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SPRE NOI VICTORII!

Spre deosebire de alți 
ani în anul acesta, dez
baterea planului de pro
ducție pe 1961 a început 
în întrepinderi cu aproape 
2 luni înainte de începe
rea noului an. A lost crea
tă astfel posibilitatea stu- 
»Lierii amănunțite a cifre- 

or de plan ; elaborării ce
lor mai eficace măsuri 
care să asigure de la în
ceputul anului 1961 înde
plinirea ritmică a planu
lui de producție la toii 
indicii.

Industriei siderurgice, 
în anul uiitor, ii revin 
sarcini mult sporite ți- 
nîndu-se cont de baza ten- 
nico-materială creată. Ast
fel, producția de fontă in 
1961 va ajunge la 
11.080.000 tone, iar in cea 
de oțel ia 2.100.000 tone 
— cu peste 300.000 tone 
mai mult decît în 1960. 
In anul viitor — așa 
după cum se arată in 
expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej la plenara 
C.G. al P.M.R. — pro
ducția de laminate finite 
pline va fi mai mare cu 
20 la sută decît cea rea
lizată în 1960. Acest spor 
se va putea realiza prin 
folosirea mai deplină a 
laminoarelcr și, mai cu 
seamă a laminorului de 
650 mm. de la Hunedoara.

înfăptuirea sarcinilor 
sporite pentru anul viitor 
preocupă de pe acum în
treg colectivul de siderur- 
giști al combinatului hu- 
nedorean. După ce planul 
pentru noul an a fost de
falcat pe sectoare, secții 
și ateliere de săptămîna 
trecută, sub conducerea 
organizațiilor de partid, a 
început dezbaterea cifrelor 
de plan cu toți muncitorii, 
inginerii și tehnicienii. A- 
ceste dezbateri au drept 
scop cunoașterea amă
nunțită a sarcinilor de 
viitor și în funcție de ele 
să fie elaborate măsuri 
tehnico-organizatorice con
crete și eficace. Consfătui
ri cu privire la dezbate
rea planului pe 1961 au 
avut loc pînă în prezent 
la oțelăria electrică, sec
torul de turnătorii, am
bele secții de furnale, 
cocserie, oțelăria Martin 
nr. 1, feroviari și în zi
lele următoare vor între
prinde astfel de acțiuni 
laminatorii, oțelarii de la 
noile cuptoare și ceilalți 
muncitori, ingineri și teh
nicieni din combinat.

Ce au scos în evidență 
consfătuirile care au auut 
loc pînă în prezent? In 
primul rînd, fiecare co
lectiv de muncă și-a ma
nifestat entuziasmul de a 
lupta , cu hotărîre pentru 
înfăptuirea sarcinilor pe 
1961, parte integrantă din 
planul economic pe 6 ani 

elaborat de Congresul al 
111-lea al P.M.R. Parti- 
cipanții la dezbaterile care 
au loc în combinat, co
muniști, muncitori frunta
și, ingineri și tehnicieni 
manifestă un interes deo
sebit pentru elaborarea 
celor mai eficace măsuri 
tehnice și organizatorice 
care să asigure începerea 
cu succes a noului an.

Studiind posibilitățile în 
urma aplicării acestor mă
suri, precum și rezervele 
ce vor putea fi descope
rite, în cadrul oțelăriei e- 
lectrice de pildă producția 
de oțel în anul viitor va 
crește cu 10 la sută față 
de 19fe<), iar rebutul de 
turnare urmează să scadă 
cu cca. 20 la sută. Este 
de apreciat faptul că oțe
larii de aici s-au angajat 
ea peste sarcinile de plan 
pe 1961 să producă 5.000 
tone oțel electric.

Cu prilejul dezbaterii ci
frelor de plan furnaliștii 
din secția l-a s-au anga
jat să îndeplinească și 
chiar să depășească pla
nul la producția de fontă 
pe anul 1961 care este 
mai mare cu 16 la sută 
decit cel din acest an, și 
în plus, să mai producă 
6.000 tone fontă. O aten
ție deosebită vor acorda 
furnaliștii din această sec
ție reducerii prețului de 
cost, în care privință în 
urma studierii posibilități
lor și-au formulat un an
gajament concret: 100 lei 
economie la prețul de cost 
pe fiecare tonă de fontă 
față de prețul de cost pla
nificat pe trimestrul patru 
din acest an.

La secția Il-a furnale, 
cei care au luat cuvîntul 
în cadrul ședinței ce a 
avut loc zilele trecute, au 
scos în evidență faptul că 
există suficiente rezerve 
ca planul pe anul viitor 
să fie îndeplinit și depă
șit. De pildă, furnalistul 
Pall, care a fost în schimb 
de experiență in RP. Un
gară, a făcut prețioase 
propuneri cu privire la 
prelungirea durabilității 
oalelor de turnare, dezba
terea mai rapidă a șticu- 
lui furnalului și folosirea 
unui procedeu mai avan
tajos pentru reducerea 
siliciului din fontă.

Reținem cuvîntul tova
rășului Arteanu loan, șef 
de schimb :

— In secția noastră, în 
acest an, am avut un timp 
calendaristic de funcționa
re a furnalelor mai mic 
decît era normal să fie. 
Or, în anul viitor redu- 
cînd timpul de mers re
dus a furnalelor și opriri
le accidentale numai cu 2 
la sută vom putea cîștiga 

(Gontinuare în pag. 2-a)
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25.000 tone 
aglomerat...

Cu prilejul discutării ci
frelor de pian pe anul 
1961, colectivul de mun
că al fabricii de aglome
rare din combinat, a ară
tat că obținerea aglome
ratului autofondant, prin 
completarea fluxului teh
nologic cu instalații de 
măcinare, transport, însi- 
lozare și dozare, are o 
mare importanță econo
mică pentru furnale.

Cei care au luat cuvîn
tul, printre care, Badici 
Ștefan, Vasile Grigore, 
Râdulescu Ștefan, Surdu 
Aurel și alții și-au expri
mat convingerea că reali
zarea planului pe anul 
1961, cit și a angajamen
tului de 25.000 tone aglo
merat autofondant peste 
sarcinile acestui plan este 
posibilă, ca urmare a in
tensificării întrecerii socia
liste între toate brigăzile 
de producție.

Garanție a cuvîntului 
dat de aglomeratoriști 
stau și cele peste 22.000 
tone aglomerat pe care ei 
le-au produs peste sarci
nile de plan de la începu
tul anului curent și pînă 
în prezent.

Doi fruntași
In atelierul de strungă- 

rie al secției mecanice 
din combinat, majoritatea 
lucrătorilor sînt tineri har
nici. Sti ungarii Sturza 
Grațian și Braha Adrian 
de pildă, au depășit pla
nul de producție pe luna 
trecută cu 8 și respectiv 
12 la sută. In cele două 
decade ale lunii noiembrie 
1960, ei au reușit să ter
mine piesele necesare me-

MEREU
Stăm pe platforma de 

beton din fața birouri
lor de la al doilea etaj 
și privim in imensa 
hală. Totul se vede ca-n 
palmă. Invăluiți in zgo
motele metalice care se 
împletesc 
flăcărilor
ce țișnesc de la apara
tele de sudură, oamenii 
lucrează cu mișcări iuți, 
energice. Fiecare 
vede de treaba lui 
numai rare ori vezi 
unul trecînd de la 
loc de muncă la
după cine știe Ce anu
me, sau cățărindu-se pe 
cite o piesă mare...

Secretarul 
ției U.T.M. al 

Cu sisiitul 
strălucitoare

iși 
și 

cite 
un

altul

cailismului de ridicare a 
clopotelor, dispozitivului de 
ridicare a pîlniilor și tije
lor de suspensie a clopo
telor de la un furnal. De 
asemenea, au strunjit pie
se pentru elevatorul -de 
cărbuni al bateriei a: IV-a 
și pentru un transportor 
cu lanț ce va fi folosit în 
cadrul laminorului de 650 
mm.

Reparație în 
timp record

Rebobinarea motorului 
reversibil de 8.470 kw. de 
la laminorul de 800 mm. 
din C.S.H. s-a făcut la a-

MUnCITOKi

FiLIMON IOAN, 
lăcătuș de întreținere la 
macaralele depozitului me
canizat Peștiș, este un bun 
organizator al locului de 
muncă și inovator. Dato
rită acestui fapt, el este 
de mai mult timp declarat 
fruntaș în producție.

conslrucții metalice, to
varășul Savu Ioan, pri
vește și el peisajul ce 
ni se așterne la picioa
re. Cit de mic pare o- 
mul in jurul pieselor și 
utilajelor ce împînzesc 
hala și cit de obișnuit, 
ât de familiar, i-au de
venit zgomotele pe care 
le răspindesc bătăile cio
canelor ce lovesc cu pu
tere in bucățile de metal 
dur. După ce face semn 
cu mina unui om 
două virste ca să 
sus, comunistul 
ne spune:

— Lucrăm de

intre 
dină 

Savu

zor 
pentru terminarea piese
lor necesare reparării 
generale a furnalului nr. 
2. Orice întirziere din 
partea noastră ar duce 
la prelungirea duratei 
reparațiilor și la mariorganiza-

secției ’ pierderi de fontă. Așa

Cififi în acesf
număr:

— Un tînăr pictor nu
mit Coclitu Gheorghe
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proape 20 ani de funcțio
nare. Montarea pe rotor a 
celor 620 bobine execu
tate la Reșița, a fost rea
lizată pentru prima dată, 
într-un timp record, de 
colectivul de muncă al 
secției reparații electrice 
din C.S.H.

