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Priletâri din toate țările, Znifisdl Comunicatul cu privire la încetarea 
din viată a președintelui Wilhelm Pieck

BERLIN (Agerpres). — 
La Berlin a fost dat pu
blicității un comunicat în 

care se anunță că preșe
dintele Republicii Demo
crate Germane, Wilhelm 
Pieck, a încetat din viață 

la 7 septembrie ora 8,55. 
La 4 septembrie se sem

nalase o slăbire bruscă a 
activității cardiace, com
plicată ulterior de o con
gestie pulmonară. Cu toa
te că temperatura scăzuse, 

slăbirea activității cardia
ce nu a putut fi preîn- 
tîmpinată.

Moartea a survenit ca 

urmare a încetării activ! 
lății cardiace și a circu
lației sîngelui.

Comunicatul cu privire 
la încetarea din viață 
a președintelui Wilhelm 
Pieck a fost semnat de 
prof. T. Brugsch, prof. 
H. Witbrodt, dr. E. Hei- 
nike și dr. W. Korner,

■

Necrologul consacrat memoriei lui Wilhelm Pieck
BERLIN (Agerpres). — A.D.N. 

transmite :
Comitetul Central al Partidului 

Socialist Unit din Germania, Consi
liul de Miniștri al R. D. Germane, 
Camera Populară a R.D.G. și Fron
tul Național al Germaniei Demo
crate au dat publicității necrologul 
consacrat memoriei Președintelui 
Republicii Democrate Germane, Wil 
helm Pieck.

BERLIN, 7 septembrie.
Cel mai scump fiu al națiunii 

germane, președintele Wilhelm Pieck, 
a închis ochii pentru totdeauna. Co
mitetul Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, Consiliul 
de Miniștri al R. D. Germane, Ca
mera Populară a R. D. Germane 
și Consiliul Național al frontului 
Național al Germaniei Democrate 
anunță cu adîncă tristețe și durere 
această grea pierdere a poporului 
german. O viață măreață pusă în 
slujba clasei muncitoare, în servi
ciul Germaniei, al păcii și socia
lismului, viața unuia dintre cei mai 
de seamă oameni ai poporului ger
man a luat sfîrșit. Cu șase de
cenii și jumătate în urmă, ucenicul 
de tîmplar Wilhelm Pieck s-a în
cadrat în mișcarea muncitorească 
organizată și s-a alăturat Partidu
lui Social Democrat. Steagul roșu 
al socialismului pe care l-a ridicat 
încă la mijlocul celui de-al X-lea 
deceniu al secolului trecut el nu l-a 
lăsat să coboare niciodată. El a 
împărtășit greutățile cu frații săi 
de clasă în aîe căror prime rîndttrî 
a luptat pînă cînd în Germania ră
săriteană proletariatul oprimat a 
devenit clasă muncitoare victorioasă 
și pînă cînd din muncitor urmărit 
și hărțuit el a devenit primul pre
ședinte al primului stat german paș- 
nic al muncitorilor și țăranilor. 
Multe generații de muncitori ger- 
mani au luptat pentru eliberarea 
oamenilor muncii fără a putea ve
dea înfăptuirea acestui țel. Lui Wil 
helm Pieck, care a crescut în con
dițiile legii lui Bismark despre so
cialiști, i-a revenit sarcina de a 
conduce în primele rîndurî lupta 
pentru cauza poporului. încă îna
inte de războiul mondial din 1911- 
1918 Wilhelm Pieck a făcut parte 
dinți e reprezentanții cei mai de 
frunte ai aripei stingi a social de
mocrației germane, care a luat 
neînfricat poziție împotriva impe
rialismului german și s-a opus for
țelor celor mai întunecate care au 
tîrît poporul nostru în prăpastia 
războiului. Atunci cînd a izbucnit 
cumplita nenorocire și cînd milioa
ne de muncitori au murit în tran- 
șeele Europei pentru ca marii capi
taliști să împartă din nou lumea, 
Karl Liebknecht, Roza Luxemburg, 
Franz Mehring, Klara Zetkin, Wil
helm Pieck au rămas fideli cauzei 
internaționalismului proletar. In bez
na primului război mondial, el a 
fost unul dintre acei care au lu
minat calea clasei muncitoare ger
mane. El a activat ca unul dintre 
cei mai capabili organizatori și agi

tatori ai Uniuni! Spartakus și a în
ceput lupta Împotriva bandelor mi- 
litariștllor, profitorilor de război și 
acoliților lor, acționînd ca un pa
triot în adevăratul înțeles al cuvin- 
tului. Urmăririle, arestările și în
chisoarea nu l-au putut infringe. 
Atît prin cuvîntul, cît și prin scri
sul său, el a luptat pentru răstur
narea celor vinovați de război, ce
lor care au provocat nenorociri na
țiunii noastre. El a luptat pentru 
pacea popoarelor.

Atunci cînd imperialismul german 
s-a prăbușit din punct de vedere 
militar și cînd muncitorii și sol
dați! s-au ridicat în cadrul revolu
ției din noiembrie 1918, Wilhelm 
Pieck, ca membru al conducerii 
Uniunii Spartakus a depus o muncă 
titanică pentru a salva Germania 
de rușine și nenorocire, pentru a o 
elibera de iuncheri, de capitaliștii 
îmbogățiți în urma înarmării și de 
generalii lor. In momentul acela 
aceasta era cerința socială și na
țională. Ea nu a fost Îndeplinită 
și de aceea Republica de la Weimar 
a deschis drumul fascismului. Tră
darea socială și națională a repur
tat o victorie asupra revoluției și 
Wilhelm Pieck a scăpat cu greu de 
la încercarea de asasinat, căreia 
i-au căzut jertfă Karl Liebknecht și 
Roza Luxemburg. De la crearea 
Partidului Comunist din Germania, 
Wilhelm Pieck a făcut parte din 
conducerea acestui partid. Partidul 
l-a trimis pe încercatul activist- 
muncitor — care încă In 1906 a 
fost deputat al Parlamentului din 
Bremen și secretar al Partidului 
social democrat din orașul Hanse 
— în Consiliul municipal al Berli
nului, în Landtagul și Consiliul de 
Stat, ți în Reichstag. In cursul ce
lor 14 ani de existență a Republicii 
de la Weimar, Wilhelm Pieck, ca 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Germania 
condus de Thălmann, și-a consa
crat toate forțele și tot talentul său 
pentru ca prin crearea Frontului 
unit al partidelor muncitorești din 
Germania și al sindicatelor din 
Germania să întărească forțele anti
fasciste ale păcii și să împiedice 
venirea la putere a nazismului dor
nic de războaie. însuflețit de mă
rețul exemplu al Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, Willielm 
Pieck a fost un vestitor al adevă
rului despre Rusia Sovietică, el și-a 
îmbogățit profundele cunoștințe 
marxiste prin studierea și aplicarea 
leninismului, a proclamat necesita
tea prieteniei dintre popoarele ger
man și sovietic. Internaționala co
munistă l-a ales pe Wilhelm Pieck 
în 1928 ca secretar și membru al 
Comitetului Executiv. Ajutorul roșu 
internațional l-a ales pe neobositul 
luptător al proletariatului, pe orga
nizatorul activității pentru spriji
nirea muncitorilor persecutați și a 
rudelor lor, ca președinte de onoare.

Capitaliștii monopoliști ai Germa
niei, iuncherii și generalii, încurajați 
de politica de coaliție anticomunis

tă a conducătorilor Partidului so
cial-democrat, i-au transmis puterea 
lui Hitler. In întunericul barbariei 
fasciste a răsunat avertismentul 
lui Ernst Thălmann: „Hitler — în
seamnă războiIn Palatul Spor
turilor din Berlin, cu 72 de ore 
înaintea incendierii Reichstagului, 
Wilhelm Pieck a lansat încă un 
apel, pentru unirea tuturor anti
fasciștilor. După arestarea lui Ernst 
Thălmann el a fost ales președinte 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Germania. Mer- 
gind pe drumul lui Ernst TliâF 
mann, el a luptat pentru unirea 
tuturor adversarilor lui Hitler și 
pentru salvgardarea păcii. Este una 
din tragediile poporului nostru că 
atunci nu s-a impus voința condu
cătorilor dezinteresați ai muncito
rimii, ci egoismul și necinstea im
perialiștilor germani lacomi după 
pradă și cuceriri.

In perioada dezlănțuirii celui 
de al doilea război mondial Wilhelm 
Pieck a condus din nou neobosit ca 
și cu un sfert de secol în urmă 
lupta Partidului Comunist din Ger
mania împotriva războiului impe
rialist. întotdeauna și pretutindeni, 
în întrunirile cu activiștii social- 
democrați sau cu scriitori renumiți 
ai Germaniei, sau, mai tîrziu, cu 
prizonierii foști soldați și ofițeri ai 
Wehrmachtului, W'ilhelm Pieck a 
proclamat principiul colaborării tu
turor antifasciștilor în lupta împo
triva regimului hitlerist, pentru a 
preîntîmpina catastrofa Germaniei. 
In calitate de internaționalist so
cialist el a luptat împotriva incen
diatorilor războiului agresiv, împo
triva criminalilor din fruntea gu
vernului, împotriva statului major 
și concernelor. El a făcut apel la 
bărbații și femeije germane, la sol- 
dații din tranșee și Ia prizonierii 
de război, să sprijine poporul șl 
patria.

