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ZIUA 
FORȚELOR ARMATE 
ale R.P.R

Au trecut 16 ani de cînd pe 
pămîntul sovietic a luat naștere 
prima unitate a armatei noas
tre de tip nou : divizia de vo
luntari „ludor Vladimirescu", 
unitate al cărei drapel a tost 
acoperit de glorie nepieritoare 
în luptele împotriva nitierlș ii
lor. Armata noastră populară 
s-a născut In focul luptelor \ 
contra cotropitorilor fasciști și | 
a crescut ca un zid de granit, 
ce înconjoară granițele patriei 5 
noastre. \

Educată de partid, ea a deveS 
nit puternicul braț înarmat all 
poporului care apără cuceririle l 
iui revoluționare. (

Crescuți în spiritul dragostei t 
adinei față de patrie, dotați cu ( 
cea mai modernă tehnică dej 
luptă, militarii forțelor armate ? 
ale R.P.R., fii credincioși ai) 
clasei muncitoare, se instruiesț 7 
zi de zi, iși însușesc temeinic \ 
meseria armelor pentru a ști la 5 
nevoie să lovească nimicitor pe \ 
orice dușman care ar îndrăznii 
să tulbure munca noastră paș- T 
nică și pacea căminelor noas- J 
tre.

Armata noastră / populară 1 
este un scut puternic al liber- 1 
tăților cucerite cu atitea jart- i 
fe, al realizărilor obținute cu i 
atita trudă de oamenii muncii. I
ACTIVITATEA CULTURAL Ai

în discuția Plenarei Comitetului orășenesc P.M.R.
Acordînd atenția cuvenită 

muncii politice și cultural-edu
cative de masă, Comitetul oră
șenesc de partid a analizat în șe
dința sa plenară de vineri 23 cc 
tombrie a.c. activitatea desfășu
rată în domeniul acesta de că
tre Consiliul raional sindical. în 
prima parte a ședinței tovară
șul Cervencovici Mihai — preșe
dintele C.S.R. Hunedoara — a 
prezentat un referat cu privire 
la felul în care organizațiile 
sindicale din întreprinderile șl 
instituțiile noastre au muncit 
pentru ridicarea nivelului cultu
ral politic al maselor de munci
tori, felul în care acestea au re
ușit să stabilească o strîn- 
să legătură între ectivitatea cul
turală și sarcinile de producție. 
Din referat a reieșit că activita
tea politică șl cultural-educati- 
vă de masă pe care a cunoscut-o 
orașul nostru in anul acesta este 
într-un real progres, cu mult 
mal cuprinzătoare, mal eficace șl 
mal variată de cît In anul prece
dent. In majoritatea lor comite
tele de întreprindere din Hune
doara au militat cu succes pen
tru ea activitatea desfășurată la 
cioburi și colțuri roșii să aibă la 
ta# rarpinilo ta producție jj

*

Locuințe 
din fondul întreprinderilor

Prin grija partidului și guver
nului nostru, la Hunedoara se 
construiesc pe zi ce trece tot 
mai multe locuința. O bună 
parte din aceste locuințe se 
construiesc din sumele puse la 
dispoziția sfatului popular oră
șenesc de către întreprinderile 
din orașul nostru. Bunăoară, 
din cele 6.700.000 lei ce au fost 
date anul acesta de combinatul 
siderurgic se găsesc în 
construcție 
partamente 
tamente se 
fundații.

plină 
un număr de 30 a- 
iar la alte 36 apar- 
lucrează intens la

I- AIRINEI | 
Corespondent |

ale planului de stat. Rezultata 
bune în această direcție au avut 
îndeosebi comitetele de între
prindere din cele două mari uni
tăți industriale C S.H. și I.C.S.H. 
Multă operativitate a dovedit în 
munca de agitație și propagandă 
legată de angajamentele de pro
ducție comitetul de întreprin
dere al I.C.S.H. care, odată cu 
defalcarea planului de producție 
și cunoașterea angajamentelor 
au luat măsuri ca acestea să fie 
afișate pe panouri ți lozinci mo
bilizatoare la flecare loc de mun
că, acordîndu-se, pe parcurs, • 
atenție deosebită popularizării 
permanente a brigăzilor și mun
citorilor fruntași care au obținut 
rezultate bune în producție. De 
asemeni, comitetul de întreprin
dere al C.S.H. a reușit ca în ul
tima perioadă să organizare o 
agitație vie concretă și operativă 
în jurul întrecerii dintre side- 
rurgiștii hunedorani și cei reși- 
țenl.

Atît din referat, dar mai mirtt 
din discuțiile cere au urmat s-a 
ajuns la concluzia că, deși 
munca politică șl cui tur al-edu
cativă de masă din orașul nos
tru a fleut jfe’egrwse șimțittMtre 
ta an»! aeast»» •» H-a ajuns fe»

In foto : Tovarășii Nicolae Cătană, director 
general al C.S.H. și Aron Colceru, prim-seece- 
tar al Comitetului orășenesc P.M.R. — Hu
nedoara, felicitînd călduros pe harnicii fur
naliști pentru victoria obținută.

Semnificația unui eveniment 
petrecut zilele trecute pune în 
valoarea lui adevărată înaltul 
patriotism caracteristic oameni
lor care pV-lmădc-sc.metalul. I.or 
le aparține dirzenia, curajul, pri
ceperea și abnejsțla de care au 
dat dovadă în lupta pentru în
deplinirea angajamentelor din 
Întrecerea socialistă. In această 
.ntrecere viu desfășurată cu reși 
țenii, furnaliștii secției a Il-a 
din combinatul siderurgic Hu
nedoara au hotărît la im eputul 
anului să producă 10.000 tone 
fontă peste planul anual și să 
facă economii în valoare de 

tuși la nivelul actualelor sarcini 
poiitico-economice, fapt ce se 
datorește în primul rînd nefolo- 
sirii tuturor condițiilor existente 
în acest sens, insuficientei cola
borări dintre organizațiile sindi
cale și cele de masă. Nesatisfă- 
eălor se desfășoară această 
muncă m cadrul întreprinderilor 
șl instituțiilor mai mici care nu 
s-au bucurat de atenția cuve
nită din partea C.S.R. Hunedoara- 
Participanții la discuții au scos 
totodată în evidență faptul că în 
ce privește formațiunile artistice 
de amatori nici pînă în prezent 
nu s-a reușit să se imprime un 
caracter permanent activității 
acestora, ele trăindu-și viața 
doar în preajma concursurilor 
și a diferitelor zile festive.

In vederea îmbunătățirii mun
cii politice ți cultural educati
ve de masă plenara a hotărit 
printre altele reactivizarea for
mațiunilor artistice de amatori, 
darea în folosință — pînă la 7 
Noiembrie a.c. a clubului nou — 
organizarea unui club comun 
pentru întreprinderile mai mici 
din oraș. In Încheiere plenara 
eemiletului orășenesc de partid 
a ădspt*t fi tu» plan de măsuri 

1.700.000 lei- După dezbaterea 
documentelor plenarei C.C. a) 
P.M.R. din iulie a.c. furnaliștli 
hunedoreni și-au sporit angaja
mentul inițial la 22.000 tone 
fontă și 14.500.000 lei economii.

