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Luptînd pentru traducerea 
viață a ‘Sarcinilor prevăzute 
Hotănrea conferinței orășenești 
de partid care a avut loc în zi
lele de 27-28 decembrie 1958, 
Comitetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc Hunedoara a 
reușit să ob[ină o seamă de 
realizări în domeniul lărgirii re
țelei comerciale. Astfel, in anul 
acesta s-a deschis in O.M. la 
blocul» 63 — un centru de piine 
unul de carne, precum și un 
magazin pentru distribuirea fă- 
inei pe tichet. De asemenea, in 
cartierul de locuințe individuale 
s-a amenajat un centru pentru 
desfacerea plinii si altul pentru 
legume și zarzavaturi. Totodată, 
au fost luate masuri pentru a- 
menajarea magazinului de Mic- 
Gros și a unui bufet expres a 
căror lucrări sint .n curs de 
execuție, iar la restaurantul 
„Carpați"' se efectuează in pre
zent importante lucrări de repa
rații capitale în vederea amena
jării unui restaurant pension.

In sectoiul T.A.P.L. s-au o.ga_ 
nizat lingă restaurantul „Meta
lul" un bufet, iar in Piața Liber
tății desfacerea produselor in 
chioșcuri. In perioada de vară, 
au fost organizate mai multe 
chioșcuri și unități volante.

Pentru buna desfășurare 
a procesului 

de învăjămînf
0 sarcină izvorită din hotărî - 

rea conferinței orășenești de

partid, care a stat în centrul 
preocupării comitetului executiv 
a fost aceea privind buna des
fășurare a procesului de învă- 
țămînt. In acest scop, in cursul 
acestui an s au făcut importante 
lucrări de amenajare și repara- 
țiuni capitale a școlilor rtr. 1 și 
2 cît și a blocului cocsarikr pen
tru invățămmtul mediu, efectu- 
îndu-se in același timp alte im
portante lucrări de reparațiuni, 
întreținere și curățenie la toate 
unitățile școlare din cuprinsul 
orașului.

Pentru dotarea unităților șco
lare cu mobilier corespunzător, 
s-au luat măsuri și s-a procurat 
materialele necesare în valoare 
de 440.000 lei.

In ce privește invățâm ntul 
preșcolar din O.M., prin grijă 
comitetului executiv s-a deschis 
o grădiniță de copii cu un e.ectiv 
de peste 80 copil. Au mal fost 
luate măsuri pentru construirea 
unei noi scoli elementare care 
va intra în funcțiune in cursul 
anului viitor. i

Realizări 
în gospodărirea 

orașului și în secforul 
gospodăresc edilitar
Analizind felul cum comitetul 

executiv ai sfatului popular s-a 
preocupat de buna gospodărire 
a orașului, de executarea de noi 
lucrări in sectorul gospodăresc 
edilitar, se poate spune că au 
fost doblndite o serie de succese 
importante. Spre exemplu, în a- 
nul acesta s-a construit și as-

i

Mi-Echipa de oțeiari condusă de vrednicul prlm-topitor 
hal Tirpescu de la oțelărla nouă din C.SH. s-a situat șl în luna 
ce a trecut în fruntea întrecerii socialiste, elibormd Cu in’trea» 
ga sa echipă 607 tone oțel în contul angajamentului anual.

J» clișeu ; Ținirul prlm-topi tor Mlhul Tirpescu.

faltat strada Nicolae Bălcescu, 
s-a asfaltat zona de depozitate 
din piața de alimente si a înce
put construirea străzii E. Varga
executîndu-se totodată și lucrări 
pregătitoare pentru strada Chi- 
zid,

O mare atentie a acordat co
mitetul executiv întreținerii și 
construirii parcurilor și zonelor 
verzi, unde s-au efectuat ame
najări definitive la parcurile Tra
ian și 25 August si s-a construit 
parcul Corvlnul. Executarea a- 
cestor lucrări s-a făcut prin 
contribuția cetățenilor care pînă 
la 1 octombrie a.c. au prestat 
peste 514.000 ore muncă volun
tară in valoare de 1.475.059 lei.

In domeniul măririi capacității 
de alimentare cu apă potabilă a 
orașului, au fost luate măsuri 
pentru înlăturarea elementelor 
generatoare de pierderi, o mal 
bună funcționare a stațiilor de 
pompare și o mai judicioasă dis
tribuire a apei. De curînd a fost 
dat în exploatare un nou puț de 
mare capacitate, iar în prezent 
se lucrează la montarea pompe
lor sumersibile la cel de-al doi
lea puț.

Succese importante s-ău obți
nut și pe linia îmbunătățirii ser
viciului transporturi în comun, 
sectorul electric, sanitar etc.

Orice meseriaș știe că nu este un lucru simplu și ușor 
să asc-uți o daltă sau un burghiu. ,

aceea elevii din școala profesională și mai ales cei din 
în orele de practică exersează în perfecționarea me
de pregătire a locului de muncă și a sculelor.

De 
anul I, 
todelor

ACTUALITATI hune do re ne
Concerte

in turneul pe care îl între
prinde prin țară orchestra popu
lară „Cirtdrelul" din cadrul Fi
larmonicii de Stat — Sibiu, va 
da în Hunedoara două concerte 
de muzică populară, cu concur
sul cunoscuților soliști Ion 
C’ristoreanu — laureat al con
cursului internațional de ia 
Moscova, Ileana Rareș și Vlad 
Dionisie. Concertele — care vor 
avea loc în zilele de 16 și 17 
noiembrie a.c. în sala cinomațo- 
grafului Victoria — cuprind în 
program romanțe, cîntece po
pulare romînești, sovietice, 
maghiare șl germane.

Instructaj cu birourile
organizațiilor de bază

Săptămîna trecută, a îndeput 
în sediu! comitetului orășenesc 
de partid instruirea noilor or
gane alese la nivelul organizați
ilor de bază.

Primele lecții au fost susți
nute de membrii biroului comi
tetului orășenesc de partid. 
Tovarășii lacob Ladislau, Fren- 
țcni I.azăr și loader Adam au

vorbit despre lupta de clasă și 
clase, organizația de bază teme
lia activității partidului șl 
despre unele probleme privind 
evidența de partid.

Șirul lecțiilor ce urmează a 
fi expuse în fața birourilor or
ganizațiilor de bază din oraș va 
fi continuat- în cursul zilei de 
azi și miercuri 18 noiembrie 
a.c.

Teatru
Un colectiv al Teatrului de Stat 

„Valea Jiului" din Petro.} ani a 
prezentat ieri seară în sala 
cinematografului Victoria co
media în trei acte „Ochiul 
Babei" de G. Vasiiescu — după 
povestirea lui I. Creangă „Soa
cra cu trei nurori". Spectacolul 
s-a bucurat de aprecierea una
nimă a publicului hunedorean. 

Expoziții
* Ieri dimineață la orele 10 

în grupul blocurilor I.G.O.H. s-a 
deschis cel de-al doilea pavi
lion ftl expoziției ds| modele 
noi de mobilă, organizată de 
Ministerul Construcțiilor și Ma
terialelor de construcții și In
dustria Lemnului, cu participa
rea U.R.C.C. — U.R.C.M. și 
dustriei locale regionale.