După zdrobirea armatelor hitleris- 
te de către glorioasa armată sovie
tică și aliații ei s-a realizat în ră
săritul Germaniei jnult rîvnitul țel 
evocat în lagărele de concentrare 
fasciste: a fost creat un partid 
marxist-leninist Unit ca garanție 
pentru eliberarea clasei muncitoare, 
a țărănimii și intelectualității, ca 
garanție pentru renașterea națiunii 
germane. Lui Wilhelm Pieck, care 
întruchipa bunele tradiții ale vechii 
mișcări muncitorești germane a lui 
August Bebel, împreună cu expe
riența revoluționară a stîngii ger
mane șl a Partidului Comunist din 
Germania îi revine meritul nemu
ritor de a-și fi dat o contribuție 
hotărîtoare la crearea, în 1946, a 
partidului unit al clasei muncitoare 
germane. El va intra pentru tot
deauna în istoria germană ca omul 
care a învins în mod strălucit sci
ziunea provocată de conducătorii 
oportuniști ai partidului social de
mocrat, ca făuritor al unității cla
sei muncitoare germane. Lui îi re
vine un rol de frunte în crearea 
blocului partidelor antifasciste-demo- 
erate și în unirea tuturor forțelor 

creatoare în Frontul Național al 
Germaniei democrate.

Cînd, ca răspuns la crearea de 
către puterile occidentale și a la
cheilor lor de la Bonn a statului 
separat occidental, a fost înființai 
primul stat german, iubitor de pace, 
poporul nostru l-a ales pe Wilhelm 
Pieck, încercatul și neobositul luptă
tor, pe socialistul matur, ca pre
ședinte al Republicii Democrate 
Germane. Numele și activitatea pre
ședintelui Wilhelm Pieck au deve
nit în întreaga lume simbolul unei 
Germanii noi, mai bune, care nu 
mai are nimic comun cu fasciștii 
și militariștii, cu iunkerii și mag
nații concernelor, și cu tendințe ex
pansioniste nefaste. Datorită aces
tui fapt Republica Democrată Ger
mană a cucerit milioane de prie
teni în întreaga lume.

Ca o realizare supremă a năzu
ințelor vieții sale, Wilhelm Pieck a 
putut să joace un rol de frunte în 
înființarea și dezvoltarea Republicii 
Democrate Germane, într-un mo 
ment de cotitură pentru istoria Eu
ropei și să participe la construirea 
socialismului în patria întemeieto
rilor acestuia.

Wilhelm Pieck a întruchipat în 
persoana sa pe muncitorul german 
cu conștiință de clasă, pe socialis
tul, revoluționarul și patriotul ger
man. El a întruchipat lupta antiim- 
perialistă în Germania secolului 
nostru. Cu bogatele sale cunoștințe 
și elanul său revoluționar, cu sfatul 
său chibzuit și fapta sa eficace, 
Wilhelm Pieck s-a aflat Întotdeauna 
acolo unde s-a dus lupta pentru o 
Germanic nouă. Virtutea și cinstea, 
înțelepciunea unei vieți îndelungate 
și Înflăcărarea pentru marile idei 
aîe omenirii, pentru renașeterea na
țională și socială a Germaniei s-au 
unit în acest om care s-a ridicat 
din rîndurile poporului nostru mun
citor și care s-a aflat pe frontul 
luptei titanice dintre forțele războ-

Comitetul Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 

WALTER ULBRIGHT: 
Consiliul de Miniștri al Republicii 

Democrate Germane, 
OTTO grotewohl:

MITING DE DOLIU
Sidefurgiștii, cons'tructorii și toți 

oamenii muncii din orașul Hune
doara au primit cu adlncă durere 
știrea încetării dir. viață a lui Wil
helm Pieck, președintele Republicii 
Democrate Germane.

îndurerați de marea pierdere, oa
menii muncii din Hunedoara s au 
adunat Intr-un mare miting de do
liu.

Adunarea de doliu la care au 
participat siderurgiștii și construc
torii din Hunedoara a fost deschisă 
de tov. Achim loan, președintele 
Comitetului de întreprindere din 
G.S.H. care a dat cuvîntul tovară
șului ing. Rădulescu loan. Vorbito
rul în cuvîntul său a evocat figura 
luminoasă a tovarășului Wilhelm 
Pieck. 

iului și forțele păcii, ca om de în
credere al poporului nostru, la pri
mul post al statului german iubitor 
de pace. Activitatea lui Willielm 
Pieck a întruchipat forța și capa
citatea clasei muncitoare d» a uni 
toate forțele democratice și iubitoare 
de pace ale națiunii în lupta pentru 
pace și socialism.

S-a rupt firul unei vieți pline de 
luptă, persecuții și sacrificii, al unei 
vieți glorioase și pline de victorii 
Durerea noastră se împletește cu 
mîndria de a fi avut în mijlocul 
nostru, în fruntea noastră un ase
menea om. Figura sa luminoasă, 
ideile și faptele sale fac parte in 
tegrantă din istoria Germaniei și a 
mișcării muncitorești internaționale.

Exemplul său va trăi și înaripa 
poporul, și înainte de toate tinere
tul, care a dat prietenului și părin
telui său întreaga sa dragoste, tine
ret căruia Wilhelm Pieck i-a dat 
marele exemplu al unei vieți de 
luptător, dedicată cu modestie și 
cinste, în mod dezinteresat și in
transigent păcii, socialismului și 
adevăratei prietenii cu poporut so
vietic.

Poporul german se înclină în 
fața ta : recunoștință, recunoștință 
veșnică, dragă prietene și tovarășe 
Wilhelm Pieck, pentru viața ta e- 
roică în slujba poporului muncitor, 
în slujba socialismului și a întregii 
națiuni germane. La sicriul tău, ju
răm să păzim ca lumina ochilor 
unitatea forțelor poporului și a 
clasei muncitoare, atît de deseori 
scindată de imperialism și retor 
mism și cucerită în cele din urmă 
în Republica Democrată Germană.

Steagul pe care moartea l-a smuls 
din mîinile încercatului muncitor 
președinte va fî preluat și purtat 
înainte de milioane de oameni, 
pentru triumful socialismului în 
Republica Democrată Germană, pen- 
tru victoria păcii în întreaga Ger
manie.

Camera Populară a Republicii 
Democrate Germane, 

Dr. JOHANNES DIECKMANN ;
Frontul Național 

al Germaniei Democrate, 
Prof. Dr. ER10H GORRENS

Luînd cuvîntul, furnalistul Comșa 
Alexandru, a arătat că muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de la secția 
Il-a furnale, împărtășesc sincer du
rerea oamenilor muncii din R. D. 
Germană, a întregului popor și Sînt 
alături de el în aceste clipe grele. 
Au mai vorbit tovarășii Vlaicu 
Nicolae, secretarul organizației de 
partid de la laminorul de 800 mm., 
Bocan Gheorghe, maistru instalator 
de la I.G.S.H., Dolha Viorica, elec
tricians din combinat și alții.

In aceste clipe — au arătat 
vorbitorii — noi exprimăm ală 
turi de întregul nostru popor soli
daritatea noastră cu oamenii mun
cii din R. D. Germană și luăm 
parte la durerea lor adîncă și le 
transmitem sincere condoleanțe.



Gospodarii taberei fruntașe IN LOC DE FOILETON

Raboiorul PĂPĂDIILIS PANAIT este apreciat 
de muncitorii și conducerea secției mecanice a 
combinatului, Datordă muncii pe care o depune 
realizează zilnic depășiri de plan Intre 30 și 
40 la sută.

Oricine vizitează pavi 
lioanele nr. 8 și 27 din 
tabăra de locuit O.T., ră- 

.mîne profund impresionat 
de curățenia exemplară 
care stăruie aief. Cum au 
devenit astfel pavilioanele 
amintite, nu-i greu. de. 
știut. Cu cîtva timp în 
urmă, între conducerile 
administrative ale tabere
lor din LC.S.H. s-a inițiat 
o întrecere socialistă, cu 
tema: „Măsuri pentru
crearea condițiilor optime 
de locuit muncitorilor din 
întreprindere". Pe baza u- 
nui plan de acțiune întoc
mit ulterior de serviciul 
cazare, oamenii au trecut 
la fapte... a

La sfîrșitul lunii trecu
te, cu ocazia unei consfă
tuiri de producție ce s-a 
ținut la clubul „Filimon 
Sîrbu" din O.T. comisia 
de urmărire a rezultatelor 
întrecerii a declarat tabăra 
O.T. fruntașă pe I.C.S.H. 
și i-a înmînat un steag. 
Acesta este un semn de 
prețuire a muncii gospo
dărești, dusă de o serie de 
locatari, printre care se 
numără muncitorii Gri vei 
Aristică, Rbtaru . Nicolae,

Nicolae Iacob și inulți 
alții.

