
proletari din toate țările unltl-vâ’.
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DELEGAȚI 
h conferînfa 
orășenească 

de partid
Publicăm mai jos trei dintre 

delegații care vor raporta con
ferinței despre succesele obți
nute de colectivele lor 
că în cinstea acestui 
ment.

de mun- 
eveni-

ora

Mindri de realizările lor sînt 
muncitorii și tehnicienii stațiu
nii 7 din Hunedoara, a Trustu
lui de Utilaj Greu. Și pe bună 
dreptate au cu ce se mindri. 
Oamenii aceștia inimoși sînt re- 
cunoscuți nu numai de hune- 
dc-reni, dar și de colectivele ce- 
lorlaite stațiuni din țară ale 
trustului din care fac parte, ca 
cei mai energici fruntași.

De activitatea lor îți poți da 
seama mai bine dacă vizitezi 
citeva șantiere ce înconjoară 
orașul. Pe oricare dintre aces
tea — chiar dacă la unul abia 
a început săpăturile, sau la al
tul se montează ultima traver
să metalică, ori ultima mașină 
pe postament — lucrează uti
laje, excavatoare, buldozere, 
macarale mînuite de oameni 
harnici, plini de elan. De un an 
de zile această stațiune deține 
d: apelul de frnutaș pe trust a- 
cordat de minister și de Comi
tetul Central al sindicatelor 
muncitorilor din metalurgie.

Să seri despre toate acestea, 
te afli în fața unei încurcături. 
Nu ști ce să alegi mai înainte. 
Am reținut cele spuse de mais
trul principal Marcel Almășan, 
totvarășul Anatolie Dubău, pre
ședintele comitetului de între
prindere și de tovarășul Dănilă 
llea, directorul stațiunii.

— Toți sînt oameni harnici 
nu putem face ușor deosebire 
cînd este vorba de munca și 
meritele lor. Laurențiu Buieșan, 
este unul din brigadierii prin
cipali. Mecanicii Ștefan Pleni- 
ceanu, Victor Lăzărescu, Ion 
Radu, Aurel Moga, Gheorghe 
Ghețu, Constantin Ionete, Ilie 
Nicula, ca și ceilalți muncitori 
reprezintă figuri ale 
nou, om al societății 
Ei sînt însufîețitorii 
pentru deservirea la 
șantierelor, pentru 
planului și obținerea 
ficii.

Cu planul decada!
depășit

Im aceste zile o însuflețită în
trecere socialistă se desfășoară 
și în cadrul laminorului „Trio" 
din C.S.H. Faptele întregului co 
lectiv de muncă dovedesc că pe 
prima decadă din luna aceasta, 
s-a laminat cu peste 20 tone 
oțel mai mult decît sarcinile pla
nificate. De pildă, numai în ziua 
de 6 decembrie a. c. cînd mun
citorii au luat cunoștință 
de expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej făcută la pelna 
ra C.C. al P.M.R. din 3—5 de
cembrie a. c., au prelucrat mai 
mult cu 3.000 kg. oțel decît pre
vedea planul zilnic. Un aport 
deosebit în muncă l-au adus to
varășii Popa Vasile, Manole Ioa i, 
Boroș Constantin și alții. De a- 
semeni, schimbul condus de to 
varășul Stănciulescu loan se află 
în fruntea întrecerii socialiste, 
avînd o depășire de 3,4 la sută 
în decada amintită.

DRAGOTÂ FRANCISC
maistru C.S.H.

Spre exemplu, în cele 9 zile din 
lună aceasta au fost forjate 
mai mult față de plan, cu peste 
700 kg. piese diferite.

Paralel cu aceasta forjorii au 
redus consumurile specifice, 
cheltuielile de regie, s. a. reali- 
zînd pe primele 10 luni din a- 
cest an, peste 120.03) lei e.o- 
nomii la prețul de cos:. Succe
sele se datoresc și echipelor 
conduse de Țoloș Iu tiu, Țuțu- 
rean Constantin, Șandru Gheer 
ghe și altele.

tone blumuri, precum și alte 
cantități de materiale. Ope
rativitatea cu care a lucrat in 
luna noiembrie a.c. serviciul 
vînzări, se datorește interesu
lui manifestat de fiecare func
ționar în 
In acest 
dențiat 
tovarășei
căci Ema, Păcuraru Maxim și 
alții.

serviciul ce-1 ocupă 
sens merită a fi evi • 
felul de muncă al 
Beldeanu ’.eba, Lu-

O brigadă de frunte

Succesele forjorlior

Intr-o singură lună

De la furnale, oțelarii, lami
noare, cocserie și alte sectoar ? 
de producție din C.S..I, se în
dreaptă zilnic spre diferite c.l 
țuri ale patriei, trenuri încăr
cate cu produse .Bunăoară n i- 
mai într-o singură lună au 
plecat mai mult de cit preve
dea planul -lunar : 1.4;7 t ine 
cocs mărunt, 300 t. gudron 
4.466 tone fontă cenușie, 
tone laminate necalmate 
laminorul de 800 mm,

2.056 
de la
9.896

Brigada de tineret condusă de 
dulgherul Vlad loan și tehnicia
nul Hauptcorn Ioan, de la 
I.C.S.H., printre angajamentele 
luate la începutul, anului, a a- 
vut și pe acela de a face eco 
nomii de aproape 8.000 lei. Or- 
ganizîndu-și mai bine munca, 
întrebuințînd mai rațional seîn- 
durile, dulapii și bilele, la con 
fecționarea diferitelor panouri 
demontabile și planșee, întreaga 
brigadă a dulgherului Vlad a 
economisit pînă la 1 decembrie 
a. c. 24.000 lei, situîndu-se frun
tașe în îndeplinirea angajamen
telor.

otnului 
socialiste, 
întrecerii 
timp a 

realizarea 
de bene-

Intr-o astfel de situație cu
riozitatea te face să afli fapte 
dovedite de acești oameni în 
întrecerea desfășurată în cursul 
acestui an. Poți afla că Lauren
țiu Buieșan este un tînăr ce 
numără doar 26 de primăveri, 
că este comunist și conduce o 
brigadă de mecanici ce lucrea
ză pe excavatorul nr. 326.253 ; 
că tot timpul brigada lui a do
vedit un înalt simț de răspun
dere morală. Aceasta este ex
plicația că motorul pe care îl 
deservește a depășit timpul de 
funcționare în exploatare de a- 
proape patru ori.