* Subfiliala A.R.L.U.S. din 
calitate a organizat în fața 
mitetulul orășenesc de partid 
o nouă expoziție cu fotografii 
intitulată „Aspecte din dezvol
tarea industriei grele a U.R.S.S, 
in anii planului septenal". Ex
poziția cuprinde numeroase 
fotografii însoțite de cifre, care 
ilustrează uriașa dezvoltare pe 
care o va lua în următorii anț 
industria sovietică, și o hartă 
care înfățișează marile șantiere 

ale septen^lului.
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Friedrich Schiller
La 10 noiembrie 1959 s-au 

împlinit două sute de ani de 
la nașterea celui mai iubit poet 
al poporului german, unul din
tre ceie mai mari genii drama
tice ale lumii. Johann Cristoph 
Friedrich Schiller. Toți oamenii 
iubitori de pace din lumea în
treagă cinstesc cu acest prilej 
figura marelui poet, prieten al 
popoarelor, luptător împotriva 
asupririi, pentru fericirea și li
bertatea celor mulțl, propovă
duitor al umanismului și îm
bogățitor al tezaurului culturii 
universale.

Poetul s-a născut în1 orașul 
Marbach, de pe țărmul rîului 
Nekar în ducatul Wurtemberg, 
din familia unui chirurg militar, 
la 10 noiembrie 1759. La vîrsta 
de 14 ani, în 1773 din ordinul 
ducelui Karl Eugen, un despot

feudal, el este silit să intre îm
potriva voinței sale și a părin
ților lui in academia militară 
ducală, instituție menită a 
crește și forma cadre ofițerești 
devotate politicii absolutiste a 
săpinitorului acelui ținut ger
man. Elevii acestei școli erau 
supuși unui regim de disciplină 
cazonă, destinat a-i feri de con
tactul cu lumea exterioară, pen
tru a forma instrumente lipsite 
de voință și personalitate, exe
cutând ai oprimării și despo
tismului. Aproape opt ani Schi
ller a fost elevul acestei Acade
mii militare, unde a studiat mai 
întîi dreptul, iar mai tirziu me
dicina. In 1770 e numit medic al 
unui regiment Wurtemberghez 
mai avind însă sarcina de a 
depune examenul de doctorat.

Regimul aspru și cazon al

acestei instituții i-au adus v'.i- ? 
torului poet desgust și revoltă, ? 
a făcut din el un răzvrătit Im- ) 
potriva constringerii și Un lup- I 
tător pentru libertate. Aci a ci- ) 
tit Schiller pe ascuns clasicii < 
antici, pe Klopstock pe Goethe,) 
pe precursorii revoluției fran- I 
ceze. Voltaire si Rousseau. Tot) 
aci sînt primele încercări de a ț 
scrie versuri, din care ră- \ 
bufnea încă de la virsta dej 
18 ani revolta împotriva cons» \ 
trîngeril și oprimării: <

„O robie \
pentru ureche tunet <
noapte pentru minte șl pas de ( 

melc /
pentru gîndire 
simțămint chinuitor pentru

inimă''
Dar lectura operelor lui Sha

ll VELESCU
(Continuare ta pag, ll\, |
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Friedrich Schiller
(Urmare din pag. I)

kespeare îl îndeamnă să se de
dice cu toată pasiunea teatrului. 
La 18 ani scrie una d.n c.pa- 
doperele sale „Hoț i", pe care 
o publică în anonimat cu pro
pria sa cheltuială, în 1781. Piesa 
se reprezintă prima dată la 
Mannheim, unde asistă'incogni
to poetul, iar la a doua repre- 
zentațe asistnd fără învoirea 
superiorilor, este pedepsit cu 
arest, interzlcinlu i-se să se 
mal ocupe de teatru. Schiller fu
ge din Stuttgart la Banerbach 
în Franconia apoi se mută la 
Mannheim unde devine n baza 
unui angajament poet al tea ru- 
iui. Aci poetul crează două lu
crări dramatice : „Fiesco" și 
„Intrigă și iubire**. După t ei 
ani scrie ,,Don Carlos*1, pr ma 
lucrare dramatică în versuri.

Poetul trăiește și crează in- 
tr-o mizerie apăsătoare. Ia care 
se mai alătură și o boală necru
țătoare a p'ămînilor, „flagelul

in legătură cu zilele jubiliare 
L. N. Tolstoi

La 20 noiembrie 1959 se inipli 
nesc 50 de ani de la moartea 
marelui scriitor rus L. N. Teistei.

Ministerul Culturii al U.R.S.S. 
a elaborat un program de ac
țiuni în legătură cu această 
comemorare.

A fost aprobat un vast pan 
de editări. Va apare cartea „V. 
I. Lenin despre L. N. Tolstoi*'. 
Se editează intr-un tiraj de 
500.000 de exemplare o culegere 
de opere a'e lui L. N. Tolstoi 
in 20 de volume din care prime’e 
cinci vor apare in anul 1960.

In 1960 va apare pe ecrane 
prima serie a noului film „Anna 
Karenina**, precum și documen
tarul ,, Lev Nicolaevlci Tolstoi**. 
In zilele jubileului se vor organi
za prezentări de time doc .nen- 
tare și artistice dedicare Iul L. 
N. Tolstoi.

Teatrul Mare Academic de 
stat, Teatrul muzical „K. S. Sta
nislavski** și „V. 1. Nemirovici 
Dancenko**, Teatrului mic de 

celor săraci’* caro pînă la nrr’â 
îl va doborî. Este chemat la 
Weimar unde se bucură de sti
ma și prietenia lui Goethe, ob- 
țlnînd cu ajutorul său o ca
tedră de istorie la universitatea 
din Jena. Apoi se stabilește 
pentru totdeauna la Weimar.

După „Don Carlos** urmează o 
pe ioadă in' care Schi.l” s i- 
poezii fili.’.’oiice, balade și lu
crări istorice care i-au servit ca 
material documentar pentiu vi
itoarele sale piese. Reia seria 
tragediilor cu trilogia Wallen
stein, Maria Stuart, Fecioara 
din Orleans și Mireasa din Me
ssina. Ultima piesă e Wilhelm 
Tell cea mai cunoscută și iubită 
creație din opera lui Schiller.

Poetul s-a stins din viață, ră
pus de ftizie în seara de 9 mai 
1805. Mormîntul lui, alături de 
cel al marelui Goethe, se găseș
te șl azi în cimitirul din Weimar 
acolo unde s-a sfîrșit o puterni
că prietenie creatoare între doi 
mari poeți.

operă din Leningrad și Teatrului 
de operă și balet “Sevcenko** h 
s-a recomandat să prezinte ope
ra ,,Război și pace** da Prokof ev

Galeria de stat Tretiakov va 
organiza expoziția „Ilustrațiile 
pictorilor ruși și sovietici la o- 
perele lui L. N. Tolstoi**, iar 
Muzeul Central de stat de cu 
tară muzicală „Giinka" va or
ganiza expoziția ,,Tolstoi n mu
zică**.

