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In cinsten conlerintel nrașeneșii ie pârtii

Printre cei care 
luptă să dea pa - 
triei tot mai mult 
jțel peste plan se 
numără și mane- 
vrantul Colhom 
Gheorghe. Mane- 
vrînd cu multă pri 
cepere mașina de 
șarjare nr. 1 a oțe 

n-iei noi el con
tribuie efectiv la 
obținerea succese
lor scontate de o- 
țelari. In foto: Ma- 
nevrantul Colhom 
Gheorghe la pos
tul de comandă.

Fabrica de oxigen 
și-a îndeplinit planul 

anual
A șasea secție din combina

tul hunedorean — fabrica d« 
oxigen — raporta la 25 no
iembrie îndeplinirea planului 
anual, cu mult înainte de ter
men. Colectivul de muncitori 
de aici printre care se remarcă 
maiștrii Man Mihai și Nedel- 
covici Alexandru a desfăș rat 
o susținută luptă, sub îndru
marea organizației de partid, 
pentru reducerea prețului de 
cost. Astfel în perioada care 
a trecut de la încep tul anu
lui, economiile realizate la 
prețul de cost din efort pro
priu se ridică la 321.000 lei.

Se schimbă fața 
graficului

întotdeauna la ieșirea din 
schimb sau la intrare, furna- 
liștil secției a Il-a din 
O.S.H. au prilejul să consta
te cu satisfacție schimbarea 
feții graficului de producție, 
după care lucrează. Asta se 
întîmplă, tocmai datorită 
preocupării tuturor muncito
rilor șl tehnicienilor de a 
spori necontenit producția de 
fontă șl a obține prioritatea 
în întrecerea socialistă cu re- 
șițenii. Astfel, numai In peri
oada 1—26 noiembrie a.c. de 
pe platforma furnalelor mo
derne 5 și 6 ale combinatul i 
hunedorean, au plecat în a- 
fara sarcinilor de plan 1.840 
tone fontă, care a șl fost ex
pediată oțelăriilor Martin. 
Succesele se datoresc întregu
lui colectiv din care se remar
că prim-topitorii Olaru Ale

O lună de experiență 
pentru începutul noului an

In lunile octombrie șl no
iembrie, colectivul de muncă 

i din oțelăria nouă a combina
tului a realizat succese de 
seamă față de lunile anteri
oare. Planul de producție a 

, fost chiar depășit cu cîteva 
mii de tone de oțel. A sporit 
preocuparea întregului colec
tiv față de îmbunătățirea in- 

, dicilor de utilizare a c ptoa- 
relor, reducerea prețului de 
cost și înlăturarea pierderi
lor de oțel. Cotitura pe care 
oțelarii au făcut-o în munca 
lor se datorește în primul 
rînd felului cum a fosborga- 
nizată în perioada amintită 
întrecerea socialistă. Expe- 

* rlența cîștigată este valoroa
să șl ea poate fi imb hătă- 
țltă permanent. De aceea, co- 

xandru, Jurcă Siniion, maiștrii 
Cismaș Gheorghe, prișan Va- 
slle și alții, care în cinstea 
conferinței orășenești de par
tid obțin rezultate fru
moase în producție.

Indici îmbunătățiți
In sectorul oțelărie s-a a- 

juns la cea mai mare medie 
.^pnstantă a Indicilor realizați- 
în cursul anului acesta — 5,11 
tone oțel pe fiecare metru 
pătrat vatră de cuptor și 71 
calendaristică. Dar cifra a- 
ceasta ascunde în urma ei 
lupta a două colective entu
ziaste în timp de 11 luni, 
desiâșurată fără întrerupere 
de oțelarii hunedwenl pentru 
a o lua înaintea celor . dlH 
Reșița, pentru a consolida 
mai puternic patria ce o slu
jesc.

In comparație cu indicii 
realizați la începutul declan
șării bătăliei — 5,04 tone oțel 
pe metru patrat de vatră la 
cuptoarele din Hunedoara, 
media indicilor cu care oțela
rii noștri exploatează acum 
cuptoareie reprezintă nu nu
mai un succes, dar chiar un 
apreciabil progres tehnic în 
siderurgia țării ținînd seama 
că reșițenii se mențin la o 
medie de 5,10 tone oțel pe 
metru pătrat de vatră.

Aceasta de altfel este o 
primă condiție care a asigu
rat victoria oțelarilor din sec
ția l-a a combinatului — în
deplinirea planului anual în 
data de 25 noiembrie. Meri
tul ? Firesc, aparține oameni
lor dintre care nu lipsesc cei 
din echipele cunoscuților 
fruntași Mihăilă Slmlon, To
por Loghin, Andruț Gheorghe, 
Mihai Dumitru, Nojogan A- 
lexandru, Forțu P.etru și mulți 
alții

tnltetul sindical, sub îndru
marea permanentă a organi
zației de partid se preocupă 
acum de Îmbunătățirea for
melor de organizare a între
cerii socialiste. Luna decem

La ORDINEA zilei

brie, va fi luna de experien
ță în această privință pentru 
ca începînd cu iuna ianuarie 
din noul an întreg 1 colectiv 
să poată păși cu hotărire la 
realizarea sarcinilor de plan, 
care vor fi cu mult sporite.

Ținînd cont de specificul 
oțelăriei, unde la realizarea 
sarcinilor de fclan trebuie 
să-șl dea concursul în afară 
de echipele de oțelari de la

Un angajament 
îndeplinit

Intensificînd întrecerea so
cialistă pentru creșterea pro
ducției și productivității mun
cii, colectivul de muncă al la
minorului de 800 mm., a în
scris un nou succes. El a ra 
portat că a îndeplinit angaja
mentul anual de a da peste plan 
15.500 tone laminate,

In fruntea întrecerii se află 
schimburile conduse de tova
rășul Păcuraru Eugen, Trifu 
Iosif și Crăciun Ștefan.

O ședință actuală
Zilele trecute a avut loc la 

comitetul orășenesc de par
tid o ședință ia care au parti
cipat secretarii organizațiilor 
de bază din suburbiile orașului 
nostru, președinții întovărăși
rilor agricole, directorii cămi
nelor culturale, reprezentanți 
ai organelor de partid și de 
stat precum șl alți tovarăși.

Cu această ocazie tovarășul 
lacob Ladlslau, secretar al 
comitetului orășenesc de par
tid, a prezentat o expunere în 
legătură cu organizarea învă- 
țămlntului agro-zootehnic pe 
anul 1959—1960 după care 
tovarășul Ardeleana Ioan, pre
ședintele sfatului popular o- 
rășenesc a expus planul de 
măsuri al comitetului execu
tiv asupra felului cum va fi 
organizat acest invățămînt.

Tot cu acest prilej tovară
șul Frankfurt Tiberiu, secretar 
ăl comitetului orășenesc de 
partid, a făcut un instructaj 
privitor la organizarea muncii 
politice de masă în perioada 
de iarnă la sate.

euptoare și ceilalți muncitori 
de la turnare, pregătire, me- 
lanjor, stripaj etc., comitetul 
de secție a trecut la organi
zarea întrecerii socialiste pe 
profesii. Zilele trecute au fos 
puse în discuția muncitorilor 
tehnicienilor și inginerilor cri 
terlile de întrecere.
Ca obiectiv principal în în

trecere se prevede realizarea a
20.5 tone oțel pe oră la fie
care cuptor, raportat la zilele 
efective, încît pînă la începu 
tul anului viitor să se poat? 
realiza un indice de cel puțin
6.5 tone pe metru pătrat vatră 
cuptor și zi calendaristică.

