
ANUL XI — Nr. 887 LUNI 28 NOV. 1960 4 pagini 20 bani

Productivitatea a crescut 
cu 2 tone pe oră

Uaz metan în locuințele din O.M. j
Muncitorii din cadrul șantierului instalații — 

l.C.S.H. grăbesc ritmul lucrărilor în vederea intro
ducerii gazului metan în locuințele oamenilor mun
cii din O.M. Brigăzile conduse de tovarășii Grigo- 
ruț Vasile, Saramet Alexandru, Linca losif și Da
mian Munteanu au executat instalația exterioară și 
interioară la blocurile tip A, B, E, și D, in propor
ție de 50 la sută, iar tovarășii Pascu Xicolae, 
Sandu Ion, Jiroveanu Ștefan, Farkaș Petru, Melinte 
Filimon împreună cu Bala Francisc, Ghizer Otto și 
Simonis Mihai de la I.G.O. au terminat instalația 
interioară și exterioară la un număr de 7 blocuri 
tip I.R.P.

Pînă la data de 26 noiembrie a.c., în ciuda 
neaprovizionării la timp cu fiținguri, rubineți, ar
zătoare și alte materiale, harnicii instalatori sub în
drumarea maistrului Cleju Dumitru si a inginerului 
Iancu Zeno au reușit să introducă gazul metan 
într-un număr de 12 apartamente, iar pînă la sfîr- 
șitul lunii viitoare ei îl vor mai introduce în alte 
30 de apartamente.

Angajamentul se concretizează
La inițiativa pornită de 

colectivul de muncă de la 
laminorul de 650 mm. au 
răspuns și furnaliștii de 
la secția l-a a combina
tului care în perioada 20 
noiembrie — 31 decembrie 
și-au propus să realizeze

.... .......... .......................... .......

Comemorarea lui L. N. Tolstoi
In cadrul marilor aniversări recomandate de 

Consiliul Mondial al Păcii, în întreaga țară au avut loc 
manifestări culturale cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de la moartea lui Lev Mcolaevici Tolstoi.

Consiliul orășenesc A.R.L.U.S. Hunedoara a or
ganizat joi după-amiază la teatrul nou o conferin
ță despre viața și opera marelui scriitor rus. După 
conferință a urmat procesul literar al romanului 
„Ana Karenina", de L. N. Tolstoi.

Sarcinile planului pen
tru anul viitor au fost 
discutate de către mun
citorii din secția turnă
torie de fontă zilele tre
cute, la 15 noiembrie. 
Au participat la discu
ții, au luat cuvîntul și 
s-au angajat să-și înte
țească eforturile in sco
pul unei producții spo
rite și de calitate su
perioară mulți dintre 
șefii de echipe de la for
mare și cubilouri, ma
caragii, 'încărcători etc.

Caracteristic pentru 
munca turnătorilor, așa 
cum se desfășoară ea 
astăzi, este modul su
perior în care fiecare to
varăș din secție își înțe
lege îndatoririle. De la 
angajamente cu caracter 
oarecum general, care 
priveau mai mult disci
plina in producție și 
altele de mai mică im
portanță, turnătorii și-au 
propus angajamente se
rioase, concrete, de cea 
mai mare importanță. 
Acesta este meritul mun
cii stăruitoare zilnice 
duse de Către biroul or
ganizației de bază (se

încă 2.000 tone fontă pes
te sarcinile de plan. In 
cele 6 zile care au tre
cut de cînd s-au alăturat 
inițiativei amintite la fur
nalele 1, 3, 4, au fost e- 
laborate 312 tone fontă i 
peste sarcinile de plan. I

PLANUL IN DEZBATEREA 
COLECTIVULUI

cretar tovarășul Pop 
Gheorghe) și al fiecărui 
comunist în parte. O ac
țiune de cunoașterea a- 
mănunțită a sarcinilor 
de plan a dus-o in ul
tima perioadă de vreme 
și comitetul sindical de 
secție (președinte tova
rășul Zlătior Anton). As
tăzi fiecare muncitor din 
turnătorie, secție care 
și-a îndeplinit nu de 
mult planul anual știe 
ce îndatoriri îi revin în 
anul 1961, care este par
tea sa de contribuție pe 
care va trebui s-o ducă 
la bun sfirșd.
Iată angajamentele sec

torului luate în cadrul 
ședinței la care au par
ticipat peste 400 de to
varăși : 150.000 lei eco
nomii la prețul de cost; 
piese de bună calitate; 
rebutul sub cifra admi
să ; Creșterea producti
vității muncii cu 4 la 
sută. In afară de aces
tea cea mai importantă 
dintre prevederile pe ca-

Colectivul de muncă de 
la laminorul de 800 mm., 
în cadrul întrecerii socia
liste pe care o desfășoa
ră cu succes pentru spo
rirea producției de lami
nate finite, obține realizări 
tot mai importante. Spre 
exemplu, între 1 ianuarie 
— 30 octombrie 1960, 
muncitorii, tehnicienii și 
inginerii ce deservesc a- 
cest agregat au laminat 
în contul angajamentului 
anual 14.015 tone de oțel,

re turnătorii sint hotă- 
riți să le îndeplinească 
— angajament propus — 
atunci cînd au discutat 
sarcinile planului de 6 
ani și reînnoit cu pri
lejul ședinței din 15 no
iembrie — este de a 

se 
de 

nu-

sint

realiza planul șesenal 
cu 6 luni mai de vreme. 
Aceasta însemnează că 
in viitorii 6 ani turnă
torii vor trebui să 
achite de obligațiile 
producție anuale în 
mai 11 luni.

Toate cele arătate 
angajamente de mare 
răspudere și importanță. 
Faptele in muncă ale 
turnătorilor, realizările 
lor din acest an sint o 
garanție puternică a vic
toriilor lor din anul 
1961. De pildă, turnă
torii de fontă au rapor- 

iar prețul de cost a fost 
redus cu 583.200 lei.

De remarcat în munca 
laminatorilor este și acest 
fapt semnificativ: numai 
după reparația planificată 
avută în luna aceasta, 
pînă în ziua de 23 noiem
brie a.c. au dat peste plan 
3.076 tone laminate. A- 
ceasta a fost posibilă în 
urma creșterii indicilor de 
utilizare cu 2 tone pe oră 
față de planificat.

Dar 
nu
de

tat pînă astăzi depăși
rea cu mult a cifrei e- 
conomiilor pe care și le- 
au propus să le reali
zeze. Dacă angajamentul 
inițial a fost de 300.000 
lei, el a fost reînnoit în 
cinstea Congresului par
tidului, în cinstea zilei 
de 23 August, a zilei 
de 7 Noiembrie și celui 
de-al rV-lea Congres al 
sindicatelor, ajungîndu- 
se la 489.000 lei. ~ 
turnătorii găsind 
meroase posibilități 
folosire a rezervelor in
terne și străduindu-se să 
lucreze ca adevăraii gos
podari au înscris in con
tul economiilor aproape 
890 MO lei. Alături de 
îndeplinirea planului a- 
nual înainte de termen, 
aceasta este inr.ă un 
fapt caracteristic din ac
tivitatea secției turnăto
ria de fontă.

Cei care au făcut po- turnătorul Crec loan
sibile aceste succese sint printre cei mai
deosebit de grăitoare buni.
sînt oamenii harnici ca- E. M.

Pe platforma noii oțe- 
lării Martin din combina
tul siderurgic Hunedoara 
domnește în permanență o 
atmosferă de muncă însu
flețită, avîntată.

Din cabina modernei 
mașini de șarjare pe care 
lucrează, macaragiul Gol- 
hon Gheorghe zorește pe 
topitori să-i cedeze locul 
(lui și mașinii) la încăr
carea unui cuptor.