Miercuri 21. octombrie a.c., Ia 
orele 22, furnaliștli secției a Ii-a 
din combinatul hunedorean au 
repurtat victoria mult dorită — 
îndeplinirea angajamentului anu 
al. Schimbul condus de Romo- 
șan loan și maistrul Vasile Cri- 
șan a elaborat ultimele tone de 
fontă din cele 22.000 și primele 
tone peste angajament. Pînă la 
aceeași oră furnaliștli au realizat 
economii în valoare de 14161.229 
lei. Un aport deosebit la cuceri-

COCS OTEL
Muncitorii din secția l-a a 

cuptoarelor Martin însuflețiți de 
dorința de a da țării mal mull 
oțel, în cele 20 de zile care au 
trecut din luna octombrie, au 
elaborat în afara sarcinilor do 
plan 1.027 tone oțel. De asemenea

I

UN SPECTACOL IZBUTIT
După consfătuirea de producție 

din ziua de 22 octombrie organi
zată la combinatul siderurgic, 
participanții au urmărit pe sce
na din sala C.F.U- acțiunea cu
noscutei piese într-un act a lui 
A. P. Cehov, „Ursul".

Satiră la adresa moravurilor 
claselor suprapuse din Rusia ța
ristă, comedia „Ursul" a fost in
terpretată de actori ai teatrului 
muncitoresc al siderurgiștilor. 
Cei trei interprețî (Maria Stotca, 
Pavel Crișan, Ovidiu Ivășcoiu) au 
reliefat bine trăsăturile persona
jelor, le-au înțeles profilul mo
ral și le-au dezvăluit caracterele 
Spațiul «tram db Stfo a! «be- 

<• W. fWt

In-

00-
Nl-

rea acestei victorii l-au adus 
brigăzile conduse de prim-fur- 
naliștii Comșa Alexandru, Cios 
Ludovic și Olaru Alexandru, 
precum și muncitorii de la 
cărcarea furnalelor.

In dimineața zilei de 22 
tombrie, tovarășul Cătană 
colae, director general al com
binatului și tovarășul Colceru 
Aron, prim-secretar al comite
tului orășenesc de partid, i-a fe
licitat Ia locul de muncă pe 
harnicii furnaliști. Cu acest 
prilej furnaliștii secției a Il-a 
s-au 
șitul 
încă 
plan.

angajat ca pînă la sfrr- 
anului să mai elaboreze 
3.000 tone fontă peste

LAMINATE
colectivul laminorului de 800 
mm. a laminat cu aproape 1.200 
tone mai mult de cît prevede 
planul, iar colectivul ce deser
vește bateriile uzinei cocso-chi
mice a cocsiflcat cu 2.558 tone 
mai mult cărbune.

inconvenient serios in jocul ac
torilor, piesa cetind multă di
namică, mișcare vie, neîntre
ruptă. Dar și așa, regizorul a 
izbutit să lege episoadele piesei 
într-un tot omogen. Bun și nu
anțat, jocul interpretei principale 
Maria Stoica. In rolul „Ursului" 
moșierul bădăran și venal, Pa
vel Crișan a avut o creație in
teresantă, iar Ovidiu Ivășcoiu a 
compus personajul Luca, bătrî- 
nul ser vit r al niașa rosei, cu 
mcit simț al s<o;.c-l și al replicii.

Viitoarele spectacole ale tea
trului nostru stot așteptate cu 
WW» jastlfîiat.
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In luptă pentru plan Din biografia unui fruntaș
Primul angajament din acest 

an al furnaliștilor din secția I-a 
a fost ca întrecîndu-se cu reși- 
țenii să exploateze mai bine fur
nalele astfel incit să dea eco
nomiei naționale peste sarcina 
planificată cel puțin 5.000 tone 
fontă. Vestea despre întrecerea 
hunedorenilor devenea cunoscu
tă în întreaga țară cînd la primele 
patru furnale, încărcătorii și 
prăjitorii de minereuri, topitorii 
și toți furnaliștii făceau un salt 
in producția de fonta.

Brigăzi de încărcători și doza
tori ca cele îndrumate de Timof- 
te Nicolae sau Postolache loan, 
topitori ca cei ce alcătuiesc bri
găzile conduse de Chiroșca loan 
de la furnalul I, Iacob Ioan de 
la furnalul 4, Mihăilă Ioan de la 
furnalul III, ori lăcătuși ca Ba- 
laj Francisg de la întreți
nere s-au încununat cu 
succese cucerindu-și o adevăra
tă prețuire. Asemenea lor, mulli 
furnaliști și-au măsurat nu o- 
dată capacitatea și dîrzenia în 
luptă cu stăpînirea marilor agre
gate, învingîndu-le de fiecare 
dată și adăugind la realizările 
anterioare alte tone de fontă 
date peste plan. Sînt multe luni 
cînd acest harnic colectiv și-a 
întrecut sarcina de plan la pro
ducția de fontă cu 3—5 și chiar 
mai multe procente. In cursul 
lunii septembrie cînd planul de 
producție a fost depășit cu 960 
tone fontă furnaliștii și-au re
înnoit angajamentul cu încă 
2000 tone — sarcină pe deplin 
realizabilă dacă ținem seama de 
sporurile de producție ce se pot 
obține prin reducera pierderilor, 
menținerea sub admis a declasa
telor etc. '

Gazeta de perete a secției evi
dențiază în acest sens brigăzile 
furnaliștilor Cîndea Iosif și Iacob 
loan, arătînd că acestea menți- 
nînd sub admis procentul de 
fontă declasată chimic și di
mensional au produs în perioa
da 1—16 octombrie cu 6,48 — 
8,27 la sută mai multă fontă. 
Astfel pînă in ziua de 19 octom
brie furnaliștii secției I-a au 
produs în contul angajamentu
lui 2-877 tone fontă, 40 la sută 
din angajament.

Cu toate succesele, pe prime
le două decade ale lunii octom
brie producția planificată nu a 
fost realizată. Cauze sînt mul
tiple. Unele obiective» printre 
care de mare importanță este 
calitatea slabă a cocsului, mine
reul uneori cu mult steril etc. 
Altele aparțin direct furnaliști
lor și aici amintim slaba disci
plină a unor muncitori în pro
ducție.

Cit privește calitatea slabă 
a cocsului furnaliștii Raț Andrei 
și Chiroșca loan ne-au declarat:

— Ne aflăm în fața unor mari 
greutăți. Tovarășii noștri coc- 
sari, deși s-au angajat să îmbu
nătățească calitatea cocsului, 
continuă să ne trimită și acum 
cocs cu rezistență scăzută, 250 
— 260 kg. la tobă. Din aceas
ta cauză în furnale se produc 
dese agățări, surpări, nu se poa
te merge cu un regim normal 
de temperatură. Iar ca rezultat 
producția de fontă a scăzut. In 
noaptea de 18 spre 19 octombrie 
am fost nevoiți să refuzăm 
50 vagoane de cocs. Ne adresăm 
pe această cale tovarășilor noș
tri cocsari cerîndu-le să ne 
sprijine în lupta ce o ducem 
pentru mai multă fontă patriei, 
trimițîndu-ne cocs cu rezisten
ță corespunzătoare.

&
Analizînd cum a influențat 

slăbirea disciplinei în muncă a- 
supra producției ajungem la 
concluzia că in Juna octombrie 
întrecerea și-a pierdut din in
tensitate- Iată și cîteva exem
ple : Dacă înainte cu cîteva luni 
maistrul Oprea loan era un om 
harnic, apreciat de oameni, în 
ultima vreme el a început să 
manifeste lipsă de răspundere 
în organizarea producției, ne- 
acordînd muncitorilor din su
bordine îndrumarea necesară 
și sprijinul cuvenit pentru reali
zarea angajamentelor. El a fost 
ajutat dar în zadar, nu și-a îmbu 
nătățit activitatea la nivelul cu
venit, nu a reușit să fie un e- 
xemplu însuflețitor la locul de 
muncă. Slăbind disciplina el a 
fost dat să lucreze ca încărcă
tor la prăjitoarele de minereuri.

