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PROMOȚIA I960 
LA LUCRU...

Pe coridorul școlii pro- 
sionale de ucenici există 
n tablou mare, lucrat 
a gust artistic. Pe fron- 
spiciul lui, scrie: „Pro- 
îoția de lăcătuși I960", 
lai jos, pe același tablou, 
e află chipurile rîzătoare 
le tinerilor absolvenți.

...Cum era . și normal, 
lupă terminarea școlii, ti- 
lerii absolvenți s-au în- 
adrat în rîndurile nmn- 
itorilor calificați. O Lună 
jarte dintre ei an prefe- 

să lucreze în cadrul 
-cțiilor din combinat, 
înde și-au făcut perioada 
ic practică. La atelierul 
necanic al oțelăriei Mar
tin nr. 2 au intrat în 
producție, în luna iulie, 
jase tineri muncitori : Ne- 
deluș Gheorghe, Mîrza O- 
limpiu, Tabacu Cristian, 
Vințan Petru, Mutică Mir
cea și Sasz Tiberiu.

Toți sînt uterniștî, avînd 
vîrsta între 17 și I 
Maistrul principal 
lierului mecanic, 
șui Șitfeu Teodor i 
grijit să creeze < 
optime de muncă, 
ca tinerii să poată 
ca în practică cunoștin
țele teoretice căpătate în 
școală. De pildă, tovară- 

Nedeluș Gheorghe a 
-ot repartizat în echipa 

de lăcătuși, condusă de 
Teodoreanu Teodor, în 
care muncesc oameni cu 
experiență mai îndelunga
tă în producție; Mîrza 
Olimpiu a fost încadrat în

Tanase...

lu-

ocu- 
răb- 
pri-

să

SPRE NOI VICTORII 
IN 19617

18 ani. 
al ate- 
tovară- 
s-a în- 
condiții 
pentru 

i apli-

echipa tovarășului Crișan 
Aurel ; Vințan Petru 
crează pe lîngă tovarășul 
Pirtea

Șefii de echipe se
pă cu dragoste și 
dare de noile cadre 
mite. Tovarășul Teodores- 
cu l-a luat pe tînâml Sasz 
alături de el. I-a arătat 
cum să execute reviziile 
tehnice la macarale, me
canismele de rulare și al
tele. Datorită sîrguinței 
sale, la scurt timp tova
rășul Sasz a reușit
facă revizii de bună cali
tate macaralelor nr. I și 
2 de 125 tone, prelungind 
termenul de funcționare a 
acestora cu 2 luni fată 
de cel planificat. Datorită 
rezultatelor bune obținu
te în întreținerea' utilaje
lor, echipa din care face 
parte absolventul Nede- 
luș a cîștigat steagul roșu 
de „Cea mai bună echipă 
de lăcătuși" în întrecerea 
socialistă pe profesii.

Cu aceeași hărnicie lu
crează și tînărul Mîrza O- 
limpiu. El s-a familiarizat 
îr.tr-un termen foarte scurt 
cu utilajele din înzestra
rea secției. Adesea el se 
îngrijește de funcționarea 
normală a pompelor de 
ungere centrală a maca
ralelor de 125-260 tone și 
a mașinilor de șarjare de 
7,5 tone. Șeful său de e- 
chipă i-a recomandat să 
citească cartea întitulată

(Continuare în pag. 4-a)

Intîi de toate, despre 
planul de producție.

Se știe cîte succese 
au înregistrat în anii 
din urmă schimburile 
de lucru care deservesc 
acest agregat. Se mai 
știe cu cită mîndrie pri
vesc laminatorii rezul
tatele muncii lor. Au
crescut în complexul de 
instalații moderne ale
combinatului nostru blu- 
iningul și laminorul de 
profile mijlocii, dar bă- 
trînul laminor de 800 
mm., „veteran" al side
rurgiei Hunedoarei, do
vedește o forță și o dîr- 
zenie cu adevărat tine
rești. Vom spune încă 
odată că 
celor ce-1 
oamenilor, 
meșteri și 
secție.
începutul anului și pînă 
la 26 octombrie depăși
rea de plan la produse 
laminate se cifrează la 
peste 15.000 tone. Blu- 
mingul și Laminorul de 
ooo au un rovaraș ae în
trecere cît se poate de 
vrednic!

In al doilea rînd —•

tinerețea e a 
însuflețesc, a 
a harnicilor 

lucrători din
Concret: de la

Zilele trecute siderurgiș- 
tii și constructorii hune- 
doreni, minerii din T 4iuc 
și Ghelar, au nrirrht cu 
entuziasm sarcinile de 
plan pe anul 1961. Stabi
lite pe baza obiectivelor 
trasate de cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R., 
sarcinile pentru noul an 
arată ritmul intens de 
dezvoltare a siderurgiei, a 
bazei materiale necesare 
sporirii producției de me
tal.

In anul viitor, combina
tul siderurgic din Hune
doara va produce cu mult 
mai mult cocs metalurgie, 
fontă, oțel, laminate și 
diferite produse chimice. 
Producția de cocs meta
lurgic va spori cu 29 la 
sută; cea de fontă cu 
13,8 la sută, față de anul 
acesta. Sporuri însemnate 
de producție se vor reali
za,. la oțel și laminate, 
prin măsurile ce se vor 
lua îneît productivitatea 
cuptoarelor Martin să 
crească în medie cu 40 
ia sută față de anul 1959. 
O atenție deosebită se va

in- 
prin 

agre- 
mare

Se elaborează o nonă

șarjă la cuptorul nr. 4 de

400 torte la oțelăria nouă.

acorda creșterii producti
vității muncii și reduce
rii prețului de cost al pro
duselor. Față de nivelul 
realizărilor din acest an, 
în 1961 siderurgiștii tre
buie să întreprindă astfel 
de măsuri îneît producti
vitatea muncii să sporeas
că cu 14,5 la sută și să 
realizeze o reducere a pre
țului de cost de cel pu
țin 5,7 ia sută.

In cadrul planului de 6 
ani, partidul nostru acor
dă în continuare o atenție 
deosebită dezvoltării 
dustriei siderurgice 
construirea de noi 
gate moderne și de
productivitate. Planul pe 
1961 prevede sporirea con
siderabilă a volumului de 
lucrări ce cad în sarcina 
întreprinderii de construc
ții siderurgice. Cu circa 
62 la sută planul de pro
ducție al întreprinderii va 
fi mai mare decît în acest 
an. Astfel, în anul viitor 
va trebui să intre în pro
ducție cea de-a IV-a ba
terie de cocsificare. Se 
desfășoară intens lucrările 
de construcție a cuptoru
lui Martin nr. 5. A înce
put construcția noii sec
ții de furnale și a lami- 
noarelor de sîrmă, profile 
ușoare, mijlocii și 
cu o capacitate de 
un milion tone pe 
Parțial o parte din
te laminoare trebuie să in
tre în funcțiune în 
viitor. In planul de 
ducție al întreprinderii 
tru anul viitor este 
prinsă, sarcina de a
volta și mai mult construc
ția de locuințe îneît să se 
realizeze cca. 25.000 me
tri patrați suprafață lo
cuibilă și alte construc
ții sociale: un hotel mo
dern, o baie publică și 
altele

Potrivit directivelor Con
gresului partidului, prin 
cifrele de plan stabilite 
pentru I.G.S.H., se prevede 
o creștere însemnată a 
productivității muncii cu 
cca. 17 la sută și reduce
rea prețului de cost cu 
5,54 la sută.

Delegații care au parti
cipat zilele trecute la con
stituirea comună unde au 
’ost înmînate aceste cifre 
de plan pentru anul viitor

benzi 
cca.
an. 

aces-

Gospodărind cu chibzuinfă 
baza fehnico-maferială

Printre obiectivele cate 
stau la baza întrecerii 
socialiste pe profesii, ce 
se desfășoară cu avînt în 
cadrul șantierului nr. 4 — 
I.G.S.H., este și 
rea productivității 
Folosirea întregii 
tăți de producție
șinilor și utilajelor, redu
cerea consumului specific 
de materiale și micșorarea 
debitului de energie elec-

crește- 
muncii. 
ca pac i- 
a ma-

trică — sînt doar cîteva 
din căile care au făcut 
ca productivitatea muncii 
în construcția de locuințe 
să crească iar prețul de 
cost să scadă în cele 9 
luni ale anului I960. Pro
ductivitatea muncii a cres
cut cu 13,4 la sută, față 
de aceeași perioadă cores
punzătoare anului anterior.

Situația încheiată la 
sfîrșitul perioadei mențio-

nate mai arată că pro
ductivitatea pe cap de 
muncitor a ajuns astfel 
la 4.000 lei, în loc de 
3.000 lei, realizîndu-se o 
economie la prețul de cost 
de 374.000 lei peste cea 
planificată. Pînă la finele 
acestui an, constructorii 
de pe șantierul nr. 4 
înregistra o creștere 
productivității muncii 
mult mai mare.

vor
a

cu

I
amil 
pro- 
pen- 

cu- 
dez-

Ce e nou la laminorul de 800 mm
fiindcă tot vorbim noi 
despre tinerețe — iată 
că schimbul fruntaș e 
condus de un tînăr de 
25 de ani, negricios cu 
o figură deschisă, bun 
și priceput meșter, Ne
delcu Nicolae.