Un indiciu mai concludent 
găsim la graficul cu economiile 
anuale. La rubrica din dreptul 
iui Buieșan, economiile realizate 
în fiecare lună depășesc 40.000 
lei. In primele 10 luni ale anu
lui, brigada lui a adus trustului 
economii de peste 420.000 lei.

I. GARAIACU
(Continuare in pag. III-a)

ENOIU CONSTANTIN ing. ICSH

LAZAR ȘTEFAN președ. coop. 
„Drum nou“

RUSAN ERONIM ing. C.T.E. 2

Conferință U.T. M.
Colectivul de muncitori, teh

nicieni și ingineri din secția for
jă a combinatului hunedorean, 
prin munca pe care j depune 
zilnic, sprijină la timp cu pie
sele necesare, sectoarele prin
cipale de producție. Astfel f;r- 
jînd axe, discuri pentru r . .i 
dințate, scule pentru oțelăc i 
etc., ei contribuie din plin la 
creșterea producției siderurgi 'e.

In ziua de 12 decembrie 
a.c. a avut loc în sala clu
bului din O.T. Conferința 
Comitetului U.T.M. din 
I.CSH.

La conferință au partici
pat tovarășii Alexe Hara- 
lambie, instructor al C.C. al 
U.T.M. pentru regiunea Hu
nedoara, Georgescu Mihai, 
secretar al Comitetului re
gional U.TM., Frankfurt Ti- 
beriu secretar al Comitetului 
orășenesc P.M.R., Cogan Alex.

director general al 
Bocănici Remus, prim-secre- 
tar ai comitetului orășenesc 
U.T.M. Covaliov Cornel, se
cretar al comitetului de par
tid I.C.S-H., activiști de par
tid și U.T.M., precum și alți 
invitați.

Darea de seamă a fost 
prezentată de către tov. Bog
dan Alexandru, secretar al 
comitetului U. T. M. din 
I.C.S.H.

La discuții au iuat cuvîntul

I.C.S.H, numeroși delegați care au 
purtat discuții rodnice în ju
rul activității comitetului 
U.T.M.» făcînd în același timp 
propuneri prețioase pentru 
activitatea de viitor a nou
lui Comitet.

De asemenea, vorbitorii au 
criticat vechiul comitet pen
tru unele lipsuri manifestate 
in legătură cu conducerea și 
îndrumarea învățămîntului 
politic U.T.M, precum și 
pentru alte lipsuri.
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Obișnuit, activitatea 
oțelarilor este înțe
leasă in legătură cu 
producția imediată, 
cu cifrele, cu tonele 
de oțel în cadrul pla
nului și peste plan. Și 
din acest punct de 
vedere —- evident, 
punctul de vedere e- 
sențial — s-au spus 
și s-au scris nenumă
rate cuvinte de pre
țuire privind eforturi
le intr-adevăr eroice 
ale acestora și reali
zările lor pe drept 
cuvtnt mărețe.

Totuși, judecată 
numai din unghiul 
graficului de produc
ție zilnic, munca oțe
larilor Hunedoarei nu 
va fi înțeleasă în în
tregime. Din ansam
blurile de cifre care 
lămuresc permanen
ta lor stăruință lip

sesc indicațiile asupra 
resoartelor care pun 
in mișcare elanul lor 
creator mecanismul 
interior al năzuinței 
spre mai mult, mai 
bine, mai repede. In 
acești ani de mari 
prefaceri revoluționa

pregătirea, fiind în 
credințați că sarcinilor 
noi cărora trebuie să 
le facă fată perfec
ționarea tehnicii, în
noirea permanentă a 
mijloacelor de pro
ducție — nu le vor 
putea răspunde cum

secție școală. Cu alte 
vorbe, fiecare munci
tor de bază sau auxi
liar să învețe, să fie 
încadrat într-o formă 
de studiu. Însăși mun 
ca de pregătire a ace
stei acțiuni complexe 
n-a fost ușoară. Dar

In pas cu vremea
re, oțelarii — ca par 
te a frontului muncii 
din întreaga patrie 
— au cîștigat con
știința valorii și sen
sului adevărat- ale 
muncii lor. Iată de ce 
una din caracteristici
le perioadei de trans
formări pe care ț> 
străbatem este pasiu
nea celor ce mun
cesc de a-și desăvlrșl 
în mod multilateral

trebuie clocit intr-un 
singur fel: învățind.

Oțelăria veche a 
combinatului a fost și 
este uit adevărat la
borator socialist. Mul
te metode și inițiative 
noi s-au născut și 
dezvoltat aici. Ultima 
dintre acestea, porni
tă recent, are o sem
nificație de cea mai 
mare valoare: trans
formarea secției în

sprijiniți de comitetul 
de partid și de cel sin 
dical ale combinatu
lui și organizațiile res 
pective din secție, toți 
inginerii de la O.S.M. 
I — dar absolut toți 
— s-au angajat să se 
transforme în orele li
bere în dascăli, să. a- 
sigure asistența teh
nică a lecțiilor și să 
verifice cunoștințele 
însușite. Așa au în

țeles și așa fac ingi- F 
ne» ii Gheorghe Ș'er- 
ban, Cornel Dehelea- 4
nu. Mihai Grigore și ]
alții, promotori și sus- 
ținători ai Ideii.

