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Prețioasa inițiativă 
a laminatorilor

Sîmbătă dimineața, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii care deservesc laminorul de 650 mm. de 
la Hunedoara, întruniți in cadrul unei consfătuiri 
de producție au hotărit in unanimitate să pornească 
o valoroasă inițiativă. Aceasta constă în ridicarea 
pină la sfirșitul anului a tuturor indicilor de plan 
la nivelul indicilor cuprinși in planul pe 1961.

Cu acest prilej, laminatorii au făcut prețioase 
propuneri care vor întregi planul de măsuri tehnico- 

.crganizatorice ce a fost întocmit în scopul măririi 
rproducției de laminate, a productivității muncii și 
reducerii prețului de cost. Pe baza acestora și a a- 
viniului în muncă al întregului colectiv, orientat 
spre asigurarea de pe acum a nivelului de producție ce 
trebuie realizat in viitor, laminatorii s-au angajat 
ca în perioada 12 noiembrie — 31 decembrie a.c. 
să producă peste plan încă 8.000 tone laminate; 
să, acorde cea mai mare atenție îmbunătățirii cali
tății laminatelor. Făcind progrese pe linia reducerii 
la jumătate a cifrei de rebut admise, în anul viitor 
laminatorii de aici vor putea produce în plus oțel 
laminat egal în valoare cu costul a cca. 500 de 
tractoare.

Cu planul anual îndeplinit
Colectivul de muncitori, 

ingineri și tehnicieni din 
badrul oțelăriei electrice 
uin combinat au dobîndit 
o nouă victorie în muncă 
pe linia sporirii producției 
de oțel special. La data 
de 10 noiembrie 1960 a- 
cest colectiv și-a îndeplinit 
planul anual, producînd cu 
9.120 tone oțel electric mai 
mult decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut.

Cea mai mare parte a 
producției peste plan a 
fost realizată pe seama 
indicilor de utilizare a 
cuptoarelor, care au cres

izZ

La postul său de lu
cru de la bateriile de 
cocsificare, maistrul prin 
cipal Ștefan Staron nu 
e tocmai ușor de găsit. 
Intîi, pentru că acest 
post de lucru nu e un 
loc stabil, un birou, un 
tablou de comandă, sau 
ceva asemănător, ci în
treaga rampă din fața 
cuptoarelor, mașinile de 
șarjare (aceste extrem 
de complicate și masive 
agregate) și în general 
toate punctele unde ac
tivează oameni și func
ționează instalațiile spe
ciale ale bateriilor. Al 
doilea, pentru că tova
rășul pe care îl căutăm 
e chemat în fiecare mo
ment în alt loc. Astăzi 
maistrul Staron, a cărui 
răspundere privește ba
teria a 3-a e mai prins 
de treburi ca de obicei, 
fiindcă îndeplinește și 
munca unui alt tovarăș 
maistru, bolnav. Discu

cut cu 15 la suia față de 
perioada corespunzătoare a 
anului 1959. Datorită fo
losirii în chip gospodă
resc a energiei electrice, a 
electrozilor și a altor ma
teriale. colectivul de oțe- 
lari a reușit să înregistreze 
o economie la prețul de 
cost în valoare de 2 mi
lioane lei.

Fruntașe în întrecerea 
socialistă pentru îndepli
nirea planului anual cu 51 
de zile înainte de termen 
sînt echipele prim-topito- 
rilor Maftei loan, Trocas 
Nicos și Solcan Vasile.

ția cu „Pișta-baci“ (cum 
i se spune în mod cu
rent acestui maistru a- 
preciat deopotrivă pen
tru capacitatea lui de 
tehnician, cît și pentru 
valoarea lui de om, to
varăș de muncă și con
ducător al echipelor de 
cocsari) e ușor de pur
tat, fiindcă Ștefan Sta
ron e foarte comuni
cativ și în general tot
deauna dispus să schim
be cu alții păreri în cele 
mai variate domenii, de 
la calitatea cocsului, 
pînă — bineînțeles — la 
fotbal, sau să-și 
parte la o glumă 
tîlc. Despre munca
□orbește ca de obicei.

— Rezistența cocsului, 
aici e problema de ba
ză a activității noastre. 
Gîteodată, aceasta de
pinde de noi, echipele 
de la cuptoare. Baterea 
piloților, menținerea re
gimului termic în celu-

țînă 
cu 
sa

în cinstea conferinței de partid
Sîmtătă 12 noiembrie 

la ora 8 furnalul nr. 1 a 
primit încărcătura de mi
nereu și cocs, iar după 
timpul planificat furnaliș- 
tii au descărcat prima șar
jă după reparația gene
rală a agregatului. Față 
de condițiile de lucru di
naintea acestei reparații, 
furnalului I i s-au adus

----------------------------------- --------------- ■

La construcția noilor furnale
Pe șantierul de construc

ție a noii secții de furnale 
de mare capacitate, mun
citorii din I.C.S.H. des
fășoară o susținută între
cere. Organizînd cit mai 
judicios munca ei au ex
cavat pină la 5 noiembrie 
a.c. 270.000 m.c. zgură, 
au terminat lucrările de 
fundație la furnalul nr. 7 
și au săpat 4.000 m.c. pa- 
mînt la furnalul nr. 8. 
De asemenea, constructorii 
au fasonat 500 tone fier 
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Oțel 108,63 58.328 — +0,17 Oțel 100,9 3.731 — —2,74

Fontă 104,39 24.582 — +0.55 Fontă 104,1 5.802 — + 71.07

Lam. 103,77 54.442 — —1,55 Lam. 110,4 29.019 — -1,5/

Cocs 101,31 7.697 — —4,01 Cocs 99,6 —439 — —3.38

lele bateriei, grija pen
tru fiecare lucru, oricît 
de mărunt ar părea. Al
teori problema calității 

. nu ne aparține. Valoarea 
cărbunelui cocsificabil, 
dozarea șarjelor de cocs 
și altele — adică ace-
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le condiții și 
care preced 
propriu-zis, al 
carii.

— In ultima
calitatea cocsului știm
că s-a îmbunătățit.

— E adevărat. Aici, 
la bateria a 3-a, înce- 
pînd cu a doua jumătate 
a lunii trecute menținem 
o rezistență la toba

operații 
procesul 

cocsifi-

vreme

numeroase îmbunătățiri, o- 
perațiile principale de în
cărcare fiind aproape me
canizate. Constructorii de 
la I.G.S.H. au realizat o 
lucrare de cea mai bună 
calitate încadrnidu-se în 
grafic. Acest nou succes 
în muncă, atit furnaliștii 
cît și constructorii l-au

beton și au turnat o can
titate de 760 m.c. beton în 
fundații.

In cadrul lucrărilor de 
organizare a șantierului 
muncitorii au amenajat 
drumuri de acces, au con
struit un atelier mecanic 
de întreținere, iar în pre
zent am intensificat lucră
rile la tunelul de conduc
te și fac pregătiri în ve
derea construirii depozitu
lui de minereuri.

Sundgreen de 310 — 
314 kg. La celelalte ba
terii cifra e cu puțin in
ferioară angajamentului 
nostru (media rezisten- 
ției : 300 kg.) In orice 
caz, luna noiembrie a 
început cu un avînt spo
rit al muncii cocsarilor. 
Iată, în prima decadă 
am realizat o depășire 
de plan de aproape 300 
tone — și nu ne vom 
opri aici, fiindcă fiecare 
tovarăș din schimb e 
conștient de importanța 
muncii pe care o 
făptuiește. Cocsul 
tru hotărăște în 
măsură producția de 
fontă, deci producția de 
oțel, deci cantitatea de 
laminate. Toate acestea 
se leagă între ele, sînt 
verigi ale aceleași mun
ci. Dar una din verigile 
principale — și prima 
în ordinea procesului si
derurgic — este realiza
rea unui cocs de cali-

în- 
nos- 

bună

Sînt puțini, foarte pu
țini hunedoreni care nu 
cunosc vechea Hunedoara: 
străzi înguste pline de 
case piperncite care păreau 
hîrtoape și fără canalizare, 
mai de grabă niște cocioa
be... Dar tot atîți hunedo
reni sînt care nu cunosc 
începutul luptei pentru 
construirea unui oraș nou, 
frumos, așa cum îl avem 
astăzi.

In foto: Vedere din 
orașul nou.

închinat conferinței de 
partid a G.S.H. care s a 
deschis în aceeași zi.