Realizarea acestui ritm,' de 
producție va asigura îndepli
nirea și chiar depășirea pia

Aprovizionarea cu materiale — 
factor hotărîtor în realizarea

sarcinilor
Dintre toți' factorii ce con

lucrează la realizarea produc
ției și a sarcinilor de plan, a- 
provizionarea la timp și în' mod 
satisfăcător cu materiile prime 
și materialele necesare are c 
primă importanță. Deci aprovi 
zionarea cu materiile prime re
prezintă pentru fiecare sector 
cheia asigurării succeselor. Cum 
se reflectă această importantă 
sarcină în întreprinderile din 
orașul nostru ?

Este o întrebare bine pusa 
și la timpul oportun, dacă ți 
nem seama de succesele side- 
rurgiștilor și constructorilor și 
de sarcinile deosebite ce le 
stau în față în viitor. Mai avem 
o lună din anul acesta și cîteva 
secții din combinat și-au înde
plinit înainte de termen sarci
nile anuale de producție. Prin
tre acestea sînt colectivele 
cuptoarelor Martin de la sec
ția I-a care și-au îndeplinit 
zilele acestea în întregime pla 
nul anual, muncitorii și tehni
cienii grupului doi construcții 
l.C.S.H. coduși de inginerul 
Rădvan Ștefan care cu data da 
22 septembrie produc în con
tul anului viitor.

Cu o lună înainte de înche
ierea anului 1959, cînd toate 
forțele sînt mobilizate pentru 
concretizarea succeselor să fa 
cem o scurtă privire asupra 
modului cum sînt aprovizio 
nate unele sectoare. Ca între 
prindere de bază ne vom re
feri din nou la combinat.

Acum cînd se dă bătălia in
tensă pentru ultimele succese

nului de producție ce va fi 
Stabilit pentru anul viitor.

Măsurile prevăzute pentru 
organizarea întrecerii pe pro
fesii sint multiple. La cup
toare, de pildă, se prevede ca 
ajustarea acestora să se facă 
intr-un timp mai scurt de 35 
de minute, iar durata de în
cărcare să'nu depășească do
uă ore. In privința reducerii 
prețului de cost cu 5 lei pe 
tona de oțel s-au stabilit de 
asemenea obiective concrete.

Comitetul sindical din sec
ție cu Sprijinul organizației 
de partid, în urma studierii 
în amănunțime a condițiilor 
de muncă din celelalte sec
toare ale oțelăriei noi, au 
stabilit sarcini concrete pen
tru fiecare în parte. In baia 
de turbare colectivul de mun 
că se va preocupa de redu
cerea sub 0,2 la sută a pier
derilor de oțel,

de plan
din acest an, cocsarii se află 
în fața unei oarecari încurcă
turi. Le lipsește materia pri
mă, cauză care face ca la rîn- 
dul lor să influențeze negați < 
desfășurarea uniformă a pro
ducției la furnale. In ultimele 
luni, cantitățile de cărbune In 
trate în combinat sînt insufi
ciente — chiar numai pentru 
limita realizării planului. Ur 
mărite cauzele, au manifestări 
diferite. Minele din Valea Jiu
lui livrează cantități insuficien 
te de cărbune (mult mai mici 
față de lunile anterioare). Din 
această cauză cocsarii au fost 
nevoiți să reducă graficul de 
producție de la 120 piloți de 
cocs zilnic, la numai 75—80 
piloți ; din cauza nerespectării 
calității cărbunelui livrat pen 
tru cocsificare, problemă pen' 
tru care conducerea combina
tului trebuia să intervină mai 
mult, cocsul rezultat are o re
zistență slabă 270—260 kg. 
la tobă, fapt ce se răsfrînge cu 
efect negativ în procesul teh
nologic din furnale.

Este necesar ca serviciul de 
aprovizionare al C.S.H. să ma
nifeste mai multă grijă pentru 
asigurarea ritmică cu siderită 
a furnalelor cit și a oțelăriilor 
cu fierul vechi necesar, știind 
că acestea din urmă mai bina 
de o lună de zile se alimentea
ză numai cu fierul vechi intrat 
în combinat neexistînd niai 
un stoc.

Lipsa unor materiale se re
simte și pe șantierele de con
strucții. Exemple, pot fi multe 
șantiere. La fabrica de a- 
glomerare unde se construieș
te cea de a treia mașină de 
șarjare acum se toarnă stîlpii 
de susținere a noii hale. Aci 
însă echipa de fierari betoniști 
duce deseori lipsa fierului be
ton (de dimensiunile 16 ; 18 ; 
30 mm.) din care cauză oamenii 
sînt nevoiți să fie schimbați 
săptămînal de la un loc de 
muncă la altul, creindu-se timp) 
morți.

Munca în ultima lună a a- 
cestui an se duce cu toate 
forțele pentru noi succese și 
asigurarea în același timp a 
premizelor urtdt importance 
realizări în anul viitor. Con
ducerile întreprinderilor, sec
toarelor siderurgice și șan
tierelor de construcții, vor tre
bui deci să manifeste mai mul 
tă preocupare centru o mai 
bună aprovizionare și la timp 
a locurilor de producție cu ma
teriile prime șl materialele ne
cesare zilnic, asigurînd astfel 
o producție ritmică și de ca*  
We.



Din activitatea bibliotecii l.C.S.H.-ului NOTE

Așa cum industria constiuie 
factorul primordial în dezvolta
rea socialismului, cultura în e- 
sența ei este o problemă le
gată de uriașele construcții 
ale socialismului, ale realizării 
lumii noi, cu o mentalitate nouă 
izvorîtă din însăși specificul ei.

Statul nostru de democrație 
populară acordă toată grija ri
dicării nivelului cultural al ma 
selor, al popularizării literatu 
rii pe scară mult mai întinsă a- 
tît la orașe cît și la sate. In 
acest scop s-a organizat pe în
treaga țară concursul „Iubiți 
cartea". Una din bibliotecile ca
re au luat amploare în orașul 
nostru este biblioteca l.C.S.H.- 
ului din cadrul clubului Filimon 
Sîrbu totalizînd un număr de 
19.732 volume. Numărul mare 
de cititori îl demonstrează cifra 
de cărți citite în anul acesta — 
15.829. In afara acestei biblio
teci culturale mai sînt încă opt 
biblioteci volante în cadrul sec
toarelor avînd un conținut de 
200-300 volume care sînt de 
alfel legate de specificul sec
torului respectiv. Aceste cărți 
de specialitate constituie pen 
tru muncitori un real ajutor î.i 
desfășurarea procesului de oro- 
ducție.