Merită a fi subliniat a- 
pcrtlil adus de tovarășul 
Răduț Constantin, care s-a 
ocupat intens de moLili- 
zarea locatarilor la înfru
musețarea interioară și ex
terioară a taberei. Au 
fost amenajate zone verzi 
între pavilioane, s-au să
pat șanțuri noi de scurge 
rea apei provenită din 
ploi, etc. De asemenea, 
s-a înlocuit cazarma- 
mentul vechi (cearșa-

furi, paturi, saltele, pă- 
,țuri, etc.), într-o serie 
de dormitoare ale • blocu
rilor nr. 2, 105, 111 și în 
pavilioanele nr. 6, 8, 11 
și 16. O înseipnată contri
buție la îngrijirea dormi
toarelor au adus-o și 
muncitoarele de la spălă
toria mecanică, care asi 
gură lenjeria curată ne
cesară schimbării paturi
lor la timp etc. Iată nu
mai citeva aspecte ale 
muncii gospodărești , ce 
s-a desfășurat în tabăra 
fruntașă.

“

Cei mai merituoși în partid
Organizația de bază de 

la laminorul bluming a 
manifestat în ultimul timp 
o mai mare preocupare 
față de creșterea rînduri- 
lor sale. O mărturie a a- 
cestui fapt o constituie 
numeroasele cereri de 
primire în rîndurile candi- 
daților de partid. Astfel, 
de la începutul anului și 
pînă în prezent, organiza
ția de bază a primit în 
rîndul candidaților de

partid 12 tovarăși. Prin
tre aceștia se numără lă
cătușul Manaf Gheorghe, 
manevrantul Neag Viorel, 
maistrul Zidaru loan, e- 
lectrîcienii Potinteu Ioan, 
Chițti Constantin, Colcer 
Remus și alții.

In aceeași perioadă, 8 
candidați de partid, căro
ra le-a expirat stagiul de 
candidat, au fost primiți 
în rîndul membrilor de 
partid.

,,Alpiniști ‘
‘ Si'derurgiștii hunedb- 
reni pe Ungă faptul că 
se bucură de un renu
me bine stabilit în rîn
dul fruntașilor in lupta 
peniru mai mult metal, 
au un necontestabil re
nume de sportivi. Este 
cunoscută în toată 
țara echipa „Corvinul", 
marea simpatie sporti
vă, a hunedorenilor, în 
timp ce echipele de 
handbal, box, volei, etc. 
își cuceresc iot mai 
mult locuri fruntașe în 
clasament.

Un lucru nu este cu
noscut decit de foarte 
puțini inițiați — prin
tre care serviciul meca- 

: nicului șef din combi
nat — și anume că la 
secția Il-a furnale avem 
o numeroasă echipă
de... „alpiniști" de for- ' Aceste

Din cine e formată 
această invincibilă echi
pă?. In primul rînd din 
toți lăcătușii și apaduc- 
tierii secției, șefi și 
maiștri de . schimb și 
chiar șeful secției deși, 
— în treacăt fie spus ■— 
e la o vîrstă la care a 
ieșit. de mult din rîn
dul juniorilor!

Ei,, și acum să vorbim 
puțin dc „antrenamen
tele" și „performanțele" 
încă neomologaie de 
U.C.F.S.

de forță
efectuarea urcușurilor 
pentru a se încadra cu 
reparațiile în timpul 
planificat și in special 
pentru reducerea timpu
lui de reparații. Atunci 
se văd rezultatele an
trenamentelor consec
vente și conștiincios?: 
să urci în virful furna
lului cu aparate de o- 
xigen — în loc de ruk- 
sucuri — să faci fel de 
fel de exchibiții ca tu
buri de oxigen în spate 
pe scările scurte în spi
re lă, să cobori cu ele 
goale, să urci cu altele 
l-iine, să . duci fund, 
răngi, țevi, tot feud di 
materiale, e un lucru 
pe care nu-l fac decit 
cei cu un îndelungat 
antrenament. Și așa și 
este.

I
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FILMUL SĂPTĂM1N11 O unitate T.A.P.L. exemplară
MAMELUCUL

De la 13—18 septembrie a. c„ in sala cine
matografului .Victoria", va rula filmul sovietic 
„Mamelucul". Producție recentă a studiourilor gru
zine, această nouă operă cinematografică aduce în 
fața spectatorilor o pagină din istoria zbuciumată 
a Gruziei feudale. Este povestea a doi copii ai 
uriâr oameni simpli, doi prieteni buni care cresc 
împreună, împărțind bucuriile și necazurile. Dar le
gile nemiloasei societăți feudale îi despart pe cei 
doi prieteni ', unul dintre el fiind răcit de un bei atot
puternic și crescut ca mameluc, soldat In garda sa 
personală. Destinele celor doi prieteni se vor mai 
încrucișa odată, cînd se vor afla față în față ca 
dușmani, în armate diferite, unul în rîndurile lup
tătorilor sultanului, celălalt în oastea lui Napoleon, 
în timpul expediției din Egipt.

Filmul „Mamelucul” a cărui regie o semnează 
D. Rbnddli este interpretat de un mănunchi de ac
tori talent ați, printre care D. Danelia, V. Djodfuâ, 
0 Koberidze, M. Lombar idze și alții.

ln vara acesiul an s-a 
deschis in Orașul nostru 
o nouă unitate T.A.P.L șt 
anume crama situată >n 
centrul orașului. Deși a- 
ceastă unitate are c exis
tență relativ scurtă, totuși 
renumele ei a trecut de 
mult hotarele Hunedoarei. 
Răsfoind condica de su
gestii și reclamata, din 
zecile de însemnări aflăm 
numai lucruri care fac 
cinste colectivului ce de
servește crama.

Iată Citeva dintre ele: 
„Că am luat o masă ex
celentă asta n-ar fi chiar 
atît de extraordinar. Dar 
faptul că am fost servit 
excepțional, cu dragoste 
și atenție, asia este im
portant și faptul merită 
să fie subliniat", semnea

ză Ion Lucian, artist la 
teatrul „C. Nottura" din 
București.

,Jn acest local — scriu 
tovarășii Jurca T., Budiș- 
teanu P. șt Toma L. sala- 
riați ai combinatului — 
am fost surprinși plăcut, 
de deservirea promptă, 
fără să mai vorbim des
pre calitatea preparatelor. 
De aceea, pe această cale 
aducem mulțumiri respon
sabilului localului too. 
Putici I. și a tuturor sa- 
lanaților de aici, ca Mu- 
zicaș Ș., Ștefani E., Mi- 
haica S.,Fiilop I.,Guli E. 
și Kovacs L Recomandăm 
conducerii T.A.P.L. ca a- 
ceastă unitate să fie cita
ră ca exemplu pe întregul 
trust, deoarece din expe
riența ci va avea de în

vățat și personalul celor
lalte unități din Hune
doara, și in mod deosebit 
cel dc la restaurantul 
„Corvinul".

Merită să fie subliniată 
și următoarea însemnare: 
„Aflîndu-ne în turneu la 
Hunedoara și servind ma
sa aici, aducem mulțumiri 
personalului cramei pen
tru buna deservire, pentru 
aspectul plăcut și pentru 
curățenia vădit vizibilă a 
acestei unități". Sub a- 
ceste cuvinte se pot des
luși semnăturile tovarăși
lor . Valeria Valentineanu, 
Dina Mihalcea artiști e- 
meriți ai R.P.R.ale artiș
tilor Radu Dunăreană, E- 
lena Aramă și mulți alții.C. PETRE

șef 
suri 
rea

sportive 
mecanic 

luat mă- 
repara-

„.antrenamen
te" durează de peste 4 
ani, adică de ia 4—5 
luni de la darea . in ex
ploatare a furnalului 5.

Și toate acestea nu
mai mulțumită faptului 
că — bine intenționat 
de sentimente 

serviciul 
nu a 

pentru
liftului cu care — 

spre deosebire de cele
lalte furnale — a fost 
înzestrat furnalul 5

Noi cei mai tineri gă
sim în aceste urcușuri 

Zilnic, lăcătușii și a- și coborișuri un mițloc 
paductierii de schimb
urcă pe scări întorio-
chiate la înălțimea de 
70 m„ plriă. la gîtul fur
nalului, executînd. revi- 

mici te par ații, 
( purtlnd în miini — în 
f loc de alpenștocuri — 
t ciocane, bar oase, chei 
| de diferite mărimi pen- 
f tru instalațiile de răcire 
y și instalațiile mecanice. 
5 „Antrenamentele", „Per- 
\ formanțele" se obțin c- 
( dată cu reparațiile cu- 
( rente sau accidentele 
f cînd se cere, viteză în

zii și

destul de plăcut de a 
ne antrena, dar țihțnd 
cont că în 
nostru de 
măi sini și 
au depășit vîrsta 
formanțelor, am 
pune o performanță de ? 
înălțime și serviciului ) 
mecanic șef al combina- S 
tulul și anume: să se \
ridice pină unde tre- J 
buie spre a pune în \
stare de funcționare <
tul de la furnalul

M. STER )
T. MERARU 5

colectivul 
„alpiniști" 
unii care 

per- 
pro-

CE ESTE PREȚUL DE COST
ți case suit cane reducerii lui

Prețul de cost este in
dicele sintetic cel mai im
portant, care caracterizea
ză activitatea unei între
prinderi. Reducerea pre
țului de cost are o impor
tanță, deosebită deoarece 
aceasta contribuie direct 
la sporirea acumulărilor 
necesare dezvoltării econo
miei naționale și la creș
terea necontenită a nive
lului de trai al oamenilor 
muncii.

