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Toată atenția 
pregătirilor de iarnă

10RD J

G1NDUL ȘI INIMILE
NOASTRE ALĂTURI

DE DUMNEA VOASTRĂ
Am luat cunoștință cu mare bucurie de călduro- 
mesaj adresat poporului nostru de tovarășul 

motonavei

(

Mesajul transmis de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu -Dej

ce au 
de suc- 
noastre. 
oceanu-

Acum cînd timpul se 
răcește tot mai mult, cei 
care au avut grijă s-au 
și pregătit într-o oarecare 
măsură pentru iarnă. Ei 
au pus în aplicare măsu
rile preconizate menite să 
asigure buna funcționare 
a agregatelor, instalațiilor 
în cîteva cuvinte, — des
fășurarea fără 
greutăți a pro
cesului de pro- 
ducție pe timpul 
-iernii. De felul 
cum conducerile 
întreprinderilor 
acordă atenție 
pregătirilor de
iarnă, va depinde și suc
cesul creșterii producției 
în anotimpul îriguros.

La combinat. serviciul 
mecanicului șef s-a preo
cupat de astfel de proble
me, încă de acum două 
luni. El a cerut șefilor d£ 
sectoare, mecanicilor șefi 

■ (lin secții să studieze și 
să facă propunerile nece
sare pentru întocmirea 
planurilor de măsuri în 
vederea pregătirilor de 
iarnă. Pe baza propuneri
lor făcute s-au stabilit 
peste 400 lucrări mari și 
mici in cadrul pregătirilor 
ce se fac în acest sens 
și s-a trecut parțial la a- 
tacarea lor.
^j^iim este în curs de 

executare reparația acope
rișului de la hala de pre
gătire a oalelor (lucrare e-

xecutată pînă în prezent 
în proporție de cea. 75 la 
sută), închiderea halei 
pentru oalele secției l-a 
furnale. S-a reparat aco
perișul atelierului pentru 
întreținerea vagoanelor de 
cale ferată îngustă (Hu- 
nedoara-Ghelar), ferestre
le metalice de la turnăto

ria de tuburi. Se 
lucrează și la re
pararea geamuri
lor de pe acope
rișul halei turnă
toriei, completa
rea geamurilor la 
hala oțelăriei 
Martin nr. 2 și

la alte lucrări.
In general în majorita

tea secțiilor combinatului 
se fac intense pregătiri. 
Unele secții care au ținut 
seama de greutățile ivite 
iama trecută au început 
din timp lucrările ce tre
buie să le efectueze în a- 
cest an. Printre acestea, 
sectorul turnătorii, condus 
de tovarășul inginer Vul- 
pescu Dumitru, ca și anul 
trecut, este fruntaș in e- 
fectuarea pregătirilor de 
iarnă. Din cele 13 lucrări 
care trebuie executate de 
secția turnătorii, 10 au 
fost terminate, restul fiind 
în curs de execuție

La I.C.S.H., de aseme
nea pregătirile de iarnă

(Continuare în pag. 3-a)

sul
Gheorghe Gheorghiu-Dej, de pe bordul
„Baltika* și de hotărîrea sa ca împreună cu dele- 
gația Uniunii Sovietice, delegațiile celorlalte țări so- 22 
cialiste și ale tuturor statelor iubitoare de pace, de SS 
a face tot ce le stă în putință pentru succesul mi- 22 
siunii istorice în rezolvarea marilor probelme inter- Ys 
naționale și în primul rind a problemei dezarmării 22 
generale și totale. Noi. feroviarii combinatului sin- 
tem animați de aceeași hotârire și asigurăm parti- « 
dul. guvernul și pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu- » 
Dej, conducătorul delegației țării noastre la a /< 
.XV-a sesiune a O.N.U., că aici la locurile de muncă 
depunem toate eforturile pentru a asigura îndepli- 2> 
nirea sarcinilor noastre in marea operă de con- « 
siruire a socialismului. »

Cu gîndul și inimile noastre alături de dumnea- «C 
voastră tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, vă dorim » 
deplin succes în marea și nobila misiune de a 
apăra cauza păcii, cauză scumpă întregii omeniri. « 

Ing. A. MOISI
directorul direcției de ./ 

transporturi uzinale C.S.H. <<

Pentru
Mesajul transmis de to

varășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, șeful delegației 
țării noastre care va par
ticipa la viitoarea sesiune 
a Adunării Generale a 
O.N.U., m-a bucurat nes
pus de mult. In cuprinsul 
lui am văzut asigurarea 
adresată de delegația noa
stră poporului roinîn, ho- 
tărîrea sa de a depune 
toate eforturile Ia cea de-a 
XV-a sesiune a O.N.U.,

/—r—* r~* r—- r"

viitorul nostru
în ceea ce privește pro
movarea spiritului de co
existență pașnică și rezol
varea multor probleme 
internaționale, printre care 
dezarmarea generală și 
totală, cale sigură pentru 
asigurarea unei păci trai
nice în lume.

Ca manevrant la lami
norul de 800 mm., voi con
tribui efectiv alături de 
ceilalți muncitori din sec
ție, la traducerea în via

Mulțumim din inimă 
tuturor celor 
transmis urări 
ces delegației 
Aici în largul
lui, la mn de kilometri 
depărtare de patrie, ne 
bucurăm de știrile pe 
care le primim în fie
care zi cu privire la 

succesele oamenilor mun
cii din țară. După cum 
știți, pe vasul „Baltika" 
ne aflăm împreună cu 
tovarășul Hrușciov și 
cu alți prieteni apro- 
piați — delegați ai ță
rilor socialiste; călăto
ria este foarte plăcută, 
sintem cu toții sănătoși

și bine dispuși. Asigu
răm pe oamenii muncii 
că la cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., care 
se anunță a fi una din 
cele mai importante din 
întreaga istorie a aces
tei Organizații, ne vom 
îndeplini cu cinste mi
siunea ce ne-a fost în
credințată de Marea A- 
dunare Națională și de 
întregul nostru popor, 
împreună cu delegația 
Uniunii Sovietice, cu 
delegațiile celorlalte țări 
socialiste și ale tuturor 
statelor iubitoare
pace vom face tot ce 
ne stă în putință ca

de

sesiunea O.N.U. să con- <
tribuie în mod efectiv r
la rezolvarea marilor 7
probleme internaționale >
și în primul rind a ce- 5
lei mai arzătoare dintre \
ele — problema dezar- >
mării generale și totale. ( 
Sîntem convinși că iu- ?
crările Adunării Gene- ?
rale a O.N.U. vor fi ur- >
mărite cu atenție și in- ?
teres de toți oamenii \
muncii din țara noastră, J
cărora le dorim noi rea- '
iizări importante în ac
tivitatea lor pusă în 
slujba înfloririi patriei 
noastre dragi.
GH. GHEORGHIU-DEJ

Pentru pacea
Cu interes vădit au ur

mărit oțelarii hunedorer.i 
călătoria delegației țării 
noastre, în frunte cu to
varășul Glieorghe Gheor- 
ghiu-Dej, pe vasul „Bal- 
tika“ pentru a participa 
la a XV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. 
Din veștile transmise la 
radio și în presă am aflat 
mesajul adresat poporului 
nostru de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, în 
drum spre locul unde se 
va ține adunarea 
rală a O.N.U.
ne-an încercat

luminos

lumii

gene-
Pe țoti 

sentimente

ță a sarcinilor economice 
trasate de cel de-al lll-lea 
Congres al partidului, ob- 
ținînd un volum sporit de 
produse 
sarcinile 
Iată de 
menține 
scumpă 
muncim
un viitoț cit mai luminos.

VOIVODA 1OAN 
manevrant 

laminorul de 800 mm.
->/-« «—• r->/->/”’

laminate peste 
de producție, 

ce vom întări și 
pacea, atît de 
nouă, celor ce 

pentru a ne făuri

de nemărginită bucurie și 
înflăcărare în munca paș
nică constructivă, con
vinși că țelul nostru — 
construirea socialismului 
și comunismului — este 
indestructibil legat 
cauza păcii, scumpă 
tregii omeniri.