Despre rezultatele brigăzii lui 
Culda Avram, prim-topitor la 
furnalul nr. 1, s-a scris de mul
te ori în ziare și pc bună drep
tate. Omul acesta care lucrează 
de atîția ani la furnale a acu
mulat o vastă experiență. De 
nenumărate ori brigada condusa 
de el a obținut recorduri la pro
ducția de fontă, depășind suc
cesele multor brigăzi. Acum 
însă nu se poate spune ace
lași lucru. Culda Avram, pentru 
oamenii cu care lucrează, nu 
mai constituie un exemplu mo
bilizator. Dacă înainte el era cel 
dinții care punea mina să ajus
teze rina, ori să desfacă șticul, 
indrumînd pe cel mai slabi pre
gătiți profesional, astăzi nu mai 
face aceste lucruri- In loc să 
încurajeze pe oamenii din briga
dă el se mulțumește să dea 
„ordine", să se uite de alături 
cum muncesc tovarășii săi. in 
perioada 1—16 octombrie briga
da lui, șase zile nu și-a îndepli
nit planul de producție. Oare la 
aceasta el nu a contribuit cu 
nimic ?

Stoica Gheorghe a fost topitor 
II in brigada în care lucra. A- 
vînd putere de muncă și price
perea necesară' i-a fost încre
dințată lui conducerea brigăzii, 
dar a refuzat. Ba mai mult, in 
ultimul timp nu-și respectă

Bucurii
Muncitorii de la atelierul me

canic al combinatului au hală 
nouă. Păi să nu se bucure ? Ba 
da ! Și în hala asta mare și 
încăpătoare aceeași muncitori 
nu mai stau înghesuiți (cu ma
șini cu tot) ca in vechiul atelier. 
Păi ăsta nu-1 prilej de bucurie ? 
Cum să nu ! Și mai au în nou! 
atelier multă lumină și vorba 
ceea, sînt în ton cu moda pen
tru că au și instalație de încăl
zire centrală. Păi să nu se bu
cure ? Păi... nu ! Nu și nu ! Pen

tru că instalația asta iată-așa 
nu încălzește cu una cu două. 
Are și ea meteahna ei. Mai în
tîi trebuie să fie terminată a- 
poi verificată și dacă corespun
de ca aspect și verificare... să 
mai și funcționeze.

Ei, instalația făcută de un co
lectiv din sectorul hidrotehnic 
al I.C.S.H.-ului care este condus 
de tovarășul inginer Hutter nu 
îndeplinește nici una din con
dițiile de mai sus. Așa că geaba 
se uită muncitorii de la meca
nică, cu o caldă speranță, la ae- 
rotermele alea cocoțate ba pe 
un ștîlp, ba pe un altul, că-i și 
apucă frigurile de îngheață pe 

nici sarcinile de serviciu mani- 
festînd dezinteres față de prob
lemele producției.

La secția I-a furnale mai sînt 
și alți oameni „certați" cu dis
ciplina. Și dintre aceștia amintim 
doar pe Tsbarcea Vasile, Mihai 
Toader, Afloarei Marin, Pascal 
Ștefan, Hozu Ioan, Ursu Mihai 
și Bamtaru Mihai. Bunăoară. 
Bamtaru, în calitate de șef de 
echipă pe terenul de încărcare, 
fiind prieten cu Sofian Constan
tin a învoit pe acesta din urmă 
și pe soția lui, ca și pe alți mun
citori inconștienți de rolul pe 
care-1 au în procesul de pro
ducție, să plece acasă din luci u 
fără voia maistrului sau a șe
fului de schimb. Sofian a auvt 
grijă să „cîștige" mai întîi „în
crederea" șefului de echipă. Ast
fel ca drept „recunoștință" el ii 
aducea iui Bamtaru, șeful echi
pei, cîte o sticlă cu țuică cu care 
se „ospătau" în timpul lucrului. 
E firesc ca într-o- asemenea si
tuație echipa lui Bamtaru să ne
glijeze rețeta de încărcare și 
uniformitatea alimentării furna
lelor- Este doar numai un fapt 
ce a influențat în parte scăderea 
producției de fontă.

Acestea sînt numai cîteva din 
exemplele de indisciplină destul 
de frecvente în cadrul secției 
a I-a furnale care au slăbit a- 
vintul întrecerii, răminînd secția 
sub plan pe primele două deca
de ale lunii octombrie cu a- 
proape 500 tone fontă.

In secția I-a furnale există 
mulți oameni harnici, plini de 
voință și entuziasm, muncitori 
cu tradiții* vechi în topirea mi
nereurilor și făurirea fontei. Ei 
au dovedit minunate exemple de 
patriotism, cucerind de multe 
ori Drapelul de producție de 
la alți furnaliști a-i țării. Ei sînt 
aceia care pot și trebuie să ia 
atitudine hotărîtă împotriva ace
lor elemente care le crează gre
utăți în muncă și să dea între
cerii avîntul cuvenit, astfel in
cit să asigure — și este pe de
plin posibil — îndeplinirea an
gajamentului iuat.

IOAN G.

loc. Geaba se duc la vestiarul 
și baia modernă, pe care le au, 
că tot cu inima înghețată se în
torc în atelier pentru ca să se 
spele în lighene. Geaba tovară
șul inginer șef al combinatului 
Mann s-a adresat celor de la 
I.C-S.H., că a primit un răspuns 
de... a înghețat apa, înainte de 
a intra pe conductă. Suna cam 
așa : „La 5 octombrie instalația 
va fi gata !" Și de atunci, du
mnealor cu răspunsul, așteaptă 
să vină... 5 octombrie. Cică e

prea de vreme decă se apucă 
de pe acum să . desăvirșească 
instalația.

De fapt instalația e ca și gata. 
Numai că mai au un pic de izo
lat la conductă (cca. 1 per 4 din 
lungimea totală) mai au de lu
cru pe la turile și coturile de 
la zig-zagurile conductei (pen
tru că nici n-a intrat bine apa 
rece prin ele și au și început să 
curgă) în fine, mai trebuie să 
vopsească aerotermele și să le 
facă să... funcționeze. încolo-., 
totul e aproape gata.

Cu ani în urmă, 
Mardare Alexandru 
de pe meleagurile 
comunei Brădeanu 
a regiunii Ploiești, 
nu cunoștea decît 
să mînuiască cu în
deletnicire potrivită 
puterilor sale coar
nele plugului și 
coa.da sapei. Și așa, 
pînă la vîrsta tie 20 
de ani, el tot a 
muncit alături de 
mama-sa la munci
le cîmpului. întors 

acasă, după satisfa
cerea serviciului 
militar, Sandu — 
cum îi spuneau pri
etenii din sat — se 
decide să vină Ia

Hunedoara să se califice într-o 
meserie. Gîndul acesta il fră- 
minta după ce dese ori, citea 
scrisorile primite de ia cei doi 
farți și trei veri ai lui, ce lu
crau deja cetatea de metal 
hunedoreană.