In mod deosebit, se re
marcă tovarășii maiștrii 
Toma Gheorghe, Popa Vă- 
lean, electricienii bobina
tori Ștefănescu Ion, Nagy 
Tiberiu, Bîrlea Traian, 
care au muncit neobosit ca 
lucrările să fie terminate 
în 7 zile.

CROITORU FLOREA, 
instalator apaductier la 
U.C.C. mecanic șef, în
treține în cele mai bune 
condițitini instalațiile fapt 
pentru care lună de lună 
este fruntaș în muncă.

-------- --

ceva insă nu trebuie să 
se intimple...

Intre timp, apăru și 
inginerul chemat. Un 
om înalt, bine făcut, 
care ne privi cu un 
zîmbet de căldură. îm
preună cu • el intrăm în 
birou. Aici, pe un pe
rete era așezat graficul

N 0 I
lucrărilor ce se execu
tau.

— O bună parte din 
aceste lucrări — ținu 
să precizeze inginerul — 
sînt terminate. Iată, de 
pildă, echipa comunis
tului Papoi Ioan a con
fecționat tonducta de 
aer cald și conducta de 
amestec pentru furnal

—»/—•/—"»/——»/—»/—»/—'/—
L ln acest an colectivul oțelăriei Martin nr. 1 din ] 
l combinatul siderurgic Hunedoara a obținut suc- ) 
L cese de seamă în munca sa. Producția de oțel a ] 
L crescut considerabil, îneît oțelarii au elaborat pes-) 

te sarcinile de plan pînă în prezent 20.300 tone j 
I Oțel, productivitatea muncii a
J- sută față de 1959.
r Vineri după-amiază, oțelarii
S au dezbătut cifrele de plan pe 

deplinirii acestora conducerea
r marea organizației de partid, a întocmit un cuprin J 
j zător plan de măsuri tehnico-organizatorice privitoa < 
, re la introducerea tehnicii noi — mărirea productivi- <
_ I îl 11 I r*l! r-zxl ZV •' «i-irArl /■> « rnrl ..rirxFci fz-» onrn <1 '. lății cuptoarelor și în mod deosebit îndreptate spre a ;
- condițiilor elaborării oțelului de cea \.... ’ J

1
oțel i 

anual ■, 
aport ț 
reali- '

Creuzot și naftalină peste plan

£ sigurarea 
mai bună calitate.

Cu prilejul acestei consfătuiri oțelarii s-au an- 
[ gajat ca în anul viitor să acorde cea mai mare a- -ț 
(tenție îmbunătățirii calității sortimentelor de 
( pe care-1 vor produce ; Vă dea peste planul 
[ de producție 10.000 tone oțel și să aducă un 
[.deosebit la rentabilizarea combinatului prin 
(. zarea a 6 milioane lei economii.
L

Alături de celelalte co
lective de muncitori din 
combinat, care luptă cu 
entuziasm pentru creșterea 
producției și productivității 
muncii se află și cel de 
la distileria de gudroane 
a combinatului.

Hunedorenii la bienala 
artelor plastice

Din lucrările prezentate 
la Expoziția regională de 
către membrii cercului 
plastic al clubului combi
natului siderurgic 37 au 
fost selecționate de către 
comisia de concurs și tri
mise la București unde 
vor fi curînd expuse la 
Bienala artelor plastice de 
amatori din acest au. Ar
tiștii cărora le-a revenit 
cinstea de a reprezenta 
marele centru muncitoresc 
a! Hunedoarei la faza fi
nală a acestei importante

Artiștii amatori pe scenă
Activitatea formațiilor 

artistice de amatori cu
noaște un tot mai mare 
avînt. Inițierea festivalu
rilor bienale de teatru de 
amatori „I L. Caragiale" 
contribuie la descoperirea 
și valorificarea unor ele
mente talentate din rîndnl 
artiștilor amatori.

Incepînd de sîmbătâ 
după amiază în sala Hri
bului muncitoresc Side- 
rurgistul și la teatrul nou 
evoluează pe scene colec
tivele de teatru, recitatori,

cu șase zile mai devre
me, serpentina de ră
cire pe etala] cu 4 zile, 
iar piesele pentru pilnia 
de granulare cu 2 zile.

— Și brigada tovară
șului Moise Nicolae, 
precum și echipa lui 
Furca Gheorghe a ter
minat unele lucrări mai 
devreme — se amestecă 
in discuții tinărul se
cretar. Uitati-vă — și 
arătă cu mina pe gra
fic, brigada tovarășului 
Moise Nicolae a termi
nat inelul de susținere 
a pilniei cu 2 zile îna
inte față de grafic, iar 
echipa lui Furca Gkeor- 
ghe a confecționai che- 
soanele pentru gurile de 
vint ca 5 zile înainte 
de termenul prevăzut...

Ne-am coborit apoi 
cu toții jos, in hală. 
De cum am pășit ulti-

crescut cu 12,3 la)

din această secție) 
1961 In vederea în- ■■ 
secției sub îndru-) 

in J

In primele 18 zile care 
s-au scurs din luna no
iembrie a c., muncitorii de 
la această secție, au pro
dus în afara sarcinilor de 
plan 114 tone de creuzot 
de huilă și 15 tone naf
talină.

treceri în reuistă a celor 
mai talentați artiști plas
tici amatori din patria 
noastră sînt. Hampel 
Heinrich, Coclitu Gheor
ghe (cu 11 lucrări), Feket 
Năzărel, Taugner Norbert, 
Mastalos Radu, Gaidoș 
Vasile, Engel Iosif, Far- 
cașu Gheorghe (elev în 
vîrstă de 12 ani, fiu de 
tîmplar), Coclitu Constan
tin (născut în 1949), Schon- 
berger Iosif, lonescu Va
ier și Herț loan.
-------------------  

cititori artistici și specta
cole de păpuși aparținînd 
organizațiilor sindicale și 
așezămintelor culturale.

Partieipanții la aceas
tă fază interregională a 
festivalului bienal de tea
tru de amatori „I. L. Ca- 
ragiale*' pe anul I960, 
sînt tineri''artiști amatori 
din regiunile Craiova, Sta
lin, Timișoara și Hune
doara. Festivalul continuă 
și în cursul zilei de azi 
la ciutul Siderurgistul și 
la teatrul nou.

ma treaptă a scării și 
am cotit-o la dreapta, 
atenția ne-a fost atrasă 
de un articol ce era afi
șat pe panoul gazetei 
de perete și care se in
titula „Cu planul anual 
îndeplinit".

— E cam vechi cău
tă să se scuze secre
tarul. Din ziua de 31 
octombrie a.c. cind ne
am realizat sarcinile 
pianului anual și am 
obținut o economie de 
112.000 lei. Pînă acum 
au fost obținute, desi
gur, noi succese. Și ele 
se înmulțesc zi de zi. 
Așa că...

SUCCESE
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Unități 
comerciale 
fruntașe

UZINA NOASTRA

1981 - 1N ATELIA TUTUROR SIDERUR8IȘTIL0R
(Urinare din pag. i-a)

In primele 14 zile ale 
lunii noiembrie unitățile 
O.C.L. Produse industria
le din orașul nostru și-au 
realizat și depășit planul 
de desfacere a mărfurilor 
(realizarea peste plan în
sumează peste 120.000 lei). 
Cele mai bune rezultate 
le-au raportat în acest in
terval colectivele urmă
toarelor unități: Confec
ții O.M., Mercerie, Me
naj (oraș) Auto-moto (cu 
cele mai mari realizări) 
și Depozitul de materiale 
pentru construcții.

în plus cca. 3.000 tone 
fonta.

Intr-adeuăr conducerea 
secției a ll-a furnale, sub 
îndrumarea îndeaproape a 
organizației de parud, 
și-a îndreptat atenția spre 
importante măsuri care să 
asigure succesul îndepli
nirii planului pe Itlbl. 
Printre acestea se numără 
mărirea intensității de 
funcționare a furnalelor 
cu cel puțin 10 ia sulă ; 
pregătirea tuturor condiți
ilor ca furnalele să func
ționeze aproape în între
gime numai cu aglome
rat ; mărirea consumului 
de gaz metan în loc de 
cocs și altele. Furnaliștii

și-au intensificat de pe a- 
cum preocupările pentru 
obținerea de noi succese 
și pe această cale au a- 
tins și chiar au depășit 
nivelul de producție pla
nificat pentru anul viitor. 
Bazați pe această expe
riență, furnaliștii secției 
a II-a care au de produs 
în anul viitor cu 48.000 
tone mai multă fontă de- 
cit în acest an s-au an
gajat ca în plus de sar
cina planificată să mai 
producă 8.000 tone fontă.

