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PENTRU PRIETENIE 
între toate popoarele

Adunarea muncitorilor de la
sectorul mecanic-șef I.C.S.H.

Programul de lucru al 
primului schimb abia lua
se sflrșlt. In sala colțului 
roșu al sectorului meca- 
nic-șef din I.C.S.H. s-au 
adunat sute de oameni ai 
muncii: mecanici, lăcă
tuși, strungari, conducă- 
tori-auio, pentru a-și afir
ma încă odată dorința de 
pace și încrederea că cea 
mai mare adunare a po
poarelor de la O.N.U., la 
care participă și delegația 
romină, condusă de tova
rășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, va adopta mă
turi constructive menite 
să întărească pacea in 

rfume.
Adunarea a fost des

chisă de tovarășul Popa 
Avram, președintele comi
tetului sindical. A luat cu- 
viatul inginerul Șerban 
Ștefan, șeful sectorului 
mecanic. „Prin participa
rea sa la sesiunea Adună
rii Generale a O.N.U., de
legația țării noastre con
dusă de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, expo
nentul năzuințelor și inte
reselor vitale ale poporu
lui romîn, va face să ră
sune de la înalta tribuna 
mesajul de pace a! oame
nilor muncii din patria 
noastră Călăuzindu-se du
pă principiul coexistenței 
pașnice, care stă la baza 
rroliticii externe a statului 
^giru, membrii delegației 
var contribui la dezbate
rea și soluționarea con
structivă a problemelor 
internaționale și in special 
a problemei dezarmării ge
nerale și totale — propu
nere istorică făcută anul 
trecut de N. S. Hrușciov. 
Colectivul nostru de mun
citori sprijină din țoală 

Cocseria se integrea
ză in noapte violent, 
bărbat este. In întuneric, 
profilul complicai al u- 
zinei cocso-chimice e 
mai grav și mai so
lemn, miile de sunete 
mici din aria sa vastă 
se contopesc intr-un 
fluviu melodic pe care 
întunericul ii purifică și 
îl amplifică, iar în com
pletarea firească a tot 
ce înfăptuiește cocseria, 
cuptoarele se eliberează 
de masa de cărbune 
adus la incandescență 
într-o năvală de fum și 
lumină care te oprește 
fără nici o discuție in 
loc. Nu mai e purpura 
dimineții, nici roșul a- 
■>rins al unui foc oare- 
c'°.ci para de jăratec 
& .'erii brutale a ma
terni colwenabu
la nece , ., ,, > , de la car- bur™ la C .

inima delegația ce ne re-- 
prezintă la O.N.U. și-i u- 
rează mult succes in mi
siunea sa nobilă de apă
rare a păcii".

In continuare a vorbit 
tovarășul Popa Ioan, con- 
ducător-auto. El a spus : 
„Delegația statului nostru, 
în frunte cu iubitul con
ducător, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a dus 
la O.N.U. dorința de pace 
a poporului muncitor. Sini 
convins că ea va desfă
șura o activitate rodnică 
și va contribui la rezol
varea multor probleme 
mondiale"

Au mai luat cuvîniul 
tovarășii Hangan Gheor
ghe, inginer Surdilă Ale
xandru și alții. Ei au urai 
deplin succes delegației 
romine la ON.U.

Inginerul KRAFT NATAN de la O.S.M. 2, vorbind la adunarea oțelari- 
lor din combinat, despre importanța celei de-a XV-a sesiuni a O.N.U.

Urâsc din toaiâ ființa războiul

Inovator neobosit
O discuție într-o

Pregătirea cărbunelui 
nu este o secție în în
țelesul curent al cuvin- 
tului, ca o clădire apar
te, ci un ansamblu va
riat și neuniform de e- 
dificii dispersate pe o 
mare întindere, conducte 
de kilometri, tunete, si
lozuri, benzi transpor
toare, concascare, eleva
toare. Drumul de la căr
bune la cocs trece în ma
joritate prin această sec
ție. Cuptoarele primesc 
amestecul mărunțit, do
zat, judecat in amănunt, 
la kilogram, la gram, 
cu exactitatea cea mai 
mare. Calitatea oțelului, 
a fontei, o hotărăște in 
primul și ultimul rlnd 
încărcarea —, cocsul pă
strează aceeași lege. 
Cocsul bun începe în 
secția de pregătire a.
cărbunelui. (Continuare în pag. 2-a)

Cu un deosebit interes 
urmăresc lucrările celei 
mai importante sesiuni 
a Adunării Generale a 
O.N.U., care se desfășoară 
acum la Ne^ York, pe 
malul lui East River. Aici 
sînt prezente printre altele 
delegația Uniunii Sovietice 
în frunte cu N. S. Hruș
ciov, delegația țării noa
stre, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și delegațiile altor state 
socialiste. Cînd am ascul
tat Ia radio comentariile 
în legătură cu cuvîntarea 
rostită de N. S. Hrușciov 
la tribuna O.N.U., m-a 
cuprins un sentiment de 
mare bucurie. Cu acest 
prilej am constatat încă- 
odată dorința fierbinte de 
pace a poporului sovietic, 
încrederea și nădejdea sa 
în triumful dezarmării ge
nerale și totale, în coexis-
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pte re- 4 
schim- I'

noapte--
In această noapte re- 

întîlnim la lucru schim
bul condus de tînărul 
Mihai Dombrovski. Da
că meseria de cocsar 
are în țara noastră toc- ,
mai vechimea cocseriei ,
din Hunedoara — adică 1 .
șase ant — aproape n-ar \
mai trebui să spunem 1
că toți acei care o in- (
deplinesc sînt și ei ti- i
neri, sau foarte tineri. ]
Unul dintre aceștia este 1
tovarășul Dombrovski, i
care s-a arătat gata să 1
ne dea cîteva lămuriri. 1

— Vorbeam nu de )
întrecerea 1 

din secția j
a cărbune- 4
c nou, cine \

mult despre 
schimburilor 
de pregătire 
lui. Ce măi
mai conduce plutonul ?

— Toți lucrăm. Chiar 
așa, fiecare luptă, nici

MIRCEA ENESCU 

tența pașnică, adică, prie
tenie și înțelegere între 
toate popoarele lumii. Șe
ful guvernului sovietic — 
militant consecvent al pă
cii — a propus în acest 
scop un plan de dezarma
re generală și totală îm
bunătățit, care se împarte 
în trei etape, precum și 
alte propuneri înțelepte cu 
privire la complecta lichi
dare a rușinosului regim 
colonial etc.

Ca muncitor, eu îmi ex
prim adeziufiea față de 
tot ceea ce se face în 
sprijinul păcii și voi munci 
neobosit în așa fel încît 
să contribui cu faptele 
mele de fiecare zi la înflo
rirea patriei noastre so
cialiste, la apărarea păcii, 
visul de aur al omenirii.

PETRACHE CONST 
excavatorist 

sectorul mecanic I.C.S.H.

Maistrul CRIȘAN VA- 
SILE de la furnalul nr. 5 
urmărind cu familia lu
crările celei de-a XV-a 
sesiuni a O.N.U.

PROPUNERILE 6UVERNULUI SOVIETIC
la cea de-a 15-a Sesiune a Adunării

Generale a O.N.U. ——
- IN SCOPUL LICHIDĂRII TOTALE ȘI DEFINITIVE A REGIMU

LUI COLONIAL, guvernul sovietic supune spre examinare proiectul unei 
Declarații în care se proclamă solemn dezideratele:

1. Să se acorde imediat tuturor țărilor coloniale, teritoriilor de sub 
tutelă și celorlalte teritorii care nu se bucură de autoadministrai, indepen
dență și libertate totală in construirea statelor naționale proprii, pe baza libe
rei exprimări a voinței popoarelor lor.

