasta să crească con
sumul specific de cocs. 
Numai prin înzestrarea a- 
cestor furnale cu suflante 
mai puternice sau îmbu
nătățirea suflantelor exis
tente, producția de fontă 
poate fi sporită cu mii de 
tone anual.

Nu se poate totuși spu
ne că instalațiile existen
te sînt utilizate la maxi
mum. Prin recondiționarea 
rețelelor de aer, evitarea 

caturilor, înlăturarea pier
derilor, se poate ajunge la 
mărirea posibilităților »u- 
flantelor existente și la 
reducerea consumului de 
energie pentru acționarea 
lor. O sursă mare de 
pierderi poate fi găsită la 
locurile de ramificații și 
la diafragmele de măsu
rat. In practica noastră 
am întîlnit cazuri cînd 
pierderile nerecuperabile 
de presiune pe diafrag
mele de măsurat atingeau 
5—6 cm. coloană da 
mercur. Din acest motiv 
la furnalele noastre este 
deosebit de actuală folo
sirea unor micro-tuburi 
Venturi, care dau rezul
tate foarte bune și pot fi 
instalate in centrul con
ductei de aer în locul dia
fragmelor. Aceste tuburi 
practic nu provoacă nici 
un fel de pierderi de pre
siune.

Pierderile sînt destul de 
mari la furnalul nr. 4 și 
ele se datoresc, după pă
rerea noastră, faptului că 
rețetele de aer nu au fost 
revizuite odată cu repa
rația capitală a furnalu
lui. Din cauza amplasării
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Măsuri bine 

venite

tone va 
șarjă de 

organiza- 
la secția 

luat încă

In curînd noul cuptor 
Martin de 400 
elabora prima 
[oțel. De aceea, 
Iția de bază de 
11-a O.S.M. a
din timp măsurile politi- 
co-organizatorice în vede
rea asigurării condițiilor 
de bună funcționare a 
noului agregat de m,ire 
capacitate. Astfel, aici au 
fost deja repartizați cei 
mai destoinici membri și 
candidați de partid din 
rîndul oțelarilor fruntași. 
Același lucru s-a făcut și 
cu agitatorii, iar activul 
fără de partid a fost lăr
git cu noi tovarăși care 
vor lucra la acest cuptor.

In cursul zilei de astăzi 
organizația de bază va a- 
naliza felul cum condu
cerea tehnico-administra- 
tivă a sectorului s-a preo
cupat de pregătirea perso
nalului care va deservi 
acest agregat. Raportul în 
fața adunării generale va 
fi prezentat de către șeful 
secției.

Curs de pregătire 
pentru 

^propagandiști
Vineri după masă a 

vut Ioc în sala mică
clubului muncitoresc A- 
lexandru Sahia din O.M. 
deschiderea cursului de 
pregătire pentru propa
gandiștii care vor condu
ce formele învățămîntului 
de partid în anul școlar 
1960—1961.

r La 
toți 
raza 
afară
solvit cursul de pregătire 
de 15 zile ce a avut loc 
în perioada verii la Deva. 
Cursurile au loc după 
masă pînă la 8 septem
brie. iar predările și se- 
minBtiile se fac de sătre 
menwii biroului comite
tului orășenesc de partid 
și de alți tovarăși din 
aparatul de stat și eco-

nomic cit o înaltă pregă
tire politică și ideologică.

Prima lecție în legătură 
cu documentele celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R. 
a fost expusă de tovară
șul Frankfurt Tiberiu, se
cretar al comitetului oră
șenesc de partid. Semina
rul la această temă va 
avea loc în cursul zilei 
de astăzi.

Pregătiri la
I.C.S.H.

In cadrul sectoarelor 
I.C.S.H. In noul an șco
lar vor funcționa 38 
cursuri și cercuri ale în- 
vățămintului de partid. 
Astfel, cursanții vor frec
venta 11 cercuri de stu
diere a statutului P.M.R., 
6 cercuri de economie 
concretă, 10 cursuri sera
le anul I și anul II, 11 
cercuri de studiere a Is
toriei P.M.R. anul I și II. 
Este de remarcat faptul 
că numărul cercurilor 
economie concretă față 
anul trecut a sporit 
încă 4.

Au fost selecționați 
pagandiști cu o bună 
găfire politică și

de 
de
CU

găti rile organizate de co
mitetul orășenesc de par
tid care se desfășoară in
tre 26 august și 8 sep
tembrie fără scoaterea lor 
din producție.