Sporirea producției de 
fontă este condiționată în 
mare măsură de aprovi
zionarea ritmică cu cocs 
și în primul rînd cocs de 
bună calitate. Ținînd cont 
de aceste cerințe, cocsarii

Modificări...
Inccpînd din primăvara 

acestui an, sesizările ver
bale, sau chemările repe
tate la telefon de stqia 
centrale electrice către 
serviciul energetic șef al 
combinatului, nu au fost 
întîmpțăioare. Ele aveau 
la bază un scop bine de
finit : acela ca procesul 
de producție să se des
fășoare normal, iar sec
țiile mari din combinat 
să nu fie întrerupte în 
alimentarea lor cu ener
gie electrică și termică. 
Dar, spre surprinderea 
conducerii tehnico-admi- 
nistrative de la centrale 
electrice, toate interven
țiile făcute nu au avut 
rezultat și secția hidro
tehnică, (vinovatul princi
pal) a continuat să cree
ze greutăți secției aminti
te prin furnizarea de apă 
de proastă calitate pentru 
cazane, deși șeful secției 
hidrotehnice inginer Un
gureanu Liviu, cunoaște 
bine ce urmări poate să 
aibă acest lucru.

Despre ce este vorba? 
La epurarea chimică a a- 
pei de la C.T.E. II, este

-——-----------------

dar nu în dauna altora
necesar ca alimentarea să 
se facă cu apă cît mai 
curată. O perioadă de 
timp aprovizionarea s-a fă
cut cu apă corespunză
toare.

Insă, de cînd condu
cerea secției hidrotehnice, 
respectiv tovarășul ingi
ner Ungureanu Liviu, a 
făcut anumite modificări 
în schema de alimentare, 
cu apă a combinatului, la 
centrale a început să se 
dea apă de calitate neco
respunzătoare, sub pretex
tul că „nu se poate** asi
gura nicidecum apă din 
conducta „X“. Aceasta a 
dus la opriri neplanificate 
de agregate, la nesiguran
ța în exploatare și uza
rea prematură a anumitor 
elemente de instalații. Ast
fel, au fost sparte de ne
numărate ori filtrele ca- 
tionice, sau deformat un 
număr de 11 țevi {iertă
toare de la cazanul nr. 1 
TKTI, s-au spart de ase
menea mai multe serpen
tine de la economizoarele 
cazanelor nr. 2 și 3 și au 
suferit anumiți consuma

tori de aburi, ca urmare 
a acestor deranjamente.

Cele arătate mai sus nu 
s-ar fi întîinplat dacă to
varășul Ungureanu, s-ar 
fi documentat mai bine în 
privința instalațiilor ce le 
deservește ; dacă ar fi ma
nifestat mai multă pre
ocupare față 'de cele sesi
zate și nu ar fi luat în 
brațe pe „nu se poate". 
In urma probelor practice 
făcute pe teren s-a do
vedit că se poate să se 
asigure apă din conducta 
„X“ la C.T.E. II și că 
toate argumentele prezen
tate de către conducerea 
secției hidrotehnice liu au 
fost întemeiate.

Este necesar ca și to
varășii din conducerea ser
viciului energetic șef, să 
nu se lase influențați „așa 
de ușor" și să caute în
totdeauna ca cele afirma
te să fie practic documen
tate. Numai în acest fel, 
se vor înlătura neajunsu
rile și se vor putea crea 
condiții optime pentru 
funcționarea normală a 
unor instalații.

dezbătînd cifrele de plan 
pe 1961, care indică creș
terea producției de cocs 
cu peste 28 la sută s-au 
angajat ca în plus să 
mai producă 5.000 tone 
cocs, iar indicele de cali
tate să fie îmbunătățit 
cu cca. 10 la sută. Planul 
de măsuri tehnico-organi- 
zatorice cuprinde o serie 
de probleme privind in
troducerea tehnicii noi, a 
progresului tehnic, cum ar 
fi : mecanizarea operațiilor 
grele, controlul asupra 
calității materiilor prime 
care intră la cocsificare 
și crearea condițiilor opti
me pentru un regim ter- 
mo-hidraulic cît mai ridi
cat la baterii.

Dezbaterea cifrelor de 
plan pentru anul viitor 
dă posibilitate fiecărui co
lectiv de muncă să anali
zeze temeinic condițiile ce 
se impun ca planul de 
producție să fie îndepli
nit la toți indicii încă din 
primele zile ale noului 
an. Așa după cum se sub
liniază din nou în do
cumentele plenarei C.C. al 
P.M.R. din 31 octombrie 
a.c., fiecare colectiv de 
muncă, sub îndrumarea 
concretă și permanentă a 
organizațiilor de partid, 
trebuie să acorde o mai 
mare atenție creșterii pro
ductivității muncii, îmbu
nătățirii calității produse
lor și reducerii prețului de 
cost. In consfătuirile organi 
zate pînă acum în combinat

prea puțin se observă mă
surile concrete care se ela
borează în scopul îndepli
nirii acestor principali in
dici de plan, paralel cu 
creșterea producției. Unele 
colective nu au întreprins 
studii amănunțite asupra 
posibilităților de reducere 
a prețului de cost și de a 
face cît mai rentabil sec
torul în care-și desfășoară 
activitatea. Din această 
cauză, pînă în prezent, 
majoritatea angajamente
lor siderurgiștilor se refe
ră numai ia sporirea pro
ducției iar măsurile teh- 
nico-organizatorice elabo
rate sînt îndreptate mai 
mult în această direcție.

Consfătuirile care oor 
avea loc în viitor trebuie 
să dezbată pe larg și 
problemele legate de creș
terea productivității mun
cii în fiecare sector de 
activitate, să stabilească 
concret posibilitățile de 
reducere a prețului de cost 
și de realizare a benefi
ciilor peste plan. Organele 
și organizațiile de partid 
sînt datoare ca în această 
perioadă să desfășoare o 
intensă muncă politică și 
organizatorică de mobili
zare a oamenilor muncii 
la elaborarea celor mai 
eficace măsuri care vor 
asigura îndeplinirea pla
nului de dezvoltare a e- 
conomiei naționale pe anul 
1961.

♦♦♦♦

Pregătirea propagandiștilor
In cursul sâptămînii tre

cute a avut loc în combi
nat pregătirea propagan
diștilor pe forme de în- 
vățămînt.

La pregătire au luat 
parte peste 150 propagan
diști ai cursurilor și cer
curilor învățămîntului de 
partid din cuprinsul ora
șului nostru.

Propagandiștii de la

cercurile de economie po
litică anul I, au fost pre
gătiți de tovarășul profesor 
Iorgovan Constantin, iar 
anul II de inginerul Szan- 
to Gavrilă.

Din partea comitetului 
orășenesc de partid la pre
gătire au participat tova
rășii Frențoni Lazăr și 
Popescu Iolanda.

Nea Ilie
Există in orașul nos

tru de cîțiva ani de 
zile, un individ între
prinzător, care a venit 
aici nu știm din cc colț 
al țării. Doar ații știm 
că s-a aciuai la noi cu 
scopul de a se pricopsi. 
Individul acesta este 
cunoscut de noi sub nu
mele de nea Ilie.

Sub firma de „Nea 
Ilie", individul între
prinzător, face reclamă 
de ani de zile. Firma 
nu este impunătoare. 
Din contră, este o mo
destă vitrină mobilă a- 
gățată pe poarta unei 
clădiri din Piața Liber
tății. In ea sînt expuse 
de ani de zile cîteva 
fotografii. Aceleași fo
tografii învechite; bus- 
turile a vreo 10 clien- 
ți de diferite vîrste. De
asupra lor stă scris; 
fotografiați-vă la nea 
Ilie. Și oamenii de voie, 
de nevoie se fotografia
ză, ba pentru buletin, 
ba pentru cărțile de 
muncă, ba pentru cite 
altele. Treaba merge 
strună și asta o vezi 
după înfățișarea lui, 
care radiază de bucurie.

Se întîmplă uneori, 
ca nea Ilie să nu aibă 
clienți. Atunci e supă
rat. Dar nea Ilie e în
treprinzător. Agață „Lei- 
ka“ de git și iese pe 
teren. Și iată-l pe nea 
Ilie tnregistrînd pe pe
liculă coloanele oame
nilor muncii cu ocazia 
demonstrațiilor, Iată-l 
pe nea Ilie la diferite 
intilniri și festivități în 
plină activitate. Dai

peste nea Ilie la tot pa- > 
sul. Dacă-l întrebi cum ! 
merge treaba îți răspun- \ 
de:

— Iacă, o duc și cu J 
de azi pe miine, ca tot i 
omul... particular.

Oamenii inimoși de la ! 
cooperativa „Drum nou' i 
aflind că nea Ilie o1 
duce greu, l-au îndem-. 
nat să se alăture lor.; 
Ce credeți li s-a alăfi 
rat ? Da de unde. Din < 
contră. A început să 
tune și să fulgere. ;

— Ce, eu alături de < 
voi ? Niciodată I !