In cadrul bibliotecii din tabă
ra tineretului s-au făcut o se
rie întreagă de recenzii lite
rare „Neamul Șoimăreștilor" .și 
„Mitrea Cocor" de Mihail Sado- 
veanu, „Pe donul liniștit" de Șo- 
lohov, „Setea" de Titus Popovi- 
ci. Numărul celor care au parti 

cipat la recenzii este de' 655 ci
titori. O altă formă de popu
larizare a literaturii ideologice 
s-a făcut cu ocazia evenimen
telor jubiliare. De la 1—8 no
iembrie a avut loc expoziția cu 
lucrările tovarășului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Tot în această lună 
s-a făcut expoziția cu ocazia 
apariției operelor în limba ro- 
mînă ale lui V. I. Lenirî orga 
nizată în sălile bibliotecii, expo
ziție care a atras un mare 
număr de vizitatori și cititori.

In cadrul concursului „Iubiți 
Cartea", concurs organizat pe 
întreaga țară în vederea popu
larizării și asimilării pe scară 
cît mai intensă a literaturii so
ciale, ideologice, tehnice s-a or 
ganizat și citirea în colectiv

Audiențe la locul de muncâ
S-a constatat că la audiențele 

ce se țin zilnic la sfatul popu - 
Iar orășenesc, nu pot partici
pa toți cei care au de rezol
vat anumite probleme. De 
aceea din inițiativa comitet - 
lui executiv al sfatului popu
lar orășenesc s-a hotărît ca 
membrii comitetului să se de
plaseze la locurile de muncă 
să țină audiențe cu oamenii 
muncii direct In secții.

La primele audiențe de a- 
cest fel ce au avut loc zilele 
trecute la uzina coeso-chimi- 
că și la laminorul de 650 au

Pentru ca în
sușirea lecțiilor 
predate să fie 
cît mai temeinică, 
elevii școlii medii 
din orașul nos
tru au la dispo
ziție numeroase 
materiale didac
tice.
In foto : cîțiva 

elevi fac expe
riențe practice 
pentru a-și adin
ei cunoștințele 
predate la fizică 

a cărților la dormitoarele co
mune, o măsură de altfel foa
rte bună luată de către clubul 
bibliotecii. Pînă în prezent, un 
număr de 202 tineri au obținut 
insigne în cadrul concursului 
„Iubiți cartea".

Ar trebui ca biblioteca clu
bului Filimon Sîrbu să organize
ze cîteva recenzii pe ramuri de 
specialitate, în felul acesta a 
contribui la ridicarea nivelului 
profesional în ramurile respec
tive. De asemenea să se orga 
nizeze pentru tineret cîteva 
recenzii de literatură clasică 
universală. La fel și un concurs 
„Cine știe cîștigă" mai ales 
că amatori de citit sînt destui, 
în special în rîndurile muncito
rilor care constituie 85 la sută 
din numărul total ăl cititorilor.

participat tovarășii Ardcleanu 
Joan președintele sfatului 
popular orășenesc. Șoldan 
Teodor vicepreședinte al sfa
tului popular orășenesc și 
Crișan Aurel secretarul sfatu
lui popular. Cu această oca
zie au fost ascultați peste 50 
cetățeni.

Printre cetățenii care cu 
acest prilej au făcut sezisărl 
și propuneri se numără tova
rășii Tîmpeanu Joachim, Zam 
firescu Ștefania, Ursa Miron, 
Bragadiru Dumitru, Nasodi Emil 
Matei A. de la uzina cocso- 
chimică, Filimon Nicolae, Șoa- 
ra Sofia, Cristea Valeriu și 
alții de la laminorul de 650.

Astfel de audiențe vor mai 
avea loc în curînd și în alte 
secții ale combinatului, 
T C.S H. și în alte Întreprin
deri din orașul nostru.

Brigadieri ai muncii
In cadrul sectorului O.S.M. 1 

din combinatul nostru există 
trei brigăzi utemiste de mun
că patriotică. Cele mai bune 
rezultate le-a înregistrat pina 
în prezent brigada din schimbul 
tineretului al cărei responsabil 
este tovarășul Dordea loan.

In urma muncii depuse, acea
stă brigadă a reușit să colec
teze din cadrul sectorului și di.i 
afară cea. 270.000 kg. fier vechi

La ECUATOR sau spre CERCUL POLAR]?
...Și toate astea numai 
din cauza cîtorva grade. Fi
indcă,-în ultimă instanță ce 
lucru mare era să fi dispus 
localul mai înspre ecuator : 
Peisaj delcctiv, plăcut ochiu
lui, ornamentație exotică, pal 
mieri, nuci de cocos și mai a- 
les căldură. Căldură din bel
șug. Ar mai fi îndrăznit a- 
tunci cineva să reclame că

lista de meniu bucatele ce*  
se servesc, ba că nu există, 
nici un fel de rînduială în lo , 
cal și la. servitul mesei... și ci- 
te și mai cîte. Și colac pes-< 
te pupăză mai scriu toate a- 
stea și în condica de recla-' 
mâții. \

Așa nu mai merge. Trebuiei 
să se facă ceva. <

Sîntem și noi de aceeași pă, 
tremură pînă ce-și soarbe rere : trebuie să se facă ce-,

, ciorba sleită ? Aș ! — " * --------" *'"  " ’ '
Dar așa... reclamații peste

■ reclamații. Ba că în local îți 
îngheață picioarele și mîinile, 

j ba că fețele de mese ilustrea- 
. ză mai convingător chiar decîț

’ „NU s s a p r o b ă“
’ M-am dus mai zilele trecu- 

te la alimentara nr. 15 din
’ tabăra tineretului pentru a 
> face anumite cumpărături 
1 necesare în casă. După ce am 
1 luat un litru de oțet vărsat,
• am cerut și un litru de rachiu 
, alb, gestionarul a luat de 
; îndată o sticlă din raft și a 
, golit-o în sticla mea cu care
• venisem de acasă. Observind 
, însă că sticla de țuică a fost 
1 deșertată cu ajutorul aceleași 
i pîlnii cu care mi s-a pus o- 
1 țetul, am refuzat băutura.
1 — „N-am ce să fac" — a
' răspuns gestionarul. Ani ce-
1 rut conducerii O.C.L. să-mi 

mai dea o pîlnie pe pare să
' o folosesc numai la băuturi,

însă în zadar...
Am cerut să-mi dovedească 

că intr-adevăr are dreptate.

