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In cinstea conferitei orășenești de partid

COMUNICAT

\ Vești de la C. F. U. (
S — In luna noiembrie multe din secțiile de bază ale combi- ( 
(natului siderurgic și-au îndeplinit planul anual, altele și-au în-\ 
\ trecut cu mult sarcinile planificate pe luna respectivă. O con- ( 
Atribuție însemnată la obținerea acestor succese au adus-o mun- s 
Icitorii, tehnicienii și inginerii de ia C.F.U. (transporturi uzi- / 
/nale). Dînd o atenție deosebită bunei aprovizionări cu materii i 
( prime a sectoarelor productive, C.F.U. și-a realizat în luna tre- \ 
)cută planul de transport în proporție de 195,11 la sută. '
l — Atenție deosebită au acordat feroviarii combinatului și l 
/utilizării parcului de vagoane. Astfel, în luna trecută ei auS 
(reușit să reducă media de staționare cu mult sub cea admisăi 
îceea ce se soldează cu o economie de 32.130 ore per vagon. \ 
) — Factorii care influențează reducerea prețului de cost*
/in transporturi pe căile ferate uzinale constituie preocuparea ) 
j permanentă a feroviarilor combinatului. Drept rezultat, ei au, 
^realizat in zece luni din acest an economii la prețul de cost\ 

valoare de 5.169.324 lei fața de angajamentul lor 'are pre-1
• : * 2 3 * 5 * 7 doar 4.632.400. La realizarea acestor economii cea mai/

IERI...

...O clădire cenușie cu gea
muri mici. Dinăuntru răzbate 
pînă afară zgomotul uniform, 
trist, al mașinilor plane de ti
părit.

O încăpere prea mică în 
comparație cu numărul mași
nilor, al muncitorilor care a- 
lergînd de la o mașină la al
ta, cu frunțile transpirate, că- 
rînd forme grele de plumb. O 
altă încăpere cu un spațiu mult 
mai redus. Muncitori slabi, pa
lizi, gîrboviți de spate stau 
aplecați pe regale, culegînd cu 
atenție literele de plumb.

E o tăcere mormîntală.
N-au curajul să schimbe 

,, nici o vorbă, de frica patronu
lui. Deodată ușa se deschide

2 cu violență și un om intră
\ înăuntru. Deosebirea dintre el 
, și cei dinăuntru era izbitoare.
( Cei dinăuntru ? Foarte modești
5 îmbrăcați, cu cămășile petecite
( dar curate. Cel ce intrase ? E- 
? legant, cu guler tare, si eu
7 fața străfulgerată de un zîm- 
k bet de superioritate.
/ ...A, dar era să uit. Deose-
\ birea mai consta și în faptul 
< căci noul venit era roșu la fa- 
( ță, cu fălci cărnoase ce-i dă- 
> deau un aer de sănătate de- 
( plină.

fde seamă contribuție și-au adus-o mecanicii de pe locomoti-( 
)ve care prin redu .erea consum ului specific de combustibil și) 
/T-ibrefianți au realizat 1.530.000 lei economii.

I

Turnătorii au luat-o
înaintea timpului
Printr-o mai bună organizare 

a locului de muncă, și respec
tarea prescripțiunilor tehnolo
gice de turnare, colectivul de 
muncă al sectorului turnătorie 
din C.S.H. și-a îndeplinit în în
tregime planul anual de pro
ducție, lucrînd deja în contul a- 
nului 1960. Datorită acestui 
fapt, pînă Ia 4 decembrie a.c. 

în contul anului viitor s-au pro
dus : 1621 tone piese de fontă ; 
643 tone tuburi pentru canali
zări ; 26 tone piese de oțel, ne
cesare pentru întreținere etc.

Acțiuni patriotice
In cadrul combinatului side

rurgic Hunedoara grupurile de 
control tehnic din toate sec
țiile se află în întrecere avînd 
ca obiectiv următoarele punc
te : reducerea rebuturilor și

O voce seacă îi cutremură 
pe cei dinăuntru : „Popescule 
încă n-al terminat de cules 
forma ?”. Cel întrebat, din pa
lid se făcu galben ca ceara și 
bîlbîi cîteva cuvinte neînțelese 
(probabil o scuză). Vocea sea
că se auzi din nou : „Mîine 
dimineață vii la direcțiune ! 
Eu n-am nevoie de lenoși...”.

Omul ridică privirea dispe
rat, dar nu avu pe cine privi 

I Tipografii au cuvînful

cu priviri încărcata de 
cercau parcă să străbată 
ușa închisă.
doua zi, numărul șomeri-

deoarece, ușa tot atît de vio
lent se închise după „domnul 
elegant”. In urma lui, liniș
tea deveni sinistră, doar cîțiva 
ochi 
ură
prin

A
lor crescu cu încă unul. Cu un 
tipograf.

Așa era viața tipografilor 
înainte ! încăperi mici nesănă
toase, aerul încărcat cu plumb 
ucigător, muncă care ajungea 
pînă la 14—16 ore pe zi, sa- 

declasatelor, reducerea recla- 
mațiilor de la clienți, colecta
rea de fier vechi, înfrumuseța
rea locurilor de muncă etc. In 
acest scop tovarășii de la con
trolul tehnic furnale au 
colectat în ziua de 3.XII.1959 
peste 15 tone fier vechi. In 
această acțiune s-au evidenți
at îrn mod deosebit Corpaci A- 
urel, Munteanu Oliviu, Pușca- 
șu loan și Jipescu loan.

Pentru a crea condiții 
me de lucru și pentru a 
fectua într-un timp cît 
scurt probele de fontă colecti
vul grupului de control a con
struit prin muncă voluntară 
— din cărămidă strînsă cu o- 
cazia înfrumusețării locurilor 
de muncă — o cabină de pro
be în apropierea laboratoru
lui. de la furnale.

Tot în cadrul acestei între
ceri colectivul controlului teh
nic și-a propus să colecteze în
că 20 tone fier vechi în cin
stea celei de-a Xll-a aniver
sări a Republicii Populare Ro
mine.

opti- 
se fi

rn ai

AMARIEI IOAN 
coresp. voluntar

☆
In ultimele 10 zile tinerii u- 

temiști din combinat, organi
zați în brigăzi de muncă pa
triotică, au adunat peste 200 
tone fier vechi. In această ac
țiune s-au remarcat în mod 
deosebit tinerii de la secțiile 
laminorului de 800 și furnale
1-4.

larii de mizerie (subalimenta- 
țîa ducea inevitabil la tuber
culoză — 
plus... 
mîine.
W 2 1 

„plumbul nu iartă”) 
nesiguranța zilei de

...Un edificiu modern, gea
muri mari luminoase. Dinăun
tru răzbate același zgomot de 
mașini plane, dar mal „vesel”.