Degeaba au căutat și; 
alții să-l lămurească pe - 
nea Ilie să intre în co
operativă, n-au reușit; 
nici în ruptul capului.1

E încăpățînat.
Urni îl condamnă pen-■ 

tru încăpățînare. Alții il \ 
compătimesc că n-are 
din ce trăi. Gurile rele • 
spun că e un fel de 
Hagi Tudose, banii cîș- 
tigați, te miri de unde, 
îi depune cu regularita
te la C.E.C. Că pînă 
acuma a agonisit o su
mă frumușică ce se ri
dică la zeci de mii lei.

Noi nu ne luăm nici • 
după unii, nici după! 
alții. Dar ne miră fap-| 
tul cum de dugheana * 
lui nea Ilie mai este < 
încurajată de sfatul ! 
popular, în timp ce in1 
orașul nostru există o < 
puternică unitate co-1 
operatistă cu secții foto,1, 
și în loc să-și aducă a-! 
portul său alături de I 
cooperatori este lăsatI 
să concureze cu aceș-. 
tia? :

G. Z. ;

> t» > »«■«>■« »>•»« » «»»■

Pe urma materialelor publicate

Caietul de evidență al 
membrilor cercului de ar
tă plastică al muncitorilor 
hunedoreni cuprinde 103 
nume. Sînt furnaliști, coc- 
sari, sudori, ingineri, ele
vi, diieriți ca pregătire și 
vîrstă, dar animați în ega
lă măsură de dragoste 
față de artă, de dorința 
de a se perfecționa con
tinuu. Cercul plastic al 
Hunedoarei, prin realiză
rile sale de pînă astăzi, 
afirmă o dată mai mult 
marile posibilități de dez
voltare organizată și si
gură a tot ce se cheamă 
idee, talent, valoare, în 
patria noastră, în toate do
meniile de manifestare a 
activității sociale a omu
lui.

Caietul de evidență a- 
raintit, la numărul 32 are 
înscris un nume; Coclita 
Gheorghe. Vom spune în 
cîteva cuvinte cine este 
acest tov. Coclitu Gheor
ghe.

Cu cinci ani în urmă, s-a 
prezentat la instructorul 
cercului de artă plastică 
al combinatului siderur
gic, Emil Brandisz, un 
băiețaș tăcut, părînd sfios, 
dar cu privirea iscoditoare 
și dreaptă, și i-a întina 

hbc ds dțșgp, Ornul

UN TÎNĂR PICTOR 
NUMIT COCLITU GHEORGHE

din fața sa — încărunțit 
de cînd tot supraveghea și 
îndruma activitatea picto
rilor muncitori — a des
chis blocul și a devenit 
atent. Nu se înșelase a- 
proape niciodată tovarășul 
Brandisz, se deprinsese cu 
vremea să recunoască re
pede, după doar cîteva 
trăsături simple, vibrația 
secretă a talentului. Mai 
ales în cazul unui înce
pător diferența poate scă
pa unui ochi neexersat — 
și formularea unei judecăți 
precise avînd de ales doar 
între două alternative, e 
plină de cea mai serioasă 
răspundere. Instructorul i-a 
mîngîiat zîmtind obrazul 
copilului în pieptul căruia 
inima zvîcnea cu neliniște. 
„Bine, Coclitu. Vino la 
noi, la cerc".

Coclitu Gheorghe avea 
atunci abia 11 ani.

Adevărul că talentul se 
desăvîrșește prin muncă 
e vechi de clnd lumea, 
Șțjclitu era el«v( o jumă» 

tate de zi învăța, seara se 
așeza tăcut într-un scaun 
din atelier, în față cu un 
mulaj, un craniu, o sferă 
din lemn, o cană smălțui
tă — abecedarul obișnuit 
al tuturor pictorilor auten
tici. Tatăl lui Coclitu a

venit la Hunedoara de 
prin părțile Doljului, și 
azi e mecanic ajutor pe 
mașina de șarjare de la 
cocserie. Copilul a văzut 
lumina zilei în satul Ma- 
glavit, la 21 decembrie 
1944.

La expozițiile organiza
te în Hunedoara, sau cele 
pe plan regional, de la 
Deva, de fiecare dată lu
crările tînărului Coclitu 
erau apreciate, saltul său 
de valoare fiind evident. 
A cîștigaț numeroase pre

mii dar mai ales a în
vățat cu stăruință. Coclitu 
nu s-a irosit în teme oare- 
cari, el a desenat pe ma
caragii și zidarii șamotori, 
a schițat peisajul indus
trial pe care l-a cunoscut 
amănunțit, siluetele masi
ve ale furnalelor, liniile în 
zig-zag ale tunelurilor 
pentru benzi transportoa
re de la cocserie, s-a a- 
propiat de momentul so
lemn al elaborării șarjei 
de oțel și l-a explicat pe 
pînză. La prima Bienală 
a artelor plastice de ama
tori Coclitu a cîștigat pre
miul III, iar la concursul 
internațional de desen și 
lucru manual pentru copii 
și școlari de la Budapes
ta o mențiune.

...Astăzi în cercul plas
tic al muncitorilor hune
doreni se remarcă un bă- 
ețaș tăcut, părînd sfios, 
de vreo 11 ani, E tot Co
clitu, da? Constantin, fra
te su Qlwghe. Un alt 

frate al lor, mai mic, de 
vreo 8 ani abia, ne spu
nea tovarășul Brandisz că 
are înclinații sigure spre 
desenul artistic.

Coclitu despre care ne
am propus să vă vorbim, 
Gheorghe, este acum elev 
în clasa a IX-a la școa
la medie de arte plastice 
din București. Unsprezece 
dintre lucrările sale de la 
faza regională a Bienalei 
artelor plastice de amatori 
din acest an au pornit 
spre București și credem 
că unele vor primi dreptul 
de a fi expuse în sala 
care va găzdui etapa fi
nală a Bienalei. Dacă pri
vitorii se vor opri un mo
ment înaintea unui tablou 
de unde le va zîmti un 
oțelar, un furnalist, sau 
vor zăbovi o clipă lîngă 
un desen care va exprima 
cu forță și adevăr fru
musețea efortului omenesc 
în imensa hală a cuptoa
relor Martin, să știe că 
lucrările sînt rod al mun
cii și talentului unui ar
tist de 16 ani, Coclitu 
Gheorghe, fiu de muncitor 
de la Hunedoara.

IWROCA ENBSW

Printr-un răspuns trimis 
redacției Comitetul sindi
catului C.S.H. ne comu
nică următoarele referitor 
ia sesizările făcute în ar
ticolul „Unde sînt brigă
zile artistice de agitație ?“, 
publicat în nr. 882 al zia- 
îului nostru:

„Cele semnalate cores

Administrare proastă 
la tabăra „Patria"

In articolul „Să păstrăm 
cu grijă locuințele noas
tre" care a apărut în zia
rul Uzina noastră nr. 876 
din 20 octombrie a.c. se 
vor! ea și de unele l.p- 
suri ce există in tabăra 
„Patria". Deși ne așteptam 
ca în urma acelui mate
rial să fie luate măsuri 
care să ducă la înlătura
rea deficiențelor existente, 
trebuie să spunem că pînă 
acum nu s-a făcut nimic. 
Și astăzi în dormitoa- 

| re sînt geamurile spar
te iar cearșafurile de pe 
paturi și fețele de perină 
nu s-au schimbat de mult 
timp. De asemenea, spă
lătorul este de mai multă 
vreme defect, fapt pentru 
care stă închis cu Iacă» 
twh 

pund realității. Față de a- 
ceastă situație comiletu! 
nostru a luat măsurile de 
mobilizare a artiștilor a- 
matori în vederea începe
rii repetițiilor, asigurii.du* 
li-se îndrumarea din par
tea comisiei muncii cultu
rale din comitetul sindi
catului",

■————-------------

Aceste lipsuri care ne 
îngreunează condițiile df 
locuit au fost aduse dț 
mai multe ori la cunoștin 
ța tovarășei Damian D. 
administratoarea taberei 
Dar. de fiecare dată, ei 
vorlește injurios și ame 
nință cu datul afară dii 
dormitoare.

Ge are de spus dJrec 
ția administrativă a corn 
binatului despre atitudini 
le acestei femei și despr 
felul cum ea se preocup 
de crearea de condiții op 
time de locuit nouă, cele 
ce muncim la furnale, oț' 
lării, laminoare etc. ?

UN GRUP
DE MUNCirOI
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CE AU SCOS LA IVEALĂ ALEGERILE U.T.M
In momentul de față 

se desfășoară adunările 
de dări de seamă și ale
geri în organizațiile Uniu
nii Tineretului Muncitor.