Sporesc producția 
de o|el

In zilele premergătoare 
conferinței de partid din 
combinat, oțelarii de la 
secția Il-a, au intensificat 
și mai mult întrecerea so
cialistă între echipe, în 
scopul sporirii producției 
de oțel.

Ca urmare a acestui 
fapt, la cuptorul nr. 4, s-a 
elaborat în prima decadă 
din luna noiembrie a.c., 
341 tone oțel peste plan. 
Meritul deosebit revine e- 
chipelor conduse de co
muniștii Opri.ș Avram și 
Marian Axente, care și-au 
depășit sarcinile cn 152 și 
respectiv 97 tone oțel.

Zamfir 
ma

de par- 
secund 

pe ma- 
sînt sil
vii care

tate corespunzătoare și 
în cantitate sporită. Me
canicii princiali Marco- 
vici Ioan de pe mașina 
1 de șarjare, 
Constantin, de pe 
șina 4, membri 
tid, mecanicul 
Neagoe Ilie de 
șina 2 și alții 
fietul întrecerii 
se desfășoară între schim 
burile noastre.

La întrebarea ce pro
gram are pentru dumini
ca aceasta, tovarășul 
Staron Ștefan ne-a răs
puns mîndru că se de
plasează la Craiova, 
Motivul ? Este delegat 
de federație să condu
că partida de 
dintre știința și 
mia Govora, din 
pionatul categoriei

Succes tovarășe 
ron 1 Sportul și munca 
în producție pot sta 
foarte bine laolaltă.

MIRCEA ENESCU

fotbal 
Chi- 

cam- 
i B.

Sta-

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

SA FIM BINE PREGĂTIT! 
PENTRU IARNA

Sîntem în pragul iernii 
și totodată la sfîrșitul cam
paniei de pregătire a lu
crărilor de prevenire a 
înghețului. Experiența a- 
nilor trecuți a dovedit cît 
de necesar este ca secțiile 
să-și prevadă și să execu
te din timp toate lucrările 
care prin natura lor fe
resc de îngheț instalații 
de a căror funcționare de
pinde în mare măsură asi
gurarea înde
plinirii planu
lui de produc
ție și reali
zarea angaja
mentelor.

Față de a- 
nii precedenți, 
pentru iarna ce se apro
pie propunerile secțiilor 
au atins cifre record. Ast
fel, pe întregul combinat 
s-au propus 393 de ame
najări și lucrări de izola
ții, dintre care 280 să fie 
executate de secții cu for
țe proprii; 95 cu ajuto
rul sectorului auxiliar iar 
18 de către I.C.S.H. în 
cadrul lucrărilor restante, 
în special la laminorul de 
650 mm. și la bluming 
1000.

Printre secțiile care au 
dat importanță pregătiri
lor de iarnă atît în ce 
privește numărul de pro
puneri cît și a respectării 
termenului de execuție, tre
buie evidențiată direcția 
de transporturi cu 134 pro
puneri, serviciul hidroteh
nic cu 21 propuneri, sec
torul turnătorii cu 19 pro
puneri, secția termotehnică 
și laminorul 650 cu 16 
propuneri cît și secția l-a 
și a Il-a furnale care au 
între 12-16 propuneri.

Dacă unele secții mari 
cum sînt de pildă U.G.G., 
direcția de transporturi și 
în majoritatea lor secțiile 
auxiliare, numărul de pro
puneri este satisfăcător nu 
același lucru se poate 
spune de O.S.M. II, lami
norul bluming 1000 și 

Succese la O.C.L. Alimentara
In luna octombrie, O.C.L. Alimentara din o- 

rașul nostru a obținut cele mai de seamă succese 
din acest an. Planul de aprovizionare a fost depă
șit cu 3,7 la sută, au fost reduse simțitor chel
tuielile de circulație a mărfurilor și s-a asigurat 
aprovizionarea ritmică a magazinelor cu sortimen
te bogate de produse. La multe sortimente, ținîndu- 
se cont de cerințele consumatorilor, graficul de a- 
provizionare a fost depășit cum ar fi cu 12.000 
kg. la mezeluri, cu 3 vagoane la pește proaspăt 
și sărat, la diferite brînzeturi etc.

Pentru perioada de iarnă, conducerea O.C.L. 
Alimentara a luat măsuri ca aprovizionarea maga
zinelor să se facă ritmic, graficele de livrări să fie 
respectate de furnizori îneît să se asigure din 
plin mărfurile căutate de populație.

chiar O.S.M. I, sectoare 
importante pentru combi
nat unde numărul propu
nerilor este extrem de mic, 
deși iarna pune acestor 
secții probleme destul de 
grele.

Atitudinea celor ce răs
pund în aceste secții de 
pregătirile de iarnă se re
flectă și în stadiul înapo
iat în care se găsesc lu
crările în prezent. Cu oca

zia controlu
lui efectuat pe 
teren s-a con
statat că sînt 
unii mecanici 
șefi de sec
toare care ni
ci nu cunosc 

programul pregătirilor de 
iarnă (Ing. Popovici Ioan 
de la aglomerator) iar 
alții, care probabil sim- 
țindu-se „cu musca pe că
ciulă", refuză pur și sim
plu să participe la șe
dința de analiză (inginer 
Farkaș Zaharia).

Executarea ia timp a 
pregătirilor de iarnă este 
de fapt o sarcină a me
canicilor șefi din sectoare, 
și ea nu poate îi tărăgă
nată pînă în lunile de 
iarnă ci trebuie rezolvată 
înainte de venirea frigului. 
Acest lucru este bine cu
noscut, și șefii sectoare
lor sînt obligați să tragă 
Ia răspundere pe toți acei 
care manifestă pasivitate 
în această problemă.

Este recomandabil ca în 
această perioadă comite
tele de secții să analizeze 
planul măsurilor de iarnă, 
să tragă la răspundere pe 
cei care răspund de exe
cutarea lucrărilor, să în
drume și să sprijine efec
tiv colectivele din secții 
astfel îneît la începutul 
noului an și al noului 
plan de producție, colecti
vul combinatului să fie 
ferit de surprizele iernii.

Ing. SCURT1J CORNEL 
serviciul mecanic șef 

C. S. H.



Scrisoare deschisă către muncitorii, 
tehnicienii și inginerii Combinatului Siderurgic

3 
o

Dragi tovarăși,
Au trecut aproape 

luni de zile de cind 
echipă de filmare de la 
centrul de producție ci
nematografică din Bucu
rești a sosit în mijlocul 
dumneavoastră pentru a 
imprima pe peliculă în- 
tr-un film artistic colo
rat munca plină de a- 
vînt și însuflețire a har
nicului colectiv de mun
citori, ingineri și tehni- 
cieni a celui mai mare 
combinat siderurgic din 
țara noastră, realizare 
măreață a regimului de 
democrație populară ce 
poartă numele iubitului 
nostru conducător, tova
rășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej.

In toată această pe
rioadă care a trecut am 
avut ocazia să simțim 
alături de noi interesul 
deosebit și pasiunea cu 
care colectivul acestui 
combinat privește reali
zările cinematografiei 
noastre. Am simțit per
manent ajutorul comite
tului de partid și al 
dumneavoastră pe care 
l-ați acordat în fiecare 
moment pentru realiza
rea unui material cît 
mai autentic, mai expre-

Teatrul C.S.H.
Va fi reluată în curînd 

activitatea colectivului de 
teatru amator al siderur- 
giștilor din orașul nostru. 
In perioada actuală co
lectivul reorganizat și-a 
întețit eforturile în vede
rea premierei comediei în 
3 acte „Scrisori de dra
goste" de Virgil Stoenes- 
cu. Primul spectacol cu 
această nouă realizare va 
avea loc într-una din lo
calitățile regiunii noastre, 
urmînd ca premiera hu- 
nedoreană să se desfășoa
re la 26 noiembrie.

Pentru a asigura con
tinuitatea muncii artistice, 
colectivul teatrului G.S.H., 
îndrumat de tovarășul Pa* 
vel Crișar., a efectuat în 
luna trecută și în prima 
săptămînă a lunii în curs 
mai multe deplasări lâ 
Pricaz, Geoagiu, Băița. I

Și

Cu cinci luni în urmă, 
utemistul Baboi Dumitru, 
maistru apaductier la dis
tileria de gudroane a în
ceput să se ocupe cu per
severență de găsirea unor 
soluții noi, utile care să 
ducă la îmbunătățirea stă
rii de funcționare a insta
lației termice.