De bună seamă că j
ponderea principală 1
în programul de stu- j
diu o au lecțiile teh- 1
nice, de specialitate. 3

Participanții la lec- 1
ții ? Aproape întrea- 3
ga secție. Nu lipsește J
nici macaragiul Ola- 4
ru Dionisie, care vine 
laolaltă cu soția, ]
strungăriță, nici lăcă- }
tușul Frunză Cons- -j
tantin, nici prim-to- j
pitarii Constantin ]
Mogonea, Traian Bir- 1
lea, aproape nimeni 3
din secție. Toți au în- ]
țeles că trebuie să în i
vețe pentru a fi în 3
pas cu vremea. 1

MIRCEA ENESCU 3
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Colaborare rodnică între școală și familie
Rezultatele colaborării rodni

ce între școală și familie s-au 
văzut de îndată ce direcțiunea 
ș_olii unificate nr. 1 a inițiat 
o serie întreagă de măsuri în 
vederea bunei desfășurări a 
procesului de învățămînt.

Atit școala cit și familia sînt 
interesați pentru a da patriei 
„cadre bine pregătite”, conști
ente de importanta sarcină a 
construirii socialismului.

Direcțiunea și profesorii șco
lii unificate nr. 1 pentru a su
praveghea elevii în 
timpul liber rezervat 
pregătirii lecțiilor pen
tru a doua zi, au or
ganizat ore de medita
ție în fiecare după- 
masă pentru copiii de 
muncitori ai căror părinți se 
află în producție. De asemenea, 
pentru elevii slabi s-au orga
nizat ore de consultație pe cla
se și materii, sub îndrumarea 
profesorului de specialitate. 
Pentru elevii mai puțin pregă
tiți s-au făcut și consultații in
dividuale.

Un elev din clasa Vil-a b. a 
fost căzut la șase obiecte. Pro
fesorul diriginte a stat de vor
bă cu părinții copilului și de 
comun acord au hotărît ca ele
vul să ia parte la orele de 
meditație și consultații. In scurt 
timp acesta și-a îndreptat no
tele la toate materiile. In ziua 
de 23 noiembrie a avut loc șe-

Un ansamblu coral în plin progres
He-a ief-xUre wzâ ansam- 

tei; pe Lnga sindicatul
ncAro-sacxtar sc orașui bqs- 
sr» ♦ -mar vedae. O rațîatfvâ
- dzrecpe a fost luată

prin 1953. dar părăsită curind. 
Abia in anul trecut ideea a 
prins din nou viață și activita
tea culturală a cadrelor me- 
dico-sanitare fiind privită de 
aeeastâ dată cu mai mult inte
res, corul spitalului unificat din 
Hunedoara a început să active
le cu destulă regularitate.

La început a fost doar un 
cor de femei în cadrul grupei 
.sindicale creșă-cămin din O.M. 
Cu această formație au fost 
prezentate programe la serba- 

dința plenară pe școală a ele
vilor și profesorilor. Cu această 
ocazie s-a analizat situația la 
învățătură. Din efectivul de 780 
elevi procentajul celor cori- 
jenți la diferite obiecte a fost 
de 40 la sută. S-a căutat să se 
afle cauzele reale pentru care 
copiii sînt rămași în urmă la 
învățătură. Imediat s-atl orga
nizat ședințe cu părinții elevi
lor pe grupe de clasă. In urma 
acestor ședințe cu părinții o 
serie de elevi și-au imbunătă-

Să discutăm deSțMfe

țit situația la învățătură, cît și 
la purtare. Elevul Mărtiniștea- 
nu a fost căzut la rusă, istorie, 
matematici, iar acum este pro
movat la toate obiectele. Un 
caz în care această acțiune a 
dat roade, este al unui elev ca
re nu era găsit de către diri
ginte niciodată acasă, motivînd 
tot timpul că este la antrena
ment de box. Elevul locuia sin
gur și nu era supravegheat de 
nimeni. In urma sezisărilor fă
cute părinților, elevul a fost o- 
bligat să locuiască împreună cu 
părinții săi la Govăjdia.

In această perioadă și-a în
dreptat atît situația școlară, cît 
și conduita. Sînt cazuri cînd 
unii copii nu spun adevărul a- 

rea pomului de iarnă din anul 
trecut, ia 24 Ianuarie și în cin
stea zilei de 8 Martie, anul a- 
cesta. La faza pe oraș a celui 
de al 5-tea concurs amator co
rul a cîștigat o mențiune.

Astăzi spitalul unificat are 
un cor mixt care inmănunchiază 
40 de persoane (dirijor dr. Ra
du Pătrășescu) și a prezentat 
alte cîteva programe în cinstea 
lui 23 August, in cadrul lunii 
crucii roșii și la 7 Noiembrie. 
Seriozitatea cu care se lucrează 
la repetiții (de două ori pe săp- 
tămînă) și talentul fiecărui 
membru al ansamblului ne în
găduie să sperăm la rezultate 
din ce în ce mai frumoase. 

casă. Elevul Pană S. din clasa 
Vî-a B. a lipsit aproape tot 
timpul de la lucrările practice. 
Cu ocazia ședinței de grupe pe 
clasă, au aflat și părinții ele
vului care nici măcar nu știau 
că există lucrări practice și că 
elevul este obligat să ia parte.

Datorită colaborării între școa
lă și părinți (ședințe, vizite la 
domiciliu etc.), situația la în
vățătură a elevilor s-a îmbună
tățit. La 7 decembrie a. c. c£nd 

a avut loc o altă ple
nară pe școală a pro
fesorilor și elevilor s-a 
constatat că procenta
jul celor promovați a, 
crescut și este de 67 
la sută. Pentru o evi

dență mai clară și stimulare a 
elevilor s-au organizat grafice 
săptămînale.

Școala . unificată nr. 1 este 
patronată de I.C.S.H., care insă 
manifestă un total dezinteres 
față de bunul său mers. Ar fi 
necesar ca I.C.S.H.-U1 să-și în
drepte uneori privirea înspre 
școală, să mai țină cont de u- 
nele greutăți și să sprijine în
dreptarea lor.