In anul acesta adunări
le de dări de seamă și 
alegeri au loc sub semnul 
istoricelor hotărîri ale 
Congresului al III-iea al 
P.M.R. și ale Congresu
lui U.T.M. !n Hunedoara 
se desfășoară cu entuziasm 
munca creatoare pen
tru traducerea în viață a 
acestor hotărîri. Dările de 
seamă prezentate în cele 
aproape 100 de adunări 
generale din secțiile com
binatului, au oglindit pri
mele rezultate ale acestor 
eforturi înflăcărate, mar- 
cînd o nouă creștere a ni
velului întregii munci 
U.T.M., a puterii de mo
bilizare a maselor de ti
neret pentru înfăptuirea

Miticii partidului.
Dezbaterile care au loc 

în organizațiile U.T.M. de
monstrează creșterea ni
velului politic și ideolo
gic al tinerilor, a spiri
tului lor de răspundere 
pentru îndeplinirea hotări- 
rilor partidului. Se remar
că o participare activă la 
dezbateri în cadrul cărora 
apar numeroase inițiative 
și propuneri.

Exemple de acest fel au 
constituit adunările orga
nizațiilor U.T.M. de la 
secțiile laminorul de 800 
mm., aglomerator, furnale 

chimic5-6, mecanică, 
etc., care au fost pregăti
te din vreme și cu răs
pundere. Dările de sea
mă, la alcătuirea cărora 
au fost atrași un număr 
mare de utemiști, au fost 
concrete și combatioe. Ele 
au analizat temeinic prin
cipalele probleme privind 
producția și munca edu
cativă desfășurată în rîn
dul tinerilor. In discuțiile 
adunărilor au fost aduse 
asemenea probleme, care 
preocupă colectivul cum 
sînt: îndeplinirea ritmică 
a planului, îmbunătățirea 
calității produselor, ridi
carea continuă a califică
rii tineretului. Activitatea 
organizațiilor de bază a 
fost discutată cu exigen-

Prin natura activității 
sale, colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni 
din cadrul sectorului tur
nătorii are menirea de a 
sprijini efectiv celelalte 
secții de bază ale combi
natului în mărirea produc
ției de fontă, oțel și lamina
te. In acest scop, colec
tivul de turnători a pus 
un accent deosebit pe mă
rirea producției, productivi 
tății muncii și reducerea 
prețului de cost al produ
selor turnate.

Redăm mai jos cîteva 
din realizările obținute pe 
această linie, în cele 10 
luni ale anului 1960.

aplicate 
roade
începutul a- 

conducerea
a

Măsurile 
au dat

încă de la 
nUlui curent, 
tehnico - administrativă 
sectorului a acordat o deo
sebită atenție punerii in 
practică a măsurilor teh- 
nico-organizatorice meni
te să contribuie la obține
rea de succese tot mai în- 
semnate fa producție. 

aseme-
unele

U.T.M., 
număr

șeîul 
și montaj 
I. nu nu- 

consultă 
U.T.M., 

atitudine

că nu se

chiar are o

pierderi 
de cîte-

Aceste 
insă cu

ță, într-un spirit critic 
constructiv, s-au făcut nu
meroase propuneri. Con
ținutul bogat al dezbate
rilor, eficacitatea lor 
practică și-au găsit ex
presia în măsurile concre
te luate în adunări

Adunările generale au 
scos la iveală de 
nea faptul că iu 
secții organizațiile 
deși cuprind un 
mare de tineri, totuși co
mitetele acestora, birourile 
și secretarii lor nu sînt 
consultați în rezolvarea 
diferitelor probleme pri
vind munca în secțiile res
pective. De pildă 
secției reparații 
tovarășul Mîică 
mai 
cu organizația 
dar 
indiferentă față de biroul 
și secretarul acesteia.

Este cunoscut faptul că 
laminorul blunting a cau
zat combinatului 
la prețul de cost 
va milioane lei. 
pierderi puteau fi 
mult reduse, dacă condu
cerea secției canaliza ac
tivitatea tinerilor spre, a- 
ceaslă problemă. Dar, con
ducerea secției și îndeo
sebi tovarășul inginer Șer- 
ban Nicolae, neluind în 
seamă sprijinul prețios pe 
care l-ar fi putut da or
ganizația U.T.M., a acțio
nat fără o consultare 
prealabilă cu aceasta. 
Așa se face că tot ce clă
dea organizația U.T.M., 
dărîma conducerea secției. 
Astfel, membrii brigăzilor 
de producție constituite pe 
schimburi, au fost schim
bați de nenumărate ori 
de pe un schimb pe altul. 
Ca urmare, desele reor
ganizări în loc să ducă 
la îmbunătățirea muncii, 
au fost în detrimentul 
producției. Și aceasta toc
mai din cauza că organi
zația U.T.M. acționa în
tr-un fel, îar conducerea 
secției în altfel. Situații 
similare s-au întîmplat și 
ia u.b.M. n, cocserie, 
oțelăria oeche, aer gaz și 
altele.

Dezbaterile adunărilor 
generale au scos la ivea-

Printre măsurile mai va
loroase se numără folo
sirea judicioasă a spa
țiului pe metru pătrat 
pentru turnare, aplicarea 
rețelei de turnare și a 
maselotajului, înlocuirea 
nisipului „doclin" cu nisip 
de la Cornești, schimba
rea vopselei refractare cu 
grafit etc,

O contribuție esențială 
la îmbunătățirea procesu
lui tehnologic în cadrul 
turnătoriilor au adus-o 
inovațiile și raționaliză
rile. Iată doar cîteva din
tre ele: „Armarea podu
rilor de turnare", „Meca
nizarea transportării nisipu
lui de sub cochile", „Pre
pararea mecanică a ames
tecului de formare", „Me
canizarea curățirii tuburi- 
lor de presiune în exte
rior" și altele. Acestea 
au contribuit la creșterea 
producției de piese turna
te. Astfel, au fost pro
duse peste plan 2 tone 
piese simple și mecanice 
din fontă, 118 tone piese 
din oțel, și cu 18 la sută 
ruil multe tuburi Prin 

*

lă că tineretul din combi
nat a colectat și predat 
o cantitate mare de fier 
vechi pentru oțelării. Cu 
toate acestea însă, multe 
organizații U.T.M. nu au 
reușit să-și îndeplinească 
obiectivele prevăzute în 
planurile lor de muncă, 
privind această acțiune pa
triotică. Astfel, deși tine
rii de la secțiile construc
ții metalice, pregătirea 
cărbunelui, bateria de cocs, 
mecanică etc au adunat 
cantități însemnate de me
tal, ei n-au reușit să le 
predea centrelor de colec
tare, deoarece nu li s-au 
asigurat mijloace de tran
sport. De exemplu o mare 
parte din metalul colectat 
a fost depozitat lingă li
niile de cale ferată, iar 
direcția transporturi.or n-a 
fost în stare să pună la 
dispoziție vagoane de 
C.F.R. '

In scopul asigurării în
deplinirii angajamentului 
ca pînă la sfîrșitul anului 
fiecare tînăr să colecteze 
100 kg. fier vechi, este 
necesar ca organele de 
conducere din combinat, 
să dea tot sprijinul tineri
lor privind transportul fie
rului vechi.

»♦

Adunarea utemiștilor 
de la C.T.C.

dinUtemiștii celor două organizații de bază 
cadrul serviciului control tehnic calitativ, au anali
zat zilele trecute, munca desfășurată de comitelui 
U.T.M. de la alegerile trecute și pînă în prezent.

Cu această ocazie a reieșit că tinerii controlori 
de la secțiile O.S.M. II, cocserie, furnale, lamino
rul de 800 mm. și de la alte secții, au obținut 
rezultate remarcabile in munca lor, contribuind la 
îmbunătățirea calității produselor. De asemenea ute
miștii de la C.T.C. au colectat 100 tone fier vechi 
și au prestat 950 ore muncă voluntară la construi
rea cuptorului Martin de 400 tone, evidențiindu-se 
în mod deosebit tinerii Bugu Constantin, Opriș Iulia, 
Mavridis Costas și alții. '

La adunare au luat ctțvîntul numeroși vorbitori 
printre care Manole Elefferie, inginer Niță 
Popa loan; care au făcut 
nite să ducă la ridicarea 
controlul tehnic calitativ.

I

metodelor noi 
și aplicarea ra- 
tehnologiei de 
colectivul sec-

reducerea consumurilor 
specifice de materiale, in
troducerea 
de muncă 
țională a 
fabricație, 
torului turnătorii a reali
zat o economie la prețul 
de cost în valoare de 
925.000 lei.

Un succes 
vului de aici 
și faptul că 
10 octombrie

al colecti- 
îl constituie 
la data de 

a.c. turnăto-

Din experiența 
colectivului turnătoriilor

xzv - * * X ** vVVX 
ria de fontă și-a realizat 
planul anual de producție 
pe 1960, iar pînă la 20 
noiembrie l-au realizat 
turnătoriile de tuburi, 
bronz și oțel.

Succesele obținute se 
datofesc pe de Altă parte 
întrecerii socialiste pe pro
fesii, la care au luat par
te un număr tot mai 
mare de muncitori și teh
nicieni, urmărind înrbună- 

calității produae-

10ZTNÂ MMStSA
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Un alt fapt negativ, ce 

a reieșit cu ocazia acestor 
adunări, este că unele bi
rouri ale organizațiilor de 
bază și comitete U.T.M. 
nu s-au preocupat cu des
tul simț de răspundere de 
pregătirea adunărilor. Așa 
se face că la distileria 
de gudroane participarea 
tinerilor la adunări a fost 
slabă. De pildă la orga
nizația nr. 4 frecvența a 
fost doar 59 la sută din 
totalul utemiștilor, la or
ganizația de bază nr. 3 a 
fost o participare de 60 
la sută, iar la organiza
ția nr. 1 de 56 la sută.

blau sau pregătit 
și utemiștii de la lami
norul de 650 mm. pentru 
acest eveniment. Aici din 
necunoașterea prevederilor 
statutului U.T.M. a fost 
ales în organul de condu
cere, un tînăr care abia a 
fost primit în rîndul ute
miștilor, neconfirmat de 
biroul comitetului orășe
nesc U.T.M.