și fontă deșeu, să descarce nu 
meroase vagoane cu fier vechi 
cărămidă, nisip și alte materia 
le, făcînd totodată o economie 
de 10.718 lei. De asemenea, din 
luna martie a.c. cînd a fost 
constituită și pînă acum bri
gada tovarășului Dordea loan 
a efectuat peste 2.700 ore mun
că voluntară fapt in urma că
ruia 18 dintre membrii brigă
zii au obținut insigna de „Bri-

va. Ori să se mute „Metalul" 
mai spre Ecuator, ori să rft-'

j mină localul în Hunedoara și 
să se transfere vinovății în-1 
spre cercul polar. Oricum, el1 
și așa se acomodează tem pe-, 
raturii scăzute. (

Ne avînd încotro, gestionarul' 
s-a dus în magazie și îme-x 
diat a venit cu o hîrtie în 
mină. Am citit: „Notă de co-) 
mandă nr. 4542 din 20.XI.S 
1959 pentru una pîlnie11. Mam 
jos cîteva cuvinte scrise in? 
fugă : „Nu se aprobă". Apoi) 
semnează : Marinescu. î

Motivul pentru care tova-) 
rășul Marinescu Ioan, conta-1 
bilul șef al O.C.L. Alimentara) 
n-a vrut să aprobe o bîatăl 
pîlnie care nu costă dec« 
cîțiva lei și care este âtît de? 
necesară într-un magazin a-/ 
limentar, nu am putut șă-lf 
aflu încă. Oricare ar fi elf 
insă, trebuie să spun că e ru-\ 
șinos ca să se serveacă oțeti 
și țuiclă cu aceeași pîlnie. \

TABAC EUFROSTNA J

patriotice
gadier al muncii patriotice".

Printre cei ce au primit acea 
stă insignă se numără : șeful 
de brigadă Dordea loan, in
ginerul Văduva Vamilian, Bucur 
Alexandru, topitorul Manoța 
loan,' macaragiul Truță Nicolijj 
și alții care au răspuns cu 
promptitudine la fiecare chema 
re a brigăzii.

GAMAN LAMBRACHE 
corespondent

TOATĂ ATENȚIA ÎNTREȚINERII UTILAJELOR!
(i)

feste îndeobște cunoscut fap
tul câ munca organizațiilor de 
partid este apreciată, în pri
mul rînd, în raport cu rezul
tatele economico-1 financiare 
obținute de secțiile și sectoa
rele în care ele își desfășoară 
activitatea cotidiană. Iată de 
ce, imediat după alegeri, noul 
birou al organizației de bază 
blurting 1000, a analizat în 
prima sa ședință felul cum se 
îndeplinesc indicii de plan în 
cadrul blumingului. Biroul s-a 
declarat nemulțumit cu rezul
tatele de pină acum, deoarece 
a trecut mai bine de un an de 
la punerea în funcțiune a la
minorului și nu s-a ajuns încă 
să se realizeze productivitatea 
proiectată. Nu se mai poate 
motiva, așa cum se obișnuia 
pînă acum, că slntem la în
ceput, că oamenii nu aii acu
mulat destulă experiență etc.

De acum este de așteptat — 
șl trebuie să se întfmple ușa 

— Că blumingul să producă cu 
întreaga lui capacitate. Dacă 
mai există încă unele lipsuri 
Care frîhează îndeplinirea pla
nului de producție și împiedi
că atingerea capacității pro
iectate, acestea se datoresc î.a 
bună parte unor factori subi
ectivi, față de care conducerea 
secției nu a luat încă atitudi
ne destul de hotărită pentru 
a-i înlătura. De exemplu, în 
afară de cuptoare unde'să ad
mitem că au existat și mai 
continuă să existe unele greu
tăți de ordin subiectiv, între
ținerea mecanică și electrică a 
creat mari greutăți în exploa
tarea laminorului. Deci aici 
trebuia îndreptată atenția. Ca 
atare, biroul a hotărît să ana
lizeze în prima adunare gene
rală aceste două subsecțil șl a 
cerut tovarășilor ingineri Toa- 
der Ștefan, mecanic șef și Mo- 
eiofan Ștefan, inginer principal 
cu partea electrică sa prezin

te r-eferate în adunarea corn - 
nlștllor privind probleme de 
întreținere.

A
Blumingul este un agregat 

complex din toate punctele de 
vedere. Deosebit de complexă 
este însă partea electrică, prin 
intermediul căreia se atinge un 
înalt grad de automatizare. 
Foarte complicate șl variate 
sînt schemele de comandă și 
fenomenele electro-magnetice 
ce se produc în mașinile și a- 
paratele electrice in timpul 

funcționării lor.
Ar fi greșit să nu recunoaștem 

că aici au fost obținute unele 
rezultate frumoase. Cu toate 
greutățile începutului, cind 
din cauza lipsei pieselor de 
jezervă, orice defecțiune se 
remedia reparlnd pe loc piesa 
sau aparatul defect (lucru ce 
se mai practică încă și acum) 
colectivul de electricieni con
dus de oameni prleepuțl, cu 

un înalt' simț de răspundere 
ca : Delapeta Mircea, Moclo- 
fan Ștefan, Bălân Vasile, Bu- 
gariu Moise Chltuc Constan
tin, Răuță Ioan, Olaru Etna- 
noii și alții, au reușit să facă 
față situațiilor date.

De exempul cu ajutorul e- 
Iectricienilor cu o bună califi
care au fost,făcute îmbunătă
țiri serioase în funcționarea 
multor scheme, realizîndu-se 
unele raționalizări. Au fost 
modificate limitele de conta
cte verticale la macaralele 
„Tigler", schema macaralelor 
de ridicat capace de la cup
toare, schema răsturnătorului 
fix și mobil, schema electrică 
a electrocarului, a cîntarului 
și altele. Toate au fost înlocu
ite cu noi scheme mai simple 
și cu un randament mai mare.

Pregătirea cadrelor de elec
tricieni a fost una din sarcini
le urgente de rezolvat ce se 
punea în fața tehnicienilor și 
inginerilor din bluming, Par
țial, prin intermediul cursuri
lor de calificare și a celor de 
minim tejinlc a fost rezolvată- 

Cu toate acestea șl în prezent, 
ridicarea nivelului de califi
care âl electricienilor la nive
lul agregatului este încă ac
tuală. Cursurile de mlnțm 
tehnic organizate nu de mult, 
sperăm că vor rezolva defini
tiv această problemă. Totul 
depinde însă de exigența lec
torilor, de voința șl dorința de 
a-șl ridica nivelul profesional, 
a cursanților.

Dar lată că și după un an 
și ceva de exploatare, timp 
suficient pentru a se studia șl 
a se lua măsuri pentru pune
rea la punct a unei magazii cu 
piese de rezervă, prec m șl 
procurarea acestor piese, con
stituirea șl amenajarea unor 
ateliere bine utilate totuși, a- 
ceste probleme mai crează su
biect de discuții atît în șe
dințele de partid cît șl în 
consfătuirile de producție. 
Conducerea sectorului prea 
puțin se ocupă de studierea 
șl rezolvarea propunerilor fă
cute In acest sens.

N. ttSȘEANU



VIAȚA DE PARTID

GRIJĂ DEOSEBITĂ ÎMBUNĂTĂȚIRII 
compoziției sociale a partidului
„In acest an — îmi spunea 

tovarășul Babarți Nicu membru 
în biroul organizației de bază de 
la secția Il-a furnale — atenția 
organizației noastre de partid 
a fost îndreptată spre primirea 
în rîndul membrilor și candida
ților de partid a celor mai bani 
muncitori furnaliști. Paralel cu 
aceasta nu am neglijat nici 
munca de atragere a celor mai 
buni tovarăși dintre cadrele de 
conducere și îndeosebi a ace
lora care ocupă posturi cheie 
în secția noastră".

Cercetînd această afirmație, 
ne putem da seama că într-ade
văr organizația de bază se pre
ocupă cu simț de răspundere de 
creșterea îîndurilor partidului 
și de îmbunătățirea compoziției 
sale sociale.