Z. V.

BRIGADĂ FRUNTAȘĂ 
în munca patriotică

Brigada de muncă patriotică 
din schimbul condus de ingine
rul Olah Dezideriu de la lami
norul bluming și-a căpătat un 
renume bine meritat. In pre
zent această brigadă deține lo
cul de fruntașă pe secție. De 
la inceputul anului și pînă în 
prezent ea a efectuat peste 
9.000 ore muncă patriotică.

De curind, utemlștii din a- 
cest schimb în frunte cu se
cretarul U.T.M. pe schimb to
varășul Armașu Viorel au ieșit 
din nou pe teren în curtea sec
torului unde au încărcat in
tr-un vagon special încă 15 
tone fier vechi ce se adaugă 
la cele peste 150 tone fier 
vechi colectat de ei pînă acum.

JURCA APOSTOL 
corespondent

==| FOILETON |==

E vorba doar de 50 de bani ...

, Sînt un om calculat. Mă culc și mă scol la ore fixe. In' 
fie tare lună fac o planificare minuțioasă asupra bugetului fa ’ 
jmiliei. Fiecărui leu, fiecărui bai îl dau o destinație precisă. De* 
,cind cu autobusul, am destinat și acestui capitol 30 lei. 1

Pînă aici toate bune. Dar iată că tocmai la inceputul 
'lunii trecute m-am mutat de la farmacie în blocul 61. Aceasta 
'înseamnă că locuiesc cu o stație mai aproape de centru. Timpul 
și-a urmat cursul. Pe neobservate am ajuns la jumătatea 

La această dată, după bunul obicei al familiei, fac re-1 lunii.
,vizie asupra bugetului. Planificarea a fost respectată. Deficit 
doar
teria

la un singur capitol. Suma de 30 de lei destinată din vis- 
familiei autobusului, era epuizată.

— Cine știe ce ai făcut cu banii mi-a
Săptămlna trecută ai venit cam vesel de cîteva
•acum, pe jos, a conchis ea furioasă.
' N-am avut încotro.
i Deși conștient că n-am aruncat banii in 
cnîntat tot timpul. Oare unde am cheltuit ? Enigma s-a re-' 

vzolvat. N-am cheltuit in alte scopuri, deht tot pentru auto '
□us. Iată cum : La O.M. este un traseu pe circuit închis. Pe' 
acest traseu circulă două autobuse. Unul pe ruta centru — 
'farmacie — centru, iar altul în sens invers. Pînă la farmacie 
biletul costă 50 bani, iar dacă treci cu o singură stație de 

Jiarmacie, fie că faci o plimbare centru și retur, plătești un leu , 
lAstfel 
\dă un 
ffac cu 
^totuși

tru — spitalul de contagioși, plătesc drumul pînă la farmacie,? 
și aceasta înseamnă că am plătit și porțiunea dintre blocul 61/ 

,și farmacie, doi pași de loc. Eu însă renunț la această por-5 
1 țlune în favoarea l.G.O.-ului.din cauze obiective. )
) Dimineață, însă, cînd mă urc în autobus și încerc să daui 
150 de bani iată ce-mi spune casierița. \
i — Tovarășe, să fim cinstiți. Biletul pînă la centru e uns 
Meu, c
j — Ori plătești un leu ori cobori. t
> Am plătit fără să clipesc. > l
\ A mal trecut o zi. M-am hotărît să nu mai merg pe jos.?
tDar cum să dau 50 de bani în plus ? Oare n-am muncit pentru) 
(banii aceștia ? Și folosindu-mă de un șiretlic am cerut uni 
(bilet pînă la Corvinul. Dau banii și mă furișez tocmai în față.) 
?Ei, de data aceasta te-am dus, mă bucuram satisfăcut. Am, 
Js-o scot cu bugetul pînă Ia capăt. Și tot gîndindu-mă așa,ț 
/pe neobservate, am ajuns in fața Corvinului. Deodată însă o' 
\voce stridentă : ?
\ — Tovarășul acela cu capul descoperit vă rog să coborîți.)
( M-am făcut că n-aud. a
> — Alo! nu auzi, da. dumneata de lingă șofer, vrei să)
Z călătorești pe degeaba ? Călătorii se uitau indignați la mine,} 
(eu rușinat la ei. N-am avut încotro. Cu capul tras intre umeri) 
/a trebuit șă cobor. <
S Meditînd pe jos pină in centru, am ajuns Ia concluzia' 
Scă trebuie să mă mut înapoi la farmacie și apoi m-am re-) 
\semnat. Dar pînă atunci mai este. Așa că pe decembrie amJ 
lalocat din buget 45 lei pentru autobus. )
( Un singur lucru însă nu pot să-mi explic : de ce conduce-i
crea I.G.O.H. n-ar putea să se folosească de experiența I.G.OA 
(Reșița, sau din experiența altor centre, unde taxele pentru auto-; 
,bus sînt mai judicios aplicate, unde există taxe unice . t
) G. ZOLD /

reproșat soția.' 
ori acasă. De

vînt, eram fră-

norocosul călător de la farmacie pentru un dus-intors) 
leu. Dar eu, călătorul vitregit de la blocul 61. deși nuj 
nici un pas mai mult cu autobusul decit un dus și întors, 
zilnic plătesc 1,50 lei. De pildă, cînd vin pe ruta cen-

■»

Zilele trecute, în combinatul 
siderurgic din Hunedoara, a 
avut loc plenara lărgită a co
mitetului de partid din C.S.H, 
Cu acest prilej siderurgiștii au 
purtat o largă discuție despre 
felul cum au muncit în acest 
an și ce preocupări vor avea 
ca sarcinile din planul de stat 
pe 1960, trasate siderurgiștilor 
de către Plenara C.C. al P.M.R. 
din 3—5 decembrie a.c., să fii 
îndeplinite cu succes.