Tovarăși,
ABONAȚI-VA 
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HOTE pe CE ATÎTA LIPSĂ DE RĂSPUNDERE 
fata tie Huna deservire i oomenilor muncii?
Nj se respectă orarul 

de deschidere 
a magazinelor

Nenumărați cumpărători se 
întrebau în dimineața zilei de 
12 noiembrie ce s-a întîmplat 
de pînă la orele 10—10,30 multe 
magazine din Piața Libertății au 
fost închise. Cine a dispus să 
nu se respecte orariul ?! Iată 
cîteva magazine care au adaptat 
principiul programului redus. 
Unitățile nr. 4 — 1 — 11 — 12 
— 10 aparținătoare O.C.L. - 
Produse industriale. De cind a- 
cest sistem ? mai ales in zilele 
cind afluența de cumpărături 

, este deosebit de mare. Condu
cerea acestor unități comerciale 

.’ trebuie să se preocupe mai în
deaproape de aprovizionarea ma 
gazinelor la timpul potrivit să nu 
răpească din posibilitățile de de
servire a cumpărătorilor.

Lipsesc unele mărfuri 
și mai ales cele de 

sezon
In magazine, cumpărătorii se 

interesează acum mai mult de 

mărfuri de sezon perjtru iarnă, 
dar sînt mulți aceia care se 
declară nemulțumiți văzînd că 
lipsesc anumite sortimente cău
tate. Pentru aceasta sînteti in
vitați tovarăși merceologi și con
ducători ai O.C.L.-Produse Indus 
triale să aplecați urechea la 
cerințele cumpărătorilor. Apro
vizionați magazinele cu sorti
mente de tricotaj pentru iarnă, 
lămpi de gătit și fitile, sticle 
pentru geam la dimensiuni cores 
punzătoare, bidoane pentru un
tură și lapte, oale emailate de 4-5 
litri, aparate de radio „Concert", 
ceasuri de mină, mult căutatele 
motorete care de altfel vă sînt 
repartizate, insă din cauza co
modității stau în depozitul bazei 
din Petroșani. Considerăm că 
lista s-ar putea completa cu 
multe sortimente de produse 
care în prezent lipsesc din ma
gazine. Consultați cu atenție ce
rințele cumpărătorilor și le veți 
afla și pe acestea.

Pe cînd ?
Este de apreciat la prima 

constatare inițiativa O.C.L. — A- 
limentara și a O.A.D.L.F. de a 
deschide în orașul nostru noi

Studierea desenu 
lui tehnic înainte 
de începerea one- 
rațiunilor de lucru 

la struna sau la 
freză, a devenit 
pentru muncitorii 
l.C.S.H.-ului. care 
lucrează in ateliere 
și pe șantiere, o 
preocupare de sea
mă. In foto : Tova
rășul maistru Mor- 
zan Pompiiiu, (stin
gă) explică la 
strungul tovarășu
lui Weber Constan
tin după desenul ce 
se vede în fotogra
fie. felul in care a- 
cesta trebuie să 
strunjească flanșe- 

te date în lucru. 

unități. Pentru aceasta a fost 
repartizat fostul bufet „Ardea- 
lul“ din str. I.V. Stalin. Au tre
cut mai mult de două săptămini 
și O.C.L.-Alimentara nu a biner 
voit să amenajeze localul și să 
deschidă noul magazin de pro
duse alimentare pentru locuito
rii de pe această stradă.

In Piața Nouă magazinul „A- 
limentara** s-a reprofilat rămî- 
nind o parte din spațiul acestuia 
pentru O.A.D.L.F. (Oficiul 
de aprovizionare și desfacere a 
leaumelor și fructelor). Localul 
destinat acestui scop stă închis 
de aproape o lună de zile. Situ
ația este condamnabilă cu cit 
au fost desființate de atita 
timp 2 unități comerciale care 
realizau vînzări într-o lună de 
zile de cîteva sute de mii lei 
și în locul lor nu au luat încă 
ființă magazinele necesare bu
nei aprovizionări a populației.

Organele competente sînt da
toare să ia măsuri severe îm
potriva acelora care tărăgănea
ză de pe o zi pe alta deschiderea 
noilor unități comerciale din 
orașul nostru.

O metodă curioasă
Duminică (8 noiembrie) ges

tionarul magazinului alimentar 
nr. 12 din O.M. — Oprița Flori
an — era de negăsit. Unul din 
vînzători — Roșea Vasile — a 
urmat exemplul „șefului**. In a- 
ceastă situație cum s-a mai 
potrivit proverbul : Cînd pisica 
nu-i acasă, șoarecii joacă pe 
masă. Așa au procedat toți sala- 
riații magazinului respectiv. Ca- 
serița juca rolul vinzătorului lip
să și fiindcă „șeful** nu era. 
toți vînzătorii au aplicat metoda 
curioasă : vindeau marfă fără 
Pici-un bon și încasau bărptiții 
de la cumpărător. Ce afacere 
bună ! Gîndiți-vă cîtă încrede
re are un astfel de „șef" în su
balterni ! Să-i mai controleze 
cîtă marfă au vîndut... ?

Un ac de cojocul unor astfel 
de gestionari n-ar fi lipsit de 
efect.

C. ILIESCU

...Să nu ne întoarcem prea 
mult în urmă, ci numai cu două 
sau trei luni. Se muncea și 
atunci la oțelăria nouă a combi
natului siderurgic. Dar cum...?

Intr-una din zile apăruse o 
strălucită victorie — cel mai 
mare indice de utilizare l-au re
alizat oțelarii de ia cuptorul unu. 
Nu se poate spune că acest fapt 
rămăsese nebăgat în seamă. Unii 
chiar contau pe un început pro
mițător. In realitate lucrurile 
nu s-au petrecut Intscmai. Oa
menii începuseră să se obișnu
iască cu succese doar la ,,z’la 
mari**. La sfîrșltul lunii, f.ecare 
cțelar cind privea graficul în 
cepaa să roșească : oțelăria nouă 
Sub plan. Secție codașă, așa îl 
rămăsese numele. Săgeata de 
pe graficul de producție me
reu era frîntă în loc să-șl con
tinue drumul spre ascendență. 
Ba o perforare provoca aceasta, 
ba o șarjă care dura 12 ore. 
Colectivul nu era sudat, sarci
nile se transmiteau de la unul 
Ia altul incit răspunderea deve
nise un fapt minor.

Comuniștii din oțelăria nouă 
nu se puteau împăca cu această 
situație. Era oțelăria nouă mal 
puțin dotată declt cea de ală
turi ? Dimpotrivă, dispune de 
condiții mult superioare. Oțe

CRONICA EVENIMENTELOR 
dintr-o secție

larii sfert mai slab pregătiți i 
Nici asta nu se putea alirma. 
Atunci... ?