Adunările generale au 
scos la iueală uriașa for
ță a tineretului, dornic să 
contribuie, alături de vîrst- 
nici, la îndeplinirea și de
pășirea mărețelor sarcini 
ce stau în fața siderurgiș- 
tilor.

loan, 
o serie de propuneri me- 
activității U.T.M. de la

DAN PIGHIU
corespondent voluntar

lor. Din rîndul lor s-au 
ridicat la titlul de frun
tași turnătorii din echi
pele conduse de tovarășii 
Mitusis Nicolae, Harap* 
ciuc loan, și Răducanu 
Grigore; maiștrii Topor 
Petru; Balint Alexandru, 
Păcuraru loan și alții.

Faptul că muncitorii din 
sectorul turnătorii lucrea
ză Încă de pe acum la 
nivelul sarcinilor din 
nul viitor, face ca pînă la 

a-

sfîrșitul anului I960 să 
mai producă peste planul 
anual, 500 tone tuburi, 
2.000 tone piese de fontă, 
180 tone piese de oțel și 
10 tone piese de bronz.

Cifrele de plan 
pe 1961 sînt 
mobilizatoare

(Eu ocazia consfătuirii 
de producție care »>a țj>

Calitatea produselor 
sarcină permanentă

O imagine de ansam
blu asupra activității des
fășurate de întreg colec
tivul de oțelari de la sec
ția I-a a combinatului, îți 
poți face răsfoind dosa
rele și registrele serviciu
lui de planificare și nor
mare. Aici, cum s-ar zice, ■ 
găsești la zi, situația tu
turor realizărilor și îți dai 
de îndată seama în ce di
recție este îndreptată pre
ocuparea de căpetenie a 
oțelarilor : sporirea produc
ției de metal, reducerea 
sub cifra admisă a rebu
tului, sau îmbunătățirea 
calității oțelului.

Deși, au obținut unele 
succese, oțelării nu au 
făcut însă pînă în pre
zent totul în îmbunătăți
rea calității oțelului ce îl 
expediază către laminorul

O soră 
de caritate 

conștiincioasă
Intimplarea a făcut ca 

să fiu internat în secția 
chirurgie — salonul nr. 1 
— a spitalului unificat, 
încă de la început am 
observat din partea sorei 
de caritate, tovarășa Paula 
Pondea, un interes și o 
grijă deosebită față 
bolnavi. Cu 
bolnavi, 
menește, 
mos iar 
mentelor 
bolnavul 
deplin 
are.

Noi, 
ferinzi 
încredințat, îi mulțumim 
pentru eforturile pe care 
le depune în însănătoșirea 
noastră și pentru felul 
cum știe să se comporte 
cu toți bolnavii și dorim 
ca exemplul ei să fie ur
mat și de celelalte tova
rășe care au sarcina de a 
îngriji sănătatea oameni
lor muncii.

FARCAȘ 1OAN 
laminorist

de 
fiecare dintre 
se poartă o- 
oorbește fru- 
timpul trata- 
străduiește ca 

să nu simtă pe 
durerile pe care le

ea 
le 
în 
se

cei care sîntem su
in salonul ce i s-a

sec-

au
au

nut zilele trecute ia secto
rul turnătorii, colectivul 
de muncitori a primit cu 
multă satisfacție cifrele de 
plan pe anul viitor. Com
parativ cu anul curent, 
ei vor produce mai mult, 
după cum urmează : piese 
de bronz cu 10,5 la sută, 
piese de fontă cu 26 la 
sută și tuburi cu 20 la 
sută. Productivitatea mun
cii urmează să crească cu 
13 la sută pe întreg 
torul.

In dezbaterile ce 
avut loc, turnătorii 
subliniat caracterul mobi
lizator al noului plan de 
producție. In sprijinul a- 
cestuia se află planul de 
măsuri tehnico-organizato- 
rice care urmează să fie 
aplicate încă de la începu
tul lunii decembrie 1960. 
El cuprinde printre al
tele : introducerea unei 
mașini de uscat nisipul, 
a unui fierăstrău mecanic 
pentru tăierea maselotelor, 
amenajarea unui laborator 
rapid și altele.

Analizînd temeinic po
sibilitățile tehnieO'SitC'

de 800 mm. De exemplu, 
în trimestrul III al aces
tui an, la O.S.M. I s-au
rebutat 3.163 tone oțel. 
In loc ca pierderile de
oțel să fie recuperate în
luna octombrie — cum era 
și firesc — rebutul a
mai crescut cu încă 1,2 
la sută peste cifra admisă. 
Din păcate, calității oțelu
lui nu i s-a acordat cea 
mai mare atenție, ea ne- 
avînd un caracter organi
zat și permanent, desfă- 
șurîndu-se dese ori mai 
mult sporadic, fără o stu
diere temeinică în preala
bil a celorlalți factori ai 
procesului tehnologic care 
concură la ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a ca
lității.

Intrebuințînd, nu de pu
ține ori, în procesul de 
producție, lingotiere uzate, 
gudron de calitate neco
respunzătoare, iar sus pe 
platforma cuptoarelor Mar
tin echipele de oțelari și 
maiștri nerespectînd în
tocmai timpul de afînare, 
dozare (topirea efectuîndu- 
se cu carbon sub limită) 
și făcîndu-se evacuări de 
șarje prea reci a dus la 
obținerea unor lingouri de 
oțel cu crăpături și suflu
ri la suprafață, ceea ce 
a făcut să crească re
butul după laminare. Iată 
așadar, că în luna octom
brie a.c. la laminorul de 
800 mm. rebutul după la
minare a fost de 408 tone

■M

Muncă și
Odată înființate, între 

brigăzile de muncă patrio
tică de la laminorul de 
800 s-a pornit o vie și 
însuflețită întrecere care 
a mobilizat zeci de tineri 
dornici de muncă și puși 
întotdeauna pe fapte mari. 
In acest sens, merită a 
fi subliniate eforturile pe 
care membrii brigăzilor de

riale și avînd la bază ex
periența acumulată în a- 
cest an, muncitorii, tehni
cienii și inginerii din sec* 
torul turnătorii și-au luat 
angajamentul să îndepli
nească planul pe 1961 in 
11 luni și să realizeze o 
economie la prețul de 
cost în valoare de 500.000 
lei.

Pentru asigurarea înde
plinirii planului de pro
ducție, turnătorii vor pune 
mare preț pe extinderea 
întrecerii socialiste pe 
profesii, mărirea număru
lui de inovații și rațio
nalizări, extinderea micii 
mecanizări și reducerea 
consumurilor specifice pe 
tona de piese turnate. In 
acest sens, conducerea teh
nică a combinatului are 
datoria să-și îndrepte
tențfa și spre sectorul 
turnătorii pentru a ajuta 
pe muncitori în aplicarea 
măsurilor ce și le-au pro
pus. In felul acesta co
lectivul de la turnătorii va 
putea să se achite cu cin
ate de noile sarcini pri
mite pentru inul I9€l.

a-

cele 
exemple: 12 octonv 
a.c., șarja 14.186 a 
după laminare 35 
rebut; la fel în ziua

oțel calmat și necalmat. 
De asemenea, la ambele 
laminoare în cadrul gru
pului Peștiș s-a rebutat 
circa 150 tone oțel produs 
de colectivul secției O.S.M. 
I.

Semnificativ în ceea ce 
privește munca în salturi 
a oțelurilor, sînt și 
două 
brie 
avut 
tone 
de 26 octombrie a.c. din 
șarja 14.340 au fost re- 
butate 13 lingouri de oțel 
(avînd sufluri).

Față de cele sesizate 
s-au luat unele măsuri, 
printre care și aceea de 
a se retopi din nou oțe
lul rebutat, însă au apă
rut cheltuieli suplimentare 
care au încărcat nejusti
ficat prețul de cost pe 
tona de oțel în luna oc
tombrie a.c. cu 13,69 kg- 
dolomită, cu fontă lichidă 
în valoare de peste 70 lei 
pe tonă etc.

Ga urmare a celor ară
tate, este necesar ca, con
ducerea tehnico-adminis- 
trativă și organizația de 
bază P.M.R. din secția 
O.S.M. I, să ia măsuri 
concrete în vederea îm
bunătățirii calității oțelu
lui — astfel ca în cen
trul preocupării oțelarilor 
să stea această problemă.

răsplată
muncă patriotică le-au de
pus în colectarea celor 
3.363 tone fier vechi — 
cu 2.683 tone mai mult 
față de angajamentul ini
țial — sprijinul multila
teral pe care ei l-au dat 
la construcția noului cup
tor Martin de 400 tone și 
la introducerea conductei 
magistrale Boș-Hunedoara, 
precum și ajutorul prețios 
pe care l-au dat munci
torilor gospodăriei agri
cole de stat din Bîrcea 
Mică in executarea la 
timp a lucrărilor agricole 
de vară.