2. Să fie lichidate punctele de sprijin ale colonialismului — posesiuni și 
regiuni arendate — pe teritorii străine.

3. Guvernele tuturor țărilor sînt chemate ca în relațiile dintre state să 
respecte cu strictețe și neabătut prevederile Cartei O.N.U. și ale prezentei 
declarații.

- IN SCOPUL REGLEMENTARII PROBLEMEI DEZARMĂRII:
Guvernul sovietic prezintă spre examinare Adunării Generale propu

nerea „PRINCIPALELE PREVEDERI ALE TRATATULUI CU PRIVIRE LA 
DEZARMAREA GENERALA ȘI TOTALA". Se prevede ca încă din prima 
etapă a dezarmării să fie lichidate toate mijloacele de transportare la țintă 
a armei nucleare, să fie elaborate măsurile în domeniul unui control interna
țional eficace în toate etapele, să se treacă chiar de la început la reducerea 
efectivelor forțelor armate și a armamentelor clasice.

Aceste prevederi sînt însoțite de o serie de alte precizări aduse pro
gramului dezarmării generale și totale, care fac ca acest program să fie și 
mai concret, realist și eficient.

- IN SCOPUL ASIGURĂRII RESPECTULUI FAȚA DE SUVERANI
TATEA TUTUROR STATELOR guvernul sovietic a propus discutarea în șe
dința plenară a problemei acțiunilor agresive ale S.U.A.

— Guvernul sovietic consideră indicat ca in locul secretarului general 
să se creeze un organ executiv colectiv al O.N.U. compus din 3 persoane 
dintre care fiecare să reprezinte un anumit grup de state și anume : state 
participante la blocurile militare ale puterilor occidentale, stale socialiste și 
state neutre. > î

Prezența la O.N.U. a 
delegațiilor diferitelor sta
te, printre care se află și 
delegația romină, condusă 
de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, demon
strează simțul de răspun
dere în ceea ce privește 
rezolvarea numeroaselor 
probleme internaționale, și 
în special problema cheie 
a zilelor noastre — dezar
marea generală și totală. 
Tocmai la soluționarea a- 
cesteia s-a referit N. S. 
Hrușciov în istorjgp sa

■ - , **♦ , , --------

euvîntare rostită zilele tre
cute la O.N.U

Ca mamă și gospodină, 
eu doresc sincer pacea. 
Vreau ca cei trei feciori 
ai mei — Ion, Tiberiu și 
Iosif să trăiască și să 
muncească în liniște, să

Comunistul Pleșa Cor
nel este un om energic 
la etatea lui de 43 de ani. 
Laminatorii îl stimează 
și-l apreciază pentru con

nu cunoască niciodată o- 
rorile războiului pe care 
l-am văzut și cunoscut eu. 
Iată de ce urăsc din a- 
dîncul ființei războiul și 
lupt pentru apărarea păcii. 
BISTRIAN MARGARETA 

gospodină

tribuția sa în procesul de 
producție. Adesea ei îl nu
mesc „inovatorul nostru".

Tînărul Nisipașu Nico- 
lae de la atelierul de în
treținere a laminorului de 
800 mm. își amintește și 
acum o întîmplare: In 
1953, se rupsese un cilin
dru al liniei de laminare. 
Cum în țară nu se tur
nau asemenea cilindri, 
producția urma să stag
neze pentru un timp. S-au 
propus mai multe soluții. 
Cea mai bună s-a dovedit 
însă a maistrului Pleșa, 
Cilindri scoși din uz, el 
i-a recondiționat prin în
cărcarea cu sudură.

Priceperea lui este a- 
(Continuare în pag. 2-a)

Radu Marin, Aldea Ioan 
și Beia Ioan de la atelie
rul mecanic al combinatu
lui citind în pauză ulti
mele știri cu privire la 
desfășurarea lucrărilor ce
lei mai importante sesiuni 
din istoria O.N.U.
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Angajament ce se concretizează

Un colectiv artistic cu 
rezultate remarcabile e 
Teatrul muncitoresc al 
C.S.H. In fotografia noa
stră, regizorul Pavel Cri- 
șan, conducînd repetițiile 
piesei „Scrisori de dragos
te" de Virgil Stoenescu.

INOVllTtHI HE.OBOS.iT
(Urmare din pag. l-a)

Blumitlgut — pilon al siderurgiei noastre. 
Munca laminai ori lor a luat formă finită. In hala 
de ajustaj, laminatele așteaptă să fie expediate.

omului de știință l-au 
încurajat pe maistrul su
dor în creația lui. De a- 
tunci el a mai făcut alte 
28 de inovații. Cele mai 
economice dintre ele me
rită a fi amintite : „Re- 
condiționarea treflelor la 
cilindrii", „Curățirea cu 
flacără ăcetilenică a oțe
lurilor silicioase", „Recon-
diționareâ paletei cilindri
lor de la caia degrosesoa- 
re“, etc.

In cei 10 ani de cînd 
lucrează la laminorul de 
800 mm., maistrul Pleșa 
a calificat numeroși tineri 
la locul dc muncă, în me
seria de sudori electrici. 
Printre ei se află Encu- 
lcscti Constantin, Trașcă 
Aurel, N'isipașu Aurel și 
alții. Despre acest lucru 
n-a amintit nici un cu- 
vînt. Și totuși, l-am auzit 
de la tovarășul Vlaicu Ni- 
colae, secretând organiza-

După cum se știe, în 
trimestrul I al anului 
I960, constructorii grupu
lui IV — I.C.S.H. și-au 
luat angajamentul să rea
lizeze un bloc cu 24 apar
tamente din economiile ce 
le realizează la consumul 
specii ie de materiale. De 
atunci, au trecut cîteva 
luni și blocul din econo
mii — așa cum 1-au de

numit simbolic oamenii — 
a început să devină o 
realitate evidenta.

Zilele trecute, un grup 
de maiștri-zidari, împreuna 
cu funcționarii din cadrul 
grupului au prestat muncă 
patriotică la construcția 
I. locului nr. 89. Ei au e- 
xccutat 50 la sută din zi
dăria celui de-al III-lea 
etaj și au efectuat 280 
ni. p. zidărie la pe
reții interiori ai par
terului și etajului I. S-au 
evidențiat tovarășii Ta- 
maș Andrei, Moț Gheor- 
ghe, Constantinidis Anton 
și Bota Iuiiu.

In prezent, constructorii 
din cadrul grupului de 
locuințe desfășoară intens 
întrecerea socialistă în 

Realizări gospodărești
In ultimul timp, comitetul executiv al sfatului 

popular a obținut realizări frumoase în ceea ce pri
vește buna gospodărire a orașului. De exemplu, au 
fost pavate și asfaltate străzile Molotov și Chizid 
pe o suprafață de 9.000 m. p. și s-au amenajat 
parcurile existente, pentru care s-a cheltuit din fon
dul de investiții 550.000 lei.

In viitorul cel mai apropiat se vor pava stră
zile Constantin David, Pompiliu Ștef și se va ame
naja un părculeț în Piața Libertății.

-— ----- »<►*-»----------------------------------

cinstea celui de-al IV-lea 
Congres al C.C.S. In ve
derea acestui remarcal.il 
eveniment în viața mem
brilor de sindicat din pa
tria noastră, ei vor să 
termine pînâ la 26 oc
tombrie a. c. zidaria la 
roșu a blocului nr. 89, 
pereții săi despărțitori, 
inclusiv montarea tîmplă- 
riei și executarea acope
rișului.

Paralel cu lucrările de 
construcție ce se efectu
ează la blocul din econo
mii, constructorii de aici 
lucrează cu spor pentru 
a pune la dispoziția side- 
rurgiștilor și constructori
lor hunedoreni alte 48 de 
apartamente pînă la finele 
lunii curente.