Pe baza observațiilor 
făcute zi de zi la locul 
de muncă, el a constatat 
că supapele de siguranță 
ale supraîncălzitorului 
cazanelor de apă se în
chideau la 16 atmosfere, 
pierzîndu-se de fiecare 
dată cîte 9 atmosfere — 
presiune. Aceasta influen
ța în sens negativ func
ționarea blazei de la rec
tificarea naftalinei, unde 
se cerea constanta de 19 
atmosfere.

A urmat apoi o perioa
dă de timp în care tova
rășul Baboi și-a făcut di
ferite calcule mtematfea. 

siv și mai bogat în con
ținut. Discuțiile purtate 
pe marginea materialu
lui filmat au adus o 
contribuție însemnată 
orientării noastre pe li
nia desăvîrșirii în mod 
corespunzător a conținu
tului de idei a sectaru
lui filmului.

înconjurat de atenția 
și dragostea, de înțele
gerea și priceperea dum
neavoastră, colectivul 
nostru de filmare a în- 
vă at multe de la mun
citorii hunedoreni, de la 
cadrele dumneavoastră 
calificate, apreciind efor
tul fiecărui muncitor din 
secțiile de unde a tur
nat. Muncitorii oțelari. 
Jurnaliști, cocsari, de la 
laminoare și biuming 
au acordat un ajutor în
semnat și permanent 
echipei de filmare, prin 
sfaturile prietenești, prin 
experiența lor bogată 
de producție, prin e- 
xemplul lor de muncă 
și disciplină.

Acestei cetăți a oțelu
lui, muncitorilor ei mi
nunați crescuți de par
tid, care ne-au prilejuit 
reflectarea pe ecran a

♦

InfHnțarea unei frizerii Cetățenii propun
la Stufit

cu 
ultimii 

un 
un

a 
s-a

noi

In tabăra Stufit locuiesc 
cca. 1000 de familii. Pen
tru mai buna aproviziona
re a acestor familii 
cele necesare, în 
ani a luat ființă aici 
magazin alimentar, 
chioșc de pîine și un bu
fet T.A.P.L., iar pentru 
transportul în oraș 
celor ce locuiesc aici 
introdus un autobus.

Cu toate acestea,
cei care locuim în tabăra 
Stufit simțim mare nevoie 
de o frizerie. Din lipsa 
acesteia, atunci cînd avem 
nevoie de servicii de 
zerie trebuie să venim 
măi în oraș, pierzînd 
fel mult timp prețios 
care l-am putea folosi pen- 

fri- 
toc- 
ast-

P?

Inovatorul Baboi Dumitru
și tovarășii lui

Pe urmă și-a încheiat do
cumentația necesară cu 
privire la raționalizarea sa 
„Modificarea supapelor de 
siguranță ale supraîncăl- 
zitorului și cazanelor de 
aburi". După ce a fost 
aprobată de cabinetul teh
nic al combinatului, ra
ționalizarea a fost apli
cată. Acum, supapele de 
siguranță se închid la 
24,5 atmosfere, ceea ce în
seamnă că pierderea de 
aburi s-a redus cu 8,5 
atmosfere.

Fiind încurajat de pri
ma lui izbîndă, maistrul 
Baboi și-a continuat acti
vitatea de descoperire și 
de puner# în valoare a

celor mai importante as
pecte din viața și in
dustria țării noastre, le 
mulțumim din toată ini
ma. Sîntem convinși, că 
strădaniile noaste colec
tive au adus un aperi 
substanțial rezolvării 
depline a misiunii ce ni 
s-a încredințat, iar fil
mul „Aproape de sca
re" ce reprezintă un 
poem al muncii dum- 
nevoastră plină de ab
negație va fi apreciat și 
stimat ca atare.

încheind această scri
soare, adresăm prin in
termediul ei organelor 
de partid și de stat, to
varășului director gene
ral Cătană Nicolae și 
muncitorilor, tehnicieni
lor, inginerilor și tuturor 
sectoarelor, multe suc
cese în muncă.

Exemplul muncii dum
neavoastră ne 
lăuzi în munca 
viitoare pentru 
rea unor filme 
înalt conținut 
ideologic și artistic.

Echipa de lucru a fil
mului „Aproape de 

soare"

I

vor că- 
noastră 
reali ză
cu un 
politic,

fru odihnă, citirea unei 
cărți ori a unui ziar. Pen
tru a înlătura acest nea
juns, propunem conducerii 
cooperativei „Drum nou" 
să înființeze și în tabăra 
Stufit o frizerie care ar 
putea să aibă numai 2-3 
lucrători. In felul acesta, 
noi am fi scutiți de a mai 
pierde timpul, iar coope
rativa și-ar mări cu mult 
veniturile.

MURGU DUMITRU
SIRBU GRIGORE 

tabăra Stufit

Mai multe telefoane
publice

De multe ori ai neapă
rat nevoie să faci comuni
cări urgente. Pentru a

Șinoului. El a conceput 
aplicat o altă raționalizare 
valoroasă: „Racordarea
rețelei de alimentare cu 
apă direct la filtrele de 
epurare". Prin aceasta, au 
fost scoase din uz două 
pompe centrifuge, economi- 
sindu-se energie electrică 
și alte materiale în va
loare de 25.000 lei anual.

Dar utemistul 
Dumitru este nu
un raționalizator, ci și un 
inovator neobosit. Intr-un 
timp relativ scurt, el a 
prezentat cabinetului teh
nic inovațiile: „Un nou 
tip de masă refractară la 
antifocarele cazanelor", 

„Piapozltiy pentru gresa-

Baboi 
numai

MUNCA LOR ESTE APRECIATĂ
Sosirea pe platformă 

rnai devreme a tovarăși
lor Drăgan și Ilca — in
gineri mecanici la lamino
rul de 650 mm. — esle 
cît se poate de justifi
cată. Ambii sînt preocupa
ți întotdeauna de crește
rea productivității muncii 
și sporirea producției de 
metal.

— Dezvoltarea 
oasa a tehnicii în 
și automaticii în 
face ca astăzi 
problemă să se pună deo
sebit de acut. Intr-adevăr 
agregatele laminorului sînt 
foarte complicate și firesc 
se naște întrebarea : cine 
să le conducă, cine să fie 
slujitorul lor nedespărțit ? 
Desigur că la aceasta poa
te răspunde cu 
lui capacitate 
nou, ce crește și 
voltă necontenit.
acest sens un rol deter
minant în exploatarea cît 
se poate de bine a insta- 

impetu- 
general 
special, 
această

întreaga 
tineretul 
se dez- 

Or, în

Continuă sădirea pomilor
In aceste zile de toam

nă, prin grija sfatului 
popular, este continuată 
munca de înfrumusețare a 
orașului. Incepînd de la 
25 octombrie a fost plan
tat un însemnat număr

știu

face acest lucru într-un 
timp cît mai scurt, apele
zi de obicei la telefon.

In orașul nostru însă 
există, ce-i drept, cîteva 
telefoane publice instalate, 
dar ele sînt insuficiente, 
cîte odată unele sînt de
fecte, iar . o mare parte 
dintre cetățeni nu 
unde sînt instalate.

Pentru a crea oamenilor 
muncii din orașul nostru 
posibilități mai multe și 
mai bune de convorbiri 
telefonice, propun condu
cerii P.T.T.R. să instaleze 
telefoane publice în ur
mătoarele puncte: stația 
de autobuse din Piața Li
bertății nr. 3, stația de 
autobuse I.R.T.A., restau
rantul „Carpați", frizeria 
„Tineretului" din Piața 

rea mașinilor de aburi" și 
„Racord de la pompele 
duplex la rezervorul de 
apă epurată", care fiind 
aplicate în producție au 
dat rezultate bune, con
tribuind la obținerea de 
importante economii în ca
drul secției.

Ceea ce îl mai caracte
rizează pe tovarășul Ba
boi în activitatea sa este 
spiritul de într-ajutorare 
tovărășească. Adesea, el 
împărtășește cu plăcere 
din cunoștințele lui și al
tor muncitori, ajutîndu-i 
și atrăgîndu-i în activita
tea de raționalizări și ino
vații, Astfel, că tovarășii 
Șușan Iuliu, Manga Gheor. 
glie, Ghirllă |i

lațiilor moderne, îl avem țiunii blumului și prelun- 
și noi inginerii pregătiți 
în Uniunea Sovietică. Du
pă cum ați văzut, pe lin
gă altele, munca omului 
aici, se limitează la su
praveghere și control, sta
bilirea și realizarea unor

impulsuri pentru începerea 
sau terminarea operațiilor 
tehnologice — ne infor
mează tinerii ingineri Dră
gan și Ilca.