Muncitori în halate, cu zîmbe- 
tul pe buze lucrează cu înde- 
mînare pe lîngă mașinile de ti
părit. Intr-altă încăpere mai 
redusă ca spațiu, dar suficient 
de spațioasă, te întîmpină a- 
celași zîmbet vesel. Șl aici e 
foarte curat, lumină, iar lite
rele noi de plumb își surîd 
parcă, ca și fețele muncitori
lor tipografi.

Deodată ușa se deschise și 
în încăpere intră responsabi
lul secției. Un tînăr de vreo 
25 de ani care salută cu tra
diționalul „noroc bun”.

. In zilele de 3, 4 și 5 decem- 
Cbrie ac- a avut loc plenara 
f lărgită a Comitetului Central 
c al Partidului Muncitoresc Ro- 
C mî.n.
c In afară de membrii și mem 
(brii supleanți ai Comitetului 
(•Central, la plenară au luat 
C parte : primii secretari și se- 
>cretari cu problemele econo- 
(mice ai comitetelor regionale 
Cde partid, președinții sfaturi- 
flor populare regionale, primi- 
csecretari ai unor comitete o- 
>rășenești de partid, miniștri 
rși adjuncți ai miniștrilor, șefi 
Cde secții și adjuncți ai șefilor 
>de secții ale Comitetului Cen- 
ctral al Partidului Muncito- 
Cresc Romin, secretarii Consi- 
Hiului Central al Sindicatelor 
Cșî președinți ai Comitetelor 
/■centrale ale sindicatelor, secre- 
Ctarii C.C. al U.T.M,, redactori 
iresponsabili ai unor ziare și 
/publicații și alți activiști de 
Cpartid, de stat și al organizați
ilor obștești.
, La primul punct al ordine! 
zde zi, plenara a examinat pro 
Ciectul planului de stat pe a-

Rezolvarea propunerilor 
oamenilor muncii

Ca formă activă de partici
pare a maselor de muncitori 
la conducerea producției, con
sfătuirile de producție au un 
rol deosebit. In cadrul acesto
ra muncitorii, fac numeroase 
propuneri pentru îmbunătăți
rea procesului tehnologic, 
pentru creșterea producției și 
productivității muncii. Propu
neri prețioase în acest sens au 
făcut nu numai oțelarii, furna- 
liștii sau cocsarii, ci și aglome 
ratoriștii, muncitorii din secțiile 
mai mici, cum sînt cei de la 
mecanică și construcții metali
ce. Pe baza propunerilor lor 
au fost întocmite planuri de 
măsuri și s-a trecut la aduce
rea de noi îmbunătățiri in 
producție.

— Ei cum merge tovarăși ? j
— Bine, vine răspunsul neîn- ) 

tîrziat. t
Iri trecere el bate pe unul \ 

pe umăr, dă un sfat celuilalt, în | 
vreo lucrare, apoi îmbrățișea- s 
zi cu privirea întreaga secție c 
șl își zice în gind : „buni bă- c 
iețl”. )

Literele cu sclipiri argintii f 
se culeg cu repeziciune în rîn- ) 
duri nesfîrșite pentru forme. s 
■înerii utemiști se întrec oare ) 
de care pentru a realiza planul. 1 
și succesele lor demonstrează \ 
că nu se fac de rușine... 4

In secție intră o femeie în- > 
tre două vîrste, înveșmlntată ( 
in halat alb. Doctoriță ? veți { 
Întreba. A nu ! e femeia de / 
serviciu ce ne aduce laptele 
(antidotul prafului de plumb) c 
vor răspunde tipografii. /

Așa viață zic șl eu! țl-ar 
spune un altul... de ieri. Așa ) 
zicem și noi cei de azi. Cum, j 
în ce chip ? In chipul urmă- } 
tor : secția noastră poligrafică t 
din Hunedoara, din ziua de 1 ) 
decembrie 1959 lucrează în 1 
contul lunii februarie 1960. )

Și încă nu ne-am spus cu- r 
vîntul... )

CODRE.ANU VIOREL

nul 1960 Tovarășul Gheorghej 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar ] 
al Comitetului Central al Par-1 
tidului Muncitoresc Ronin, a< 
făcut o expunere, prezentînd) 
concluziile analizei făcute) 
proiectului de plan de către Bij 
roul Politic al Comitetului! 
Central. 5

In urma dezbaterilor, lai 
care au luat parte numeroși? 
vorbitori, plenara a aprobat) 
expunerea făcută și sarcinile? 
de plan pe anul 1960 cu im-) 
bunătățirile și completările} 
corespunzătoare. j

La al doilea punct al ordi-5 
nei de zi, plenara a stabilit) 
următoarele norme de repre-J 
zentare pentru alegerea dele-< 
gaților la cel de-al III-lea) 
Congres al partidului, care va 5 
avea loc în primăvara anului) 
1960: 5

— 1 delegat cu drept de)
vot deliberativ la 700 membri/ 
de partid ; 5

— 1 delegat, cu drept de vot)
consultativ la 700 Candidați} 
de partid. )

Ea atelierul mecanic prin 
propunerile făcute se urmăreș
te realizarea a cît mai multe 
economii. Tovarășul Ghițules- 
cu Marin, pentru a ușura mun
ca de executare a unor pie
se la strungul Carusel, a pro
pus conducerii secției să ia 
măsuri pentru a se confecțio
na o boșteangă din materia
le recuperate, piesă de care 
acum strungarii se deservesc 
cu succes. Alți muncitori, ca 
Papadulis Panait, Chirilă Da- 
niej, Căpăceanu Țudor au 
propus în cadrul consfătuiri
lor să se monteze o macara 
pe panoul nr. 2 deoarece cea 
care funcționează în prezent 
nu satisface cerințele de lu
cru ale muncitorilor, fapt ce 
făcea să se creeze timpi morți. 
Propunerea a fost bine venită. 
S a întocmit un plan, un de
viz. In luna aceasta urmează 
ca noua macara să fie mon
tată.

In luna august, pe baza 
propunerilor muncitorilor, a- 
dunarea sindicală a întocmit 
un proiect de hotărîri care 
prevedea printre altele șl 
confecționarea, din resurse 
proprii, a două cărucioara 
basculante (pentru evacuarea 
șpanului din secție.) In pro
punerile lor muncitorii au a- 
rătat și modul de realizare. Au 
fost confecționate trei căru
cioare. S-a reparat electroca
rul șl’ lămpile portative la u- 
nele mașinl-unelte-
Prin reducerea cheltuielilor de 
regie, a consumului de scule 
șl materiale pînă la sfîrșitul 
trimestrului III economiile 
realizate depășesc 160.000 lei.

Cu toate acestea propune
rea privind asigurarea grăta
relor necesare fiecărei mașini 
nu a fost realizată nici pînă 
la 1 decembrie. Să fie oare a- 
cest lucru atit de greu de e- 
fectuat ?