O DISCUȚIE —, 
ÎNTR-O NOAPTE)

1 
răminem la) 

în șarjă do- j

n-am avut re-1 
Luna viitoare 1

L
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unul nu se lasă.
— Întrecerea socialis

tă hotărăște insă și o 
ierarhie a valorilor. Toți 
lucrați, asta ; 
rezultatele se 
foarte rar să j 
leași.

— La noi 
fie, de pildă, 
lui Grozăvescu 
ghe are de la 1—15 sep
tembrie, la șarjă dozată, 
peste 15 mii tone.

— Bun. Dar ceilalți ?
— Ceilalți, adică 

schimbul lui Vasiloni 
Horia, sint conduși a- 
cum de Petrescu Andrei, 
Vasiloni a plecat la 
școală.

— Și rezultatul lor?
— Peste 14 mii... a- 

proape 15.
— Bun și pentru ei. 

Dar ceilalți ?
— Grozăvescu și Va

siloni reușeau mai mult 
dacă nu interveneau u- 
nele reparații. Se-ntim- 
plă.

— Sint reparații obiș
nuite. Prin urmare, Cei
lalți ...

— Ceilalți am fi noi. 
Să trecem la producția

știm, dar 
intîmplă 

fie ace-

sec-in 
schimbul

Gheor-

Pregătiri pentru însămînfările 
de toamnă

Pentru a obține în anul 
viitor o producție sporită 
de grîu, membrii tinerei 
gospodării agricole colec
tive „Drum nou" din 
suburbia Buituri, au luat 
din vreme o serie dc mă
suri menite să ducă la 
buna desfășurare a cam
paniei însămînțărilor dc 
toamnă.

Astfel, pînă acum ei au 
arat cu forțele proprii în
treaga suprafață de teren 
ce urmează a fi însăraîn- 
țață cu grîu și au trans

totală.
— Să 

producția 
zată.

— Noi 
parații.
poate cad in schimbul ) 
nostru.

— Dă-mi, te rog, a- ) 
ceste situații recapitu-1 
lative. 1

— Vă spun eu. Pes-1 
te 16 mii. J

— Adică aproape 17.1 
Așa reiese. 1

— Am avut condiții 2 
mai bune. La producția 2 
totală, Grozăvescu peste 2 
65 mii, Vasiloni (acum 
Petrescu) peste 62 mii,.,}

— Și ceilalți? (
— Datorită condițiilor , 

mai bune, peste 67 mii. 1 
Dar știți ce tovarăși ) 
harnici sint ? Cană Ni- ) 
colae, Marta Ștefan, 1 
Chițimia State, dozator j 
șef, mecanicul de la 
concasoare Chelan Ma- ( 
rin, toți comuniști, ute- 
mistui Palamaiu Gheor- ) 
ghe, mecanic... ]

... Schimbul trei din ) 
secția de pregătire aj 
cărbunelui iși făcea in) 
noaptea aceea 
ca întotdeauna, 
gere de inimă, 
și conștiință.

datoria 1 
cu tra-1 
precizie* 1 * i

cum apreciată nu numai 
îu secție, ci și în întreg 
combinatul, Timp de două 
săptămîni a fost solicitat 
Să lucreze la marele la
minor bluming. Aici a în
vățat și pe alții cum 3â 
aplice metoda de cură
țire a bramelor prin fia- 
mare.

Ca un om căruia îi 
place progresul, maistrul 
n-a obosit o clipă în a 
găsi noi soluții. El a con
fecționat o mașină pentru 
recondiționat cilindrii la 
laminoare. Această muncă 
concepută și creată de el 
a produs o adîncă impre
sie asupra tovarășului Va- 
sile Hosu, profesor în ști
ințe tehnice de la Acade
mia R.P.R., care l-a vizi
tat pe inovator ta locui 
său dc muncă,

îndemnurile și sfaturile

ției de partid din secție. 
El a mai adăugat: „Dacă 
ne-ar cere cineva un 
„erou" în ale inovațiilor,
i l-am recomanda firește, 
pe maistrul și comunistul 
Pleșa Cornel".,.

V. DRAGOMIR

1

portat peste 250 care cu 
gunoi de grajd, r^vizuind 
în același timp toate ate
lajele și uneltele agricole 
ce urmează a fi folosite 
îri campania de toamnă. 
Totodată, au fost luate 
măsuri pentru schimbarea 
unei înseninate cantități 
de grîu prin baza de re
cepție și selecționarea 
restului de sămînță aflată 
în magazia gospodări **

POPA REM v 
coresponde'îPi

Creșterea cantinuâ a 
producției de metal și rea
lizarea marilor obiective 
industriale ale combinatu
lui nostru siderurgic sînt 
sarcinile primordiale ale 
Colectivelor de siderurgiști 
și constructori. Dat fiind 
că ritmul de creștere a 
producției are la bază, 
înainte de toate, introdu
cerea progresului tehnic și 
indici de productivitate 
tot mai înalți, problema 
răspiiidiril cunoștințelor e- 
conomlce capătă o valoare 
și o importanță sporită. 
Cluburile muncitorești sînt 
tiflele dintre mijloacele de 
răspîndire pe scară largă 
a acestor probleme.

Clubul „Siderurglstul" 
(dl C.S.H,) și „FilimOrt 
Sîrbu" (al întreprinderii 
de Construcții siderurgice) 
sînt factori activi ai mun
cii cultural-politlce de ma
să în orașul nostru, Lăr- 
gindu-și în permanență 
sfera de activitate, îmbo- 
gățindu-șl mereu conținu
tul șl formele de mănifes- 
ture. Cluburile muncito
rești ale Celor două mari 
întreprinderi hurtedorene 
atrag in activitățile lor 
mil de siderurgiști și cort- 
MhtetorJ, A Intrat în obiș- 
tmhiță acestora eă parti

cipe în număr mare la 
conferințele cu caracter 
științific, la cele care dez
bat probleme legate de 
progresul tehnic, la expu
neri pe teme de politică 
internațională, la manifes
tările cu caracter cultural, 
comemorări, seri de poe
zie, recenzii etc.

Intre sarcinile de bază 
ale Cluburilor muncitorești 
sînt contribuția la înțele
gerea și răspîndirea pro
blemelor economice, cen
trarea muncii pe acele 
preocupări care frămîntâ 
îil perioada dată în Cea 
mai mare măsură colecti
vul de muncitori pe care 
îl reprezintă. Din acest 
punct de vedere activul 
cldbului „SiderurgisiUI", a 
cărui muncă e permanent 
îndrumată de comitetul de 
partid și de comPetul sin
dical al C.S.H., manifestă 
o tendință pozitivă spre 
acele acțiuni șl preocupări 
de primă însemnătate în 
vederea susținerii muncii 
secții’or pentru realizarea 
sarcinilor de plan. Nu lip
sesc din programul de ac
tivitate ăl clubului „Si 
furgistu!" teme Ca i „Măi 
mult metal, mai bun. mâi 
ieftin", „Căile de creștere 
a productivității itiundi ?! 

a producției, de reducere a 
prețului de cost — sârcină 
de bază ce revine fuma- 
liștilor, (oțelarilor său lu
minătorilor), în lumina 
documentelor celui de-al 
III-lea Congres ăl P.M..R", 
„Creșterea rezistenței me
canice a cocsului, ținta

PROBLEMELE ECONOMICE — 
în centrul activității 

cluburilor muncitorești
principală a cocsarilor iz- 
vorîtă din sarcinile p a
nului de șase ani" și al
tele. Aceste expuneri sînt 
încredințate unor ingineri 
și tehneieni cu pregătire 
temeinică, prezentate cu 
exemplificări concrete în
soțite de grafice și ajută 
efectiv la mai buna înțe
legere a îndatoririlor fie
cărui colectiv.

