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„ZIUA MAJORATULUI"
Ffsurf îndrăznețe, tinerețe 

fără griji, zile luminoase cu 
fluturări de zimbete pe buzele 
fiecăruia. N-ai fi îndrăznit tu 
poate copil de muncitor încer
cat sau țăran sărac să urci fă
gașul vieții de aur. Anii au 
trecut în zbor ca filele unei 
cărți care se întorc după ce au 
fost citite lăsînd imagini vii. 
Amintirea anilcr de copilărie 
mai stăruie poate încă in su
fletul fiecăruia.

Au rămas în urmă creșele, 
căminele de zi, școala și iată 
că azi. miine, a bătut un 
ceas care-ți amintește de cei 
18 ani împliniți.

Cite glasuri! Cite dorinți. Și 
oare dece n-ar fi așa cînd în
treaga atenție a statului nos 
tru democrat popular se Indrea 
ptă spre voi cei care constituiți 
viitorul țării noastre ? Acestui 
tineret entuziast cu dor de 
muncă statul nostru, indiferent 
de naționalitate, dă dreptul la 
majorat tuturor tinerilor atu
nci ctnd ei împlinesc virsta de 
18 ani.

La această vlrstă tlnărui de
vine major, cetățean al R.P.R. 
El se bucură de toate dreptu
rile cetățenești și politice a- 
cordate prin constit ție. Este 
necesar pentru acest lucru ca 
organizațiile de bază U.T.M. 
din întreprinderi, instituții și 
de ln sate să cunoască exact 
numărul acestor tineri. Să or
ganizeze cu acești ttnen con
ferințe pentru cunoașterea 
drepturilor și îndatoririlor de 
cetățean. Conferințele vcr tre
bui să aibe un caracter instruc
tiv, educativ, coordonate și în
drumate de către comitetele

Excursii
La 4 decembrie 1959 O.N.T. 

Carpați, organizează în R. P. 
Bulgaria o excursie colectivă 
pe timp de două zile. Costul 
biletului este de 375 lei. Cu 
acest prilej excursioniștii vor 
putea lua parte la meciul de 
fotbal dintre R. P. Bulgaria și 
Danemarca.

W
Tot în cadrul O.N.T. Carpați 

se organizează în zilele de 5, 
12 și 19 decembrie 1959 excur
sii cu autocarul prin It. P. 
Bulgaria. Costul biletului este 
de 310 lei pe trei zile și 275 
lei pe două zile. De ase
meni, se mai organizează ex
cursii colective la Budapesta, 
pe timp de 3 zile, iar costul 
biletului fiind de 640 lei. Ex
cursia va avea loc în zilele de 
10, 15, 20, 25 și 30 ianuarie 
1960. înscrierile se primesc cu 
15 zile înainte de plecare, la 
Consiliul orășenesc de Turism 
Hunedoara cu sediul în Piața 
Libertății nr. 22. 

de organizare. In acest sens 
comitetul orășenesc U.T.M. Hu 
nedoara a organizat o co
misie care va iniția pe fiecare 
organizație de bază U.T.M. Se 
vor organiza de asemeni intîl- 
niri cu comuniștii deputați din 
Marea Adunare Națională, oa
meni de știință care le vor 
servi ca exemplu și îi vor în
druma in așa fel încît munca 
lor să fie cit mai rodnică pe 
drumul construirii socialismu
lui în țara noastră.

La furnal, la strung, în la
borator sau pe băncile facul
tăților tinerilor cetățeni le re
vine sarcina de a-și face pe 
deplin datoria. Condițiile ofe
rite de partid slnt mărețe, ori
care tînăr cetățean are drep
tul la studii medii și superi
oare. Slnt nenumărate cazurile 
cind din producție tinerii își 
continuă studiile în cadrul in
stitutelor de îvățămînt superi
or devenind astfel cadre cu 
o înaltă calificare sau intelec
tuali cu o bază serioasă prac
tică.

Ziua majoratului se ,va săr
bători pentru prima oară anul 
acesta în perioada dintre 15 
decembrie și 30 decembrie. Ea 
va avea un caracter festiv cu 
scopul educării politico-ideo
logice a tineretului. In întrea
ga țară tineri de aceeași vir- 
stă. rcmini, maghiari sai sași 
înfrățiți în mărețul țel de con
struire a socialismului vor de
veni noi cetățeni.

Tinerele ramuri vor înflori 
pe meleagurile patriei noas
tre și vor împrospăta măreața 
operă de construire a socialis
mului și apărarea păcii.

Spectacole
Ansamblul artistic al Forțe

lor armate, echipa regiunii a 
III-a militară din Cluj, prezin
tă în zilele de 24 și 25 noiem
brie a.c. crele 20 în sala tea
trului nou, premiera „Direct la 
țintă", spectacol de estradă în 
două acte și 20 tablouri.

Pentru preîntîmpinarea 
accidentelor de 

circulație
Ieri 22 noiembrie a.c. la orele 

9 dimineața, a avut loc în sa
la cinematograful i Maxim 
Gorki din orașul nostru, o șe
dință cu caracter educativ pe 
linie de circulație, unde s-a 
prelucrat actele normative ce 
reglementează circulația pe 
drumurile publice.

La această ședință a’1 parti
cipat un mare număr de con
ducători auto, motocicliști și 
bicicliști din orașul Hunedoara 
precum și cetățeni ai orașului 
Hunedora.

In cinstea conferinței orășenești de partid
In cinstea conferinței orășe

nești de partid, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de la 
secțiile chimice ale combina
tului siderurgic Hunedoara, 
obțin o seamă de rezultate de 
seamă in ce privește reduce
rea prețului de cost și sporirea 
producției de gudron, benzen 
brut, sulfat de amoniu și pro
duse benzenice. Strădaniile și 
eforturile depuse zilnic de ei 
în procesul de producție se 
concretizează acum prin cifre 
care stau ca mărturie a muncii 
lor. Iată cîteva srccese :
AL

In secția 
de desulfurare

Cele 10 luni, care au trecui 
de la începutul anului, au con- 
jiimat că la secția de desulfu
rare se muncește intens, liind 
preocupat întotdeauna de re
ducerea prețului de cost și 

| mărirea producției, colectivul 
de muncă al acestei secții, a 
redus consumul specific de 
sodă cu 43 kg. și cu 6,40 kg. 
trioxidul de arsen pe fiecare 
tonă de sulf. Astfel In perioa
da amintită economiile reali
zate se ridică la suma de 
86.361 lei. Slnt demne de pre
țuire succesele obținute de to
varășii Cozlov Radu. Stanclu 
Nicolae și Deak Andrei.