— Noroc bun tova
rășa Nedelcu I Ge e 
nou în schimbul dumi- 
tale?

— 6.181 tone peste 
plan.

Are dreptate tovară
șul Nedelcu! Ce răs
puns mai bun s-ar fi 
găsit? înapoia acestei 
frumoase realizări tre
buie descifrată munca 
statornică și metodică 
a tuturor tovarășilor 
din schimb, a laminato- 
rilor Ilea Iordan, și Ta- 
maș Francisc, a mane- 
vrantului principal To- 
pliceanu Ioan, a fiecă
ruia dintre ei și a tu
turor celorlalți. Dincolo 
de această cifră, mai 
bine zis în fiecare uni
tate care o compune, e 
nivelul tehnic sporit al

laminatorilor, deprinde
rea lor de a mîhui mai 
bine agregatul, conștiin
ța lor de stăpini ai bu
nurilor pe care le pro
duc.

Drumul tovarășului 
Nedelcu Nicolae pînă la 
calitatea de maistru e 
caracteristic pentru epo
ca aceasta de transfor
mări profunde în viața 
oamenilor muncii de la 
noi. Aici în Hunedoara 
a venit după ce a ab
solvit școala profesio
nală la Orașul Stalin. 
A fost angajat ca lăcă
tuș, după aceea a ur
mat cursurile școlii de 
maiștri, pe care le-a 
terminat în 1958 și tot 
aici i s-a încredințat o 
muncă de răspundere în 
secție la o vîrstă la 
care patronul din epoca 
burgheziei ar mai fi

chibzuit încă dacă e sau 
nu timpul să-l soco
tească lucrător. E comu
nist, e autor al unei 
inovații care a adus im
portante economii, e pro 
pagandist, e un tovarăș 
apreciat...

— Ge e nou, tovară
șă Lăscău ?

— Dacă oă interesea
ză cititorii bibliotecii din 
secție, iată-le iișele.

Notăm: Șerban Vic-t 
tor, lăcătuș, Purțuc Mi
hai, mecanic de între
ținere, secretar al or
ganizației U.T.M. (cu o 
înclinație spre clasici: 
Ch. Dikens, J. Fielding), 
Vlaicu Nicolae electri
cian, secretar al orga
nizației P.M.R. („Capi
talul', „Anti-Dutiring", 
dar și Zaharia Stancu 
„Desculț", Slavici „Nu
vele" etc.), Teodorescu 
Iosif strungar, Văduva 
Iancu, pistolar etc. Mun
ca cu cartea în 
laminorului vechi 
ge mai bine mai
de cînd bibliotecara

secția 
mer- 
ales 

a

înțeles că drumul căr
ții (oricît ar părea de 
ciudat /) e mai scurt de 
la bibliotecă spre secție, 
decît invers. Cît pri
vește numărul de purtă
tori ai insignei „Prie
ten al cărții" comisia 
de concurs de la lami
norul de 800 mm. a ți
nut în acest an două 
ședințe de examinare și 
a acordat 80 de insigne, 
fiind și din acest punct 
de vedere fruntașă pe 
combinat. Afară de to
varășii numiți (Vlaicu 
Nicolae, Nedelcu Nico
lae, Purțuc Mihai) sînt 
purtători ai insignei 
„Prieten al cărții" și 
Sireski Vasile, Potoroa- 
că Petru, Gheorghioni 
Mihai (notați: strun
gar și vice-campion de 
box al R.P.R. !) și mul- 
ți alții.

...Așadar în secția 
laminorului vechi — cu 
toată indispoziția pe 
care ne-o crea2ă jocu
rile de cuvinte — pu
tem afirma că sînt des
tule lucruri noi.

A. IANCU

scos în evidență faptul 
noile sarcini ilustrea- 
posibilitățile reale ale 

întreprinderi și

au 
că 
ză 
fiecărei 
s-au angajat să lupte cu 
perseverență pentru înfăp
tuirea lor. Semnificația 
este faptul că delegații 
din diferite ramuri înrudi
te și-au exprimat hotărirea 
de a colabora pe toate 
căile în vederea înfăptui
rii sarcinilor șesenalului. 
Minerii din Teliuc și Ghe- 
Iar s-au angajat să spri
jine furnaliștii cu mine
reu de bună calitate și 
cu cantități tot mai mari 
Vorbind în numele mine
rilor xiin Teliuc, inginerul 
Jurcoarie Nicolae a arătat 
că, colectivul acestei mine 
va extrage în anul viitor 
peste sarcinile de plan 
cca. 18.000 tone minereu. 
Colectivul modernei turnă
torii de lingotiere de ia 
Căian, intrată recent în 
exploatare, va depune toa
te eforturile să asigure 
c.țelarilor numai lingotiere 
de bună calitate Aceeași 
dorință au manifestat și 
muncitorii din industria 
refractarelor.

Repartizarea cifrelor de 
plan pentru noul an cu 
două luni mai de cme 
este apreciată ca un fapt 
deosebit de important. In 
vederea realizării planului 
pe 1961, fiecărui colectiv 
de muncă i-a fost creată 
posibilitatea să-și intensi
fice pregătirile, să elabo
reze măsuri corespunză
toare sarcinilor sporite.

Organizațiile de partid, 
trebuie să îndrume orga
nele sindicale în vederea 
mobilizării tuturor muncito
rilor, inginerilor și tehni
cienilor în jurul mărețelor 
perspective de viitor. Ci
frele de plan pentru noul 
an să fie bine 
de către toți 
să fie ajutați 
furnaliștii, oțelarii, lamina
torii, feroviarii și muncito
rii din secțiile auxiliare 
să-și formuleze angaja
mente concrete, bazate 
posibilitățile existente 
fiecare loc de muncă.

Muncitori, ingineri 
tehnicieni, siderurgiști 

concretizați- 
voastre de 

angajamente 
pe anul

constructori, 
vă eforturile 
viitor prin 
mobilizatoare 
5961 !

cunoscute 
muncitorii, 

cocsarii,

pe 
la

Și 
și

--------------— «•—-------------
Mulțumim pentru ajutorul vostru!

De mai bine de o lună, obișnuitului freamăt al 
muncii oțelarilor din secția (I-a. a combinatului 
hunedorean i s-a adăugat un altul nou cu care aceș
tia s-au și familiarizat. De mai bine de o lună, 
oțelarii sînt gazde și încă (după multe afirmații) 
primitoare ale unei echipe de filmare aparțimnd stu
dioului cinematografic București.

De nenumărate ori, în cîte o zi, oțelarii și ac
torii fac schimb de locuri și unelte pe platformă în 
fața cuptoarelor Martin. Iși cedează pe rînd locu
rile și, într-atît actorii s-au integrat atmosferei spe
cifice oțelăriei îneît unui neinițiat i-ar veni greu 
să-i deosebească de adevărații stăpîni ai uriașelor 
agregate.

Zilele trecute, un grup de oțelari au ajutat din 
toată inima munca tovarășilor din echipa de filma
re ce realizează filmul „Aproape de soare" și dato
rită acestui ajutor filmarea unor secvențe a fost 
realizată într-un timp scurt. Mulțumirile celor din 
echipa de filmare se adresează oțelarilor comuniști 
Enache Constantin, Stanciu Aurel, Pane Lucian, 
utemiștilor Ciurdărescu Toma, Fițîu Teodor, Flofea 
Ilie ca și tovarășilor Mîndru (Constantin, Hendea 
Mihai și Timofte Gheorghe,
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EXPERIENȚA DE LA 5
»

- PIESĂ ÎN 3 ACTE C5 TABLOURI) de M. Enescu — 
uri

---------- TABLOUL AL IV-lea-----------
Peste cîteva zile, intr-un colț al parcului orășenesc. Ca foarte multe din 

acest centru industrial, parcul e o înfăptuire tînără,. castanii sînt proas
peți, zvelți, băncile nu s-au învechit întreg ansamblul are încă un aer de. 
improvizație, dar nu de provizorat. In dreapta se deosebește un parapet, semn 
că parcul are un lac. E seară, senin,și inscripțiile „Nu căleați pe iarbă" și 
„Nu rupeți florile" și-au cam pierdut, din cauza anotimpului, autoritatea. 
Trec din cînd în cînd tineri, perechi, sau cite unul.

agale, vorbind.Alic Poenar și Mihai Horja oin

ce

de
i-a

HORJA: — N-am trăit zadarnic anii 
aceștia, meștere. Atn ținut ochii bine 
deschiși. Nimic nu m-a lăsat nepăsă
tor.

ALIC: — E tot ce ți se cere. (A- 
riuicînd în treacăt :) Ai aflat că lucrea
ză la noi în secție un om nou ?