La începutul lunii octombrie 
oțelarii au roșit și mai mult. Se
cretarul organizației de bază, to
varășul Șoimoși Ștefan și întreg 
biroul, pusese oțelarl'or între
barea : de ce lucrați sub plan ? 
Comuniștii au luat primii cuvin- 
tul și-au scos la iveală principa
lele cauze care frînează mersul 
producției. N-au scăpat de răs
pundere nici maiștrii de la cup
toare sau cei din hale, nici in
ginerii în frunte cu conducerea 
Secției. Și, rînd pe rînd au deve
nit cunoscute tuturor deficien
țele, care au ajuns pînă acolo 
incit niciunul din oțelari nu-șl 
cunoștea angajamentul concret 
pentru îndeplinirea căru’a era 
necesar să lupte cu însvf eț’ra 
în întrecerea socialistă. Comite
tul sindical de secție își des
fășura activitatea — după cum 
bine cunoștea și com tetul da 
întreprindere — la voia întîm- 
plării...

Pasul hotăritor
Faptele care urmează capătă 

semnificație deosebită prin în
săși noul lor caracter. Ele nu au 
apărut la voia intîmplăiil ci ca 
urmare a gîndiril colective cre
atoare. In felul acesta și-a găsit 
rezolvare întărirea disciplinei 
tehnologice, înlăturarea pierde-

l)lfl

rilor de oțel, scurtarea timpului 
de elaborare a șarjelor și mai 
must, întărirea rolului maiștri
lor de conducători si organiza
tori ai procesului de producție. 
Interesul pentru sporirea pro
ducției de oțel a devenit una
nim. Au început frămîntările 
pe locurile de murjtă. O el 1 
e pretențios, plin de secrete. Nu 
ai introdus fonta la timpul po
trivit șarja se prelungește cu 
zeci de m nute. Șticul ne ngrîjit 
îți mai răpește la dezbatere alte 
minute prețioase. Și cînd te gin- 
dești că în oțelăr e succesul se 
măsoară în minute...!

— Tovarășe inginer, să lu
crăm împreună pe șarjă, spun,ea 
prim-topitorul Karamalls Te
odor, celui mai apropiat tovarăș. 

Nu cerea aceasta cu răutate. El 
observase să regimul termic în 
faza de topire a șarjei trebuie 
mărit, dar nu îndrăznea să I 
mărească cu de la sine putere. 
Cite exemole de acest fel nu se 
pot da ! Atunci de ce să nu se 
simtă inginerul șl maistrul cel 
mai apropiat colaborator al pri
mului topitor ? Să-i ascultăm pă 
rerea lui Opriș Avram : maistrul 
de schimb să ne asigure o do
zare corespunzătoare a cuptoa
relor ca să putem economisi 
timp ! S-au pus la punct astfel 
de probleme în oțelărie ? In 
parte da. Este și firesc ca acum 
să se poată afirma cu hotărîre 
dorința fiecărui schimb de oțe
lari.

— Au trecut doar cîteva zile 
— spunea inginerul Sabin Faur 
de la începutul lunii trecute — 
șl am demonstrat că la flecare 
cuptor se poate elabora o șarjă 
în opt ore și jumătate sau chiar 
mai puțin.

Pornit pe calea stăpinirii tai
nelor oțelului, întregul colecth 
a hotărît să șteargă pata ruși
noasă de secție codașă și să cu

cerească un loc de frunte în în
trecerea socialistă.

Infrecere vie — 
rezultate frumoase

A fost de ajuns să se dea pri
mul semnal. Și acesta l-au dai 
Oțelarii din schimbul inginerului 
Sabin Faur. El au avut Inițiativa 
chemării la Întrecere pe baze 
concrete a celorlalți oțelari. Bi
roul organizației de partid a 
prețuit această inițiativă și i-a 
acordat tot sprijinul.

Aceasta reprezintă miile 
de torțe de oțel realizate în 
plus. In secție s-a schimbat și 
„atmosfera**. Oamenii zîmbesc 
acum, se simt mulțumiți și cu 
salariul pe care îl realizează. 
Munca lor e răsDlătită așa cum 
se cuvine. Iată doșr cîteva e- 
xemple. In octombrie oțelarii au 
adăugat salariilor lor încă 87.00(1 
lei. Bunăoară, cel ce a obținut 
cele mai de seamă realizări în 
întrecere — pilm-top'torul Mi
hai Tirpescu — a primit un 
salar de 2.216 lei față de 1.613 
cit realizase în luna antericară. 
El nu face o excepție, toți au 
primit salarii in baza aceluiași 
principiu : după muncă și-au 
primit răsplata.

O. CRIȘAN
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Preocupare și simț gospodăresc

De le 16.590 li 28.000 tone otel jeste plen

Singurul lucru bun pe care 
l-am întilnit cu ocazia raidului 
întreprins, este cantina taberei 
care în general e bine gospodă
rită. Responsabilul acesteia, to
varășul Cugiamanis Costas se 
străduiește și in mare parte a 
reușit ca să servească celor 240 
de abonați o mîncare bună și 
variată, in condiții destul de 
igienice. Sala de mese și mai 
ales vesela, tacimurile și fețele 
de mese sînt curate, iar la fie
care masă există căni cu apă 
proaspătă, pahare, solnițe cu 
sare și — deși nu în permanen-

Clubul
Pînă mai in primăvata aces

tui an, clubul ,,30 Decembrie" 
din cadrul taberei a avut o ac
tivitate cultural-educativă des
tul de bogată. Aici, se țineau in 
mai fiecare joie și duminică di
ferite conferințe cu teme teh
nice și culturale, recenzii de 
cărți, se dădeau prograre ar
tistice și nu exista aproape zi 

Jn care să nu ruleze un film. 
Pe asemenea, intr-ung din sălile 
frumos amenajată tinerii aveau 
posibilitatea ca in timpul lo: 
liber să joace șah, să citească 
o carte sau o revistă, etc.

Odată însă cu demolarea pri
melor bărăci. activitatea clubu
lui a încetat cu desăvîrșire. in 
sala unde de obicei se țineau 
conferințe și rulau filme au 
fost introduse mese, dulapu i 
și bănci de tot felul, apoi peste 
ușă s-a pus un lacăt mare cit 
toate zilele, iar in ceala tă sală 
s-a amenajat un dormitor co
mun. Cit despre biblioteca clu
bului, aceasta e ca și inexisten
tă deoarece mai mult stă în

chisă.

Urtde-i echipa
Pentru întreținerea curățeniei 

în incinta taberei a existat îna
inte vreme o echipă de oameni. 
Acum nu mai e cel puțin nici 
un singur om care să se îngri
jească de facerea și întreținerea 
curățeniei. Din această cauză, 
în jurul cabanelor, pe drumuri
le de acces și în canalele de 
scurgere stau aruncate tot felul 
de gunoaie și murdării, care îm
preună cu cele din fața lăzilor 
existente răspindesc un miros

îmbunătățirea,continuă a ni
velului de trai al tineretului con 
stituie una din preocupările cen 
trale ale partidului și guvernu
lui nostru. De aceea, se impune 
cu toată tăria ca stările de lu
cruri semnalate și multe altele 
care există și care nu au fost 
arătate, să fie lichidate în- cel 
mai scurt timp. Comitetul de 
întreprindere si cel de U.T.M. din 
cadrul combinatului au datoria 
de a analiza în amănunt întrea
ga situație creată în tabăra nr. 1 
și împreună cu orcjan'ele admi
nistrative să ia măsuri cores
punzătoare. In primul rînd este 
necesar să se treacă de urgență

ță — scobitori și șervețele.
Pentru ca muncitorii care vin 

la masă direct de la lucru să 
aibă posibilitatea să se spele pe 
miini, chiar la intrarea în sala 
de mese s-a instalat un rezer
vor cu apă, dedesubtul căruia, se 
găsește un lighian, o bucată de 
săpun șl un șervet.