Plenara 
comitetului 

orășenesc de 
partid

Zilele trecute a avut loc 
plenara comitetului orășe
nesc de partid. Cu aceas
tă ocazie a fost analizată 
problema îndeplinirii pla
nului de producție pe anul 
1960 în combinat și I.G.S. 
Hunedoara.

Cele două referate au 
fost prezentate în fața co
mitetului de către repre
zentanții direcțiilor tehni
ce a combinatului respec
tiv a l.C.S.H.

La discuții au luat par
te numeroși tooarăși, care 
în cuvîntul lor au scos în 
evidență succesele obținu
te de către siderurgiști și 
constructori în îndeplini
rea și depășirea sarcinilor 
de plan, făcînd în același 
timp numeroase propuneri 
privind traducerea în via
ță a cifrelor de plan pe 
anul 1961 în cele două 
mari întieprinderi din o- 
rașul nostru.

Comunistul Nistor Ioan, 
șef de echipă la noua sta
ție de concasare, cal car- 
cocs, este unul dintre mun
citorii care obț'i: cele 
mai frumoase realizări in 
muncă.

In fotografia alăturată, 
el verifică atent instala
ția de la banda de ali
mentare la aglomerat au- 
tofondant.

re lucrează în diferite 
compartimente de mun
că. S-a situat încă oda
tă pe un loc fruntaș in 
întrecere echipa de for
matori condusă de co
munistul Mitusis Nico- 
lae. In același timp bri
gada de tineret de care 
răspunde tovarășul Nagy 
Ioan a înscris la rîndul 
său realizări dirure cele 
mai frumoase. In cadrul 
acestei brigăzi lucrează 
cu hărnicia de totdeau
na tovarășii Danca Vio
rel, Ferentz Ladislau și 
alții. Macaragista Mer- 
lea Emilia este aprecia
tă pentru conștiinciozi
tatea ei, iar macaragiul 
Pascu Nicolae, candidat 
de partid, e un exemplu 
de stăruință, pricepere 
și dragoste de muncă. 
La cubilouri lucrează cu 
mult spor șefii de echi
pă Filker Samoilă și 
Văleanu Petru, iar din
tre încărcători se disting 
utemistul Sotea Gheor
ghe și Vlădău Vasile. 
In muncile auxiliare zi
darul Knuft Ștefan și

Cheia succeselor — 
organizarea superioară a 

muncii pe șantier
încă de la începutul a- 

cestui an de producție, 
colectivul de muncă al 
șantierului nr. 4 de con
strucții civile și-a con
centrat efortul în direcția 
reducerii consumului spe
cific de materiale, îmbu
nătățirii calității lucrărilor 
și scurtării termenelor de 
dare în folosință a obiec
tivelor social-culturale.

Datorită unei mai bune 
organizări a muncii, cît 
și a punerii în practică a 
mai multor măsuri tehnico 
organizatorice, constructo
rii au reușit să îndepli
nească planul fizic pe a- 
nul 1960 cu 2 luni mai 
devreme, punînd la dispo
ziția oamenilor muncii din 
orașul Hunedoara 714 a- 
partamente, o școală cu 
16 clase, o sală de gim
nastică și un complex 
modern de deservire pu
blică.

Un rol important în ob
ținerea acestor succese l-a 
avut conducerea și îndru
marea politică a aparatu
lui tehnico-administrativ și 
a comitetului sindical, de 
către organizația de par
tid, controlul ei perma
nent și operativ asupra 
felului cum se îndeplinesc 
sarcinile de producție din 
fiecare etapă. Ga urmare, 
spiritul de răspundere în 
activitatea comitetului sin
dical de secție s-a îmbu
nătățit simțitor.

In prezent, 87 la sută 
din totalul muncitorilor 
sînt antrenați în întrece
rea socialistă pe profesii. 
La începutul lunii noiem
brie a.c., brigada de ten- 
cuitori, condusă de tova
rășul Roșianu Ștefan a 
ciștigat titlul de cea mai 
bună brigadă în întrecere, 
totalizînd un număr de 
145 de puncte. Pentru re
zultatele dobîndite, briga
da a fost stimulată cu 
suma de 1.500 lei și i s-a 
acordat drapelul roșu de 
producție. Succese impor
tante în întrecere au în

registrat și ceilalți mun
citori. Spre exemplu, bri
găzile conduse de tovară
șii Brănișteanu Tîti, Na- 
zarin Andrei, Petraș Pe- 
tru, Fischer Wilhelm, Dîr- 
lea Damian și altele își 
depășesc lunar sarcinile de 
plan ce le revin în medie 
cu 15-20 la sută.

Dar rezultatul cel mai 
edificator al organizării 
superioare a întrecerii so
cialiste îl constituie faptul 
că productivitatea muncii 
pe 10 luni ale anului cu
rent a crescut cu 12 Ia 
sută față de aceeași pe
rioadă a anului precedent, 
iar prețul de cost al fie
cărui apartament a fost 
redus cu peste 600 lei.

Pînă la finele anului 
1960, zidarii, fierarit-beto- 
niști, dulgherii, tencuitorii 
și ceilalți muncitori din 
cadrul șantierului tir. 4 
vor mai da în folosință în 
plus 120 de apartamente 
și un bloc din economii cu 
alte 24 de apartamente. 
Demn de subliniat este 
faptul că inițiativa de a 
construi blocul nr. 89 nu
mai din economii a fost 
sprijinită de toți construc
torii. Ei au reușit să de
pășească graficul fizic de 
construcție a blocului, ter- 
minînd complet tencuielii» 
interioare, 90 la sută die 
tencuielile exterioare și 
la sută din pardoselile de 
mozaic.

Cu toate realizările ob
ținute, pe acest șantier au 
existat și unele lipsuri 
care au dus la neîndepli- 
nirea planului valoric. 
Cauzele principale ale ne- 
realizării planului la toți 
indicii s-au reflectat în 
slaba preocupare a con
ducerii tehnico-administra- 
tive a întreprinderii, care 
a pus la dispoziția con
structorilor documentația 
și proiectele cu mari în« 
tîrzieri.

(Continuare în pag.. 8.-a}



„A vedea mereu clar, a merge în 
linie dreaptă tot înainte, contem
poran cu tinerii — aceasta înseamnă 
să fii tînăr“.

GEORGE CĂLINESCV
Făurari ai zilelor noastre

Tinerețea este caracteristica esențială atît a agregatelor cît și a oa
menilor ce muncesc la oțelăria nouă. lată-i încrezători și mîndri pe cei al 
căror palmares indică multe tone de oțel peste plan.

IN FOTO: în fața cuptorului de 400 tone, mezinul dar și uriașul oțe- 
lărieî, patru topitori de ia cele 4 cuptoare; Enache Ilie, Crăciun Avram, Ru- 
san loan, Gheorghe Marin.

Aceasta înseamnă să fii tînăr!
. Cînd în 1941 au fost e- 
laborate primele tone de 
oțel, (a oțelăria veche cup
toarele aveau o capacita
te mult mai mică. Astăzi 
numai cuptorul nr. 2, mo
dificat și pus la punct de 
oțelari, produce într-un an 
atît cît produceau în 1942 
toate cele 4 cuptoare. Cu 
ani în urmă cuptoarele a- 
veau o viață scurtă : îm- 
bătrîneau repede. După o 
lună de utilizare începeau 
să facă „nazuri".

— Cum să facem să le 
ținem tinere?" — se în
trebau oțelării.

Din 1935 însă problema 
,,lungirii vieții cuptoarelor" 
ă început să fie treptat 
rezolvată. Un an mai tir* 
ziu s-a automatizat in* 
.dersârea focului, ceea ce 
aproape a dublat viața 
cuptoarelor.

Uri alt pas important a 
fost automatizarea con
trolului regimului termic, 
ItlcCu care a făcut să se 
reducă considerabil con
sumul de combustibil și 
asigură regimul termic pe 
șarjă.