Prin reducerea prețului 
de cost în industrie și a- 
gricullură, precum și a 
cheltuielilor de circulație 
în comerț se prevede ca 
în perioada planului de 6 
ani să se realizeze acu
mulări în-valoare de 80-82 
milioane de lei, ceea ce 
reprezintă peste 45 la 
sută din totalul investi
țiilor Ce se vor face în 
acești ani. Numai în in
dustria republicană, secto
rul hoiărîtor al economici 

noastre, se prevede ca în 
cei 6 ani prețul de cost 
să se reducă cu 15—16 
la sută.

Avîndu-se in vedere im
portanța deosebită pentru 
economia națională a re
ducerii sistematice a pre
țului de cost, este nece
sar ca fiecare om al mun
cii să cunoască temeinic 
ce este prețul de cost, 
care sînt elementele com
ponente ale sale, specifice 
locului de producție res
pectiv și care sînt căile 
concrete de reducere a 
prețului de cost.

In general cheltuielile 
materiale și bănești ale 
uuei întreprinderi care for
mează prețul de cost pot 
«ă fie împărțite în citeva 
grupe principale sau arti
cole de calculate cum se 
numesc în contabilitate și 
anume: .

1. Cheltuielile cu mate
riile prime și materialele 

directe (aici intră în 
principal materialele din 
care se fabrică produsul 
respectiv).

2. Salarii de bază direc
te, adică salariile plătite 
muncitorilor de bază pen

tru munca depusă la fa
bricarea produselor.

3. Cheltuieli cu întreți
nere și funcționare a uti
lajului, cum sînt cele pen
tru reparațiile curente, 
mijlocii și accidentale 
pentru materiale de uns, 
pentru energia electrică 
consumată direct în pro
cesul de producție etc.

4. Cheltuieli ‘ generale, 
ale secțiilor de fabrica
ție, unde intră salariile 
muncitorilor auxiliari și 
salariile personalului teh
nic și de conducere a 
secției, amortizarea agre
gatelor și clădirilor șl 

alte cheltuieli de întreți
nere a secției (iluminat, 
încălzit etc,).

5. Cheltuieli generale 
ale întreprinderii, unde in
tră salariile personalului 
de conducere a întreprin
derii, ale personalului ad
ministrativ, amortizarea 
clădirilor, cheltuieli pentru 
poștă, . telefoane, depla
sări, rechizite, protecția 
muncii, dobînzi și amenzi 
pe care le plătește între
prinderea etc.

Cheltuielile din grupele 
1 și 2 se numesc cheltu
ieli directe, întrucît sînt 
legate nemijlocit de pro
ducerea fiecărui produs în 
parte, iar cheltuielile din 
grupele 3, 4 și 5 se nu
mesc indirecte întrucît nu 
se poate stabili de la în
ceput, cît din aceste chel
tuieli s-au făcut pentru 
un anumit produs în par
te

Deosebirea importantă 

între aceste două feluri 
de cheltuieli este aceea, 
că în timp ce cheltuielile 
directe cresc sau se mic
șorează odată cu creșterea 
sau micșorarea produc
ției, cheltuielile indirecte 
rămîn aproximativ con
stante.

Desigur că, * pentru re
ducerea prețului de cost, 
atenția cea mai mare tre
buie acordată elementelor 
cu ponderea cea mai ma
re. dar aceasta nu în
seamnă că celelalte ele
mente trebuie neglijate. 
Trebuie să se urmăreas
că în general reducerea 
tuturor elementelor ce 
compun prețul de cost, 
numai în acest fel putîn- 
du-se obține o reducere 
însemnată a prețului • de 
cost.

Reducerea sistematică 
și continuă a prețului de 
cost creează premizele 
trainice pentru reducerea 
prețurilor de vînzare a 
produselor, deoarece la 
baza stabilirii prețului de 
vînzare a unui produs stă 
prețul său de cost cu 
care a fost realizat.

Numai așa au fost po
sibile reducerile' repetate 
de prețuri pe care Ie-a 

înfăptuit partidul și gu
vernul pentru creșterea 
nivelului de trai al oame
nilor muncii, precum și 
însăși îmbunătățirile adu
se salarizării intre anii 
1956—1959.

In documentele Son- 
greșului al IlI-lea al 
P.M.R. se arată eă re
ducerea prețului de cost 
are o importanță din ce 
în ce mai mare, odată cu 
creșterea volumului pro
ducției.

Scăderea prețului de 
cost cu numai 1 la sută 
în 1965, va însemna 
890.000.000 lei economii, 
față de 315.000.000 lei cît 
reprezenta scăderea cu 1 
la sută a prețului de cost 
in 1955.

In acest hn, reducerea 
prețului de cost cu numai 
1 la sută peste plan în 
industria republicană este 
echivalată cu 100.000 to
ne de laminate finite, 
1.500 tractoare, 200 strun
guri, 15.000 tone de ci
ment, 4.000 garnituri de 
mobilă, 4.000 de aparta
mente, 2.000.000 m2 țesă
turi de bumbac, 300.000 
perechi de încălțăminte 
de piele, 20.000 tone de 
zahăr și 4.000 tone de 

ulei luate la un loc.
Căile principale de re

ducere a prețului de cost 
în industrie sînt urmă
toarele:

1. Creșterea continuă a 
productivității muncii.

2. Reducerea consumu
rilor specifice de materii 
prime, materiale, combus
tibil, energie electrică etc.

3. Reducerea cheltuieli
lor generale ale secțiilor 
și întreprinderii.

Creșterea productivității 
muncii contribuie la re
ducerea mai multor ele
mente ale prețului de cost 
așa cum sînt:

— scăderea cotei sala
riilor pe unitatea de pro
dus (deși salariul mediu 
crește în mod corespunză
tor corelației ce trebuie 
să existe între creșterea 
salariului mediu și creș
terea productivității mun
cii ;

— scăderea cotei chel
tuielilor indirecte pe uni
tatea de produs.

Reducerea consumurilor 
specifice este una dintre 
cele măi importante căi 
pentru reducerea prețului 
de cost în care direcție 
trebuie dată — așa cum 
arată tov. Gh, Gheor»



AGITAȚIA VIZUALAIN SPRIJINUL PRODUCȚIEI
Organizațiile de partid 

din combinatul nostru a- 
cordă o deosebită atenție 
agitației vizuale urmărim! 
ca aceasta să devină un 
factor mobilizator, activ 
în atragerea tuturor mun
citorilor, inginerilor și 
tehnicienilor la îndeplini
rea și depășirea sarcini
lor de producție.

Astfel, organizația de 
bază de la noua oțelărie 
a pus un accent deosebit 
pe explicarea însemnătății 
economice a obiectivelor 
urmărite în întrecerea so- 
cialistă cum ar fi crește
rea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, 
realizarea de economii, 
micșorarea consumului 

specific de materii prime 
și materiale. Iată de 
pildă, în fața oțelăriei noi 
un interesant panou care 
arată în mod concret ce 
înseamnă reducerea nu
mai cu 1 la sută a pre
țului de cost pe tona de 
oțel : această reducere de 
I la sută înseamnă anual 
o economie de 6 milioane 
lei, ceea ce echivalează 
cu 15 blocuri de locuit a 

J|2 apartamente.

Preocupîndu-se de
plicarea importanței obi
ectivelor întrecerii socia
liste, organizația de partid 
s-a îngrijit totodată ca 
agitația vizuală de ia 
locul de muncă să aibă 
un caracter cît mai con
cret. In acest sens prezin
tă interes lozinca: 
lari, mărind 
utilizare cu 
metru pătrat 
calendaristică, 
planificat, vom da în 
cest an patriei 25.009 Ijo- 
ne oțel mai mult față de 
sarcina planificată"; sau 
o altă lozincă : „Oțelari, 
pentru creșterea indicilor 

j de utilizare cu 40 la sută 
a cuptoarelor, trebuie să 
frj^sîm mai rațional fon
dai ' calendaristic, prin 
mărirea durabilității pe 
campanie a cuptoarelor 
pînă la 300 șarje pe gră-

ex-

„Oțe- 
indicele de 
300 kg. pe 
vatră și zi 
față de cel

îîwHmmmmm****** > ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦

apoi o 
pentru 
consu-

trebuie

pro- 
acor-

ghiu-Dej — bătălia prin
cipală.