Toate acestea, cit și modul 
de comportare și deservire a 
personalului cantinei, mu țu- 
mesc pe abonați și lasă să se 
întrevadă că aici există preocu
pare și acel simț gospodăresc 
pe care dincolo de pragul can
tinei nu l-am mai găsit.

părăsit
Oare comitetul de întreprin

dere al combinatului (președinte 
tovarășul Achim loan) și comi
tetul j U.T.M., știu cum și 
unde își petrec timpul lor liber 
tinerii din tabăra nr. 1 ? Cu si
guranță că nu! Dacă s-ar fi 
interesat de soarta celor aproa
pe 700 de tineri care lccuiesc 
m tabără, nu se poate să nu fi 
văzut sau auzit cum aceștia, 
vitregiți de club, stau toată zi
ulica în dormitoare, bat străzile 
și umblă prin restaurante. Un- 
de-i grija și atenția, tovarăși
lor, față de crearea condițiilcr 
necesare ridicării nivelului cul
tural al acestor tineri și pentru 
ce ei nu pot să-și petreacă 
timpul liber în mod plăcut, fo
lositor ? Situația destul de 
tristă in care a ajuns munca 
culturală din tabără dovedește 
că in activitatea comitetului de 
întreprindere și a comitetului 
U.T.M. din combinat s-a cuibă
rit nepăsarea și dezinteresul 
care trebuiesc strivite din ră
dăcini.

de întreținere,?
greu și dau taberei un aspect 
de adevărat... maidan.

La crearea acestei situații 
care pune in umbră marile rea
lizări gospodărești înfăptuite m 
orașul Hunedoara și care aruncă 
o pată rușinoasă asupra combi
natului, a contribuit și numărul 
mare de porci și cîini ce umblă 
liberi, zi și noapte, prin tabără, 
cit și atitudinea pasivă a unor 
locatari care cel puțin în fața 
boxelor unde locuiesc nu vor 
să păstreze curățenia.

*

la curățirea generală a dormi
toarelor și a incintei taberei, la 
schimbarea paelor din saltele, 
înlocuirea geamurilor sparte de 
Ia spălătoare și a întrerupă
toarelor de lumină, cît și la ilu
minarea taberei. Măsuri eficace 
se impun și în ce privește mun
ca cultural-educativă a tinere
tului. In acest scop, trebuie să 
se treacă cu orice preț la redes
chiderea clubului și la reluarea 
activităților din cadrul acestuia, 
astfel încît tineretul din această 
tabără să aibă unde-și petrece 
timpul liber în mod plăcut și fo
lositor.

A. STRAHOVEANU

Secția Oțelărie Martin nr. î 
este fruntașă ne combinat. Acest 
titlu nu și l-a ciștigat pentru 
prima dată și nici pentru ultima 
oară. Oțelarii de la aceste cup
toare sînt de neîntrecut. Ii ca
racterizează mai mult de cit 
pe ceilalți siderurgiști elanul, 
avintul muncii patriotice nestă
vilite. S-au angajat in fata par
tidului să producă anul acesta 
cel puțin 28.000 tone oțel peste 
plan, cantitate din care pînă la 
sfîrșitul primei decade a lunii 
octombrie au realizat 23.000 
tone. Este nu numai un succes, 
dar o adevărată victorie.

Cum au ajuns la astfel de 
rezultate ? A răspunde acestei 
întrebări trebuie să vedem și 
cum au muncit organele sindi
cale din secție. Angajamentul 
inițial a fost ca toți topitorii, pe 
baza descoperirii și folosirii re
zervelor interne, printre dăre 
mărirea indicilor de utilizare a 
cuptoarelor cu 10 la sută, eli
minarea pierderilor de otel, etc. 
să realizeze 16.500 tone oțel 
peste prevederile planului anu
al. La început oțelarii au avut 
de înfruntat destule greutăți și 
mai au și acuma. De exemplu, 
în primele două luni ale anului 
pierderile de oțel ajunseseră la 
96 tone. Nu se respecta totdea
una dozarea cuptoarelor, nu se 
cintăreau cu grijă materialele 
introduse în șarje. Se introducea 
mai multă fontă lichidă. Feroa
liajele ca mangan, siliciu, etc. 
nu se cîntăreau. Se făcea risipă. 
Pierderile provenite din aceste 
cauze depășeau 1 milion lei. 
îndrumat de organizația de par
tid, comitetul de secție a trecut 
la o intensă muncă politică de 
mobilizare a muncitorilor. la 
conducerea mai temeinică a 
întrecerii.

In vederea înlăturării defi
ciențelor comitetul de secție a 
organizat consfătuiri operative 
pe locuri de producție și schim
buri cu care ocazie s-a explicat 
practic muncitorilor de către 
activiștii sindicali, ingineri și 
maiștri cum se poate reduce 
prețul de cost, ce trebuie făcut 
pentru realizarea angajamente
lor. Schimbul condus de mais-. 
trul Lăbuneț Vaier ajunsese a- 
tunci să aibă cel mai mare 
rebut, peste admis 1.5 la sută. 
In urma dezbaterilor organizate 
pe această temă oamenii au în
ceput să lucreze mai bine, ast
fel ca după o lună de zile re
butul să scadă sub cel admis.

Un rol deosebit în munca 
pentru creșterea continuă a 
producției de otel l-a avut și îl 
are comisia ce se ocupă de 
problemele întrecerii. In fruntea 
acesteia a fost ales tovarășul 
inginer Șerban Gheorghe, un 
'cadru tînăr, cu mult elan și 
putere de muncă. Comisia a a- 
nalizat rezultatele obținute șî 
posibilitățile de sporire și pe 
mai departe a producției de 
oțel. Ea a organizat pe grupe 
dezbaterea factorilor care pot 
ieftini prețul de cost, cauzele 
ce influențează creșterea rebu
tului la turnare și după lamina
re, a pierderilor de otel în hală, 
pentru cîștiqarea întrecerii cu 
reșițenii. In urma rezultatelor 
obținute în primele cinci luni, 
pe baza măsurilor propuse de 
comisie și a propunerilor făcute 
de muncitori în consfătuirile 
de producție, topitorii conduși 
de Topor Loghin — care se an- I 
gajaseră să elaboreze 1.400 torte 
oțel peste plan — și-au mărit 
angajamentul cu încă 800 
tone : cei din brigăzile lui Mihal 
Dumitru și Mihăilă Simion ca și 
ceilalți le-au urmat exemplul, 

In felul acesta colectivul oțelă- 
riei Martin nr. 1 si-a mărit an
gajamentul de la 16.500 tone la 
28.000 tone oțel. Acum, brigăzi 
ca cele conduse de prini-topi- 
torii Mibai Dumitru, Mihăilă Si
mion, Jescu Silvestru și-au rea
lizat angajamentul anual.