HORJA: - Unde?
ALIC : — La controlul tehnic, 

fată.
HORJA : — Frumoasă ?
ALIC: — Să mă gîndesc. (Scurtă 

reflecție) Aveam cîndva un prieten.

o

meștere, o

mă

nu

ALIG : — Cu șeful sectorului în 
raporturi mai ești ?

HORJA: — încurcate. Tulburi 
tot. (Se înveselește singur). Parcă 
mai treeut prima furie, dar se îm
piedică mereu de mine. Să-ți spun un 
gînd al meu, tovarășe Alic: dacă an
gajamentul dă greș, am impresia că 
trebuie să lug mecanizator într-un 
S.M.T., în Dobrogea, sau la Botoșani. 
Cît mai departe. Și cît mai repede. 
Dar hai să ne așezăm.

ALIC : — Pentru ce să dea greș ?
HORJA : — Am pus o ipoteză. Ge

neralul m-ar șterge din controale.
ALIC: — Pentru ce să pui o a- 

scmenea ipoteză? Fă-mă să înțeleg 
mai bine.

HORJA : — Să discutăm și varian
ta asta. Cunosc eu pe unii care s-ar 
bucura.

ALIC: — Atunci ? Ce variantă să 
mai discutăm? Vezi iu aici mai multe 
posibilități ? Tu ai propus un angaja
ment fără să fii convins 
deplini î

HORJA: — Dar cum, 
luăm de la capăt ?

ALIG: — Singur o spui.
HORJA: — Păi ce-ți închipui dum

neata că fac eti aici de-o săptămînă 
încheiată, scriu versuri, pregătesc dis
cursuri, mă joc în nisip ? Sau îmi plez
nește capul de indici și paraindici teh
nici î Dacă știam în ce cazan 
arunc...

ALIG: — Ai fi dat înapoi ?
HORJA: — Uite ce e. meștere

mâ mai tot iscodi, că nu e momen
tul. De cinci zile în seara asta mai 
răsuflu și eu. Trebuie să dovedim ce 
rezeroe mari ascund cuptoarele noas
tre, cîte mii de tone de oțel se pot 
realiza peste plan, cu atîta doar, cu 
o mai bună organizare a lucrului. Tre
buie I Vor demonstra reșițenii că pot 
mai mult ? Noroc bun, asta să ne fie 
paguba I Dar nu, îi vom întrece. Avem 
0 faimă de apărat și., judecă-mă cum 
orei, că eu tot ți-o spun: urma alege. 
Ortacii mei nu și-au spus ultimul cu- 
vlnt Vom da în noaptea asta o șarjă 
Intr-un timp record, care va răsturna 
toate calculele din hîrțoagele normato- 
rllor,

ALIG i — Am creat condițiile pen* 
tru șarja record, Mihai, dar sîntem 
datori sâ-i facem mîine seară și 
reche.

HORJA: — tar poimline 
să-i țină de urît... bine, e
8 « s • ♦ » ♦ ♦

pe-

ittdă 
clar.

tuta,

♦ ♦ t >

ALIG i — Frumoasă toamnă... ... 
tf-o toamnă ca ăsta am pus noi te
melia orașului muncitoresc. Ia privește 
ce de lumini...

HORJA: —■ Ga niște licurici...
ALIG t — Au răsărit una cîte una...
HORJA : — Eram pe-atunci un drac 

de copii neastîmpărat. Fugeam de la 
lucru pe Cerna și prindeam pește.

ALIG: — Vă trebuiau multe... șl 
n-aveați nimic. Poate că se va găsi 
cîndva și cronicarul acelor ani. Se 
țeconstruiau furnalele. Prima etapă a 

. _ ----------- „ț socia
li psea

In-

bătăliei pentru industrializarea 
listă. Ne lipseau cadrele, ne 
experiența. Am făcut și greșeli.

HORJA: - Și dumneata?
ALIG: — De ce mă obligi să regret 

Hlnirei noastră? aceea din gară?

VALENTINA: — Bună seara, un
chiule Alic !

HORJA: — Dar meștere...
ALIC: — N-ai spus-o tu ? Atunci 

cine ? T otuși e un cuvin" foarte la lo
cul lui. Ei, mai avem și alte treburi 
în noaptea asta...

VALENTINA : — Și înooiala noas
tră ?

ALIC : — O învoială între
știu nimic.

VALENTINA: - Perfect.
una dintre condiții chiar asta

să fiu ?
un mare

mare ?

noi ? xu

Fiindcă
era.

FRAGMENT

ALIC : — Am pus șl condiții ? Se 
poate. Lămuriți-o amîndoi. (Pleacă).

HORJA: — Bună seara, Valentina/ 
(Nu o aștepta, se înțelege, dar e bu-

HORJA: — Nu pari convinsă de 
valoarea acestei realizări.

VALENTINA: — Trebuie
HORJA: — Ar însemna

pas înainte.
VALENTINA: — Cît de
HORJA : — Cît o revoluție.
VALENTINA: - Atîta tot?
HORJA : —• E puțin ?
VALENTINA : — Cît e o revoluție 

la voi ?
HORJA : — Cît depărtarea de la 

rutină la saltul dialectic.
VALENTINA: — Aș urea să fiu 

acolo.
HORJA: - Tu?
VALENTINA: — Să plivesc saltul. 

Să văd cum se scrie această pagină 
de istorie.

HORJA: — Cu mtlncă neobosită. 
Valentina. Cu mîndria celor care zi
desc temelia celei mai drepte societăți

Acțiunea piesei se desfășoară în ziiele noastre, într-un oraș industrial.
nr. 5, propune într-o ședință de producție realizarea unui angajament pe 
dru Drăgan, îl socotește irealizabil. Chemat la inginer acasă, Horja află de la fiica acestuia, ..... ........
bolta cuptorului 5 a căzut în vatră chiar în ziua aceea. In aceste condiții realizarea angajamentului deve- 

sprijinirea propunerii lui Horja,

Horja Mihai, prira-topitor la cuptorul 
care șeful de sector, inginerul Alexan-

, Valentina, că •

nea și mai problematică, dar întreg tineretul din sector hotărăște atunci 
Momentul pe care il prezentăm e un fragment din actul al 2-lea.

el

în
eu

asta era rea-

obiectiv ? 
mai zic?

mod
ce să 
așa, de la cu- 
rostit de tine.

serios, meș-

buclucuri în 
arde ?

Și prietenul avea o sora. In timpul 
unei discuții, intr-un grup de tineri, a 
venit ciorba despre ea. Zece dinte 
tinerii noștri au vrut să știe cît e de 
frumoasă, dar al unsprezecelea a în
trebat dacă-i plac anecdotele. Fata a 
ținut să-l cunoască pe acesta din urmă 
și peste trei săptămîni se căsătoreau. 
Sînt și astăzi cei mai fericiți oameni 
de pe pămînt.

HORJA : — Era frumoasă ?
ALIC : — Pentru el, da.
HORJA :- Și în realitate?
ALIG ; — Pentru 

litatea.
HORJA: — Dar
ALIC : — Știu și

Multe nenorociri încep 
vintul simplu și curat 
Ce fel de obiectivitate îmi propui ? Să 
chibzuim împreună. Nu cumva abia 
iubind descoperi frumusețea ? Nu cum
va aceasta este realitatea ? Spun tfnii 
altfel ? Cine ? Ia cercetează-1 o clipă 
pe unul din acești negustori sentimen
tali. Nu m-ar surprinde să afli că a 
schimbat cel puțin opt meserii în șase 
ani și în orice caz nu i-aș încredința 
ceasul meu de buzunar.

HORJA : — Cu dumneata omul nu 
se simte niciodată la largul lui.

ALIG: — Mă înșel eu... sau ești 
îndrăgostit ?

HORJA : — Să vorbim 
fere,

ALIC : — Glumim ?
HORJA: — Cu atîtea 

spinare, de dragoste îmi
ALIC : — Nici tu nu crezi ce spui.
HORJA: — Doctorul cînd mă vede 

clatină din cap, știi dumneata asta ?
ALIC : — Semn bun. Doar proștii și 

leneșii au tensiunea normală. Dar ce 
carte ai cumpărat ? (cercetează co
perta cărții pe care Horja o purta în 
mînă) Da... ai crescut, Mihai. Acum 
te las (Se ridică).

HORJA: — Mai rămîi o jumătate 
de ceas și mergem împreună.

ALIG: — Cartea ta și cu mine fa
cem cea mai nepotrivită pefeche. 
(Vine din capătul aleii Valentina) A, 
nepoțică... tînărul meu prieten, Hor
ja, pretinde că la Intrarea în parcuri 
ar trebui așezate anunțuri scrise mare 
și citeț: „Ți-ai controlat buletinul de 
identitate? 0e cauți aici la vîrsta du- 
mitele »•.

ctiros că Intîmplarea aranjează uneori 
lucrurile în chip mulțumitor).