Pentru realizarea de e- 
conomii cît mai însemnate 
este necesar de la bun în
ceput să existe o norma
re științifică a tuturor 
consumurilor de maierii 
prime, materiale, combus
tibil și energie și 
luptă neîncetată 
reducerea acestor 
muri.

Pentru aceasta,
îmbunătățite procesele teh
nologice de fabricație și 
să se mărească randamen
tele agregatelor. De ase
menea este necesar să se 
micșoreze continuu 
centul de rebuturi, 
dîndu-se o atenție deose
bită calității produselor.

Este necesar să se ur
mărească înlocuirea, aco
lo unde este posibil și 
nu este în detrimentul 
calității, unor materiale 
mai scumpe cu altele mai 
ieftine și valorificarea la 
maxim a tuturor deșeuri
lor care în prezent se iro
sesc aruneîndu-se fără 
nici o întrebuințare.

Resurse importante pen
tru reducerea prețului de
cost prezintă și cheltuie-' 
Iile generale ale secțiilor •

tare și 550 șarje pe bolți.
Agitația vizuală are în 

vedere nu numai mobili
zarea oțelarilor. Ea este 
îndreptată și spre expli
carea a ceea ce înseam
nă fiecare tonă de oțel 
în plus. Iată un panou 
semnificativ în acest sens: 
„Știați 
de oțel 
te plan 
tor în 
O altă

că fiecare lingou 
produs la noi pes- 
înseamnă un trac- 
plus dat patriei", 
lozincă arată ne-

Viața de partid

să o-
același 

care se 
de

cesitatea economisirii că
rămizilor refractare : 

„Luptați împotriva risipei 
de cărămidă refractară, 
știind că fiecare cărămidă 
costă între 5—65 Ici".

Organizația de bază se 
preocupă de asemenea ca 
agitația vizuală 
glindeascâ, în 
timp, ritmul în
realizează sarcinile 
plan pe întreg sectorul, 
ținînd astfel treaz spiri
tul întrecerii pentru atin
gerea obiectivelor propușe 
De. exemplu, la intrarea 
în hala de turnare se 
află un grafic de urmă
rire zilnică a întrecerii 
socialiste pe cuptoare și 
brigăzi. De pildă, în ziua 
de 7 septembrie fruntași 
pe oțelărie a fost cuptorul 
nr. 2 și brigăzile conduse 
de prim-topitorii Rara- 
malis T. cu 11 tone, și

Consfătuirea cadrelor didactice
Ieri la ora 9 s-au des

chis în sala clubului mun
citoresc din O.M. lucrările 

consfătuirii cadrelor didac
tice din orașul nostru. 

După darea de seamă 
prezentată de secția de 

învățămînt și cultură a 
sfatului popular orășenesc

gene-
ale întreprinderii.

și întreprinderii. Este ne
cesar să se lupte pentru 
reducerea la strictul nece
sar a numărului de func
ționari și reducerea chel
tuielilor cu deplasările, te
lefon, dobînzi, diferite taxe, 
amenzi etc.

La cheltuielile
rale
foarte mult pot greva lo
cațiile pe care unele în
treprinderi le plătesc pen
tru nedescărcarea la timp 
a vagoanelor, penalizările 
pentru nerespectarea con
dițiilor contractuale, do- 

• bînziie ce se plătesc pen
tru credite la bancă ca 
un rezultat al situației 
proaste financiare a între
prinderii pi alte 
cheltuieli.

Toate aceste 
trebuie minuțios
și făcut tot ce stă în 
putință pentru reducerea 
lor. Numai în felul aces
ta se poate obține o re
ducere însemnată a pre
țului de cost, baza sigură 
de creștere a nivelului de 
trai al oamenilor muncii 
și de înflorire permanentă 
a patriei noastre socia
liste.

Ing. RUSAN IERONLM

aseipenea

cheltuieli 
analizate

este faptul că 
aceste lozinci 

și ca atare nu 
cu nimic în 

de față la mo-

Brînzei M. cu 2 tone pes
te pian, cuptorul t fiind 
în reparație, iar brigăzile 
de la cuptorul nr. 3 n-au 
reușit în ziua respectivă 
să îndeplinească planul 
de producție decît în pro
porție de 90 fa sută. In 
dreptul fiecărei brigăzi, 
graficul arată depășirea 
sau rămînerea sub plan în 
tone. In total la o'țelăria 
nouă există expuse aproa
pe 100 de lozinci, grafice 
și panouri, care cheamă 
muncitorii, inginerii și teh
nicienii la realizarea îna
inte de termen a sarcini
lor de producție.

Negativ 
unele din 
sînt vechi 
contribuie 
momentul 
bilizarea oțelarilor în ve
derea îndeplinirii și depă
șirii planului. Astfel, lo
zinca „In cinstea zilei de 
23 August să dăm peste 
țdan 2.000 tone oțel", a- 
cum nu mai are ■ nici un 
sens, deoarece ne aflăm 
în a doua decadă a lunii 
septembrie. Același lucru 
putem spune și despre ga
zeta de perete care nu s-a 
mai schimbat de la 23 
August.

De aceea, biroul orga
nizației de bază de aici 
are datoria să remedieze 
această situație .și să ri
dice agitația vizuală la „un 
nivel și mai înalt, axînd 
conținutul acesteia pe sar
cinile concrete care stau 
în fața oțelarilor.

» w ...... —- — ■

au urmat discuții șl pro
puneri.

Lucrările consfătuirii 
continuă astăzi.

Mai multă atenție creșterii 
productivității muncii în

S O parte din sarcinile 
j economice trasate de cel 
) de-al IH-lea Congres al 
) partidului revin și con- 
/structurilor din I.G.S.H

Conform planului intocmit 
<. pe 1960 — primul an al 
<1 șesenalului — ei trebuie 
*1 să realizeze un volum 

mai mare de lucrări decît 
în anul trecut. In acest 

/ sens, constructorii au și 
/ obținut unele succese. Au 

terminat cuptorul de 400 
l tone al oțelăriei nr. 2 
\ înainte de vreme, au pre- 
\ dat beneficiarului noi 

cuptoare adînci de ia blu- 
) ming mai repede decît 
) timpul planificat, au pus 
Ila dispoziția oamenilor 

muncii din orașul nostru 
582 apartamente în cvar
talul Poșta Nouă etc. 

I Rezultatele dobîndite pî-
iă acum sînt o expresie 
concretă a unei bune or
ganizări a muncii pe une
le șantiere și a experien
ței pozitive acumulată de 
consfructoti. Totuși, pen
tru a ridica producția și 
productivitatea muncii pe 
o treaptă și mai înaltă, 
asigurarea unui ritm ver
tiginos de muncă și rea
lizarea de economii mări
te la prețul de cost, ei

în 1960 tineretul 
hunetlorean s-a angajat

să colecteze peste 
18.000 tone fier vechi

Ințelegînd că mai mul
te tone de fier vechi nu 
înseamnă numai un aju
tor prețios dat harnicilor 
oțelari, ci și o importantă 
contribuție la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de cel 
de-al lll-lea Congres al 
partidului privind sporirea 
producției de metal, tine
retul hunedorean ia paris 
tot mai activ la acțiunile 
ce se organizează pentru 
strîngerea fierului vechi. 
Această participare, de la 
care nu lipsește nici mi
cul pionier, este viu oglin
dită în conștiinciozitatea 
cu care fiecare tînăr a răs
puns pînă acum chemării 
organizațiilor U.T.M, ,și

i

Reparații 
înainte de termen

Odată cu efectuarea u- 
tior lucrări de bună cali
tate, membrii din brigada 
de mecanici condusă de 
tovarășul Orosz Vicentru 

. din atelierul de reparații 
utilaje I.C.S.H., acordă o 
atenție deosebită reducerii 
timpului de reparații. 1 u 
crînd la repararea medie 
per capitală a excavato
rului „N. Est 10", această 
brigadă a reușit să se 
încadreze ■ în graficul sta
bilit și să dea excavato
rul în exploatare cu 3 zile 
înainte de termen. Tot
odată, prin recondițior.a- 
rea unor piese, întreaga 
brigadă a izbutit să re

au la îndemînă numeroase 
posibilități tehnico-mate* 
riale.

Folosirea mai bună 
a tehnicii noi

In cele opt luni aleanu
lui curent, conducerea teh
nică a l.G.S.H.-ului a chel
tuit 3.400.000 lei din fondul 
său de investiții, pentru 
înzestrarea întreprinderii 
cu mașini și utilaje noi 
de mare productivitate. 
Aceasta „înseamnă că par
cul de mașini al mecani
cului șef a mai primit în 
plus 362 excavatoare, au
tobasculante, betoniere, de- 
maguri, autoîncărcătoare 
și altele, care au fost 
repartizate pe diferite șan
tiere.