De felul cum ei știu 
coordoneze procesul 
producție depinde 
mare parte îndeplinirea
depășirea planului la toa
te sortimentele.

Intr-o consfătuire ce 
avut loc nu de mult, 
ei au sprijinit ideea de 
se mări capacitatea de 1 
minare prin creșterea sec-

♦♦--------------------- —

să 
de 
în 
Și

a
Și

: a
la- 

de pomi pe străzile Gheor- 
ghe Lazăr, Avram Iancu, 
Bulevardul Corvin și au 
fost înlocuiți pomii lipsă 
de pe strada George E- 
nescu. Pe strada 23 Au
gust au fost sădite flori.

Libertății, magazinul Gos
tat din str. Molotov, ma
gazinul alimentar de pe 
strada Voicu Cneazu și în 
alte locuri pe care le con
sideră mai aglomerate. De 
asemenea, propun să se 
studieze posibilitatea afi
șării unor table indica
toare care să arate unde 
anume este instalat telefo
nul public.

VLAD NICOLAE 
maistru — U.C.G.

Clfifi

răspîndifi 
ZIARUL 

„UZINA 
NOASTRĂ11

Borczi Ladislau au cola, 
borat activ la inovațiile 
cu temele: „Dispozitiv 
pentru curățirea țevilor de 
la cuptorul tubular de 
cocs și zgură", „Mărirea 
producției de aburi prin 
introducerea unui econo, 
mizor", „Montarea și con
fecționarea a două 
pe pe circuitele de 
ale coloanelor" etc., 
acum se găsesc în 
de experimentare, 
calculele preliminare, prin 
aplicarea acestora se va 
realiza anual o economie 
de peste 500.000 lei.

...Maistrul Baboi 
mitru împreună cu 
rășii lui de muncă 
diază necontenit literatură 
tehnică de specialitate, 
pentru lărgirea orizontului 
de cunoștințe profesionale 
care să-i ajute în conti
nuarea activității de ra
ționalizări și inovații — 
izvoare de obținere a 
multor ecorwuii.

supa- 
reflux 

care 
faza

După

Du- 
tova- 

stu-

i

o 
să 

com- 
și e- 
func- 
cum 
timp

con-

girea platformei de lucru, 
ceea ce va putea aduce 
în plus lunar 5.000—6.000 
tone laminate.

Pentru acești doi ingi
neri, colegi nedespărțiți și 
colaboratori, a devenit 
preocupare de seamă 
explice la grupuri 
pacte de muncitori, 
chipe, modul în care 
ționează instalația, 
trebuiesc făcute ia 
reparațiile rapide, fără a 
stagna însă producția.

Susținători ai inițiativei 
conducerii secției, de a se 
organiza cursuri, de ridi
care a calificării la locul 
de muncă, pe diferite spe
cialități, ei sînt „profeso
ri" demni de apreciat ai 
acestora. Preocuparea lor 
a făcut ca oamenii să stă- 
pînească tot mai bine a- 
gregatele și continuă pre
gătirea lor pentru noile 
laminoare aflate în 
strucție. Aproape că s-a 
înrădăcinat în conștiința 
fiecărui muncitor să 
consulte ori de 
este nevoie cu 
canici...

Indrumînd 
munca echipelor 
treținerea mecanică și ex
ploatare și fiind în mij
locul lor permanent, reu
șesc ca lunar cele 72 ore 
acordate reparațiilor me
canice să fie folosite în 
procent de 60—70 la sută, 
efectuîndu-se lucrări de 
calitate corespunzătoare, 
iar în timpul cîștigat pu- 
tîndu-se lamina în plus 
cca. 1.500 tone oțel.

Bogata experiență a co
muniștilor Drăgan Ion și 
Ilca Ion, se datorește în 
primul rînd academicieni
lor și profesorilor sovieti
ci, care în timpul anilor 
de studii la Dneprope
trovsk și Harkov i-au a- 
jutat să devină cadre de 
nădejde 
noastră

se 
ori 

me-
cîte 

șefii

neobosiți 
de la în-

pentru industria 
socialistă.

D. J.

•M1

Așteptăm utifrăspuns faptic
Căminul de zi al I.C.S.H. situat în cvartalul \\ 

poșta nouă găzduiește zilnic în jurul a 100 de co- » 
pii, ai căror părinți sînt salariații întreprinderii. In « 
general se poate spune că aci copiii se bucură de » 
condiții bune și își petrec timpul în care părinții « 
lor sînt în servici, în mod instructiv. O grijă deo- 
sebită se observă și în ce privește asistența me- z? 
dicală dată copiilor în cedrul căminului. Grija apare 
cu atît mai mult în evidență cu cît la acest ca- * 
pitol manifestă o totală nepăsare secția sănătate a 
sfatului popular orășenesc. «

Clădirea căminului e înconjurată de construcții 
noi, blocuri. Dar în imediata apropiere a căminu- 
lui sînt maidane în adevăratul înțeles al cuvin- z? 
tului. Mormane cu gunoi de tot felul zac în jurul << 
căminului de mai mult timp fără ca, cineva să se z? 
sesizeze. Oricine își dă seama că aceste gunoaie << 
nu pot constitui altceva decît adevărate focare de 5> 
infecție, care pun în pericol în primul rînd sănă- << 
tatea colectivității copiilor de la cămin și în același 55 
timp a locatarilor din blocurile învecinate. Și dacă 
oricine își poate da seama de acest lucru atunci ce 
așteaptă secția sănătate a sfatului popular orășe- « 
nesc ? Nu este oare mai ușor a lua măsuri pentru 55 
evacuarea acestor gunoaie acum decît a lupta, mai 
tîrziu, împotriva eventualelor complicații, dăunătoare « 
sănătății publice, ce s-ar ivi? 55

Așteptăm răspunsul faptic al secției sănătate 55 
a sfatului popular orășenesc cate are toată com* « 
petența de a lua măsurile ce sie impun. S

l. DANUflC |

Produse livrate 
peste plan

Față de anul 1959, ac
tivitatea serviciului vînză- 
ri din combinat este cu 
mult mai bună. Aceasta 
este ilustrată de tiltimile 
realizări obținute în mun
că. Situația centralizatoare 
a lunii octombrie a.c., la 
subdiviziunile : plan și rea
lizat, arată peste tot de
pășiri la livrări de pro
duse siderurgice.

Ca urmare, către com
binatul chimic Tîrnăveni, 
a fost livrat mai mult cu 
1.143 tone cocs mărunt 
față de planificat. In luna 
octombrie au mai fost 
expediate peste plan pro
duse 
na te 
tone 
tone 
tone

ca 1.327 tone lami- 
de diferite profile, 75 
benzien tehnic, 49 
sulfat de amoniu, 35 
tuburi din fontă etc.

La castelul 
Corvineșiilor

Restaurarea castelului 
Corvineștilor, cu ajutorul 
documentației Academiei 
R.P.R. — secția monu
mente istorice — a fost 
încredințată spre executa
re șantierului nr. 4 con
strucții, lotul 1 din I.C.S. 
Hunedoara.

Lucrările începute în 
anul 1959, la refacerea 
capelei și a înveli toarelor 
au fost terminate. In pre
zent se lucrează la res
taurarea sălii „Dietei", un
de piatra de Bampotoc 
prelucrată și fasonată în 
atelierele de pietrărie din 
orașul Deva, se montează 
direct, dînd astfel posi
bilitatea ca pînă la sfîr- 
șitul anului 1960, interioa- I 
rele sălii amintite să fie 
terminate. Totodată se 
muncește intens la demo
larea clădirii care acoperă 
turnul construit pe vre
mea Elisabetei Silagy.

JAN 0.

l



Cînd existâ preocupare
Cu cîteva săptămîni în urmă, cazanul de aburil.P.R.O.M. de la „CTE II“, 

consuma numai 2.000 m.c. gaz de furnal pe oră, iar restul gaz metan. Dacă 
însă se încerca a se alimenta cu mai mult gaz de furnal fiindcă este foarte 
ieftin, atunci creștea peste admis cu mult temperatura aburului supraîncăl
zit.