Organizația de bază de aici 
în acest an a reușit să primească 
în rîndurile sale 19 tovarăși. 
Printre aceștia sînt muncitorii 
Daisa Achim, Novac Constan
tin, Olaru loan și cadre tehnice 
ca : Coșara Radu energetic șef, 
Ioan D. inginer șef, Romoșan 
Ioan șef de schimb.

Merită subliniat faptul 
majoritatea candidaților 
partid provin din rîndul tovară
șilor din activul fără de par
tid, de unde rezultă că organi
zația de bază se ocupă în mod 
temeinic și de această latură a 
muncii de partid.

Cum 

că 
de

este organizată munca

Peste
O.C.L,

de 
de 
de 
au

100 salariați din cadrul 
Alimentara- Hunedoara 

s-au întrunit zilele trecute in
tr-o consfătuire cu caracter 
lucru ce a avut loc în sala 
ședințe a comitetului raional 
partid. Cu această ocazie
fost dezbătute de către parti- 
clpanți unele aspecte in legă
tură cu buna aprovizionare și 
deservire a oamenilor muncii 
din Hunedoara cu produse ali
mentare.

Această consfătuire are me - 
ritul, că a scos la iveală, suc
cesele obținute de către lucră
torii din magazinele de desfa
cere în problema deservirii 
civilizată a cumpărătorilor,

A reieșit de asemenea că in 
unele magazine se mai află vîn- 
zători, deși puțini la număr, ca
te umbresc totuși eforturile lu
crătorilor din cadrul comerțu
lui. Așa sînt vînzătoarele Da-, 
dlig Maria la magazinul nr. 12 
O.M., Munian Rozalia la cen
trul de pline O.M., Mischie loan 

pentru atragerea în partid a 
celor mai buni muncitori, teh- 
nicinei și ingineri ? Biroul orga - • 
nizației de bază a îndrumat ce
le patru grupe de partid să pună 
un mare accent De această 
muncă, ca membrii de partid 
să identifice și să cunoască cit 
mai bine pe acei tovarăși care 
merită să facă parte din rîndul 
candidaților de partid. De obi
cei grupele de partid și îndeo
sebi grupa a Il-a al cărei or
ganizator este tovarășul Cova- 
lciuc Haralambie și grupa din 
schimbul de zi in frunte cu to
varășul- Pleșca Petru, discută a- 
ceastă problemă și apoi comu
niștii se ocupă îndea-roape de 
tovarășii respectivi. Tot grupe
le de partid îi sprijină pe vii
torii candidați de partid să-și 
completeze documentele nece
sare pentru dosar.

Candidații de partid sînt aju
tați zi de zi pentru ca în timpul 
stagiului de candidat să se ri
dice la nivelul de se cere unui 
membru de partid. Pentru a- 
ceasta toți candidații de partid 
sînt încadrați în învățămîntul 
de nartid, fiecare are sarcini 
concrete repartizate din partea 
organizației de bază, sînt con
trolați și ajuați în permanența 
pentru a duce la îndeplinire a 
ceste sarcini.

Trebuie relevată metoda fo
losită de organizația de bază în 
ce privește preocuparea față de 
candidați. Astfel acei membrii 

CONSFĂTUIRE CU SALARIAȚII
O.C.L. Alimentara

ui- 
comerțul 

unde sînt obligați să 
regulile unui comerț

de la magazinul nr. 3, Briciu 
Elisabeta la magazinul nr. 1, 
Șuba Ioan de la O. T. și alții, 
care au atitudini necorespun
zătoare față de cumpărători, 
răspunzînd acestora obraznic 
chiar respingător. Originea a- 
cestor atitudini există în fap
tul că vînzătorii res* *ectivi,  au 
subapreciat ridicarea nivelului 
lor profesional și politic, 
tind că lucrează în 
de stat, 
respecte 
civilizat.

turnătorii. De curînd s-au ter
minat și lucrările de introdu
cere a gazului metan la c.p- 
toareie adînci de la laminorul 
de 800 mm. In scopul mai bu
nei deserviri cu scule a mun
citorilor pe teren electricienii 
au fost dotați cu genți de 
pîn2ă. La banda de turnare 
a fontei s-a amenajat șl dat 
în folosință grupul social.

* Un merit al direcției ad
ministrative a combinatului și 
ăl comitetului de întreprin
dere în acest an este că pînă 
la sfîrșitul lunii aprilie au 
fost mutați toți familiștii ce 
locuiau în cabanele din Ba- 
taga, asigurîndu-li-se condi
ții mai bune de locuit.

* La cantine s-a schimbat 
In bună parte vesela și ta- 
cîmurile, s-a îmbunătățit masa

Ieșit la lucru, efectuînd în nu
mai cîteva zile 750 ore muncă 
voluntară. Au participat cu dra
goste și au muncit cu multă rîv ■ 
nă țăranii: Coste Nicolae, Cră
ciun Vasile, Simerla Adam, Voi- 
na Lenuța și mulți alții.

DRAGOTA FRANCISC 
corespondent 

De la 
lucrători 
altă categorie, despre care vom 
vorbi mai jos, este doar un pas, 
Dar despre ce categorie este 
vorba ? Iată vom spune și a- 
cest „secret", Din categoria a- 
ceasta fac parte salariații So- 
fianciuc Valentin, Harat Rodica

această categorie de 
din comerț și pînă la

Tovarășele Cornățel Vasilica 
și Sedlovschi Maria — munci
toare la cooperativa (,Drum 
nou", secția croitorie, sînt frun - 
tașe în muncă. Și-au cîștigat 
acest titlu datorită străduinței 
pentru calitatea lucrului.

Bojenll
De ani și aid, drumul dintre 

satul nbstru, Boj — și suburbia 
Zlaști a fost ca vai de lume; 
îngust, cu gropi șl noroi pîna 
la gleznă. Pentru a Înlătura a- 
ceastă stare, bojenil au hotărît 
in toamna aceasta ca prin mun
că obștească și cu resurse Io

luptă -
cauza

ocupă

de partid care au dat recoman 
dări precum și alți comuniști 
se ocuoă și pe mai departe 
de cei recomandați, în toată pe
rioada stagiului de candidat. 
Așa au procedat și procedează 
tovarășii Crișan Vasile, Cismaș 
Gheorghe, Simion Pavel și alții. 
In felul acesta candidații de 
partid simt în permanență- spri 
jinul comuniștilor, învață din 
experiența lor și se maturizea
ză mai devreme din punct de 
vedere politic, devenind 
tori de nădejde pentru 
partidului.

Despre felul cum se 
oganizația de bază de crește
rea și educarea candidaților, 
cum la rîndul lor candidații se 
achită de sarcinile încredințate, 
s-ar outea seri multe. Dar ne 
oprim aici. Doar atît mai adă
ugăm că este un merit al or
ganizației de bază faptul că la 
secția Il-a furnale peste 30 Ja 
sută din efectivul total al sa- 
lariaților sînt membri și candi
dați de partid.