Așa după cum se subliniază 
în documentele plenarei, alătu
ri de ceilalți oameni ai muncu 
din țara noastră și siderurgiștii 
hunedoreni au obținut succese 
de seamă în acest an, care me
rită să fie amintite. In anul 
1959, ca urmare a sarcinilor 
trasate de plenara C.C. al P.M.R. 
din noiembrie 1958, colectivul 
de muncitori, tehnicieni și ingi - 
neri, îndrumați îndeaproape de 
către organizațiile de partid, 
a pornit pe calea înfăptuirii 
unei simțitoare sporiri a pro
ducției de fontă, oțel și lami • 
nate, ridicarea productivității 
muncii și reducerea prețului 
de cost. Indicațiile plenarei, ca 
pe baza exploatării mai rațio - 
nale a furnalelor, cuptoarelor 
de oțel, laminoarelor și a altor

PE CALEA ÎNFĂPTUIRII SARCINILOR
t r o s a

agregate existente, producția 
siderurgică să crească cu 23 la 
sută față de 1958, au constituit 
obiectivul principal în activita
tea siderurgiștilor hunedoreni.

La începutul acestui an ei 
au adresat chemarea la întrece - 
re socialistă către siderurgiștii 
reșițeni pentru sporirea produc
ției de metal. Perspectivele a- 
cestei întreceri au fost cuprin
se în prețioasele angajamente 
ale siderurgiștilor. Pentru colec
tivul de muncă al combinatului 
problema centrală în această 
întrecere a constituit-o atinge
rea de indici tehnico-economici 
superiori Reșiței. Era și de aș
teptat ca în sinul celor care au 
pornit întrecerea, să devină tot 
mai mare pasiunea pentru înde
plinirea angajamentelor.

După plenara C.C. al partidu
lui din iulie a.c. siderurgiștii au 
dat un avînt și mai puternic lup
tei pentru sporirea producției 
de fontă, oțel și laminate. Ca
racteristic este următorul fapt. 
In urma plenarei au luat ființă

te de p
în majoritatea secțiilor combin - 
natului colective formate din 
cei mai buni și destoinici mun
citori, tehnicieni și ingineri care 
s-au ocupat și continuă să se 
ocupe de descoperirea și vaio • 
rificarea rezervelor interne. 
Aceste colective, pe baza unor 
studii și cunoașterii realității 
din sectoarele de muncă unde 
activează, au făcut peste 700 
de propuneri tehnico-organiza - 
torice, care au dus la o mai 
bună organizare a procesului 
de producție, la exploatare! 
judicioasă a instalațiilor și a 
gregatelor.

întrecerea socialistă, în cadrul 
căreia s-au materializat preo
cupările amintite, a dat rezul
tate bune. Spre exemplu, de la 
începutul anului pină la 7 de 
cembrie, siderurgiștii hunedo 
reni au produs peste sarcinile 
planificate 30.102 tone fontă, 
45.841 tone oțel Martin și elec
tric și mai bine de 38.000 tone 
laminate. Mult înainte de ter
men și-au realizat planul anual

a r t i d
10 secții ale combinatului prin
tre care se numără furnaliștii 
din secția Il-a, oțelarii din 
secția I-a, sectoarele de turnă 
torii, oțelăria electrică, aglome- 
ratorlștii și alții. Pe lingă aceste 
succese, siderurgiștii și-au în
deplinit angajamentul de a rea 
liza economii la prețul de cost 
în valoare de 40.000.000 lei.

Recenta Plenară a C.C. al 
P.M.R. pune în fața siderur
giștilor sarcini și mai mărețe. 
Ei sînt chemați ca pe seama 
îmbunătățirii folosirii agregate
lor siderurgice să realizeze în 
anul 1960 un spor de produc
ție de cca. 70.000 tone fontă, 
170.000 tone oțel, și 115.000 
tone laminate și țevi. încă din 
primele zile după plenară, si
derurgiștii au răspuns prin fap
te chemării partidului. Oțelarii 
de la noile cuptoare, dînd do
vadă de pricepere în organiza
rea mai temeinică a procesu
lui de producție pentru ridica
rea indicilor de utilizare a cup • 
toarelor, au produs în ziua 
de 6 decembrie peste sarcinile 

de plan 780 tone oțel. In zilek 
următoare au menținut acesi 
ritm de producție. Laminatori 
din schimbul inginerului Păcu 
raru Eugen au atins vîrfuri d 
producție nemaiîntîlnite pini 
acum. Furnaliștii de asemene 
urmează același drum. Exem 
piele enumerate cît și mult 
altele confirmă atașamentul 1 
deplina încredere a siderurgiș 
tilor hunedoreni in politic 
partidului nostru. Ei au doved 
de pe acum că există premis 
ca planul de stat pe 19f 
să fie îndeplinit și chiar dt 
pășit.

In jurul cifrelor de plan { 
1960, s-au purtat vii discui 
în cadrul plenarei lărgite a c< 
mitetului de partid al C.S: 
Furnaliștii, cocsarii, aglomer; 
toriștii, oțelarii și laminator 
secretari ai organizațiilor i 
partid, președinți ai comitetel 
sindicale, cadre din conducer 
administrativă și tehnică 
combinatului s-au angajat 
lupte cu și mai multă persev 
rență pentru asigurarea ur 
ritm și mai rapid dezvoltă 
economiei naționale prin spo 
rea producției industriei grc

C, ILIESCL



întări- 
eractka

Organizind învățămîi.tul de 
partid pe baza hotărîrii Co
mitetului Central al P.M R. cu 
privire la îmbunătățirea nro- 
pagandei de partid și 
rea legăturii ei cu 
construcției socialiste, organi
zațiile de partid din raza ora
șului nostru au obținut în 
acest an rezultate însemnate. 
S-a mărit efectivul cercuri
lor și cursurilor cu membri și 
candidați de partid care lucrea
ză direct în producție ; s-a îm
bunătățit compoziția socială a 
propagandiștilor, s-a realizat o 
mare apropiere a învățămîntu
lui de partid, de sarcinile con
strucției economice.