La condes-captare
Istorica plenară a partidului 

din noiembrie anul trecut și 
iulie a.c. a pus in fața între
gului nostru popor muncitor 
sarcini importante. Mobilizați 
de hotărîrile partidului, munci
torii de la secția condens-cap- 
tare, au pornit hotăriți pe dru
mul reducerii prețului de cost 
Spre exemplu, la prod sul sul
fat de amoniu care este nece
sar pentru agricultura noastră 
socialistă, folosindu-se mai 
puțin cu 36 kg. acid sulfuric 
pe tona de sulfat și cu 15,59 
kg. ulei solar pe tona de ben
zen s-au realizat economii pe 

cele trei trimestre ale anului 
acesta în valoare de 117.870 lei 

In fruntea întrecerii socia
liste ce s-a desfășurat de-a 
lungul fiecărei luni se află 
muncitorii: Lupii Abel. Bădău 
Mihai și inginerul Bolea Vla
dimir.

Tot mai multe 
produse chimice

Pînă la 10 noiembrie a.c. co
lectivul de muncitei, tehnici
eni și ingineri ce ^deservește 
secțiile chimice din C.S.H. a 
realizat in afara sarcinilor de 
plan : 1882 tone gudron, 674 
tone benzen brut și 761 tone 
produse benzenice. Paralel cu 
aceasta, economiile se ridică la 
peste 2.000.000 lei.

Turnătorii de bronz 
raportează

Pină la ținerea Conferinței 
orășenești de partid Hunedoa
ra mai slnt doar cîteva zile. 
Printre colectivele de muncă 
care vor înfățișa conferinței 
importantele lor realizări do- 
bîndlte în procesul de produc
ție, se numără și cel al turnă
toriei de bronz din combinatul 
siderurgic. Muncitorii din bri
gada comunistului Salapa loan 
care lucrează în această secție 
a sectorului turnătorii, vor ra
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Noi modele de mobilă

porta cu mindrie că în cinstea 
acestui eveniment ei au reușit 
ca, sub conducerea și îndru
marea organizației de bază, 
să-și îndeplinească plănui a- 
nual de producție cu 42 de 
zile mai devreme, dină în plus 
o cantitate de 3 590 kg. piese 
finite.

In afară de acest important 
succes, harnicii muncitori din 
brigada comunistului Salapa 
Ioan raportează că prin re
ducerea consumurilor specifice 
de materiale, reducerea rebu
turilor. folosirea anumitor ma 
teriale din bronz recuperat 
(deșeuri din combinat) etc., 
au realizat o economie in va
loare de 460.000 lei.

Pregătirea 
propagandiștilor

Recent a avut loc pregătirea 
propagandiștilor în cadrul ca
binetului de partid. Cu acest 
prilej ei au fost seminarizați 
de către lectorii Simțea Gheor- 
ghe, Ungur loan, Rusan Ero- 
nim, Țuțu Iuliu și alții asupra 
lecțiilor predate pînă în pre
zent.

Tot cu această ocazie profe
sorul Tempeanu Corlolan a- 
expus în fața propagandiștilor 
Conferința intitulată „Suc
cesele științei și tehnicii so
vietice în exploatarea cosmo
sului".

« 
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in foto : JAspec- f 
te de la expoziția | 
„Modele noi de t 
mobilă" organiza- T 
tă de Ministerul ♦ 
construcțiilor, ma- f 
terlalelor de con- * 
strucții și indus-| 
trîei lemnului" » 
în O.M. Hunedoa- | 
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32 ani de Sa nașterea lui ADY ENDRE NOTE O „tradiție"

Î
 Intr-un modest sat arde

lean năpustit de amarul vre
mii o flacără a răsărit vie, 
menită mai tirziu să strîngă 
in văpaia ei toată lupta și 
năzuințele unui popor asu-

< prii.
\ La 22 noiembrie 1877 intr- 
i o casă părăginită țărănească 
\ de nobil scăpătat s-a născut 
' marele poet revoluționar ma- 
( ghlar Ady Endre. Și-a petre- 
) cut primii ani ai copilăriei in 
s „Milutîn" din fostul județ 
) Sălaj. In sufletul de cop l au 
( rămas înfiripate figurile is 
\ tovite ale robilor de pe moșia 
i grofului din satul natal. Tot 
) vii au rămas și lanurile cu 

( maci și grădinile cu pomi 
) care au răsunat ritmic in po- 
l eziile îndemnului revoluțio- 
( nar al celor oropsiți.

Tinerelul
In săptămlna care a trecut, 

aproape 200 tineri siderurgiști 
și constructori hunedoreni, au 
vizitat în cadrul excursiei or
ganizate de către comitetul 
orășenesc U.T.M., cele mai fr - 
moașe și atractive locuri din 
țara noastră. Manifesting o 
dorință unanimă de a cunoaște 
muzeele istorice și trecutul de 
luptă al poporului nostru, gru
pul de excursioniști hunedore
ni, a făcut un popas la caste-

Dorința de a fi în frunte

In serile de iarnă din po
veștile mamei figurile lui 
Doja. Kosuth Lajos s-au pro
iectat ca umbre ce prin avîn- 
tul lor revoluționar vor călă
uzi poezia lui Ady Endre.

Studiile liceale le-a urmat 
la Cărei și Zalău. Se înscrie 
apoi la facultatea de drept 
din Debrețin pe care însă n-o 
termină. Debutează in presă 
la ziarul ..Szabadșăg‘' din 0- 
radea. Materialele publicate 
în acest ziar au un puternic 
caracter de revendicări revo
luționare. In. anul 1899 pu
blică primul volum de ver
suri. Apoi, incă. 11 volume. 
Frămîntările sociale ale na
ționalităților oprimate au a- 
vut un puternic ecou in poe
ziile lui Ady Endre.

„Dar toți maghiarii, slatil 
și reminii,

hunedorean
Iul Peleșidin Sinaia. Consă,. . 
în stilul ^renașterii germa :• 
după proiectele arhitectul i 
vienez Victor Dodol, castel .. 
este înzestrat cu minunate - 
crări de artă pictură, graf o 
și sculptură, aduse din Italia. 
Elveția, Germania și din alte 
țări.

După vizitarea castelului 
autobusele cu excursioniști 
s-au îndreptat către muzeul 
Doftana. Coborind in orașul

Aceleași chinuri au dc su
ferit"

Gama îndemnului revolu
ționar atinge cea mai înaltă 
notă a dreptății, a scuturării 
jugului exploatării.

Dar la o virstă prea tim
purie viața lui Ady Endre 
s-a stins. Văpaia ideilor sale 
revoluționare a fost ecoul 
timpurilor ce vor urma. Boa
la și suferința morală i-au 
curmat viața numai in virstă 
de 42 de ani.

Presărăm pe mormintul lui 
Ady Endre flori roșii, multe, 
ca un simbol al luptei revo
luționare înfăptuite, fără ca 
el să fi avut fericirea de a o 
trăi, și un pios omagiu flacă- 
rei care mai arde vie pe dru
mul înfăptuirii vieții noi.