Ceea ce n-a reușit să facă 
organizația de bază de aci, este 
că prea puțin s-a folosit de 
dreptul statutar și anume de a 
reduce stagiul de candidat la 
acei tovarăși care s-au dovedit 
a fi în primele rînduri în lup
ta pentru îndeplinirea sarcini
lor și au dovedit maturitate po 
litică. Deci în viitor atenția va 
trebui îndreptată în această di
recție. G. ZOLD 

au fost

și Maciceanu Valentin, care prin 
diferite vicleșuguri au încercat 
să-și vîre mina în banii popo
rului. Au dat greș însă. Fiind 
prinși asupra faptului 
deferiți justiției.

Dezbătînd problemele 
țulul vorbitorii, printre

comer- 
care se

Spicuiri d
Cite angajamente nu cu

prinde un contract colectiv, 
mai ales la o întreprindere 
cum este combinatul l Princi
pal este însă să arătăm cum 
au fost ele transpuse în fapt 
în perioada celor 11 luni de 
activitate din anul acesta. Cît 
privește indicii de plan este 
de ajuns să spunem că unele 
secții și-au creat posibilități 
să realizeze planul anual cu 
mult înainte de termen. Cîte
va din ele l-au și realizat. Ne 
vom referi aci mai mult ast> 
pra unor obligații cu caracter 
social.

* Pentru creerea unor condi
ții mai bune de muncă la 
secția n-a furnale s-a intro
dus uscarea rinelor cu gaz de 
cocs. Au fost spoite în inte
rior! halele secțiilor forje și

la muncâ obștească 
cale să lărgească șl să repare 
drumul.

Acum cîteva zile lucrările de 
amenajare au și început. La 
chemarea organizației de bază 
șl la îndemnul deputatei Mun 
teanu Ecaterina, un număr de 
peste 70 țăran! întovărășiți au

ca- 
ale

un

Aproape 500 de muncitori 
și tehnicieni — majoritatea 
tineri — caro lucrează în sec
țiile combinatului, pe șantie
rele de construcții din cadrul 
I.C.S.H. și în alte întreprinderi 
din oraș urmează cursurile șco ■ 
Iii medii serale. Această formă 
de invățămînt reprezintă un 
spijin direct pentru toți care, 
participînd nemijlocit la pro
cesul de producție doresc să- 
și completeze și să-și desă
vârșească studiile, să-și îm- 
bunătățeacă nivelul de c - 
noștințe pentru a dm ( ni 
dre multilateral pregătite 
construirii socialismului.

Școala medie serală e 
factor viu și prețios în acțiu
nea de creștere a nivelul i 
cultural al oamenilor muncii 
din orașul nostru. Deși își 
duce activitatea în două lo
caluri diferite, întreprinderile 
care o patronează s-au preo - 
cupat în general să-i asigure 
o bună funcționare prin pro
curarea inventarului material 
de strictă trebuință : mobilier, 
instalații electrice, combusti ■ 
bil etc. Mal rău stau lucrurile 
cu materialul didactic nece
sar exemplificării expunerilor 
teoretice (cu deosebire la fi
zică șl chimie) care lipsește 
în cea mai mare parte. Sînt 
garanții că acest neajuns va 
fi înlăturat la începutT anu
lui viitor, dar conducerea șco
lii și secția de învățămînt și 
cultură orășenească vor trebui 

numără tovarășii Ungureanu 
Petru, Enescu Constantin, Po
topea Emil și alții au scos la 
iveală unele greutăți, de care 
s-au lovit în cursul activității 
lor și pe care în viitor condu
cerea O.C.L. Alimentara va tre
bui să le rezolve cu mai mult 
simț de răspundere.

Consfătuirea a fost bine ve
nită, ea a reușit în mare mă
sură să-și atingă scopul.

■
I n contractu

în 
îl 
al

Cîteva probleme
ale școlii serale 

să lupte pentru ca termenul 
să fie cît mai apropiat.

/Un aspect deficitar 
munca școlii medii serale 
constituie numărul mare
elevilor retrași după începe
rea cursurilor :, peste o sută. 
Care sînt cauzele ?

In primul rînd, credem că 
Ia recrutarea și înscrierea ce
lor care doreau să învețe, mun 
ca comisiilor respective (atît 
la combinat cît și la I.C.S.H.) 
n-a fost suficient de stăru
itoare și atentă. O parte din- 
tre cei retrași s-au dovedit 
insuficient pregătiți pentru a 
putea face față cerințelor de 
studiu. Mai grav este că odată 
cu începerea cursurilor, aceste 
comisii și-au considerat înche
iată activitatea lipsîndu-i pe e- 
levi de îndrumarea, sprijinul și 
controlul cuvenit, conform ho- 
tărîrii partidului. O altă cauză 
o formează condțiile de locu
it. Fără să fie necorespunză
toare din unele puncte de ve
dere, totuși mulți tineri care 
locuiesc în dormitoare comu
ne nu se pot preocupa de pro
blemele învățămintUlUii în 
măsura cuvenită, deoarece 
gruparea lor in aceste locuin
țe comune este nechibz ită. 
Direcția administrativă a 
C.S.Hrf deși s-a angajat de 
mai multe ori, nu n luat mă
suri să mute în același 
dormitor pe tinerii care ur
mează liceul seral ca să poa
tă merge și la muncă și 
la școală în același timp, fără 
să fie stînjeniți cînd învață 
și cînd se odihnesc de cătrs 
tovarășii lor și fără să-i stîn- 
jenească pe aceștia. In aceas
tă privință o preocupare mai 
bună — dovedește direcția ad
ministrativă a I.C.S.H.

La școala medie serală în
vață tineri destoinici: Deliu 
Nichlfor, Mattel Ioan, Albu 
Gheorghe, Stănescu loan, Ro- 
șianu Ilie etc. Pentru aceștia și 
pentru toți ceilalți este nece- 
slar să fie create absolut 
toate condițiile necesare.

M. E.

I c o ! e c H v
deservită abonaților. Astfel 
cantinele au fost dotate cu 
2.000 farfurii de faianță, 1000 
garnituri tacîmurl, 250 mese, 
1.000 scaune și alt mobilier,

* Urmărind eliminarea tlm*  
pilor morți în producție șl 
mal buna aprovizionare a 
muncitorilor la locul de mun
că cu Unele alimente necesare, 
cohdu cerea Combinatului ti 
înființat trei bufete noi: Ift 
oțelăria Martin nr. 2, Secțiâ 
îl-a furnale și la bluming.

*'Au fost Create condiții 
mai bune și pentru desfășura
rea muncii cultural-artistice 
în Secții. Ca urmare, anul a- 
cesta colțurile roșii au fost 
dotate cu încă cinci aparate 
de radio, cinci picapuri cU 
plăci șl cinci acordeoane pen
tru brigăzile artistice de agi
tație.