Iii preajma deschiderii 
invătămintului de partid

Ținînd cont de lipsurile 
ce au existat în desfășu
rarea învățămîntului de 
partid în cursul anului 
școlar 1959—1960, organi
zația de bază de la noua 
oțelărie a luat toate mă
surile necesare în vederea 
asigurării bunei desfășu
rări a învățămîntului de 
partid în noul an de în
vățămînt

Anul trecut, de pildă, 
s-au înregistrat numeroa
se absențe nemotivate de 
la cursuri. S-a constatat 
că în general lipseau 
cursanții care lucrau la 
hala de stripaj de la 
grupul de laminoare Peș- 
tiș. Ei absentau din cau
za că erau încadrați într-o 
formă de 
parte de
muncă la : olețărie,

In noul an școlar
un cerc de învă- 
secția stripaj în 
fi încadrați toți 
de aici. In to- 

sec torului

...In camera de coman
dă a termocentralei nr. 1 
c liniște. Cind și cind 
suna telefonul și zumzetul 
egal și surd al releelor se 
face auzit ■— sînt singu
rele zgomote care răzbat 
aici. Prin fața pupitrului 
de comandă, atent la apa
ratele de control, se miș
că șeful de tură. La o 
masă alături e așezat 
maistrul șef de schimb, 
comunistul Martin Iustin, 
care împreună cu tabula
torul calculează producția 
realizată de fiecare schimb 
în parte.

Tovarășul Martin arc 
astăzi aproape 45 de ani. 
Cu toate că nu-i place să 
vorbească de propria sa

corvezi și urni

apoi tovarășul

Lupeni lăcătuș me-

între timp sunase 
eliberării, se petre- 

C'enimentcle din 
descătu-

doara in uzina care se 
construia și a început 
lucreze ca mecanic 
C.F.U. Abia acum și aici 
a izbutit să-și termine 
școala elementară după a- 
ceea școala medie serală 
pe care a absolvit-o în 
anul 1956 și dornic să se 
perfecționeze mai departe 
s-a înscris la școala teh
nică de maiștri fără frec
vență, ale cărei cursuri 
le-a absolvit de curînd.

E, pe scurt, povestea 
vieții unui om căruia 
pa lidul comuniștilor l-a 
dat posibilitatea să înve
țe, să se afirme, să se 
desăvîrșcască.

POPA DUMITRU

re- 
să 
la

In noul an școlar, cen
trul școlar profesional din 
orașul nostru va primi în 
anul I un număr de peste 
260 elevi, care vor învă
ța meseriile de furnaliști, 
oțelari, laminatori, cocsari 
etc. In școala tehnică de 
2 ani vor fi admiși 90 
elevi care după termina
rea școalei vor deveni 
muncitori de înaltă cali
ficare.

De asemenea, conduce
rea combinatului a înain
tat Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii dosare 
prin care 59 de muncitori 
fruntași și tehnicieni soli
cită admiterea lor în în- 
vățămîntul superior.

a-
a

acest curs participă 
propagandiștii din 

orașului nostru în 
de cei care au ab-

pro- 
pre- 

ideolo- 
gică în stare să conducă 
cercurile și cursurile. Prin
tre aceștia se numără to
varășii Popescu Stelian, 
Șerban Ștefan și alții. Un 
număr de 8 propagandiști 
noi au participat la pre
gătirile ce au avut loc la 
comitetul regional de 
partid. Iată cîțiva dintre 
ei: Constantin Ilie, Hațe- 
gan Virgil, Gligor Pavel, 
Circoană loan, 
Francisc și alții, 
gandiștii de la 
cercuri participă

Toma
Propa- 

celelalte 
la ore-

învățămînt 
locul lor

de- 
de

va
funcționa 
țămînt la 
care vor 
cursanții 
tal, în cadrul 
vor funcționa 6 cercuri și 
cursuri unde sînt înca
drați peste 160 tovarăși. 
Alături de cursanții vechi 
cum sînt tovarășii Brînzei 
Mihai. Enache Constantin 
și alții, găsim numele 
multor muncitori fruntași 
și maiștrii cum sînt to
varășii Stanciu Aurel, 
Cical Constantin, Țigla-' 
ru Mircea, Rodenciuc 
și alții.

Ilie

nesfirșite 
lințe.

Mai
Martin Iustin a lucrat ca
muncitor necalificat și la 
18 ani s-a angajat ca lă
cătuș ajuslor la mina din 
Lupeni pentru o nouă u- 
ccnicie grea de alți cinci 
ani. Așa a trăit el pînă 
in 1947, an în care îl gă
sim la 
canic.

Dar 
ceasul 
cuscră
august 1944 și 
șați, muncitorii porniseră 
să-și scrie singuri și pen
tru ei istoria. Tovarășul 
Martin a venit la Hune-

persoană, încetul cu înce-____  __________
tul am aflat cîieva crîm- 
peie din viața acestui 
muncitor modest și price
put. Copilăria 
amară, la 10 
ce terminase 
clase primare 
nevoit să se angajaze la 
stăpîn, un bogătaș din 
Deva. Aceasta era singu
ra sa posibilitate de a sc 
întreține, pentru că pă
rinții nu-i puteau asigura 
decît apa și aerul, altce
va nimic. Ne închipuim 
fără greutate ce fel de 
trai a dus copiiul de a 
tunci, trai întunecat și fă
ră perspective. Și după 
cîțiva ani mina carc-l în
demna cu asprime la lucru 
și glasul care-i poruncea 
s-a schimbat. De la bo
gătaș a trecut ucenic ta 
patronul unui atelier. Se 
bucura însă că în sfirșit 
va putea să învețe o me
serie, prin urmare va pu
tea trăi altfel. Ucenicia 
— alți ani amari petre- 
cuți mai mult pc lingă 
bucătăria noului stăpîn în