De pildă, numai la I.C.S.H. 
funcționează 37 cercuri și 
cursuri. Aici o deosebi )ă extin
dere a luat-o studiul istoriei 
P.M.R., creindu-se astfel posi
bilitatea cunoașterii trecutului 
de luptă al partidului, înțelege
rii mai bine a sarcinilor actua
le, fiind încadrați în această 
formă peste 200 de cursanți. 
N-au fost neglijate nici cele
lalte forme de învățămînt. Sînt 
constituite și funcționează alt 3 
11 cercuri serale de partid, 10 
cercuri de studiere a statutu
lui, 2 cercuri de economie con
cretă etc. care sînt frecventate 
de peste 600 membri și candi

Tovarăși
Reînoi|i-vă 

d'ti Hmp abonamen
tul ia ziarul

„Uzina noastră»
Abonamentele se 

fac prin difuzorii vo
luntari, factorii poș
tali și oficiile PTTR.

Costul unui 
nament pe o
1.60 lei, pe trei 
4,80 lei, pe 6
9.60 lei.

£

abo- 
lună 
luni 
luni

Chezășia succesului
(Urmare din pag. l-a)

Comunistul Constantin lonete 
lucrează de cîțiva ani pe exca
vatorul macara „Maxima”. Dacă 
vezi acest utilaj, fie pe timpul 
căldurii dogoritoare a verii, fie 
toamna, cînd pe șantiere cauți 
un loc ferit de noroi, ori iarna 
cînd vaporii de apă se trans
formă în fulgi de zăpadă, ră- 
mîi cu impresia că mașina lui 
este mereu nouă, abia sosită pe 
șantier. Prin comportarea și ati
tudinea lui față de tovarășii din 
jur, tovarășul Constantin lonete 
ca și mulți alți muncitori ai 
stațiunii dovedește cu faptele de 
fiecare zi înalta cinste și ca
litate a comunistului din zilele 
noastre.

Entuziasmul acestor oameni 
și avîntul muncii lor patriotice 
a făcut ca în fiecare lună pla
nul de producție pe stațiune să 
fie depășit, iar ca rezultat fi
nal, la data de 8 decembrie a.c. 
Stațiunea 7 din Hunedoara a 
T.U.G.-ului să producă în con
tul anului 1960.

Chezășia succesului o consti
tuie faptul că acest harnic co
lectiv este puternic entuziasmat 
și merge ferm înainte pe calea 
arătată de partid.

VIAȚA DE PARTID

dați de partid. Ca o parte po
zitivă trebuie relevat faptul că 
majoritatea cercurilor și cursu
rilor sînt cu lecțiile la zi. Prin • 
tre acestea se numără cele con
duse de propagandiștii Laszlo 
Anton, Boieru Grigore, Lazăr 
Grigore, de la grupul de șan
tiere construcții IV, Boca Du
mitru, Achim Constantin de la 
grupul de șantiere construcții 
II, Mihai Constantin, Rîpaș Par- 
tenie de la direcția generală 
etc. Trebuie spus că roadele 
învățămîntului de partid au și 
început să se arate și aceasta 
s-a constatat îndeosebi la 
cercurile de economie concretă. 
Insușindu-și problemele econo
mice numeroși cursanți au fă
cut propuneri concrete, au ini ■ 
țiat măsuri, pentru reducerea 
prețului de cost.

Este pozitiv faptul că și în 
combinat, în acest an, un ac
cent deosebit a fost pus pe cu
prinderea unui mare număr de 
muncitori direct productivi în 
învățămîntul de partid. De pildă, 
numai la secția I furnale peste 
100 de muncitori frecventează 
cele 4 forme 
Se poate
greși că 

cursanții sînt 
producție. Iată 
nume : Chiroșca loan prim-to- 
pitor, Iacob loan șef de echi
pă, Raț Andrei maistru, sînt 
toți fruntași în producție.
La fel se poate vorbi și despre 

cursanții celor 6 cercuri și 
cursuri de la secția I-a O.S.M. 
Insușindu-și problemele predate 
aici, cursanții sînt în primele 
rînduri, în lupta pentru a da 
patriei tot mai mult oțel. Sînt 
semnificative în acest sens 
faptele și strădaniile oțelarilor 
Nojogan Alexandru, Sergiu

de învățămînt. 
spune fără a 

aproape toți 
exemple în 
doar cîteva

Vom spori mai mult
Cînd am 

tovarășului 
Dej la recenta plenara, mi-au 
umplut inima de bucurie 
cuvintele pline de imbold cu 
care ni se adresează nouă si ■

Mă gîndeam 
prețuie-

citit expunerea
Gh. Gheorghiu-

derurgiștilor. 
atunci cît de mult 
ște partidul munci noastra !

Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej arată că în indu
stria siderurgică i sperii 
gradul de folosire al furna
lelor cu 10 la sută iar ir 
anul viitor trebuie ca numai 
pe seama îmbunătățiri func
ționării agregatelor să reali
zăm în plus cca. 70.000 tone 
fontă, alături de ceilalți fur- 
naliști din țară. Aceasta nu 
e o cerință pe care noi să nu 
o putem îndeplini. Avem a- 
gregate moderne de la care 
putem pretinde tot mai mult. 
O bună experiență am cîști- 
gat în acest an, că d noi 
furnaliștii din secția Il-a am 
reușit să îndeplinim planul a- 
nual cu 29 de zile mai de
vreme. La obținerea succesu
lui a contribuit și brigada pe 
care o conduc, cu mai m..H 
de 4.000 tone fontă elaborată 
peste prevederile planului. 
Mai mult decît atît, în ultime
le luni am atins nivelul pro
ducției pe care trebuie să o 
realizăm în anul viitor. Pe 
lingă aceasta, conducerea sec
ției noastre și conducerea

Costică, ale muncitorilor Holon- 
ciuc Iacob, Morțiu Vasile și a 
altora, care au adus o contri
buție însemnată la îndeplinirea 
și depășirea planului 
ducție.