ZINA VESESCU

în excursie
Cîmpina, la trecerea rîului Te
lega, ne oprim și continuăm 
excursia pe jos. Ajunși la Dof
tana, incă de la poartă un bă
lan ne povestește despre tor
turile la care au fost st puși 
comuniștii in ilegalitate. Pu
tem spune că. acest muzeu a 
impresionat foarte mult pe 
vizitatori, deoarece ei au avut 
prilejul să vadă personal, locul 
unde conducătorii partidului 
au îndurat in trecut fărăde
legile siguranței și gestapoului.

D. JAN

Există un fel de oameni că
rora le plac nespus de mult 
tradițiile. Uneori, chiar obice
iurile devin adevărate tradiții. 
Dintre aceștia se găsesc și pe 
la l.C.S.H. (și care de bună 
seamă dețin și funcții de răs
pundere). Numai așa se poa
te explica la această întreprin
dere obiceiul rău de a lăsa ne
terminate anumite lucrări. 
Despre astfel de „tradiții" 
iată ce spun locatarii de pe 
str. Gh. Lazăr din O.M. ; „Să
păturile pentru strada nets- 
tră au început în toamna anu
lui 1957. Cu un an mai tîrziu, 
dar tot toamna, i s-a dat for-

Răspuns
„Prin aceste rinduri — iși 

începe scrisoarea adresată 
redacției noastre tovarășul 
Silvestru Stan, lăcătuș la o- 
țelăria electrică din combi
nat — aș ruga să fie între
bată conducerea grupului 
șantierelor de construcții ci
vile din cadrul l.C.S.H. : cînd 
are de gînd să desăvârșească 
instalația electrică de la blo
cul nr. 82, deoarece am intrat 
în a cincea lună de la darea 
în folosință a blocului și In 

multe apartamente de aci lip
sesc întrerupătoarele, prizele, 
candelabrele, globurile etc." 
Mergînd mai departe, tovară
șul Silvestru menționează că 
în repetate rînduri construc
torii au fost sezisați dar de 
fiecare dată au fost fixate 
niște termene fictive ca: 

ma definitivă, și s-a așternut 
pietriș. Spre sfîrșitul toamnei 
1958 s-a asfaltat o porțiune.

Tot atunci s-au amenajat 
și cițiva metri de trotuar 
Dar nu s-a terminat. Altă por
țiune s-a asfaltat toamna a- 
ceasta. Trotuarul a rămas insă 
neterminat.

Răspunzind acțiunii de în
frumusețarea orașului, locata
rii au. curățit terenul din jurul 
blocurilor șt au amenajat unele 
căi de acces de la stradă la 
ușile blocului. Acum s-au mai 
turnat cca. 15 metri de trotuar. 
Atît I Pe cînd restil?

U
„Luna viitoare" iar în cele 
Hin urmă răspunsul să fie 
în contradicție cu situația re
ală : „Ce tot întrebați? La 
blocul 82 instalația electrică 
e completă !“

Așteptăm un răspuns ba
zat pe mult spirit de răspun
dere — iși încheie tovarășul 
Silvestru scrisoarea, care cu
prinde și doleanțele celorlalți 
colocatari din blocul nr. 82.

contradictor!

Tovarăși,
ABONAȚI-VA a

1 a "
ziarul

In ziua aceea cînd i s-a 
prepus să se îngrijească de a- 
bonarea muncitorilor la dife- 

tinăra 
clipă 

anume 
urmă

muncă 
fiindcă

rite ziare și reviste, 
magazioneră a stat o 
locului, chibzuind ce 
să facă. In cele din 
spusese :

—- Știu că această 
nu e prea ușoară, dar
e frumoasă o primesc din ini
mă...

Intorcindu-se acasă de ta 
serviciu. L lorica Georgescu, 
căci despre ea este vorba, a 
ținut neapărat să-i comunice 
și. soțului despre hotănrea 
luată.

. — Să-ți spun o nortate. De 
astăzi sînt difrzoarea volun- 
TCjj'i a sectorului energetic 
șe'f din l.C.S.H. Dar te rog 
să nu.., . . .
— Nici nu te gindi — o dojeni
se el. Dimpotrivă, mă bucur 
că ai fost în stare să-ți a- 
sumi o muncă în plus. Să fi 
numai la înălțime.

...De atunci au trecut 
proăpe opt luni de zile, 
început], colectarea abona
mentelor a mers cam greoi. 
Tinăra difuzoare nu cunoștea 
îndeajuns locurile de muncă 
din cadrul sectorului, nu-i

a- 
La

„Vînzătoare 
necuvincioasâ"

Intr-o notă apărută în zi
arul nostru iir. 769 din 14 
octombrie a.c. se critica ati
tudinea necuviincioasă față 
de consumatori a vinzătoarei 
Munian Rozalia de la centrul 
de piine nr. 63 din O.M. In 
răspunsul pe care l-a trimis 
ziarului ca urmare a acestei 
note, conducerea O.C.L. Ali
mentara ne comunică că sus- 

cunoștea pe oameni și nu a- 
vea întotdeauna la îndeifiînă 
suficiente argumente pentru 
a-i determina să se aboneze 
la unul sau mai multe ziare. 
Legătura cu terenul însă, fe
lul ei de a vorbi cu fiecare 
muncitor după firea lui și a- 
jutorul primit din partea or
ganizației de partid, a tinerilor 
utemiști Ruzilc silvia și Mar- 
cu Constanța, au ajutat-o să 
biruie multe din greutățile 
ivite și să se situeze printre 
difuzorii voluntari fruntași.

Zilele trecute am întllnit-o 
pe această destoinică candi
dată de partid la centrul de 
difuzare a presei din combi
nat. Venise să ridice abona
mentele. Dfn vorbă, în vorbă, 
am. aflat că țelul ei este de a 
nu o întrece nimeni in ce 
privește numărul abonamente
lor la toate ziarele și îndeo
sebi. la ziarul „Uzina noastră".

— In cursul acestei luni a 
precizat ea, am făcut un 
număr de peste 350 abona
mente. Dintre acestea, 124 
numai la „Uzina noastră". In 
luna viitoare sper, și chiar 
sînt hotărltă, ca la „Uzina 
noastră" să fac cel puțin 200 
de abonamente...

£*e urmele materialelor publicate
numita vînzătoare a fost san
cționată cu „mustrare cu a- 
vertisment", iar dacă pe vi* 
itor situația se va 
conducerea va aplica și 
măsuri, mergînd 
desfacerea 
muncă.

repeta, 
alte 

ia 
de

pînă
contractului

autobusele tt

altei note care a 
titlul de mai sus

nu-

„Din nou
In urma 

apărut sub 
in ziarul „Uzina noastră' 
mărul 772 din 22 octombrie 
a.c., conducerea I.G.O.H. ne

Ne scriu corespondenții voluntari
1.559.945 lei economii

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii sectorului turnătorii 
din cadrul combinatului nos
tru s-au angajat ca pînă la 
sfîrșitul acestui an să realize
ze economii în valoare de 
1.500.000 lei. Din analiza fă
cută recent asupra strădanii
lor depuse în acest scop, a re
zultat că harnicii turnători au 
reușit să-și îndeplinească an
gajamentul luat și să realize
ze în plus o economie de 
59.945 lei.