La aglomerator propunerile 
făcute de muncitori în decur
sul lu.nii septembrie și-au gă
sit aplicare în cadrul a 18

{Continuare in pag. 2-a)
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Ce se întîmpiă cu ansamblurile corale 
din orașul nostru ?

La întrebarea aceasta, co
mitetele de întreprindere 
ale combinatului siderurgic și 
întreprinderii de construcții 
siderurgice — deoarece la 
eie se referă în primul rînd 
— răspund de la o vreme 
invariabil : nu avem dirijori! 
Inactivitatea corului I.C.S.H. 
e mai veche — de șase luni 
de zile — iar a ansamblului 
C.S.1I. datează din august.

In acest an cele două for
mații artistice se omogeniza
seră, se maturizaseră, spori
seră numărul interpreților, își 
alcătuiseră un repertoriu va
riat si de calitate. 'Roadele 
muncii lor se cunosc : combi
natul a ciștigat premiul Iii 
pe țară — succes de presti
giu — iar corul I.C.S.H. îi ur
ma imediat în ierarhia regio
nală, obținînd distincții însem
nate la festivalurile tineretu
lui. Oamenii muncii hunedo- 
reni, iubitori ai muzicii, erau 
încredințați că aceste suc
cese nu vor rămîne izolate, 
că prezența celor două for
mații artistice în viața cultu
rală a Hunedoarei va căpăta 
o greutate mai mare, că nu 
vor exista duminici fără un 
program artistic prezentat pe 
rind, sau simultan, de coru
rile noastre. Din păcate n-a 
fost așa.

In fond, nu este prima oară

S-a vorbit în multe ocazii 
despre gazeta de perete „Si- 
derurgistul” organ al comite
tului de partid, al > comitetului 
de întreprindere și U.T.M din 
combinat. De multe ori a fost 
apreciată ca o gazetă buna și 
combativă- Cu ocazia diferite
lor concursuri ale gazetelor de 
perete a >ost clasificată prin
tre gazetele fruntașe din regi- 

eînd în urma unei activități'! 
încununate de succes forma- \ 
țiile artistice de la combinat \ 
și I.C.S.H. își pierd interesul ■ 
față de propria lor muncă, 
sau pur și simplu se destra
mă. Sînt cunoscute cazurile 
orchestrei semi-simfonice și 
a celei de muzică populară și 
ușoară a C.S.H., ansamblului 
de estradă al I.C.S.H. etc. 
Curba activităților acestor 
formații de-a lungul cîtorva 
ani este de o surprinzătoare 
varietate. Iar astăzi, în lipsa 
dirijorilor, munca lor a înce
tat aproape cu desăvîrșire.

Incontestabil că vinovați 
de această stare de lucruri 
sînt cei care îndrumează și 
coordonează activitatea cul
turală din cele două între
prinderi, , omisiile culturale 
de masă, comitetele de între
prindere. In această situație 
discuțiile sînt de prisos. Sin
gurul lucru de făcut e lua
rea de măsuri practice și 
imediate. Fără dirijori price- 
puți, cu o calificare înaltă,' 
dar mai ales fără munca de 
mai mare continuitate a a-1 
cestora, activitatea corurilor' 
C.S.H. și I.C.S.H. va bate pa-' 
sul pe loc, iar cei care au de' 
pierdut sînt înșiși oamenii 
muncii din orașul nostru, si- 
derurgiștii și constructorii.

să le evite, cum este cazul șo
ferului Vagu Petru de la
I.C.S.H. Fiind chemat la școa
lă de către direcțiune a refu
zat să se prezinte, deși știa 
că copiii săi nu învață și pro
voacă dezordine în timpul 
pauzelor. Au fost trimise două 
fetițe pentru a-1 anunța să 
treacă pe la școală. In loc să 
răspundă chemării, a gonit 
fetele. Aceasta nu este o a- 
titudine justă, corectă față de 
școală. Copiii v.ăzînd răspun
sul părinților vor manifesta 
dezinteres total și nepăsare, 
vor socoti școala ea o simplă 
obligație.

Dar dacă unii părinți în
tunecă copilăria sînt șl din a- 
pei pătrunși de adevărata 
conștiință și răspundere ce le 
revine în formarea unui om. 
Am pătruns în casa munci
torului Marțel, zidar la între
ținerea cuptoarelor, fruntaș 
în producție. Cele două fetițe 
Hilda'și Mariana își pregăteau 
lecțiile pentru a doua zi. Pe 
masă cărțile și caietele erau 
așezate într-o ordine desăvâr
șită, iar în colț un lucru de 
mînă își aștepta modest rîn- 
dul. Cele două fetițe Sint su- 
praveghiate de părinți la pre

M. E. '

<

P î n ă c î n d?
une. Dar ce s-a întîmplat în 
ultimul timp, ce probleme a- 
bordează, pe cine evidențiază 
din fruntașii combinatului, ce 
atitudine are față de chiulan
gii, și față de dezorganiza
torii din producție ?

Toate acestea, dacă ne oprim 
în fața acesteț gazete de pere
te, cu tot regretul nu le putem 
afla. De ce ? motivul e sim-

D e p u
Deputății din raza orașului 

nostru se achită cu cinste de 
sarcinile încredințate de către 
Sfatul popular orășenesc, dor 
vedind prin aceasta că merită 
încrederea pe care1 le-au acor • 
dat-o cetățenii cu ocazia ale
gerilor.

Astfel deputata Segato Ele
na din circumscripția nr. 44 
a adus o contribuție însemnată 
la înfrumusețarea și curățirea 
orașului nostru și în mod deo
sebit la întreținerea străzilor 
și zonelor verzi din OM. Cetă
țenii mobilizați de ea, au exe
cutat în ultimele Două luni 
peste 500 ore muncă voluntară 
în acest scop.

Rezolvarea propunerilor oamenilor muncii
(Urmare din pag- I)

măsuri tehnico-organizatorice.
Unele dintre ele sînt menite 

să îmbunătățească procesul de 
producție, altele să reducă 
procentul de declasate, să se 
realizeze economii la prețul 
de cost. Majoritatea propune
rilor făcute au fost rezolvate. 
Nu și-au găsit insă aplicarea 
cuvenită cinci propuneri, prin
tre care și cea cu privire la 
reparația șuberelor de la sta
ția de dozare. Grătarele de la- 
stația de primire de aseme
nea nu au fost confecționate 
pentru motivul că lipsește 
materialul necesar în secție.

Alte propuneri ce depășesc 

piu : nu există gazetă de pe
rete. Din motive necunoscute 
de nci și nejustificate de co
lectivul gazetei de perete, ul
tima ediție n-a apărut deși 
este așteptată de către sa- 
lariații combinatului cu ne
răbdare de mai bine de două 
săptămîni.