sa a fost 
ani. după 
abia trei 
s-a văzut

Din activitatea gospodăriei 
noastre colective

Gospodăria noastră co
lectivă „Viață nouă" a 
luat ființă la 15 mai a. c. 
Pentru ca tînăia gospodă
rie să se. dezvolte și să 
înflorească astfel îneît 
viața colectiviștilor să de
vină îmbelșugată, consi
liul de conducere a întoc
mit din vreme un plan de 
Aiăsuri tehnico-organiza- 
torice. Printre altele, s-a 
prevăzut și construirea de 
grajduri necesare adăpos- 
tirii animalelor. In acest 
scop, și pentru ca lucră
rile de construcții să nu 
întîrzie, noi am trecut de 
îndată la procurarea ma
terialelor de care avem 
nevoie. Astfel, la chema
rea consiliului de condu- 
ceie al gospodăriei la 
care au răspuns marea 
majoritate a colectiviști
lor, s-a reușit ca pînă a-

— —♦»-----------------

Din nou pe scenă
Odată cu încheierea pe

rioadei concediilor de va
ră, membrii colectivului 
teatrului muncitoresc ama
tor al C.S.H. și-au reluat 
pregătirile în vederea 
viitoarelor spectacole: Sub 
îndrumarea instructorului

neraționale a conductei 
de vînt, a tot felul de co- 
turi și îmbinări și a dia
metrului mic, la furnalul 
nr. 1 scăderea de presiu
ne pe conductă de la su- 
flantă pînă la furnal este 
de aproximativ 7 cm. co
loană de mercur.

Odată cu întărirea su- 
flantelor trebuie îmbunătă
țită repartiția materialelor 
pe circonferința și secțiu
nea furnalului. Funcționa
rea mai intensă, în cazul 
unei repartizări neunifor
me a încărcăturii duce la 
formarea de 
care gazele 
Ioana de 
temperatură
a pregăti minereul : con
secința este creșterea con
sumului de cocs și scăde
rea productivității furna
lului.

O problemă care în vii
tor va condiționa inten
sitatea de funcționare a 
furnalelor este reductibili- 
tatea încărcăturii de mi
nereu. Și în această di
recție mai sînt unele po
sibilități : îmbunătățirea
prăjirii sideritei (în pri
mul rînd prin folosirea u-

canale prin 
părăsesc co- 
materiale, cu 
ridicată, fără

riei siderite omogene din 
punct de vedere granulo
metric, de exemplu prin 
calcinarea separată a 
fracțiilor -ț- 35 mm. și — 
35 mm. și prin funcționa
rea uniformă a cuptoare
lor) și mărirea reductibi- 
lității aglomeratului. In
să, în primul rînd, după 
părerea autorului, trebuie 
folosite toate rezervele în 
îmbunătățirea repartizării 
materialelor în furnal.

Deseori mărirea debitu
lui de vînt duce la scă
derea temperaturii lui, ca 
urmare a capacității redu
se a cauperelor și a con
sumului de cocs, fără ca 
producția de fontă să 
crească In aceste cazuri 
valoarea optimă a debitu
lui de 
minată 
același 
măsuri 
parității de 
cauperelor, care este una 
din problemele de bază 
ale secției furnale. De a- 
ceastă problemă ne vom 
ocupa în numărul viitor. 
Ing. GHEORGHIȘOR GH.
Serviciul cercetări side

rurgice și cocs — G.S.H,

artistic, tovarășul Pavel 
Crișan, actorii repetă în 
prezent comedia în trei 
acte „Scrisori de dragos
te" de Virgil Stoenescu. 
Această lucrare dramatică 
dezbate probleme legate 
de spiritul nou care însu
flețește tineretul nostru. 
In același timp va fi re
luată drama în 4 acte a 
lui Mihail Davidoglu „Ce
tatea de foc" în distribu
ția căreia au survenit cî- 
teva modificări.

In curînd colectivul tea
trului amator hunedorean 
va reîncepe turneele în 
localitățile din regiune cu 
piesele aflate în reperto
riul său permanent.

liP» IIUII IH> ULIII tC? ANTTHE

In ziarul nostru nr. 831 
din 16 mai a. c. a fost 
publicat articolul cu titlul 
de mai sus în care, prin
tre altele, se subliniau o 
serie de lipsuri ce se ma
nifestau în buna gospodă
rire a berăriei restauran
tului „Corvinul", precum 
și anumite aspecte legate 
de indisciplina unor ospă
tari de aici.