O importantă contribuție la 
îndeplinirea și depășirea an
gajamentului luat, a adus-o 
colectivul de muncă de la cu- 
bîlouri care in primele lu luni 
ale anului în curs a realizat o 
economie de 485.000 lei, pre
cum și cel de la turnătoria de 
tuburi care a dat în conț i 
sectorului o economie de 
386.000 lei. In aceeași perioa
dă au economisit suma 
277.000 lei șl muncitorii 
nătoriei de fontă.

Printre factorii care au 

de 
tur-

stat

informează că intr-adevăr 
autobusele au întîrzlat adu
cerea la timp a elevilor din 
Hășdat care frecventează 
cursurile școlii elementare 
nr. 1 din Hunedoara. Pentru 
ca pe viitor situația să nu se 
mai repete, conducerea a tre
cut la instruirea personalului 
de pe acest traseu și i-a re
comandat ca de acum încolo 
să dea precădere copiilor și 
muncitorilor care lucrează în 
întreprinderile din Hunedoa
ra. 

la baza obținerii unor astfel 
de economii, se numără lupta 
pentru reducerea consumuri
lor specifice la încărcătura 
metalică, reducerea consumu
rilor specifice la materialele 
provenite din comerț, scăderea 
procentului de rebuturi, folo
sirea unor materiale din bronz 
recuperat etc.

I. AIRINEI

Fruntașii forjorilor
Tn întrecerea ce o desfășoa

ră pentru asigurarea la timp a 
pieselor de schimb necesare 
secțiilor de bază ale combina
tului, colectivul de muncă din 
secția forjă înregiS; ează zil
nic succese de seamă. Bună
oară, în primele 18 zile ale lu
nii în curs muncitorii acestei 
secții au izbutit să forjeze cu 
peste 1.000 kg. mai multe pie
se de cit prevedeau sarcinile 
de producție și să realizeze de 
la începutul anului și pină a- 
cum o economie în valoare de 
aproape 125.000 lei.

Fruntași în lupta pentru 
creșterea producției și realiza
rea de cît mai multe economii 
s-au situat, mai întotdeauna, 
membrii echipelor conduse de 
tovarășii Isac Iuliu, Țugureanu

î n
im-

Cereți
JOHN EATON ! Marx 

potriva lui Keynes.
176 pag. 2,80 lei
MANUAL DE ECONOMIE 

POLITICA (ediția a n-a)
816 pag. 20 lei

MIC DICȚIONAR ECONO
MIC

388 pag. 15,70 lei
KARL LTEBKNECHT; g- 

Constantin, Popa loan și Nan- 
dra Victor.

UNGUREAN U VASILE

„Colțul agitatorului44
Din inițiativa organizației 

de partid, recent, a apărut la 
laminorul bluming up supliment 
al gazetei de perete sub denu
mirea „Colțul agitatorului".. 
Aici, muncitorii, inginerii, teh- ’ 
niclenil și in mod deosebit 
agitatorii din cadrul blumin- 
gului au posibilitatea ca prin 
diferite articole pozitive și 
critice să-și spună c vintul a- 
supra anumitor probleme le
gate de procesul de producție 
și să împărtășească celorlalți 
muncitori din experiența mun
cii lor, a fruntașilor.

Apariția primului număr al 
suplimentului „Colțul agitato
rului" a stîrnit un viu interes 
în rîndul colectivului de mun
că al laminorului și s-a buc - 
rat de aprecierea unanimă. 
Pe lingă articolele „In spriji
nul procesului de producție" 
și „însemnătatea zilei de 7 
Noiembrie", suplimentul gaze
tei de perete publici o carica
tură care îi satirizează pe to
varășii Zakel Mihai, Carp Mi
hai și Tănase .Man dric a care 
au dormit în timp 1 serviciu* 
lui- JURCA APOSTOL

librării:
vîntări, scrisori și articole ă* 
lese.

448 pag. 9,60 lei
F. MEHRING! K. Marx; Is

toria vieții sale.
740 pag. 17,40 lei
ROGER GARAUDY : Uma

nismul marxist
256 pag. 5,30 lei



Educafia patriotica a tinerei generații 
sarcină de mare răspundere

săptamina trecuta o brigadă a Comitetului regional^ 
1P.M.R. — Hunedoara a analizat munca ce se desfășoară în 
întreprinderile și instituțiile orașului nostru pentru educarea ' 
patriotică a oamenilor muncii, pentru dezvoltarea in rîndul\ 
acestora a spiritului nou socialist, a dragostei față de patrie,} 
popor, față de partid. i

Redăm în pagina de față aspecte ale felului în care se) 
face educația patriotică 
nostru.

a elevilor la cîteva școli din orașul

M u n c ă
Expunerea cu căldură a lec- 

țffior 0 la un nivel accesibil 
lolosirea materialelor intuitive, 
a figurilor de patrioți înflăcă
rați din istoria țării noastre si 
a înțelepților noștri conducă
tori a sădit în mințile elevilor 
iubirea de țară și popor, recu- 
rțoștința fierbinte față de par
tid, dragostea pentru orașui 
nostru. Ca urmare, sub îndru 
marea conducerii școlilor, a or
ganizațiilor U.T.M. și de pionie
ri, elevii au întreprins nume
roase acțiuni cu caracter 
triotlc.

Elevii școlii de 7 ani au 
lectat in timpul liber 180 
ghindă, 80 kg. plante medici
nale, 300 kg. hirtie (macula
tură) 15.000 kg. fier 
însoțiți 
vățători 
Rozalia, 
Ghizela 
tombrie 
această școală s-au deplasat, în 
cadrul unor excursii, la gospo
dăria agricolă colectivă din 
Hășdat și au sprijinit pe colec
tiviști la culesul porumbului. Ia 
numai cîteva ore au cules 
10.000 kg. porumb.

Important este că in aseme 
nea excursii organizate in afa
ra orașului elevii, cu sprijinul 
învățătorilor și profesorilor, au

Politehnizarea

pa-

co - 
kg.

vechi, 
de 12 profesori și in-

— printre care Balo 
Suciu Silvia, Hălălaie

— in ziua de 31 oc- 
a.c. 270 elevi de la

I Dezvoltarea aptitudinilor fi
zice și intelectuale ale elevilor 
are un rol deosebit în vederea 
alegerii unei meserii cit mai plă 
cute în viitor. De aceea l-am 
rugat pe tovarășul director Țăn - 
dău Augustin, de la școala me
die din O.M. să ne vorbească 
despre politehnizarea învățămîn 
tutui.