Pină cînd tovarășe respon
sabil Negru Nicolae ?

tați ha
O preocupare deosebită față 

de mobilizarea cetățenilor in 
vederea executării unor lucrări 
de folos obștesc, a avut-o și 
deputatul Iacob Iosif din cir
cumscripția .electorală nr. 78 
Răcăștie. El a reușit să mobi
lizeze pe toți locuitorii din a- 
ceastă suburbie să participe la 
repararea și pavareă drumului 
dintre Răcăștie și Hunedoara. 
In acest scop au fost prestate 
peste 1.000 ore muncă volun
tară, reparîndu-se o porțiune 
de drum de cea. 500 m.

Un alt deputat care a depus 
o activitate deosebită in ve
derea rezolvării unor pro
bleme he mare importanță în 
ce privește gospodărirea ora- 

posibilitățile de rezolvare ale 
secției, privind direct condu
cerea combinatului, au rămas 
nerezolvate. Iată că aci la a- 
glomerator lipsește și acum 
apa potabilă. Este o măsură 
pentru care serviciul de pro
tecție a muncii va trebui să 
intervină mai mult. O altă 
problemă pe care muncitorii 
au sezisat-o de mal multe ori 
reclamă găsirea uneț soluții 
pentru dezghețarea vagoane
lor cu materiale atît la fa

r n i c i
șului nostru, este și arhitectul 
iaremski Constantin din cir
cumscripția nr. 64. El a adus 
un sprijin efectiv la elabora
rea și aplicarea proiectelor 
'irivind aprovizionarea cm apă 
potabilă a cetățenilor, a ca
nalizării și la sistematizarea o- 
rașulul Hunedoara.

duvinte de laudă se pot 
aduce și deputaților Ilea Dă- 
nilă din circumscripția nr. 11. 
Munteanu Eleonora de la Boj, 
Toma Adam din circumscripția 
nr. 19, Covaliov Cornel din 
circumscripția nr. 86, Șerban 
Maria din circumscripția nr.87 
și altor deputați, care se achi
tă cu cinste de sarcinile în
credințate de cetățe.ni.

brica de aglomerare cit și la 
uzina cocso-chimică. Este o 
problemă mai veche căreia 
conducerea combinatului, res
pectiv tovarășul inginer șef 
Mann Rudolf, va trebui să-i 
acorde mzl multă atenț,’®, tî- 
nînd seama că aceasta este 
una din principalele cauze 
care periclitează creșterea 
producției de aglomerat și de 
cocs metalurgic pe timpul ier
nii.

Marcu Maria 
este tînără rich- 
țuitoare. Lucrea
ză nu de multă 
vreme la coope
rativa „Drum 
nou”. In acest 
timp, scurt, ea 
s-a dovedit a fi 
o muncitoare 

sîrguincioasă, 
prin asigurarea 
calității lucrului 
ce-1 execută...

Rolul families în educarea copilului
„Cel șapte ani de-acasă“ 

este refrenul pe care-1 veți 
auzi ori de cite ori un copil 
neascultător va face vreo poz
nă, sau un copil al nimănui va 
rătăei pe străzi aiurea.

Copilul se formează, crește 
și poartă în cea mai mare mă
sură amprenta educației fami
liei din care s-a născut, cu a- 
dăugirea bine înțeles a influ
enței societății din jurul său.

Dacă răsfoim paginile isto
riei vom vedea că familia a 
suferit o serie întreagă de tran
sformări avînd la bază speci
ficul epocii respective. Vom 
găsi familia burgheză trecînd 
printr-un adevărat proces de 
descompunere: morală și. inte
lectuală, note care s-au im
primat puternic în suf letul co
pilului crescut în sinul ei. Di
ferite tipuri ilustrează în li
teratură aspectele negative 
ale educației familiei burghe
ze, copii răsfățațl, viitori pier- 
de-vară, sau eventual derbe
deii mahalalelor de altă-dată.

Cu totul deosebit este aspec
tul familiei de tip nou,

In societatea socialistă fami
lia constituie' îbrima. celulă 
socială, prima Instituție de 

educare a copilului, avînd 
primul rol în formarea con
cepțiilor și educația copilului. 
Prima treaptă în crearea o- 
mului de miine, cetățean de
votat al cauzei construirii so
cialismului.

Dar sînt și părinți care ma
nifestă neglijență și dezinte
res față de menirea care o au 
în formarea caracterului co
pilului. Oameni cărora le lip
sește cel mai elementar simț 
umanitar, Și care își lasă co
pilul să vagabondeze lihnit de 
foame și tremurind de frig a- 
semenea eroilor din romanele 
lui Charles Dikens.

Se pune întrebarea, a cui 
este vina ? a părinților sau a 
copilului ? Cazul aparține tov 
Moisi C. de la secția furnale 
din combinat, care deși ri
dicat de regimul nostru 
și-a însușit prea puțin din edu
cația socialistă. Are un copil 
nelegitim cu o femele pe care 
a părăslt-o, ca după ani de 
zile să se recăsătorească. Din 
această căsnicie au rezultat 
două fetițe care au fost co
piii tatălui și ai mamei. Perse
cuția copilului născut fără 
„act oficial de căsătorie11 a 

început să devie pe zi ce trece 
mai accentuată.

Oare ce stare sufletească 
poate avea acest copil ce-și 
duce viața în asemenea condi
ții.

Ne miră faptul că organi
zația de bază de la furnale nu 
s-a sezisat de acest lucru- 
Cum este posibil ca tov. Moi
si C. să aibă o aseme
nea comportare față de co
pilul său ? Dacă lucrurile nu 
se vor îndrepta este necesar 
ca autoritatea tutelară a sfa
tului popular să ia în grija 
sa acest copil, să fie educat 
în spirit nou, socialist, pen
tru a nu, constitui mai tîrziu 
un pericol social. Asemenea 
părinți merită să fie trași la 
răspundere.
Copiii sînt în general ființe 
influențările, se poartă așa 
cun: le indică părinții. De ace
ea trebuie supraveghiați și 
după ce au trecut pragul ca
sei- Părinții sint obligați să 
țină legătura cu școala, să 
răspundă ori de cite ori sînt 
chemați de către direcțiune, 
de dirigintele clasei, sau de 
organizația U.T.M., să nu ne
glijeze aceste colaborări, sau 

gătirea lecțiilor șl de asemenea 
în timpul liber cînd citesc, iau 
sport sau se joacă. Ambele' sint 
fruntașe atît la învățătură cit 
și la purtare.

Educația unul Copil nu de
pinde numai de sfaturile ce 
se dau ci de exemplele vil 
pe care le are în față* Dis
cordia dintre cel doi soți ar 
contribui în mod negativ la 
formarea caracterului copilu
lui, de asemenea persecuția u- 
nuia dintre părinți va denatu
ra caracterul și-l va face mai 
susceptibil șl mal abătut, par 
dacă copilul, nu trebuie să fie 
persecutat, este o greșeală 
și să-1 alintăm.

Părinții să fie acela care su- 
praveghlază îndeaproape felu^ 
în care copilul își pregătește 
lecțiile și lectura din orele 
libere, în așa fel incit să-l ră 
mînă timp pe care să-l între
buințeze după preferință, pen
tru muzică, sport, lucru ma
nual, joacă.