Pentru aceasta, un colectiv format din inginerii Rusan Ieronim, 
Mfrcea și maistrul Avram Petru, 
l Ierna reducerii 
consumul de g 
ratură 
cazan 
ridică

Tătarii 
după ce au studiat mai amănunțit pro- 

de cost, au ajuns la concluzia că se poate micșora 
Astf»l, prin confecționarea unui regulator de tempe- 
făcut să crească necesitatea de gaz de furnal la 
oră. Economiile ce se realizează pe această cale se 

aproape 200.000 lei anual.

Pe scurt
sosite

Organizația

din scrisorile 
la redacție

De la începutul lunii noiembrie și pină în pre- 
zent oțelarii de la cuplorul nr. 4 O.S.M. 2 au dat 
mai mult de 650 tone oțel peste plan.

In foto: elaborarea unei șarje de oțel la cup
torul nr. 4.

-----------------».....

La cursurile de îndrumare
a 1 noiembrie și-au 
at activitatea cursurile 

ic îndrumare, organizate 
ile comitetul orășenesc al 
femeilor din Hunedoara. 
Numărul participantelor 
ne ridică la peste 410 
gospodine din cartierele 
arașului.

Săptămîr.a trecută s-au 
înregistrat frecvențe bune 
la cursurile de care răs
pund tovarășele Davides- 
cu Olimpia, Cervencovîci 
Maria, Ardelean Maria ca 
și la toate celelalte cursu
ri de îndrumare din Hu
nedoara.

H iL k k k k k kL

Pe urmele materialelor 
publicate

Ziarul nostru a publi
cat în numărul 876 din 
20 octombrie a.c. un 
raid în care se semnala 
o serie de lipsuri din 
unele dormitoare comu
ne ale tinerilor necăsă
toriți de la C.S.H. și 
l.C.S.H. In urma arti
colelor apărute, direcția 
administrativă a com
binatului arată, printre 
altele, în răspunsul tri
mis redacției că tinerii 
Orelt Paul, Ceaunu A- 
lexandru și Tițu T. care 
erau vizați ca indisci-

3
>
9
3
3 

din 3 
ad- 1

plinați vor fi mutați 
bloc în tabere și că 
ministratorilor delăsăto- 1 
ri, cu care s-a prelucrat 3 
de altfel materialul, li) 
s-a dat un avertisment) 
serios în ce privește în- 3 
lăturarea lipsurilor. 3 
Răspunsuri pe marginea 3 

raidului publicat au mai 3 
trimis redacției direcția 3 
administrativă și corni- 3 
tetul U.T.M. din l.C.S.H. 3 
care de asemenea arată 3 
măsurile întreprinse pen- 3 

tru o mai bună cazare 
a tinerilor și păstrarea j 
dormitoarelor comune. 3

a
CU
la

Mergînd în continuare pe linia îmbunătățirii procesului de producție, 
același colectiv a rezolvat cu succes problema degazării apei la un alt cazan 

„ — - --- - i, nepornit de la montarea sa, Adticînd modificări la degazor au 
NS făcut posibilă punerea in funcțiune a acestuia și evitarea distrugerii țevilor 
" cazanului prin coroziune.

dvCJdyl, VVJxC

>> I.P.R.O.M.,

>

- ------------------------------------------ ♦♦♦«----------------------------------- ---------

Pentru obținerea de noi succese 
în anul viitor

Inmînarea sarcinilor de 
plan pe anul 1961 cu două 
luni mai devreme prezintă 
o mare importanță politi- 
co-economică. Ea dă po
sibilitate colectivelor de 
muncă să studieze și să 
descopere încă de pe acum 
rezervele interne de care 
dispun, să ia unele mă
suri tehnico-organizatorice 
menite să contribuie la 
desfășurarea ritmică a pro
cesului de producție, creș
terea productivității mun
cii și reducerea continuă 
a prețului de cost în anul 
viitor.

Planul de stat pe anul 
1961 prevede dezvoltarea 
ce trebuie să o ia toate 
ramurile economiei națio
nale. De pildă, industria 
siderurgică va produce — 
printre altele — 2.100.000 
tone oțel, cu peste 300.000 
tone mai mult decît în a- 
nul acesta. Cea mai mare 
parte din cantitatea 
oțel planificată va fi 
lizată de colectivele 
muncă ale oțelăriilor
cadrul combinatului side
rurgic din Hunedoara.

Gunoscînd sarcinile ce-i 
stau In față pe anul 1961, 
colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni de la 
oțelăria Martin nr. 1 a 
luat de pe acum unele

de 
rea-

de 
din

măsuri tehnico-organizato
rice ce vor fi îmbunătă
țite pe parcurs, și care 
vor duce la înfăptuirea o- 
biectivelor de plan. Aces
tea se vor realiza în mare 
măsură pe seama îmbună
tățirii indicilor de utiliza
re a cuptoarelor Martin, 
care urmează să crească 
în 1961 cu 17 la sută mai 
mult față de anul 1959.

O atenție sporită vor 
acorda oțelarii scurtării 
timpului de reparații Ia 
cald a agregatelor, în me
die cu 2 la sută și mai 
ales a reparațiilor la ve
tre și ajustarea corespun
zătoare a cuptoarelor. Pe 
linia măsurilor menite să 
ducă Ia sporirea produc
ției de oțel se mai află 
reducerea rebutului cu 5 
la sută față de cel ad
mis, înlăturarea pierderi
lor de oțel prin respecta
rea întocmai a procesului 
de turnare, eliminarea tur
nărilor de gradul III etc.

Conducerea tehnico-ad- 
ministrativă a oțelăriei nr. 
1 a prevăzut ca în luna 
ianuarie a anului viitor 
să modernizeze și măreas
că capacitatea de produc-

ție a cuptorului Martin nr. 
3.

Ga urmare a măsurilor 
luate, după calculele preli
minare făcute de condu
cerea secției, productivita
tea muncii trebuie 
crească in anul 
16 la sută față 
1959.

Propunerile ce 
fi prezentate în
anului 1961 de către mun
citori vor duce la lărgirea 
posibilităților în vederea 
obținerii unei productivită
ți tot mai ridicate.

să 
viitor cu 
de anul

vor mai 
decursul

de bază U.T.M. din direcția co- 
Imercială C.S.H. a obținut în ultima vreme o serie 

de succese îmbucurătoare.Astfel, numărul membrilor 
organizației de bază s-a mărit cu încă 5 tineri din
tre cei mai buni și conștiincioși, învățămîntul po
litic la care au participat majoritatea utemiștilor 
s-a desîășurat în bune condițiuni, iar brigada ute- 
mistă de muncă patriotică a colectat 75.100 kg. fier 
vechi. Totodală brigada a efectuat un mare număr 
de ore muncă voluntară la amenajarea parcurilor 
din incinta combinalului, la lucrările de construcție 
a primului cuptor Martin de 400 tone și Ia alte ac
țiuni întreprinse de organizația U.T.M. (Gheorghe 

( Baciu coresp).
< * Cu ocazia alegerilor ce au acut loc în gru-
<(pa U.T.M. din schimbul II de la laboratorul U.C.C., 
1 ,a fost evidențiată munca și conștiinciozitatea to
varășilor Someșan Rodica, Florescu Viorel șî alții, 
beritieîndu-se în același timp și unele lipsuri, prin-

1 tre care, faptul că mai sînt unii utemiști care nu 
(idiscută în limbaj corespunzător, tovărășesc. De 
'asemeni, s-a subliniat lipsa întregii grupe care n-a 
ajutat-o în suficientă măsură pe tovarășa Cristea 

|Ana în cunoașterea tuturor analizelor curente ce 
i'se execută în laborator. (Neuman Tiberiu coresp.) 
i * Ori de cîte ori noi, muncitorii de la cuptoa- 
i rele industriale facem anumite reparații la oțelăria 
' electrică, ne străduim să recuperăm cit mai multe 
i’cărămizi cromo-magnezită. Față de munca noastră 
țînsă, oțelarii de la cuptoarele electrice manifestă 
un total dezinteres. Cărămizile pe care noi le re- 

I cuperăm, ei le iau și le sfărîmă pentru a avea ast- 
1 fel cu ce face reparațiile vetreior după elaborarea 
jșarjelor. E nimerit oare acest lucru cînd știut este 
i că această cărămidă costă foarte scump? (Negrea 
1 Paraschiv coresp.).