VALENTINA: — Aveai destulă vre
me să mi-o spui. Bună seara Mihai!

HORJA : — Stai, te rog să stai pe 
bancă.

VALENTINA: — Ești de nelecuit. 
Odată te socoteai în vizită și erai 
chemat cu ordin, acum trăiești cu ilu
zia că ești gazdă acolo unde nu te 
afli decît în trecere. Dar fiindcă m-ai 
poftit, mă așez. Așa. Era timpul.

HORJA: — Să-i zicem oboseală ?
VALENTINA : — Să-i zicem... seară 

de toamnă tîrzie. Ce faci aici ? Te 
căutam. De ce ? Fără motiv. Cum te
am descoperit? Simplu, întrebînd. O- 
rașul nostru printre alte neajunsuri îl 
are și pe acesta : e limbut. Spune tot. 
Și omul care n-are ce face găsește ră
gaz pentru cele mai complicate între
bări. Ga mine.

IlORJA : — Am o surpriză.
VALENTINA: — Care?
HORJA: — Să-ți spun?
VALENTINA: — In legătură Cu o- 

țelul, da ? încep să cred în fatalitate.
HORJA: — E un subiect lipsit de 

importanță ?
VALENTINA : — Alfa și omega pro

gresului.
HORJA: — (convins) Da, pentru că 

progresul... mersul înainte al societății, 
află tu că-1 datorăm în ultimă anali
ză muncii a două categorii de oameni.

VALENTINA : — Mă așteptam. Cei
lalți care sînt?

HORJA : — Cum ceilalți ?
VALENTINA: Despre unii dintre 

nu-mi fac multe griji. Oțelarii.
HORJA: — Iar ceilalți, tipografii: 
VALENTINA: — Aprob. I-ai uitat 

pe poeți.
HORJA : — Să poftească.
VALENTINA: —• Și pe cultivatorii 

de flori.
HORJA: — Și el.
VALENTINA : — Dar surpriza ?
HORJA : — Ascultă : echipa 

va elabora în noaptea 
record.

VALENTINA: — O 
frumos.

HORJA: —. In șapte 
repede.

VALENTINA: - Felicitările tnele.

Și mai departe ? 
de nelecuit.
De ce vorbești

crezut o clipă 
te vei bucura

Poți avea și

asta

șarjă

ore... sau mai

că
cu

tu

din cîte există... Cu încrederea pe care 
ți-o dă conștiința Valorii și demnității 
tale de om... (S-a cprit).

VALENTINA: —
HORJA : — Sînt
VALENTINA: -

așa ?
HORJA: - Am 

te va interesa, că 
mine.

VALENTINA: -
surprize. Pînă la șarja ta record mai 
sînt cel puțin șapte ore. Și se mai pot 
întîmpla multe.

HORJA: — Nimic altceva decît o 
nouă victorie pe frontul producției. 
Și ce victorie I

VALENTINA: — Git o revoluție! 
Poate că saltul dialectic nu te opreș
te aici. (Pare hotărîtă să nU mai spu
nă mai mult) Și ce carte ascunzi ? 
Esenin? Poeziile lui Serghei Esenin?

HORJA : — Ultimul exemplar. M-am 
și certat cu responsabilul librăriei ca 
să mi-1 vîndă. II reținea pentru altul, 
un doctor. L-am rugat să-i recoman
de doctorului, în schimb, „Metalurgia 
oțelului".

VALENTINA : — Serghei Esenin. 
Poezii și poeme. Să-ți mai spun că 
mă bucur ? Asta face cît zece șarje 
de-ale tale. Cît o mie. Cît bucuria voas
tră de mîine dimineață.

alei ?
Poate

Acești

noastră 
o șarjă

record...

vre.

cîte 
care 

noastre ?

HORJA: — Cînd bucuria fa e ade
vărată, o ghicesc. Te trădează. Ți se 
citește în ochi.

VALENTINA : — Ca acum ?
HORJA: — De ohicei privești... nu 

știu absentă, parcă înăuntru, în pr>- 
priile tale gînduri. De data asta aveai 
o altă lumină în priviri.

VALENTINA : •— Mai citește. 
HORJA: —• Nu sînt deprins. Și nu 

văd prea bine.
VALENTINA: - Acum vezi? 
HORJA : — Dar dacă mî-e teamă ? 
VALENTINA: - Nu.
HORJA: — E abia un început... mai 

departe nu știu.
VALENTINA: —. Țj-e teamă de ceea 

ce e încă nescris ?
HORJA: — In orice început tînjește 

o aspirație, o dorință de împlinire... 
ca un vis tulbure de care te apropii 
uneori cu sfială... poate se risipește, 
poate își ia zborul.. și ar fi păcat.

VALENTINA: - Pentru vis?
HORJA: — Fără om, fără puterea 

care-1 nutrește, ce rămîne din vis ?
VALENTINA : — Fără vis, fără ari

pa care îl înalță, ce rămîne din om? 
(Privește în jufu-i cu atenție concen
trată) Eu cunosc acest loc, De cînd 
n-am mai trecut cu pe aceste 

HORJA: — De ieri seară...
mai de mult

VALENTINA: - De mult, 
castani ce-mi aduc aminte î

HORJA: — Grădina n-a avut 
me să imbătrînească.

VALENTINA: - Taci. Știi tu 
amintiri păstrează castanii aceștia 
au abia vîrsta străzilor
Umbra lor știe multe popești.

HORJA: — In primul rînd.., 
VALENTINA: - Taci.
HORJA: — Seara castanii n-au 

umbră.
VALENTINA: — Au simțire... și 

memorie. Tu nu știi. Ascultă... II auzi 
ce spune ?

HORJA : — E trist. Gad frunzele.
VALENTINA: — Nu vrei să-l as

culți. Nu e trist. E tînăr, puternic... și 
fericit. Bună seara, dragul 
Bine-ai venit Valentina/... Te 
mîndru și frumos... nu te-am 
vezi ? iți mulțumesc... din mîna ta am 
primit toate aceste daruri. ...tu, 
pionieră cu codițe împletite (Lui Hor
ja:) E castanul meu. Eu l-am 
aici. Mă ține minte... Așa, tu 
crezut.

HORJA: — Mhc bun prieten. Mă 
așez dintr-o veche obișnuință pe banca 
asta de lemn. Castanul face parte din 

viața mea.
VALENTINA: - Nu 

ți-a șoptit mei un cu- 
vînt, niciodată?

HORJA: — 6e copilă 
ești...

VALENTINA : 
un lăstar plăpînd... sfios 
și neajutorat. Gine 
umilit ? Gine m-a mințit 
spunînd că nu știți să 
fac nimic bun și trainic? 
Mihai, îți sînt atît de rea 
cunoscătoare că am venit 

a aici în seara asta... Spus 
ne-mi, uzina, cuptoarele 

‘'tale... nu*i așa că au via» 
ță, simțire, mîndrie, cum 
au acești castani... ca fie
care ființă adevărată, M 
fiecare dintre noi,..?

meu!... 
înalți 
uitat,

mica

sădit 
n-ai

Era

m-a
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VIAȚA DE PARTID ÎN ÎNTÎMPINAREA IERNII
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII LA
FURNALE IN DEZBATEREA COMUNIȘTILOR

Pătrunși de însemnăta
tea realizării sarcinilor e- 
conotnice, de necesitatea 
creșterii producției de fon
tă, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii secției l-a fur
nale, în frunte cu comu
niștii, au studiat cu mult 
simț de răspundere posi
bilitățile existente și au 
hotărît să dea în cursul 
acestui an peste sarcinile 
de plan 16.000 tone fontă, 
să realizeze 
conomii la 
cost.

In lupta 
pentru realizarea sarcini
lor de plan și a angaja
mentelor, lucrurile nu s-au 
desfășurat ușor, fără nici 
un obstacol sau greutate. 
Ei se puteau aștepta ori- 
cînd la unele „surprize", 
avînd în vedere că au lu
crat cu agregate mai oe- 
chi. De asemeni, nu întot
deauna li s-a livrat mi- 

ereu și cocs de calitate 
orespunzătoare. Dar, cu 

toate aceste dificultăți, 
au reușit 9ă-și realizeze 
bună măsură sarcinile 
angajamentul luat, 
patriei pînă la 1 octom
brie a.c. peste 12.000 tone 
fontă realizînd totodată și 
economii însemnate la pre
țul de cost.

Rezultatele obținute în 
producție se datoresc 
muncii și activității eoni-' 
petente a comuniștilor de 
la această secție. Organi
zația de bază, biroul său 
a înțeles că sarcinile mari 
ale secției, creșterea neîn
cetată a indicilor de utili
zare, îmbunătățirea cali
tății fontei și a reducerii 
prețului de cost, nu pot fi

ilizate decît prin parti
ciparea activă și conștien
tă în producție a tuturor 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor.