O importantă sarcină a părln 
ților este colaborarea cu școala 
Atît părinții cît și profesorii 
sînt interesați să dea patriei 
cît mai mulțl tineri, conștiin
cioși, cu dragoste de muncă, 
devotați cauzei construirii so
cialismului. _ j
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INFORMAȚII DE PARTID
Pentru activitatea 

de viitor
In scopul îmbunătățirii activi

tății de propagandă și agitație 
a muncii cultural educative și a 
învățămîntului de stat, zilele 
trecute la comitetul orășenesc 
de partid a avut loc o ședință 
consacrată acestei probleme.

Cu acest prilej a fost consti
tuită o comisie din care fac 
parte peste 30 tovarăși, compe- 
tenți, și care activează în dife
rite domenii de activitate în a- 
paratul de partid, de stat și 
economic. Această comisie a 
fost împărțită în patru colec
tive pe probleme. Astfel, pri
mul colectiv răspunde de în
drumarea și controlarea învă
țămîntului de partid, al doilea 
colectiv de învățămîntul de stat 
seral și fără frecvență, al trei-

Culturalizarea maselor de femei 
în perioada de iarnă

nivelului 
maselor 
nostru,

Pentru ridicarea 
cultural educativ al 
de fee ei din orașul 
cu data de 1 noiembrie a. c.
s au deschis 7 cursuri de în
drumare In cadrul acestor 
cursuri se vor ține o serie de 
tecțu ca : „Lupta poporului 
JVSru eoexl^s de partid pen-

CTU—DOO—‘ 7 '—îlIiJClOaidC 

o

£ c

ceea a cercurilor de edit 
circumscripții, biblioteci 
casă, unde se vor prelucra 
teriale legate de activitatea 
femeii și de realizări ale regi
mului democrat-popular. A- 
ceste cercuri vor funcționa 
după un plan bine stabilit și 
va cuprinde o evidență nomi
nală a tuturor celor care iau 
parte.

Cu ocazia ședinței comisiilor 
de femei din orașul nostru, o 
serie de tovarășe printre care 
Jancu Sora, Marinese d V. Col- 
Jteru Margareta și- au luat an
gajamentul de a activiza aces
te cercuri prin creierea de 
seri literare și șezători. Cer
curile vor trebui să antreneze 
un număr cit mai mare de 
femei ca acestea să-și forme
ze o cultură temeinică bazată 
nu numai pe citirea searbădă 
cl prin discutarea amplă a 
problemelor ce vor deschide 
noi orizonturi Intelectuale in 
viața femeilor noastre.

O contribuție insemnată in___ _
opera de culturalizare a mase- I 
lor o constituie ^conferințele 
ce vor trata probleme speci
fice legate de munca femeilor 
din uîiină, de igiena locuinței, 
de prevenirea și combaterea 
bolilor.

Un deosebit rol in opera de 
construire a socialismului ii 
revine feme ii-mame. Ea este

de
rr.a

4

Pentru ca elevii să-și în
sușească cît mai temeinic 
lecțiile predate la geografie, 
profesoara Gostian se folo
sește foarte mult de mate- * 
rialul didactic cu care școa
la medie din orașul nostru 
este bine înzestrată.

iea colectiv de problemele mun
cii de agitație, iar colectivul 
patru de problemele cultural- 
artistice și științifice.

După constituirea acestor co
lective tovarășul Frankfurt fTi- 
beriu, secretar al comitetului o- 
rășenesc de partid a făcut un 
instructaj în fața celor prezenți 
desnre felul cum va trebui să 
muncească fiecare în parte.

Pregătirea birourilor 
organizațiilor de bază

In fața membrilor noilor bi
rouri ale' organizațiilor de baz- 
P.M.R. sînt expuse periodic 
lecții instructive cu caracter 
politico-ideologic, în scopul 
înarmării acestora cu diferite 
cunoștințe necesara bunei des
fășurări a muncii de partid.

La ultima pregătire ce a * *

aceea care trebuie să-și educe 
copilul în așa fel îneît să de
vină bun cetățean, înzestrat 
cu o conștiință puternică, 
patriotică. în acest sens ma
mele vor ține legătura cu 
școala, vor lua parte la lecto
ratele deschise in cadrul șco
lilor pentru părinți. Femeile
din orașul nostru au înțeles a- 
tribuția ce le revine in Între
prinderea a cit mai multor ac- 
;ijni patriotice de folos ob
ștesc și vor mobiliza masa 
sub lozinca - ..Ce faci tu pen
tru înflorirea patriei ". Se vor 
organiza masele de femei, 
care vor munci pentru curăți
rea blocurilor, înfrumusețarea 
si înflorirea orașului. Pentru 
ca femeile din orașul nostru 
să fie pe plan egal atît în ac
tivitatea profesională eit și în 
cea culturală, este necesar 
ca cercurile de lectură să 
funcționeze cu regularitate, să 
cuprindă opere literare atră
gătoare și educative ; să se 
participe in colectiv la viziona/" 
rea de piese de teatru, filme, 
concerte ; să se creeze cercuri 
cu caracter gospodăresc, 
cercuri practice culinare, de 
croitorie, de broderie.

Activitatea culturalizării ma 
selor de femei este îndruma
tă și controlată de comitetul 
orășenesc de femei, care va 
trebui Să depună o muncă per
severentă, asiduă, ca să poată 
da un răspuns concret lozincii 
„Ce faci tu pentru înflorirea 
patriei11.

ir

• avut loc recent, tovarășul Fren 
țoni Lazăr activist al comite
tului orășenes3f de partid a 
vorbit în fața acestora „Des
pre clase și lupta de clasă 
în etapa actuală".

La centrul
de documentare

SCRISOARE DESCHISA 
elevului 874 ~~~~——

Centrul de documentare ce 
funcționează pe lingă comi
tetul orășenesc de partid este 
frecventat cu regularitate de 
agitatori. Zilele trecute în fa
ța unui număr însemnat de 
agitatori a fost predată lecția 
intitulată „Căile de .creștere a 
producției și productivității 
muncii și reducerea prețului 
de cost11’ de către tovarășul 
Pocnaru Alexandru activist al 
comitetului de partid din 
C.S.H.

Cea de-a 7-a Sesiune 
a Sfatului popular
Sîmbătă dimineața a avut loc 

: în sala cinematografului „Victo
ria” din localitate, cea de-a 7-a 
sesiune a comitetului executiv 
al sfatului popular orășenesc 
Hunedoara.

Cu această ocazie în fața de- 
putaților tovarășul Șo'dan Teo
dor vicepreședinte al sfatului 
popular orășenesc, a prezentat 
o dare de seamă în legătură cu 
aprovizionarea de iarnă a oame
nilor muncii din orașul Hune
doara cu produse alimentare și 
industriale.