Entuziasmați, 
oțelarii secției a 
tin au realizat 
mare tonaj și o descăr
care în plus, producîml 
mai mult de 400 tone oțel 
peste planul zilei. In ace
iași zi, topitorii de la cup
toare au discutat cu în
credere mesajul tovară
șului Qheorghe Gheorghiu- 
Dej. Maiștrii Tripșa Ște
fan, Erou al Muncii So
cialiste și Imbre Octavian, 
prim-topitorii Enaclie Con
stantin, Bogdan loan, 
Stoica Alexandru și toți 
oțelarii și-au exprimat sin
cera bucurie că delegația 
romînă, care va participa

de 
în-

sîmbătă, 
Il-a Mar- 
șarje de

ta a XV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., 
este condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care la mii de kilometri 
depărtare de patrie nu în
cetează să gîndească la 
poporul nostru ale cărui 
speranțe și năzuințe de 
pace le reprezintă, mili- 
tînd consecvent pentru de
zarmare generală si to
tală.

Noi oțelarii, alături de 
toți siderurgiștii, dorim 
din suflet multă sănăta
te tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, delegației 
țării noastre 
solilor păcii 
sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., deplin suc
ces în realizarea năzuințe
lor și speranțelor noastre 
comune — dezarmarea 
generală și totală, pentru 
pacea lumii.

SOIMOȘI ȘTEFAN 
secretarul org. de bază 
cțalăria Mai tin nr. 2

și li '.uror 
la a XV-a

Succese în misiunea
nobilă încredințată

ln curtea școlii medii 
din Orașul muncitoresc 
pionierii și școlarii se 
revăd după vacanța de 
vară. Cu obrajii rumeni, 
bronzați de soare, odih
niți, bine dispuși, elevii 
s-au reîntors din tabere, 
de la munte sau de la 
mare, de la bunici sau 
prieteni. Clinchetul clo
poțelului întrerupe po
vestirile, discuțiile o- 
prinse care se înfiripa
seră și anunță începe
rea festivității de des
chidere a anului școlar.

Sint ascultate cu e- 
moție cuvintele directo
rului școlii care vor
bește despre noile con
diții în care se deschi
de anul de învățământ. 
Grija partidului s-a 
manifestat pretutindeni. 
Intre bucuriile vieții de 
școlar cea mai emoțio
nantă, mai durabilă, 
este bucuria primirii 
cărților la începutul de 
an. Dacă pînă astăzi 
fiecare părinte cumpăra 
cărțile pentru copilul 
său, începînd cu acest 
an școlar manualele 
pentru clasele 1—7 se 
distribuie gratuit, tradu-

cindu-se prin aceasta in 
viață una din holăririle 
Congresului al 
al P.M.R. Pe 
dreptate elevii 
partidul părinte 
care se îngrijește
manență de asigurarea 
condițiilor de viață din 
ce în ce mai bune tine
retului nostru.

lll-lea 
bună 

numesc 
scump 
in per-

după terminarea școlii 
către formele învățâmin- 
tului superior să poată 
deveni rniine cadrele de 
nădejde ale construcției 
socialiste, aducind în 
acest fel mulțumiri 
partidului care le poar
tă grija.

Du vă primirea entu
ziastă făcută elevilor

desfășura în lunile ce 
vin procesul instructiv- 
educativ. Elevii urmă
resc cu atenție încor
dată expunerea despre 
misiunea lor în noul an 
de învățămint, încredin
țați că trebuie să pună 
in practică noțiunile 
primite în școală, să fie 
disciplinați in toate im-

In numele elevilor 
vorbesc pe rind Banciu 
Paul, reprezentantul cla
sei a XI-a și eleva To
ma Mariana din clasa 
a Vll-a. Ei arată re
cunoștința lor profundă 
țață de tot ce s-a făcut 
bun și folositor pentru 
deschiderea noului an 
școlar în orașul nostru. 
In același timp s-au 
angajat în numele tu
turor colegilor lor să 
depună eforturi sporite, 
să invețe temeinic pen
tru ca îndreptindu-se

fie

sosiți, pentru pri- 
dată la școală, rind 
rind elevii in frunte 
diriginta deschid u- 

sile sălilor de clasă. 
Revederea intre dirigin
te, învățător, profesori 
și elevi este cu adevă
rat prietenească. Multe 
ar fi de povestit și de 
unii și de alții, dor tre
buie să înceapă ora e- 
ducativă, organizarea 
claselor. In acest fel în
cepe prima zi de școa
lă. Se reface climatul 
didactic în. care se va

prejurările vieții, să 
în fruntea acțiunilor pa
triotice.

Clopoțelul se face din 
nou auzit aruințind pri
ma recreație a acestui 
an. Coridoarele se um
plu de freamăt, elevii 
vor să afle cit mai mul
te noutăți despre tot ce 
s-a făcut pentru ei. 
Timpul trece și cele 
zece minute de pauză 
se scurg pe nesimțite, 
încep lecțiile pe obiec
te. Rind pe rind profe
sori de diferite specia
lități se apropie de ca
tedră și plini de dra
goste față de copiii oa
menilor muncii își in-

cep expunerile. Reve
derea materiei parcurse, 
crearea condițiilor pen
tru continuitatea proce
sului de învățămint se 
face cu ușurință.

Așa a început prima 
zi de școală. Cită deo
sebire Intre vechiul sis
tem de învățămint bur
ghez, unde teama și ne
încrederea se făceau 
resimțite de la prima 
întllnire între profesori 
și elevi t In noua școa
lă socialistă s-au sta
tornicii relații de încre
dere și atașament intre 
dascăli și elevi, colabo
rarea, bucuria, entuzias
mul, setea de învăță
tură se manifestă de la 
început intre toți fac
torii educației: învăță
tori, profesori, elevi, 
părinți, organizații de 
tineret.

Prin sirguința tutu
ror, prin interesul ma
nifestat in prima zi de 
școală se întrevăd re
zultatele cele mai bune 
la învățătură în acest 
an.

Spor la muncă, dragi 
elevi /

Prof. 0. IORGOVAN
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Aiit eu, cit și toți cei
lalți muncitori, ingineri și 
tehnicieni din cadrul ate
lierelor centrale de repa
rații I.C.S.H. am citit cu 
profund interes mesajul 
adresat poporului nostru 
de . tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej de pe bor
dul motonavei „Baltika" 
In el, noi vedem încă 
odată hotă/irea nestrămu
tată a delegației țării noa
stre, alături de delegațiile 
U.R.S.S. și a altor țări 
socialiste, de a depune 
toate eforturile și a sus
ține la cea de-a XV-a se
siune a Adunării Generale

a O.N.U. politica ce duce 
spre slăbirea încordării 
internaționale, de a apăra 
cu fermitate cauza nobilă 
a păcii.

Noi mulțumim scumpu
lui nostru conducător, to
varășului Gheorghc Gheor
ghiu-Dej, pentru urările 
de bine adresate și dorim 
delegației noastre și celor
lalte delegații aflate în 
drum spre New-York mul
tă sănătate și succes, in 
misiunea nobilă ce le-a 
fost încredințată de po
poarele lor.

BRUDIU DUMITRU 
sudor I.C.S.'H.

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

Pacea ne este scumpă
Zilele trecute am ascul

tat la radio cu un deose
bit interes i 
de căldură pe care tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej l-a adresat poporului 
nostru, de pe motonava 
„Baltika". Acest mesaj 
transmis de la mii de ki
lometri depărtare de pa
trie, mj-a umplut inima 
de bucurie. In el am gă
sit hotărîrea fermă a de
legației noastre de a con
tribui împreună cu delega
ția sovietică, condusă de 
tovarășul N, S. Hrușciov,

cu ale celorlalte țări socia
liste prietene și ale altor 

mesajul plia state iubitoare de pace,
la rezolvarea multor pro
bleme internaționale și 
îndeosebi a problemei de
zarmării generale și totale. 

De aceea, mă voi stră
dui împreună < 
de muncitori 
unde lucrez, ;
producția și 
tea muncii 
tă superioară.