...comunistul sergiu 

Costică este prim-topitor 
la oțelăria veche. Lucrează 
CU echipa sa la cuptorul 
nr. 5. Primul topitor a 
fost, la venirea în com
binat, muncitor la forjă, 
dar oțelăria exercita de pe 
atunci o atracție deosebită 
asupra lui. Dorința de a 
deveni oțelar 1 s-a împli
nit. Treptele acestei grele 

Intr-una din echipele de la furnalul nr. 5 mun- I 
cește și tînărul Ștefânescu Grigore. Datorită con» 
știinclozității sale este stimat și iubit de cei cu care 
lucrează. ]

«iii'ft IU.I •'-f.i.n1 'ai ui '■ i'i,.‘ii.r1 ifi'rifi'. Tf"*'

dar frumoase meserii le-a 
urcat cu grijă. învățînd 
mereu. Și a trecut peste 
piedici 1

Din echipa sa, Mertz 
Ioan, om la 52 de ani, 
om cu mustața încărunțită 
dar voinic, cu fața ru
menă și sănătoasă lucrea
ză de aproape 20 de ani 
în uzină. Numai anii din 
oțelărie, adunați la un 
loc, sînt mai bine de 11. 
A apucat tot greul mun
cii în oțelărie, cînd pen
tru încărcarea celor 4 cup- 
toare exista o singură ma. 
cara.

— „Astăzi la oțelăria 
veche se lucrează mai 
ușor și se produce mal 
mult", spune bătrinul zîm- 
bind.

Lăscari Vasile, alt to
pitor din echipa fui Ser* 
giu, este un tînăr inimos 
care nu lipsește de Ia nici 
un fel de muncă din oțe- 
lârie. Acolo, unde-i greul 
mai mare e prezent și ute- 
mistul Vasile Lăscan, ab
solvent din 1934 al școlii 
profesionale în meseria de 
topitor oțelar. Din aceeași 
echipă mai fac parte și 
doi „tizi": Maier Nicolae, 
și Dumbravă Nicolae și ei 
oameni harnici și de is
pravă.

S-au, altă echipă de 
topitori. A lui Nojogan 
Alexandru de la cuptorul 
nr. 3. Și aici sînt — după 
cum spune secretarul or

ganizației de partid de la 
O.S.M. I — „băieți unu și 
unu": Pârău loan, Diga- 
Iov Stavros, Nagy Acos, 
Munteanu Ghecrghe. In 23 
de zile din luna noiembrie 
cei de la oțelăria „oeche* 
care acum e reînnoită au 
dat peste plan 897 tone 
oțel, dintre care 85 tone 
au dat numai cei din e- 
chipa multinațională a lui 
Nojogan.

Să muncești cu avint, să 
lupți pentru ceea ce este 
nou : aceasta înseamnă să 
fi tinăr 1

A te bucura de stima și 
încrederea tovarășilor tăi...

Portretul veridic al tî- 
nărulu: Niculescu Florin e 
amplu_ șt interesant. Ori
cum ai încerca să-l sinte
tizezi, colectivul în care 
lucrează are totdeauna 
completări suplimentare. 
Intr-adevăr sînt completări 
principale privind munca 
de educație a ■ oamenilor 
mai esențiale uneori decît 
efortul depus în decursul 
celor aproape 8 ani de 
muncă (perioadă în care 
s-a menținut fruntaș).

Venise atunci să lucreze 
voluntar la construcția so
cialistă a Hunedoarei; a 
crescut și s-a maturizat 
aici pe șantiere. Munca 
de zi cu zi, însușirea în
vățăturii marxist-leniniste, 
a experienței înaintate a 
fruntașilor și dragostea 
de a urma exemplul faptic 
al comuniștilor au fost 
totdeauna pentru el pre
ocupări de nedespărțit. In
tr-un cuvînt și-a însușit 
trăsăturile omului nou, de 
a gîndi multilateral, a ju
deca în aprofunzime, a 
vedea și a aprecia lucru
rile clar, în adevărata lor 
lumină. Așa tovarășul Ni
culescu Florin și-a cîștigat 
în cadrul șantierului și în 
întreprindere o frumoasă 
și binemeritată apreciere. 
Pentru meritele sale în 
producție, la vlrsta de 20 
de ani a fost răsplătit cu 
Medalia muncii.

Deși tinăr, numără abia 
25 ani, muncitorii tineri 
și chiar cei trecuți de 
vlrsta lui îi cer totdeauna 
cu încredere sfatul, îi as
cultă părerea nu numai 
în problemele muncii ce 
le ridică șantierul, dar și 
in ce privește viața. Iată 
explicația pentru care co
muniștii i-au acordat de 
curînd, pentru a doua oa
ră, încrederea pentru a 
conduce activitatea orga

nizației de partid de la 
grupul de șantiere electro
tehnic — I.G.S.H. Ii pla
ce și se preocupă cu dra
goste de îndrumarea tine
rilor spre însușirea unui 
înalt nivel de cultură și 
a tehnicii înaintate. Des
pre el vorbesc frumos toți 
tovarășii de muncă. Lăcă
tușul Andrei Vasile, atras 
de unii cetățeni cu remi
niscențe ale trecutului, 
luase un drum greșit: lip
sea de la lucru, frecventa 
balurile nu în mod civi
lizat deoarece făcea beții 
și scandaluri, își cheltuia 
salariul fără nici un rost. 
Cu el a stat de vorbă to
varășul Niculescu, apro- 
piindu-și-1 și antrenîndu-1 
în discuții interesante des
pre lume și viață. L-a con
vins să urmeze cursul se
ral în cadrul învățămîntu- 
lui de partid și astfel, în 
scurt timp, Andrei, a vă
zut în tovarășul Nicules
cu un adevărat prieten. 
Sfatul... cum că ar fi tim
pul să-și făurească și un 
cămin, să aibă și el o bu
curie, l-a pus pe Andrei 
pe gîr.duri. Așa se face 
că acum, Andrei Vasile, 
din codaș a devenit frun
taș (face parte din briga
da care a dat macaraua 
de 300 de tone cu 5 zile 
înainte de termen) și în 
plus este mulțumit că și-a 
întemeiat un cămin feri
cit.

—Am auzit că sînteți 
un om care vedeți lucru
rile clar. Vă rog ajutați-1 
pe Anton a] meu... Este 
electrician aci, pe șantier

——....... ....•

Secția 
inovatorilor

Așa este denumită ade
sea secția noii oțelării 
Martin din combinatul si
derurgic. Numai în cursul 
acestui an în această sec
ție au fost aplicate 36 de 
inovații aparținînd unui 
număr de 27 tovarăși. Nu
mele inovatorilor comu
niști Kraft N., Șuteu T., 
Stanca Gh„ Dan C., Stan- 
ciu A., Pane L. au devenit 
de mult binecunoscute.

1ONESCU LUCIAN este 
muncitor la secția l-a fur
nale. E tînăr, numără doar 
21 ani. Tînăr e și în me
seria de furnalist. Ține 
minte data cînd a început 
să lucreze pentru prima 
dată la furnale (3 februa
rie 1958) și spune că 
nu o va uita niciodată. 
Atunci a fost prima zi 
cînd a pășit pe calea 
dreaptă a vieții, pe calea 
viitorului. In brigada în 
care lucrează deține locul 
de-al 3-lea topitor. Este 
Una dintre cele mai bune 
brigăzi fruntașe (condusă 
de prim-topltorul Iacob 
Ioan), care în cursul pri
melor 10 luni ale anului 
a produș 2.093 tone fontă 
pesfc plan- 

cu dumneavoastră — i s-a 
adresat într-una din zile 
o femeie, tovarășului Ni
culescu. Mi-a fost drag. 
Țiu la el... Avem acum un 
copil... Tovarășul Nicules
cu a înțeles că Anton loan 
își neglijase familia. S-a 
ocupat de el și în scurt 
timp Anton și-a reparat 
greșeala.