Tovarășii Panait Mihai, 
Tăgîrță Stelian, Farcaș 
Andrei și alții au subli
niat în cuvîntul lob, 
adunarea de dare 
mă și alegeri, că este un 
merit al biroului organi
zației de bază, faptul că 
ei a știut să îmbine în 
mod armonios și să creeze

însemnate e- 
prețul de

furnaliștiior

ei 
în 
Și 

dînd

}*»

în 
de sea-

legătura necesară dintre 
munca politică și 
nomică.

Atunci cînd în 
domenii s-au ivit 
sau alte dificultăți, 
puteau periclita realizarea 
sarcinilor și a 
mentei or, biroul 
zației de bază a consul
tat pe cei mai competenți 
tovarăși din secție, a fă
cut din aceste lucruri pro
bleme ale întregii orga
nizații de bază.

In asemenea împrejură-i 
conducerea secției, a ară
tat tovarășul inginer Gon- 
stantinescu Constantin, 
s-a bucurat de un real a- 
jutor și de hotărirea co
muniștilor și alături de ei 
a întregului colectiv de a 
face tot ce le stă in pu
tință pentru îndeplinirea 
promptă a cuvîntului dat. 
înaltul simț de răspunde
re, ce-i caracterizează pe 
comuniștii secției, a avut 
o influență pozitivă asu
pra întregului colectiv. Di
ferite abateri, lipsuri, ati
tudini înapoiate față de 
producție și agregate au 
fost în general lichidate.

A luat o mare amploa
re preocuparea pentru ri
dicarea necontenită a ni
velului de pregătire pro
fesională, încurajat prin : 
școlile de calificare, „sec
ția noastră", cursuri de 
minim tehnic, întrecerea 
pe profesii. Toate aceste 

o 
a 

Și 
a

cea eco-

anumite 
greutăți 

care

angaja- 
organi-

măsuri au determinat 
creștere considerabilă 
productivității muncii 
o acțiune mai largă 
mișcării de inovații.

Analizlnd felul cum i 
muncit pentru realizarea 
sarcinilor economice pe 
1960 și a perspectivelor 
ce sau creat, datorită en
tuziasmului și priceperii 
colectivului de furnaliști, 
comuniștii 
concluzia, 
condițiile, 
realiza o 
ducției de 
zătoare cu procentul 
trebuie să asigure îndepli
nirea angajamentului luat 
în fața celui de-al III-lea 
Congres al partidului

s-a

au ajuns la 
că există toate 

pentru a se 
creștere a pro- 
fontă corespun- 

ce

ca

* ©

La toc ferit de ochii lumii
[ Ziarul „Uzina noas- 
> tră“ a publicat cu cî- 

teva săptămîni. în urmă 
la rubrica „Oamenii 
muncii propun" unele 

! sugestii ale cîtofva ce-
; tățeni privind infrumu-
, sețarea orașului nostru, 
i printre altele fiind vorba
; și de fixarea unor co-
! șuri pentru hîrtii pe stră

zile cu circulație mare, 
în stațiile de autobuse, 
etc. In unele locuri s-au 
pus în altele, nu. Din 
această cauză, în oraș 
pe unele străzi destul

de aglomerate, unde co
șurile lipsesc — ce-i drept 
din cauza inconștienței 
unor cetățeni — hîrtii 
și alte resturi sînt arun
cate la voia întîmplării.

Este totuși un feno
men destul de curios. 
Goșuri s-au construit, 
dar nu s-a găsit nime
ni să le fixeze acolo 
unde este nevoie. Pînă 
atunci, ele sînt la loc 
ferit de ochii lumii, în- 
tr-o curte, în dosul sfa
tului popular.

pînă la sfîrșitul anului 
1965, productivitatea mun
cii la furnale să crească 
cu cel puțin -10 la sută.

Această problemă a fost 
larg dezbătută de tovară
șii Constantinescu Con
stantin, Brainer Valentin, 
Toma Constantin și alții, 
care a recomandat noului 
organ să ia toate măsu
rile cuvenite pentru apli
carea tehnicii noi, pentru 
creșterea cunoștințelor pro
fesionale ale tuturor mun
citorilor și tehnicienilor, 
pentru folosirea celor mai 
bune metode, încurajarea 
mișcării de inovații, des
coperirea și folosirea re
zervelor interne.

Comuniștii au 
meritele biroului 
zației de bază, a
rului său tovarășului Ratz 
Andrei, dar în același 
timp au atras atenția și 
asupra unor lipsuri ce au 
existat, în problema mun
cii educativ-culturale 
folosirii mai juste a 
bi li taților de ajutor 
poate acorda activul 
de partid.

com- 
aco- 
din 

cali-

arătat 
organi- 
secreta

și a 
posi- 
ce-l 
fără

De asemenea au 
bătut tendința de a 
peri unele deficiențe 
producție, pe seama 
tății minereului și cocsu
lui. „Intr-adevăr, au exis
tat unele greutăți în a- 
ceastă priuință, dar ni
meni nu ne permite a ară
tat tovarășul Deac Iosif, 
să ne ascundem lipsurile 
în dosul acestor motive. 
Sîntem datori să facem, 
chiar și în aceste condiții 
totul îneît cuvîntul dat 
de furnaliști, să fie res
pectat.

Apreciind munca birou
lui organizației de bază, 
comuniștii au fost unanim 
de acord că ea s-a desfă
șurat în condiții bune și 
au reales cu satisfacție 
pe majoritatea celor din 
vechiul birou în frunte cu 
tovarășul Ratz Andrei, 
care a primit și în acest 
an funcția de secretar.

Spor la muncă dragi 
furnaliști, luptați pentru 
îndeplinirea cu cinste a 
sarcinilor și angajamente
lor luate!

Cu cîtva timp înainte 
de începerea sezonului de 
toamnă al acestui an, con
ducerea tehnico-adminis
trativă a întreprinderii de 
industrie locală „Ilie Pin- 
tilie" s-a ocupat cu grijă 
de crearea condițiilor opti
me de lucru în cadrul sec
țiilor sale, în vederea des
fășurării ritmice a proce
sului de producție pe tim
pul iernii.

In baza< unui plan de 
acțiune judicios întocmit, 
care cuprinde măsuri con
crete, specifice fiecărui loc 
de muncă, s-a trecut la 
fapte. Mai întîi, conduce
rea întreprinderii a ținut 
seamă de aprovizionarea 
cu materiale a unităților 
productive. De pildă, sec
ția de prefabricate situa
tă la punctul gazometru 
a primit 500 fnne ciment, 

50 tone fier beton și 20. 
m.c. material lemnos; sec
ția construcții metalice a 
fost aprovizionată cu 300 
tone metal, carbid, oxigen 
și alte materiale cores
punzătoare, iar carierele 
Teliuc și Zlaști au fost 
înzestrate cu 4 concasoa- 
re, 3 autocamioane, 20 
vagoneți și un compresor.

O mare atenție a acor
dat conducerea întreprin

derii și fabricii de pîine 
— unitate importantă în 
; deservirea populației. 
Aici, a fost introdus încă 
un cablu de înaltă tensiu
ne pentru a asigura func
ționarea continuă a utila
jelor în cazul cînd se 
„pușcă" primul cablu elec
tric și s-au înlocuit ca- 
zanele de încălzire cen
trală ale fabricii cu altele 
noi, confecționate în ate
lierele întreprinderii. In 
prezent, se lucrează in
tens la transformarea cup
toarelor „Damf", în sco
pul încălzirii lor cu un 
alt combustibil superior 
și mai ieftin.

Măsuri din vreme au 
fost luate de asemenea în 
sectorul forestier. La Va
dul Dobrii, unde întreprin
derea are în posesie cîte
va hectare de pădure, s-au 
scos din aceasta și au 
fost aduși la gater 300 
m.c. material lemnos, des
tinat satisfacerii nevoilor 
interne și a. altor benefi
ciari din regiunea Hune
doara.

De asemenea, conduce
rea întreprinderii de in
dustrie locală s-a ocupat 
îndeaproape de aprovizio-

narea tuturor secțiilor și 
dormitoarelor cu lemne 
de foc. In acest sens au 
fost procurați 290 in. c. 
lemne și au fost confec
ționate un număr de 17 
sobe pentru încălzit. Dor
mitoarelor li s-au reparat 
acoperișurile și ferestrele, 
iar sediul central și pa
nificația din Călaa au fost 
acoperite cu carton gudro
nat.

Condițiile tehnico-mate- 
riale create pînă acum în 
industria locală, permit 
muncitorilor de aici să lu
creze pe timp de iarnă cu 
același randament cu cai e 
au muncit în timpul verii, 
în așa fel îneît să creas
că simțitor producția, pro
ductivitatea muncii și să 
se înregistreze importante 
economii la prețul de cost

Fruntași și 
codași

Cînd principiul muncii colective este neglijat
La distileria de gudron* 

ne, adunarea generală pen 
tru darea de seamă și 
alegeri, a dezbătut cele 
mai semnificative proble
me din cadrul secției. Ast
fel a reieșit că, deși în 
lunile iulie și august pla
nul de producție nu a fost 
îndeplinit, totuși în luna 
septembrie, datorită muncii 
politice desfășurată de 
către organizația de bază 
în rîndul muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor,

s-a reușit ca planul pro
ducției'' globale pe secție 
să fie realizat în propor
ție de 101,4 la sută. S-au 
evidențiat în muncă tova
rășii Ardeleanu Gheor- 
ghe, Bălan Ilie, Bivol Du
mitru, Boitor loan, Bîrlea 
loan și alții.