Era prin 1956, cînd Mardare, 
condus de frații și verii lui pă
șește pentru prima dată într-un 
atelier mecanic nou construit, 
înzestrat eu toate tipurile de 
mașini — asemeni celui de la 
mecanic șef I.C.S.H. Ajutat per
manent de muncitorii cu expe
riență în producție, tînărul Mar
dare, cu voința ce și-o manifes
tă zilnic, a pătruns cu ușurință

C î ș t i g n
Majoritatea oamenilor se stră

duiesc să cîștige un nan prin 
muncă cinstită. Mai sînt însă 
din păcate unii care caută ca 
pe lingă salariul ce li se cuvi
ne să mai „agonisească" și ceva 
în.-, plus. Un astfel de ciștig 
agonisește și tovarășa Abaschin 
.Elvira, vinzătoare, de 'bonuri 
pentru masă la cantina nr. 1 a 
combinatului. Iacă un caz. In zi
ua de 15 octombrie a.c. m-arn 
dus să cumpăr două abonamen
te pentru masa de prînz unul 
mie și unul pentru un prieten 
de muncă. In loc de 89,60 lei 
cit făceau abonamentele, sus- 
numita vinzătoare mi-a luat 90 
lei.

ecazuri
Gata, gata dar totuși mai tre

buie ceva. Mai trebuie ca orga
nele competente să-i supună pe 
instalatorii în cauză la un... duș 
rece. Nu de alta, dar în felul 
acesta s-or putea încălzi și 
muncitorii de la atelierul meca
nic.

Ingenios dar ...
In combinat, în materie de 

muncă culturală, există oameni 
care în goană după metode noi 
și originale de educație cultura
lă se frămintă zi și noapte, piu 
tesc în necunoscut înfruntînd 
val după val greutățile. Cînd să 
zică însă că au ajuns la țărm-., 
se îneacă. Și din păcate oameni 
din aceștia există și pe la oțe- 
lăria nr. 1. Și-au torturat min
tea „culturalii" de aci au trecut 
prin nenumărate dureri de cap, 
dar nu zadarnic. Pînă la urmă 
(lăudabil) au născocit un panou 
foarte ingenios și din cale afară 
de sugestiv : un panou multico
lor, rotund, in formă de ornic 
cu secundar central. In loc de 
litere ornicul acesta are pe ca

totodată 
romunist

Hzirm noasirâ

Ward ar
atenție

tainele meseriei de frezor. Iată 
că, luind drept pildă sfaturile 
celor mai mari, el este stimat 
Întotdeauna de colectivul de 
muncitori căruia îi aparține- 
Pentru succesele ce le obține în 
realizarea și depășirea sarcinilor 
ce i se încredințează, pentru 
elanul său tineresc care-1 carac
terizează, în cei trei ani care 
s-au scurs de la angajare, a cîș- 
tigat titlul de cel mai bun frun
taș în muncă, fiind 
mîndru de numele de 
pe care îl poartă.

In clișeu : Frezorul 
Alexandru execută cu
frezarea pragurilor blindaje.

e m u n c i t
întrebată de ce nu dă rest, 

tovarășa Abaschin a răspuns : 
„Păi... dumneavoastră de ce nu 
aduceți mărunțiș!?" Bine, bine 
i-am spus eu — dar de ce nu 
ne cereți- La auzul acestor vor
be, respectiva vinzătoare n-a 
mai zis nimic. Așa cum de alt
fel n-a zis nimic și atunci 
cînd i-am arătat că pe baza 
nimicului de 0,20 lei de la fieca
re abonat ea încasează lunar 
peste 400 lei. Oare conducerea 
cantinelor ce are de spus asu
pra unui asemenea ciștig ne^ 
muncit al tovarășei Abaschin i

NEGRILA TEODOR
corespondent

dran mici tablouri care sugerea
ză : manifestări sportive, confe
rințe, filme, expoziții, teatru 
etc. Sub tablou există și reco
mandarea corespunzătoare fie
căruia din aceștia. Și Ia întreba
rea pe care ți-o pune însăși ta
bloul — „Unde mergem azi ?’ — 
urmărești pe rînd cele trei ma- 
nusuri să vezi ce-ți indică pen
tru ca să te poți decide. Eu unul 
nu m-am putut decide.

Uite de exemplu ieri 25 oc
tombrie 1959 manusurile îți re
comandă la „Sport" : Corvinul 
Hunedoara — C.S.A. Sibiu, fot
bal (meci disputat în 4 octom
brie pentru că altfel Corvinul 
n-ar fi putut juca ieri la Me
diaș) ; Film — cinema Victoria ; 
„Omul cu pantaloni scurți" să 
te duci-., ieri, pentru că azi și 
așa n-o să-1 poți vedea, deoare
ce acesta a rulat cu... trei săp- 
tămîni în urmă. In fine al trei
lea manus stă nedecis între ta
blourile corespunzătoare teatru
lui și muzicii. Ceea ce ar vrea 
să însemne că să mai aștepți 
pînă cînd colectivul de teatru 
sau orchestra combinatului vor 
hotărî... să mai iasă în lume.

Comentariile sînt de prisos 
pentru că..- am ajuns la țărm, 
cum s-ar zice.

I. DANUȚCIU
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Pentru sporirea producției de fontă
VEȘTI DIN SECȚIA
CUPTOARE INDUSTRIALE

In Hunedoara ca și în întreaga 
țară se știe că secția Il-a fur
nale C.S.H., este o secție milio
nară. Aceasta fiindcă în numai 
10 luni ale acestui an furnaliștii 
au realizat economii de peste 
13.000.000 lei.

Luînd in discuție aportul adus 
de colectivul benzii de turnare 
a fontei la realizările furnaliști
lor, în adunarea generală pentru 
dare de seamă și alegeri, comu
niștii de la banda de turnare a 
fontei au scos în evidență suc
cesele pe care le-a repurtat acest 
colectiv cît și unele lipsuri care 
trebuie înlăturate în scopul în
deplinirii angajamentelor luate 
în întrecerea cu reșițenii.

Luînd cuvîntul la discuții pe 
marginea dării de seamă, tovară 
șui Cerna Rudolf, a analizat cau
zele care au făcut ca în primele 
luni ale anului, procesul tehno
logic al benzii să se desfășoare 
greoi- Din toate cauzele invocate 
ca obiective — a arătat vorbito
rul — cea mai reală a fost lipsa 
unei susținute munci politice.

— După ce s-a analizat în a- 
dunarea generală a organizației 
de bază mersul defectuos al 
subsecției noastre și s-au trasat 
sarcini concrete pe fiecare co
munist, banda de turnare a fon
tei a făcut față nevoilor fuma- 
liștilor. Mecanicii și mar.evranții 
au început să execute manevrele 
și transportul fontei Cn 
timpul cel mai scurt, incadrin- 
du-se astfel in graficul de turna
re. Iată cum o astfel de analiză 
dă rezultate bune.

— Banda de turnare și stația 
de granulare a zgurii sînt agre
gate ce dau produse finite, a 
spus tovarășul Ivan Petru. Orice 
defecțiune duce direct la nerea- 
lizarea planului economic al corn 
hinatului. De aceea trebuie să 
evidențiem munca comuniștiloi 
Duma Candin, Paul Dumitru, 
Prăjescu Dumitru, Hălălaie Emil 
și alții care supraveghează cu 
cea mai mare atenție mersul 
mașinilor, intervenind imediat la

Actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. și-a început 
lucrările într-un moment în 
care ghiața războiului rece a în
ceput să se topească. Intr-ade
văr vizita istorică a lui N. S. 
Hrușciov în S.U.A. precum și 
discuțiile avute' cu președintele 
Eisenhower au avut darul să în
lăture, într-o oarecare măsură, 
neîncrederea reciprocă, să du
că la îmbunătățirea relațiilor 
dintre cele două țări, principale
le puteri ale lumii, ceea ce a a- 
vut o influență binefăcătoare 
asupra climatului internațional 
in general.