Printre organizațiile 
care acordă atenția 
conducerii, îndrumării 
trolării învăță.mîntului 
tid, se numără și

de pro-

de bază 
cuvenită 
și con- 
de par

cele de la 
secțiile laminorul de 800, uzina 
cocso-chimică, controlul tehnic 
și calitativ etc.

Cu toate aceste succese ob
ținute în cele două luni de la 
deschidere, în problema desfă
șurării învățămîntului de par
tid mai sînt încă multe de fă
cut. Astfel organizația de bază 
de la secția montaj și reparații 
(secretar Scurtu Victor) a pri
vit cu indiferență învățămîntul 
de partid. Din această cauză 
aici nici pînă în momentul de 
față nu s-a predat prima lecție. 
Intr-o situație aproape identică 
se află învățămîntul de partid 
și la turnătoria de oțel, garaj, 
pază și pompieri unde nu s-au 
ținut 
acum.
derea nici faptul că la I.C.S.H. 
cercul 
condus de tovarășul 
Alexandru, din cauza absențelor 
repetate de către cursanții 
Enoiu Constantin, Lazăr Gheor
ghe, Szblosi Gehorghe- și alții, 
nu s-a putut ține nici o lecție.

Lipsurile semnalate aici tre
buie remediate în cel mai scurt 
timp. Organizațiile de bază vor 
trebui să ia astfel de măsuri 
ca cercurile și cursurile să 
funcționeze cu regularitate, toți 
crusanții să învețe.

FRENȚONI LAZĂR 
activist al Comitetului Orășenesc 

de partid

decît 1—2 lecții pînă 
Nu se poate trece cu ve-

de economie concretă 
Gostian

producția ds fontă
combinatului ne vin în sprijin 
cu o serie de măsuri cum ar 
fi: ridicarea conținutului de 
fier în minereul aglomerat, 
introducerea gazului metan la 
furnal, ridicarea temperaturii 
aerului suflat în furnal, iar 
din semestrul II al anului vi
itor vom trece la folosirea 
aglomeratului autofondat, 
Măsurile amintite ne dau

mult indicii de utilizare

etc. 
pu

tința să îmbunătățim și mai 
a 

furnalelor, realizînd pe aceas
tă cale sporul de producție 
prevăzut pentru anul 1960.

JURCA SIMION 
prim-furnali ;t C.S.H 

Cu nou avînt 
în muncă

alHotărîrile plenarei C.C. 
P.M.R. din 3—5 decembrie
a.c., cu privire la prevederile 
de plan pe 1960, au fost pri
mite cu nespusă oueurie și 
de grupul nostru de cons
trucții. Cifrele din proiectul 
de plan au însuflețit pe lie
care muncitor, tehnician și 
inginer, îndemnîndu-i să por 
nească cu un nou avint 
muncă. Din prevederile ple
narei o sarcină de mare 
portanță ce revine 
ului este de a cons rai în a- 
nul viitor la Hunedoara, noi 
obiective industriale de mare

la

im-
I.C.S.H.-

Dlspotind
...Tineri mulți. Printre ei, 

Smarandache Victor. El este 
unul dintre aglomeratoriștii 
principali, pentru care mais
trul Armaș Simion are multe 
cuvinte de laudă. Tovarășul 
inginer Sur du Aurel, șeful fa
bricii de aglomerare, a ținut 
să facă următoarea precizare:

— Smarandache al nostru 
este un muncitor tinăr A 
crescut odată cu uzina. Este 
plin de viață, îi însuflețește 
pe tovarășii cu care lucrează : 
un om priceput și apreciat 
de însăși colegii lui. Calități
le acestea și le-a cîștigat in 
întrecerea socialistă pentru 
mai mult și. mai bun aglome
rat furnalelor, sudiind, conti
nuu noul. Trebuie să spun că 
este unul dintre muncitorii 
care citește multă literatură 
Re mîndrim cu el.

Da, Smarandache e unul 
dintre fruntașii fabricii. Dar 
la fel ca el mai sînt alții. Fi-

și răspunsuri
Majoritatea notelor și mate

rialelor critice ce apar în co
loanele ziarului „Uzina noastră” 
sînt privite de către cele mai 
.multe din organele vizate cu 
simț de răspundere. Și asta, 
deoarece ele văd în ziar un 
sprijin prețios al activității lor. 
Acest lucru este oglindit în 
chip nou în însăși răspunsu - 
rile întemeiate ce sosesc în 
mai fiecare zi la redacție. Prin
tre răspunsurile ce ne-au ve
nit în ultima vreme, se numără 
cele sosite de la mecanicul șef
I. C. S. H., I. G. O., comitetul 
U.T.M. de la oțelăria Martin nr. 
1, Oficiul P.T.T.R., O.C.L. pro-

"X

capacitate, și social-culturale. 
In acest sens coleylvul de 
muncă al grupului 4 constru
cții civile din I.C.S.H., se an
gajează să construiască pen
tru siderurgiștii și e .nstrue- 
torii Hunedoarei, cît mai mul
te apartamente trainice, con
fortabile și la un preț de cost 
scăzut. Astfel, față de ce'e 
163 apartamente predate m 
semestrul I al acestui an, noi 
mai avem în curs de predare 
pînă la 30 decembrie a.c. încă 
144 apartamente.

De asemeni, plenara pune 
un accent deosebit pe redu
cerea prețului de cost în con
strucții, prin întrebuința
rea mai rațională a seîndu- 
rilor, bilelor și altor materia
le. Bilanțul efectuat zilele 
acestea, ne dovedește că am 
putut obține o economie între 
800 și 1.000 lei pe fiecare a- 
partament construit.

In anul viitor plenara pre
vede ’a noi să construim și să 
dăm în folosință peste 380 a- 
partamente pentru siderurgiștii 

4
eu

(hunedoreni dintre care 
blocuri sînt prevăzute 
magazine la parter. Hotărîrea 
noastră a tuturor este de a 
îndeplini și depăși această 
prevedere spre îmbunătăți
rea condițiilor de viață a oa
menilor muncii din ora;ul
nostru.