A vedea clar și în apro
funzime lucrurile înseamnă 
a te bucura de stima și 
încrederea tovarășilor tăi, 
înseamnă înainte de toate 
a-ți' însuși trăsăturile co
munistului, ale omului nou 
din zilele noastre.

MEREU ALATURI 
DE TINERI

; Cel mai adesea, ade
vărata virstă a oameni- 

j lor o poți socoti după
\ faptele lor. Și chiar de

întilnești in cale oameni 
j cu părul nins de șirul
j anilor ce au trecut, fap

tele lor vorbesc — neîn
doielnic — despre tine
rețea lor, despre dorin-

1 ța, apriga dorință de a 
fi mereu tinăr.

\ Tovarășul Szalkay 
Martin a trecut de oirs- 
ta tinereții propriu-zise. 
Are 62 de ani. Unul 
sau altul li spun (des- 

! tul de des) „moșule",
1 dar asta nu însemnează

nicidecum că el ar fi 
" moș. Acea dorință apri-
o gă de a dovedi contra-

j rial și o profundă dra-
' goste de muncă ii dă

v imbold și tărie.
De la o Virstă fra-

• gedă (nu împlinise în-
j că 15 ani) el a început
; să lucreze in uzinele de
• fier ale statului, in
I condiții nespus de gre-
j le. După c'tftva ani insă
1 a fost dai afară pentru
\ că era „minoritar" (de
; naționalitate maghiară).
1 Abia după 13 ani a
! putut să pășească din
j nou pe poarta uzinei.

♦ ♦ ♦ « ................. ...............

viitorCalea dreaptă spre
In secție tovarășii de 

muncă îl apreciază pen
tru curajul și conștiincio
zitatea de care a dat do
vadă. Aceste calități ca și 
hotărtrea sa de a nu șovăi 
cînd e vorba de muncă, 
de greu, îl situează pe 
Ionescu Lucian printre cei 
mai destoinici fruntași, o- 
cupînd locul al 10-lea pe 
panoul de onoare al sec
ției.

Felul în care Ionescu a 
ajuns să fie furnalist pare 
a fi destul de ciudat. Pri
ma dată visa să se facă 
textilist. S-a răzgîndit. 
Apoi a început să simpa
tizeze meseria de șofer, în 
care a lucrat ca ajutor 
pe o mașină în regiunea 
Grateva, Ii plăcea cu»

NICOLESCU IOAN
de la l.C.S.ll. este maca
ragiu pe autocran. Reu
șește să obțină zilnic de
pășiri de plan de 20 la 

sută.

OPREA LEONTIN 
lucrează pe o macara De-, 
mag, la depozitul PeștișJ 
A depășit cu 1.500 ore 
ciclul de funcționare al 

macaralei.

Din 19.38 tovarășul S2al-' 
kay Martin lucrează ne- j J 
întrerupt in uzină, intii • ■ 
la construcții metalice și > 
apoi lăcătuș mecanic la j j 
laminorul de 800 mm. ■' 
unde poate fi găsit și,. 
astăzi. j j

Mulți lăcătuși tineri1 > 
(peste 20) au învăța !' 
meseria de la el. Acum j [ 
îl are in grijă pe Radu ;; 
Iulian. > (

Cu un an in urmă to-j 
varășul Szalkay Marții [ 
a fost pensionat. Dar > 
n-a rămas acasă. El j j 
a montat etndva foar- j ; 
feca principală a lami-< 
norului și de atunci a- . 
cest comunist — legai j j 
puternic de secția lui — ;; 
lucrează neobosit la in " 
ireținerea ei. I s-ar pă ,. 
rea de neînchipuit ca el \ \ 
să rămină acasă, depar- •' 
te de oamenii din set-' . 
(ie, departe de tot ieea j 
ce a îndrăgit. I s-ar , 
părea, abia atunci, că \; 
începe să îmbătrînească. • > 
Iar pentru el nu estt 
mulțumire mai mare de- • > 
cit aceea de a se ști a-■1 
lături, mereu alături de ; 
tineri, contemporan cu •; 
ei t "

treere țara în lung șl îri 
lat. Se simțea, ca și a- 
Cum, voinic și vioi. 1 se 
părea însă că în altă mun
că, mai grea, în care să- 
și măsoare în întregime 
forțele, ar putea produce 
mai mult. Atunci Ionescu 
Lucian s-a îndreptat către 
marele centru siderurgic 
— Hunedoara. Aici, pri* 
melb 6 luni a muncit la 
transportul și manevratul

(Continuare în pag. 4-â)
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Cheia succeselor—organizarea superioară 
a muncii pe șantier

Urmare din pag. I-a)

In același timp, direcția 
jrovizionării din I.C.S.H. 
a preocupat sporadic de 
trovizi marea șantierului 
1 materialele cele mai 
ecesare : piese pentru băi, 
tdiaioare, fîșii prefabrica- 
: pentru planșee și alte 
lateriale de instalații sa
ltare. Aprovizionarea cu 
îateriale în mod neritmic 
dus la crearea de goluri 

i procesul de prct'ucție. 
ee«* ce nu a permis rpun- 
itorilor să realizeze o 
ontinuitate în organiza
ră și desfășurarea mai 
îmeinică a lucrărilor de 
onstrucții. Este necesar 
a toate aceste neajunsuri 
ă fie lichidate înainte de 

păși în noul an de pro- 
ucție.

Obiective noi 
pentru anul 

ce vine
De curînd, muncitorii 

(in cadrul șantierului nr. 
1 au dezbătut sarcinile de 
iroducție pe anul 1961. 
lupă cum prevede planul, 
onstructorii vor trebui 
iă predea în anul viitor 
tamenilor muncii din Hu- 
tedoara, Ghelar și Teliuc 
1089 apartamente și să 
■idice în roșu alte 500 a» 
jartamente.

In urmă cu un an, da- 
orită raționalizării făcute 
.le comunistul Atiner Mar
tin s-a reușit ca la blocul 
tip B. să se aducă șan
tierului o economie de 
cca. 170 metri țeava de 
l/2 țoii. Această raționali
zare care a constat în 
schimbarea traseelor ra
cordărilor de la Coloanele 
proiectate inițial, a fost 
aplicată apoi la un nu
măr de 7 blocuri de a- 
celași tip realizîndu-se

Cu ocazia dezbaterii ci
frelor pe 1961, colectivul 
de muncă și-a luat anga
jamentul să îndeplinească 
planul anual cu 19 zile 
mai devreme și să scur
teze termenele de dare în 
folosință a blocurilor nu
mărul 129 și 130 prevă
zute cu magazine comer
ciale la parter ce le vor 
înălța în prima etapă. De 
asemenea, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii de 
aici și-au propus să con
struiască în anul ce vine 
un bloc cu 36 apartamen
te numai din economiile 
ce le vor realiza prin re
ducerea consumurilor spe
cifice și a pierderilor ad
mise la materiale

In scopul îndeplinirii cu 
succes a planului de pro
ducție și a angajamente
lor luate pentru anul 1961, 
a fost întocmit un plan 
de măsuri tehnico-organi- 
zatorice. Rețin atenția cî- 
teva dintre ele: extinderea 
folosirii macaralelor turn 
de mare capacitate !a toa
te blocurile liniare in ve
derea creșterii randamen
tului utilajelor și a pro
ductivității muncii la lu
crările de montare a plan
șelor prefabricate; intro
ducerea materialelor plas
tice la Instalațiile sanitare 
și electrice; întocmirea 
graficului de executare a

Preocupări ale comuniștilor
astfel o economie totală 
de 1.190 ■ metri țeava care 
echivalează Cu suma de 
peste 13,000 lei față de 
deviz.