— La școala noastră avem 
peste 1.000 do elevi. In procesul 
de instruire și educare deprin
derea lor să pilească piese cit 
de mici, să curețe o scîndură 
cu rindeaua, să știe să croiască 
un guler ori să coase la mașină 
îi 
meseria cea mai plăcută. Voi 
da cîteva exemple de felul 
cum a fost organizată practica 
de politehnizare a învățămîntu- 
iui anul trecut. Cu elevii clasei 
a X-a s-a organizat în combi 
hat timp de 2 să tămini, cite 
patru ore pe zi practică. La 
atelierul de reparații electrice 
și-au însușit conform progra
mei principalele noțiuni de e- 
lectricltate. Fetele din clasa 
IX-a au făcut practica în labo 
rator unde au avut posibilitatea 
să adincească mai mult cunoș
tințele de chimie acumulate 
în școală. Cei din clasele 
VlII-a au fost îndrumați să se 
ocupe cu anumite lucrări 
lâcâtușerie. In felul 
elevii au înceout să se deprindă 
cu anumite mașini-unelte și 
instalații avtnd Ia dispoziție 
sculele necesare st mai înde»

conduce să-și aleagă

- educație
putut să adincească mai temei
nic lecțiile de științe naturali, 
geografie și de la alte materii.

La școala medie din O. M. 
elevii s-au dovedit tot atît de 
harnici. In ziua de 15 octombrie 
a.c. 400 elevi și pionieri au îm- 
pînzit pădurea Zlaștiului. Cla
sele V-XI au venit în' sprijinul 
ocolului silvic în munca de co
lectare a semințelor necesare 
pepinierelor în vederea împădu 
ririi unor terenuri. Pe de alta 
parte, sub conducerea profeso
rului Nemet Alexandru, nume
roși elevi de la școala din O.M. 
au prestat voluntar 100 ore 
muncă patriotică la întreține
rea puieților de la pepiniera 
Chizid a ocolului silvic.

Merită a fi evidențiat în mod 
deosebit și ajutorul pionieri
lor din clasele III-IV, care au 
strîns în ultimele 2 luni 3.000 
kg. fier vechi.

Alte acțiuni frumoase sînt 
pornite de detașamentele de 
pionieri care au luat unele stră
zi și bulevarde din O.M. în păs 
trare socialistă (este vorba de 
curățenia străzilor). De aceea 
să nu rămină nimeni surprins 
dacă atunci cînd va arunca pe 
străzi o cutie de chibrituri goa
lă, sau o mică bucățică de hir
tie va fi oprit de un pionier 
pentru a primi următoarea ob 
servație : „Tovarășe ! Pionieri- 

învătămînfului 
proape îndrumarea tehnică din 
partea muncitorilor și maiștrilor 
Astfel ei au început să simpati
zeze o meserie pe care și-o 
vor alege în viitor.

Cei repartizați la bobinaj 
s-au dovedit a fi destul de 
indeminaticl. Muncitorilor din 
secție le-au fost de folos în 
timpul practicii.

Dovadă, este că practica fiind 
legată de școală, cazurile de 
indisciplină, de delăsare a ele 
vilor au 
late.

Pentru 
planului
a Xl-a vor studia în combinat, 
electrotehnica. S-a prevăzut do ■ 
tarea atelierului școală cu două 
motoare de automobil, (unul in 
secțiune și celălalt în atare de 
fucționars) cu ajutorul cărora 
elevii să poată cunoaște prin
cipiile de funcționare a motoa 
relor cu explozie. Pentru fete, 
așa cum s-a stabilit în planul de 
muncă al comitetului de părinți 
ne-am propus să procurăm 
printre altele două mașini de 
cusut unde să-și poată însuși 
noțiunile de croitorie.

Lucrările practice de atelier 
se desfășoară în fiecare săptă 
mînă pe baza unui program di
nainte stabilit.

devenit tot mai izo

anul acesta, conform 
tematic elevii clasei

a

de 
acesta

Pagină redactată
da I. Garalacu

Oameni și răspu
și le completează în cadrul lu
crărilor practice de atelier. 
Tocmai de aceea profesorii, la 
materiile de specialitate, se 
străduiesc să fie’cit mai expll- 
ciți în expuneri, să dezvolte 
și mai mult la elevi dragostea 
și aptitudinile pentru meseria 

• ce și-o însușesc. Simțind răs
punderea ce le revine îh mun
ca de formare a noilor cadre 
ei se străduiesc ca la manuale
le școlare să facă completări 
legate de activitatea ue pro
ducție din combinat. Astfel, 
tovarășul profesor Florescu 
Ioan a tratat în lecții și unele 

; probleme Ce nu sînt cuprinse 
în „Manualul zidarului șamo- 
tor“. El a recomandat elevilor 

i literatură tehnică suplimenta
ră și le-a explicat metode 

i folosite de specialiștii sovîp -: i 
pentru mărirea durabilității 

, cărămizilor. •
: I.a Orele de tehnologie pen-
i tru cocsari, tovarășul inginer
i Forlș Ștefan a vorbit cu en

tuziasm despre industria chi
mică a țării noastre. Exempie-

oriei de vii

La școala profesională side
rurgică munca de pregătire șl 
educare a tinerelor cadre — a 
viitorilor siderurgiști — are un 
specific aparte. Ceea ce. pro
fesorul realizează la orele de 
clasă pe linia legării teoriei de 
practică este numai încep ut ul. 
C parte din cunoștințe, elevul

- efect -
lor le place curățenia. Ei își 
iubesc orașul și-l fac tot mai 
frumos. Dumneavoastră sînta- 
ți împotriva acestui lucru ?".

Exemplele frumoase obținu
te ;atît la învățătură cît și în 
educarea lor în spiritul patrio
tismului socialist se găsesc tot 
mai mult la elevii din școala 
medie în timpul liber și în ore
le de clasă. Utemiștii și elevii 
mai mari au pornit aci iniția
tiva patriotică de autodeser-. 
vire a opt clase, avind drept 
scop menținerea curățeniei în 
școală și Întărirea disciplinei în 
muncă. Pionierii din clasele V ■ 
VII le-au urmat exemplul.

Legarea le
Țlnind seama de marea răs

pundere ce le revine in forma
rea la elevi a concepției mate- 
reâlist-dialectice despre lume 
și viață, învățătorii și profesorii 
orașului nostru acordă deosebi
tă atenție pregătirii și predă 
rii materiilor și modului realist 
de însușire a acestora de către 
elevi. In acest scop atît în ex
punerea lecțiilor cît și la semi
narizări se pune accentul cu
venit pe legarea teoriei de via
ța practică, pentru a trezi în 
mintea elevilor puternice senti
mente patriotice, pentru ca a- 
ceștia să poată deveni oameni 
de nădejde ai societății, luptă
tori înflăcărați pentru cons
truirea socialismului și a comu
nismului în patria noastră.