De la publicarea acestui 
articol au trecut mai tine 
de 3 luni de zile, timp 
în care conducerea 

T A.P.L. căreia i-a fost 
trimis articolul nu a bine
voit să informeze opinia 
publică hunedoreană asu-

Oameni certați 
cu ordinea 

și disciplina 
cercetărilor întreprin-pra 

sc și a măsurilor luate.
Conducerea T.A.P.L. 

are datoria să informeze 
oamenii muncii despre 
măsurile care au fost lua
te pentru ca cetățenii să 
fie serviți prompt și în con
diții igienice corespunză- 
toaic.

cum să transportăm peste 
40 m. c. nisip, mai mult 
de 10.000 bucăți cărămidă 
ce a fost demolată dintr-o 
clădire veche, 7 ni. c. 
cherestea și alte materia
le. Procurarea acestor 
materiale din resurse lo
cale și prin muncă vo
luntară, la care o contri
buție de scamă au dat-o 
colectiviștii Iacob M. A- 
lexandru, Șoimoși Ștefan, 
Fazekaș Iosif, Muntean 
Ștefan, Budai Daniel, Do- 
boli Alexandru (Feraru), 
Iaocb Ludovic, Budai Io
sif (Alexe), Muntean- Ște
fan și alții, ne va per
mite ca să construirii graj
durile la un preț de cost 
cît mai scăzut.

Atenția colectiviștilor 
din suburbia Răcăștie a 
fost îndreptată spre termi
narea cît mai graumca a 
tampaniei de treieriș. Da
torită măsurilor luate care 
au dus la buna folosire a 
capacității batozei, norma 
zilnică stabilită a fost de
pășită cu 1.000—1.200 kg. 
Odată cu treierișul, au 
fost luate măsuri pentru 
strîngera și înmagazina- 
rea seminței necesare și 
predarea întregii cantități 
dc grîu contractată cu 
stalul.

In ce privește pregătirea 
campaniei însămînțărilor 
de toamnă, trebuie să

Penfru fovarășe/e noastre

spunem că ea se desfă
șoară într-un ritm destul 
de încet. Deși borceflgul 
de pe o suprafață de 8 
ha. a fost cosit cu mai 
bine de trei săptămîni în 
urmă, totuși nu s-a trecut 
cu toate forțele la efec
tuarea arăturilor adînci 
de vară decît pe suprafețe 
foarte mici. Mulți dintre 
membrii colectiviști ca 
Szombat Ludovic, Faze
kaș Iosif (Balint) care 
fac parte din organizația 
de bază a suburbiei, Fa
zekaș Iosif (Bote.,, Bu- 
day Iosif lui Ladislau, 
Balaszi Ștefan care sînt 
membri în consiliul de 
conducere al gospodăriei 
și mulți alți colectiviști 
manifestă dezinteres față 
de arăturile adînci și se 
situează în urma celor
lalți membrii colectiviști.

Pentru reușita campa
niei agricole de toamnă, 
consiliul de conducere al 
gospodăriei este hotărît 
să ia măsurile cuvenite 
și să mobilizeze întreaga 
masă de colectiviști de a 
participa la efectuarea la 
timp și în bune condițiuni 
a tuturor lucrărilor care 
să asigure în anul viitor 
producții sporite de grîu 
la hectar. Totodată, mem
brii gospodăriei noastr: 
colective trebuie să înțe
leagă că tot ceea ce fac 
este pentru binele lor și 
al familiilor lor, pentru 
înflorirea tinerei noastre 
gospodării agricole colec
tive.

Cum întrejinem țesăturile 
din fire de relon?

IAGOB IOSIF 
președintele G.A.G. 

Răcăștie

vînt trebuie deter- 
experimental. In 

timp, trebuie luate 
pentru mărirea ca- 

încălzire a

IOSIF RADA
stația C.F.R. Hunedoara. 
Problema schimbării mer
sului trenurilor — după 
cum cereți în scrisoarea 
trimisă redacției — nu 
ponte fi soluționată decît 
dc către Direcția regională 
C.F.R. Timișoara. Adresa- 
ti-vă acestei direcții.

STOENESCU VA- 
SILE — bloc 28 O.M. Ne 
bucură faptul că ați infor
mat ziarul cu lipsurile ce 
există în blocul unde lo
cuiți. Pentru anumite com
pletări necesare materialu
lui vă rugăm să treceți 
pe la redacție.

POP MIRCEA — 
bloc 37 O.M. In legătură 
cu cele semnalate de dvs. 
în scrisoarea adresată re
dacției, noi am mai publi
cat asemenea materiale. 
Așteptării să ne mai 
eți și despre alte 
bieme.

seri 
pro

E--u COLECTIVUL 
CHiPEI DE FOTBAL — 
secția reparații electrice. 
Situația relatată în scri
soarea trimisă ziarului se 
cunoaște de forurile com
petente și ea se află în 
curs de rezolvare.

In țara noastră este in 
continuă creștere produc
ția țesăturilor din fire 
de relon sută la sută și 
mixte din relon de mă
tase, celofibră, bumbac. 
Țesăturile . din fire de 
relon au un aspect fru
mos, atrăgător și prezin
tă o serie de avantaje 
la purtare care se dato- 

j rcsc proprietăților pe ca- 
i re le are materia primă 
i cum este rezistența ma

re, elasticitatea, rezis
tența la îndoiri repetate, 
o greutate specifică re
dusă, ușurință 
tare și uscare 
litaie.