In luna trecută, secția 
de furnale noi, oțelăria 
tir. 2 și electrică și lami
norul de 650 mm. au fost 
în primele rînduri ale în
trecerii între secțiile corn- 

binatului, înregistrînd mari 
Sporuri de indici și pro
ducție. Furiialiștii de la 
furnalele 5—6 au realizat 
un indice record și aproa
pe 800.000 lei economii la 
ptețul de Cost, oțelarii și 
iamirtatofii secțiilor amin
tite și-au îndeplinit anga-

jamentele anuale. In pla
nul de muncă al clubului 
„Siderurgistul" ar fi fost 
necesar să se introducă o 
dezbatere largă a căilor 
care au dus la realizarea 
acestor succese, compara
tiv cu cifrele (bune, dar 
inferioare acestora) pe
care le-au raportat secțiile 
paralele (laminorul de
800 mm. și blumingul. 4 
furnalele vechi și oțelăria 
nr. 1 Martin). Dirttr-o con
fruntare amănunțită, com
parativă, a acestor reali
zări, s-ar fi putut trage 
concluzii utile muncii a* 

cestor colective. De ase
menea, problemele progre
sului tehnic, ale îmbunătă
țirii procesuiui de produc
ție în urma aplicării de 
raționalizări și inovații 
s-ăr cuveni să stea trai 
temeinic in centrul activi
tăților Clubului, tratate 

sub formele variate ale 
muncii culturale.

Dar acele probleme ex
puse în conferințe la clu
bul muncitoresc nu tre
buie să rămînă în cadrul 
lor totuși restrîns. Se cere 
o mobilizare mai nume
roasă a muncitorilor și 
tehnicienilor la expunerile 
organizate la club și, deo
sebit de asta, trebuie gă
site mijloacele de dezba
tere a lor pe scară largă, 
la nivelul tuturor secțiilor, 
în consfătuirile de produc
ție organizate la locul de 
muncă, în programele col

țurilor roșii. Clubul mun
citoresc poate organiza 
periodic astfel de dezba
teri ale problemelor eco
nomice, cu o eficiență mai 
mare, în mijlocul masei 
de siderurgiști, în secțiile 
rămase în urmă a căror 
muncă reclamă o concen
trare a tuturor energiilor 
la realizarea planului de 
producție.

La rîndul său colecti
vul de constructori de la 
I.C.S.H, a obținut în a- 
cest an multe și impor
tante succese. In fața 
constructorilor noștri stă 
sarcina ridicării altor mari 
secții siderurgice, edificii 
social-culturale și noi 
blocuri de locuințe. Grupul 
de șantiere construcții ci
vile a realizat în plus 
peste plan pînă la 23 Au
gust, 186 apartamente, 
noi cuptoare adinei la 
bluming și primul cuptor 
Martin de mare capacitate 
au fost gata înainte de 
termen. Acestea toate de
monstrează o productivi
tate mai mare, o creștere 
a conștiinței fiecărui con
structor, lin avînt sporit 
în muncă. Ar fi de înțeles 
ca aceste înfăptuiri deose
bite să-și fi găsit ecou! 
In activitățile culturale, să 

fi fost dezbătute cu co
lectivele de constructori 
ale diferitelor grupuri de 
șantiere. Dar în întreaga 
lună august în programul 
de acțiuni organizate de 
clubul „Filimon Sîrbu" 
și-a făcut loc o singură 
temă legată de probleme
le economice, „Tineretul 
în lupta pentru economii". 
Activitatea culturală poate 
sprijini nemijlocit genera
lizarea experiențelor j îna
intate, poate combate risi
pa de pe unele șantiere, 
birocratismul, întirzierea 
în execuția unor obiective 
sau secțiuni de lucrări etc. 
Este adevărat că în pre
zent localul clubului din
O.T. se află în reparație 
generală. Dar pentru vii
tor credem că asemenea 
teme ca perfecționarea 
tehnică continuă, îmbună
tățirea metodelor și stilu
lui de muncă, sarcinile
noi pe care le au de î«" 
deplinit constructorii d?a 
cum reies din docr'ente,e 
celui de-al III-R Cofl8Tes 
al partidului vori tfebul 
să constitr' “"frul de 
greutate In’uncn ^'«ti
vului rjUU'.(ns,nc«ofeSC 
„ iructrvdor.
•' " IM.
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SARCINI CE STAU IN FAȚA

INVAȚAMINTULU1 DE PARTID

Preocupări colective pentru ridicarea 
nivelului tehnic al producției

Ne aflăm in pragul în
ceperii unui nou an școlar 
în învățămîntul de partid. 
Peste cîteva zile în cercuri 
și cursuri mii și mii de 
membri și candidați de 
partid, precum și oameni 
ai muncii fără de partid 
vor continua studiul teo
riei marxist-leniniste.

Sarcina principală care 
stă în fața învățămîntului 
de partid în anul școlar 
1960—1961 este să asigure 
însușirea temeinică a pro
blemelor cuprinse în do
cumentele celui de-al 111- 
lea Congres al P.M.R.

Organizînd studierea ra
portului Comitetului Cen
tral a! P.M.R prezentat 
la Congres, comitetul oră
șenesc de partid-Hunedoa- 
ra a luat din timp măsuri 
în funcție de specificul 
cercurilor și cursurilor, in 
acest scop s-au organizat 
cursuri, consultații și se- 
minarii cu propagandiștii, 
care au avut drept rezul
tat însușirea principalelor 
probleme ridicate în acest 
document, îndeosebi a ce- 
fer legate de dezvoltarea 
Jiiizei tehnico-materiale a 
socialismului, de consoli
darea și lărgirea relațiilor 
de producție socialistă, de 
cerințele esențiale aie pia
nului de 6 ani, de desă- 
vîrșirea construirii socia
lismului în patria noastră.

Pentru ca studierea ra
portului de activitate al 
C.C. al partidului să dea 
cele mai bune rezultate, 
este necesar ca • toate or
ganizațiile de partid din 
raza orașului nostru, toți 
propagandiștii să acorde 
o mare atenție însușirii 
atît a sarcinilor generale 
puse de Congres cît șl a 
celor ce revin fiecărei în- 

1 treprinderl, sector șt sec
ții în care-și desfășoară 
ciujAuții activitatea, pen- 
tn^ți mobiliza la înfăp
tuirea lor.

Studiind documentele 
celui de-al 111-lea Con
gres al partidului, mem

Cu pași mari 
celui de-al

spre realizarea obiectivelor 
ill-lea Congres al P.M.R.

Călăuzit de principiul 
că productivitatea muncii 
este lucru de căpetenie 
pentru victoria noii orîn- 
duiri -sociale; că ea con
stituie una din • cele mai 
importante condiții pen
tru creșterea și perfecțio
narea neîncetată a pro
ducției, comitetul; sindical 
al secției a II-a ■ furnale
sut îndrumarea biroului 
organizației de partid s-a 
străduit să lămurească
întregul colectiv de mun
citori, asupra ■ Importanței 
ce o are creșterea produc
tivității muncii pentru în
treaga economie națională 
și pentru fiecare munci
tor în parte.