Pe marginea dării de seamă 
au luat cuvîntul numeroși depu- 
tați printre care se numără to
varășii Iaremski Constantin, Cio- 
rogaru Letiția, Răceanu Viorei, 
Laszlo Anton, Șerban Maria și 
alții care au făcut numeroase 
propuneri în vederea îmbunătă
țirii aprovizionării orașului Hu
nedoara,

I

Respectarea sortimentelor — preocuparea 
—.. .- întregului colectiv ,...

Șarja și sortimentul
In luna noiembrie, pe lîngă 

preocuparea pentru sporirea 
producției, colectivul de munci
tori, tehnicieni și ingineri de la 
noua oțelărie a combinatului 
hunedorean, a dat o atenție 
deosebită respectării sortimen
telor de oțel planificate. Pentru 
fiecare cuptor și schimb au fost 
întocmite grafice cu privire la 
calitatea oțelului ce urma să fie 
produs. Conducerea secției cu 
sprijinul organizației de oartid, 
a analizat periodic felul cum se

$ O singură dată te-am văzut. Nu-ți știu nici numele/
< nici clasa în care urmezi, nu știu dacă-ți place matema- 
S tica, sau preferi istoria sau literele. Doar după emblema' 
2 pe care o porți pe mină știu că ești elev la Școala Medie
< și că porți nr. 874.
2 Iți amintești ? La spectacolul „Drept la țintă” cineva te-a 
$ rugat să-i cedezi locui care nu- ți aparținea. Am fost și eu de 
2 față și pentru a-ți aduce aminte de cele petrecute atunci îți 
ș vin în ajutor. Ai venit la spectacol împreună cu alți prieteni 
2 și avînd bilete fără numere ați socotit că e mai comod să ocu-
< păți cîteva locuri din rîndurile din față. Unii colegi ai tăi 
Scind au fost solicitați să cedeze locul au făcut-o fără să obiec-
< teze. Tu însă ia început nici nu vroiai să auzi că te-ar putea 
> scula cineva care are bilet pentru locul respectiv, obiectind că 
\ ai plătit biletul ca oricare altul. Nu te-ai gîndit că acel cineva 
2 este un furnalist, un oțelar, sau poate un constructor care 
/poate timp de 8 ore a stat cu fața în flăcările cuptorului, sau 
Sa lucrat la montarea agregatelor de la „distileria de gudroa- 
/ne’ depunînd efort fizic lucru pe care — să fim sinceri — tu 
2 nu l-ai făcut.
$ Pînă aici nu 
2 tirziu însă, cînd 
Snecă nu ai știut 

,s tene ai dat dovadă de lașitate. Adică atîta timp cit ai fost un 
2 anonim, cînd ți s-ar fi spus „un elev de la liceu” tu n-ai știut
< care-ți este datoria, fiindcă rușinea era a întregului colectiv, 
; a colegilor, a organizației U.T.M. sau a profesorilor pe care

oamenii îi judecau după comportarea d-tale. Dar după ce al
< văzut că ți s-a „luat” numărul și eventual ar fi trebuit să 
i răspunzi de fapta comisă ca elevul 874 și nu ca „un elev de
< la liceu” ai dispărut... ți-a fost frică să răspunzi de fapta ta. Și 
' știi de ce-ai mal dat dovadă ! Că d-ta nu ai o disciplină liber 
, consimțită și aceasta ți-o impune numai bucățica de stofă pe

care o porți pe braț și care te obligă să fi un tînăr așa cum 
? trebuie să fie tinerii zilelor noastre, crescuți de regimul 

nostru.
Mă întreb : atunci cînd vei veni în producție și nu vei mai 

purta acel număr, cînd nu va mai fi frica de orele de dlri- 
genție, cum te vei comporta ?! O să poți fi un exemplu pen
tru ceilalți tineri, care nu au pregătirea d-tale ?

Te rog gindește-te la aceasta !
Prietene 874, poate recunoști că ai greșit, șl vreau să 

cred că aceasta ți-e singura abatere și în afară de aceasta ești 
un elev bun și pentru aceasta îți doresc succes in învățătură.

,Cu salutări tovărășești,
VARADY IOSIF

; instalator
[ Grup șantiere Instalații l.C.S.H.

preocupă maiștrii, șefii de 
schimb și prim-topitorii de asi
gurarea condițiilor tehnico-ma- 
teriale necesare elaborării oțe
lului de bună calitate. Prin 
munca desfășurată zi de zi în 
rîndul oțelarilor pentru a le a- 
răta că respectarea sortimente
lor de oțel planificate este o ce
rință esenția'ă a dezvoltării 
multilaterale a economiei națio
nale, s-a ajuns la stimularea 
„ambiției profesionale” în direc
ția respectării sortimentelor. 
Printre primii care și-au dat 
concursul în această privință au 
fost maiștrii Sirca Tiberiu și 
Călțun Valentin, care s-au preo
cupat ca fiecare prim-topitor 
să-și însușească tehnologia fa
bricării diferitelor calități de o- 
țeluri. La turnarea oțelului, un
de se cere de asemenea o aten
ție deosebită, maistrul Damia- 
noiu Eugen s-a preocupat de 
îmbunătățirea calității turnării 
lor, eliminînd pe cele de gradul 
1 și 3. Drept rezultat al aces
tor preocupări, in? luna noiem
brie, cu toate că s-au produs 
16 sortimente de oțel necalmat 
și 11 sortimente de oțel cal
mat, colectivul oțelăriei noi a 
produs întreaga .cantitate 
oțel după criteriul — șarja 
sortimentul.

Sortimente^de oțel 
care zac în stoc

Un f«nomen nemaiîntîlnit pî-

de
Și

r

te condamn, tinereții i se iartă multe. Mai 
ți s-a „luat” numărul pe care-1 porți pe mî- 

cum să pleei mai repede. Și, aici, dragă prie-

nă acum te îndeamnă să cerce
tezi mai cu atenție cauzele ce-1 
determină. Iată despre ce este 
verba : depozitul laminorului de 
800 mm. „geme” de oțel lami
nat. Nu mai există spațiu de 
depozitare a producției zilnice. 
Unii apreciază că există în a- 
cest stoc, format ca prin mi
nune, peste 3.000 tone laminate. 
Cit despre sortimentele de aici 
cu greu le mai poți identifica. 
Dar se știe precis că în depo
zitul laminorului de 800 mm. e- 
xistă profile ce trebuiau expe
diate de mult timp la Brăila, 
Industria Sîrmei — Cîmpia Tur- 
zii, Uzinele „Ernest Thălman" și 
„Steagul Roșu” din Orașul Sta
lin. Prin ce împrejurări s-a a- 
juns în această situație ?' Cine 
poartă răspunderea că indus
tria prelucrătoare nu-și pri
mește la timp sortimentele de 
oțel cerute ?