Mergind pe linia obține
rii de economii, fără a 
știrbi cu nimic din cali
tatea lucrărilor efectuate, 
un colectiv de comuniști 
in frunte cu maistrul Pe
tre Gheorghe din cadrul 
lotului 2 instalații a 
șantierului 4 construcții 
civile a găsit o nouă so

de in- 
preda- 

proces-

și în- 
permanenti a 

de partid, 
pe șantie- 
construcții 

înzeci efor- 
muncă, în

blocurilor după metoda „în 
larii" ; înființarea brigăzi
lor complexe pentru exe
cutarea lucrărilor 
stalații la blocuri, 
rea lucrărilor cu

• verbal și altele.
Sub conducerea 

drumarea 
organizației
muncitorii de 
rul nr. 4 de 
civile își vor 
turile lor în 
vederea îndeplinirii cu suc
ces a uneia dintre sarci
nile principale trasată de 
plenara C.C. al P.M.R. 
din 31 octombrie a.c„ cu 
privire la continua îmbu
nătățire a condițiilor de 
lecuit
cii.

pentru oamenii tnun-

V. DRAGOMIR

■-------------------------------------- .----------------------------............ ............................................................... . ........................

Consfătuirea siderurgicilor cu minerii
. Joi 24 noiembrie a.c., a 
avut loc la direcția teh
nică din combinat o con
sfătuire de lucru, organi
zată de comitetele orășe
nesc și raional de partid 
— Hunedoara și ziarul re
gional „Drumul socialis
mului". La consfătuire 
luat parte conducători 
partid, conducători ai 
ganizațiilor de masă, 
rectori de întreprinderi,

au 
de 
or- 
di-

luție care aplicată la blo
curile E, D, L și M, adu
ce o economie de materia
le la fiecare apartament 
de 48 lei. Numai la blo
cul »E“ economia reali
zată se ridică piriă în pre
zent la 1.300 lei, iar la 
blocul „L“ unde se econo
misește și 1,70 metri țea
va la fiecare apartament, 
economiile ajung la 79 lei 
per apartament.

NAZAR IN ARNOLD 
corespondent

UM NOU FRUNTAS
IN PRORUCT&E

furnaliști, aglomefatoriști 
și oțelari de la C.S.fî. și 
Călan, precum și mineri 
fruntași de la întreprinde
rile miniere din Teliuc și 
Ghelar.

Participanții au discutat 
unele probleme legate de 
sporirea producției de fon
tă și oțel, aprovizionarea 
ritmică a combinatului cu 
minereu de fier și dolo- 
mită de bună calitate pe

...... .. .......   r H..II i.. m.

Prin mecanizarea lucrărilor 
de săpături

Pentru asigurarea con
dițiilor corespunzătoare 
creșterii productivității 

muncii pe șantierele, de 
construcții, conducerea 
I.C.S.H. a luat numeroase 
măsuri tehnico-organiza- 
torice cu privire la extin
derea marii și micii meca
nizări. La descoperta Te
liuc de exemplu, se vor 
introduce 4 benzi trans

anul 1961, de cătfe între
prinderile furnizoare.

Consfătuirea a consti
tuit un bun prilej de în
tărire a legăturilor econo
mice dintre cele 4 între
prinderi industriale. Nume
roși muncitori, ingineri, 
tehnicieni, conducători de 
întreprinderi și-au expri
mat hotărîrea lor fermă 
pentru a îndeplitiT șt de
păși cu succes mărețele 
sarcini ce le revin pe anul 
de producție 1961.

portoare cu lungimea de 80 
metri ce vor avea o pro
ductivitate de 500 tone 
pămînt pe oră. Benzile 
vor fi deservite de un ex
cavator și de dumpere de 
mare rentabilitate. Meca
nizarea lucrărilor de să
pături face posibil redu
cerea numărului de auto
basculante etc.

O măsură
In scopul întăririi rolu

lui de conducător al mai
strului la locul de muncă, 
de curînd la I.C.S.H. a 
fost îmbunătățit sistemul 
de urmărire a producției 
zilnice pe fiecare maistru. 
Astfel că, defalcarea pla
nului operativ se face cu 
30 zile înaintea începerii 
unei noi perioade și s-a 
mai adăugat planul eco-

numărul 
producție

La atelierul mecanic al 
combinatului 
fruntașilor în 
crește cu fiecare lună.

In FOTO : strungarul 
utemist Braha Adrian, prin- 
tr-o mai bună organizare 
a locului de muncă și a- 
plicînd metode înaintate 
își depășește sarcinile de 
plan cu 8 la sută dînd 
lucru de calitate corespun
zătoare.

Al 1001-lea cetățean
Zbîrnîitul prelung al telefonului sparse liniștea.
— Alo /... Aici maternitatea. Acum cîteva mi

nute s-a născut cel de-al 1001-lea cetățean al Hu
nedoarei, din anul 1960. Cetățeanul e de fapt.... o 
cetățeană...

...In salonul cu nr. 1 înscris pe ușă de la sec
ția maternitate a spitalului unificat, domnește o at
mosferă de liniște și căldură, prielnică unor cea
suri de odihnă atît de necesare celor ce se află 
acolo.

Intr-un pat, cu așternutul de un alb străluci
tor, se odihnește Lucia Chițimia. Părul blond, cu re
flexe roșiatice i s-a resfirat pe pernă in jurul ca
pului. Tinăra mamă —- a-ți înțeles că este vorba de 
mama noului cetățean al orașului nostru — în via
ța de toate zilele este strungar la secția mecanică 
din combinat, iar soțul este muncitor la uzina cocso- 
chimică.

La plinătatea zilelor pe care ei le trăiesc — 
după o copilărie trudită și grea intr-un sat din 
Moldova — a venit să se adauge o nouă bucurie: 
Svetlana, fetița lor.

Svetlana Chițimia este Cel de-al 1001-lea cetă
țean (ă) din orașul Hunedoara, născută in anul 
19601

D. I. LEUCEAN

stimulativă
nomic, care cuprinde în 
ansamblu prețul de cost și 
realizarea de economii. 
Datorită acestui fapt, cu 
ajutorul sistemului îmbu
nătățit, maistrul are da
toria să urmărească zilnic 
ce s-a realizat din planul 
fizic și valoric, precum și 
fondul de salarii săptă- 
mînal.

Prin acest sistem mai
strul poartă în mai mare 
măsură răspunderea pentru 
îndeplinirea planului la 
toți indicii și el este obli
gat a lua parte Ta pla
nificarea producției. Atît 
maistrul cît și normatorul 
sînt datori să defalce 
planul pe brigăzi, echipe 
și om, prin programe tip.

Această măsură dă po
sibilitatea șantierelor, cît 
și loturilor de a ști în
totdeauna care maistru 
are cele mai bune reali
zări în producție pentru a 
fi stimulat periodic.

>♦« £
Cu cîteva luni în urmă am 

publicat în ziarul nostru 
un articol privind abona
mentele ta presa centrată 
și locală, In materialul 
respectiv am subliniat 
unele aspecte pozitive și 
negative în legătură cu 
această problemă, felul 
cum organizațiile de par
tid se ocupă de atragerea 
maselor la citirea diferi
telor publicații. Este po
zitiv faptul că în ultimul 
timp S-a înregistrat o Oa
recare creștere a numă
rului ăbortaților la presă 
și îrt mod deosebit la 
combinat. Așa de pildă, 
dacă în luna octombrie în 
combinat au existat 2.293 
abonamente la ziarul 

„Scînteia®, în luna noiem
brie numărul lor se ridică 
(a 2.496. La fel o creștere 
a abonamentelor s-a în
registrat și la ziarul „Ro- 
mîrtiâ liberă®. In mod deo
sebit s-au preocupat de 
răspîndirea presei organi
zațiile de bază de lâ sec
ția 1-a furnale, laminorul 
de 800 mm., O.S.M. I și 
altele, unde numărul ce
lor care se abonWză ia 

diferite publicații este me
reu în creștere.