Iu cadrul întrecerii pe 
profesr.. 5.a acordat o a- 
tenție ț-osebită pentru 
descoperirea^- mobilizarea 
rezervelor de creștere a 
pto^ictivității n. jn 
«« y?fața •“’««>' 
liîl de mir>,«,re . 

brii și candidații de partid, 
aetivul fără de partid, vor 
avea posibilitatea să-și în
sușească temeinic proble
mele principale care pri
vesc evoluția situației in
ternaționale contemporane. 
In cercurile și cursurile 
de partid va trebui de a- 
semenea dezbătute proble
me de excepțională însem
nătate pentru mișcarea 
comunistă mondială cum 
sînt schimbările radicale 
petrecute pe arena inter
națională în epoca actua
lă — epocă al cărei con
ținut principal este trece
rea omenirii de la capi
talism la socialism, posi
bilitatea preîntîmpinării 
războiului în perioada ac
tuală, coexistența pașnică 
între state cu sisteme so
ciale diferite.

In perioada de pregăti
re, comitetul orășenesc de 
partid s-a preocupat înde
aproape de mărirea numă
rului cercurilor de econo
mie concretă. In peste 80 
la sută din secțiile combi
natului și în sectoarele 
I.C.S.H. vor funcționa în 
acest an cercuri de econo
mie concretă. La buna 
desfășurare a activității 
cercurilor de economie 
concreiă, în care sînt în
cadrați cea mai mare par
te a membrilor și candi
dați.or de partid din rîn- 
dul inginerilor, tehnicie
nilor, maiștrilor și munci
torilor fruntași, va con
tribui faptul că eie vor ii 
conduse de propagandiști 
aleși cu simț de răspun
dere, cunoscători ai pro
blemelor economice și de 
producție, capabili să îm
bine tezele teoretice aie 
învățăturii marxist-leninis
te, ale politicii partidului 
nostru cu sarcinile spe
cifice ale întreprinde
rii. Printre propagandiștii 
cercurilor de economie 
concretă se numără oa
meni bine pregătiți cum 
sînt inginerii Cîrlan Vir

rezultatele eforturilor de
puse și discuțiile ce au 
loc dovedesc viul interes 
pe care fiecare îl acordă 
acestui important element: 
creșterea productivității.

Deși furnalul 5 este 
modern, cu o tehnică îna
intată, pînă acum un an 
sau doi, îndeplinirea pla
nului de producție la â- 
cest mare agregat nu era 
ritmică. Analizîndu-se a- 
cest mers neuniform s-a 
constatat că tehnica per
fecționată, singură, fără 
oameni care să o însu
șească și s-o mînuiască — 
nu e suficient spre a ob
ține tot ce poate da un 
furnal modern.

Experiența furnaliștilor 
sovietici a fost călăuză și 
în această direcție.

In urma studierii mate
rialelor primite din Uni
unea Sovietică s-a consta
tat că, ca cît furnaliștii 
sînt mai calificați, cu cît 
&1...UU .nivel tel inie, pro

gil, Farkaș Zoltan din 
combinat, Șerban Ștefan, 
Popescu Stelian de Ia 
I.C.S.H. și alții.

In anul care a trecut 
s-au obținut rezultate bune 
în organizarea învățămîn- 
tului politic al U.T.M. — 
formă importantă de edu
care comunistă a tinere
tului. In acest an numă
rul tinerilor încadrați în 
învățămîntul politic se ri
dică la peste 5.000. In 
fața organizațiilor de partid 
stă sarcina de a se ocu
pa cu și mai multă per
severență și foarte înde
aproape de conducerea și 
îndrumarea învățămîntului 
politic U.T.M. Predarea u- 
nor lecții interesante bo
gate în idei, desfășurarea 
atractivă a seminariilor, 
asigurarea propagandiști
lor corespunzători, sînt 
numai cîteva din cerințele 
ce se pun în fața orga
nizațiilor de partid în ce 
privește această problemă.

Buna desfășurare a în
vățămîntului, a întregii 
propagande de partid de
pinde de conducerea, con
trolul și îndrumarea per
manentă de către organele 
și organizațiile de pariid. 
Experiența pozitivă Cîști- 
gată în anii trecuți in a- 

Programul filmelor care vor rula în orașul nos
tru este următorul:

SALA „VICTORIA" — 23—28 sept,: Mizera
bilii, seria I-a, film francez.

28 sept.— 3 oct.: Mizerabilii, seria a 11-a.
SALA „MAXIM GORKI" - 23-28 sept: Răz

boi și Pace, seria I-a, fiim american.
28 sept. — 3 oct.: Război și Pace, seria a II-a.
Grădina „FILIMON S1RBU" - 23 -28 sept: 

Părinți și copii — film sovietic.
STADION CORVINUL - 23 -28 sept: Dan- 

sez cu tine, film austriac.
28 sept. — 3 oct.: Dragoste pe note, film so

vietic.

fesional mai ridicat, cu 
atît vor folosi mai deplin 
capacitatea de producție a 
furnalului. Pornind pe a- 
ceastă linie, în anul 1959 
s-a înființat universitatea 
muncitorească — speciali
tatea furnale — în care s-a 
înscris întregul colectiv 
de muncitori. In același 
timp conducerea tehnică a 
secției, îndrumată îndea
proape de biroul organi
zației de partid, a reușit 
să asigure posturile cele 
mai importante de muncă 
cu comuniști bine pregă
tiți profesional, ridicînd 
în același timp din rîndu- 
rile utemiștiior, absol
venți ai școlii profesiona
le, noi cadre de furnaliști. 
Tot în anul 1959 s-au 
deschis cursuri de minim 
tehnic pentru lăcătuși și 
electricieni care lucrează la 
întreținerea furnalelor.

O grijă deosebită a fost 
acordată folosirii cunoștin
țelor inginerilor și tehni

ceastă privință, cînd marea 
majoritate a organizațiilor 
de partid au analizat mai 
sistematic propaganda de 
partid, trebuie fructificată. 
Munca de îndrumare și 
control trebuie continuată 
cu și mai multă perse
verență nu numai la înce
put, ci în tot cursul anu
lui, avîndu-se în vedere, 
în primul rînd îmbunătă
țirea neîncetată a conținu
tului de idei a învățămîn
tului de partid, ridicarea 
continuă a nivelului aces
tuia.

Militînd pentru buna 
desfășurare a propagandei 
de partid, organele și or
ganizațiile de partid din 
orașul nostru vor aduce o 
contribuție însemnată Ia 
înarmarea și mai temei
nică a membrilor și can
didatelor de partid cu 
atotbiruitoarea învățătură 
marxist-leninistă, la creș
terea cbntinuă a conștiin
ței socialiste a oamenilor 
muncii — luptători activi 
pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste în țara 
noastră.

FRENȚONI LAZAR 
activist al comitetului 
orășenesc de partid 

Hunedoara

cienilor. Astfel, inginerii 
Doboli Alexandru, Bîrzui- 
că Dumitru și alții, pre
dau lecții la școala de ca
lificare a furnaliștilor, iar 
Coșara Radu și inginerul 
Bardar I. la cursurile dc 
ridicare a calificării elec
tricienilor și lăcătușilor.

Ca urmare a acestor 
măsuri, s-a asigurat o 
mai bună folosire a capa
cității de producție, a fost 
întărită preocuparea pen
tru economisirea materiilor 
prime și materialelor, pre
cum și dezvoltarea inițiati
vei în vederea mai bunei 
organizări a muncii și a 
producției, obținîndu-se de 
ia începutul anului 1960 
pînă la 15 septembrie un 
indice mediu de utilizare 
de-aproape o tonă de fon
tă pe metru cub volum 
util pe furnal; o econo
mie de 6.501.000 lei și o 
depășire a planului de 
producție cu 12.951 tone 
fontă.