Cîfeva preocupări 
ale comitetului de secție

Pentru consolidarea succese
lor în întrecerea socialistă co
mitetul de secție si conduce
rea administrativă sub îndru
marea organizației de bază au 
dat atenția cuvenită stimulării 
muncitorilor, ținerii evidenței 
și urmăririi întrecerii pe fiecare 
echipă, cuptor si schimb. Pe un 
panou mare au fost afișate an
gajamentele echipelor și schi
mburilor. iar alături se comple
tează rezultatele. In felul aces
ta fiecare oțelar are posibili
tatea să cunoască cît mai are 
de realizat echipa in care lu
crează și pe ce loc se situează 
în întrecere. S-a făcut posibil 
astfel și cunoașterea echipelor 
rămase în urmă. Fruntașii au 
fost popularizați la panoul de 
onoare, la gazeta de perete, la 
stația de amplificare. Pe o lo
zincă scria zilele trecute : „Cin
ste echipei de topitori condusă 
de tovarășul Mihai Dumitru 
care și-a îndeplinit si depășit 
angajamentul cu 151 tone !“ 
Aceasta vestea că una dintre e- 
chipele fruntașe ale secției a 
obținut cel mai de seamă suc
ces. Ea a intensificat și mai 
mult munca topitorilor.

Comitetul de sectte nu a ne
glijat să ajute si pe muncitorii 
rămași în urmă. Echipele con
duse de tovarășii Petroiescu 
loan, Popescu Vasile. Azamfi- 
roaie, în unele luni abia reu
șeau să realizeze normele sau 
rămîneau sub plan. In hala de 
turnare maiștrii Kiss și Pîrva 
Gașpar nu totdeauna organizau 
temeinic procesul de producție. 
Din această cauză se produceau 
greutăți ce frînau creșterea 
producției de otel. Mihai Ilie șl 
Țoras Filip din hala de pregăti
re n-au putut să. devină frun
tași, nu că le-ar fi lipsit califi
carea necesară, ci pentru fap

Pentru tovarășele noastre

miezul. Se freacă 
este fierbinte, cu o 
unt. Se adaugă pe 
gălbenușuri, o lin-

Și

5 Cartofi umpluți 
? cu coajă
J Pentru 6 persoane se aleg 12 
( cartofi miilocii si cît mai ne- 
' tezi; se spală si se coc la cup-

> tor. Se taie la. capăt un capac 
\ și cu ajutorul unei lingurițe se 
c scoate tot 
r repede cît 
) lingură de
> rînd două 
\ gură de brînză rasă, sare
> 100 gr. de parizer sau cabanos 
S tăiat mărunt. Se umplu carto-

la loc cu vîrf. netezindu-i 
lama cuțitului. Se presară 
brînză rasă si se stropesc 
unt topit. Se așează pe o

fii 
cu 
cu 
cu
tavă, se dau la cuptor, se țin 
20 de minute, pînă se rume
nesc deasupra. Se așează pe o 
farfurie, si se servesc imediat, 
fierbinți. Cabanosul poate fi 
înlocuit cu aceeași cantitate de 
șuncă tăiată bucățele mici.

Biscuiți cu miere
Cantități : 250 gr. miere, 250 

gr. zahăr, 500 gr. făină, 2 ouă, 
100 gr. nuci măcinate, o lingu- 

tul că erau indisciplinati. Acti
viștii sindicali au stat de vorbă 
cu ei, i-au ajutat să lucreze 
mai bine și au început să obți
nă asemenea rezultate ca și 
ceilalți oameni fruntași în hală. 
Acum Mihai Hie si Toras Filip 
nu mai sînt codași, ei au deve
nit fruntași în lupta pentru 
plan.

La cuptorul 2. a fost aplicată 
inițiativa lui Nicolae Militaru 
de preluarea conducerii unei 
brigăzi rămase în urmă. Aci 
brigada lui Olah Stefan, dese
ori obținea rezultate mai slabe 
decît celelalte. Pentru a ieși 
din impas conducerea ei a fost 
preluată de către tovarășul Ilea 
Gheorghe. Acum si această bri
gadă se numără printre cele 
fruntașe. Membrii brigăzii apli
că cu succes metoda de dezoxl- 
dare a otelului în oale cu fero- 
mangan, la care material reali
zează însemnate economii.

Interes pentru 
ridicarea calificării 

muncitorilor
Un ajutor prețios pentru 

muncitorii din echipele rămase 
în urmă l-a constituit schimbu
rile de experiență îrj cadrul că
rora prim-topitori ca Mogonea 
Constantin, Nojoaan Alexandru 
au vorbit despre metodele apli
cate de brigăzile lor. care s-au 
menținut mai multe luni conse
cutiv fruntașe. Asemenea schi
mburi de experiență au fost 
organizate si în hala de pregă
tire a ansamblelor de turnare, 
unde s-au dezbătut probleme 
legate de montarea calitativă a 
ansamblelor de turnare pentru 
înlăturarea pierderilor.

S-a constatat insă că nu toți 
muncitorii cunosc bine desenul 
tehnic, fapt ce le îngreuna 
îndeplinirea anumitor sarcini 
profesionale. Cu aceștia s-a or
ganizat un curs cu 18 lecții. De 
asemenea electricienilor le-au 
fost expuse lecții privind de
fectele macaralelor; topitorilor 
li s-a vorbit despre utilizarea 
gazului metan la cuptoare, des
pre conducerea focului pe fazele 
de topire a șarjelor.

I. GARAIACU

riță rasă de cuisoare. o lingu-Z 
tiță rasă de scorțișoare) 2? 
lingurițe de bicarbonat. )

Se opărește zahărul pisat cil 
mierea clocotită. Se amesteca 
și după ce s-a mai răcorit, se’ 
adaugă făina, ouăle, nucile, ' 
scorțișoara, cuisoarele și bi
carbonatul proaspăt cernut. Se, • 
frămîntă bine. Se lasă aluatul 
să se odihnească cel puțin do
uă ore. Se întinde o foaie po
trivit de subțire, se taie diferi
te forme, care, se coc la foc 
potrivit, în tavă unsă cu 
și presărată

j amesteca 
răcorit, se’ 
e. nucile, '

unt
cu făină.

Cremă

>in-

de lămîie 
la cești

Se desface 100 ar. făină 
tr-un litru de ană rece. Se a- 
daugă 200 gr. zahăr și coaja 
de la o lămîie. Se pune pe mași 
nă și se bate cu telul, pînă se 
îngroașe. Se dă la o parte și 
după ce s-a răcorit se adaugă 
zeama de la o lămîie, două găl

benușuri și două albușuri bătute 
spumă. Se toarnă crema în 
cești, se dă la ghiată. si se ser
vește foarte rece.
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Corvinul — C.S.M. Baia Mare
2-1 Co-O)

Și de data aceasta, în penul
tima partidă a campionatului 
categoriei „B“ la fotbal, jucă
torii echipei Corvinul au dat 
satisfacție Numeroșilor lor su
porteri, confirmînd. odată in 
plus, forma bună pe care au 
demonstrat-o în ultimele întil- 
niri. Victoria de ieri obținută 
de ei in fața fotbaliștilor de la 
Baia Mare — departe de a fi 
ușoară, așa după cum se credea 
înaintea meciului — a cerut hu - 
nedorenllor eforturi mari și 
multă hotărîre în luptă pentru 
că oaspeții, deși au făcut un joc 
bazat pe apărare, au contraata
cat deseori foarte rapid și pe
riculos.