Dacă la unele publicații, 
în luna noiembrie se ob
servă o sporire a abona
mentelor, apoi trebuie să 
scoatem în evidență că la o 
seamă de publicații abo
namentele în loc să creas
că au scăzut. Astfel, la 
ziarul „Scînteia tineretu* 
Iui® abonamentele pe com
binat față de luna oc
tombrie, au scăzut cu 78 
bucăți, la ziarul „Drumul 
socialismului*1 Cu 52 bu
căți. La I.C.S.H. există o 
scădere a abonamentelor 
după cum urmează: la 
„Scînteia® cu 68 buc., la 
„Munca" 21 buc., la ,,Scîn
teia tineretului" 96 buc., 
la ,(Drumul socialismului" 
cu 15 buc., iar la „Uzina 
noastră" cu 10 buc.

In ce privește publica
țiile social-politice și aici 
situația este nesatisfăcă
toare. In combinat unde 
lucrează mii de salariați 
există doar 109 abonamen
te la „Lupta de clasă", 47 
la „Probleme economice», 
«nul la „Timpuri noi*, 
jar la I.C.S.H. 68 la „Up-

Să îmbunătățim activitatea de colectare 
a abonamentelor și difuzare a presei

ta de clasă", 16 la „Pro
blemele păcii și socialis
mului", 2 la „Probleme e- 
conomice" și 1 la „Tim
puri noi".

Ce dovedește această si
tuație ? In primul rînd 
scoate în relief că nu a 
existat o preocupare te
meinică din partea orga
nizațiilor de partid față 
de răspîndirea presei. Cum 
este posibil ca într-un 
combinat unde lucrează 
peste 1.000 de ingineri și 
tehnicieni să fie doar un 
singur abonat la „Proble
me economice", Iar la 
I.C.S.H. la aceeași publi
cație doar 2. Muncitorii, 
tehnicienii și inginerii sînt 
dornici să citească atît pu
blicațiile co+idiene, cît și 
cele periodice șl să fie 
la curent cu problemele e- 
Conomice, politice și socia
le, cu probleme de politică 
interrtă și externă, dar din 
pauza ci nu se ocup* nl< 
meni de ei In ațțșt sens, 

preferă să cumpere publi
cațiile respective de ia 
chioșcurile din oraș.

Dacă birourile organiza
țiilor de bază s-au preo
cupat insuficient de atra
gerea unui număr tot mai 
mare de abonați la presă, 
trebuiau totuși să sprijine 
mai mult difuzorii vo.un- 
tari în munca lor. In 
combinat există aproape 
100 difuzori voluntari, iar 
la I.C.S.H. peste 30. Cu 
aceste forțe puternice or
ganizațiile de partid, sin
dicale și de U.T.M. ar 
fi putut înlătura ușor de
ficiențele în răspîndirea 
presei, însă nici comitetele 
de partid, U.T.M. și sin
dicat din combinat și nici 
cele din I.C.S.H. n-au în
treprins aproape nimic 
pentru impulsionarea aces- 
tei munci.

Neexistînd Un control 
riguros asupra felului cUm 
ș« fac abonamentele și 
eum sînt e|e difuzate, s.a 

putut întîmpla ca la șan
tierul construcții 1 I.C.S.H., 
pe luna noiembrie, con
structorii să fie lăsați fără 
nici un abonament. Iată 
cum s-au petrecut lucru
rile. Tovarășul Tănase 
loan, care se ocupa de 
strîngerea abonamentelor, 
încasînd cîteva sute de 
lei în acest scop, n-a de
pus din timp suma res
pectivă la poștă, totuși 
ca să repare această gre
șeală tovarășul Tănase 
ioan s-a hotărît să cum
pere zilnic stocul de zia
re necesare de la vînza- 
rea liberă. Așa a și făcut. 
Timp de o săptămînă a 
mers treaba strună, ca 
apoi să plece în concediu, 
iar Constructorii să nu 
mai primească publicațiile 
la care s-au abonat. Acest 
lucru va trebui să dea de 
gîndit organizației de ba
ză, care este datoare să 
tragă ia răspundere ps 
tovarășul Tănise e, țwnb 

tru neglijența manifestată 
în ce privește răspîndirea 
și difuzarea presei.

Trebuie arătat că multă 
indiferență manifestă or
ganizația de bază și co
mitetul de secție de la 
noua oțelărie Martin față 
de mărirea continuă a a- 
bonamenielor. Așa se ex
plică de ce, în tot secto
rul, există doar 67 abo
namente la „Scînteia", 6 
la „Drumul socialismului" 
și 23 la „Uzina noastră", 
în timp ce la oțelăria ve
che numai la „Scînteia" 
sînt 163 tovarăși abonați. 
Foarte puține abonamente 
sînt la baze și depozite 
și pavilionul tehnic din 
combinat, la șantierul 2 
construcții civile I.C.S.H. 
și aitele.

întreprinderea de gos
podărire orășenească este 
o unitate în plină dezvol
tare, care are de aseme
nea un număr mare de 
salariați. Insă nici aici 
nu s-a întreprins aproape 
nimic în ceea ce privește 
mărirea abonamentelor. Pe 
luna noiembrie doar 30 
tovarăși au fost abonați 
la ziare, dintre care 7 la 
„Scînteia», 3 la „Uzina 
noastră* și nici unul la 
„Drumul socialismului", 

Situația asemănătoare se 
prezintă la cooperativa 
„Drum nou", O.A.D.L.F. și 
T.U.G. unde abonamentele 
se fac doar pentru colec-

Ne aflăm la sfîrșitul a- 
nului 1960. In momentul 
de față se desfășoară mun
ca pentru colectarea abo
namentelor pe anul 1961. 
Pentru ca să se înregis
treze o creștere simțitoare 
în ce privește numărul ce
lor care citesc presa, este 
necesar să se pună capăt 
în cel mai scurt timp de
lăsării ce s-a manifestat 
în privința răspîndirii 
cuvîntului tipărit al par
tidului.

Organizațiile de bază, 
sindicale și U.T.M. sînt 
chemate să dea un sprijin 
substanțial acestei proble
me, să se intereseze zil
nic cum se desfășoară 
munca pentru răspîndirea 
presei, cum difuzorii vo
luntari se ocupă de mări
rea abonamentelor.

Trebuie să muncim In 
așa fel îneît numărul a- 
bonaților în anul 1961 să 
sporească cu mult, Iar 
ziarele să pătrundă în 
fiecare loc, in casa fiecă
rui om ai muncii.



nOTIUH &Sn i K i H
DUPĂ UN JOC DE VALOARE TEHNICĂ SCĂZUTĂ:

Mnul tlunedonra — C.S.M.S. Iasi 1-1 (0-1)
Nu greșim afirmînd că 

meciul de ieri dintre Gor- 
vinul Hunedoara și echipa 
G.S.M.S. Iași a fost aștep
tat cu deosebită nerăbda
re. lucru de altfel confir
mat de marele număr de 
spectatori prezenți în tri
bunele stadionului hune- 
dorean. Interesul manifes
tat de hunedoreni era jus
tificat atît de faptul că 
acest meci (fiind ultimul 
din turul campionatului 
actual) stabilea locul e-

chipei noastre în clasamen
tul primei părți a popu
larei competiții de fotbal, 
cit și pentru că disputa 
de pe stadionul Corvirtul 
opunea două dintre cele 
trei formații promovate a- 
nul acesta în prima cate
gorie a țării.