Conducerea combinatului tre
buie să analizeze de îndată de 
ce livrarea oțelului laminat nu 
s-a făcut ritmic. O astfel de 
analiză poate scoate la iveală și 
faptul că în depozit există oțel 
laminat declasat de la o cali
tate superioară la una inferioa
ră sau că oțelăria nr. 1 a pro
dus numai în perioada 11—25 
noiembrie aproape 20 de șarje 
care nu se încadrează în sorti
mentele prevăzute în programul 
de laminare, „
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Campionatul orășenesc de fotbal
ET APA VI din 2 și 3 XII 1959

1. Șantierul 2 — Constructorul 1—1 (1— 1)
2. Blumlng — Șantierul 4 2—1 (2—0)
3. Cimpia Zlaști — I.G-O. 4—2 (2—0)
4. Turnătoria — Siderurgia 4—3 (t—0)

Rezultatele au fost omolo
gate. in afară de jocul Turnă-

CLASAMENT
1. Bluming
2. Constructorul
3. Șantierul 2
4. Turnătoria
5. Șantierul 4
6. Cimpia Zlaști
7. Siderurgia
3. I.G.O.

Clasamentul este întocmit cu 
rezultatul de pe teren al jocu
lui Turnătoria — Siderurgia 
(etapa VI)

ETAPA Vil-a
Constructorul — Cimpia Zlaști 1—1 (5—0)
Șantierul 2 — I.G.O. 11—0 (6-0)

Campionatul regional
Echipele din campionatul 

regional și-au încheiat activi
tatea oficială pe acest an. O 
parte din acestea caută să fo
losească pauza de iarnă cit 
mai util pentru ca la relua

CLASAMENTUL

1. Minerul Aninoasa
2. C F.R. Simeria
3. Dinamo Orăștie
4. Victoria Călan
5 Paringul Lonea
6. Minerul Vulcan
7. Dacia Orăstie
3. ȘANTIERUL HUNED.
9. Minerul Ghelar

10. Minerul Petrila
11. CORVINUL HUNED.
12. Victoria Hațeg

toria — Siderurgia (Turnăto
ria a contestat jocul).
după etapa VI

6 5 10 13— 5 11
6 3 2 1 14- 6 8
6 3 2 1 9— 5 8
6 4 0 2 16—10 8
6 2 0 4 18—11 4
5 2 0 3 11—17 4
5 113 12—16 3
6 0 0 6 3- 26 0

Restanța dintre Siderurgia 
— Cimpia Zlaști se joacă JOI 
10 XII- orele 15 pe terenul 
D.R.DM.

(duminică 6 XII)

rea campionatului să înregis
treze rezultate cit mai bune

Iată care este situația la 
terminarea turului în seria 
întîia unde activează și cele 
două echipe hunedorene:

11 7 1 3 34 : 13 15
11 7 1 3 26 ; 12 1 5
11 6 3 2 20 ; 12 15
11 6 2 3 23 :14 14

11 6 2 3 16 : 12 14
11 6 1 4 28 ;16 13

11 6 1 4 22 ; 14 13
11 6 1 4 16 ; 13 13
11 2 4 5 12 ; 26 8
11 2 2 7 13 ; 30 6
11 1 1 9 8 : 30 3
11 0 3 8 1 : 22 3

Situafia grea] 
a secfiei de ski
Odată cu venirea iernii o sec

ție din cadrul clubului sportiv 
Corvinul Hunedoara — este vor
ba de secția ski — începe să 
aibă activitate.

Dacă secția dispune de un 
lot format din elemente tinere, 
talentate și de un conducător 
tehnic priceput, fapt pentru ca
re s-au înregistrat o serie de 
rezultate meritorii (la faza re
gională skiorii hunedoreni au 
obținut un io - întîi, două locuri 
doi și două locuri trei), nu a- 
celași lucru îl putem spune des
pre sprijinul pe care aceștia 
l-au primit din partea clubului 
sportiv Corvinul și a comitetu
lui orășenesc U.C.F.S. Hune • 
doara.

Astfel, deși din luna mai Su- 
bul a primit actele necesare 
pentru noi legitimări și pentru 
clasificările categoriei a II-a, 
nici pină în momentul de față 
skiorii hunedoreni nu sînt legi
timați și deci nu au dreptul de 
a participa la campionatele re
publicane. Aceeași neglijență 
domnește și în ceea ce privește 
echipamentul necesar concursu
rilor regionale și republicane.

</# ocoiC
* In joc amical : Iran — Is

rael 3—0.
* Continuîndu-și turneul în

S.U.A. reprezentativele de bas
chet ale Uniunii Sovietice au 
obținut ieri următoarele rezul
tate : la fete : U.R.S.S. — Kan
sas City 47—43 ; la băieți : 
U.R.S.S. — Wikers 75—95.

LaJ încheierea sezonului atletic
Secția de atletism a clubului 

soprtlv Corvinul din Hunedoa
ra a desfășurat în anul acesta 
o activitate bună. Atleții a .este! 
secții, conform planificării făcu
te, au participat la o serie de 
concursuri prevăzute în calen
darul central al U.C.F.S. și al 
Federației Romîne de Atletism.

Se poate spune că atleții a- 
cestei secții (20 fete și 25 bă
ieți) precum și grupa de copii 
au avut rezultate foarte bune 
în așa fel încît situația clasifi
cărilor la 1 decembrie 1959 este 
următoarea : 2 sportive (Eva 
Maier și Aurelia Manea Sîrbu) 
au îndeplinit norma de maestre 
aie sportului, iar un număr de 
19 atlețl și atlete au trecut nor
mele de categoria a I-a, a il-a 
și a IlI-a. De asemenea, repre
zentanții clubului Corvinul, în 
număr de 39, au participat ia 
numeroase competiții interne și 
internaționale. In echipa de se
nioare a R.P/R. au fost incluse 
și Eva Maier, Manea Aurelia 
Sîrbu, iar în echipă R.P.R. de 
juniori au fost selecționați To- 
dea Septimiu, Catană Adrian, 
Berekszaszi Ștefan și Maria 
Herlea.

In cursul anului au fost co
rectate două recorduri R.P.R. la 
juniori prin Cătană Adrian la a- 
runcarea ciocanului, și an re
cord de senioare prin Aurelia 
Manea Sirbu la pentatlon. Re
zultate valoroase au obținut și 
Berekszaszi Ștefan la 800 m. 
plat. La fel, la mai multe con
cursuri, secția de atletism a 
clubului a ocupat locuri frun
tașe fiind la categoria fete se
nioare una dintre echipele pu
ternice din țară. Cu ocazia con
cursului R.P.’R. de juniori, în 

clasamentul general pe cluburi 
echipa Corvinul s-a clasat pe lo 
cui 5.