Ing. MICU ILIE 
șeful secției mecanice 

e.s.H.

cu colectivul 
din secția 
să ridicăm 
productivita- 
pe o treap-
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CULTURA SI VIATA
1 >

•J

Cînttim pacea si ulata noastre noul
Versuri ale tinerilor

Certitudine
Știm că sînt cîteva opreliști 
pentru creșterea ierbii, 
cîteva cioturi uscate 
care împiedică deschiderea ferestrei 
la bătaia ramurilor de primăvară, 
cîteva clipe de neliniște care ne rețin 
din mîngîierea deplină,
cîteva molii care roti din discul soarelui 
cînd se ridică pe boltă.

Știm că sînt citeva stăvili —
colo o bază de lansare a armelor-rachetă 
dincolo discursul unui senator,
cîteva stăvili care ciuntesc din zborul rotund 
al porumbelului alb,

știm și le cunoaștem pe toate 
pînă-n cel mai mic amănunt, 
dar dincolo de ele, și împotriva lor 
vom fi totuși, primii oameni 
care vom aduce pe Pămînt 
un pumn din țărîna Lunii, 
primii care ne-om întoarce 
cu un licăr de stea în butoniera hainei, 

și vom zîmbi,
primii care vom preschimba zîmbetul 
într-un zbor rotund și deplin
— zborul porumbelului alb 
peste -ntreg Pămîntul,

CA FLOAREA-SOARELUI
II

Perspectiva celor cincisprezece ani — 
Ca o boltă largă a cerului.

Chemarea spre desăvîrșire — 
ca soarele care străbate bolta.

scriitori hunedoreni ■
Vers de muncitor

Al nimănui pe lume, a hoinărit prin țară 
Cerșind pomana zilei, copilărind hai-hui;
Nici gînd n-avea că moartea eu bombele-i măsoară 
Morminte lungi de piedici pe visurile lui.

Trăia în amorțire, neștiutor de carte,
Iar brațele-i vînjoase ca trunchiul de gorun 
Trîndave și ursuze, zăceau de parcă moarte 
In valurile vremii cînd negurile-apun.

De-atunci furat de vise, adolescent ca para 
Deschise ochii-n lume, nepricepînd nicicum 
De ce răsună valea, de ce-nflorește țara 
Cu zîmbete de fată, cu vise mari la drum.

Și pătrunzînd în taina orașului minune
Ge-n foc dospind oțelul i-a pus condeiu-n rnînă, 
Primi de la cuptoare puterea
Făclia biruinței în largul de

dc-a supune, 
lumină.

urcau o treaptăȘi-n timp ce la tribună ai lui
El dăruia noi șarje, suind spre creste planul 
De parcă-n rînd cu țara trecea din gînd în faptă 
Un bob din perspectiva ce-o crește șesenalul.

' EREM1A S. ILGENGO

VICTOR NIȚA

După amiază la clubul muncitoresc

Noi —

floarea soarelui,
toate petalele,
toate fibrele,
toate semințele, 

mereu întorși spre tifle/

ir i ■

Aici pe malurile Cernei
Aici, pe malurile Cernei,
de unde clipele prezentului la îndemnul nostru 
și-au întins miinile spre anii viitori 
pentru a-l aduce, de noi cit mai aproape, 
aici, liniștea 
cindva, se așezase tn voie,
Dar intr-o zi
deasupra umerilor ei incovoiafi 
s-au ridicat pînă-n albastrul cerului 
umeri temerari de schele.
Și liniștea, 
liniștea care de veacuri 
domnise aici pe malurile Cernei, 
s-a furișat, pe nesimțite, nu știu unde, 
poate să-și caute în alte părți destinul.
...Aici frămtntul își clădea căminul.

Clubul „Sider urgisi ui* grupează 26 de cetcuti diferite. Sute de munci
tori participă Zilnic la activitățile acestor cercuri, imbogățitidu-și Cunoștin
țele șl contribuind cu talentul lot la dezvoltarea vieții cultural artistice a 
orașului. .

Iii clișeul nostru, un instantaneu luat la club, intr-o după-amlază.
BS

Simpozion 
literar

Joi 15 septembrie orele 
20, comitetele de condu
cere ale bibliotecilor cen
trale C.S.H. și I.C.S.H. 
au organizat la clubul 
muncitoresc din O.M. un 
simpoziop literar. Au fost 
citite versuri 
luptei pentru 
poeților 
Maria 
Breslașu,
Ianis Rițos și alții.

Mihai
Banuș,

Nina

închinate 
pace ale 

Beniuc, 
Marcel 
Gasian,

= VOM APARA —
Vom apăra salcîmii din strada de lumină 
și cîntul vieții noastre ce-nalță steaguri vii, 
vom apăra cupola de viță din grădină, 
răcoarea primăverii și cuib de ciociriii.

Vom apăra orașul cu coșuri și cu schele 
in largul lui sădite cu fiecare zi,
Vom apăra minunea zvîcnirii înspre stele 
Și leagănul iubirii și tot ce vom zidi.

Vom apăra salcîmii și floarea din grădină 
crescind biruitoare din reavănul pămînt, 
pe care-l vrem o mare de flori și de lumină 
Izvor de bucurie, de vise și de cînt.

ALKIS SEVASTIANOS

O VlflTfl SlfllPLfl
Hunedoara s-au in- 
intr-un izbitor con- 
două peisaje: peisa- 
dealurilor domoale, 

de străvechiul 
Huniaziior, cu

In 
tllnit 
trași 
iul 
străjuit
castel al 
poalele scăldate în apele 
Cernei și peisajul con
strucțiilor îndrăznețe, iz
bucnite spre cer cu aspe
rități cenușii și roșii, al 
combinatului siderurgic. 
Două peisaje, două lumi. 
Și asemenea contrastului 
dintre cele două peisaje 
— și poate că și sub in
fluența lui — există și in 
oamenii de aici un con
trast la fel de puternic, 
dar la fel de firesc.

Să luăm de pildă pe 
Popa Ioan. B tinăr, de 
profesie șofer. Lucrează la 
I.C.S.H. II poți vedea zil
nic meșterind și îngrijin- 
du-și mașina. „A îndră
git-o ca pe propriul său 
copil" — conchid tovară
șii săi de muncă. Are 
capul plin de planuri. Un 
muncitor priceput, care 
pare că de cînd lumea a 
crescut în mijlocul mași
nilor.

Ei bine, nu este așa. Ti- 
nărui Popa Ioan, a venit 
nu cu mulți ani in urmă, 
asemeni altor mii și mii 
dintre locuitorii de azi ai 
Hunedoarei, din lumea 
satului, din lumea clm- 
piilor înverzite. Ai lui au 
ostenit o viață întreagă 
asupra plugului ce răs
turna brazde adinei pe 
pămintul altora. De loc e 
dintr-un sat din regiunea 
București. Cu șase ani in 
urmă a coborlt din tren

cli

sînt datorPartid, îți
Din clipa-ntîia-n care, partid, tc-am cunoscut, 
A nopții baricadă din juru-mi a căzut.
Ți-ai revărsat asupră-mi lumina ta și știu 
Gă ni-ai ales ostașul de-ncredete să-ți fiu.

In clipa neuitată, solemnă, am simțit 
Că-11 pieptul meu o nouă viață a-nflorit.
Că versul meu văpaie-i din focul vrerii tale 
Să mistuie dușmanul ascuns sub orice zale.

Cînd am pornit cu tine pe comunistul drum 
Odată cu busola înțelepciunii, tu
Mi-ai dat atunci puterea de-a îndrăzni să zbof 
Călăuzit de. vise departe-n viitor.

Pentru acestea toate, partid, îți sîrțt dator.
ION DRAGANESGU
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IUBESC LALEAUA
Iubesc laleaua, vinul din pocale, 
Parfumul nou al holdelor bogate 
Și simfonia -naltelor furnale 
Din orga inimii le cînt pe toate...

Dar n-am să-mi uit suprema mea chemârd 
Idealul pentru care eu exist.
Să cînt partidul clasei muncitoare,
Să proslăvesc stindardul comunist.