Meritul deosebit pentru 
toate acestea, revine de
opotrivă tuturor brigăzi
lor de muncă patriotică 
din această secție. Se cu
vine însă a fi subliniată 
contribuția membrilor bri
găzii condusă de comunis
tul Alupoaie Constantin 
care a strins peste 880 
tone fier vechi și a efec
tuat in cursul anului 7.200 
ore muncă voluntară, pre
cum și a brigăzilor de 
sub îndrumarea tovarăși
lor Ionescu loan și Radu 
Virgil.

Munca harnicilor tineri 
a fost pe deplin răsplătită. 
Unii tineri ca Ionescu 
loan, au fost răsplătiți cu 
o excursie în R.P. Bulga
ria, Mureșan Vasile cu 
obiecte in valoare de 200 
lei, iar comitetul U.T.M. 
de secție cu obiecte în 
sumă de 500 de lei ți e- 
chlpament pentru echipa 
de volei

P. MIHA1
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Krai Lupeni a întrecut Corvlnul cu 3-0 f■*•••
PRIN TELEFON) Pe un 

timp cu totul nefavorabil 
pentru o competiție spor
tivă, s-a .disputat jocul de 
fotbal dintre echipele Mi
nerul Lupeni și Corvinul 
Hunedoara In timpul jo
cului a nins iar vîntul a 
bătut tare, în rafale, te
renul fiind plin de apă 
ceea ce a îngreunat mult 
jocul. Dar cei aproxima
tiv 6.000 de spectatori — 
din care peste 1,000 ve- 
niți de la Hunedoara — 
au stat pînă în ultimul 
minut de joc.. Spectatorii 
din Lupeni au avut insă 
satisfacția de a aplauda 
victoria meritată a echi
pei lor la un scor conclu
dent : 3—0.

. Formațiile Minerul: 
Kiss — Plcv, Coman, Dan 
II — Mihăilă,. Mihaly, 
Cucii, Nisipeanu, Szoke, 
Țurcan, Crăiniceanu.

Corvinul : Nebela — 
Coiciu, Nacit, Tătarii — 
Popescu, Molnar — Con- 
stantinescu, Anton, Zapis, 
Pop, z'ani.a.

A arbiirat Martin Emil 
(București).

De la început timp de

Campionatul orășenesc
' Odată cu disputarea eta

pei a VTI-a s-a încheiat 
prima parte a campiona
tului orășenesc de fotbal. 
Unele lipsuri, ivite la în
ceput, au fost eliminate 
pe parcurs și se poate 
spune fără teama de a. 
greși că, 'cel" puțin ftînă 
acum, .campionatul orășe
nesc a fost mai bine or
ganizat decît în anii tre- 
cuți. Și. valoarea echipe
lor participante este mai 
ridicată. O scurtă trecere 
îț.; revistă a clasamentu
lui, întocmit după rezul
tatele .omologate confirmă 
aceasta. Intre echipele 
clasate pe primul loc și

- 1 Bluming
2 A'.'S.A.'

■ 3 Mureșul
4 Energetic
5 Mecanic șef
6 Siderurgia
7 I.C.S.H. Gălan
8 Șantierul .

Juniorii pe primul loc
. 'In campionatul regional, 

■ rezervat echipelor de .ju
niori echipa Corvinul Hu
nedoara are o comportare 
meritorie. Jttcînd. cu mul
tă seriozitate și dragoste 
pentru culorile ■ clubului,

Critica a fost justă...
Răspiihzînd la articolul 

„Voleiul — o problemă" 
consiliul asociației Corvi- 

> nul subliniază că îutr-ade- 
. văr echipa de volei fe

minină nu a susținut nici 
■■ un joc amical la Hune
doara în perioada la 
care se refera articolul 

• publicat în ziarul nostru. 
. Ațtalizînd această situație, 

într-o ședință, consiliul a- 
. soeiației a hotărît să or

15 minute Minerul atacă 
susținut și chiar în minu
tul 8 are ocazia de a în
scrie. Apoi hunedoreaii be
neficiază de o lovitură li
beră de la 20 de metri pe 
care a executat-o Zapis 
dar Zanca se afla in of
said. Imediat Nebela se 
remarcă plonjînd în pi
cioarele lui Turcan res- 
pingînd balonul pînă la 
Szoke care șutează spre 
poartă dar de data aceas
ta Nebela reține. In tot 
acest timp Corvinul nu 
acționează decît foarte 
ușor. Ei inițiază cîteva fa
ze de atac dar numai 
pînă la careul de 10 me
tri.

Primul gol se înscrie în 
minutul 25 cind arbitrul 
acordă prea ușor o lovi
tură liberă sancționîndu-1 
pe Nacu pe motiv că a- 
cesta s-ar fi sprijinit de 
adversar în lupta pentru 
balon. Lovitura liberă este 
executată de către Szoke 
care trage pe iîngă zid 
și marchează : f—0. Pînă 
la sfîrșitul primei reprize 
Corvinul are ocazia de a 
egala prin Constantinescu 

cea de pe locul 6 este o 
diferență doar de 3 punc
te. Clasamentul exprimă 
just valoarea echipelor. 
Nesatisfâcâtor s-a compor
tat pînă acum echipa Șan
tierul care nu a cîștigat 
nici un joc.

Rezultatele din etapa a 
Vil a sjnt următoarele : 
Bluming — Mecanic șef 
2—0, Energetic — Șantie
rul 3—0, Mureșul Siderur
gia 1-0, A.S.A. — I.C.S.H. 
Călan 5—2.

In urma rezultatelor o- 
mologate clasamentul cam
pionatului orășenesc de 
fotbal după prima parte 
are următoarea înfățișare:

7 4 2 1' 14: 8 10
7 5 0 2 19:13 10
7 4 1 2 14: 7 9
7 4 12 10: 9 9
7 4 1 2 14: 7 8
7 3 13 11:11 7
7 0 1 6 4:18 1
7 0 1 6 2:16 1 

juniorii au cîștigat toate 
întîinirile de pînă acum. 
După epuizarea etapelor 
programate în tur, junio
rii httnedoreni au satisfac
ția de a fi în fruntea cla
samentului.

ganizeze mai multe com
petiții pentru echipa de 
vc.lei.

Drept rezultat, voleiba
listele hunedorene au și 
susținut duminică — după 
o lungă perioadă de stag
nare — primul joc. Este 
un răspuns cît se poate 
de autocritic.

Așteptăm și răspunsul 
clubului sportiv Corvinul. 

care a șutat puternic dar 
Kiss a reținut.

Imediat la reluare, mai 
precis în minutul 47 Mi
nerul majorează scorul. 
Cucu, la o centrare a lui 
Crăiniceanu înscrie cu ca
pul un gol foarte frumos.

Jocul este oarecum la 
dispoziția echipei gazde. 
Ei practică un joc mai 
bun, acționează mult mai 
rapid fiind aproape tot 
timpul la minge înaintea 
adversarilor. Ca urmare ei 
înscriu și cel de a! treilea 
gol la o fază în care apă
rarea huneclorenilor s-a 
bîlbîit: Popescu și Nacu 
ezită să intervină să de
gajeze balonul ; de aceas
tă neatenție profită Szoke 
care pasează la Cucu și 
acesta marchează: 3—0.

Pe marginea comportării echipei Corvinul
Prima fază a competi

ției de box dotată cu Cupa 
Federației de specialitate 
s-a terminat Echipele cla
sate pe primele locuri în 
serii vor începe întrecerea 
pentru cîștigarea trofeului 
iar celelalte „consolîndit- 
se“, continuă să se pre
gătească pentru alte com
petiții. Vom încerca să a- 
nalizăm pe scurt compor
tarea echipei Corvinul Hu
nedoara.

Pornind de la faptul că 
participau pentru prima 
oară la o competiție de a- 
semenea amploare și că 
lotul a fost de valoare 
modestă, se poate spune 
că pugiliștii hunedoreni au 
avut o comportare merito
rie. Ei au cîștigat o în- 
tîlnire cu selecționata Tîr- 
gu, Mureș, au obținut două 
rezultate de egalitate și 
au pierdut 3, Surprinzătoa
re este doar înfrîngerea 
suferită în fața boxerilor 
de la Dinamo Oradea, în 
partida de la Hunedoara 
(în jocul de la Oradea c- 
chipele și-au împărțit 
punctele);

Cu siguranță că rezul-

P
La Budapesta s-a dis
putat întîlnirea ami
cală de fotbal dintre 
reprezentativele R. P. 
Ungară și Austria. 
Fotbaliștii maghiari 
au cîștigat cu scorul 
de 2—0 (0—0).

întîlnirea dintre re
prezentativele de tine
ret a revenit austrie
cilor cu scorul de 
3—2.