Unele dintre ele, lu
crează cu bune rezul
tate la noua secție de 
furnale și pe șantierul un
de se construiesc noile la
minoare. De pildă, pe locul 
unde se vor înălța noile 
furnale, a fost excavată 
cantitatea de 130,000 m.c. 
zgură în numai 2 luni în 
loc de un an cum se 
excava altă dată. Acest 
lucru se datorește multor 
mecanici conștiincioși cum 
ar fi Stroe Dumitru, Fe- 
rentz iun, Vlaicu Aurel, 

îndeosebi, în cele 11814 
tone de fier vechi colec
tate de la începutul anu
lui și pînă în prezent.

Fruntași în adunarea a- 
cestei importante cantități 
de fier vechi sînt tinerii 
siderurgiști. In aceeași
perioadă, tinerii membri
ai brigăzilor de munci 
patriotică din majoritatea 
secțiilor și sectoarelor din 
combinat au strins și pre
dat oțelăriilor peste 8.900 
tone fier vechi. O. con^'l- 
buție de seamă au adus o 
și tinerii din 
treprinderi și 
orașului. De 
din l.C.S.H.
peste 1.000 
vechi, iar elemi scolii pro

celelalte în- 
instituții ale 
pildă, tinerii 
au colectat 

tore fier

ducă cheltuielile de repa
rații cu 7.000 lei. Printre 
fruntașii brigăzii se numă
ră tovarășii Schuster 
Gheorghe, Kotruțy loan, 
Nacu Gheorghe, Dan Au
rel și alții.

In momentul de față, 
brigada tovarășului Orosz 
V. a început reparația 
mijlocie per capitală a 
excavatorului „Aufbau 24". 
Și la acesta, membrii bri 
găzii s-au angajat să re
ducă termenul de reparație 
cu 3 zile față de timpul 
stabilit și- să realizeze c 

' economie de 5.000 lei.
CR1ȘMARU COSTIGA 

corespondent

construcții
Preda Gheorghe și alții, 
care folosesc excavatoarele 
la capacitatea lor reală.

Sînt însă și mecanici 
care nu acordă atenția 
cuvenită productivității 

mașinilor și utilajelor. Pe 
excavatorul nr. 35 lucrea
ză doi mecanici: Blcno- 
vici Nicolae și Stanciu 
Ion; primul, depășește 
graficul de producție în
tr-un schimb cu 3 la su
tă, iar celălalt nu reali
zează decît 67 la sută 
din producția planificată. 
Un asemenea exemplu o- 
feră și tovarășul Chiujdea 
Gheorghe, mecanic pe ex
cavatorul nou, 
productivitate 
care a excavat 
m.c. zgură mai 
schimb.

Ori, este știut faptul că 
în acest an I.C.S.Hi-ul 
trebuie să realizeze o pro
ductivitate a muncii mai 
mare cu 24 la sută, față 
de cea realizată în anul 
1959. In șapte luni ale 
anului curent, productivi
tatea a crescut abia cu 
6,3 la sută față de cea 
planificată. La obținerea 
acestui rezultat slab, a 
contribuit și controlul su
perficial al conducerii teh
nice a întreprinderii asu» 
pra mașinilor și utilajelor 

de mare 
„S.E. 3", 
cu 1.000 
puțin pe

fesionale o cantitate de 
735 tone.

Oțelarii combinatului 
sînt recunoscători tinerilor 
hunedoreni pentru sprijinul 
dat în colectarea miilor 
de tone de fier vechi. Ei 
cer însă din partea lor 
să-și intensifice și mai

- 1 ■ --------»*---------------------------

Pregătirea propagandiștilor 
continuă

La cursul de, pregătire 
propagandiștilor carea

vor conduce în anul șco
lar 1960—1961 învățâ- 
mîntul de partid și învă- 
țămîntul politic U.T.M. 
din. raza orașului nostru, 
zilele trecute 
dată lecția a 
lată „Despre 
ternațională".

a fost pre 
patra intitu- 
situația in-

Lecția a

------------------- .... - —
PE URMELE MATERIALELOR

PUBLICATE

Micii mecanizări — atenția cuvenită
Intr-un articol publicat la data de 11 august 

c„ sub titlul de mai sus, în ziarul „Uzina noa- 
se critica printre altele și felul cum la meca- 

unor

a. 
stră", 
nicul șef I.G.S.H. se tărăgănează realizarea 
comenzi legate de mica mecanizare. Apreciind jus
tețea criticii aduse, conducerea sectorului 
șef arată în răspunsul trimis redacției că 
remedierea lipsurilor semnalate au fost 
serie de măsuri. Astfel, dispozitivele pentru 
rea etanșietății acului plutitor și tasarea cuzineților 
de compoziție au fost introduse de îndată în lucru, 
urmînd ca în aceste zile ele să fie terminate. In 
ce privește matrița pentru perforat hîrtia de izola
ție, conducerea sectorului mecanic șef ne informea
ză că s-a intervenit la întreprinderea „Chimica" din 
Orăștie și se așteaptă ca în curînd și această lu
crare să fie terminală.

Sudorul MOȘ A CORNEL se numără printre 
cei mai buni sudori ai combinatului. El cunoaște 
taina amb'elor suduri — electrică și autogenă.

de construcție. Așa se 
face că în cadr.ul grupu
rilor de șantiere nr. i, 2 
și 3, coeficientul de utili
zare a capacității auto
basculantelor ce trebuie 
să fie de minimum 0,50 
(se socotește un drum gol 
și altul plin) a fost reali
zat în luna iulie doar în
tre 0,40 și 0,43. De ase
menea, o serie de beto
niere lucrează cu mult 
sub capacitatea lor. La 
grupul 4 construcții de 
pildă, betonierele au -lu
crat în luna august cu o 
capacitate de producție de 
numai 65 la sută, iar la 
grupul 3, cu 73 la sută. 
Este limpede că în felul 
acesta productivitatea 

muncii nu poate să creas-. 
că pe măsura posibilită
ților create în întreprins. 

mult eforturile și in con
tinuare să răspundă șt in 
număr tot mai mare, tu
turor chemărilor organi
zațiilor U.T.M., deoarece 
încă mai există numeroa
se cantități de fier vechi 
ce trebuie adunate și de 
care ei au mare nevoie.

fost expusă de tovarășul 
Nagy Alexandru, redactor 
șef al ziarului „Uzina 
noastră". La tema aceas
ta nu vor avea loc semi
narizări. De asemenea în 
cursul săptămînii trecute, 
în cadrul acestui curs de 
pregătire, a avut loc o 
consfătuire metodică a 
propagandiștilor pe forme 
de învățămînt.

mecanic 
pentru 

luate o 
verifica-

Ba mai mult, la 
de utilaje a mecanl- 
șef, există o beto-

120 m. C. Cît pro. 
același timp 4 be. 
de 250 litri. Beto.

dere. 
baza 
cului 
nieră cu o capacitate de 
800 litri, concepută și rea
lizată de tovarășul Ga- 
poși Iosif care poate să 
pioducă într-un schimb 
160 m. c. beton, față de 
numai 
duc în 
toniere 
niera înlătură în cea mai 
mare parte munca brută 
și poate fi deservită de 
doi oameni în loc de 20 
cît sînt necesari la încăr
carea celor 4 betoniere 
mici. Gu toate că atinge 
o productivitate mare, ea 
stă nefolosită de doi ani, 
Unii motivează că, chiria 
este scumpă, iar alții 

(Continuare în pag. 4«a)



©ACTUALITATEA SPORTIVA®
CLASAMENTE SCOR SEVER LA RtJCLRESTI

CATEGORIA A.
REZULTATE TEHNICE:

Rapid — C.S.M.S. Iași: 3-3 (2-2) 
Dinamo Bacău — Șt. Tim.: 3-2 (1-1) 
Steagul roșu — Petrolul: 1-1 (0-1)
C.C.A. - Corvinul: 7-1 (4-0)
Știința Cluj — Dinamo Buc: 0-1 (0-0)
Minerul — Farul: 3-1 (1-0)
U.T.A. — Progresul: 4-0 (0-0).

CLASAMENTUL :
1. Dinamo Buc. 2 2 0 0 4:0 4
2. C.C.A. 2 2 0 3 10:3 4

3-4. Petrolul 2 1 l 0 4:2 3
3-4. C.S.M.S. Iași 2 1 1 0 6:3 3*

5. U.T.A. 2 1 0 1 4:3 2
6. Rapid București 2 0 2 0 3:3 2
7. Dinamo Bacău 2 1 0 1 4:5 2
8. Minerul Lupeni 2 T 0 1 3:4 2
9. Progresul Buc. 2 1 0 1 3:5 2

10. Corvinul H-doara 2 1 0 1 3:7 2
11. Știința Tim. 2 0 1 1 2:3 1
12. St. .roșit O Stalin 2 0 1 1 2:4 I
13 Farul C-ța 2 0 0 2 3:6 0
14. Știința Cluj o 0 0 r» 

ie 0:3 0

ETAPA VIITOARE (18 sept.)
Știința Timișoara — Știința Cluj
Dinamo București — Progresul 
U.T.A. - C.S.M.S. Iași
Dinamo Bacău — Minerul Lupeni 
Rapid — G.C.A.
Corvinul — St. roșu O. Stalin
Farul Constanța — Petrolul Ploiești

CATEGORIA B. seria I.
Flacăra Moreni — Dinamo Suc.: 5-2
C.F.R. Pașcani — Rulm. Bîrlad; 4-0 
Met. Tîrg.— Foresta Fălticeni: 4-2
Dinamo Galați —• G.S.M. Brăila: 1-0 
Prahova PI. — St. roșie Bacău : 4-0 
S.N.M. G-ța — Rapid Focșani: 0-0 
Unirea Iași — Poiana Cîmpina: 1-2.