N. BAOE880

in gara proaspăt construi
tă a Hunedoarei. A pri
vit mirat orașul in care 
era să trăiască. Cu toate 
că avea citeva clase de 
liceu pe care le terminase 
cu mare greutate s-a ho- 
tării să intre undeva să 
se califice intr-o meserie, 
încă de mic îndrăgea ma
șinile și marea lui dorin
ță era să devină șofer șl 
iată că acum i se deschi
deau toate posibilitățile 
pentru a-și implini visul. 
S-a angajat la secția ga
raj a I.C.S.H. A lucrat 
aici mai intii ca muncitor 
necalificat. Tovarășii săi 
de muncă au descoperit 
curind in tinărul Popa 
omul dornic să învețe, să 
pătrundă cit mai adine in 
tainele meseriei. Cu răb
dare și pricepere, 
in permanență de cei 
experiență mai bogată, 
calificat in meseria de 
fer.

Conștiinciozitatea de 
re dă dovadă in muncă 
a ajuns aproape prover
bială. De fiecare dată 
tind un șofer de la I.C.S.H. 
are vreo abatere, imediat 
i se spune: „De ce nu 
iei exemplu de la Popa 2“ 
De altfel, tocmai datorită 
acestei ‘încrederi a fost 
ales in biroul organizației 
de bază din secție, unde 
comunistul Popa pun» 
mult suflet în munca de 
educație a oamenilor.

Zilele trecute l-am in- 
dinii la comitetul U.T.M. 
de la I.C.S.H., al cărui 
membru este. Discuta cu 
secretarul despre începe- 
rea noului an de învăță- 
mint politic U.T.M., unde 

numit (■•.xgsK.-ie

ajutai 
cu 
s-a 
șo-

ca-

— Sintefi destul de o- 
cupat după cite putem să 
ne dăm seama, cum reu
șiți totuși să le faceți pe 
toate 2,

— Principalul e să știi 
să-ți împărți rațional 
timpul. Deși sini ocupai, 
nu mă pot plinge că 
nu-mi rămîne timp și pen
tru familie. Soția e an
gajată și ea la cooperati
va „Drum nou" și cu 
toate acestea ne facem 
timp amîndoi și pentru e- 
ducația copilului nostru.

Stind de vorbă cu tină- 
rul Popa te convingi oda
tă mai mult că hunede- 
reanul de astăzi, pe lingă 
faptul că știe să aprecie
ze în mod obiectiv mun
ca constructorilor care atl 
ridicat aici imensele fur
nale, halele strălucind de 
văpăile lavei de oțel in
candescent, orașul nou, 
hunedoreanul de <isf#:i, 
cum zic, prețuiește frj .j- 
sul, muzica și arta,-xși 
deschide inima și sufletul 
pentru a înțelege și a iubi 
frumosul.

La fiecare spectacol ai 
să-l intllnești pe muncito
rul Popa cu soția, îmbră- 
cați elegant, extrem de 
receptivi la cele ce se pe
trec pe scenă, după cum 
ti vei intilni pe stadion la 
toate meciurile de fotbal, 
pentru că, ne spune tova
rășul Popa, „fotbalul e 
încă una din martie mele 
pasiuni".

Cînd stai de vorbă cu 
Popa Ioan, în glasu-i pu
ternic deslușești bunăooid 
și siguranța omului care 
parcurgând tntr-un timp 
scurt un drum complicai 
și gteu, a ajuns ta țintă. 
Cu toate acestea el tși 
păstrează aparența de 
simplitate tn comportare: 
tn votbă, tn mișcări.

Cîndva, Popa loan d 
fost copilul plaiurilor în
verzite, dintr-o comună 
din regiunea bucurești. 
Astăzi, șoferul Popa se 
numără printre muncitorii 
Hunedoarei noi, fiindcă 
așa cum oamenii au 
schimbat înfățișarea Hu
nedoarei, făctnd-o mai 
frumoasă și mai puterni
că, orașul la rlndul său 
a schimbat pe oameni, 
fâetndu-i mai dtrfi șl m.a 
plini de bogății sufle
tești.
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roată atenția pregătirilor
de iarnă

[Urmare din pag. l-a)

nt în toi, în special în 
imeniul social. S-au luat 
ăsuri pentru curățirea 
irmitoarelor comune și 
iigurarea lor cu păturile 

lenjeria necesară, din 
ire s-au asigurat pină în 
•ezent cca. 2.100 cearșa- 
iri și pături noi. Se re- 
îră sobele In dormitoare, 
aia din O.T. a fost pusă 
i funcțiune, 
rșmeaua cu 
« asemenea 
antitate de 
lemne de foc) se găseș- 
• în depozite. Pregătiri 
«portante s-au făcut și 
e fac In domeniul depo- 
itării și conservării unor 
arzavaturi pentru iarnă.

Sînt însă secții și șan- 
iere în care pregătirile 
le iarnă sînt rămase 
n urmă. Ritmul de reali- 
are 
Ieși

precum și 
apă caldă, 
o însemnată 
combustibil

a lor este încetinit, 
unele necesită timp,

fonduri, procurări de ma
teriale etc. pentru a fi ter
minate. Cauza rămînerii 
în urmă se datorește pe 
de o parte conducerilor 
iehnico-administrative din 
secții cît și conducerilor 
tehnice ale întreprinderi
lor, care n-au urmărit cu 
răspunderea cuvenită apli
carea practică a măsurilor 
stabilite pentru buna des
fășurare a procesului de 
producție în decursul ier
nii. La G.S.H. o parte din 
lucrările 
cută de 
tor, iar 
secțiile 
metalice sau l.C.S.H. Din
tre toate acestea mai mult 
rămase în urmă sint cele 
pe care le execută secțiile 
amintite sau I.C.S.H.-ul ; 
pe de o parte pentru fap
tul că sectorul respectiv, 
printre care și secția ter- 
mo-tehnieă, n-a lansat la 
timp comanda pentru e-

necesare se exe- 
către fiecare sec- 
altele de către 
edil, construcții

sosit noi“
Cartea a căpătat o largă popularitate la
muncă. La O.S.M. 1 de exemplu, în luna tre-

> cută s-a organizat un stand cu vînzare. Tovarășul
> Teodorescu Vasile a procurat de la librărie cele
> mai noi cărți de literatură politică, tehnică știin- 
£ țifică și beletristică, care au stîrnit interesul și gus- 
t tul pentru citit al muncitorilor.
* Acum, în preajma deschiderii noului an de în-
> vățămînt de partid și de U.T.M., cele mai solicî-
> fate cărți sînt: „Economie concretă industrială",
^„Economia politică", „1___________ ..
> gă răspîndire se bucură în secție și 
' tehnică și științifică — „Elaborarea oțelului",
> cuiul cuptoarelor de încălzire". „Așa topim
* țelul", „Cosmonautica — o nouă știință" și 
t In mai puțin de o lună, muncitorii 
I O.S.M, 1 au cumpărat la locul de muncă cărți în
> valoare de 2.000 lei. Printre cei 70 de muncitori 
, care și-au luat cărți noi pentru a-și completa
> liotecile personale, se numără tovarășii Pinca 
’ Azamfiroale Vasile, Stoicovici Silviu și alții.

locul

xecuție, iar pe de alta, 
din cauza că secțiile res
pective tt-au putut răspun
de în același timp la ce
rințele mai multor sectoa
re. La uzina cocso-chimi- 
că au început reparațiile 
instalațiilor de încălzire 
interioară a atelierelor și 
halelor. Cu toate acestea, 
din cefe 16 lucrări care se 
execută cu forțele secției, 
menite să preîntîmpine e- 
ventualele deranjamente 
(care au avut loc în ier
nile trecute) în procesul 
de producție a fost reali
zată abia una, patru ata
cate și restul au... rămas 
în plan. Secția Edil n-a 
executat nici pe jumătate . 
din lucrările repartizate.

O atenție deosebită va 
trebui să acorde în acest 
sens direcția transporturi 
C.S.H., în al căror plan 
de măsuri sînt 
118 lucrări, din 
jumătatea lunii 
brie erau executate 20, al
tele 6, abia Începute, iar 
restul de 92 nerezolvate.
ft la transporturi, 16 lu

crări pregătitoare vor fi 
executate de alte secții, 
dar II din ele trebuie să 
menționăm că își așteaptă 

acum rezolvarea.