....... . ......... ....................................... ....... ............... . —-

Corn liniști i — în primele rînduri
încă de la începutul a- 

nplui acesta, feroviarii din 
combinat au acordat o 
mare atenție întrecerii so
cialiste pe profesii, reu
șind să deservească mai 
bine secțiile productive 
cu materii prime și auxi
liare.

Respectarea graficelor 
de circulație, remorcarea 
trenurilor cu tonaj spo
rit, prelungirea duratei de 
funcționare a locomotive
lor și vagoanelor, iată 
doar cîteva căi principale 
care i-au ajutat pe fero
viari să obțină succese

frumoase în activitatea 
lor.

De pildă, muncitorii din 
sectorul feroviar Hunedoa- 
ra-Ghelar au îndeplinit și 
depășit planul anual de 
transport la sfîrșitul lunii 
octombrie a.c., realizînd 
în plus 600.000 tone-kilo* 
metri.

Un obiectiv concret care 
a stat la baza întrecerii 
dintre feroviari a fost și 
acela de a realiza econo
mii importante. Pe baza 
reducerii consumului spe
cific de combustibil și lu- 
brefianți, recondiționarea 
unor piese mecanice și

reducerea duratei de sta
ționare a vagoanelor C.F.R. 
cu 91.876 ore, colectivul 
de feroviari a realizat în 
9 luni o economie de 
2.709.000 lei.

Demn de subliniat este 
și faptul că pentru înde
plinirea și depășirea pla
nului de transport pe li
nia Hunedoara-Qhelar și 
obținerea de economii, în 
primele rînduri s-au aflat, 
ca de obicei comuniștii 
Bulgaru Teodor, Toader 
Mihai, Sîncrăian lulîu, Io- 
vescu Aurel, Dăvîncă Pe
tru și mulți alții.

rin Biibiito Muo Bulgarie (V)
SOFIA

In drum spre Sofia au- 
ocarul ne poartă cu re- 
>eziciune pe panglica ne- 
edă a șoselei. De o parte 
i de alta, ciinp, un cimp 
mens de pe care, nu de 
nult, se strînsese recolta, 
ntîlnim sate cu casele 
ioi ale colectiviștilor. La 
’asargic însoțitoarea noas- 
ră tovarășa Sașa ne pro- 
>une să facem un scurt 
>opas. Vizităm casa unde 
i-a născut și și-a petrecut 
:opilăria Dospevski unul 
lin pictorii realiști bul- 
;ari. Acolo este expusă 
i lucrarea cu adevărat 
emarcabilă „Fata cu tran- 
lafiri", cel mai cunoscut 
ablou al său.

După ce ne-am oprit în 
itațiunea de odihnă Gheor- 
fhi Dimitrov am făcut un 
>opas mai lung în stațiu- 
tea Boroveț care seamănă 
oarte mult cu Sinaia noa- 
itră. Turiștii romîni imor- 
«Jlseazft p« peliculă fru

musețea munților ce încon
joară localitatea. Pitoreș- 
tile vile i-au pus in dilemă: 
în fața căreia să se foto
grafieze ?

Pornim mai departe. 
Clipa întîlnirii cu orașul 
Sofia era așteptată cu ne
răbdare de către toți tu-

NOTE DE DRUM

riștii. Pîriă acolo însă mai 
avem de făcut un popas, 
la lacul de acumulare Sta
lin. Este cel mai mare lac 
din țară. Are 600 milioa
ne metri cubi de apă. Cu 
ajutorul lui se irigă cca. 
80.000 hectare. In apropie
rea șoselei, pe marginea 
lacului s-a construit un 
restaurant foarte frumos. 
Se înțelege că specialita
tea casei este peștele care 
•• prinde Ia „minut".

Spre amiază ajungem 
la Sofia. Oboseala drumu
lui dispare ca prin far
mec. Abia așteptăm să 
pornim prin oraș. Ne pier
dem prin mulțimea de oa
meni, intrăm prin maga
zinele ticsite de cumpă
rători. Ne revedem cu 
proaspetele noastre cunoș
tințe făcute la Tîrnovo, 
turiștii sovietici. împreună 
pornim spre celebrul ma
gazin universal TUM. In
tr-adevăr magazinul aces
ta este excelent pentru 
străini. Scările rulante te 
poartă de la un etaj la 
altul. De acolo turiștii 
cumpără mici cadouri pen
tru cei dragi rămași acasă.

A doua zi aveam să cu
noaștem Sofia în toată 
splendoarea ei. Impresio
nează de la prima vedere 
curățenia ce domnește aco
lo. Și ce multă verdeață I 
8î«t la Sofia 400 de par

curi, din care revine pen
tru fiecare locuitor cca. 4 
metri patrați. In cursul 
dimineții turiștii romîni au 
vizitat biserica Alexandr 
Neivski. Este cu adevă
rat o lucrare excepționa
lă. Proiectul a fost exe
cutat de profesorul Pome- 
ranțev acela care a proiec

tat și mănăstirea Sipca.
Trecem apoi prin imen

sul parc din apropierea 
stadionului Vasil Levski. 
Am admirat monumentul 
ridicat în memoria celor 
căzuți în lupta pentru eli
berarea patriei de sub 
jugul turcesc și fascist. 
Pe placa de granit s-au

săpat cu aur cuvintele 
poetului revoluționar Hris- 
tov Botei? „Cel care cade 
în luptă pentru libertate, 
el nu moare".

Seara, mulți din grupul 
nostru merg la operă iar 
ceilalți înlr-o plimbare 
nocturnă pe bulevardele 
puternic luminate. Locui

torii Sofiei se mîndresc 
și pe bună dreptate cu 
cele 5 cartiere noi. După 
eliberare statul a con
struit peste 20.000 de clă
diri noi. Vizitînd comple
xul de locuințe Lenin, 9 
septembrie, Stalin și ge
neral Vladimir Zaîmov — 
pe acesta din urmă vi-1 
prezentăm în imaginea de 
față — ai sta zile întregi 
să admiri clădirile ce s-au 
ridicat acolo.

După ce trecem eu au
tocarul pe bulevardul cas
tanilor urcăm pe munții 
Vitoșa. Este locul de o- 
dihnă cel mai preferat 
pentru localnici. Acolo sînt 
peste 50 case de odihnă. 
De la o înălțime de 1.350 
metri privim la panorama 
orașului. Este ceva ce de
pășește imaginația. Pri
veam tăcuți. Frumusețea 
peisajului ne uimise...

Trenul spărgea bezna 
nopții. Alerga cu toată 
viteza dar nouă ni se pă
rea că abia se mișcă. Ne 
îndreptam spre patrie. De 
la Ruse sărutam cu pri
virea pămîntul drag al 
patriei.

MIRQBA NEAGU
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CORVINUL U. T. ARAD 4-1 (2-0)
Vremea urîtă, ploaia și 

vîntul n-au împiedecat a- 
proape 8.000 de pasionați 
ai sportului să ia loc în 
tribunele stadionului Cor
vinul pentru a urmări joia 
trecută întîlnirea de cam
pionat dintre formația hu- 
nedoreană și U.T.A. Nici- 
until dintre spectatori nu 
și-a părăsit locul și nici- 
unul n-a regretat prezen
ța sa la această partidă, 
deoarece Coroinul a practi
cat un joc de bun nivel 
tehnic și victoria înregis
trată la sfîrșitul celor 90 
de minute ale partidei este 
pe deplin meritată.

Au jucat formațiile :
U. T. ARAD: Coman

— Szucs, Băcuț II, Neam- 
țu — Capaș, Sereș — Pir- 
călab, Petchovschi, Pop, 
Floruț, Csako.