Constatînd din propria 
lor experiență că ridicarea 
productivității muncii este 
chezășia măririi neconteni
te a salariului lot, colec
tivele brigăzilor conduse

Laminorul de 650 mm. 
— cea mai nouă secție a 
combinatului — este în
zestrat cu instalații și 
mecanisme de înaltă teh
nicitate. Cu toate acestea, 
colectivul harnic ce lu
crează aci se străduiește 
să perfecționeze procesul 
de producție, să ridice 
gradul de tehnicitate al 
producției. Cei care se o- 
cupă cu astfel de proble
me sînt oameni de pro
fesii diferite și în primul 
rind comuniștii muncitori 
ca tovarășul Pârău loan, 
maiștrii Huh Gheorghe, 
Tellman loan, Delapeta 
Mircea și bine înțeles in
ginerii Ilea loan, Bugaru 
Moise, Ciorogaru Nicolae, 
care simt o marc răspun
dere pentru perfecționarea 
procesului de producție și 
îi ajută pe ceilalți să pu
nă în practică măsuri me
nite să asigure o producție 
crescîndă de laminate.

In primele 
două decade

Primele două decade din 
această lună au fost deo
sebit de rodnice pentru 
oțelarii de la cuptorul nr 
1 al noii oțelării Martin 
îmbunătățind in perma
nență indicele de utilizare 
a cuptorului, topitorii de 
aici au izbutit ca in 
cursul celor două decade 
să-și realizeze sarcinile de 
producție și să elaboreze 
în plus peste 400 tone 
oțel. Dintre echipele care 
au adus o importantă con
tribuție la acest succes se 
numără cele conduse de 
prim-topitorii Ispas Iulian 
și Prodan Ioan care au 
elaborat în afara sarcini
lor de plan peste 300 
tone de oțel.

La cuptorul nr. 2, cele 
nlai de seamă realizări 
le-a înscris echipa prim- 
topitorului Mihai Brinzei. 
In același timp, membrii 
acestei echipe au dat pes
te platiul de producție a- 
proape 170 tone oțel.

de Alexandru Conișa, Si- 
mion Jurca și Alexandru 
Olaru fac din ocuparea 
primului loc în întrecerea 
pe profesii în primul rînd 
un luctu de onoare și a- 
poi de interes personal, 
cîștigul lor mărindu-le po
sibilitățile de îmbunătățire 
a condițiilor de trai.

La data de 20 septem
brie în fruntea întrecerii 
pe profesii se situa bri
gada condusă de Ale
xandru Olaru urmată de 
brigada lui Alexandru 
Comșa și Jurca Simion.

Pe secție în primele 
două decade ale lunii sep
tembrie s-a realizat o de
pășire a planului de pro
ducție cu peste 1.000 tone 
fontă.
; Ridicînd tot mal sus 
steagul întrecerii pe pro
fesii, furnaliștii secției a 
II-a sînt hotărîți să facă 
noi pași pe calea înfăptui
rii sarcinilor trasate de 
Congresul al Ill-lea al 
P.M.R. obținînd cît mai 
cufîrtd creșterea indice
lui și a productivității 
muncii conform angaja
mentului luat.

A. N.

Pe maistrul Huh Gheor- 
ghe (de la ungere) îm
preună cu colectivul său 
și inginerul Ilea loan i-a 
preocupat mult pierderile 
de ulei ce aveau loc la 
caja de angrenare trio. 
Maistrul a ascultat păre
rea inginerului și după 
mai multe consultări a 
trecut să execute un sis
tem perfecționat de etan- 
șare a instalațiilor cajei, 
măsură care acum înlătu
ră pe deplin pierderile de 
ulei. Sub îndrumarea to
varășului Ilca s-a execu
tat apoi și s-a pus în 
funcțiune un dispozitiv 
pentru ungerea centrali
zată a lanțurilor transpor
toare a materialelor.

Inginerul Bugaru Moise 
împreună cu maiștrii Tell
man loan și Delapeta 
Mircea au asigurat rețea
ua electrică cu o linie mai 
bună de contact pentru 
macaralele 1 și 2. De a- 
semenea la lucrările de 
întreținere, transportul ge
neratorului pentru sudură 
se făcea anevoios, pierzîn- 
du-se totodată și timp 
prețios. Ei ati executat în 
acest sens, în zona cup
toarelor și paturilor de ră
cire ale laminorului, o li
nie specială cu ajutorul 
căreia se alimentează apar 
râtul de sudură cu energie 
electrică, de la un loc sta
bilit al generatorului.

... ... »♦ ------------ ----- -

Anunf
Combinatul Siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej" pune 

la dispoziția salariaților săi contra cost, cocs cu o 
granulație de 10—25 mm. Acest cocs este înlocuitor 
superior lemnelor de foc pentru încălzire, Prețul1 
linei tone este de 174 lei. ,

Doritorii se pot adresa zilnic serviciului de' 
desfaceri al combinatului, unde se întocmesc formele, 
de livrare. ,

DIN STRĂINĂTATE

De Curînd a avut IcC la Tokio cel de-al Vî-lea 
Congres al marnelor. La Congres au participai pes
te 13.000 femei din toate colțurile țării. Congresul 
a adoptat printre altele o rezoluție Câre Cere abro
garea tratatului „de securitate" japOno-âitierican. 
IN FOTO: Aspect de la manifestații! sare a avut 
loc la Tokio după Coitgfes,

După ce birourile orga
nizațiilor de bază de la 
laminoarele de .650 mm. 
și 1.000 mm. s-au consul
tat în prealabil asupra u- 
nor probleme tehnice de. 
producție, în depozitul in
termediar sortarea blumu
rilor se face cu mai mul
tă răspundere pe fiecare 
șarjă și după calitățile 
respective, &Vitîndu-se a- 
mestecul diferitelor calități 
de oțeluri. Ca urmare, la 
laminorul de 650 mm. s-a 
putut stabili un regim mai 
perfect de încălzire a blu
murilor ceea ce a dus la 
reducerea însemnată a 
cantității de oțeluri arse 
în cuptoare, Ia evitarea 
zgurii pe vetre, la o mai 
bună aprovizionare a ca
jei cu material cald și ce 
este mai important, s-a a- 
juns la o îmbunătățire 
simțitoare a calității oțe
lului laminat pentru țevi.

Despre importanța unor 
astfel de măsuri aplicate 
privind ridicarea nivelu
lui tehnic al producției 
vom da numai un exem
plu. Pe lîngă îmbunătă
țirea calității laminatelor 
a sporit considerabil vite
za de laminare. în luna 
trecută, comparată cu re
zultatele din iulie, cantita
tea de oțeluri laminate a 
crescut cu 5.000 tone,
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COMPORTARE BUNĂ LA PLOIEȘTI l
Petrolul

Așteptat cu o justificată 
nerăbdare rezultatul par
tidei de la Ploiești dintre 
Petrolul și Gorvinul (l-t) 
a fost pentru multi o sur
priză. S-a pornit de la

Sentimente de bucurie 
și satisfacție deplină

la meciul a-

patru parti-
se află pe 

onorabil

în 
în 
un

faptul că în primul joc 
deplasare, acceptînd 
fața jucătorilor militari 
joc deschis, hunedorenii 
au fost învinși la scor, 
fără drept de apel. Din 
această înfrîngere severă 
putem să afirmăm că an
trenorul și jucătorii au 
știut să tragă din timp 
toate învățămintele cuve
nite. Fără să facem vre
un pronostic pentru vii
toarele partide, roadele a- 
cestei experiențe aspre și 
a concluziilor pe care le-a 
impus, s-au văzut în par
tida susținută imediat, in 
deplasarea de la Ploiești. 
Ceea ce a lipsit jucători
lor noștri în partida cu
C.C.A. a fost și orienta
rea, prin aplicarea u- 
nei tactici necorespunză
toare în fața unei forma
ții recunoscute ca bună 
cunoscătoare a jocului de 
fotbal, cît și calmul ne
cesar în orice partidă, in-

diferent de adversar.
In jocul de la Ploiești 

s-a văzut că hunedorenii 
au un potențial de luptă 
altul decît cel din partida 
de la București, ei puțind 
face mult mai mult, așa 
cum am afirmat și în cro
nica noastră 
mintit.