O problemă mai grea o 
reprezintă acoperișul halei 
laminorului de 800 mm., 
pentru care atît serviciul 
mecanicului șef cît și sec
ția au făcut sezisările ne
cesare. Conducerea combi
natului va trebui să ia 
măsuri și să stabilească 
modul în care va fi rezol
vată problema acoperișu
lui oare se discută de a- 
tîția ani.

Pe de altă parte, o bu
nă parte din lucrările 
pregătirilor de iarnă la 
baracamentele l.C.S.H. le 
execută I.G.O., dar repa
rațiile exterioare în spe
cial la O.T. sînt întîrzia- 
te. Conducerea I.G.O. 
trebui să acorde 
necesară unor
probleme care sînt 
dinea zilei.

E știut faptul 
modul în care se 
tește fiecare secție
timpul cînd temperatura 
coboară sub zero grade, 
depinde succesul creșterii 
producției. Conducerile în
treprinderilor, sectoarelor 
și șantierelor, sub îndru
marea organizațiilor de 
partid, vor trebui să ana
lizeze starea lucrărilor și 
să întreprindă acțiuni 
concrete, care să le asi
gure succesul așteptat, fo
losind cît mal productiv 
și cu maximum de efica
citate timpul prielnic.

---------- -.o............................................................ —

In sprijinul constructorilor

va 
atenția 

astfel 
la

de
or-

decă 
pregă- 
pentru

Și

cuprinse 
care la 
septem-

In cursul acestui an cabinetul tehnic al combinatului siderurgic din 
Hunedoara a înregistrat și aprobat numeroase inovații, care aplicate aduc 
combinatului anual economii de zeci de milioane lei.

IN FOTO : Tovarășul Lbrinezi Gheza, unul dintre inovatorii destoinici 
al combinatului, la masa de lucru.
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Primele canfifăfi de naftalină cristalizată

.Istoria P.M.R." etc. De o lar- 
literatura 

„Gal- 
noi o- 
altele.

de la

bi ta
lon,

* Secretarul organizației U.T.M., tovarășul Teo- 
, dorescu Vasile, se străduiește în timpul său liber,
* procure cele mai actuale și mai interesante 
► Cu. ți. Iar atunci cînd le aduce în secție anunță pe 
! toți muncitorii: „Au sosit cărți noi" 1

în ultima sa ședință ce 
avut loc vinerea trecu

tă, comitetul de partid de 
la I.G.S.H. a luat în dis
cuție problema impulsio
nării lucrărilor de con
strucție a bateriei nr. 4 
de cocs. Cu această oca
zie tovarășul Raica Zoltan 
directorul tehnic al l.C.S.H, 
a prezentat un raport.

In urma discuțiilor puf- 
taie, comitetul de partid 
a adoptat un plan de mă
suri politlco-organizato- 
rice, prin care a fost re- 

| comandat conducerii în-

a
totfreprinderii să depună 

efortul în vederea termi
nării în cel mai scurt 
timp al acestor lucrări. 
Pentru îndeplinirea întoc
mai a măsurilor prevăzu
te In plan, comitetul de 
partid a numit pe tovară
șul Tuțu Iulian să răs
pundă de acest sector, iar 
împreună cu organizația 
de bază să coordoneze și 
Să îndrume întreaga acti
vitate politico-organizato- 
fică de aici și să infor
meze periodic comitetul 
despre stadiul lucrărilor.

La distileria de gu- 
droane — cea mai mare 
secție chimică a combina
tului siderurgic — a in
trat în funcțiune in cursul 
zilei de sîmbătă, 17 sep
tembrie a. c„ subsecția de 
rectificare a naftalinei 
cristalizată — prima in
stalație de acest gen din 
țara noastră.

După antracen -- folo-

sit în industria coloranți- 
tor și a tăbăcăriilor, după 
smoala folosită in con
strucții șt la brichetarea 
cărbunilor, după uleiurile 
destinate impregnării lem
nului, la distilăria de gu- 
droane s-au produs în 
acea zi primele cantități

de naftalină cristalizată, 
Este un nou succes al tine
rei noastre industrii chi
mice, un nou succes al 
harnicilor muncitori de 
aici, calificați chiar în 
cadrul secției cu sprijinul 
inginerilor și tehnicienilor 
romtni și sovietici.

CltiJI 
fi 

răspîndifl
ZIARUL 

„UZI HA 
NOASTRĂ"

ișl continua studiile
An de an tot mai mulți muncitori cu diploma 

de maturitate, și tehnicieni, se pregătesc și solicită . 
admiterea lor în învățămîntul superior cu frecven- I 
ță. Pentru examenele de admitere din toamna aces
tui an și-au înaintat cererile lor un număr de 59 
candidați din combinat. In momentul de față a- 
cești candidați se află în fața examenelor de admi- li 
tere. Fapt îmbucurător constituie că o mare parte 
din ei sînt membrii și candidați de partid, printre 
care se numără termotehnicianul Dragotă Alexan
dru, bobinatorul Predata Gonstantin, maistrul lami
nator Stancovici Nicolae, precum și utemiștii Vădu
va Gheorghe, Albu Traian și alții.

Recenta 'riotârîre a Comi
tetului Central al P.M.R 
și a Consiliului de Miniș
tri cu privire la ridica
rea nivelului tehnic al 
producției arată drumul 
de urmat și măsurile ce 
trebuie luate în vederea 
aplicării Intr-un ritm sus
ținut a tehnicii uoi în 
producție.

Colectivele de muncă 
din cadrul combinatului 
siderurgic Hunedoara au 
analizat posibilitățile care 
există în fiecare secție 
pentru ridicarea continuă 
a nivelului tehnic al pro
ducției. Zilele trecute în 
cadrul unei consfătuiri 
organizată pe această temă 
au fost dezbătute șl con
cretizate măsurile ce vor 
li luate în viitor.

Referatul și participam 
ții (a discuții au scos în 
evidență mărea însemnă
tate a ridicării nivelului 
tehnic al producției, Preo
cuparea muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor din 
combinat pentru ridicarea 
nivelului tehnic al pro
ducției a scos la iveală 
mari posibilități de creș
tere a producției siderur
gice, ridicarea productivi
tății muncii și reducerea 
prețului de CM Priori. 
Ralrie căi jil ateaslji di

recție au fost găsite în 
perfecționarea funcționai ii 
agregatelor, adaptarea a- 
paraturii de control, auto
matică, ridicarea nivelu
lui tehnic al personalului 
de deservire, lărgirea miș
cării de invenții și rațio
nalizări. Succesele în a- 
ceastă privință sînt deo- 
seblt de valoroase. Irtce- 
pînd din anul trecut și 
pînă în prezent, colectivul 
de oțelari și luminătorii 
ajutați de serviciul de 
cercetări siderurgice, au 
îmbunătățit radical tehno
logia de fabricație și la
minare a oțelului pentru 
țevi și axe.

In uzina cocso-chimică, 
tehnicienii și inginerii au 
studiat și au pus în apli
care noi procedee pentru 
recuperarea amoniacului 
din gazul de cocs: deshi
dratarea benzenului tratat 
cu aburi și noul procedeu 
pentru pregătirea soluției 
in vederea completării 
pierderilor de arsen din 
soluția de absorbție a hi
drogenului sulfurat did 
gazul de cocs.

Privind procesul de fa
bricație a fontei au fost 
Înfăptuite progrese remar
cabile. S-a introdus gazul 
metan la furnale prin care 
u realizează o economie

Spre ridlcBien continuă n nivelului
tehnic ni producției

de cocs pe timp de un an 
de zile numai la secția 
11-a, de cca. 24,006 tone. 
Îmbunătățirea procesului 
tehnologic se remarcă și 
prin ridicarea temperaturii 
aerului suflat in furnal; 
producerea fontei cu man- 
gan redus; alimentarea 
centralizată eu aer de 
combustie cu parametri 
mai ridicați etc. Automa
tizarea și mecanizarea își 
găsesc un cîmp tot mai 
larg de aplicare. In pre
zent la cauperele furnalu
lui 6 este în curs de e- 
xecuție automatizarea ar
derii ; la furnalele 1 și 2 
Comanda introducerii șar
jei se face de la distanță, 
Același sistem se folo- 
Sește și la acționarea do- 
potelor de la gîtul furna
lului nr. 1 și 2.