In aceste condiții propunerile 
sovietice cu privire la dezarma
rea totală și generală expuse de 
N- S. Hrușciov în fața Adunării 
Generale a O.N.U. au avut un 
ecou uriaș, s-au bucurat de a- 
precierea și aprobarea unanimă 
a opiniei publice mondiale și 
oamenilor politici din diferite 
țări. In acest fel adunarea gene
rală și-a început lucrările într-o 
atmosferă de bun augur. Majori
tatea delegărilor au subliniat în 
dezbaterile generale ce au ur
mat uriașa însemnătate a pro
punerilor sovietice, apreciindu- 
le ca problema nr. 1 care stă în 
fața Adunării Generale. Curen
tul de opinie în favoarea pro
punerilor sovietice a luat astfel 

la adunare 
fiecare co-

cea mai mică defecțiune, înlă- 
turînd opririle.

Lupta noastră trebuie să se 
desfășoare acum în direcția în
lăturării pierderilor de fontă la 
furnale.

Se mai intîmpiă cazuri cînd se 
lucrează cu neatenție și rezulta
tele sînt negative. Oalele fiind 
smulse din car sau manevrate 
brusc de către macaragii produc 
stropi și chiar „pomeni" — scur 
geri — de cîteva sute de kilo
grame de fontă, la fiecare tur
nare. Toate acestea adunîndu-se 
dau naștere la pierderi din pro
ducție.

Cei prezenți 
au arătat că 
munist trebuie să fie un agitator 
activ in mijlocul muncitorilor 
de la banda spre a-i face să înțe 
leagă ce înseamn^ aceste pier
deri pentru economia națională.

Depozitul de descărcare și ex
pediere a fontei turnate are un 
rol deosebit in producția benzii 
de turnare, el asigurînd banda Ia 
timp cu vagoanele metalice ne
cesare turnării- Despre această 
problemă a vorbit tovarășul Cir- 
co Remus.

— Este cunoscut faptul că de 
multe ori lipsa acestor vagoane 
a provocat întirzieri la turnare, 
care au dus la blocarea gurii oa
lelor, la formarea de pojghițe 
groase de fontă — deci pierderi. 
E o lipsă a noastră a tuturor că 
nu ne-am dat seama că una din 
cauzele mersului defectuos al 
muncii în depozit este și faptul că 
aici nu există nici un membru 
de partid care să mobilizeze co
lectivul depozitului în lupta pen
tru sprijinirea furnaliștilor.

Este necesar să se ia măsuri 
ca in viitorul apropiat această 
lipsă să fie lichidată.

In încheierea discuțiilor tova
rășul Schwartz Arcadie din par
tea comitetului de partid din 
C.S.H. a îndrumat biroul organi
zației de bază să țină o strînsă 
colaborare cu secțiile I-a și a I

O.N.U. și problemele zilei
proporții. Acest fapt a creat de
rută în rîndul adversarilor des
tinderii încordării internaționale. 
Și ca o expresie a acestei derute 
pot fi enumerate acțiunile la 
care se dedau aceștia chiar In 
sînul organizației mondiale pen
tru a distrage atenția delegări
lor de la această problemă.

Una din aceste acțiuni care 
subminează climatul favorabil ce 
s-a creat este aceea de a aduce 
pe ordinea de zi a Adunării Ge
nerale a așa zisei „probleme tl- 
betane". Ce se urmărește prin 
această manevră ? După cum se 
știe, Republica Populară Chineză 
se bucură de un prestigiu cres- 
cînd în întreaga lume. Majori
tatea popoarelor cer ca marea 
țară să-și ocupe locui ce i se 
cuvine în ON.U., în Consiliul de 
Securitate. La insistențele și ma
nevrele delegației S.U.A. acest 
lucru a fost împiedecat ani de-a 
rîndul datorită mașinii de vot 
de care dispuneau Stanțele Unite 
in organizația mondiala. Anul ar 
cesta însă delegația americană 
nu era sigură că propunerea sa 
de neluare în discuția Adunării 

II-a furnale care vor trebui ca 
în viitor să se îngrijească mai 
îndeaproape pentru trimiterea la 
timp a fontei Ia bandă știind că 
intîrzierile provoacă răcirea 
fontei, deci duc ia pierderi. Co
laborarea cu controlul calitativ 
este de asemeni necesară.

Mobilizarea tuturor munci
torilor, ridicarea nivelului lcr 
profesional și ideologic este sar
cina principală a biroului orga
nizației de bază — a spus to
varășul Schwartz Arcadie.

Anul 1960, pentru furnaliști 
și deci și pentru cei de la ban
da de turnare va fi un an de 
eforturi sporite, de la care se 
așteaptă o producție mult mai 
mare și de bună calitate.

Plini de entuziasm comuniș
tii de la banda de turnare s-au 
angajat să-și intensifice efor
turile pentru a face ca angaja
mentele furnaliștilor de a rea
liza o depășire de plan cu 
22.000 tone fontă și economii 
de 14.500.000 să fie traduse e- 
fectiv în realitate.

L

In ziarul „Uzi-
na noastră" nr. ujwueSe
764 din 26 sep- O IBI fi
tembrie 1959 a
fost publicat articolul intitulat: 
,,De ce atîta lipsă de răspunde
re ?“ Răspunzînd redacției, me
canicul șef, inginerul Șerban 
Ștefan, din cadrul parcului auto 
I.C.S.H. arată că cele semnalate 
în ziar sînt reale și că au fost 
luate o serie de măsuri. Astfel, 
în privința întreținerii mașinilor 
în mai bune condițiuni, parcul 
auto a mărit echipa de întreți
nere cu tovarăși mai bine pregă
tiți și în prezent se confecțio- 
nază încă două rampe de spălat 
mașini. In ce privește întărirea 
disciplinei socialiste în produc
ție, conducerea sectorului a or
ganizat cu conducătorii auto 
consfătuiri unde li s-au arătat

Generale a admiterii R. P. Chi
neze în O.N.U. va întruni majo
ritatea necesară- De aceea încă 
cu mult înainte de. începerea lu
crărilor adunării generale presa 
capitalistă și diferiți oameni po
litici reacționari au pornit o 
campanie de calomniere a R. P 
Chineze în problema Tibetului. 
După cum se știe Tibetul este 
o parte integrantă a Chinei 
(lucru de altfel recunoscut chiar 
de Statele Unite) și deci în con
secință acțiunile întreprinse de 
R. P. Chineză pentru înăbușirea 
elementelor contrarevoluționare 
din Tibet era o chestiune in
ternă a poporului chinez. Toc
mai datorită acestui fapt iniția
torii aducerii ilegale a chestiu
nii Tibetului pe ordinea de zi 
întîmpinau dificultăți în găsirea 
celor care să propună oficial a- 
cest lucru. După ce a devenit 
clar că în. urma insistențelor 
delegației americane R. P. Chi
neză nu-și va ocupa nici în a- 
cest an locul în O.N-U. Departa
mentul de Stat al S.U.A. a gă
sit în delegații Irlandei și Mala- 
yei unelte docile care să propună

In această lună, colectivul 
de muncitori din secția 

cuptoare industriale — C.S.H. a 
executat un volum însemnat de 
lucrări pentru reparațiile plani
ficate la cuptoarele Martin. La 
cuptorul Martin nr. 1 din ca
drul oțelăriei noi s-a schimbat 
complet bolta, s-au rezidit par
țial bolțile de la camerele rege
neratoare și de zgură, canale’e 
verticale etc. Pentru termina
rea in cel mai scurt timp a a- 
cestor lucrări s-au luat din 
timp unele măsuri bine chibzu
ite. Astfel, aprovizionarea cu 
materiale, la data cînd a înce
tat să mai funcționeze cupto
rul, era făcuta în proporție 
80%, iar evacuarea zgurei 
camere, in condiții destul 
grele, datorită tempearturii 
dicate, a început cu 2 zile îna
inte de oprirea cuptorului. Har
nicul colectiv de muncitori din 
cadrul secției cuptoare indus
triale a întreprins astfel de ac
țiuni în dorința de a sprijini și 
mai mult pe oțelari pentru spo
rirea producției de oțel. Ca re
zultat, cu aproape 5 zile înain
te de termenul stabilit în grafi
cul de reparație, cuptorul a

de 
din
de
ri-

lipsurile și aba- 
tdteiHstSe&v0 terile săvîrșite,
ftgrZSXTTIlE Totodată artico

lul apărut a fost 
prelucrat în fața conducătorilor 
auto și apoi afișat la gazeta de 
perete.