Luînd cuvîntul nume
roși vorbitori ca tovarășii 
Iacsa loan, Suciu Aron, 
Buda Iulian, Toma Alexan
dru și alții au scos în e- 
vidență că în activitatea

biroului organizației de 
bază au existat și unele 
lipsuri. Principala lipsă a 
biroului constă în aceea 
că a neglijat principiul 
muncii colective, fapt ce 
s-a răsfrînt asupra întregii 
activități politice în spri
jinul producției. Muncind 
doar unul sau doi tovară
și din birou, nici nu este 
de mirare că activitatea a- 
gitatorilor a fost neglijată, 
activul fără de partid inex
istent, iar organizația

U.T.M. are o activitate 
nesatisfăcătoare.

Pe baza discuțiilor pur
tate și a propunerilor fă
cute adunarea generală a 
adoptat o hotărîre menită 
să ducă la îmbunătățirea 
muncii politice și econo
mice la distileria de gu- 
droane.

In noul birou au fost 
aleși 5 tovarăși, iar ca 
secretar tovarășul Lup 
Gomel.

ȘERBAN IOAN 
corespondent voluntar

In orașul nostru, cen
trul de desfacere Cotnpe- 
trol are înregistrați 3.000 
de abonați „Aragaz". Prin 
urmare, cîteva mii de fa
milii din Hunedoara fo
losesc în gospodăriile lor 
acest combustibil practic 
și ieftin, care înlesnește 
oamenilor viața, fiindu-le 
de ajutor mai ales 
toamna, și în iarna 
apropie.

Prin delimitarea
rială făcută de Ministerul 
Petrolului și Chimiei, cen
trul de desfacere Compe- 
trol Hunedoara aparține 
de baza VlII-a de desfa
cere Timișoara. O altă 
greutate în aproviziona
rea cu aragaz o consti
tuie faptul că în urma 
creșterii măsive a numă
rului de consumatori cel? 
două stațiuni de îmbu-

acum,
ce se

terito-

Lectorat

Greutăți in aprovizionarea 
cu aragaz

teliere existente 
curești și Ploiești) satisfac 
din ce în ce mai greu ce
rințele. Numai în orașul 
nostru numărul consuma
torilor (familii) a crescut 
de la 1755 la cca. 3000. 
De aceea conducerea Mi
nisterului de resort a luat 
măsuri pentru intrarea în 
funcțiune a încă două a- 
semenea stațiuni la Timi
șoara și Constanța. Aces
tea sînf lucrări complexe, 
dar de mare importanță și 
vor fi încheiate în curînd

In afară de greutățile

Una dintre interesante
le și valoroasele metode 
de legătură și colaborare 
între școală și familie o 
constituie lectoratele cu 
părinții. Dezbaterea în a- 
mănunțime a problemelor 
privitoare la justa educa
ție a copiilor s-a dovedit 
a fi folositoare. Astfel, în

(la Bu

cu părin}ii
cursul săptămînii trecute 
peste I50 de părinți ai 
elevilor din clasele 1-4 de 
la școala nr. 1 au par
ticipat la lectoratul pe 
temă: „Copiii noștri metg 
la școală. Noi avem vreo 
răspundere în legătură cu 
educația lor?*

de ordin 
tribuirea 
Consumatori, intervin cîte- 
odată și neglijențe, sau 
forme birocratice care în
greunează acest proces în 
dauna intereselor cetățe
nilor.

De pildă la 5 
a plecat din 
spre Hunedoara 
cu 650 butelii 
nr. 3.138.944) dar s-a de
fectat în stația Chitila și 
a rămas acolo pînă la 18 
octombrie, sosind în ora
șul nostru abia la 21 oc
tombrie 1 Ca să putem 
face o comparație, buteliile 
dintr-un alt vagon expe
diat Ia 15 octombrie au 
ajuns la consumatorii hu- 
nedoreni la 20 octombrie, 
deci cu o zi mâi repede 
ca acelea de mai înainte, 
plecate cu un 
10 zilei

Cît privește 
mai operativă 
lor cu butelii 
sînt unele măsuri

obiectiv în dis- 
aragazului la

octombrie 
București 
un vagon 
(vagonul

avans de

deservirea 
a cetățeni- 
de aragaz 

care
pot fi luate chiar de f««*

forii răspunzători din ora
șul nostru (secția comer
cială a sfatului popular 
și conducerea bazei de 
desfacere). Una din con
dițiile de îndeplinit ar fi 
transportul buteliilor la do
miciliu. In sesiunea re
centă a Sfatului popular, 
această problemă a fost 
ridicată și s-au dat asi
gurări că va fi pus la dis
poziția bazei un mijloc de 
transport. Gredem că ar 
mai trebui studiată și pro
blema înființării a încă 
unui punct de deservire 
(sau două) pentru a evita 
aglomerațiile. Acestor pune 
te însă trebuie să li se a- 
sigure unele condiții de 
securitate obligatorii, de 
aceea este nevoie de o in
tervenție la forurile supe
rioare (minister și baza 
interregională Timișoara). 
La rîndul lor cetățenii tre
buie să dovedească o în
țelegere exactă a proble
mei, să nu-și creeze ei 
însăși greutăți la baza de 
aprovizionare, înscriindu-se 
din timp și păstrînd ordi
nea înscrierilor. Totodată, 
favoritismele care se mai 
practică la punctul de 
desfacere trebuie să dis
pară,

I, FLORIAN

Anul acesta colectiviștii 
din Răcăștie au destinat 
un lot „semincer" pe 
care l-au însămînțat cu 
2.000 kg. grîu „Ponca", 
un soi mai productiv, în 
vederea asigurării semin
țelor necesare pentru toa
mna anului viitor. Acum, 
folosind din plin timpul 
prielnic de lucru, pe tar
laua G.A.C. zilnic ies la 
muncă cîte 30 pluguri. 
Pînă în zilele trecute a 
fost însămînțată cu grîu 
încă o suprafață de cca. 
35 hectare. In munca pen
tru executarea insămînță- 
rilor de toamnă la timp 
s-au evidențiat colectiviștii 
lacob Matei, Budai Dă- 
nilă. lacob Alexandru și 
alții.

Cu toate acestea lucră
rile însămînțărilor de 
toamnă nu sînt prea a- 
vansate. Unii colectiviști 
nu acordă atenția cuveni
tă acestor munci, ca Gre- 
cu Iosif, Opriș Iosif, Su
ciu Nicolae și alții care 
n-au ieșit nici o zi la în- 
sămînțările de toamnă.

Consiliul de conducere, 
sprijinit de organizația de 
bază, este chemat să ia 
de îndată măsuri pentru 
mobilizarea cetățenilor în 
vederea folosirii cît mai 
rodnice a timpului bun de 
lucru, pentru efectuarea la 
timp și în condiții optime 
a însămînțărilor de toam
nă muncă în care comu
niștii trebuie să constitu
ie exemplul personal.

Angajament 
depășit

Tinerii de la laminorul 
bluming s-au angajat ca 
în cursul acestui an să 
strîngă prin muncă volun
tară o cantitate de 900 tone 
fier vechi. De la începutul 
anului și pînă acum ti
nerii laminatori au strîns 
și predat o cantitate de 
1.976 tone fier oechi, de- 
pășindu-și în felul acesta 
cu mult angajamentul. 
S-au evidențiat brigăzile 
de muncă patriotică con
duse de tinerii Blidaru 
loan. Doboli Tiberiu și 
lanoș Gheorghe.

ARMAȘU VIOREL 
ciorespondejjt



UZINA NOASTRA

LA BUCUREȘTI, CORVINUL A PIERDUT DIN NOU

Dinamo — Cor vinul 4-0 (1-0)
Arbitrul Gheorghe Oii 

ae (Timișoara), a fost 
inegal, el a fluierat multe 
acțiuni de mai mică im

portanță, dar nu a sancți 
onat altele mai grave.

Lovitura de începere o 
au dinamoviștii, dar chiar 
în primul minut, Corvinul 
are un contraatac oprii 
printr-un fault de Al. Va
sile, asupra lui Anton. 
Molnar execută looitura 
liberă la același Anton, 
dar acesta trage afară.

Atacanții dinatnoviști 
combină mai tehnic, mai 
rapid, au numeroase 
schimburi de locuri, care 
derutează pe apărătorii 
hunedoreni. Jucătorii de 
la Corvinul se descurcă 
mai greu, înaintașii țin 
prea puțin mingea. Apă
rătorii au fost ușor de
pășiți,, fiecare atac al di
namoviștii or produeînd 
multă panică în careu.