In vederea îmbunătăți
rii indicilor de utilizare 
a cuptoarelor Martin, de 
asemenea au fost soluțio» 
îiate cu succes multe pro

bleme privind ridicarea 
gradului de tehnicitate. 
Cuptoarelor din oțelăria 
veche li s-au adus im
portante modificări con
structive ; s-au adaptat 
bolți suspendate la came
rele de zgură (cuptoarele 
2 și 4) s-a făcut retliinen- 
sionarea canalelor verii» 
cale, iar la cuptorul 2 s-a 
aplicat de curînd sistemul 
de inversare ventil-șu- 
ber, creîndu-se condiții 
pentru creșterea încărcă
rii temeinice a cuptorului.

Participanții la consfă
tuire au analizat în mod 
amănunțit condițiile care 
există în combinat pentru 
ridicarea continuă a nive
lului tehnic al producției 
și în primul rînd s-a pus 
accent pe introducerea 
tehnicii noi. Planul de 
măsuri care a fost întoc
mit cuprinde obiective 
principale în privința îm
bunătățirii calității cocsu
lui Și mărirea producției, 

ridicarea gradului de teh
nicitate la vechile furnale, 
îmbunătățiri constructive 
la cuptoarele Martin, folo
sirea celei mai perfecțio
nate tehnologii la lami
noare etc. Multe din obi
ectivele cuprinse în planul 
de măsuri pe combinat se 
referă Ia introducerea au
tomatizării și mecanizării 
pe o scară cît mai largă.

Unii participant Ia con
sfătuire au făcut propu
neri prețioase privind 
căile ce trebuie atacate 
pentru obținerea succesu- 
lui scontat.

In combinat a fost în
ființat serviciul de cerce- 
țări siderurgice a cărui 
activitate poate fi îmbu
nătățită simțitor printr-o 
mai strînsă colaborare cu 
serviciul tehnic și cu cele
lalte servicii de speciali
tate. Atît serviciul de cer
cetări siderurgice cît și 
serviciul termo-tehnic au 
nevoie de • bază tuaie- 

rială corespunzătoare pen
tru desfășurarea unei acti
vități ritmice. In prezent 
ele duc lipsa unor labo
ratoare și aparataj de 
specialitate. De asemenea 
nu sînt încadrate cu su
ficient personal de spe
cialitate bine pregătit.

Posibilități de ridicare 
a nivelului tehnic al pro
ducției există în . fiecare 
secție a combinatului. E- 
xistă încă multe locuri 
de muncă unde automa
tizarea și mecanizarea nu 
au fost introduse cu cu
raj. De pildă în oțelârii 
se mai pierde mult timp 
cu reparațiile la rece a 
cuptoarelor din cauza vo
lumului mare de muncă 
pentru evacuarea zgurii 
din camerele cuptoarelor. 
Literatura de specialitate 
indică mai multe soluții 
de mecanizare a acestei 
operații însă în combinat 
nu au fost întreprinse mă
suri concrete în această 
direcție.

In secțiile de bază ale 
combinatului există ingi
neri tehnologi dintre care 
unii — așa după cum a» 
răta tovarășul director ge
neral Gătană Nicolae —• 
de toate se ocupă, numai 
de îmbunătățirea tehnolo. 
giel de fabricația nu. E

xemplele sînt elocvente în 
această privință. La lami
norul de 650 mm. (ingi
ner tehnolog Voina L). 
încă nu se lucrează după 
o tehnologie corespunză
toare la cuptoarele cu 
propulsie. Lipsă de preo
cupare pentru îmbunătă
țirea tehnologiei de fa
bricație se resimte șl din 
partea inginerilor tehno
logi de la cocserie, blu
nting și din alte secții.

Experiența a arătat că 
acolo unde introducerea 
progresului tehnic preocu
pă în mod deosebit orga
nizațiile de partid și con
ducerile administrative, i- 
nițiativa creatoare a ma
selor se dezvoltă; se ob
ține o înaltă organizare 
a producției, iar progresul 
tehnic devine cauza fiecă
rui om al muncii. De a- 
ceea este necesar ca or
ganizațiile de partid să 
îndrume organele admi
nistrative spre rezolvarea 
operativă a tuturor proble
melor privind introducerea 
tehnicii noi; să tndrume 
organele sindicale spre a 
da o atenție deosebită or
ganizării și desfășurării 
consfătuirilor de producție 
In care se discută soarta 
«celor grobletwj
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SPORT ^Victorie meritată Intr-un joc greu: FOT
CorM CATEG

săi au muncit 
au luptat pen- 
baion, au tras 
mai multe șu-

In etapa a treia a cam
pionatului R.P.R. de fot
bal, Corvinul a întîlnit 
formația Steagul roșu din 
Orașul Stalin. Partida a 
fost urmărită de peste 
10.000 de spectatori, care 
au aplaudat victoria spor
tivilor hunedoreni, în ur
ma unui joc în care ac
centul a căzut în princi
pal pe cîștigarea celor 
două puncte, mai puțin 
pe execuțiile tehnice sub
tile și spectaculoase. Cor
vinul a meritat victoria 
tocmai pentru că cei 11 
jucători ai 
mai mult.
tru fiecare 
la poartă
turi și mai periculoase de- 
cit adversarii lor. înain
tașii Steagului roșu, buni 
tehnicieni și rapizi, au 
combinat în mod exage
rat, și în orice caz misiu
nea lor a fost mult în
greunată de îndîrjirea ti
tularilor posturilor de fun
dași ai Corvinului și în 
ultimă instanță de sigu
ranța, calmul și plasa
mentul bun dovedit de 
portarul Niculescu. Linia 
de halfi (o mențiune pen
tru Balint a cărui reintra
re este făgăduitoare) și cei 
doi interi au depus efor
turi mari pentru a aco
peri mijlocul terenului, ca 
să nu lase cîmp de ac
țiune pentru atacul extrem 
de mobil al oaspeților. 
Condiția fizică a jucăto
rilor noștri este satisfăcă
toare, cei mai multi din
tre ei dovedind un ritm 
de joc egal în cele două 
părți ale partidei, fără să 
cedeze lupta nici o clipă, 
pînă la fluierul final al 
arbitrului.

Trebuie să consemnăm 
atitudinea nesănătoasă a 
unei părți a publicului, 
care își manifestă deza
probarea față de arbitru

Meszaroș,

Niculescu
II. Nacu, 

Molnar 
Constantinescu,

Pop primește sus balonul, 
și-l potrivește cu capul la 
picior, demarează și cen
trează în fața porții. Za
pis sare peste minge, apă
rarea e derutată, Zanca e 
singur cu portarul, dar 
de la 10 m. îi trage în 
brațe 1 S-a irosit o mare 
și frumoasă ocazie de gol.

Jocul e iute, se comit și 
unele neregularități (Nacu, 
Niculescu II, Zbîrcea, Szi
ghetti), sancționate de ar
bitru. Dar același arbitru, 
după ce l-a fluierat pe 
Zanca de două ori în of
said, pe bună dreptate, a 
treia oară greșește Ia o 
fază de atac a 
sancționează 
Zanca, plecat 
atac, și astfel
jează pe gazde.
marcat în prima repriză 
a pornit 
bătut Ia 
de unde 
pinsă de 
care îl pune în
Pop. Bîrsan ezită și extre
mul dreapta al Corvinului 
nu greșește șutul : este 
1-0

In repriză a doua dis
puta 
brată. Nacu 
mîna la 20 de metri de 
poartă și Meszaroș bate

75 Corvi- 
tabela de 
trimite la 

lansează

»♦<

sau jucătorii adverși zgo
motos, cu expresii pe care 
am dori să nu le mal 
auzim pe terenul de sport.