De la bun început tre
buie spus că ambele echi
pe nu au lăsat o impresie 
plăcută după cum era de 
așteptat, pentru că în me
ciul de ieri s-a jucat ori
ce, numai fotbal mai pu
țin. Victoria putea fi ob
ținută de oricare din părți 
în egală măsură, fiindcă 
deficiențele de bază ale 
întîlnirii (care au pus în 
umbră capitolul tehnică) 
au fost de asemenea în 
egală măsură demonstra
te. Atît putem spune cu 
deosebire că ieșenii au 
avut un dram de elan în 
plus, mai ales în prima 
repriză. înaintările celor 
două formații au ratat 
de-a dreptul copilărește de 
cele mai multe ori cînd 
se aflau în careul advers.

In prima parte a întîl
nirii hunedorenii au o oa
recare superioritate a com
binațiilor (inutile am zi
ce). Și cu toate acestea 
ieșenii sînt cei care des
chid scorul prin Matei în 
minutul 19, cînd apăra
rea noastră imediat a fă
cut greșeli elementare. Tre
buie spus că asemenea

greșeli care ne puteau 
costa scump (dacă linia 
de atac a oaspeților n-ar 
fi dooedit ineficacitate) au 
abundat în permanență pe 
partea fundașului Goiciu. 
De altfel la ineficacitatea 
ieșenilor a contribuit foar
te mult și portarul Nîcu- 
lescu care a avut inter
venții curajoase și mai 
aies sigure.

Intr-o anumită perioadă 
a primei reprize, înce- 
pînd aproximativ din mi
nutul 25, înaintașii hune
doreni adoptă o tactică 
inexplicabilă : îngrămădesc 
jocul pe centrul terenului 
și joacă mai mult retrași 
pe linia de centru. Pînă 
aci se pierduseră în com
binații inutile, de-a drep
tul enervante, îndeosebi pe 
aripa dreaptă unde „exce
lau" Constantinescu și 
Anton. Hunedorenii putem 
spune că au șutat mult în 
ambele reprize dar, din 
aproximativ 15 șuturi nu
mai unul sau două au 
„găsit" poarta. Restul șu
turilor au fost trase mult 
prea departe de barele la
terale sau transversală a 
porții adverse. Aceeași im
precizie în trasul la poar
tă au demonstrat și oas
peții.

Din meciul de ieri am 
rămas odată în plus cu 
convingerea că jucătorul 
hunedorean Constantines
cu cunoaște fotbal însă 
numai pentru el... nu și 
pentru echipă. Individua
lismul care-1 caracterizea
ză a devenit dăunător e- 
chipei, așa după cum s-a 
văzut, nu pentru prima 
dată, ieri de cele mai 
multe ori prelua mingea 
din picioarele coechipieru
lui său și nu o scăpa de- 
cît în clipa în care era 
deposedat de ea, de că
tre adversar. In asemenea 
momente coechipierii, bine 
plasați așteptau, ca de o- 
bicei, zadarnic o pasă. In 
rest despre componenții e- 
chipei Corvinul n-am putea 
spune altceva, referitor la 
meciul de ieri, decît con- 
semnînd fugarele notițe 
din carnet: Anton nu știe 
(nici acum!?) ce să facă 
cu mingea și în ultima in
stanță, în careul advers, 
pasează „cavalerește* la 
adversar atunci cînd ar

trebui să șuieze; Pop de 
nerecunoscut, în plus s-a 
molipsit de la Constanti
nescu prin individualita
tea sterilă ; Zapis deși a 
muncit, a dezamăgit în 
ceea ce privește precizia 
șuturilor; Zanca (cu ex

cepția că a înscris golul 
egalizator) a fost comod 
din cale afară; Molnar de 
asemenea de nerecunoscut 
(chiar înainte de acci
dentare) ; Balint a muncit 
și a fost util echipei; 
Coiciu se împiedeca în 
minge; Nacu putea face 
o partidă mai frumoasă 
așa cum ne-a obișnuit în
totdeauna. Singurii care 
s-au ridicat la un nivel 
corespunzător, așa după 
cum este și aprecierea ma
jorității spectatorilor, au

fost Tătarii și Niculescu I.
Nivelul scăzut al întîl

nirii de ieri, la care au 
contribuit deopotrivă atît 
localnicii cît și oaspeții, nu 
putea avea un alt rezultat 
care să exprime cel mai 
exact raportul de forțe de 
pe teren decît cel de ega
litate ; 1 — 1.

Cert este că echipa Cor
vinul nu a reușit să lase 
ieri iubitorilor de fotbal 
din orașul nostru acea im
presie bună de ultim mo
ment. Referitor la pregăti
rea echipei noastre, la tac
tica și nivelul tehnic care 
o caracterizează dună con
sumarea primei părți a 
campionatului republican 
de fotbal din prima cate
gorie, vom reveni în ur
mătoarele numere ale zia
rului nostru, bazați pe con
statările făcute de-a lun
gul celor 13 etape ale tu
rului.

Arbitrajul tovarășului 
Gheorghiță Ion — Bucu
rești a fost prompt, co
rect. De altfel jucătorii ce
lor două echipe nu i-au 
creat greutăți.

I. DANUȚIU

încă un succes 
al fotbaliștilor 

juniori
In deschidere la partida 

de ieri echipa de juniori a 
clubului Gorvinul a întîl- 
nit formația corespunză
toare a Metalului Crișcior. 
Practicînd un fotbal de 
bună calitate, cu acțiuni 
desfășurate în viteză și 
multe șuturi pe poartă 
juniorii Corvinului au cîș- 
tigat detașat cu 10—0 
(1—0). Au înscris Hristu 
Iorgos (2), Humelnicu 
(3), Hepp (2) Ghiță, Kiss 
și Dăscălița cite unul.

Iată formația aliniată de 
hunedoreni: Oșorhean — 
Karamalis, Aiușeriu, -.e- I 
ner — Ghiță, Kiss — Dâs- I 
călița, Hristu, Humelnicu, 
Tulus, Hepp.

In urma acestei victorii 
obținută în ultima partidă 
din prima parte a campio
natului regional, juniorii 
noștri conduc detașat în 
seria respectivă. Iată si
tuația pe care ei o pre
zintă în clasament: 

Corvinul
12 11 1 0 68: 6 23

Seria I-a
REZULTATE TEHNICE

Metalul Tîrgoviște' — G.S.M. Brăila 4-1 (2-1) 
Unirea Iași — Foresta Fălticeni 4-0 (1-0) 
Dinamo Galați — Prahova Ploiești 2-0 (0-0) 
Poiana Cîmpina — S.N.M. Constanța 1-0 (0-0) 
C.F.R. Pașcani — Dinamo Suceava 4-1 (2-0) 
Rulmentul Bîrlad— Flacăra Moreni 3-1 (3-0) 
Steaua roșie Bacău —• Rapid Focșani 1-0 (0-0)

CLASAMENTUL :

1 Metalul Tîrgoviște 13 11 i 1 48:13 23
2 Dinamo Galați 13 7 5 1 17: 8 19
3 Poiana Cîmpina 13 6 4 3 21:13 16
4 C.F.R. Pașcani 13 5 5 3 26:16 15
5 C.S.M. Brăila 13 5 5 3 13:11 15
6 Rapid Focșani 13 5 4 4 17:14 14
7 Flacăra Moreni 13 5 3 5 21:22 13
8 Steaua roșie Bacău 13 4 4 5 11:28 12
9 Dinamo Suceava 13 4 3 6 14:24 11

10 Prahova Ploiești 13 4 2 7 20:23 10
11 Rulmentul Bîrlad 13 4 2 7 13:26 10
12 S.N.M. Constanța 13 2 5 6 10:16 9
13 Unirea Iași 13 2 4 7 17:24 8
14 Foresta Fălticeni 13 2 3 8 15:25 7

Seria a ii-a

Calea dreaptă spre viitor
(Urmare din pag. 2-a)

alimentelor la O.G.L.-Ali
mentara. In timpul acesta 
a început să simpatizeze 
cu adevărat „orașul flă
cărilor" după cum nu
mește scriitorul Vasile Ni- 
corovici Hunedoara, să iu
țească uzina.