Pentru a 
bună stare aceste însu
șiri ale țesăturilor din re
lon precum și a fesătu- 

i

de spă
și durabi-

păstra în

rilor mixte, este necesar 
ca spălarea, călcarea și 
uscarea acestora să se 
facă respectindu-se anu
mite condițiuni-. Astfel, 
spălate in apă călduță 
se va evita întrebuința
rea săpunurilor de toale
tă colorate sau a săpu
nurilor prea leșioase ca
re pot modifica nuanța 
culorilor. Este indicată 
întrebuințarea apei de 
ploaie, a fulgilor de să
pun sau a săpunului de 
bărbierit, iar după Spă
lare se clătesc in apă 
rece. Aceste articole 
usucă cu ușurință și 
necesită o stoarcere 
nergică. De aceea 
string doar în mină
într-o cirpă ’curată și se

se 
nu
e-
se

sau

așează pe o suprafață 
netedă. Se pot pune la 
uscat șt pe sfoară, atîr- 
nate pe umerașe sau su
porturi, dar numai la 
umbră. Este contraindi
cată uscarea directă pe 
sobe, radiatoare, calori
fere ca și expunerea lor 
la soare.

De obicei nu esfe ab
solut necesară călcarea 
acestor articole, iar in '
cazul cind această ope
rație trebuie totuși făcu- (
tă se folosește fierul nu 
prea cald și nu se va i
călca direct ci peste o i
cirpă udă. In cazul fia- I
retor de călcat cu ter- 1
moregulator, temperatura 
se potrivește în dreptul 
indicației perlon, nylon, .
etc. ,



pe locuri 
competițiile

FRUMOASA COMPORTARE 
•A SPORTIVILOR DIN R.P. ROMÎNĂ 
*

__
Au trecut trei zile de 

întreceri din cadrul celei 
de-a XVlI-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de la Ro
ma. Peste 8.000 de spor
tivi din 87 de țări (record 
de participare) își dispută 
onoarea de campioni olim
pici.

La Roma este prezentă 
și delegația de sportivi a 
Republicii Populare Ro- 
mîne. încă din primele 
întreceri, sportivii care re
prezintă culorile patriei 
noastre au realizat victo
rii în etapele preliminarii 
la toate ramurile sportive 
la care au participat și 
s-au calificat 
fruntașe în 
încheiate.

In proba ciclistă de 100 
km. contracronometru pe 
echipe, cei patru alergă
tori romîni Gabriel Moi-
cearlu, Ion Cosma, Ludo
vic Zanoni și Aurel Șe- 
laru și-au înscris numele 
pe tabela de onare a Jocu
rilor Olimpice reușind să 
se claseze cu timpul de 
2 h., 20:18 pe locul al șa
selea între 32 de echipe 
participante, depășind for
mațiile unor țări ca Fran
ța, Spania, Elveția, Bel
gia, R.P. Polonă etc. In 
proba de 1.000 ni. cu 
start de pe loc, ciclistul 
Ion loniță, a stabilit un 
nou record al R. P. Ro- 
mîne cu timpul de 1:10,91,

O bună comportare o 
au și reprezentanții noș
tri la caiac-canoe. Leon 
Rotman (canoe simplu 
1 000 m.), Dumitru Ale- 
xe—Igor Lipalit (canoe 
dublu 1.000 m.) Vernescu, 
Anastasescu, Sideri, Todo- 
rof (ștafeta masculină

Primii iaureați 
ai Olimpiadei

Ciclism. 100 km. 
Contfa-efonometrU pe e- 
chipe: ITALIA (A. Bai- 
letti, O. Cogliati, G. For- 
noni, L. Trape), campioa
nă olimpică — 2 h. 14:33.

— Ciclism 1.000 m. ctt 
start de pe loc: SÂNTE 

GAIARDONI (Italia), 
campion olimpic — 
1:07,27 (nou record mon
dial).

— înot 100 m. liber 
bărbați; JOHN DEVITT 
(Australia) campion olim
pic 55,2 sec. (nou re
cord olimpic).

*“ Sărituri de pe tram- 
bulină femei: INGRID 
KRAMER (R. D. Germa
nă) campioană olimpică 
— 157,8 p,

— 200 m. bras femei: 
ANITA LONSBROUGH 
(Anglia) campioană olim
pică — 2,49,5 (nou re
cord mondial),

— Proba de tandem 
(Ciclism) a fost cîștigată 
dc echipa Italiei. 

caiac simplu 4x500 rn.) 
Maria Szekely — Elena 
Lipalit (caiac dublu fe
mei) își vor disputa as
tăzi întîietatea în întrece
rile finale cu cei mai buni 
caiaciști și canoiști ai lu
mii, după ce vineri și sîm- 
bătă au întrecut în serii, 
semifinale și recalificări 
mulți sportivi de valoare.