CONVINEL: Niculescu
— Coiciu, Nacu, Tătara —
Balint, Molnar — Con
stantinescu, Anton, Zapis, 
Pop, Zanca. n

Am spus că ploaia și 
vîntul au însemnat o pie
dică serioasă pentru spec
tatori și jucători. Cîmpul 
de joc destul de moale 
împiedica deplasarea rapi
dă a sportivilor, care alu
necau și nu puteau con
trola balonul cu destulă 
siguranță. In prima parte 
a întîlnirii hunedorenii au 
avut de partea lor acest 
aoantaj natural, vîntul, 
care a suflat cu destulă 
tărie în așa fel îneît oas
peții s-au văzut obligați 
să-și desfășoare jocul nu
mai în jumătatea tor de 
teren, să se apere cu în
verșunare pentru ca scorul 
care fusese deschis în mi
nutul 5 să nu ia proporții. 
Baloanele respinse de fun
dașii de la U.T.A. por-

neau cu o traiectorie ciu
dată și se înapoiau în pro
priu tor spațiu de joc, in
tervențiile apărătorilor fi
ind din această cauză ex
trem de nesigure. Față de 
asemenea situație fotba
liștii de la Corvinul au 
știut să se descurce, în 
parte, cu destul succes. Ei 
au atacat în permanență, 
au căutat să ajungă pri
mii la balon, au ținut în 
general mingea la pămînt 
(în caz contrar orice efort 
de a o dirija cu precizie 
fiind exclus) și în orice 
caz au manifestat o ener
gie și o dorință de a cîș- 
tiga atît de mari că pînă 
la urmă scorul nu se pu
tea să nu le fie favorabil.

Iată cîteva faze mai im
portante din repriza întîia. 
Chiar în minutul 2 Corvi
nul desfășoară pe aripa 
dreaptă un atac, mingea 
ajunge la Gonstantinescu 
care demarează și trage 
puternic, dar afară. Ime
diat portarul hunedorean 
Niculescu prinde cu oa
recare dificultate o min
ge întoarsă de vînt și de
gajează pînă în centrul 
terenului. De aici mingea 
ajunge la Pop, care com
bină în apropierea porții 
apărată de Coman ca Za
pis și Constantinescu, 
cesta din urmă se află 
cum pe partea stîngă 
aproximativ 18 metri
poartă de unde trage pu
ternic pe jos, în stînga lui 
Coman. Mingea se opreș
te în plasă. Scorul era 
deschis, ne aflam în mi
nutul 5 și toți cei prezenți 
pronosticau o victorie de
tașată a gazdelor. In pe-, 
rioada următoare atacurile 
Corvinului s-au succedat 
cu aceeași rapiditate și e-

a-
a- 
la 
de

nergie, dar minute în 
rezultatul n-a putut 
modificat, întrucît U.T.A. 
s-a apărat supranumeric 
și așa după cum spuneam 
viatul a fost oricum o 
piedică destul de serioa
să pentru claritatea faze
lor. Gazdele au numeroase 
ocazii de a majora sco
rul, trimit de două ori 
mingea în bară, și obțin 
mai multe cornere. In sfîr- 
șit în minutul 35 Molnar 
face ceea ce ar fi trebuit 
să facă în alte împreju
rări anterioare înaintașii, 
adică trimite pe neaștep
tate, fără să ezite, de ia 
35 metri un șut puternic 
pe care Coman nu-1 poa
te reține. Cu scorul de 
2—0 s-a încheiat prima 
repriză, în care ar mai fi 
de notat o intervenție a 
portarului Niculescu care 
a blocat în picioarele lui 
Floruț un balon ce putea 
deoeni primejdios.

Cei prezenți in tribune 
au așteptat cu oarecare 
emoție reluarea jocului 
după pauză. Cu toate că 

. vîntul slăbise din intensi
tate era totuși destul de 
puternic și acum avantaja 
pe arădani. Ce va face 
Corvinui ? Era întrebarea 
pe care și-o punea fiecare. 
In fond, în asemenea îm
prejurări un singur lucru 
este profitabil : atacul sus
ținut, împiedecarea adver
sarului de a-și crea oca
ziile unei dominări din 
care fără îndoială ar fi 
putut ieși destule situații 
grele și goluri. Se remar
că 
lui

Șir 
fi

activitatea neobosită a 
Gonstantinescu (cel
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G.G.A. — Dinamo București 3—2 (2—2)
Rapid — Progresul 0—0
G.S.M.S. Iași — Steagul roșu 2—1 (1—0) 
Știința Cluj — Minerul Lupeni 7—2 (3—2) j 
Petrolul — Știința Timișoara 3—1 (0—1) 
Dinamo Bacău — Farul Constanta 4—1
Corvinul — U.T.A. 4 — 1 (2—0)

CLASAMENTUL:

1 Dinamo București 11 7 3 1 21: 9 17
2 C.G.A. 11 8 0 3 31:18 16
3 Petrolul 11 5 4 2 20:12 14
4 U.T.A. 11 6 1 4 20:16 13
5 Dinamo Bacău 11 6 0 5 21:17 12
6 Steagul roșu 11 5 1 5 21:15 11
7 Știința Citii ’ 11 5 1 5 22:20 11
8 Rapid 11 3 5 3 13:12 11
9 Progresul 11 3 4 4 18:22 10

10 Corvinul 11 4 2 5 16:20 10
11 Minerul 11 5 0 6 16:24 10
12 G.S.M.S. Iași 11 3 2 6 18:23 8
13 Farul 11 2 2 7 17:29 6
14 Știința Timișoara 11 2 1 8 15:27 5

:-0)

lI

Etapa viitoare

Știința Timișoara — 
Progresul — Farul
Știința Cluj — G.G.A. 
Minerul — Corvinul
U.T.A. — Steagul roșu 
Dinamo București — Petrolul 
Dinamo Bacău — Rapid

(20 noiembrie)

G.S.M.S. Iași

La un
Constan- 

balonul

mai bun de pe teren în 
partida de joi) care con
struiește de pe posturile 
de extrem dreapta și in
ter dreapta numeroase fa
ze care pun în derută pe 
fundașii arădani, 
astfel de atac, 
tinescu primește
de Ia Zapis și trimite cu 
boltă spre poartă, puternic 
și plasat. Coman a fost o- 
bligat să scoată pentru a 
treia oară balonul din 
plasă. Ai patrulea punct 
este opera Iui Zanca. Deși 
nu se văzuse prea mult 
pînă atunci, Zanca a pri
mit în minutul 80 o cen
trare de la Zapis, a avan
sat singur în careu, Co
man i-a ieșit in întîmpina- 
re dar înaintașul Corvinu- 
lui a trimis calm, razant, 
balonul în stingă porții 
cu tot plonjonul lui Co
man. Era 4—0 și nimeni 
dintre cei prezenți nu se 
aștepta ca oaspeții să mo
difice rezultatul, totuși a 
fost suficientă o singură, 
ezitare a apărării Corvi- 
nului (în minutul 88) și 
o ieșire inoportună a lui 
Niculescu, (nu singura) 
pentru ca centrul atacant 
Pop să reducă diferența: 
4-1.

Victoria este meritată. 
Aproape întreaga echipă a 
luptat cu toată însufleți
rea, singurii care nu s-au 
ridicat la valoarea lor fiind 
Anton și 
oaspeți e 
de făcut 
indcă în
lor n-a arătat în aeeastă 
partidă prea multe lu
cruri, fiind, așa după cum

S.N.M. Constanța — C.F.R. Pașcani 0—0 
Metalul Tîrgoviște — Prahova Ploiești (amînat)
C.S.M. Brăila — Steaua roșie Bacău 1—0 
Flacăra .Moreni — Foresta Fălticeni 2—0
Dinamo Galați —
Dinamo Suceava
Rulmentul Bîrlăd

Poiana Cîmpina 1—0
— Unirea Iași 2—1
— Rapid Focșani 1—2

a aSeri
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in
ion

mărturisea și antrenorul 
Reinhardt, de nerecunos
cut.

Și acum cîteva cuointe 
despre arbitraj. Venind 
după modul cu totul ne
corespunzător în care ar
bitrul din duminica trecu
tă a condus întîlnirea 
Corvinul—Progresul, de
data aceasta spectatorii au 
aplaudat la sfîrșitul 
tilnirii pe tovarășul
Pișcărac (București) care 
considerăm că a meritat 
cu prisosință bunele apre
cieri ale spectatorilor noș
tri. El — și tovarășii săi 
de la tușă — a condus 
corect și autoritar, a fost 
tot timpul aproape de 
fază, a apreciat cu justețe 
legea avantajului, 
devărat că și 
celor două echipe 
pus probleme de
gat, luptînd în mod spor
tiv pentru victorie.