— Cînd am văzut pri
ma dată combinatul în 
toată măreția lui, — măr
turisește tînărul Ionescu 
Lucian — în încleștarea 
de schele metalice (în 
toamna anului 1957) am 
rămas uimit, nemișcat, nu

știu cit timp. Am vizitat 
apoi principalele secții și 
nu știam unde este mun
ca mai frumoasă. Am ad
mirat pe rînd oțelăriile, 
laminoarele, cocseria... Dar 
cel mai mult m-au impre
sionat furnalele, pentru 
care simțeam o plăcere 
deosebită. Le priveam sea
ra în lumina flăcărilor al
bastre scăpate la gurile 
faclelor... Cît de frumoase 
erau. De atunci, mi-am 
ales drumul spre viitor, 
am început să le îndră
gesc mai mult și pentru 
totdeauna.

=— CATEGORIA A =
REZULTATE TEHNICE

G.C.A. CAMPIOANA DE TOAMNA

ETAPA A 13-a :

Steagul roșu — Dinamo București 3—1 (2—0) 
G.C.A. — Dinamo Bacău 2—0 (1—0)
Știința Timisoara — Minerul Lupeni 6—2 (5-0)
Gorvinul — G.S.M.S. Iași 1-1 (0-1)
Farul — Știința Cluj 1—0 (1—0)
Petrolul — Progresul 5—3 (4—0) (s-a des-

, fășurat joi).

CLASAMENTUL :

I 6.G.A. 13 10 0 3 38:19 20
2 Dinamo București 13 8 3 2 28:12 19
3 Petrolul 13 6 4 3 25:21 16
4 U.T.A. 12 7 1 4 23:16 15
5 Dinamo Bacău 13 7 0 6 22:19 14
6 Steagul roșu 13 6 1 6 24:21 13
7 Progresul 13 4 4 5 22:27 12
8 Minerul 13 6 0 7 21:29 12
9 Rapid 12 3 5 4 13:13 11

10 Știința Gluj 13 5 1 7 23:27 11
11 Corvinul 13 4 3 6 17:24 11
12 G.S.M.S. lași 13 3 3 7 21:27 9
13 Știința Timișoara 13 4 1 8 24:31 9
14 Farui 13 3 2 8 18:32 8

Jocul Rapid — U.T.A . se desfășoară azi.

Pe scurt
□ In prima rundă a fi

nalei campionatului Repu
blican de șah care a înce
put sîmbătă în aula Bi
bliotecii Centrale Universi
tare, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Sza
bo—Bondoc I—0 ; Gheor
ghiu—Bălanei 1—0 ; Nico- 
leanu — Pușcașu 0—1; 
Georgescu—Nacht 0—1 ; 
Troianescu—Pavlov remiză

Restul partidelor au fost 
întrerupte.

□ In cadrul sferturilor 
de finală ale competiției 
internaționale de fotbal 
rezer.vată echipelor cîștigă- 
toare de cupe naționale e- 
chipa italiană Fiorentina a 
jucat la Lucerna cu echi
pa F.C. Lucerna. Oaspeții 
au terminat învingători cu 
scorul de 3—0 (2—9). Ce
le trei puncte au fost în
scrise de Hamrin. Meciul 
retur va avea loc la 23 
decembrie la Florența.

REZULTATE TEHNICE
Dinamo Obor — C.S. Mediaș 4-0 (3-0)
Știința Craiova — Dinamo Pitești 3-1 (1-0)
Știința București — Chimia Făgăraș 5-2 (3-2)
Drubeta Tr. Severin — C.S.M. Sibiu nu ne-a 

sosit rezultatul)
Tractorul — Metalul București 3-0 (1-0) 
Chimia Govora — C.S. Craiova 4-0 (0-0)
C.F.R. Roșiori — A.S. Acad. Militară 2-0 (2-0)

CLASAMENTUL :

1 Știința Craiova 13 7 2 4 18: 9 16
2 Dinamo Pitești 13 7 2 4 24:17 16
3 Știința București 13 7 1 5 21:16 15
4 A.S. Acad. Militară 13 6 2 5 25:16 14
5 Chimia Govora 13 5 4 4 13:12 14
6 Tractorul 13 5 3 5 17:15 13
7 C.S.M. Sibiu 12 5 3 4 15:15 13
8 G.S. Mediaș 13 5 3 5 12:24 13
9 Dinamo Obor 13 3 6 4 19:18 12

10 C.F.R. Roșiori 13 4 4 5 10:11 12
11 Chimia Făgăraș 13 5 1 7 21:19 11
12 Drubeta Tr. Severin 12 4 3 5 16:23 11
13 G. S. Craiova 13 4 2 7 20:26 10
14 Metalul București 13 4 2 7 17:27 10

Seria a III-a

»♦♦♦

REZULTATE TEHNICE
Gloria Bistrița —- Dinamo Săsar 0-0
G.S.M. Baia Mare — I.S. C. Turzii 1-0 ^(1-0)
G.S. Oradea — Recolta Garei 3-1 (3-0)
G.S.M. Cluj — G.S.M. Reșița 1-1 (1-0)
Jiul Petroșani — Mureșul Tg. Mureș 1-1 (0-0)
A.M.E.F.A. — G.F.R. Timișoara 0-0
Aurul Brad — Arieșul Turda 0-0

CLASAMENTUL ;
Echipa de box a clubu

lui Gorvinul a susținut zi
lele trecute o întîlnire cu 
selecționata orașului Brad. 
Intîlnirea contează „Cupa 
Speranțelor" organizată de 
comisia regională de fot
bal. In aproape toate par
tidele desfășurate boxerii 
clubului din orașul nostru 
au cîștigat detașat. Iată-î 
pe cîștigîtori în ordinea 
categoriei:

— minimă : SESOVIGI, 
învingător la puncte:

— muscă : SEMENES- 
GU TEODOR, învingător

prin abandon în repriza 
I-a ;

— cocoș: FLORINCAȘ 
ION, meci nul;

— pană: GERAGEANU 
TRANDAFIR, învingător 
prin abandon în repriza 
l-a;

— semi-ușoară : ICHIM 
NIGOLAE, cîștigă prin a- 
bandon în repriza I-a ;

— ușoară : LAZAR MA
RIN, învingător la punc
te ;

— semi-mijlccie: SAF- 
GIU ION, învingător prin 
abandon în repriza I-a ;

— mijlocie mică: RA
DU DUMITRU, învingător 
la puncte;

—mijlocie : TUDOR NI 
GOLAE, învingător prin 
abandon în repriza I-a;

— semi-grea: PRORO- 
CU VASILE, cîștigă prin 
abandon în repriza I-a. A- 
cesta este un tînăr boxer 
aflat la una dintre pri
mele sale partide oficiale.

La categoriile hîrtie și 
grea hunedorenii n-au 
prezentat concurenți.

-2 G.S.M. Baia Mare 13 7 3 3 14: 7 17
-2 Jiul Petroșani 13 6 5 2 18: 9 17
3 G.S. Oradea 13 8 1 4 24:15 17
4 Dinamo Săsar 13 7 3 3 21:15 17
5 Industria Sîrmei 13 6 3 4 27:15 15
6 C.F.R. Timișoara 13 6 2 5 23:13 14
7 Mureșul 13 4 6 3 22:16 14
8 Arieșul Turda 13 5 4 4 16:15 14
9 G.S.M. Cluj 13 5 3 5 15:23 13

10 G.S.M. Reșița 13 4 4 5 13:17 12
11 A.M.E.F.A. 13 3 5 5 11:17 11
12 Recolta Oarei 13 3 4 6 10:22 10
13 Aurul Brad 13 2 2 9 8:22 6
14 Gloria Bistrița 13 1 4 8 8:24 6
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