La box, Mircea Dobres- 
cu (cat. muscă) a făcut 
o frumoasă impresie între- 
cînd net la puncte pe 
brazilianul Neves și pre
sa de specialitate îl dă 
ca favorit la categoria 
sa iar Constantin Gheor
ghiu a învins tot la punc
te pe Williams (Ghana), 
în cadrul categoriei pană. 
La lupte clasice. Dumitru 
Pîrvulescu (cat. muscă), 
a întrecut la puncte pe

Toate jocurile amicale 
disputate pînă acum la 
Hunedoara au fost, cum 
este și firesc, conduse de 
arbitrii din localitate. A- 
ceasta a dat posibilitatea 
de a verifica și gradul de 
pregătire a arbitrilor. Dat 
fiind faptul că pînă la 
începerea campionatului 
au mai rămas doar puți
ne zile, arbitrii din ora
șul nostru trebuie să se 
pregătească mai intens.

La această concluzie se 
ajunge dacă analizăm 
partidele conduse pînă a- 
cum. Vom da cîteva e- 
xemple din partida de 
ieri, care au darul să în
tărească afirmația noa
stră. In primul rînd, cei

DIN NOU DESPRE ATLETISM
Secția de atletism a 

clubului sportiv „Corvi- 
nul“ a devenit datorită 
rezultatelor bune obținute 
de atleți, din ce în ce 
mai cunoscută. La con
cursurile interne tinerii 
atleți hunedoreni au rea
lizat performanțe foarte 
bune amintite la timp de 
presa de specialitate. Toc
mai datorită acestor re
zultate de multe ori atle- 
ții au fost chemați să re
prezinte cuioriie patriei în 
întîlnirile internaționale 
unde s-au comportat cît 
se poate de bine,

In întîlnirile de juniori 
R. P. Bulgaria — R. P. 
Romînă disputate nu de 
mult la Ruse, tinerii atleți 
hunedoreni au ocupat 
locuri fruntașe. Aruncăto
rul de ciocan Karoly s-a 
situat pe primui loc în 
proba sa, loan Ferencz, 
concurînd la două probe 
— 400 m, și 400 m. g. 
a ocupat la prima locul. I 
iar la 400 m,g. locul II, 
Dinu Drăgan s-a clasat 

Vilson J. Richard (S.U.A.) 
și prin tuș pe campionul 
turc Gedik ; Mihail Schultz 
(cat. 62 kg.) a învins 
prin tuș pe Don George 
(Australia), și apoi pe 
Jean Schintgen (Luxem
burg), iar Gheorghe Po- 
povici, tot prin tuș pe 
Ishikiră (Japonia).

La categoria 73 kg. 
reprezentantul R. P. Ro- 
mîne V. Bularca a termi
nat la egalitate cu puter- 
nieul luptător bulgar K. 
Todorov, la categoria 79 
kg. I. Țăranu a 
prin tuș pe Aomi 
nia), iar Gheorghe 
tru (categ. 67 kg.) 
dat la puncte în fața ju- 
goslavului Martinovici.

Seara tîrziu, boxerul 
Vasile Neagu, luptătorii 
Gheorghe Dumitru, Vasile 

învins 
(Japo- 
Dumi- 
a ce-

Mai multă afenfie arbitrajelor
trei arbitri n-au fost a- 
tenți la fazele de ofsaid. 
După ce au lăsat nesanc
ționată o poziție clară, din 
care s-a marcat un gol, ei 
au început să oprească 
jocul pentru ofsaiduri i- 
maginare. Apoi, ei au a- 
preciat dc multe ori gre
șit jocul bărbătesc, sanc- 
ționînd și dînd decizii e- 
ronate care au dus la e- 
nervarea jucătorilor și a 
spectatorilor.

La ședința din 1 sep
tembrie, comisia de arbi
trii trebuie să pună în 
discuție felul în care au 
fost conduse ultimele 
jocuri. Concluziile trase 
să se reflecteze în arbi
trajul competent, autori-
- -------------*>♦♦♦----------------  

de asemenea pe locul II 
la săritura în lungime cu 
o performanță de 6,90 m. 
Aceiași atleți au obținut 
rezultate valoroase și în 
meciul triunghiular de la 
Constanța dintre reprezen
tativele țării noastre, Po
loniei și Cehoslovaciei. 
Așadar, o secție cu multe 
elemente de valoare.

Cu atît pare mai ciuda
tă poziția pe care se si
tuează clubul sportiv Cor- 
vinul care neglijează com
plet organizarea unor con
cursuri și pentru spectato
rii din orașul nostru. Pî
nă acum ei invocau drept 
scuză lipsa unei piste bu
ne de concurs. Dar acum 
ce i mai împiedică ? La 
noul stadion se află o 
pistă bună care permite 
desfășurarea unor con
cursuri de amploare.

Pe bună dreptate se în
treabă iubitorii acestui 
frumos sport, cînd se vor 
organiza și la Hunedoara 
concursuri de atletism?