Tovarășa Petrie Maria este 
profesoară de istorie la școala 
de 7 ani din orașul vechi. Știind 
că istoria, geografia, științele 
naturale, limba romînă, fac par
te din materiile de bază ce se 
predau în școli, ea urmărește 
să trezească la elevi spiritul 
nou avînd grijă să explice cu 
răbdare, cu patos, >trecutul is
toric de luptă al poporului 
nostru, folosind de fiecare dată 
exemplele cele mai caracte
ristice.

La lecția de istorie (,Ioan 
de Hunedoara •• dinsa nu" s-a 
folosit numai de expunerea fap
telor, a evenimentelor. Lecția a 
fost însoțită de vizitarea cas
telului corvineștilor și de ample 
explicații. Cu altă ocazie pen
tru a adînci și mai mult cuno
ștințele despre viața și lupta 
lui Mihai Viteazu, elevii au vi
zitat Cetatea Alba-Iutia... In 
completarea lecției „Răscoala 
din 1907“ profesoara a citit 
fragmente din romanele „Răs
coala** de L. Rebreanu și „Des
culț** de Zaharia Stancu. Aceas
tă pentru a ilustra starea de ‘ 
mizerie, exploatarea țărănimii 
șf a întregului nostru popor în 
trecut, demagogia și viața de 
desfrîu a burgheziei și crește
rea valului revoluționar al po
porului nostru pentru drepturi, 
pentru q viață mal bună.

Ca intuitive, p«n-

tru ; a. înfățișa mai bine lupta 
poporului nostru din 1377, lup
tele ceferiștilor și petroliștilor 
din 1933, ea a folosit tablourile 
„Atacul de la Smîrdan**, de Ni- 
colae Grigorescu, „Grivița Ro
șiei* de Gavril Micloș, a orga- 

; nizat întîlniri între elevi și ve- 
. .chi, luptători ai mișcării mun
citorești.

Există nenumărate exemple 
de învățători și profesori care 
depun toată priceperea pentru 
a lega cit mai temeinic teoria 
de practică, oentru a-i înarma 
pe elevi cu cunoștințe multila
terale, a le forma concepții îna
intate, un1 caracter militant. Pro
fesoara Balo Rozalia se stră
duiește Să deprindă pe elevi să

n d e r e
le au fost Realizate hi uzina 
eocso-chi.nică șl la complexul 
ei de secții cu grad 1 lor înalt 
de tehnicitate, ia procesele 
chimice ce au Ioc acolo. In ve
derea pregătir i mal temel"*cf 
a elevilor școlii profesionale el 
a făcut pentru anii viitori și 
propuneri de completarea ma
nualului școlar privind mese
ria de cocsar. Profesorul Clej 
Nicolae a trezit un viu Interes 
ia elevi vorbindu-te despre rae- 
saria de strungar, cu care oca
zie n-a scăpat să le aminteas
că despre importantele obiecti
ve industriale construite in anii 
puterii populare, în țara noas
tră.

Un merit deosebit în acest 
sens îl are tovarășul Ungur 
loan — director de studii, care 
este preocupat de perfecționa
rea continuă a metodicii. Pe a- 
ceastă temă el a susținut re
ferate in fața cadrelor didaotl- 
ee din școală cum ar fi: „A- 
pllcarea algebrei la geometrie" 
„Trigonometrie sferică de ts»- 
tematleă** și altele.

fa practici
execute lucrări cu aplicații 
practice la matematici; Mun ■ 
teanu Silvia, profesoară de geo
grafie, depune mult interes pen ■ 
tru a face cît mai bine legă
tura între geografie și istorie 
ari științele naturale, Cluceseu 
Stoian, învățător emerit, și în
vățătorul Popescu Constantin 
sînt tot atît de conștiincioși. 
Anul trecut tovarășul PopetfCu 
n-a avut nici-un corigent din 
41 de elevi.

In rîndul cadrelor didactică 
sînt mulți fruntași și nu putetn 
încheia fără să amintim pe to
varășii Băț Sldonla. Fotescu 
Romulus. Popescu Ovltttu. C*r» 
Simion, Ciolan Edit.

Pehtru ei e ceva Hoit. Piesele acestea, MM le țiu în 
mină slnt lucrate cu destulă migală la strung, și meseria a- 
ceasta de strungar este tocmai cea pe care și-au ales-a : Șe 

. lag ea Simion, Szasz Arpad și Lăsconescu Simion. Nu peate 
mult timp vor face și ei astfei de piese (poate chiar mal 
ne), pentru că școala profesională din orașul nostru a «ța» 
numerose promoții de î»cseri«?1 Ijne preffftlji.
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Corvinul Hunedoara — A.M.E.F.A. 5-0 (3-0)

BRAVO BĂIEȚI!
FOTBAL - Campionatul regional

Fotbaliștii hunedoreni au 
terminat turul cmpionatului 
„B“ in mare vervă, spre bucu
ria miil.r de spectatori local
nici care l-au răsplătit cu 

, vii aplauze și ovații. Echipa 
ărădană A.M.EJ7.A. caie-și 
făurise deja o tradiție din 
a fi neînvinsa pe terenul de 
la Hunedoara a fost nevoită, 
ieri, să-și plece steagul în

i fața unsprezecelui hunedo-
> rean părăsind terenul învinsă 

£'k Ia un scot categoric 5—0 
1(3—0). Pentru cei ce n-au 

fost ieri pe stadionul Corvi
nul acest scor ar putea crea 
impresia că meciul a fost ușor 
pențru hunedoreni. Adevărul 
este tJisă că, fotbaliștii noș
tri au jucat excepțional for- 
mlnd o echipă omogenă, 
oaie și hotărîtă, lucru ce 
ajutat să-și depășească 
adversarul.