In general, în prima re
priză jocul a fost egal. 
Dinamo a deschis scorul 
în minutul 36, în urma 
unei faze destul de încîl- 
cită. Eftimie pornește în 
cursă pe extremă, driblea
ză pe Coiciu și Popescu 
și a ridicat mingea în ca
reu, unde Țîrcovnicu era 
nemarcat, înscriind cu un

Măsuri luate la secția de9
fotbal a clubului Corvinul

Vineri 28 octombrie s-a 
desfășurat ședința ordina
ră a secției de fotbal 
Corvinul Hunedoara, cu 
ocazia analizei activității 
fotbalistice în perioada 1 
august — 27 octombrie 
1960. l.a ședință au par
ticipat tovarășii din con
ducerea ciutului și a sec
ției de fotbal, antrenorul 
și jucătorii echipei. Au 
luat de asemenea parte 
tovarăși din biroul Gomi- 
tetului orășenesc P.M.R. 
Hunedoara și Comitetului 
de partid al combinatului 
siderurgic.

In urma discutării acti
vității competiționale a e- 
chipei de fotbal în această 
perioadă s-a arătat că re
zultatele obținute pînă în 
prezent nu sînt corespun
zătoare și pe măsura po
tențialului echipei. In for
mația noastră participă și 
sportivi disciplinați, eu o 
pregătire serioasă, cu o 
bună comportare la locu
rile lor de muncă (Zapis 
Constantin, Balint Ștefan, 
Nacu Mihai, Tătaru Va
sile, Niculescu Dinu și 
alții), în schimb alți ju
cători printre care Gavri- 
lă Nicolae, Radu Petre, 
Oprea Dumitru, Pîrvu A- 
bagiu, Radu Tudor etc., 
nu-și privesc cit tot spi
ritul de răspundere înda
toririle de sportivi și 
muncitori, nu corespund 
cerințelor unei activități 

șut sec, pe jos (balonul 
în traiectoria, sa spre Țîr- 
covnicu,, a fost atins de 
un apărător hunedorean și 
deci înaintașul dinamovist 
nu mai era în ofsaid).

In partea a doua, Dina
mo mai marchează de 
trei ori în următoarele îm
prejurări : In minutul 65 
se înscrie al doilea gol 

(Prin telefon de la trimisul nostru) :

Stadion : Republicii. Spectatori 35.000 (foarte 
obiectivi).

Timp, ideal pentru fotbal.
Dinamo: Uțu—Popa, Nunweiller III, Panait— 

Alexandrescu Vasile. Nunweiller IV—Vasile Anghel, 
Varga, Ene II, Țîrcovnicu, Eftimie.

Corvinul: Niculescu—Popescu,, Nacu, Tătarii— 
Coiciu, Molnar—Pop, Anton, Constantinescu, Zapis, 
Zanca. Trebuie să spunem că în cursul jocului, am
bele echipe au făcut numeroase schimbări, în liniile 
de atac.

care este opera lui Ene II, 
dar efectiv este marcat 
de Popescu, care a tras în 
propria poartă. Un minut 
mai tîrziu, se marchează 
ce! de-al treilea gol de că
tre V. Anghel, în urma 
unei acțiuni personale. 
(Niculescu a plonjat dar 
n-a putut reține). Tot Va
sile Anghel pornește o ac
țiune din care se înscrie 
golul patru: driblează pe

de instruire intensă, ab
sentează de la antrena
mente și jocuri, au aba
teri grave de la morală, 
nu pot face față unui lot 
de divizia A.

S-a dat ca exemplu ne
gativ jucătorul Niculescu 
Constantin II, care a avut 
o atitudine inadmisibilă 
în sectorul unde este an
gajat, insultînd pe maiș
trii și inginerii care con
duc secția. Gu toate că 
este candidat de partid și 
ar trebui să fie un tun 
exemplu pentru tovarășii 
săi de echipă, acesta do
vedește o îngîmfare ne
demnă de un sportiv de 
tip nou, atitudini de dis
preț, neparticipare la via
ța organizației de bază.

In urma propunerilor și 
discuțiilor ivite, s-au luat 
următoarele măsuri:

— Se sancționează cu 
avertisment public jucăto
rii Zanca Zoltan și Va- 
tani Anton și cu ultim a- 
vertisment jucătorul Pop 
Teofil.

— Se scot din lot ca 
necorespunzători, Oprea 
Dumitru și Radu Petre.

— Se exclude din lotul 
echipei și se suspendă pe 
trei luni, jucătorul Aba
giu Pîrvu.

— Se exclud din Iot și 
se suspendă pe șase luni 
jucătorii Radu Tudor, Ga- 
vrilă Nicolae și Nicules
cu Constantin II.

Molnar și pasează lui Ene 
II care, din apropiere 
trimite balonul în poartă.

Cele patru goluri înscri
se de dinamoviști (și deci 
și victoria), sînt meritate 
Ei au avut mai multe o- 
cazii, dar fie că înaintașii 
au făcut un joc cu multe 
combinații și dantelării, 
mulțumindu-i rezultatul, 

fie din cauza lui Nicu
lescu care a saloat cîteva 
acțiuni dificile.

Și echipa Corvinul a a- 
vut cîteva faze ce se pu
teau fructifica. In minutul 
19, de exemplu, Constan- 
tinescu primește o pasă 
de la Pop, avansează, și 
singur cu portarul de la 
14 metri șutează, dar im
precis. Tot Constantinescu 
(care în general s-a des-

Pe scurt
In prima rundă a tur

neului final, reprezentati
va R.P. Romîne a întîl- 
nit echipa S.U.A. Toate 
cele 4 partide ale meciu
lui s-au întrerupt. Poziții 
complicate sînt în partide
le Fischer-Ghițescu, Ra
dovici-Lombardy și Byrne- 
Mititelu. Joc echilibrat 
promite întrerupta Szabo- 
Bisguier.

O luptă foarte strînsă 
s-a dat în celelalte întîl- 
nlri. O singură excepție: 
U.R.S.S. conduce detașat 
în meciul cu Bulgaria 
3—0. (Tal-Pîdevski 1—0, 
Nejkirch—Botvinnik 0—1, 
Minev—Korcinoi 0-1). La 
întrerupere, partida Smî- 
slov—Milev prezintă pozi
ție egală.

Iată celelalte rezultate : 
Iugoslavia—Olanda 1-0 
(3). Anglia—Ungaria 1% 
— % (2). R.D.G.—Argen
tina 11/2—1% (!)• Ceho- 
slovacia-R.F.G. 1%—iy2 
(D.

Sîmbătă șahiștii romi ni 
întîlnesc formația Argen
tinei, iar duminică pe cea 
a R.F. Germane.

Selecționata masculi
nă de volei a U.R.S.S., 
care a sosit în Brazilia 
pentru a participa la cam
pionatele mondiale, a sus
ținut la Sao Paolo un 
meci amical cu reprezen
tativa Braziliei. Voleiba
liștii sovietici au repurtat 
victoria cu scorul de 3—1 
(15-7, 15-11, 12-15,
15—13). 

curcat bine în această 
partidă), a avut o acțiu
ne, paseasâ la Anton dar, 
Uțu a intervenit blocînd 
balonul în picioarele aces
tuia. Uțu a mai avut o 
acțiune curajoasă în mi
nutul 81 cînd a plonjat 
în picioarele lui Zanca.

In concluzie trebuie să 
spunem că înaintașii hu
nedoreni au pierdui aproa
pe tot timpul balonul și, 
ca și în jocul cu Rapid, 
au ajuns cu întîrziere la 
balon. Și de data aceasta 
s-a văzut că atunci cînd 
primește un gol, așa cum 
s-a întîmplat în repriza a 
doua, echipa se demorali
zează, nu mai acționea
ză cu calm și drept con
secință primesc altele. Vo;n 
remarca pe Niculescu, 
Tătaru și Coiciu, iar de 
la înaintare mai muncitori 
au fost Pop, Constanti
nescu și Anton.

M. ENACHE

Concurs 
reușit

?

Concursul de moto-cros 
organizat duminică dimi
neață pe stadionul Coroi- 
nul, a stîrnit un puternic 
interes in rîndurile amato
rilor de sport din orașul 
nostru. Au fost mai multi 
factori care au determinat 
pe spectatori, să participe 
în număr mare la acest 
concurs. In primul r'md 
ineditul probelor, fiind 
pentru prima oară cînd in 
orașul nostru s-a organi
za! un concurs de Dirt- 
Track. Apoi a fost valoa-

---------------.*4---------------

BOX
Hunedorenii au

Pugiliștii hunedoreni 
s-au deplasat sîmbătă la 
Cluj, unde au întîlait, în 
meci revanșă, echipa 
G.S.M. Cluj. Echipa gaz
dă a cîștigat și această 
întîlnire cu scorul de 
23—15. Scorul însă este 
prea sever față de felul 
cum s-au desfășurat parti
dele. Arbitrii au dat cîte
va decizii eronate care, au 
influențat rezultatul final 
în favoarea localnicilor.