Sîntem de acum în luna 
septembrie 1 se va încheia 

Bularca și Ion Țăranu 
și-au întrecut adversarii în 
întîlnirile susținute, iar 
luptătorul I. Cernea a ter
minat Ia egalitate cu re
prezentantul R. P. Unga- 
rej

Echipa noastră de polo 
pe apă după ce a fost în
trecută în scrii de repre
zentativa Italiei (una din 
favorite) cu 3—4, a termi
nat învingătoare în fața 
formației R.A.U. cu 5—0 
și Japoniei cu 4—1, in- 
trînd în turneul final, un
de, după forma arătată, 
se așteaptă să obțină și 
alte rezultate de valoare. 
Un alt sportiv al nostru, 
brasistul Mihail Mitrofan, 
a realizat în serii 2.41.8 
și s-a clasat în semifinala 
probei de 200 in. bras.

tar, pe care îl vor prac
tica pe viitor.

Nu ar fi rău, dacă s-ar 
mai face o verificare a 
cunoștințelor arbitrilor. 
Pentru că așa cum au ar
bitrat pînă acum, se pare 
că aceștia au cam uitat 
cum se aplică regu'imen 
tul de joc. De asemene--1 
unii arbitri nu sînt p • :gă- 
ti)i nici din pune; de ve 
dere fizic. Și din această 
cauză, se deplasează greu 
p: teren, conduc de la 
distanță.

Sînt probleme pe care 
arbitrii pot și trebuie să 
le rezolve în cel mai scurt 
timp. Campionatul bate la 
ușă.

oare și acest an cu ace
lași bilanț negativ ca în 
1959 — nici un concurs ? 
Ziarul nostru a mai sem
nalat această lacună, dar 
clubul sportiv „Corvinul" 
a continuat să neglijeze 
concursurile atletice.

Se așteaptă din partea 
clubului sportiv Corvinul 
măsurile care se impun 
pentru lichidarea acestei 
situații complet nesatisfă
cătoare.

Ședință 
cu arbitri

In vederea reluării cam
pionatului de fotbal, co
misia orășenească de fot
bal convoacă toți arbitrii 
de fotbal la o ședință în 
care se vor analiza sarci
nile care stau în fața ar
bitrilor pentru buna des
fășurare a campionatului.

Ședința va avea loc în 
ziua de 1 septembrie 
106O.

In joc de verificare:
Corvinul—Aurul Brad 7—1 (4—0

A mai rămas o săptă- 
mină pină la deschiderea 
sezonului competițional de 
fotbal. Corvinul, care in 
ediția trecută a campiona
tului a cîștigat dreptul de 
a participa la întrecerile 
din cadrul categoriei A, 
va juca acasă in pruna 
etapă cu Știința Cluj. In 
fața partidelor grele și 
pline de răspundere care 
ii așteaptă, jucătorii noș
tri și-au intensificat pre
gătirile. Astfel, joi 25 au
gust au intilnit la brad 
echipa Aurul, proaspătă 
divizionară B, pe care au 
întrecut-o cu 2—1. Bră- 
denii au jucat neașteptat 
de dur, ceea ce a costat 
accidentarea a doi dintre 
jucătorii Corvinului, An-' 
ton și Zanca. Ieri, ^fotba
liștii hunedoreni au pri
mit, în revanșă, vizita 
adversarilor lor de joi. 
După un joc pe care l-a 
avut mai tot timpul la 
discreție, Corvinul a ter
minat învingător : 7—1
(4—0).

Au jucat următoarele 
formații:

AURUL : Zamfir — 
Manole, Gr iz, Bicu — Fi- 
rică, Petreanu — Șlet, 
Mihalache, Dulă, Priaps, 
Murzacu.

CORVINUL: Radu -

Primele jocuri din campionatul regional
La 4 septembrie va în

cepe și campionatul regio
nal de fotbal. Cele 26 de 
echipe au fost împărțite 
in două serii. Orașul nos
tru are 3 echipe înscrise 
in această competiței: 
Șantierul—I.C.S.H., A. S. 
Corvinul și Corvinul II —* 
formată din jucătorii de 
rezervă ai echipei de cate
goria A. Publicăm primele 
4 etape din seria l-a. ;

ETAPA I-a 
din 4 sept. 1960

Minerul Petrila — Pa» 
rîngul Lonea; Rapid De
va—C.F.R. Simeria; Re
tezatul Hațeg — A. S. 
Corvinul Hunedoara ; Mi
nerul Ghelar — Șantierul

Pentru buna desfășurare a întîlnirilor sportive
In vederea începerii 

campionatului categoriei 
A la fotbal, membrii sus- 
ținători ai C.S. Corvinul 
vor avea acces la stadion 
respectind următoarele 
condiții:

— Cotizația de membru 
al clubului să fie achitată 
la zi.

— Responsabilii din 
secțiile C.S.H., I.C.S.H. și 
alte întreprinderi vor pri
mi in schimbul cotizațiilor 
încasate taloane valabile 
pentru iniîlnirile de cam
pionat din luna respec
tivă

intrarea la stadion

Niculescu II, Nacu, Coiciu 
— Molnar, Tătaru — Pop, 
Constantinescu, Zapis, 
Radu Tudor, V at ani.