CLASAMENTUL•
1. Met. Tîrg. 2 2 0 0 7:3 4
2. Rapid Focșani 2110 4:0 3
3. Flacăra Moreni 2 110 6-3 3
4. Dinarno Galați 2 1 10 3 2 3
5. Prahova PI. 2 1 0 1 4:1 2
6. Dinamo Suceava 2 10 1 5:3 2
7. Foresta Fălt. 2 10 1' 6:5 2
8. G.F.R. Pașcani 2 1 0 1 5:4 2
9. S.N.M. G-ța 2 0 2 0 2:2 2

10. Poiana Cîmp. 2 1 0 1 3:4 2
11. G.S.M. Brăila 2 0 1 1 1:2 1

12-13. St. roșie Bacău 2 0 1 1 2:6 1
12-13. Rulm. Bîrlad 2 0 1 1 2:6 1

14. Unirea Iași 2 0 11 1:6 0

ETAPA VIITOARE (18 sept.) 
G.S.M. Brăila — Rulmentul Bîrlad 
G.F.R. Pașcani — Met. Tîrgoviște . 
Poiana Cîmpina — Flacăra Moreni 
Foresta Fălt. — Dinoma Galați 
Prahova Ploiești -— S.N.M. G-ța 
Rapid "Focșani — Dinamo Suceava 
Unirea Iași — St. roșie Bacău.

........................... .............

CAMPIONATUL REGIONAL

C.C.A. — CORVINUL 7—1 (4—0)

A. S. Corvinul 
învingător...
Cuplajul de ieri al for

mațiilor de categorie re 
gională din orașul nostru 
s-a desfășurat din motive 
pe care conducerea clubu
lui Corvinul este datoare 
să le explice, pe vechiul 
teren al orașului, care se 
prezintă într-un stadiu de 
degradare care îl face cu 
fotul impropriu organizării 
de întîlniri sportive în cu
prinsul său.

In primul joc, proaspă
ta promovată A. S. Corvi

nul a Intîlnit echipa Vie 
tcrla Călan, pe care a în- 
freCut-0 cu scorul de 2—1 
(0—1). A. S. Gorvinul a 
jucat în formația; Laros

Cuțuchis, Morcov, Mun- 
teanu — Focht, Duțu — 
Ghencios I, Fefentz, Sin 
tion, Bekc, Gonstantinescu.

Pentru hunedoreni au 
înscris Beke și Marin.

... iar Șantierul 
învins la scor

In partea doua a cu
plajului formația Șantierul 
I.G.S.H. a întîlnit un ad
versar mai puternic, echi-

CATEGORIA B. seria II.
Dinamo Obor — G.S, Craiova: 2-2
Dinamo Pitești — G.F.R. Roșiori : 2-1 
știința Buc. — Chimia Govora: 2-0
Chimia Făgăraș — Drubeta T. S. : 4-0 
G.S.M. Sibiu — Met. M.I.G. Buc.: 3-0 
Gaz Met. Med. — Tr. O. Stalin : 2-5 
Știința Craiova — A.S. A. Milit.: 3-0.

CLASAMENTUL :
1. Chimia Făg. 2 2 0 0 6:0 4

2-3. C.S. Craiqva 2 1 1 0 5:4 3
2-3. Dinamo Pitești 2 1 1 0 5-4 3

4. Știința Craiova 2 1 0 1 4:2 2
5 Tract. O. Stalin 2 1 0 1 5.4 2
6. Șt. București 2 1 0 1 4:3

3 3
2

7-8. A.S. Acad. Milit. 2 1 0 1 2
7-8. C.S.M. Sibiu 2 1 0 1 3:3 2
9-10. Chimia Govora 2 1 0 1 1:2 2
9-10. Met. M.I.G. 2 1 0 1 2:4 2

11. Dinamo Obor 2 0 1 1 2 3 1
12. C.F.R. Roșiori 2 0 1 1 1:2 1
13. Drubeta. Tr. Sev. 2 0 1 1 3:7 1
14. Gaz Metan Med. 2 0 l 1 2.5 1

ETAPA VIITOARE (18 sept)
Drubeta Tr. Severin — Șt. Biicure.'ști
G.S. Graiova — C.S.M. Si biu
Metalul M.I.G. Buc. — C.F•R. Roșia
Chimia Govora — Dinamo Pitești
A.S. Acad. Militară — Gaz Meit. Med.
Chimia Făgăraș — Știința Craiova
Tract. O. Stalin — Dinamc• Ol)or.

CATEGORIA B. seria III.
Recolta Cărei — Gloria Bistrița : 2-0 
G.S.M. Reșița — Arieșul Turda: 0-1 
C.S. Oradea — Mureșul Tg. M. : 3-3
C.S.M. Cluj — Aurul Brad: 1-0
Jiul Petroșani — Ind. S. G. T-zii: 1-1 
G.F.R. Tim. — Dinamo Săsar : 2-0
G.S.M. Baia Mare — A.M.E.F.A.: 0-1.

13. G.S.M. Baia Mare 2 0 0 2 2’4 0
14. Gloria Bistrița 2 0 0 2 0:3 0

CLASAMENTUL :
1. G.S.M. Cluj 2 2 0 0 2:0 4
2. Arieșul Turda 2 1 1 0 1:0 3
3. Ind. Sîrmei G.T. 2 1 1 0 3:1 3
4. A.M.E.F.A. 2 1 1 0 2:1 3
5. Mureșul Tg. M. 2 1 1 0 5-3 3

' 6. Dinamo Săsar 2 1 0 l 3.2 2
7-9. Aurul Brad 2 1 0 1 3:3 2
7-9. Jiul Petroșani 2 0 2 0 1:1 2
7-9. G.F.R. Timișoara 2 1 0 1 2.2 o

10. Recolta Garei 2 ro 1 2:3 2
11-12. G.S.M. Reșița 2 0 1 I 1:2 1
11-12. G.S. Oradea 2 0 1 1 3:6 1

ETAPA VIITOARE <18 sept.) 
Dinamo Săsar — G.S.M. Reșița 
Ind. Sîrmei G. Turzii — C.F.R. Tim. 
Recolta Cărei — Aurul Brad 
Arieșul Turda — G.S.M. Baia Mare 
G.S. Oradea — A.M.E.F.A. Arad 
Jiul Petroșani — G.S.M. Cluj 
Mureșul Tg. Mureș — Gloria Bistrița.

DE FOTBAL
pa Minerul din Vulcan. 
Oaspeții au făcut un joc 
destul de bun la sfîrșitul 
căruia au terminat învin
gători pe merit cu scorul 
de 5-1 (4-0).

Rezultatul acestei întîl
niri oglindește forma bu
nă în care s-a prezentat 
formația minerilor din 
Vulcan, care în timpul ce
lor 90 minute de joc și-au 
dominat adversarii, impu- 
hîndu-le eforturi mari 
pentru a putea face față 
liniei lor de atac.

Șantierul a prezentat 
următoarea formație : Dia
conii — Drosus, Barta, 
Pinca — Sarafis, Popa — 
Rogozan, Ghencios II, 
Sp6r, LaftiJis, Katay.

BUCUREȘTI (prin te
lson).

Nimic nu este mai di
ficil pentru cronicarul 
sportiv decît să consem
neze și să comenteze în- 
fringerile echipei pe care 
o reprezintă, pentru că, 
pînă la urmă, cronicarul 
este și el un om, un spec
tator obișnuit la întrece
rea respectivă, prin ur
mate are pasiuni și. pre
ferințe, avînd insă dato
ria indiscutabilii să se 
păstreze in lumina celei 
mai hotătite obiectivități, 
'i rămîne cronicarii'ui, in 
acest caz, satisfacția să 
afi.me jocul de bună va
loare al adversarilor for
mației preferate, calitățile 
tehnice ale acesteia și să 
precizeze de la bun înce
put că rezultatul înregis
trat este meritat, că în 
condițiile date mai mult 
și mai bine aproape că 
nu se putea.