In convorbirea telefoni
că avută ieri cu antreno
rul hunedorenilor Fîiesz, 
acesta sublinia că cea 
mai disputată partidă a 
fost intre Ichim N‘e jlae 
și Simonca Gustav. S-au 
schimbat lovituri puternice 
la corp și figură. Dar deși 
Ichim a avut avantaj net, 
punctînd mai mult, arbi
trii au dat decizie de meci 
nul. Tot atît de interesan
tă a fost și disputa dintre 
Safciu I și Mîrza V. 
Safciu a dispus de adver
sar printr-un joc clar lo
vind precis. El a condus 
două reprize. In uitima, 

rea unor sportivi, specia
liști ai probei, din orașele 
Sibiu și Timișoara. Au 
mai participat reprezen
tanți ai orașelor Hunedoa
ra și Tg. Jiu.

Concurenții sibieni au 
fost de departe cei mai 
bum. Ei au cîștigat pri
mele locuri in toate pro
bele la care au concurat. 
Avînd mașini bune, spe
ciale pentru asemenea 
concursuri dificile și stâ- 
pînind perfect tehnica con
ducerii, sibienii au condus 
cu autoritate in toate 
cursele.

Concursul s-a deschis 
cu „cursa cu obstacole". 
Sportivii au trebuit să dea 
dovadă de multă abilita
te pentru a termina cursa 
cu cit mai puține penali
zări. Avind cel mai bun 
timp, cursa a fost ciș- 
tigată de K. Pettcr (Si
biu). Rezultatele tehnice 
de la Dirt-Track: 125 
cmc.: Dramer Gh. (Si
biu ) 175 cm.c.; K. Pettcr 
(Sibiu) 250 cmc.; 1\. Pet
ter. A fost cea mai fru
moasă cursă. Lupta pen
tru primul loc dintre Pet
ter și concetățeanul său 
Rantenstrauch a fost cu 
adevărat un spectacol ca
re a ridicat tribunele ir 
picioare. Publicul a aplau
dat îndelung pe concurenți. 
La categoria 350 cm.c. și 
nelimitată, primul ioc a 
fost ocupat de K. Ranten- 
strauch-

Credem că succesul de 
care s-a bucurat această 
competiție, va convinge 
clubul Corvinul și comitetul 
orășenesc U.C.F.S. că hu- 
nedoremi sînt amatori nu 
numai de fotbal.

pierdut la Cluj
adversarul a lovit neregle- 
nientar cu capul. Gu toa
te acestea, arbitrii declară 
învingător pe boxerul clu
jean.

Trebuie criticată atitudi
nea delăsătoare a clubului 
sportiv Corvinul, care nu 
s-a îngrijit să trimi
tă la competiție pe 
Tudor N. Neparticiparea 
acestuia la jocul de la 
Gluj a făcut ca echipa 
Corvinul să piardă 3 
puncte prețioase.

In celelalte partide s-au 
înregistrat următoarele re
zultate : Costescu ’ Gh.
(G) b.ab. Simionescu T.
(H) ; Ghioreanu D. (G) 
b.p. Topan Gavrilă (H) ; 
Trandafir G.h. (H) meci 
nul cu Teodor A.; Deac 
Gheorghe (G) b.ab. Balaj 
Constantin (H) ; Gavrilă 
Grigore (H) b.p. Naciu 
N. ; (G). Botezau Gh. (G) 
cîștigă fără adversar; 
Ioanovici D. (C) b.ab. O- 
reian Gheorghe (H). M. 
Gheorgheoui cîștigă fără 
adversar.

F^_O T B A Ij

CATEGORIA A
REZULTATE TEHNICE

Petrolul — Știința Cluj 4—0; St. roșu — Di
namo Bacău 1—0 ; Progresul — G.S.M.S. 3—1 ; 
Minerul — Rapid 2—0; Știința Timișoara ■— Fa
rul 4—3; U.T.A. — C.C.A. 1—2; Dinamo Bucu
rești — Corvinul 4—0.

CLASAMENTUL :

ETAPA VIITOARE:

1. Dinamo București 9 6 3 0 18: 6 15
2. G.G.A. 9 7 0 2 28:14 14
3. Petrolul 9 4 4 1 16: 9 12
4. U.TA. 9 5 1 3 17:11 11
5. Rapid 9 3 4 2 13:11 10
6. Steagul Roșu 9 4 1 4 17:16 9
7. Dinamo Bacău 9 4 0 5 15:15 8
8. Minerul 9 4 0 5 12:17 8
9. Progresul 9 3 2 4 17:21 8

10. Corvinul 9 3 1 5 11:18 7
11. C.S.M.S . Iași 8 2 2 4 14:17 6
12. Farul 9 2 2 5 16:26 6
13. Știința Timișoara 9 2 1 6 I I LT 5
14. Știința Cluj 8 2 1 5 It: 18 5

G G.A. — Mine-ni , Farul — Dinamd. București; 
Steagul roșu — Știința Timișoara; Corvinul — 
Progresul; Rapid — științe Cluj; C.S.M.3, lași 
— Dinamo Bacău; U.T.A. — Petrolul.

CATEGORIA B
Seria

REZULTATE TEHNICE
St. F-șie Bacău — C’R. Pașcani 2—1 
Poiana Cîmpina — Prahova Ploești 3—2 
S.N.M. Constanța — Dinamo Galați 0—2 
Met. Tîrgoviște — Rulmentul Bîrlad 4—1 
Unirea Iași — Flacăra Moreni 1—2 
Rapid Focșani — Foresta Fălticeni 4—0 
Dinamo Suceava — C.S.M. Brăila 2—2

ETAPA VIITOARE:
Rulmentul Bîrlad — Unirea Iași
G.S.M. Brăila — Rapid Focșani 
St. Roșie Bacău — Dinamo Suceava 
Foresta Fălticeni — S.N.M. Constanța 
Prahova Ploești — Flacăra Moreni 
Dinamo Galați — Met. Tîrgoviște 
G.F.R. Pașcani — Poiana Cîmpina

Seria. a H~a
REZULTATE TEHNICE

Gaz Metan Mediaș — Chimia Govora 0—0 
Metalul M.I.G. Buc. — Chimia Făgăraș 1—2 
C.F.R. Roșiori — Știința București 1—3
A.S. Acad. Militară — G.S. Graiova 1—l 
Tract. Or. Stalin — Drubeta Tr Severin i—2 
Știința Craiova — Dinamo Obor 1—2 
C.S.M. Sibiu — Dinamo Pitești 3—1

ETAPA VIITOARE:
C.S.M. Sibiu — C.F.R. Roșiori; Știința Buc. 

— A.S. Acad. Mil.; C.S. Craiova — Gaz Metan 
Mediaș; Dinamo Pitești — Tractorul Or. Stalin; 
Dinamo Obor — Metalul M.I.G. Buc.; Chimia Go
vora — Chimia Făgăraș; Drubeta Tr. Severin — 
Știința Graiova.

Seria a lIK~a
REZULTATE TEHNICE

C.S. Oradea — C.F.R. Timișoara 1—C 
Ind. Sîrmei C. Turzji — Dinamo Săsar 4—0 
Aurul Brad — A.M.EF. Arad 0—1
C.S.M. Reșița — G.S.M.Mureșul 1—1 
Jiul Petroșani — Rirolta Garei amînat 
G.S.M. Baia Mare — G S.M. Gluj 4—0 
Arieșul Turda — Gloria Bistrița 3—0

ETAPA V1ITOARC:
C.S.M. Mureșul — G.S.A1. Baia Mare ; C.F.R. 

Timișoara — Aurul Brad ; G.S.M. Reșița — Jiul Pe
troșani ; Dinamo Săsar —G.F.R. Cluj; Ind. Sîrmei 
O. Turzîi — A.M.E.F. Arad; Gloria Bistrița — 
C.S. Oradea ; G.S.M. Cluj — Recolta Garei.

--------- ---------- ♦< ....... - .......

Promoția 1960 la lucru...
(Urmare din pag. l-a) 

„întreținerea și exploata
rea utilajelor în siderur
gie", care i-a fost de 
mare ajutor în producție.

Lucrînd pe lîngă un 
muncitor cu experiență, lă
cătușul matisor Vințan 
Petru și-a însușit metoda 
rapidă de împletire a 
ocheților de cabluri, nece
sari macaralelor puse în 
exploatare, să pregătească 
cabluri cu 2 ocheți pentru
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ridicarea unor piese «ai 
grele și altele.

Gînd se vor întîlai pes
te 10 ani, absolvenții 
vor avea ce să spună ca
drelor didactice care le-au 
deschis drumul viitorului. 
Și atunci, ei își vor adu
ce aminte eu drag de 
motto-ul scris de pe ta
bloul promoției: „..Tot ce 
vom putea crea /Gu umă
rul mereu la muncă/ Pa
triei vom închina".-
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