Bine s-au prezentat
data aceasta și Oprea și Ra- 

Idu care in ultimele meciuri 
ne obișnuiseră cu un joc 
slab, lipsit de voință. Toți 
jucătorii au dovee.it un elan 
puternic și o voință arzătoa
re de a învinge ceea ce, spre 
decsebire de altă dată, i-a 
ferit de greșeli, i-a ajutat 

j să-și concretizeze efortul co- 
) lecMv prin ploaia de goluri 
\ in poarta adversă. Apărarea 
} noastră a fost tot timpul stă-

ptnă pe situație scutindu-l

vi
i-a 
net

de

pe Niculescu I de emoțiile, 
fazelor periculoase de poar-J 
Ui. Hal fia de asemeni a Nst) 
prezentă pe tot te.enul a-\ 
colo unde era și mingea. ina-\ 
intarea a creat o adevăratul 
și permanentă panică la \ 
poarta arădenilor hăițuindl 
neîncetat apărarea acestora) 
pe care in cele mai dese rin-) 
duri a depășit-o prin viteză,} 
schimburi de locuri și combi-) 
nații bine construite din j 
punct de vedere tehnic. \

Cele cinci goluri ale par-J 
tidei au fost înscrise de: o-> 
prea tn minutele 12 și 30.1 
Radu minutul 24, Zapis mi-i 
nutele 56 și 86. ,

In concluzie pentru victo-< 
ria obținută merită a fi evi
denția ți în mod deosebit... < 
ILIE SAVU — Uiculescu I — ( 
Niculescu II, Nacu, Molnar, 
— Tătaru, Balint — Pop, 
Ptrvu, Zapis, Radu, Oprea. '

De asemeni întregul lot al' 
fotbaliștilor hunedoreni mal 
merită iu plus un „BRAVO 
BĂIEȚI !“ din toată In.ma 
pe care ne permitem să-l 
transmitem, pe această cale 
„băieților" noștri tn numele 
siderurgiștilor, constructorilor 
și tuturor oamenilor muncii 
din Hunedoara pentru darul
frumos făcut : LOCUL IUTII} 
IU SERIA A IlI-a A CATE- \ 
GORIEI B DE FOTBAL. )

Atitudine
Programată la Hunedoara în- 

tjlnirea dintre echipele Corvi
nul și A.S.A. Sibiu n-a avut loc 
deoarece — culmea 1 — echipa 
gazdă nu s-a prezentat. Supărați 
că nu pot juca pe stadionul

Corvinul hunedorenii n-au vrut 
să joace pe arena D.R.D.M.

Neprezentarea la joc este o 
atitudine complet nesportivă 
care, in ultima instanță înseam
nă lipsă de curaj. E drept că

Seria l-a

Dinamo Buc. — Farul Const. 
Rapid Buc. — St Roșu Or. St 
Petroitu Plo. - Min Lupeni 
Jiul Petroșani — U. T. Arad 
Știința Cluj — C.C.A.
Dinamo Bacău — Prog. Buc.

CLASAMENTUL

1—1
1—1
2—1
2-6
2—1
3—0

1. C.C.A. ti 8 0 3 28; 14
2. Steagul Roșu 11 5 6 0 26 ; 15

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Din. Bacău 
Farul
U.T.A
Petrolul
Știința Cluj 
Rapid 
Din. Buc.

10. Progresul
11. Min. Lup
12. Jiul

11 5 3 3 18; 12
11 5 3 3 19 ; 15
115 3 3 12 ;ll

11 4 4 3 21 ; 15
113 4 4
113 3 5

112 5 4
II 2 3 6
112 3 6

14 ; 22
14 ; 14
10; 13
15; 18 
12 ; 23

16
16
13
13
13
12
10
9
9
7
7

II 2 3 6 10; 28 7

Un joc al
Așa poate fi caracterizată in- 

tîlnirea restanță din campiona
tul regional de fotbal dintre 
echipele Șantierul Hunedoara și 
Paringul Lonea care s-a termi
nat nedecis 1—1.

Rezultatul acesta neîndreptă 
țește echipa gazdă. Spunem a- 
ceasta pentru că înaintașii hu
nedoreni au avut mai 
ocazii dare de gol dar 
ratat copilărește. Așa au 
Peronescu și Lapșanșchi 
din careul de 6 m. au 
mult peste poartă.

Deși echipa gazdă 
început mal clar mai 
cei care înscriu sînt 
Fiind într-o poziție clară 
ofsaid Mîrnea înscrie 
gherit.

După înscrierea acestui gol 
jocul se îndîrjește puțin dato-

r a t ă r i l o r

multe 
le-au 
făcut 
care 
tras

atacă la 
insistent 
oaspeții.

de 
nestin-

rită mai ales echipei 
care încearcă totul — 
țeles, in limita sportivității — 
să egaleze. Aceasta le reușește 
în minutul 33 de joc cînd Ior
dan șutează la poartă, portarul 
din Lonea nu poate reține și 
venit din urmă Lapșanschi În
scrie : 1—1 Cu acest rezultat 
ia sfîrșit întilnirea.

Trebuie spus Gh. lovu (Al
ba) îri arbitrajul presta' 
a fost foarte slab, a dat de
cizii eronate, nu a fost deloc 
atent la desfășurarea jocului.

Echipa Șantierul Hunedoara 
a prezentat o formație în; care 
au fost introduși doi jucători 
noi din care doar Barta a cores
puns. Au jucat : Coșereanu. 
Ivan, Cismaș, Barta — Iordan, 
Ibraim - 
Sălceanu,

gazde 
bineîn

Katai, Peronescu, 
Burlacu, Lapșanschi.

Scurte concl
Odată cu consumarea meciu

lui restanță dintre Șantierul Hu
nedoara și Paringul Lonea a lu 
at sfîrșît și turul campionatului 
regional de fotbal. Privind cla
samentul la sfîrșit de tur se 
observă că in general in cam 
pionatul regional cele 11 etape 
au constituit o Întrecere dirză, 
pasionantă, pentru intiietate. 
Acest lucru este demonstrat de 
faptul că 8 din cele 12 echipe 
sint angajate in lupta pentru 
titlul final, fiind înșiruite pe

primele locuri la egalitate de 
puncte unele, Iar altele la 1 și 
2 puncte diferență de Minerul 
Anlnoasa — liderul turului

In ce privește cele două echi
pe din Hunedoara — Șantierul 
și Corvinul II — care activează 
în campionatul regional trebuie 
spus că prima a avut o compor
tare oarecum satisfăcătoare i.i 
timp ce cea de a doua s-a pre
zentat total sub așteptări. Pe 
de o parte insuccesul echipei 
Corvinul II se datorește unor 
cauze obiective printre care și 
descomplectarea lotului prin in - 
trarea celor mai buni jucători 
In cadrele armate, spre

u z i i
stagiul militar. Pe dea-și face 

altă parte însă, trebuie amintit 
că această 
penultimul 
regional, a 
măsură de 
activitatea

Să sperăm că forurile com
petente vor analiza cu spirit de 
răspundere situația echipei Cor
vinul II și vor lua măsurile co
respunzătoare pentru ca după 
consumarea returului această 
echipă să se mențină, cel 
țin, în campionatul regional 
că nu va putea ocupa un 
fruntaș

echipă, care ocupă 
loc în clasamentul 
fost lipsită în mare 
sprijinul cuvenit în 
sa.

în clasament.

Ce

pu- 
da- 
loc

prima greșeală au făcut-o or
ganizatorii că au programat a- 
ceastă partidă pe stadionul Cor
vinul deși se știa că tot aici 
mai trebuie să se dispute două 
intilniri de fotbal.