La fluierul arbitrului V. 
Drug, București (care a 
arbitrat inegal, dînd deci
zii eronate) ajutat, nu 
totdeauna inspirat, la tu
șă de Iosif Ritter (Timi
șoara) și Șt. Cruceanu 
(Arad), s-au aliniat pen
tru a începe întîlnirea ur
mătoarele echipe:

STEAGUL ROȘU: Cer- 
neanu — Zbîrcea, Cojo- 
caru, Bîrsan — Campo, 
Szighetti — Hașoti, Sere- 
dai, Fusulan, 
David.

CORVINUL : 
I — Niculescu
Coiciu — Balint, 
— Pop, 
Zapis, Tătaru, Zanca.

Chiar în min. 2 Con
stantinescu are o btmă 
poziție de șut, dar trage 
afară. Corvinul obține do
uă cornere rămase fără 
rezultat, însă vigoarea cu 
care se apără și viteza 
aiacurilor din primele mi
nute sînt cele mai bune 
semne ale comportării 
pozitive a echipei în tot 
restul partidei. In min. 11 
Tătaru prelungește la 
Zanca, acesta centrează în 
viteză, Pop reia su capul 
dar Cerneanu respinge în 
aut de poartă. Steagul 
roșu se apără energic, Co- 
jocaru nu-1 
Zapis, iar : 
cearcă dese 
rezolvate de 
noștri.

In min. 21 
fază din care 
deschide scorul, 
ca era mai atent. Dintr-o 
situație încîlcită în careul 
nostru, ca 
la rugbi, 
de Balint, 
și trimite 
deschidere

slăbește pe 
atacanții în- 

pâtrunderi, 
: apărătorii

are loc o 
se putea 
dacă Zan-

o „grămadă" 
balonul e scos 
care avansează 
lui Zapis. O 
trimisă pe sus.

Corvinului, 
pe același 
corect la 
dezavanta 

Punctul

de la un corner 
poarta 
mingea
Balint

noastră, 
este res- 
la Zapis, 
cursă pe

în minutul 39.

e la fel de echili- 
apără cu

lovitura liberă repede și 
tare, la semiînălțime, dar 
afară. O cursă a lui Pop, 
o centrare și „bomba" Iui 
Zanca trece, de asemenea, 
alături. Pop este fluierat 
în ofsaid imaginar și 
Steagul roșu încearcă e- 
galarea din toate puterile. 
Totuși, în min.
nul modifică 
marcaj: Nacu 
Zapis, acesta îl
pe Zanca (faza se repeta 
pentru a nu știm cita oa
ră), care îl depășește pe 
Zbîrcea, e singur cu por
tarul, trage puternic, Cer- 
neanu respinge, dar Zan
ca e acolo și nu mai gre
șește. La 2—0 partida nu 
e jucată. Oaspeții încear
că să refacă handicapul, 
dar apărarea noastră nu 
lasă să treacă nimic. In 
min. 85 Zanca are o altă 
ocazie pe care o ratează, 
apoi Constantinescu reia 
afară de la 8 m Fluierul 
final găsește pe oaspeți 
în atac.

Cei mai buni : Cojocarii, 
Szighetti, Hașoti, David, 
de la Steagul roșu, Nicu
lescu I, Nacu, Balint, 
Pop, Constantinescu, Zan
ca de la Corvinul.

M. ENESCU

----------------- —•«------------------

PE SCURT
— Cu prilejul unui con

curs de atletism desfăști-' 
rat la 
vietic 
stabilit 
ropean 
tură 
performanță de 
Vechiul record era de 2,17 
m. și aparținea aceluiași 
atlet care-1 stabilise la 14 
august 1960.

Odesa, atletul so-
Valeri Brumei a 

un nou record eti- 
în proba de sări- 

îii înălțime cu o 
2,18 m.

— Cu prilejul concursu
lui internațional de atle
tism de la Colonia, atle
tul francez Abdoul Seye 
a egalat recordul european 
în proba de 200 m. plat, 
realizînd 20“4/10. Pe locu
rile următoare s-au cla
sat Garney (S.U.A.) 
20“8/10 și Germar (R. F. 
Germană 20“9/10.

TINERII OȚELARI PRIVESC
CU ÎNCREDERE VIITORUL

Marile perspective ce 
stau în fața poporului 
nostru în munca pentru 
desăvîrșirea construirii 
socialismului, plan elabo
rat de Congresul al III- 
lea al partidului nostru, 
au stimulat un puternic 
și nestăvilit patriotism în 
rîndul tinerilor oțelari. 
Documentele Congresului 
al lll-lea al U.T.M. care 
au fost urmărite cu deo
sebit interes au dat un 
nou avînt entuziasmului 
tineresc, curaj și voință 
tinerilor oțelari. Topitorii 
și turnătorii de oței, mon- 
torii ansamblelor de tur
nare, electricienii și lăcă
tușii de la întreținere, 
toți tinerii oțelăriei Mar
tin nr. 1, s-au întrunit si 
au discutat pe brigăzi și 
schimburi de producție u- 
riașele perspective ce le 
au pentru înflorirea pa
triei, iar în activitatea 
lor, sporirea continuă a 
randamentului cuptoarelor 
și modul prin care ei pot 
să-și aducă mai concret 
contribuția la înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin în 
cadrul planului de 6 ani

de dezvoltare a economiei 
naționale.

îndrumați îndeaproape 
de organizația de partid, 
tinerii oțelăriei Martin nr. 
1 au întocmit un amplu 
plan de acțiune în pers
pectivă. Printre obiective
le ce și le-au propus se 
pune accent pe ridicarea 
nivelului de cultură ge
nerală. De exemplu, în 
anul viitor organizația 
U.T.M. prin caderele de 
specialitate se va ocupa 
ca 16 tineri muncitori să 
se pregătească și să ur
meze cursurile serale ale 
școlii medii. In anii urmă
tori, numărul celor care 
își vor ridica nivelul de 
cultură generală va creș
te treptat. Pentru aceas
ta organizația de bază 
U.T.M. și-a fixat unele 
măsuri care să sprijine 
pe toți tinerii ce nu au 
urmat în întregime 7 cla
se, să-și termine cursu
rile școlii elementare pen
tru a putea urma în con
tinuare școala medie.

Legat de ridicarea ni
velului de cultură gene
rală al tinerilor, începînd

de acum și pînă la sfîr- 
șitul anului viitor se va 
desfășura acțiunea de creș
tere a calificării profesio
nale, 20 tineri necalificați 
vor fi ajutați să-și însu
șească meseria de electri
cian, lăcătuș, macaragiu,

retice de tehnologie, lega
te de dezvoltarea tehnicii 
și de munca practică, or
ganizația U.T.M. în cola
borare cu organizația sin
dicală și conducerea sec
ției, a schițat un ciclu de 
conferințe și referate pe 
specialități, pe care ingi
nerii și maiștrii le vor ex 
pune în fața tinerilor la 
cursurile de calificare și 
de ridicare a calificării

ETAPA DE IERI

Știința Tim. — Știința Cluj 1-3 (0-3) 
Dinamo Buc — Prog. Buc. 1-1 (0-0) 
U.T.A. - G.S.M.S. Iași 3-0 (1-0)
Dinamo Bacău—Min. Lupeni 4-0 (1-0) 
Rapid București — G.C.A. 3-2 (1-1) 
Corvinul—St. roșu O. Stalin 2-0 (1-6) 
Farul C-ța - Petrolul PI. 2-2 (1-0).

Etapa viitoare (25 sept.)

Steagul roșu — Rapid București 
Petrolul Ploiești —
Dinamo
G.S.M.S. Iași — G.C.A.
Farul Constanța — U.T.A.
Știința Cluj — Dinamo Bacău 
Progresul Buc. — Minerul Lupeni.