Deci, după 
de, Gorvinul
locul șase, loc 
pentru o echipă revenită 
după cinci ani în catego
ria celor mai bune echipe 
din țară. Este, evident, 
prematur să tragem con
cluzii definitive, campiona
tul fiind abia la început, 
totuși se pot face unele 
observații. Echipa a în
ceput să aibe omogenita
te, desfășoară un joc des
chis, în viteză, în special

pe 
ne 
pa 
în

•»

extreme. Toate acestea 
fac să credem că echt- 
hunedoreană va ocupa 
clasamentul categoriei

A un loc bun.
Și acum cîteva 

sii de la partida 
rată la Ploiești,
mise de scriitorul Nicuță

impre- 
desfășu- 

trans-

= CATEGORIA A
Steagul Roșu — Rapid : 2—0
Petrolul — Gorvinul: 1 — 1
Dinamo Buc. — Știința Tim.: 3—2 în nocturnă
C.S.M.S. Iași - C.C.A.: 0-t
Farul — U.T.A.: 1 — 1
Progresul — Minerul: 4—2
Știința Cluj — Dinamo Bacău:

' M E N T U
4—2.
L :G L A S A

1. Dinamo București 4 3 1 0 8 : 3 7
2. G.G.A. 4 3 0 1 13 : 6 6
3. U.T.A. 4 2 1 1 8 : 4 5
4. Petrolul 4 1 3 0 7: 5 5
5. Progresul 4 t / 1 8: 8 5
6. Corvinul 4 2 I 1 6: 8 5
7. Știința Cluj 4 2 0 2 7 : 6 4

8-9. Rapid 4 1 2 1 6: 0 4
8-9. Dinamo Bacău 4 2 0 2 10:10 4

10. C.S.M.S. Iași 4 1 1 2 6: 7 3
11. Steagul Roșu 4 1 1 2 4: 6 3
12. Farul Constanța 4 0 2 2 6 : 9 2
13. Minerul Lupeni 4 1 0 3 6: 12 2
14. Știința Timișoara 4 0 1 3 5 : 9 1

ETAPA VIITOARE (2 octombrie)
Minerul — Dinamo București 
Rapid — Farul Constanța 
U.T.A. - Știința Cluj
Știința Timișoara — Progresul
C.C.A. — Steagul Roșu Orașul Stalin 
Dinamo Bacău — Corvinul Hunedoara 
C.S.M.S. Iași — Petrolul Ploiești

Campionatul orășenesc
In campionatul orășe

nesc de fotbal s-au înre
gistrat următoarele rezul
tate : Oțelul 2 — Bluming 
2-1 ; Siderurgia — Șantie
rul 1-0; Mecanic șef

I.G.S.H. - Șantierul III 
5-0; Mureșul — Energe
tic 3-0 (neprczentare). Re
zultatele nu au fost încă 
omologate de comisia o- 
rășenească.

Tănase care a asistat la 
joc.

Ambele echipe au luptat 
mult pentru cele două 
puncte. A fost mai mult 
un joc de uzură. Primul 
gol al acestei partide l-au 
Înscris hunedorenii 
Zapis, în min. 20, la

prin 
o

fază frumoasă ; Vatani 
șutat puternic, portarul 
ploieștean respinge, 
Zapis care urmărise 
reia în plasă : 1—0.

Jocul se îndîrjește, 
ieștenii atacă deslănțuit 
pentru a egala. Dar apă
rarea echipei noastre, în 
special portarul Nicules- 
cu rezistă cu succes. In
tervențiile sale sînt salu
tate cu vii aplauze de că
tre miile de spectatori.

Ploieștenii reușesc să e- 
galeze abia spre sfîrșîtul 
partidei, prin 
re a înscris 
Hunedorenii 
cîștige. Ei au 
timele minute 
cazie prin Zanca. Acesta, 
singur cu portarul, a tri
mis balonul pe lîngă bară.

Se poate spune, fără 
teama de a greși, că 
punctul cîștigat la Ploiești 
se datorește jocului 
al apărării. Jucînd cu 
calm, apărătorii au 
pins toate atacurile 
versarilor, au anihilat cu 
succes acțiunile rapizilor 
atacanți ai echipei Petro
lul. Cei mai buni oameni 
ai echipei au fost Nicu- 
lescu, Goiciu, Nacu și 
Zapis.

Gorvinul a aliniat far- 
mația : Niculescu—Coiciu, 
Nacu, Tătaru — Ealinf, 
Moinar — Zanca, Con- 
stantinescu, Zapis Vatani, 
Cuteanu.

a

iar 
faza.

Plo-

Dridea, ca- 
cu capul, 

puteau să 
ratat în 
o mare

ul- 
o-

bun 
mult
res- 
ad-

Pagină redactată 
de

M. Neagu
M. Enescu

Vestea că hunedorenii 
au obținut un prețios 
punct în deplasare a fost 
aflată repede. Mai mulți 
oameni ai muncii din 
combinat aflați la postu
rile lor pentru a continua 
întrecerea de a da patriei 
mai mult metal, au ținut 
să-și manifeste bucuria 
pentru acest rezultat. Re
dăm pe scurt cîteva din 
aceste declarații :

— Cu deosebită bucurie 
au primit cocsarii din 
schimbul de după-amiază 
vestea că echipa noastră 
favorită, Corvinul, a obți
nut un rezultat egal la 
Ploiești — ne-a declarat 
maistrul BREZOVAN VIO
REL, de la bateriile de 
cocs. Avem încredere in 
echipa noastră. Mulțumim 
fotbaliștilor pentru bucu
ria care ne-au făcut-o.

Vorbind de entuziasmul

cu care au primit oțelarii 
rezultatul de la Ploiești, 
tovarășul SOIMOȘI ȘTE
FAN ne-a declarat că re
zultatul de la Ploiești este 
urmarea unei munci seri
oase, dar că nu trebuie să 
ducă la o subapreciere a 
posibilităților echipei, Par
tidele viitoare sînt la fel 
de grele, dacă nu și mai 
grele, și fiecare jucător 
trebuie să simtă din plin 
răspunderea față de colec
tivul de muncă pe care-l 
reprezintă.

— Furnaliștii aflați du
minică in schimb, ne-a 
declarat tovarășul SCH
WARTZ ARC ADIE, de la 
furnalele noi, au aflai cu 
deosebită satisfacție că in 
partida cu Petrolul echi
pa noastră 
un rezultat 
Transmitem
felicitările noastre.

a obținut 
de egalitate, 
fotbaliștilor

♦«

Campionatul regional

Șantierul a învins pe merit
In cea de-a patra eta

pă a campionatului regio
nal de fotbal, Șantierul 
I.G.S.H. a jucat cu A. S 
Corvinul. In prima repri
ză jocul a fost oarecum 
egal. înaintașii ambelor 
echipe au ratat multe oca
zii. Cea mai clară a fost 
ratată de Popa care a 
tras slat o lovitură de la 
11 metri, ratînd.

La reluare, tinerii jucă
tori ai echipei Corvinul 
comit multe greșeli în a- 
părare și dau posibilitatea 
adversarilor să înscrie de 
trei ori prin Katz, Rogo
zan și Popa. Spre sfîr- 
șit, cînd au început să 
șuteze mai mult pe poar-

lina,

de 
este 

Gos-
bine for-

tă, înaintașii de la A. S. 
Corvinul au creat acțiuni 
periculoase, dar n-au pu
tut fructifica decît 
prin Ferentz.