Acei care n-au fost pre- 
zenți la întilnirea de pe 
stadionul 23 August din 
București și care au vă- 
iut la lucru echipa lor în 
nenumărate partide desfă
șurate acasă sau în depla
sările mai apropiate, vor 
privi, evident, cu surprin
dere proporțiile scorului 
înregistrat în partida de 
ieri. Corvinul a dat în 
fața spectatorilor bucu- 
reșteni — spectatori exi
geați și obiectivi, buni 
Cunoscători ai fotbalului 
— un examen greu și 
spre regret trebuie să 
spunem că severii lor 
profesori le-au acordat ca
lificativul „insuficient" la 
majoritatea obiectelor de 
concurs: tehnică, stăpî- 
nire de sine, claritate în 
ioc precizia paselor, pla
samentul pe teren etc. 
Este adevărat că totdea
una un joc se desfășoară 
în funcție de adversar. De 
data aceasta formația 
C.C.A., campioana R.P.R. 
în ediția trecută a cam
pionatului, care ne-a re
prezentat cu cinste în nu
meroase partide interna
ționale, este o formație 
omogenă, sudată, cu o 
concepție matură de joc 
și numai pronosticurile 
cele mai optimiste puteau 
să se ridice pînă la spe
ranța unui foc egal in 
Capitală.

S-ar părea că partida

TURUL CICLIST 
AL R. P. R.

Miercuri după amiază, 
Ia sfîrșitul etapei a 4-a, 
cicliștii care se întrec în 
Turul ciclist al R.P.R. vor 
sosi la Hunedoara. Pe 
stadionul Corvinul, în aș
teptarea caravanei spor • 
tivilor, începînd de la 
orele 16, vor avea loc în
treceri cicliste de urmă
rire și semifond (cu par
ticiparea loturilor R.P.R.) 
precum și o întîliire de 
fdbal între 9 'rvmul și o 
selecționată regională. 

nu mai are nevoie de co
mentarii. Și în cea mai 
mare măsură aceasta este 
realitatea. C.C.A. și-a do
minat adversarul din cap 
în cap, din primul și pînă 
în ultimul minut de joc 
(trebuie să spunem că ar
bitrul în afara acordării 
celor 7 puncte a mai a- 
nulat alte trei goluri 
marcate de înaintașii e- 
chipei campioane). Nimic

) Stadion: 23 August — București.
> Timp frumos, spectatori 30.000.
\ G.G.A.: Voinescu — Zavoda II, Apolzan, Staicu 
<— Bone, Mihăilescu — Cacoveanu, Grișan, Alexan- 
? drescu, Rakcsi, Tătaru.
) CORVINUL: Nebela — Niculescu II, NACU, 
ICoiciu — POP, MOLNAR — Radu Tudur, CON- 
ĂSTANTINESGU, Zapis, Gavrilă, Zanea.
» A arbitrat: Șefan Mate izer — Craiova.
\ Au marcat: Tătaru (min. 3, 19, 26), Gacoveanu 
c (min. 33, 60), Alexandrescu (min. 32), Mihăilescu 
f (min. 60) și respectiv Radu Tudor (min. 73).

în jocul militarilor nu a 
fost întimplător, de la 
pasele la coechipierul a- 
flat în poziția cea mai fa
vorabilă, de la aruncările 
de la margine, pînă la 
complicatele scheme de 
atac realizate în plină vi
teză cu contribuția între
gii înaintări și a mijloca
șilor de margine. In fata 
acestui adversar hotărît 
să-și confirme valoarea, 
Corvinul n-a putut face 
mare lucru. Jucătorii hu-

Mai multă atenție creșterii 
productivității muncii in construcții

(Urmare din pag. IlI-a)

susțin că n-au avut un 
volum mare de turnare a 
betoanelor, unde s-o folo
sească. Realitatea este cu 
iotul alta. Betoniera putea 
fi folosită la construcția 
marii turnătorii de la Gă- 
lan și la alte lucrări unde 
se cerea un volum mare 
de betoane.

Este bine ca în viito
rul apropiat, cînd se va 
începe turnarea betoane
lor la fundațiile noilor 
furnale, această betonieră 
de mare productivitate să 
fie întrebuințată.
Pentru a asigura un ritm 

de construcție mai rapid, 
se impune ca o necesitate 
firească, folosirea cit mai 
bună a tehnicii noi din 
dotare, spre a atinge un 
nivel înalt al productivi
tății muncii și ieftinirea 
prețului de cost al con
strucțiilor.

Metodelor înaintate — 
cîmp larg de aplicare
Comitetul de întreprin

dere a mobilizat mai activ 
pe constructori la reali
zarea sarcinilor de pro = 
ducție. Au fost încadrați 
în întrecerea socialistă 
7.229 de muncitori. Mulți 
dintre ei aplică metode 
înaintate de muncă. Așa 

nedoreni au părut dezori
entați, nu s-au găsit de
cît arareori unul pe altul 
și chiar atunci cînd s-au 
aflat în bună poziție de 
șut ei au ratat ocaziile 
avute ca niște începători. 
Oolul de onoare ai Corvi- 
nului a fost marcat cînd 
nimic nu mai era de fă
cut, la 7—0, în minutul 
73, de Radu Tudor, care 
a reluat în plasă « lovi

tură de colț bătută de 
Zanea.

Nu aieosta este valoa
rea echipei noastre, na a- 
cestea sînt posibilitățile 
jucătorilor și calitățile lor 
tehnice și de voință. De
butantă în categoria A, un
de se înfruntă formații de 
valori recunoscute, cu o- 
bișnuința jocurilor grele 
mai îndelungată, Corvinul 
a cîștigat duminica trecută 
partida cu studenții din 
Cluj, dar la jocul ime

de pildă, constructorii de 
pe șantierul nr. 1 aplică 
metodele Orlov, Sirkov și 
metoda de lucru în „lanț" 
la construirea blocurilor 
de locuit.

Folosind aceste metode, 
ei au accelerat ritmul de 
muncă, reușind ca de la 
începutul anului pînă în 
prezent să construiască cu 
circa 182 apartamente mai 
mult decît prevedea pla
nul.

Din rîndul constructori
lor antrenați în întrecere, 
mai mult de 435 au cîș
tigat titlul de fruntași 
în muncă. Printre aceștia 
se numără cunoscuții zi
dari Roșianu Ștefan, 
Dîrlea Damian și mulți 
alții. De asemenea strun
garii Tocaci Paul, Weber 
Constantin, Ciocănel Ion 
și alții de la secția de 
strungărie a mecanicului: 
șef, aplică metoda Bîkov- 
Borkievici de așchiere in
tensivă a metalelor. Iar 
mulți șofei și mecanici 
și-au luat mașinile și ex
cavatoarele în păstrare so
cialistă, luptînd pentru 
mărirea duratei de func
ționare a acestora.

Dar comitetele sindicale 
din cadrul grupurilor de 
șantiere, n-au făcut încă 
totul. Ele nu urmăresc 
întocmai ca pe toate șan
tierele, metodele înaintate 

diat următor în fața for1 
mafiei C.C.A. a suferit wt 
eșec clar. Este indiscata1 
bil că factorii răspunză
tori vor analtza cu calm 
și obiectivitate comporta-, 
rea de ansamblu a echi
pei, cit și jocul fiecărui 
sportiv în parte. In urma 
acestei analize conducerea 
tehnică a echipei va ști 
să tragă concluziile care 
se impun. Trebuie să re
cunoaștem că miza mare 
a unei întîlniri (cum a 
fost cazul aceleia de ieri) 
cit și răspunderea sporită 
a fiecărui jucător î.ntr-o 
partidă de asemenea în1 
semnătate, este de natură 
să creeze un climat mo
ral care duce de obicei la 
o comportare inegală, la 
grabă în execuții, in sfir- 
șit la înfrîngere. Dar sco
rul categoric din partida 
cu C.C.A. este greu .'e 
crezut că poate să albă 
numai o asemenea justifi
care, deoarece componen
ță formației noastre — 
cei mai mulți dinire ei — 
sînt jucători cu experiență 
ți talent, de la care miile 
lor de simpatizante din 
Hunedoara cer pe bună 
dreptate mai mult.
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de muncă să-și găsească 
un cîmp larg de aplicare 
nu acordă atenție cuvenită 
creării condițiilor optimi 
pentru aplicarea acestora. 
La grupul 1 și 2 con
strucții, deși există posi
bilități, nu se aplică nick 
metodă de muncă înain
tată care să asigure creș
terea producției, producti
vității muncii și realiza 
rea de economii la prețu 
de cost, peste nivela 
realizărilor actuale.
a»' - ■ &

Asigurarea unei creșter 
continue a productivități 
muncii, trebuie să forme 
ze obiectul preocupările 
organizațiilor de partid d< 
pe șantiere. Este bine c< 
ele să îndrume cu ma 
multă competență și ope 
rativitate activitatea co 
mitetelor sindicale pentri 
a putea să mobilizeze p< 
constructori mai activ îi 
procesul de producție. Es 
te necesar să se îmbună 
lățească controlul dii 
partea conducerii tehnici 
a întreprinderii asupri 
exploatării depline a par 
cului de mașini și utilaj 
și să se ia măsuri ime 
diate de folosire întocma 
a tuturor posibilitățilo 
<le care dispune întreprin 
derea, pentru a realiza 
productivitate a muncii ci 
mai ridicată.
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