C A T E G O R IA B LA FOTBA Î7"|=

Seria Il-a Seria IlI-a

e nou în sport
Budapesta selecțioti^

Galați —
6—1; Unirea 

Fălticeni 3—0 ;
— C.S.M. Rădăuți 3—0 ; 
Bistrița — Rulmentul

Dinamo
Focșani
Foresta
Ploiești
Gloria
Bîrlad 1—0; Victoria Suceava 
— Știința București 1—1 ; S. 
N.M. Constanța — C.S.M.S. Iași 
0—2 ; C.F.R. Pașcani — Victoria 
Buzău 2—0.

Unirea 
Iași — 

Prahova

Știință Craiova — Metalul 
Tirgoviște 2—0 ; A. S. Pompie
rul — Flacăra Moreni 1—0 ; 
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Re
șița 1—0; Drubeta T. Severin
— C.S. Craiova 3—0 ; Dinamo 
Pitești — Știința Timișoara 
0—0 ; Metalul Titani — Metalul 
Oț. Roșu 5—1 ; Poiana Cîmpin3
— Carpați Sinaia 1—0..

s.C.S.M. Baia Mare — C.
Tg. Mureș 6—0 ; C.F.R.. Cluj — 
Ind. Slrm. C. Turzii 2—2 ; C.F.R. 
Arad — A.S.A. Sibiu 1—3 ; GS. 
Oradea-----Rapid Cluj 2—1;
Recolta Cărei — Chimia Făgă
raș 4—1 ; Corvinul Hunedoara 
— A.M.E.F.A. 5—0 ; T.act Or. 
Stalin — Gaz Metan Mediaș 
1—1.

Campionatul 
orășenesc

Ih ultima ședință comisia 
orășenească de fotbal a luat 
în discuție desfășurarea cam
pionatului de fotbal. Pe ur
ma rezultatelor omologate 
clasamentul campionatului 
Orășenesc
1. Blttming
2. Șantierul
3. Șantierul
4. Constructorul
5. Turnătoria
6. Siderurgia

se prezintă
3 3

2
2
I
I
1
0
0

astfel ;

0
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o

2
2
2
0 

. 5
7

I3
I7

6
1

4
2
9
2
0
0

co- 
ne-CLASAMENTULCLASAMENTUL CLASAMENTUL

1. C.Ș.M.S.l. 13 11 1 1 42; 10 23 1. Știin. Tim. 13 9 3 1 30 ; 10 21 1. Corvinul 13 8 3 2 30; 12 19
2. Din. Galati 13 9 2 2 29 ; 13 20 2. Poian. Cîm. 13 6 4 3 18 ;13 16 2. AS.A. Sib. 13 5 6 2 28; 15 16
3. Prah. Plo. 13 5 5 3 23 ; 16 15 3. Din. Pitești 13 7 2 4 22; 18 16 3. C,S, Oțadea 13 7 2 4 23; 18 16
4. Șt. Buc. 13 6 2 5 23 ; 13 14 4. FI. Moreni 13 r 1 5 17; 16 15 4. C.S.M. ,B.' M. 13 5 5 3 24 ;14 15
5. Unirea lași 13 6 2 5 17: 14 14 5. C.F.R. Tim. 13 5 4 4 22 ; 15 14 5. Rec. Cărei 13 6 3 4 23 ; 19 15
6. Vict-i Suci 13 5 4 4 16 ;16 14 6. Șt. Cnalio. 13 6 2 5 16 116 14 6. A.M.E.F.A. 13 7 1 5 13; 15 15
7. For. Fâlt. 13 4 4 5 20; 19 12 7. A. S. Pom. 13 6 2 5 15; 19 14 7, GF.R. Cluj 13 6 1 6 16; 15 13
8. Rul. Bîrlad 13 5 2 6 12 ,20 12 8. Titani Bue. 13 f> 1 6 18; 18 13 8. Tr. Or. St. 13 4 4 5 16; 14 12
9. S.N.M, Con, 13 -4 3 6 16 ; 18 11 9. Drub. T. S. 13 3 5 5 15; 16 11 9. Ind. S.C. T. 13 3 6 4 21 ; 19 12

10. C.F.R, Păș. 13 4 3 6 11 ; 19 11 10. C.S, Craio. 13 3 5 5 17; 22 11 10. Mediaș 13 3 5 5 17 : 13 11
11. Gloria Bistr.. 13 4 2 7 13:19 10 11. C.S.M, Reș. 13 4 2 7 23 ;23 10 II. Rapid Cluj 13 3 4 6 14 ; 22 10
12. C.S.M. Râd, 13 4 2 7 17 ; 37 10 12. Met. Tîrg, 13 4 2 7 18; 22 10 12. Chimia 13 4 2 7 li ; 23 10
13. Vie. Buzău 13 2 4 7 13 ; 21 8 13. M. Oț. Roșu 13 4 2 7 19; 30 10 13. C.F.R. Arad 13 3 3 7 11 ;2l 9
14. Unirea Foc. 13 I 6 6 13 ; 29 8 14. Carp. Sinaia 13 2 3 8 13 ; 25 7 14. C.S. Tg. M. 13 4 1 8 11 ;32 9

Tot în această ședință 
misia a luat în discuție i 
Ie abateri săvîrșite pe teren 
șl a hotărît suspendarea pe 
trei etape a jucătorilor Dodu 
loan (turnăt.) Poli Constan
tin, Popa loan (Șanț. II) și 
Doici Emil (Șnt. IV) Sancți
unile aplicate de comisia oră
șenească vor trebui să consti
tuie atit pentru jucătorii 
suspendați cit șl pentru cei
lalți un îndreptar pentru în- 
tilnlrile viitoare. Aceasta mai 
dovedește eă în unele colec- 
tive se face prea puțin pentru 
educarea sportivilor.

* La 
ta olimpică de fotbal a R. P. 
Ungare a întrecut ieri selec
ționata Austriei cu scorul de 
2—1.

Golurile partidei au fost 
marcate de Albert în minutul' 
1 dintr-o centrare a lui Gdrdc. 
și Varhidi din penalti in minu
tul 48. Pentru oaspeți a mar
cat Kolhauser in minutul 10.

In același timp la Vleiv 
prima reprezentativă a Aus 
triei a cedat Spaniei cu 3—t

* Meciul amical de fotba 
dintre Minior Dimitrov (Bul 
garia) și locomotiva Mosccv. 
a fost cîștiaat de moscoviți c 
7—2.

* In cadrul cupei campi< 
nilor europeni la handbâl D 
namo București a fermii 
la egalitate 13—13 cu Span 
Cratovice.

* Intîlnirea de hochei j 
gheață dintre R.P.R.. și R. 
Ungară disputată alaltăieri 
fost cîștigată de hocheiș! 
romîni. cu 7—1.
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