Din cifrele citate mai st» s< 
poate trage o concluzie îmbu
curătoare. Cu toate acestea, da
că atleții hunedoreni aveau un 
sprijin mai efectiv din partea 
clubului, rezultatele puteau fi 
mult mai bune. In primul rînd 
secția de atletism nu a avut 
condiții optime pentru desfășu
rarea antrenamentelor, pista de 
la stadionul Corvinul fiind im
practicabilă. O mare greutate 
o constituie lipsa materialelor 
sportive, fără a mai aminti că 
întreaga secție nu dispune de e 
chipamentul necesar. G ’insă ce 
persistă de foarte mult timp 
este și aceea că conducerea clu
bului nu a respectat zilele de 
atrenament planificare, ii au 
permis ca în același timp să 
se desfășoare și antrenamentele 
echipei de fotbal. De asemenea 
echipa de fete în zilele de an
trenament nu dispune de vestia-| 
re corespunzătoare.

Fără îndoială cea mai gravă 
lipsă a clubului sportiv Corvinul 
este indiferența cu care sînt 
privite concursurile de atletism. 
Cum se poate oare califica fap
tul că în anul 1959 la Hunedoa
ra nu a avut loc nici un con
curs de atletism regional.

Aceste neajunsuri trebuie li
chidate în cel mai scurt timp, 
pentru ca atletismul h'inedorean 
să ocupe un loc de frunte. Ta
lente tinere sînt; antrenori pri- 
cepuți — așa cum este maes- 
tra sportului Irina Tacorlan — 
de asemenea, trebuie spus "ă 
nici comitetul orășenesc U.C.F.S. 
Hunedoara nu s-a interesat de 
felul cum se desfășoară munca 
cu atleții hunedoreni.

De peste hotare

în pers
După cele două jocuri foarte 

dificile pe care le are în de
plasare la Cărei și Oradea, e 
chipa Corvinul joacă pe teren 
propriu cu Industria Sîrmei și 
C.F.R. Arad.

Iată programările din etapele 
IV—VII.

Etapa a IV-a
Gaz Metan Mediaș — C. S. 

Oradea.
C.F.R. Arad — A.M.E.F.A.
A.S.A. Sibiu —- Tractorul O 

rașul Stalin.
C.S.M. Baia Mare — Chimia 

Făgăraș.
Recolta Cărei — C. S. Tîrgu 

Mureș.
C.F.R. Cluj — Rapid Cluj.
Corvinul Hunedoara — Ind. S. 

C. Turzii.
Etapa a V-a

Recolta Cărei — C.S.M. Baia 
Mare.

Gaz Metan Mediaș — C.F.R. 
Cluj.

Corvinul Hunedoara — C.F.R. 
Arad.

Rapid Cluj — Ind. Sîrmii C. 
Turzii.

p e c t i v ă
A.M.E.F.A. — A.S.A. Sibiu.
Chimia Făgăraș — C. S. Tg.

Mureș.
Tractorul O. Stalin — C. S.

Oradea.
Etapa a VI-a

Ind. Sîrmii Cimpia Turzii — 
A.M.E.F.A.

C.S. Oradea — Chimia Făgăraș.
C. S. Tg. Mureș — Rapid Cluj.
C.F.R. ’Arad — Recolta Cărei.
C.S.M. Baia Mare — Gaz Me

tan Mediaș.
C.F.R. Cluj — Tractorul Ora

șul Stalin.
A.S.A. Sibiu — Corvinul Hu ■ 

nedoara.
Etapa a Vil-a

C.F.R. Cluj — C. S. Tg. Mu
reș.

C.S.M. Baia Mare — C.F.R. 
Arad.

Corvinul Hunedoara — Tra .- 
torul Orașul Stalin.

A.M.E.F.A. — Rapid Cluj. 
C.S. Oradea — A.S.A. Sibiu.
Ind. Sîrmii C. Turzii — Chi

mia Făgăraș.
Gaz Metan Mediaș — Re

colta Cărei.

* La Moscova a început me
ciul pentru campionatul mon
dial feminin de șah. Se întîl- 
nesc jucătoarele sovietice Eli- 
sabeta Bîkova, deținătoarea 
titlului și Kira Zvorîkina cîști- 
gătoarea turneului candidate
lor. Se vor desfășura în total 
16 partide:

In prima întîlnire, Zvorîkina,

ID) II N TAKA
La București timp de două 

zile s-au desfășurat întîlnirile 
de natație, polo și sărituri în
tre echipele Capitalei noastre 
și Budapestei.

Echipa de rugbi C.F.R. Gri- 
vița Roșie a devenit pentru 
a treia oară consecutiv campi

CUPA R. P. R.
lată rezultatele tehnice ale optimilor de finală desfășurate 

ieri ;
— Știința Timișoara — Petrolul Ploești 5—1 ;
— A.S. Pompierul București— Rapid București 1—0;
— Progresul București — Steagul Roșu Orașul Stalin 4—1;
— Minerul Lupeni — Paringul Lonea 3—2 ;
— Dinamo București — Prahova Ploești 3—1
— Dinamo Bacău — Stăruința Sighet 3—0;
— Știința Cluj — A.S.A. Sibiu 4—1.
— C.C.A. — Metalul Titani București 8—0.

cu negreie, a întrecut-o pe 
campioana mondială după o 
partidă dîrză.

* Echipa selecționată de box 
a orașului Varșovia a întrecut 
intr-o partidă amicală selec
ționata orașului Hamburg (R. 
F. Germană) cu 13 ; 7.

* Reprezentativa de fotbal a 

oană a R.P.R. In ultimul joc 
desfășurat ieri, ceferiștii au 
întrecut pe Dinamo București 
cu 6—0.

Intr-un joc amical, echipa de 
hochei pe gheață C.C.lA. a în
trecut Știința Cluj cu 6—2 
(2-1) (2-1) (2—0).

R.P, Bulgaria a Învins ieri la 
Sofia formația Danemarcei cu
2—1.

* Ieri s-a desfășurat în ca
drul preliminariilor turneului 
olimpic de fotbal, întîlnirea 
dintre formațiile reprezentati
ve ale Tunisiei și Maltei. în
vingători jucătorii tunisienl cu 
2—0.

* La tenis de masă băieți: 
R. Cehoslovacă — Danemarca 
5—1 și R. P. Chineză — Suedia 
5—1.

* Tot ieri a început campio
natul de fotbal al lAmericii de 
Sud. In primul joc : Brazilia — 
Paraguai 3—2.

* Citeva rezultate din cam
pionatele de fotbal ale Franței 
și Italiei •_

Racing Club Paris — Lens
3—0 ; Rennes — Reims 0—1 ; 

Bordeaux — Monaco 4—2 ; Se
dan — Anger 2—0 ; Valencien
nes — Limogeg 0—0 ; Tou
louse — Toulon 3—0 ; Fioren
tina — Milan 1—1; Napoli — 
Jurentus 2—1 ? Internazionale 
— Bologna 2—1; Lazio — 
Sampdoria 3—1 ; Bari - Lane- 
rossi 0—0 ; Alessandria — Ro
ma 0—0.
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