Continuă șirul succeselor
De la începutul acestui an, 

despre harnicul colectiv de 
muncitori al oțelăriei electrice 
din C.S.H. se vorbește tot mai 
des în coloanele ziarelor locale 
și centrale. Și pe bună dreptate ! 
Alături de ceilalți siderurgiști 
avîntați în întrecere socialistă 
cu reșițenii, de sporirea neconte
nită a producției de jnetal, un 
rol important îl ocupă și brigăzi
le de producție ce deservesc 
cuptoarele electrice de 20 tone 
și 5 tone.

în mod oficial includerea „pro
blemei tibetane" pe ordinea de 
zi. Mașina de vot occidentală a 
intrat din nou în funcțiune și 
susnumita propunere a fost a- 
doptată (de altfel cu o mică ma
joritate de voturi).

Acțiunile adversarilor destin
derii încordării internaționale 
nu s-au oprit însă aici. Cu pri
lejul alegerii membrilor neperma 
nenți în Consiliul de Securitate 
un loc trebuia ocupat de un re
prezentant al țărilor din Euro
pa răsăriteană. Pentru acest loc 
a fost pusă în mod just candida
tura Poloniei, țară care face 
parte din această regiune geo
grafică. Printr-o manevră însă 
Statele Unite au încercat să fie 
aleasă Turcia, care a reprezen
tat de altfel în anii trecuți Ori
entul mijlociu în Consiliul de 
Securitate. Această manevră 
străvezie, care urmărea să frus- 
teze țările dir. Europa răsăritea
nă de locul ce trebuiau normal 
să-l ocupe, nu s-a bucurat de 
sprijinul delegațiilor la ON.U. 
Aceasta o dovedesc însăși rezul
tatele tururilor de scrutin, cînd

fost redat producției. In tot 
timpul reparației s-a evidențiat 
în mod deosebit schimbul mais
trului Mihai Balaj care a rea
lizat cea mai mare productivi
tate și lucrări de calitate 
bună- $>
f~^e citeva zile produce din 

nou și cuptorul Martin 
nr. 3 de la oțelăria veche. După 
o reparație mijlocie executată 
in bune condițiuni, marți s-a 
elaborat prima șarjă de oțel. 
Faptul că și acest cuptor a 
fost redat producției cu 2 zile 
mai devreme față de timpul 
stabilit în grafic, va da posibi
litatea oțelăriilor să-și sporeas
că succesele în întrecerea so-> 
cialistă pentru îndeplinirea 
înainte de termen a angaja
mentelor.

de 
din 

este
de

☆ 
.jAt tenția colectivului 
' ' muncitori și maiștri
secția cuptoare industriale 
îndreptată spre realizarea
cît mai multe economii. In a- 
cest scop sînt valorificate mul
tiplele rezerve care se ivesc 
la lucrările de reparații a dife
ritelor agregate. Spre exemplu 
la reparația celor două cuptoa
re Martin, amintite mai sus, au 
fost recuperate materiale re
fractare în valoare de cea. 
190.001) lei. Adăugind și > aceste 
economii la cele realizate de la 
începutul anului rezultă că din 
angajamentul anual de 1.000.000 
lei colectivul secției a realizat 
peste 850 000 lei.

Astfel, numai în primele două 
decade ale lunii octombrie a.c. 
de pe platforma cuptoarelor a- 
mintite, au plecat mai mult cu 
peste 350 tone oțel electric în 
afara sarcinilor de plan. Succe
sul se datorește și echipelor 
conduse de Maftei loan și Feideu 
Nicolae, care s-au situat în 
fruntea întrecerii socialiste cu 
120 tone și respectiv 110 tone 

* oțel electric în contul angaja
mentului.

de fiecare dată R.P. Polonă a ob
ținut cu aproximativ 10—12 vo
turi mai mult decît Turcia.'Cum 
însă pentru a fi ales membru 
nepermanent al Consiliului de 
Securitate este nevoie de o ma
joritate de două treimi alegerile 
s-au amînat pe un timp nede
terminat.

Ce- concluzii se impun pînă a- 
cum în urma dezbaterilor din 
adunarea generală ? In primul 
rînd trebuie remarcat faptul că 
în centrul atenției pe ordinea de 
zi se găsesc propunerile Uniunii 
Sovietice cu privire la dezarma
re, propuneri care pe drept cu- 
vînt au fost denumite istorice și 
sînt menite să aducă lumii pa
cea. Tocmai de aceea cei care 
se tem de destinderea încordării 
internaționale, neîndrăznind să 
respingă aceste propuneri, în
cearcă să abată atentia A tunării 
Generale de la rezolvarea lor 
prin acțiuni de diversiune, acți
uni care merg pe drumul înve
chit al războiului rece. Popoarele 
lumii condamnă acest lucru. Ele 
așteaptă din partea Organizației 
Națiunilor Unite să dezbată și 
să rezolve, spre binele omenirii 
problemele de importanță vitală 
pentru destinderea încordării in
ternaționale și stabilirea unei 
păci trainice.

T, OLARU
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INICA SPORTIVĂ®
Tot ce e nou Tn sport GAZ METAN MEDIAȘ - CORVINUL 1-1 (1-1)R.P. BULGARIA — R.P.F. Ju
goslavia l—i.

La Sofia unspiczPceJe bulgar, 
după cele două victorii recente 
asupra formațiilor U.R.S.S. și 
Franței nu a reușit să treacă de 
represent :<Uva Jugosla.iei, mir 
un joc co: ’.nd pentru uptin/ie 
de finală aie „Cupei Europei" 
inter-țări. In prima întîlnire des
fășurată la Belgrad jugoslavii 
cîștigaseră cu 2—0, de aceea

CATEGORIA A

C.C.A. — Progresul București 
4—1 ; Rapid București — Dina
mo București 1 — 0 ; U.T.A. — 
Știința Cluj 2—1 ; Steagul Ro
șu Of. Stalin — Petrolul Ploiești 
1—1 ; Minerui Lupeni — Dina
mo Bacău 1—2 ; Farul Constan
ța — Jiul Petroșani 5—0.

CLASAMENTUL
1. C.C.A. 9 7 0 2 26:12 14
2. U.T.A. 9 5 3 1 12: 8 13
3. Steagul roșu 9 4 5 0 18:14 13
4. Dlnamo Bacău 9 4 3, 2 15:10 11
5. Farul 9 4 2 3 16:14 10
6. Petrolul 9 3 3 3 18:13 9
7. știința Cluj 9 2 4 3 13:14 8
8. Rapid Buc. 9 3 1 5 12:12 7
0. Minerul 9 2 3 4 11:14 7

10. Dinamo Buc. 9 2 3 4 8:11 7
11. Progresul 9 1 3 5 8:15 5
12. Jiul Petroșani 9 1 2 6 7:27 4

Campionatul regional de fotbal
Șantierul și Corvinul II au 

jucat ieri in deplasare, primii 
la Aninoasa și ai doilea la 
Hațeg. Rezultatele sint urmă
toarele :

Șantierul — Minerul Aninoa
sa 0—4.

Victoria Hațeg — Corvinul 
11 0—0.