Au înscris Zapis (4), 
Radu Tudor (2) și Va- 
tani.

Așa cum am spus, gaz
dele au dominat majori
tatea timpului și au în
scris șapte goluri frumoa
se, bine lucrate (credem, 
totuși, că la marcarea 
celui de al doilea punct, 
Zapis a plecat din po
ziție de cjsaid, nesancțio
nată de arbitrul Pop C.). 
In condițiile acestei domi
nări aproape permanente, 
(cu excepția unui sfert de 
oră, la începutul reprizei 
a doua, cînd hunedorenii 
au slăbit ritmul), nu se 
pot face decit aprecieri 
favorabile asupra compor
tării de ansamblu a echi
pei noastre. Compartimen
tul care a dai cel mai 
bun randament a fost, 
fără îndoială, înaintarea. 
Observația aceasta priveș
te și eficacitatea chintetu- 
lui ofensiv hunedorean, 
realizărilor a șapte puncte 
(fapt care demonstrează o 
preocupare sporită pentru 
șuturile la poartă și o 
mai mare precizie a aces
tora) dar și in orientarea

♦♦♦♦

Hunedoara ; Victoria Că- 
lan — Minerul Lupeni ; 
Minerul Vulcan — Mine
rul Aninoasa; Horea 
Cristur, stă.

ETAPA Il-a 
din 11 sept. 1960

Horea Cristur — Rapid 
Deva ; Parîngul Lonea — 
Retezatul Hațeg; C.F.R. 
Simferia — Minerul Ghe
lar ; A.S. Corvinul Hune
doara — Victoria Călan; 
Șantierul Hunedoara — 
Minerul Vulcan; Minerul 
Lupeni — Minerul Ani
noasa | Minerul Petrila, 
stă.

ETAPA IlI-a 
din 18 sept. 1960

Retezatul Hațeg — Mi
nerul Petrila; Minerul

---------- »♦♦♦-----——

se face prezenlind carne
tul U.C.F.S. și talonul 
respectiv la agenția

O.N.T. (lingă Pronosport) 
in cursul săptăminii, pri
mind in schimb bilete de 
intrare șt ’’locul asigurat 
la tribuna I-a. Aceste bi
lete se eliberează pentru 
membrii susținători numai 
la agenția din oraș care 
este deschisă zilnic înce- 
pind de luni pină dumi
nică orele 14, conform 
programului afișat la a- 
genție.

Posesorii de tichete pen
tru tribuna oficială și tri
buna I-a sector D. își 

generală atacul Corvinult 
a dovedit maturitate. Cor 
stantinescu și Vatani i 
încadrează bine in joci 
echipei (cu excepția uni 
joc adesea prea persona 
al celui dinții și unei pru 
dențe prea mari, dar ex 
plicabile, a celui de-a 
doilea), iar Zapis și Radi 
Tudor au muncit și mul 
și cu folos. Pop a păru 
dezorientat. Mai greu sin 
de făcut evidențteri in a 
parare. Dintre halfi, Mol 
nar a depus o activitati 
laborioasă (deși nu tot
deauna ordonată), iar Tă- 
iaru nu pare bine pus la 
punct. Fundașii au avut 
puțin de lucru. Punctul 
Bradului a fost inscris 
din penalti, acordat de 
justețe, în urma unui atac 
răzleț pe stingă, oprit ne
reglementar în careu de 
Niculescu II.

Joi 1 septembrie, Cpr- 
vinul întilnește formezi 
Dicsgijor din R. P. Un
gară. Fste o partidă grea, 
formația din U ngaria 
prietenă avind o valoare 
cunoscută, un potențial de 
joc ridicat. Ca ultimă re
petiție înaintea începerii 
sezonului oficial de fotbal, 
jocul este așteptat cu 
mult interes. î

Ghelar — Horea Cristur ; 
Victoria Călan — Parîn
gul Lonea; Minerul Vul-’ 
can — C.F.R. Simeria ; 
Minerul Aninoasa -oAA.S. 
Corvinul Hunedoari^Mi- 
ncrul Lupeni — Șantierul 
Hunedoara; Rapid Deva, 
stă,

ETAPA IV-a 
din 25 sept. 1960

Rapid Deva — Minerul 
Ghelar; Minerul Petrila 
— Victoria Călan; Horea 
Cristur — Minerul ’ Vul
can ; Parîngul Lonea — 
Minerul Aninoasa ; G.F.R. 
Simeria — Minerul Lu
peni ; A.S. Corvinul Hu
nedoara — Șantierul Hu
nedoara ; Retezatul Hațeg, 
stă.

vor procura de asemenea 
bilete de la agenția 
O.N.T. în cursul săptă
minii.

Toate măsurile acestea 
au fost luate in scopul 
evitării aglomerației la 
casele de la stadion in 
zilele meciurilor de cam
pionat.

Pagină redactată 
de

M. Neagu 
M. Enescu
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