In generai meciul de ieri a 
fost frumos, dinamic, de un bun 
nivel tehnic. La aceasta au 
contribuit jucătorii ambelor e- 
chipe care au păstrat — putem 
spune — pînă in ultimul minut 
ritmul de joc de la început, cu 
acțiuni în viteză și i'aze de 
poartă spectaculoase. Jocul de 
apărare al oaspeților, foarte bine 
orientat, a fost mai accentuat in 
prima repriza cînd hunedorenii 
au fost mai tot timpul în a Lac. 
Faptul că această repriză a luat 
stirșit cu un scor alb se da- 
torește atit înaintașilor noștri,
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Seria l-a
Unirea Iași — Prahova Ploești 

3—1; Dinamo Galați — S.N.M. 
Constanța 2—1; C.S.M. Rădăuți
— C.F.R. Pașcani 4—1 ; Foresta 
Fălticeni — Unirea Focșani 
2—1 ; Știința București — C.S 
M.S. Iași 2—0 ; Victoria Buzău
— Gloria Bistrița 4—1; Rul
mentul Bîrlad — Victoria Su
ceava 1—1. 

CLASAMENTULCLASAMENTUL CLASAMENTUL
1. C.S.M.S. Iași 12 10 1 1 40:10 21 1. știința Timiș. 12 9 2 1 30:10 20 1. Corvinul Huned. 12 7 3 2 25:12 17

2. Dinamo Galați 12 8 2 2 23:12 18 2. Dinamo Pitești 12 7 1 4 22:18 15 2. A.M.E.F.A. 12 7 1 4 13:10 15
3. Știința Buc. 12 6 1 5 22:12 13 3. Flacăra Moreni 12 7 1 4 17:15 15 3. A.S.A. Sibiu 12 4 6 2 25:14 14
4. Prahova Ploești 12 4 5 3 20:16 13 4. Poiana Cîmp. 12 5 4 3 17:13 14 4. C.S. Oradea 12 6 2 4 21:17 14
5. Victoria Suceava 12 5 3 4 15:15 13 5. C.F.R. Timiș. 12 4 4 4 21:15 12 5. C.S.M. B. Mare 12 4 5 3 18:14 13
6. Foresta Fălt. 12 4 4 4 20:16 12 6' Știința Crăiova 12 5 2 5 14:16 12 6. Recolta Cărei 12 5 3 4 19:18 13
7. Unirea Iași 12 5 2 5 14:14 12 7. Pompierul Buc. 12 5 2 5 14:19 12 r,7. C.F.R. Cluj 12 6 0 6 14:13 12
6. Rulm. Bîrlad 12 5 2 5 12:19 12 8. C.S. Craiova 12 3 S 4 17:19 11 8. Tract. Or. Stalin 12 4 3 5 15:13 11
9. S.N.M. Const. 12 4 3 5 16:16 11 9. Titani Buc. 12 5 1 6 13:17 11 9. Ind. S. C. TUrzli 12 3 5 4 10:17 11

10. C.S.M. Rădăuți 12 4 2 6 17:34 10 10. C.S.M. Reșița 12 4 2 6 23:22 10 10. Chimia Făgăraș 12 4 2 6 17:22 10
11. C.F.R. Pașcani 12 3 3 6 9:19 9 11. Metalul Tîrgov. 12 4 2 6 18:20 10 11. Rapid Cluj 12 3 4 5 13:20 10
12. Victoria Buzău 12 2 4 6 13:19 8 13. Metalul O. Roșu 12 4 2 6 18:25 10 12. Gaz Metan MCd. 12 3 4 5 16:12 10

13. Gloria Bistrița 12 3 2 ’7 12J19 8 13. Drubeta T. Sev. 12 2 5 5 12:16 9 13. C.F.R. Arad 12 3 3 6 10:18 9
14. Unirea Focșani 12 1 6 5 12:23 8 14. Carpați Sinaia 12 2 3 7 13:24 7 14. C. S. Tg. Mureș 12 4 1 7 11:26 9

Etapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoare

Dinamo Galați — Unirea Focșani;
Unirea Iași — Foresta Fălticeni;- 
Prahova Ploești; — C.S.M.. Rădăuți t 
Gloria Bistrița — Rulmentul Bîrlad; 
Vict. Suceava — Știința București;
S.N.M. Const. — C.S.M.S. Iașii 
C.F.R. Pașcani — victoria Buzău.

șiința Craiova — Met. Tîrgoviște; 
A.S. Pompierul — Flacăra Moreni; 
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Reșița; 
Drubeta T. Severin —C.S. Craiova: 
Dinamo Pitești — Știința Tim.; 
Titani Buc. — Metalul Oț. Roșu; 
Poiana cîmpina — Carpați Sinaia.

C.S.M. B. Mare — C.S. Tg. Mureș ; 
C.F.R. Cluj — Ind; Sîrm. C. T-zii: 
C.F.R. Arad—A.S.A» Sibiu;
C.S. Oradea—Rapid Cluj;
Recolta Cărei — Chimia Făgăraș!
Corvinul Huned. — A.M.E.F.A.» 
Tt* Or. Stalin — Gaz Met. Mediaș.

care au ratat ocazii clare de 
a înscrie dar și portarului cas- 
pe — Vlad II — care a interve
nit prompt, plonjînd cu mult 
curaj.

Repriza a doua hunedorenii o 
încep mai deciși, combină fru
mos în cimp și pun tot mai mult 
în pericol poarta adversă. Ca 
Urmare, în minutul 57 Zapis 
execută o lovitură liberă de la 
cca. 30 metri — în diagonală 
pe axa terenului — iar Pîrvu 
intervine în traiectoria balonu
lui pe care îl introduce în pla
să cu capul. La 1—0 băimărenii 
adoptă o nouă tactică și ies in 
atac pînă în minutul 65 cind e- 
galează prin Moldovan, după 
care se străduiesc să mențină 
rezultatul. In această parte a 
jocului hunedorenii insistă mult 
la poarta Iui Vlad II hotăriți să 
modifice scorul. In minutul 77 
străduința lor e răsplătită : de 
pe aripa stingă Radu Tudor 
centrează în fața porții adverse

CATEGORIA B LA FOTBAL

Seria 11-a
Flacăra Moreni — Dinamo Pi

tești 1—0 ; C.S. Craiova — C.S.M. 
Reșița 1—1 : Titani București
— Drubeta Tr. Severin 3—1; 
Carpați Sinaia — Știința Craiova 
1—0; A.S. Pompierul — Poiana 
Cîmpina 1—0 ; Știința Timișoara
— Metalul Tîrgoviște 2—1 ; 
Metalul Oț. Roșu — C.F.R. Ti
mișoara 2—0. 

și Pop înscrie spectaculos, cu 
capul, un goi de toată frumuse
țea : 2—1.. Cu acest rezultat ia 
sfîrșit partida.