Cu toate acestea acum la 
sfîrșitul celor 11 luni de acti
vitate mai sînt încă, multe ob
ligații de înfăptuit din partea 
conducerii combinatului. Nu a 
fost pus în funcțiune ascenso
rul de la turalele 5—6,. care 
după primul termen se preve
dea a fi dat în exploatare încă 
la 15 februarie a c. Canalul de 
scurgere a apei de la bala 
secție! forje și altele.
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ACTUALITATEA SPORTiVA^

După prima parte a campionatului
Prima parte a campionatu

lui categoriei B la fotbal a lu
at sfîrșit- In asemenea situ
ații se obișnuiește să se tra
gă scurte concluzii pe margi
nea activității depuse de echi
pe, antrenori și asociații. Vom 
respecta această tradiție în- 
cercînd să analizăm pe scurt 
prin prizma cifrelor, activita
tea echipei de fotbal Corvinul-

Pat fiind faptul că la în
chiderea acestei stagiuni hu- 
nedorenii ocupă m loc frun
taș în' seria în care activează, 
sarcina este ușoară. Deci din 
cele 13 jocuri susținute hune- 
dorenii au cîștigat opt, au ter
minat 3 la egalitate și au pier
dut două -- ambele h dep'i 
sare, la Făgăraș și Cîmpia 
T urzii.

Golaverajul este bun : s-au

1 ii perspectivă
Data reluării campionatului 

categoriei B la fotbal nu a fost 
stabilită. Pentru a satisface cu
riozitatea iubitorilor de fotbal 
din orașul nostru (cu cine va 
juca echipa Corvinul la începu
tul returului) publicăm progra
marea primelor trei etape din 
seria IlI-a •

ETAPA l-a
Corvinul Huned. — Chimia Făq. 
A.S.A. Sibiu — Rapid Cluj
Ind. S.C. Turzii — C.S. Tg. Mur. 
Tr. O. Stalin — A.M.E.F.A. 
C.F.R. Cluj — Recolta Cărei 
C.F.R. Arad — Gaz Met. Med.

De peste hotare

Italia — R.P. Ungaria 1-1 (O-O)
Ieri după hiasă la Florența, în 

fața a 70.000 spectatori, s-a 
desfășurat meciul internațional 
de fotbal contînd pentru Cupa 
„Dr. Iosef Gero“ între echipele 
Italiei și R.P. Ungare. Meciul 
a avut o semnificație deosebită, 
deoarece el a decis noua deți
nătoare a acestei Cupe. Intru- 
dt jocul s-a terminat la egali
tate 1—1 (0—0), Cupa a fost 
ciștigată de echipa R. Cehoslo
vace, avind un punct avans 
față de echipa R. P. Ungare, 
a doua clasată în această com
petiție începută în anul 1934.

Intilnirea a început în nota 
de dominare a echipei R. P. Un
gare. Fotbaliștii maghiari pun 
stăpinire pe joc și în minutul 
3, de la 10 metri, Tichi din 
poziție bună trimite mingea la 
cîțiva centimetri de bara dreap 
tă. In prima repriză se eviden
țiază aripa stingă formată din 
Jucătorii Fenyvesi, Tichi șl cen 
trul atacant Albert. La ofensiva 
jucătorilor maghiari, italienii 
răspund cu contraatacuri spo

înscris 30 de goluri ceea ce 
înseamnă în medie mai mult 
de două goluri în fiecare par
tidă și s-au primit 12 aproape 
un gol de fiecare joc. Așa 
stînd lucrurile cel mai eficace 
atac și apărarea cu cele mal 
puține goluri primite au fost 
în seria a III-a ale hunedore- 
nilor.

Cele 30 de goluri au fost în
scrise de Radu Tudor 11, Zapis 
7, Pop 4, Oprea 3, Niculescu II 
2, Tătaru, Pîrvu și Gavrilă 
cîte unul, iar cele 12 goluri 
au fost primite de Niculescu I 
9, (în nouă jocuri) și Nebela 
3 (în patru jocuri).

Înseamnă așa dar că atacul 
cel mai eficace a fost alcătuit 
din Pop, Pirvu, Zapis, Radu 
Oprea. Explicația trebuie cău-

C.S.M. Baia Mare — C.S. Oradea 
ETAPA Il-a

Rapid Cluj — C.F.R. Arad 
Recolta Cărei — Corvinul Hun.
A.M.E.F.A. — C.S.M.. Baia M.
C.S. Oradea — Ind. S. C. Turzii 
Gaz Met. Mediaș — A.S.A. Sib. 
C.S. Tg. Mureș — Tr. O. Stalin 
Chimia Făgăraș — C.F.R. Cluj 

ETAPA III-a
Tr. Or. Stalin — Recolta Cărei 
C.S.M. Bala Mare — Rapid Cluj 
C.S. Oradea — Corvinul Huned. 
C.F.R. Cluj — A.M.E.F.A.
Ind. S. C. T-zii — Gaz. Met. M. 
C.S. Tg. Mureș — A.S.A. Sibiu 
C.F.R. Arad — Chimia Făgăraș 

radice pe extreme, însă pericu 
loase.

La reiuarea jocului, îfi minu
tul 49, după o combinație între 
Albert și Tichi acesta din urmă 
cu un șut imparabil de la 12 
m. deschide scorul. La numai 
6 minute după gol, mingea a- 
junge la Brighenti care driblea
ză doi apărători maghiari pre
cum și portarul Grosics și șu 
tează puternic, însă mingea este 
scoasă în ultimă instanță de 
pe linia porți de către fundașul 
Matrai. Spre surprinderea ju
cătorilor maghiari, în urma a- 
cestei acțiuni arbitrul consui- 
tîndu-se cu arbitrul de margi
ne acordă 11 m. care este 
transformată de Cervatto. După 
acest gol jucătorii italieni prind 
aripi și asaltează poarta apăra 
tă de Grosics. La un astfei 
de atac Brighenti marchează 
un gol din ofsaid, care a fost 
anulat de arbitru. Jocul se în
cheie însă cu dominarea jucă
torilor maghiari.

Arbitrul olandez Romer a 
condus cu competență în (afară 
de acordarea penaltiului) echi
pele !

categoriei B (I)
tată in faptul că jucînd cele 
mal multe partide aceștia au 
avut posibilitatea să se cunoa 
scă, să formeze un atac omo
gen.

Campionatul orășenesc
Pe stadionul Corvinul s-au 

desfășurat două partide din ca
drul campionatului orășenesc. 
In primul joc s-au intîlnit e- 
chipele Bluming — I.G.O. Vic
toria a revenit echipei Bluming 
cu scorul de 2—0 (1—0), deși 
aceasta a jucat în... 8 oameni!

Acest fapt ne-a dat posibili
tatea să tragem două conclu
zii ; pregătirea slabă a echipei 
I.G.O., care avind 3 jucători în 
plus, a trebuit să părăsească 
terenul învinsă, iar pe de altă 
parte, neseriozitatea cu care 
privesc unii jucători de la Blu - 
ming partidele din campionat, 
lipsind nejustificat.

Mai trebuie consemnat șl 
faptul că jucătorii echipei 
LG.O. au avut o atitudine .com
plect nesportivă tot timpul jo
cului. La sifrșitul întâlnirii el 
au refuzat să salute publicul. 
In cea de a doua partidă e- 
chipele Turnătoria și Construe 
torul au furnizat un joc inte
resant, victoria revenind echipei 
Turnătoria cu 3—1 deși la pau
ză era condusă cu 1—0.