I. FLORIAN

Este a- 
jucătorii 
nu i-au 
nedesle-

Zanca. De la 
destul de greu 
caracterizări fi- 

general echipa

Pugiliștii hunedoreni învingători
Echipa de box Corvinul 

Hunedoara a susținut sîtn- 
bătă seara, în sala clu
bului nou, ultimul joc din 
cadrul Cupei F. R. Box. 
Comportmdu-se mai bine 
decît în ultimele partide, 
boxerii hunedoreni au cîș- 
tigat întîlnirea cu selec
ționata Tîrgu-Mureș cu 
scorul de 22—15. De reți
nut Că în această reuniu
ne s-au înregistrat 3 K.O. 
Cel mai scurt joc l-au 
furnizat Cerăceanu Teodor 
și Kurta Ghiula. După un 
schimb rapid de lovituri, 
Cerăceanu plasează o 
dreaptă puternică la băr
bie pe care boxerul oaspe 
o recepționează în plin. 
Căzut la podea, el nu mai 
poate relua lupta. Tot prin 
K.O. a cîștigat și Ichim 
N. în fața lui Banga P. 
Luptînd de aproape, pen
tru a nu da posibilitate 
adversarului să foloseas
că alonja, Ichim a punctat 
mult lovind variat și foar
te puternic. După ce în 
prima repriză a avut a- 
vanfaj, în cea de a doua 
el și-a scos' din luptă par
tenerul. O comportare bună

a avut și Safciu loan. 
Deși adversarul său a fost 
bine pregătit tizic, Safciu 
a lovit mai clar eschivînd 
majoritatea loviturilor tri
mise de Szigety.

Iată și rezultatele teh
nice :

Buci Mihai (Tg. M) b.p. 
Semenescu Tudor (H) ; 
Florincaș Ion (H) meci 
nul cu Ghiurca Petre (Tg. 
M) ; Cerăceanu Teodor 
(H) b. K.O. repr. I Kurta 
Ghiula ■ (Tg. M.) ; Ichim 
N. (H) b. K.O. rep. II 
Banga Pavel (Tg. M.) ; 
Safciu Ioan (FI) b.p. Szi
gety Iosif (Tg. M.); Con- 
ciac Carol (Tg. M.) cîștigă 
fără adversar; Radu Du
mitru (H) b.p. Nagy Fran- 
cisc (Tg. M.) ;
(H) cîtișă fără 
Gali Arcadie 
b. K.O. tehnic 
Gh. (H) ; Mihai 
ghioni (H) cîștigă 
adversar.

Despre comportarea e- 
chi.pei Corvinul în 
tiția de box dotată 
pa federației vom 
în numărul viitor.

Tudor N. 
adversar ; 
(Tg. M.)

Oreianu
Ghior- 

fără

compe- 
cu Cu- 
reveni

Știința București — Tractorul Or. Stalin 1—0 
Știința Craiova — Chimia Govora 3—1 
Dinamo Obor — Drubeta Tr. Severin 4—1 
Chimia Făgăraș — C.S.M. Sibiu 5—0 
Dinamo Pitești — A.S. Acad. Militară 1—0 
C.F.R. Roșiori — C.S. Craiova I—0 
Gaz Metan Mediaș —Metalul București 2—1

S e; r î o a IlI-a
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C.F.R. Timișoara — Gloria Bistrița 4—0 
C.S.M. Cluj — Ind. Sîrmei C. Turzii 2—1 
A.M.E.F.A. — Dinamo Săsar 1—2
Recolta Oarei — C.S.M. Reșița 2—1
Aurul Brad — Jiul Petroșani 0—2 
C.S.M. Baia Mare — C.S. Oradea 1—0 
Mureșul Tg. Mureș — Arieșul Turda 4—1

♦♦♦♦

Răspunsuri ce se lasă
In pagina de sport a 

ziarului nostru au apărut 
în ultimele numere cîteva 
note în care au fost cri
ticate unele aspecte din 
activitatea sportivă din o- 
rașul nostru. întrucît fo
rurile criticate n-au gă
sit de cuviință să răspun
dă făcînd cunoscute mă
surile pe care le-au luat

Luptătorii 
au cîștigat

Sîmbătă s-a desfășurat 
la Petrila faza regională 
a campionatului R.P.R. de 
lupte clasice (individual 
seniori) la care au parti
cipat formații ale colecti
velor și cluburilor Jiul Pe
troșani, Minerul Petrila și 
Corvinul Huedoara. Luptă
torii reprezentanți ai clu
bului din orașul 
au obținut rezultate 
cîștigînd majoritatea 
tîlnirilor. In ordinea 
tegoriilor pe primul 
s-au clasat următorii 
curenți:

— categ. 52 kg. PETRI- 
ȘOR FLOREA — Corvinul

— categ. 57 kg. ȘULEA 
ION — Corvinul

— categ. 62 kg. FULOP 
ALBERT -

— categ. 
T1NCEANU 
Corvinul

— categ. 
BAN ION -

nostru 
; bune 

în
ca
lec 

con-

Corvinul
67 kg. HO- 
CORNEL —

73 kg. PREJ-
— Corvinul

— categ. 79 kg. BIRO 
ȘTEFAN — Jiul

— categ. 87 kg. PĂDU
RE ȘTEFAN — Corvinul

— categ. grea KLUSCH 
OSWALD — Corvinul

Ieri dimineața luptătorii 
de la Corvinul au susți
nut tot la Petrila o în- 
tîlnire în cadrul campio
natului R.P.R. pe echipe 
cu formația Jiul Petroșani 
ieșind învingători cu sco
rul de 6—2.

în vederea eliminării lip
surilor semnalate — uitînd 
probabil că au obligația 
de a răspunde în zece zile 
la sezisarea unui organ 
de presă — le reamintim 
prin însemnările de față 
ce răspunsuri sînt aștep
tate.

De mai multe ori, ulti
ma dată în numărul 861 
din 29 august, ziarul a 
criticat atitudinea delăsă
toare a clubului sportiv 
Corvinul față de atletism. 
S-a subliniat că deși sec
ția dispune de atleți va
loroși și condiții bune de 
concurs clubul n-a organi
zat în acest an nici o 
competiție. Deși au trecut 
aproape 70 zile de la a- 
pariția notei amintite, nici 
pînă astăzi tovarășii de 
la club n-au răspuns. De 
ce ?

Și tot 
Corvinul 
articolul 
problemă'

clubul sportiv 
a fost vizat în 
„Voleiul — o 

.“ publicat în zia-

așteptate
rul din 5 septembrie. Se 
amintea, în acel articol, 
că după ce a pierdut toa
te jocurile la faza de 
zonă, echipa de volei Cor
vinul nu a mai susținut 
nici un joc în fața spec
tatorilor din orașul Hu
nedoara. In același arti
col a fost vorba și des
pre echipa de volei fe
minină A.S. Corvinul a 
cărei activitate — curios 1 
— după ce a fost întărită 
a stagnat. Consiliul aso
ciației Corvinul are dato
ria să răspundă care sînt 
cauzele.

Apoi mai este așteptat 
răspunsul comisiei orășe
nești de arbitri. Deși arti
colul „Mai multă atenție ar
bitrajelor" a apărut în nu
mărul 861 din 29 august 
comisia de arbitrii tace. 
Și doar lipsurile semna
late, 
nat, 
tr-o 
Care

în articolul mențio- 
au fost discutate în- 
ședință a comisiei, 
sînt măsurile luat» ?

>♦

Scrisoare către redacție
Am primit la redacție 
scrisoare a jucătorului

II
o
Niculescu Constantin 
din echipa de fotbal a clu
bului Corvinul. Iată ce 
scrie sportivul Niculescu:

Tovarășe redactor șef, 
Referitor la abaterile de 

care m-am făcut vinovat 
și care au determinat 
conducerea clubului Gorvi- 
nul să mă sancționeze cu 
suspendare. împreună cu 
alți tovarăși din echipă, 
vreau să spun următoa
rele :

Sancțiunea primită este 
meritată. Am avut față de 
tovarășii din secția în 
care eram încadrat o com
portare greșită, de aceea 
recunosc și pe această

cale că sînt vinooat. Mi- 
am făcut o serioasă ana
liză a activității mele de 
sportiv și muncitor și am 
ajuns la convingerea că 
este necesar să-mi îndrept 
atitudinile greșite, să fiu 
corect cu tovarășii mei, să 
particip efectiv în proce
sul de producție, la lami
norul de 800 mm. Mă an
gajez față de toți tovară
șii alături de care lucrez 
și față de toți iubitorii 
sportului din orașul Hu
nedoara că voi face totul 
pentru a fi de aici înain
te un adevărat sportiv, un 
muncitor conștiincios.

NICULESCU C-TIN II 
din echipa de fotbal

Gorvinul
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