Victoria obținută 
Șantierul I.C.S.H. 
meritată. Arbitrul P. 
tian a condus 
mațiile:

Șantierul I.G.S.H,: Cris- 
tea — Koitor, Barta, Dro- 
sus — Katz, Sarafis — 
Rogozan, Bodreanu, S. 
Ghencios, Popa, Katay.

A. S. Gorvinul : Laros 
— Kuțukis, Morcov, Du- 
țu — Focht, Grăjdan — 
T. Ghencios, Ferentz, Sîn- 
tion, I. Paul, Bekeș.

Gor- 
o si- 
dări- 
sport 
cen-

la

Dinamo Suceava — Poiana Cîmpina: 0-0 ; St. 
Roșie Bacău — Foresta Fălticeni : 1-0; Dinamo 
Galați — Unirea Iași: 1-1 ; Rulmentul Bîrlad — 
Prahova Ploiești: 1-1; Metalul Tîrgovlște — Rapid 
Focșani: 3-0 ; C.S.M. Brăila — G.F.R. Pașcani: 
1-1 ; Flacăra Moreni — S.N.M. Constanța : 2-1.

G L A S A M E N T U L

1. Metalul Tîrgoviște 4 3 1 0 11:4 7
2. Dinamo Galați 4 2 2 0 6:4 6
3. Prahova Ploiești 4 2 1 1 7:3 5
4. Rapid Focșani 4 2 1 1 6:3 6
5. Flacăra Moreni 4 2 1 1 9:7 6
6. Poiana Cîmpina 4 2 1 1 6:5 5
7. C.F.R. Pașcani 4 1 2 1 7:6 4
8. G.S.M. Brăila 4 1 2 1 4:4 4
9. Steaua roșie Bacău 4 1 2 1 4:7 4

10. Dinamo Suceava 4 1 1 2 3:7 3
11. Foresta Fălticeni 4 1 0 3 7:8 2
12. S.N.M. Constanța 4 0 2 2 4:6 2
13. Rulmentul Bîrlad 4 0 2 2 4:9 2
14. Unirea Iași 4 0 2 2 3:8 2

ETAPA VIITOARE (2 octombrie)
Flacăra Moreni — Dinamo Galați; Prahova Plo

iești — C.S,M. Brăila; C.F.R. Pașcani — Rapid 
Focșani; S.N.M. Constanța — Unirea Iași; Rul
mentul Bîrlad — Dinamo Suceava; Foresta Fălti
ceni — Poiana Cîmpina ; Met. Tîrgcviște — Steaua 
roșie Bacău.

Seria a ll-a
Dinamo Pitești — Gaz Metan Mediaș 3-1 ; Met. 

M.I.G. Buc. — A. S. Academia Militară 2-1 ; Dru- 
beta Tr. Severin — Chimia Govora 2-1 ; C. S. Cra
iova — Știința Craiova 0-1 ; C.S.M. Sibiu — Trac
torul Or. Stalin 1-1 ; Știința Buc. —* Dinamo Obor 
3-1 ; C.F.R. Roșiori — Chimia Făgăraș 3-0.

CLASA

1. Știința Craiova
2. G.F.R. Roșiori
3. G.S.M. Sibiu
4. Dinamo Pitești
5. Drubeta T. Severin
6. A.S. Acad. Militară
7. Chimia Făgăraș
8. Tract. Or. Stalin
9. Știința București

10. Chimia Govora
11. Metalul București
12. G.S. Craiova
13. Dinamo Obor
14. Gaz Metan Mediaș

M E N T

ETAPA VIITOARE (2 octombrie)
Chimia Govora — Met. M.I.G. București ; Știința 

Craiova — C.F.R. Roșiori; Dinamo Olwr — G.SM. 
Sibiu ; Gaz Metan Mediaș — Drubeta Tr. Severin . 
Știința Buc. — Dinamo Pitești; Chimia Făgăraș— 
A.S. Acad. Militară; Tract. O. Stalin—G.S. CraiovaScrisoare către redacfie

Luptătorii clubului 
vinul au în acest au 
tuație grea. In urma 
mării vechii săli de 
de la stadionul din
tru, sportivii secției de 
lupte (de asemenea boxe
rii) și-au văzut anulate 
posibilitățile de antrena
ment metodic. Conducerea 
clubului Corvinul și-a luat 
mai multe angajamente 
dînd și soluții (sala clu
bului O.M., «ala de la 
școala nouă etc.), dar nici 
una nu a fost pusă în a-

------------- .......................

plicare. Așa se face că 
campionatul R.P.R. de ju
niori, echipa de lupte li
bere a clubului nostru, 
deși avea șanse reale s-a 
prezentat complet nepregă
tită.
Conducerea clubului Gor

vinul, consiliul U.C.F.S. 
orășenesc, toate organele 
competente trebuie să ia 
măsuri pentru îndreptarea 
acestei stări de fapt.

KOVACS LUDOVIC 
antrenor de lupte

Seri a a III~a
S. Oradea 0-1 ; Arieșuț Turda 
C.S.M. Reșița — Irid. Sîrmii 

Jiul Petroșani 
amînat 

— Voința Tg. Mureș 3-2; 
• Recolta Cărei 1-1.

Aurul Brad — C.
- G.S.M. Cluj 1-2;
G. Turzii 2-1 ; Gloria Bistrița
1-2; Dinamo Săsar — C.S.M. Baia Mare
6 oct.; A.M.E.F.A. • 
Q.F.R. Timișoara —

NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE
Prea mult fum
In timpul desfășurării 

jocurilor de fotbal pe sta
dionul nou Corvinul, în 
sălile cu dușuri pentru 
sportivi se aprinde în sobe 
focul pentru încălzirea 
apei. Din această cauză 
fumul care se ridică, se 
așează peste tribune și pe 
stadion, Ar fi de dorit ca

încălzirea sobelor să se 
facă din vreme pentru a 
nu mai cauza nemulțu
miri miilor de spectatori.

Lipsește Panoul
Agenția Pronosport din 

Piața Libertății afișează 
în fiecare duminică seara 
rezultatele sportive în vi
trină. Aci se adună multe

sute de iubitori ai sportu
lui doritori 
mai noi rezultate, 
din cauza afișului 
care sînt expuse, 
duce de fiecare 
mare aglomerație 
vitrinei. Credem că trebuie 
rezolvată problema insta
lării unui panou de afi- 
șaj de dimensiuni cores
punzătoare.

să afle cele
Dar 

mic pe 
se pro- 
dată o 
în fața

8.
9.

10-11
10-11

A T U LGLAS MEN

1. Jiul Petroșani 4 2 2 0 8:2 6
2. C.S.M. Cluj 4 3 0 1 4:6 6
3. Arieșul Turda 4 2 1 1 4:2 5
4. Ind. Sîrmii C. T-zii 4 2 1 l 7:4 5
5. C.S. Oradea 4 2 1 1 8:6 5
6. A.M.E.F.A. 4 2 1 1 5:7 5
7. Dinamo Săsar 3 2 0 1 7:2 4

Mureșul Tg. Mureș 
Recolta Cărei 
Aurul Brad 
C.F.R. Timișoara

12. C.S.M. Reșița
13. Gloria Bistrița 

14. G.S.M. Baia Mare
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4
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4
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octombrie)ETAPA VIITOARE (2
C.S.M. Baia Mare — C.F.R. Tim>’aara ■ Recol

ta Cărei - A.M.E.F.A.; Rapid ~ Dinamo
Săsar; Ind. Sîrmii C. Turzii - '“'•*?*'■ eiuî ■ Efo
ria Bistrița - O.S.M. JluI
Petroșani; Aurul Brad - ’ure?uI Tff We?-
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