Prin victoria dc ieri obținută 
asupra fotbaliștilor de la Ba'a 
Mare echipa noastră și-a con
solidat și mai mult poziția de 
fruntașe a clasamentului și tot
odată a mărit încrederea su
porterilor săi în ce privește me
ciul1 de duminica viitoare cu 
A.M.E.F.A. ultimul din turul a- 
cestui campionat.

S-au remarcat Tătaru — Pop 
— Molnar — Nacu, deși meritu
os s-a comportat întreaga e- 
chipă.

CORVINUL : Niculescu I — 
Niculescu II, Nacu, Molnar — 
Tătaru, Coiciu — Pop, Pîrvu, Za 
pis, Radu, Gavrilă.

C.S.M. : Vlad II — Mălăeru. 
Naghi, Gherghel I — Gherghel 
III, Vlad I — Moldovan, Horja, 
Pop, Drăgan, Rusu.

Spria 111-a
Rapid Cluj Tractorul Or.

Stalin 2—2 ; A.M.E.F.A. — Re
colta Cărei 2—1 ; Chimia Făgă
raș — Gaz Metan Mediaș 3—0 ; 
Corvinul Hunedoara — C.S.M. 
Baia Mare 2—1 ; ind. Sîrmei C.
Turzii — C.F.R. Arad 4—2;
A.S.A. Sibiu — C.F.R, Cluj 1—2 ; 
C.S. Tg. Mureș — C.S. Oradea 
1—0.

Campionatul regional
Corvinul II a susținut o parti

dă dificilă în compania echipei 
minerilor din Anincasa, una din 
echipele pretendente la titlu. 
Cum era și firesc, echipa din 
Aninoasa a cîștigat cu scorul de 
3—0, dar nu atît de ușor cum 
arată scorul.

In prima parte a întilnirii ti
nerii jucători ai echipei gazde 
au desfășurat un joc mai bun 
avînd o ușoară superioritate, 
dar nu au reușit să înscrie, deși 
au avut cîteva ocazii clare de 
gol în special prin Bîrlad și 
Bodreanu. Ultimul deși a fost 
singur în fața porții, a tras în

Campionatul orășenesc

Scoruri strînse In această etapă
Campionatul orășenesc de fot

bal a continuat cu întilnirile 
programate în etapa a III-a. Re
zultatele tehnice sînt: Siderur
gia — I.G.O. 5—1 (1—1), Bla
ming — Șantierul II 1—0 (0—0). 
Celelalte partide nu s-au dis
putat urmînd ca ele să fie pro
gramate în cursul săptămînii 
acesteia.

Din însemnările făcute de 
arbitrii reiese că unii jucători, 
in focul luptei pentru balon uită 
că se găsesc pe un teren de 
sport și se dedau la acțiuni hu
liganice. Comisia orășenească

juniorii — pe primul loc
Jucătorii primei echipe Corvi

nul au terminat turul campio
natului regional de fotbal rezer
vat echipelor de juniori ocu- 
pînd primul loc. Din cele șase 
jocuri disputate ei au cîștigat 
cinci și au făcut un egal. Credem 
că, pentru a ilustra superiorita
tea tinerlior fotbaliști hunedo- 
reni, este suficient să amintim 
că la încheerea primei părți a

H U G R I

încă o înlrîngere
Pe arena Șantierul din orașul 

nostru s-a disputat duminică 
dimineață întîlnirea de rugby 
din cadrul campionatului cate
goriei B. între Corvinul și Chi
mica Tîrnăveni.

După un joc interesant victoria 
a revenit pe merit oaspeților 
41 scorul de 8-3 (8—0). Echipa 
oaspe a cîștigat datorită unui 
joc mai bun desfășurat în spe
cial pe linia de trei sferturi.

Echipa noastră s-a comportat 
pe linia ultimelor partide. Ei 
au marcat totuși o ușoară 
superioritate în acțiunile de 
grămadă cîștigînd cele mai mul
te baloane.

In clasament, Corvinul ocupă 
penultimul loc, cu 19 punfcte, 
înaintea echpiei Utilajul Petro
șani (15 puncte) dar care are 
două jocuri mai puțin, 

brațele portarului. Tot >n. acea
stă parte a jocului. Furnea, ra
tează și el o ocazie clară.

La reluare neavînd o bună 
condiție fizică, hunedorenii ce
dează inițiativa oaspeților care 
înscriu trei goluri prin Anca (2) 
și Furnea. Și gazdele au cîteva 
ocazii dar nervozitatea l-a îm
piedicat să fructifice.

Trebuie spus că unji jucăto i, 
din ambele formații, s-au dedat 
la durități, multe din ele tre- 
eînd ineobservate' de ajrbitru. 
Singurul jucător eliminat pentru 
joc brutal a fost Vlad de la 
Minerul Aninoasa.

trebuie să analizeze aceste Ie
șiri nesportive și să ia cele mai 
aspre măsuri împotriva celo^ 
vinovați. "

Din nou trebuie să arătăm — 
pentru a cita oară să mai sem
nalăm aceste nereguli ? — că 
echipele organizatoare nu se în
grijesc ca terenul de joc să fie 
marcat conform regulamentului 
iar porțile să aibe plase.

Etapa a IV-a programează în
tilnirile : Constructroul — Blu
nting ; Turnătoria — I.G.O.; 
Șantierul II — Șantierul IV ; Si
derurgia — Cîmpla Zlaști.

campionatului ei au un golaveraj 
de 44—2 !

In cele șase partide tinerii ju
cători au dovedit că formează o 
echipă omogenă, cu o bună oria 
entare tactică și fizică. Cei 
constanți jucători au fost Sîn- 
tion, Grăjdan, Tănasis, Stănilă, 
Aișeru, Humelnic și Focht.

CATEGORIA A <
.......... i

Campionatul categoriei A la 
fotbal a fost reiuat duminică eu 
desfășurarea partidelor : Prog
resul — Minerul Lupeni 7—0 ; 
C.C.A. — U.T.A. 1—0 ; Petrolul 
— Rapid 1—1 ; Steagul Roșu — 
Știința 7—1 ; Farul — Dinamo 
Bacău 2—0 ; Jiul — Dinamo 
București 1—1.

CLASAMENTUL
1. C.C.A. 10 8 0 2 27:ia 16

2. Steagul Roșu 10 5 5 0 25:14 15
3. U.T.A. 10 5 3 2 12: 9 13
4. Farul 10 5 2 3 18:14 12

i_5. Dinamo Bacău 10 4 3 3 15:12 11
6. Petrolul 10 3 4 3 19:14 10
7. Rapid-Buc. 10 812 5 13:13 8
a.gDinamo'Buc. 10 2 4 4 9:12 8
9. Știința Cluj 10 2 4 4 14:21 8

10. Progresul 10 2 3 5 15:15 1
11.-Minerul 10 2 3 5 11:21 7
12. Jiul Petroșani 10 1 3 6 8:28 îi

Etapa viitoare
Dinamo București— Farul Const»:
Dinamo Bacău — Progresul Buc.:
Jiul petroșani — U.T.A.:
Știința Cluj — C.C»A.:
Rapid Buc. — St. Roșu Or. Stalin: 
petrolul Ploești — Minerul Lupeni.