Prin urmare în cele două 
confruntări din duminica acea
sta ale echipelor noastre de 
categorie regională rezultatele 
feint nesatisfâcătoare, datorită 
scorului sever de la Aninoasa și 
rezultatului egal de la Hațeg, 
care nici el nu poate satisface, 
deoarece echipa locală nu a 
emis și nu emite prea mari 
pretenții în campionat.

Rezultatul de la Aninoasa 
detronează formația Șantierul 
de la conducerea seriei a I-a 
3 campionatului regional, ce
ea ce este destul de rău. Mai 
rău este că infringerea s-a sol

-= PUNCTE DE VEDERE =-
Fărâ îndoială eă tînărul pu

gilist Mihai Gheorghioni este 
cel mai demn reprezentant ăl 
boxului hunedorean. Seriozita
tea cu care se pregătește și 
dragostea față de muncă i-au a- 
dus nenumărate satisfacții. A 
fost de mai multe ori selecțio
nat în reprezentativa țării, este 
selecționat în lotul olimpic al 
R P.R. și atunci cînd a boxat 
a avut o comportare meritorie.

Pînă aici toate bune. Numai 
eâ de mai mult timp — e atit 
de mult incit nu ne putem 
aminti precis — concetățenii 
tînărulul boxer nu l-au văzut 
în ring. A boxat la Constanța, 
la București, la Craiova, la 
Cluj, numai la Hunedoara nu ! 

ieri la Sofia accentul principal 
l-au pus pe apărare, pe reali
zarea unui joc egal, ceea ce 
Ie-a și reușit.

Acest rezultat interesează pe 
iubitorii de fotbal din țara noa
stră, deoarece la 8 noiembrie 
reprezntativa R.P. Romine va 
întîlni Ia București reprezenta
tiva R.P. Bulgaria în prelimina
riile turneului olimpic de fotbal.

Jocul dintre reprezentativele 
B ale celor două țări desfășurat 
tot ieri a luat sfîrșit cu scorul 
de 1—0 in favoarea formației 
jugoslave.

* La Budapesta peste 70.000
spectatori au aplaudat victoria 
reprezentativei R.P. Ungare în 
fața formației Elveției la un 
scor sever : 8—0. Intilnirea s-a 
desfășurat în cadrul cupei „Dr. 
Gerb“- ►

* Cupa campionilor Europeni 
a programat ieri întîlnirea din
tre Spartak Rotterdam (Olanda) 
și Gotteborg (Suedia). Prima 
formație a invins cu 3—1.

* In turneul de la Phenian la 
care iau parte reprezentativele 
R.P.D. Coreene, R.P. Chineze șl 
R.D. Vietnam ieri s-a desfășurat 
intilnirea dintre fotbaliștii Co
reei de Nord și Chinei Populare- 
Scor : 1—0 pentru coreeni.

dat la acest scor categoric de 
B—4 fapt care demonstrează 
că formația noastră a fost în
trecută fără drept de apel.

Iată formația aliniată de 
echipa Șantierul : Coșereanu — 
Ivan, Iordan, Cișmaș — Sălcea- 
nu, Turcu — Patulis, Grigo- 
rescu, Constantin, Petre, Lap- 
șanschi.

In jocul de la Hațeg, Corvinul 
II, s-a comportat sub posibili
tăți, .pe linia ultimelor jocuri. 
Și de data aceasta hunedorenii 
au încheiat partida cu efecti
vul incomplet, întrucît în minu
tul 15 jucătorul Aliman a fost 
eliminat de pe teren pentru lo
vire intenționată, iar la înce
putul reprizei secunde Drosus 
s-a accidentat, și n-a mai rein
trat pînă la sfîrșit.

Formația Corvinul II : Muni- 
an — Drosus, Pinca, Bîrlad — 
Mitrică, Dojdețan — Pantazis, 
Constantinescu, Popa, Bodrea- 
nu, Aliman.

De ce oare ? Scuza tovarăși
lor din secția de box a clubului 
sportiv Corvinul că „este foarte 
greu să găsești adversar Ia ca
tegoria grea" nu rezistă unei 
cercetări atente.

Pentru hunedoreni, în cazul 
de față, sînt două alternative : 
ori să meargă în alte orașe cînd 
va mai boxa M. Gheorghioni, ceea 
ce este mai greu — ori sec
ția de box și antrenorul Gheor- 
ghe Lungu să se preocupe mai 
intens de organizarea unor in- 
tîlniri pugilistice. Dar nu cu 
Lupeni, Vulcan, sau Brad. In ța
ră sînt și alte colective care, 
cu siguranță, au și reprezen
tanți ai categoriei grea.

Echipa noastră a scos greu 
uri rezultat de egalitate la Me
diaș. La sfîrșitul celor 90 de 
minute de joc cele două adver
sare și-au împărțit punctele și 
rezultatul este favorabil Corvi- 
nului, dacă ne gîndim că în ul
timele minute de joc apărarea 
noastră, și în ultimă instanță 
portarul Niculescu, au salvat 
trei situații grele.

Gaz Metan jucind acasă s-a 
arătat o echipă bine pregătită. 
Cu Vakzi în centrul liniei de 
atac, medieșenii au fost un par

Colectivul sportiv Corvinul, 
secția auto-moto, în colaborare 
cu comitetul U.C.F.S- orășenesc, 
au organizat ieri în orașul nos
tru un concurs de moto-cros. 
Pe traseul ce urma să fie stră
bătut de concurenți (Teatrul 
nau — O.T. — O.M. — Teatrul

Jocul juniorilor, un duș rece
Singurul joc disputat dumini

că la Hunedoara a fost cei din
tre echipele de juniori ale Corvi- 
nului și C.F.R. Simeria- Și nu a 
lipsit mult ca simerienii să pro
ducă o surpriză. Ei au condus 
mult timp cu 1—0 și după cum 
se apărau se părea că vor ciș- 
tiga sau, în cel mai rău caz, vor 
termina la egalitate.

E drept că oaspeții 
ajutați și de jucătorii 
reni, care în această 
au fost de nerecunoscut față de 
ultimele două partide, în care, 
așa după cum am anunțat la 
timp, au învins cu scoruri severe 
inscriind 22 de goluri și neprl- 
mind nlciunul!

au fost 
hunedo- 
întilnire

SERIA I-a
Unirea Iași — S.N.M. Consta

nța 2—0 (0—0) ; Unirea Focșani 
— Prahova Ploiești 0—0 ; Fores 
feta Fălticeni — Rulmentul 
Bîrlad 3—0 (1—0) Victoria Su
ceava — C.S.M.S. Iași 1—3 
(1—3); Victoria Buzău — Dina
mo Galați 0—2 (0—1); Gloria 
Bistrița — C.F.R. Pașcani 0—0 ;

CLASAMENTUL
1. C.S.M.S. Iași 9 9 1 0 ÎS: 8 17
2. Dlnamo Galați 9 • 1 2 17:13 13
3. Prahova Ploești 9 3 4 2 14:11 10
4. S.N.M. Const. 9 4 2 3 13:11 10
5. Unirea Iași 9 4 2 3 11:10 10
6. Victoria Suceava 9 4 1 4 13:13 3
7. Rulm. Bîrlad 9 4 1 4 2:14 9
8. Gloria Bistrița . 9 3 2 4 11:12 8
8. C.F.R. Pașcani 9 2 3 4 7:14 7

10. Foresta Fălticeni 8 2 2 4 12:11 6
11. Victoria Buzău 9 1 4 4 9:13 6
13. Unirea Focșani 9 0 6 3 9:12 8
13. C.S.M. Ridiuțl 8 2 2 4 9:23 8
14. ștlnța București 7 3 1 4 10: 3 2

Etapa viitoare
Dlnamo Galați — Unirea Iași; 
Știința București — C.F.R. Pașcani) 
Victoria Suceava—Gloria Bistrița; 
C.S.M.S. Tași — Unirea Focșani; 
S.N.M. Const. — C.S.M. Rădâuțl;
Prahova Ploești — Foresta Fălticeni; 
Ralaaentul Bîrlad — Victoria Bariu;

tener dificil pentru formația 
noastră. Dar rutina lui Vakzi nu 
a fost totuși suficientă fiindcă 
el a fost ținut cu strășnicie de 
Coiciu.