Corvinul
Buc. — Știința Timișoara

ORIA A
Clasament ----------

A L

1. Dinamo Buc. 3 2 10 5:1 5
2. U.T.A. 3 2 0 1 7:3 4
3. G.C.A. 3 2 0 1 12:6 4

4-5. Petrolul PI. 3 12 0 6:4 4
4-5. Rapid București 3 12 0 6:4 4

6. Dinamo Bacău 3 2 0 1 8:6 4
7. Corvinul Hun 3 2 0 1 5:7 4
8. G.S.M.S. Iași 3 111 6:6 3
9. Progresul Buc. 3 111 4:6 3

10. Știința Cluj 3 10 2 3:4 2
11. Minerul Lupeni 3 10 2 4:8 2
12. Farul C-ța 3 0 12 5:8 1
13. Știința Tim. 3 0 12 3:6 1
14. St. roșu O. S. 3 0 12 2:6 1

C AT EG ORIA B
Seria I-a

G.S.M. Brăila — Rulm. Bîrlad: 2-1
C.F.R. Pașcani — Met. Tîrg. : 1-1
Poiana Cimpina — FI. Moreni : (nu 

ne-a sosit rezultatul)
Foresta Fălt. — Dinamo Galați : 1-2
Prahova PI. — S.N.M. C-ța: 2-1 
Rapid l ocșani—Dinamo Suceava : 2-9 
Unirea Iași—Steaua roșie Bacău: 1-1

Etapa viitoare (25 sept.)

Dinamo Suceava — Poiana Cîmpina 
Steaua roșie Bacău — Foresta Fălt.
Dinamo Galați — Unirea Iași
Rulm. Bîrlad — Prahova Ploiești 
Met. Tîrgoviște — Rapid Focșani 
G.S.M. Brăila — G.F.R. Pașcani 
Flacăra Moreni — S.N.M. Constanța.

Seria a Il-a
Drubeta Tr. S. - Știința Buc.: 1-0 
G.S. Graiova — G.S.M. Sibiu: 0-2 
Metalul Buc. — G.F.R Roșiori: 1-2 
Chimia Govora — Dinamo Pitești: 2-1 
A.S. Acad. Milit.—Gaz Met. Med. :S-0 
Chimia Făgăraș — Șt. Craiova: 0-1 
Tract. O. Stalin — Dinamo Obor : 0-0.

Etapa viitoare (25 sept.)

Dinamo Pitești — Gaz Metan Mediaș 
Met. București — A. S. Acad. Alilitară 
Drubeta Tr. Sev.
G.S. CraiQya —
C.S.M. Sibiu —
Știința București — Dinamo Obor 
G.F.R. Roșiori — Chimia Făgăraș.

— Chimia Govora 
Știința Graiova 

Traci. O. Stalin

Seria a IlI-a
Dinamo Săsar — G.S.M. Reșița : 4-0 
Ind. Sîrmii G. T-zii—G.F.R. Tim.: 2-1
Recolta Cărei — Aurul Brad: 1-1 
Arieșul Turda — C.S.M.' B. Mare: 2-0
C.S. Oradea — A.M.E.F.A. : 4-0 
Jiul Petroșani — C.S.M. Cluj: 5-0
Mureșul T. Mureș —

Etapa viitoare

Aurul Brad — C.S.

Gl. Bistrița : 0-0 

(25 sept.) 

Oradea
Arieșul Turda — C.SM. Cluj
G.S.M. Reșița — Ind. Sîrmii C. T-yii 
Gloria Bistrița — Jiul Petroșani 
Dinamo Sâsar — G.S.M. Baia Mare 
A.M.E.F.A. — Mureșul Tg. Mureș 
G.F.R. Timișoara — Recolta Cărei.

Alte rezultate
înaintea jocului de ieri s-au întîl

nit fromațiile de categoriile regionale 
Corvinul II și Aurul Zlatna.

Superiori în toate compartimentele, 
hunedorenii au cîștigat detașat cu 
rul de 7-1 (2—0).

&
Echipa de juniori Corvinul care 

ticipă în campionatul regional de
bal, a jucat tot ieri cu juniorii Auru
lui Zlatna și au cîștigat la o dife- 

I rență categorică cu 9—1 (4—?
mV,

sco-

par- 
fot-

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ «

de cost și căile reducerii 
lui. Al ți ingineri, tehni
cieni și maiștri vor înar
ma pe tinerii muncitori cu 
cunoștințe tehnice privind 
întreținerea și regimul 
termic al cuptoarelor, tur
narea oțelului și altele.

Școlarizarea se va des
fășura după specificul 
muncii. In sectorul întreți
neri, tinerilor li se va ex
plica pe bază de scheme,iH Ridicarea nivelului de cultură generală Q Creșterea calificării tehnico-profesionale M Prelungirea duratei de func

ționare a cuptoarelor Fiecare inginer și tehnician — un inovator activ Ml 3.500 tone fier vechi Bl 96.000 ore muncă patriotică pe șantierele de construcții ale noilor furnale, blocurilor muncitorești și pentru înfrumusețarea combinatului și orașului nostru. •
sudor sau turnător de 
oțel etc. In anii următori, 
acțiunea de calificare a 
tinerilor muncitori va a- 
vea o continuitate și mai 
intensă, în raport cu ne
cesitățile secției, astfel ca 
la sfîrșitul anului 1963, 
să nu fie nici un tînăr 
necaliîicat la munci cali
ficate.

Pentru a da posibilitate 
tinerilor să-și însușească 
mai ușor cunoștințele teo

tehnico-profesionale. ingi
nerul Grigore Mihai va 
pregăti un referat (legat 
de rezultatele practice ob
ținute) privind tehnologia 
elaborării oțelurilor cal
mate și necalmate în cup
toarele Martin. Tehnicia
nul Antohi Aveschi va 
vorbi despre indicii de u- 
tilizare (extensivi , inten
sivi și integrali), tovară
șul inginer Păunescu I. 
despre structura prețului

întreaga instalație elec
trică a oțelăriei în vede
rea depistării mai ușor și 
mai operativ a deranja
mentelor. Se va explica 
practic sistemul de auto
matizare a procesului de 
producție al cuptoarelor 
Martin. In alte referate 
se va arăta sistemul de 
funcționare al mașinilor 
de ridicat și transportat, 
precum și întreținerea lor, 
tehnologia meseriei de lă-

cătuș, funcționarea rețe
lelor de apă, utilizarea 
combustibililor gazoși etc.

Avînd la bază o cultură 
profesională corespunză
toare tehnicii în plin pro
gres cu care sînt înzes
trate agregatele, tinerii o- 
țelari au ajuns la conclu
zia că pot folosi mai pro
ductiv cuptoarele, le pot 
prelungi durata de func
ționare între două repa
rații, timpul pentru repa
rațiile la cald poate fi 
redus cu 15 la sută, iar 
consumul de mase refrac
tare cu 5 la sută pe fie
care tonă de oțel.

Odată cu dezvoltarea 
aptitudinilor și cunoștin. 
țelor profesionale se in
tensifică și acțiunea de 
ridicare a nivelului teh
nic în producția de oțet. 
Tineretul de aici și-a pro
pus să rezolve temele u- 
nor inovații cum ar fi: 
soluționarea măririi dura
bilității utilajelor de tur
nare ; mărirea vitezei de 
funcționare a macaralelor 
la încărcarea cuptoarelor; 
adaptarea unui dispozitiv 
pentru suflarea vetrelor 
cuptoarelor (operație care 
acum se face cu ajutorul 
macaralelor) ; mecanizarea

lipirii stîlpilor la cuptoa
rele Martin și altele.

Dar preocupările tineri
lor oțelari din secția l-a 
sînt multilaterale. In răs
punsul dat chemării la 
întrecere a tinerilor side- 
rurgiști, ei s-au angajat 
ca pînă Ia sfîrșitul planu
lui șesenal să lucreze pa
triotic 96.000 ore la con
strucția noilor furnale, a 
blocurilor de locuințe 
muncitorești, la înfrumu
sețarea orașului și a com
binatului (dintre care 
17.000 ore în cursul anu
lui viitor), să colecteze 
3.500 tone fier vechi pen
tru fabricarea oțelului 
Martin.

Luptînd pentru perfec
ționarea calificării profe
sionale în pas cu tehnica 
nouă și militind pentru 
progresul tehnic al pro
ducției, tinerii oțelari au 
dat semnalul unei entu
ziaste întreceri. Ei, ca și 
ceilalți siderurgiști hunedo
reni, privesc cu încredere 
viitorul, convins că vor 
îndeplini cu doi ani mai 
devreme sarcinile trasate 
de Congresul al lll-lea al 
P.M.R. privind creșterea 
indicilor de utilizare a 
agregatelor.
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