■*- In cadrul prelimina
riilor campionatului 
mondial de fotbal, la 
Atena s-a disputat 
jocul dintre echipele 
Greciei și R. F. Ger
mană. Echipa Germa
niei federale a învins 
cu scorul de 3—0.

Echipa hunedorenilor a 
acționat destul de slab, ac
țiunile lor n-au fost finali
zate așa cum s-a întîm- 
plat cu U. T. Arad. Înain
tașii nu au putut să se 
descurce în fața apărării 
adverse pierzînd majorita
tea mingilor. Atacurile 
pornite nu au constituit 
un pericol pentru poarta 
apărată de Kiss. Pentru 
mulți această infrîngere 
suferită la un scor cate
goric 3—0 in fața echipei 
din Lupeni după jocul bun 
făcut în compania echipei 
U.T.A., va părea de ne
explicat. Singura explica
ție este că la Lupeni echi
pa Corvinul nu a jucat 
nici pe departe ca în par
tida amintită.

M. E.

țațele puteau fi și mai 
bune. Au intervenit însă 
'cîțiva factori .negativi: 
lipsa unui antrenor, fapt 
ce a făcut ca boxerii să 
intre în concurs nepregă
tiți și apoi —• ne prezen
tarea unei echipe comple
te, a dus la pierderea unor 
puncte prețioase.

După sosirea antreno
rului Eugen Fiiresz lucru
rile s-au schimbat. El a 
condus îndeaproape pregă
tirile echipei hunedorene. 
Rezultatele obținute în ul- 
timile două întîlniri con
firmă seriozitatea cu care 
conduce antrenamentele 
Eugen Fiiresz și ne fac 
să credem că nu peste 
mult timp pugiliștii hu
nedoreni se vor afirma pe 
deplin. Pentru aceasta 
însă, mai sînt necesare 
unele măsuri. Cea mai 
urgentă este completarea 
echipei cu noi elemente de 
valoare, capabile să facă 
față unor întîlniri de in
teres republican.

In cele 6 întîlniri ale 
concursului cei mai buni 
oameni ai echipei au fost 
fără îndoială Ichim Ni-

--------------- ♦♦♦♦---------------- -

e s c u r
•%. Partida de fotbal Di

namo București —Pe
trolul, dîn etapa a 12- 
a campionatului cate
goriei A, se va des
fășura luni pe stadio
nul „Republicii" cu 
începere de la orele 
16 și nit pe stadio
nul Dinamo, așa cum 
inițial fusese anuijțat. 
Echipa maghiară de 
fotbal Pecsi-Dozsa își 
continuă turneul în 
țară, întîinind sîmbătă 
la ora 14,30 pe sta
dionul Dinamo din 
Capitală echipa Rapid 
București. Feroviarii 
au învins cu 3—0.
In zilele de 23 și 25 
noiembrie echipa so-

885

...cu prilejul unui con
curs de atletism desfășu
rat la Canton atletul Cert 
Cia-ciun a stabilit un nou 
record al R.P. Chineze în 
proba de 100 m plat cu 
timpul de 10,3. Vechiul re
cord era de 10,4.

...în prima rundă a tur
neului internațional de șah 
de la Leningrad s-au în
registrat rezultatele : Gips- 
lis — Borisenko I—0, Di
ffer — Mikenas 0—1, Un- 
zicker — Pietsch 1 —0, 
Nei — Doda 1—0.

...selecționatele de volei 
ale R.S.F.S. Ruse au ju
cat la Pekin cu reprezen
tativele orașului. In am
bele întîlniri victoria a 
revenit oaspeților cu sco
rul de 3—2.

= CATEGORIA A
REZULTATE TEHNICE

Știința Timișoara — C.S.M.S. Iași 3—2 (3—1)
Progresul — Farul 1—0 (0—0)
Știința Cluj — C.C.A. 1—5 (1—2)
Minerul — Corvinul 3—0 (1—0)
U.T.A. — Steagul roșu 3—0 (3—0)
Dinamo București — Petrolul' (amînat)
Dinamo Bacău — Rapid (amînat)

CLASAMENTUL:
1 C.C.A. 1 12 9 0 3 36:19 18
2 Dinamo București 11 7 3 1 21: 9 17
3 UT. Arad 12 7 1 4 23:16 15
4 Petrolul 11 5 4 2 ’20:12 14
5 Dinamo Bacău 11 6 0 5 21:17 12
6 Progresul 12 4 4 4 19:22 12
7 Minerul 12 6 0 6 19:24 12
8 Rapid 11 3 5 3 13:12 11
9 Steagul roșu 12 5 1 6 21:20 11

10 Știința Cluj 12 5 1 6 23:26 11
11 Corainul 12 4 2 6 16:23 10
12 C.S.M.S. Iași 12 3 2 7 20:26 8
13 Știința Timișoara 12 3 1 8 18:29 7
14 Părui 12 2 2 8 17:32 6

colae, Tudor Nicolae și 
Safciu loan. Făcînd dova
da unei bune pregătiri și 
a unei voințe extraordina
re, atunci cînd au avut 
adversari de valoare, a- 
ceștia au adus puncte pre
țioase echipei. Gheorgheo- 
ni Mihai n-a putut să-și 
pună în valoare talentul 
său deoarece de multe 
ori nu a avut adversar. 
El a cîștigat toate întîl- 
nirile fie prin abandonarea 
adversarilor, fie prin ne- 
prezentarea acestora.

în concluzie trebuie să 
subliniem atenția pe care 
conducerea clubului spor
tiv Corvinul o acordă în 
ultimul timp secției de 
box. Noul președinte al 
secției Berghian Teodor 
—■ un vechi animator al 
sportului din orașul nos
tru — și-a manifestat do
rința ca împreună cu con
ducerea tehnică să iacă 
din lotul de box Corvi
nul o echipă puternică bi
ne pregătită, capabilă să 
susțină întîlniri eu ferraa- 
ții de primă categorie.

M. N. '

Ultima etapă
Rapid — U.T.A.
Știința Timișoara — Minerul
Corvinul — C.S.M.S. Iași
Steagul roșu — Dinamo București
C.C.A. — Dinarno Bacău
Farul — Știința Cluj
Petrolul — Progresul

t
vietică de fotbal Mol
dova Ctiișinău va juca 
la Cluj cu Știința și, 
respectiv, la Gîmpia 
Turzii cu Ind. Sîrmei.

Pentru data de 11 de
cembrie, echipa de fot
bal Diaamo Bucureș
ti a fost invitată să 
susțină un meci în 
Italia. Orașul și nu
mele adversarului, vor 
fi publicate ulterior.

-w- Echipa femenină de 
volei A.S. Corvinul a 
jucat ieri la Petroșa
ni în compania echi
pei Știința din locali
tate. Victoria a reve
nit studentelor cu sco

rul de 3—1.

CATEGORIA B
Seria l-a

REZULTATE TEHNICE
Flacăra Moreni — Met. Tîrgoviște 2—4 
S.N.M. Constanța —Dinamo Suceava 2—0 
Foresta, Fălticeni — Rulmentul Bîrlad 5—0 
Rapid Focșani — Dinamo Galați 1 — 1 
Poiana Cîmpina — Steaua roșie Bacău 5—0 
Prahova Ploiești — C.F.R. Pașcani 2—2 
Unirea Iași — C.S.M. Brăila 0—0

Etapa viitoare (27 noiembrie)
Metalul Tîrgoviște —C.S.M. Brăila 
Unirea Iași — Foresta Fălticeni 
Dinamo Galați — Prahova Ploiești 
Poiana Cîmpina — S.N.M. Constanța 
C.F.R. Pașcani — Dinamo Suceava 
Rulmentul Bîrlad — Flacăra Moroni 
Steaua roșie Bacău — Rapid Focșani

S e r i â a H-a
REZULTATE TEHNICE

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

Etapa viitoare (27 noiembrie)
Dinamo Obor — Gaz Metan Mediaș 
Știința Craiova — Dinamo Pitești 
Știința București — Chimia Făgăraș 
Drubeta Tr. Severin — C.S.M. Sibiu 
Tract. Or. Stalin — Metalul București 
Chimia Govora — C.S. Craiova 
G.F.R. Roșiori — A. S. Acad. Militară
Seria a ISI~a

REZULTATE TEHNICE
Ind. Sîr. C. Turzii — Recolta Cărei 4—0 
Arieșul Turda — G.F.R. Timișoara 1—2 
G.S.M. Reșița — Aurul Brad 2—0 
Dinamo Săsar — Voința Tg. Mureș 3—0 
Gloria Bistrița — A.M.E.F.A. 2—2
G.S. Oradea — C.S.M. Cluj 3—2 
Jt’ul Petroșani — C.S.M. Baia Mare 0—0

Etapa viitoare (27 noiembrie)
Gloria Bistrița — Dinamo Săsar 
C.S.M. Baia .Mare — Ind. Sîr. C. Turzii 
C.S.. Oradea — Recolta Caret 
C.S.M. Cluj —'C.S.M. Reșița 
Jiul Petroșani — Voința Tg. Mureș 
A.M.E.F.A. — C.F.R, Timișoara 
Aurul Brad — Arieșul Turda
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