Joi s-a desfășurat o parti
dă restanță între Constructorul 
șl Siderurgia. Rezultat final 
3—1 pentru prima formație.

ITALIA : Buffon (Sarti 1) - 
Castano, Sarti Iî, Emoli — 
Cervatto, Colombo — Mora, Bo- 
niperti, Brighenti, Lojacono, 
Stachini.

R. P. UNGARA : Grosics — 
Matrai, Sipos, Sarosi — Bud- 
zsâk, Kotâsz — Sândor, Goro ■ 
cs, Albert, Tichi, Fenyvesi.

* I.a Budapesta, selecționa
ta secundară a R.P. Ungare a 
întrecut selecționata B a Ita
liei cu 2—0.

'șfe
* La Helsinki, selecționata 

de box a Finlandei a întrecut 
la scor formația Suediei: 8—2.

* In preliminariile turneului 
olimpic de fotbal, la Teheran 
echipa Iranului a învins for
mația Braziliei cu 4—1.

) Pagină redactată de:
} MIRCEA NEAGU și 
? MIRCEA ENESCU

CUPA R. P. R.
Ieri s-au desfășurat în iară 

șaisprezecimile de finală ale 
popularei competiții sportive, 
Cupa RP.R. la fotbal, ediția 
1959—1960. Partidele s-au dis
putat pe terenuri neutre și au 
dat naștere unor dispute în- 
dîrjite soldate cu numeroase 
surprize. In etapa de ieri au 
intrat in concurs și echipele 
divizionare A. Din cele 12 pro
tagoniste ale primei categorii 
a țării la fotbal doar 9 au iz
butit să treacă cu succes seve
ra confruntare de ieri (C.C.A., 
Progresul, Rapid, Știința Cluj, 
Petrolul, Dinamo Bacău, Dina
mo București, Minerul și Stea
gul Roșu,) resul de 3 (Jiul, Fa
rul, U.T.A.) fiind eliminate. 
Iată rezultatele tehnice :

C.S.A. Sibiu — U.T.A. 2—1.

Ultimele știri
* Titlurile individuale in 

campionatul R.P.R. la tenis 
de masă pe anul 1959 au reve
nit următorilor sportivi: Radu 
Negulescu (simplu băieți) ; 
Ella Const ant inescu (simplu 
fete); Ella Constantinescu — 
Bottner (dublu mixt) și Ella 
Constantinescu — Marta Tom- 
pa (dublu-fete).

* La Salonic, în cadrul Cu
pei campionilor europeni la 
baschet masculin, campioana 
R.P.R. formația Casei Centrale

BOX
Duminica trecută echipa de 

box a clubului Corvinul s-a de
plasat la Cîmpia Turzii unde 
a susținut o întîlnire amicală 
cu selecționata boxerilor din 
localitate. La sfîrșitul partide
lor, după citeva decizii nedrep 
te, hunedorenil au fost între- 
cuți cu 8—10.

Cei mal buni din formația

Mai multă atenție echipei de rugbi
La terminarea campionatului 

de rugbi categoria B, echipa 
clubului sportiv Corvinul, ocu
pă ultimul loc în seria III-a. 
Această impune unele constatări 
negative asupra felului în care 
conducerea clubului s-a ocupat 
de această echipă.

De la bun început trebuie 
să spunem că clubul sportiv 
Corvinul s-a preocupat foarte 
puțin (aproape de loc) de fe
lul cum această echipă se pre
zintă în campionatul categoriei 
B. De multe ori echipa, din lip
să de fonduri, nu s-a prezentat 
ia jocurile programate (exemplu 
Știința Petroșani) de asemenea 
echipa nu dispune de echipa
mentul necesar atît jocurilor 
oficiale cit șl celor de antre
nament.

Rezultatele slabe înregistrate 
de echipa Cprvinul se explică 
și prin faptul că aceasta nu 
are, de foarte mult timp, un 
antrenor care să se ocupe de 
pregătirea tehnică a jucători
lor, cu atît mai mult cu cit 
coniponenții ei sînt foarte ti

Intilnirea s-a desfășurat la D ? 
va în fața a peste 4.000 de 
spectatori.

C.C.A. — Poiana C'impina 
5—0 ; Progresul București — C 
S. Craiova : 4—0 ; Dinamo Ba
cău — Rulmentul Bîriad : 4—1; 
Rapid București — Dinamo 
Galați: 3—1 ; Știința Cluj — 
C.F.R. Arad : 3—1 ; Petrolul 
— C.F.R. Pașcani: 2—0; Di
namo București — Metalul 
Tlrgoviște : 4—3 ; Minerul Lu- 
peni — C.F.R. Cluj : 2—1 ;
Prahova Ploiești — Farul: 
2—0 ; A.S.A. Sibiu — U.T.A. : 
2—1; știința Timișoara — Ji- 
ul: 3—1; A. S. Pompierul — 
Voința Tg. Mureș : 3—2 ; Pa- 
ringul Lonea — Olimpia Reși
ța l—o.

a Armatei a întrecut P.AO.K. 
Salonic cu scorul de 80—61. In 
competiția similară a reprezen-. 
tativelor feminine, formații? 
știința București a cedat cam
pioanei R.P. Bulgaria Lokomo 
tiv Sofia cu 37—58.

* După 16 runde în campio
natul R.PR. de șah pe anul 
in curs conduce Mititelu cu 
10 jumătate p., urmat de Dri- 
mer, Urseanu (10 p.) Ciocîl- 
tea (9 jumăt. p.) Gunsberger, 
Ghițescu (9 p.) etc.

?i administrați ’ M9 UHertif» w, u - taWso 2«ei. Tiparul: Intreșr, PtaW Hunedoara

noastră au fost tinerii Paras- 
chlv Dumitru, Florincaș loan, 
Bistreanu loan, Lazăr Marin, 
Balaș Iosif, Ichim Nicolae și 
Safclu Ion.

Pe cînd o gală de box la 
Hunedoara ? Iată întrebarea 
care frămlntă pe toți iubitor^ 
sportului cu mînușl din orașul 
nostru.

neri și ca vîrstă și ca jucători 
de rugbi. Soluția cu antrenorul 
de ia Olimpia Orașul Stalin — 
acesta făcînd de două ori pe 
săptămînă naveta Orașul Sta- 
(in-Hunedoara — nu a fost cea 
mai bună. Fără să mai vorbim 
de faptul că în jocurile oficia 
le echipa nu a putut beneficia 
de îndrumările necesare din 
partea antienorului deoarece a 
cesta își însoțea echipa Olimpia 
de unde lua o normă Întreaga.

Consiliul clubului Corvinul 
nu a analizat niciodată pini 
acum rezultatele înregistrate de 
această echipă. Mai mult nici 
pînă în prezent secția de rug 
bi nu are responsabil.

Se imptme ca în cel mai scurt 
timp clubul sportiv Corvinul 
sâ ia în discuție activitatea de
pusă de echipa de rugbi Coi - 
vinul și să propună soluțiile 
cele mai bune pentru ca aceas 
tâ echipă să primească un spri
jin mal eficace, pentru ca șl a 
cest sport să cunoască dezvol 
tarea pe care o merită.