Cei care au deschis scorul 
au fost jucătorii echipei gazdă, 
in minutul 36, dar după numai 
trei minute Pop a egalat. Rezul
tatul de 1—1 a rămas neschim
bat pînă la sfîrșitul întîlnirii.

Intr-o scurtă declarație făcu
tă după meci antrenorul Corvi- 
nului, tovarășul Iiie Savu, ne-ă 
spus : „Jocul a fost deschis- E- 

nou) s-au înșiruit cîteva mii de 
spectatori, ceea ce dovedește 
frumoasa popularitate de care se 
bucură acest sport, care cere 
curaj, îndemînare, pricepere 
tehnieă, razistență.

Numărul participanților nu a

Luînd prea ușor jocul cu si- 
merienii, pe care î-au considerat 
victime sigure, juniorii hunedo
reni au făcut un joc slab. Dacă 
totuși au ciștigat, aceasta se 
datorește inițierii către sfîrșitul 
jocului a unor acțiuni simple pe 
partea dreaptă, unde firavul Tă- 
nasis a deschis tot jocul. Ce pă
cat că n-a fost jucat mai mult!

Din echipă au corespuns doar 
Grăjdan, Tănasis șl oarecum 
Station care are meritul că a 
înscris cele 2 goluri care au a- 
dus victoria hunedorenllor. Au 
jucat: Stănescu — Fagaris, Sta- 
nllă, Ileș — Grăjdan, Focht — 
Tănasis, Ghiță, Valentin, Station, 
Klș.

CATEGORIA B LA FOTBAL ț

SERIA II-a
Flacăra Mcreni — C.F.R, Ti

mișoara 1—0 (0—0) ; Metalul 
Titani București — C.S. Craiova
3— 2 (3—2); Drubeta Tr. Seve
rin — C.S.M- Reșița 1—1 (1—1); 
Știința Craiova — Poiana Cim- 
pina 2—1 (1—1); Știința Timi
șoara — Metalul Oțelul Roșu
4— 0 (0—0); Metalul Tîrgoviște 
— A.S. Pompierul 2—2 (0—1); 
Carpați Sinaia — Dinamo Pitești 
1-2 (0—1).

CLASAMENTUL

Etapa viitoare
Carpați Sinaia — știința Timișoara; 
C.F.R. Timișoara —Metalul O. Roșu; 
Dlnamo Pitești —Metalul Titani; 
Drubeta T. Severin —C.S. Craiova; 
C.S.M.S. Reșița —Met. Tîrgoviște; 
poiana Ctmplna — Flacăra Moroni; 
Pompierul Bac<—'ȘllnțagCraievaț

1. Știința Timiș. 9 6 2 1 25: 8 14
2. Dlnamo Pitești 9 6 1 2 19: 13 13
3. Flacăra Moreni 9 6 1 2 16: 11 13
4. Poiana Cîmplna 9 4 3 2 ÎS: 12 11
6. Metalul Tîrgov. 9 4 2 3 18: 13 10
6. Știința Craiova 9 4 2 3 12: 12 10
7. C.F.R. Timiș. 9 3 3 3 18: 12 9
8. Drubeta T. Sev. 9 2 4 3 10: 11 8
9. Metalul Titanii 9 4 0 5 9: 13 8

10. Pompierul Buc. 9 3 2 4 10: 17 8
11. C.S. Craiova 9 1 4 4 11: 17 6
12. Metalul O. Roșu 9 2 2 3 13: 22 6
13. Carpați Sinaia 9 1 8 9 11: 16 S
14. C.S.M. Reșița 9 2 1 « 13: 21 8

chipa noastră în repriza a doua 
nu s-a retras în apărare stric
tă pentru a menține scorul, tac
tică dăunătoare de cele mai 
multe ori, ci a continuat să ata
ce. Compartimentul cel mai bun 
a fost apărarea imediată. In 
schimb atacul a jucat destul da 
slab".

Corvinul a aliniat în întîlnirea 
de la Mediaș următoarea for
mație : Niculescu I — Niculescu 
II. Balint, Molnar — Coiciu, Ta 
taru — Delios, Oprea, Zapis, 
Radu T a<lor, Pop.

fost prea ridicat, pentru că din 
totalul de Sportivi anunțați în 
program, nu s-au prezentat, în 
afara celor din orașul nostru, 
decît motocicliști din Deva.

Iată-i pe primii clasați, în or
dinea categoriilor de alergare :

125 cmc. (5 ture) I
I Ilie Titu — Hunedoara
II Silvestru Ștefan — Hune

doara.
175 cmc- (5 ture).
I Sîrbu Victor — Deva
II Horvath Ștefan — Deva
III Bodea Traian — Hunedoara
350 cmc. (7 ture)
I Petrașcu Gh. — Deva.
II Dabija Constantin — Hune 

doara.
III Popa Eugen — Hunedoara 
Nelimitat (7 ture)
I Dabija Constantin — Hune

doara

MIRCEA ENESCU și 
MIRCEA NEAGU

Pagină redactată de: *'

l

SERIA IlI-a
C.F.R- Arad .— C.S. Oradeâ 

1—2 (0—1); Tractorul Or. Sta
lin — Chimia Făgăraș 1—0 
(0—0); C.S. Tîrgul Mureș — 
A.M.E.F.A. 0—0 ; Gaz Metan Me 
diaș — Corvinul Hunedoara 1—1 
(1—1); C.S.M- Baia Mare — 
C.F.R. Cluj 2—0 (2—0) ; C.S.A. 
Sibiu — Industria Sîrmii Cîrh- 
pia Turzii 3—2 (1—0) ; Rapid 
Cluj — Recolta Cărei 2—1 
(2-0).

CLASAMENTUL

Etapa viitoare
A.M.E.F.A, — Gaz Met. Mediaș;
Corvinul Huned. — C.S. Tg. Mureș; 
Chimia Făgăraș—Rapid Cluj;
Tr, or, Stalin — C.F.R. Aradj 
Recolta cărei—C.S.A. sibliij 
ind. Sîrm. C. T-iH—C.S.M. B. Mare) 
C.F.R. Cluj — C.S. oradea

1. Corvinul Huned. 9 4 3 2 19:11 11
2. C.S. Oradea 8 5 1 2 17:12 11
3. A.M.E.F.A. 9 5 1 3 8: « 11
4. Recolta Caret 9 5 1 3 16:13 11
5. C.S.A. Sibiu 8 3 4 1 15: 7 10
6. Tract. Or. Stalin 9 4 2 3 10: 6 10
7. C.S.M. B. Mare 9 3 4 2 14:10 1«
8. Rapid Cluj 9 3 3 3 10:14 9
9. C.F.R. Cluj 9 4 0 5 11:11 8

10. Gaz Metan Med. 9 2 4 3 12:17 8
11. Ind. S. C. Turzii 9 2 3 4 13:13 7
12. C. S. Tg. Mureș 9 3 1 5 10:12 7
13. Chimia Făgăraș 9 2 2 3 12: T S
14. C.F.R. Arad 9 1 3 3 9:13 «