Ing. ZAHARIA JEN1CA 
șef grup IV Construcții 

civile I.C.S.H.

intletatea
lip Andrei a venit la aglome
rat or fără meserie. S-a ca
lificat aici- Acum este șef de 
echipă și bineînțeles frun
taș in producție. El nu uită 
ajutorul dat de către comu
nistul Vlaicu Aurel și de to
varășul inginer Fopovici loan, 
în însușirea meseriei.

Niciodată de la intrarea în 
funcțiune a acestei fabrici nu 
s- a putut cunoaște o întrecere 
mai vie. mai entuziastă ca cea 
desfășurată în anul acesta. 
Dintre cele două schimburi 
fruntașe, cel al inginerului le- 
șanu Victor se situează doar 
cu 11 sutimi de procent înain
tea celui condus de inginerul 
Răileanu Valentin. S-a desfă
șurat o luptă vie. Lupta acea
sta a asigurat însă succesul 
întregului colectiv — îndepli
nirea planului de producție 
pe anul 1959 cu 23 zile înain
te de vreme și mărirea fondu
lui de economii al combina
tului cu peste 1.140000 lei.

Răspunsuri...

că mesele 
fost con-

urmare a
din

duse industriale, organizațiile 
de partid de la serviciul pa
nificație Ilie Pintilie și O.C.L. 
produse industriale și de la 
multe altele.

In afară de răspunsurile bu - 
ne, care oglindesc situația rea
lă a măsurilor luate și care au 
dus la înlăturarea lipsurilor sem- 
nolate, la redacția noastră vin 
uneori și unele răspunsuri for
male, lipsite de adevăr. De pil
dă, în urma apariției în coloa • 
nele ziarului nostru nr. 740 a 
articolului „O inovație de po
mină”, serviciul social din di
recția administrativă a combi
natului arată în răspunsul tri
mis redacției că într-adevăr la 
blocul 74 din cvartalul poșta 
nouă unde locuiesc tineri, nu 
există mese și că a comandat 
edilului un număr de 33 mese 
care să satisfacă nevoile ceru
te. Nu știm ce fel de comandă 
o fi făcut serviciul social, dar 
e deajuns să arătăm 
comandate încă n-au 
fecționate.

De asemenea, ca 
articolului „Magazinul 

geam" publicat în același nr 
măr al ziarului „Uzina noa
stră , sfatul popular al oraș” 
lui Hunedoara — respectiv bi
roul de reclamații și sezisări, 
ne face cunoscut că secția co
mercială nu a dat aviz pentru 
eliberarea autorizației de func
ționare a magazinului comer
ciantei pe nume Florescu. To
tuși, se spune în răspuns, c- 
mitetul executiv prin organele 
din subordine va retrage acelei 
speculante autorizația de func
ționare și în nlus va desființa 
și pe ceilalți comercianți am- 
lanți de pe piața orașului, pre
cum și pe acei care desfac prin 
oraș „floricele", semințe, etc. 
De la primirea acestui răspuns 
au trecut mai bine de patru 
luni de zile și măsurile prevă
zute încă n-au fost traduse în 
fapte. Și astăzi, comercianta 
Florescu din Piața Libertății nr. 
3 deține „Magazinul din geam", 
în piață și pe străzi pot fi vi
zați încă destui comercianți 
ambulanți ce-și desfac produ
sele, etc.

Opinia publică hunedoreană 
așteaptă din partea organelor 
vizate în materialele critice 
ce au apărut în presă să fie 
informată în mod precis,
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D e p
Spre deosebire de dumini

ca trecută, cînd in campio
natul fotbalului italian s-au 
înregistrat 6 meciuri nule, 
etapa de ieri s-a încheiat cu
rezultate diferite. Iată rezul
tatele înregistrate :
Juventus-—Internazionale 1-0 
Lazio—Fiorentina 0-5
Milan Palermo 0-0
Atalanta—Roma 2-0
Padova—Genoa 2-1
Bologna—Lanerosi anulat
Alessandria—Napoli 1-1
Bari—Udinese 3-1
Sampdoria — Spal 0—2
Triestina—Torino 0-1

în perspectivă
* In cinstea zilei de 30 de

cembrie U.C.F.S. Hunedoara 
organizează în cadrul orașului 
un campionat de tenis de masă 
și șah. Cei ce vor să participe 
la acest concurs se vor înscrie 
la U.C.F.S. pînă la 25 decem
brie a.c,

* Consiliul Orășenesc U.C. 
F S. Hunedoara, organizează 
începînd cu data le 15 ianuă-A 
rie 1960, cursuri de arbitrii 
pentru următoarele discipline 
sportive : fotbal, volei,, tenis 
de masă, box, lupte și atletism 
Cei interesați se pot însefie la 
U.C.F.S. în fiecare Zi.

Cu și
Două surprize

Doi ani in urmă, cină repre
zentativa de box a Suediei a 
sosit io Moscova, boxerul greu 
al suedezilor Gunar Ahsman 
s-a interesai care va fi ad
versarul său direct. Glumețul 
antrenor suedez fără să cli
pească, a arătat spre colțul 
sălii de gimnastică.

— Iată, băiatul de colo.
Ahsman după ce s-a uitat 

acolo, a rămas palid. In colț 
se afla un uriaș de 2,18 m.

Boxerul suedez în noaptea 
aceea a dormit puțin. Pe ring 
s-a prezentat tot palid. Cină 
și-a ridicat privirea spre col
țul opus, a rămas uimit, nu 
era uriașul ci un boxer cu 
mult mai mic, poate și mai 
scund decit el.

Antrenorul glumeț făcuse 
figuri cu o zi înainte. Cel pe 
care l-a arătat era Ianis Kru- 
mins, cel mai înalt baschetba
list sovietic. Aceasta a fost 
prima surpriză. A doua că Ak- 
sman a pierdut meciul.

Corp delict
S-a iiltimplat la Un meci 

de fotbal dm Scoția In cam
pionatul diviziei secunde, o 
echipă a pierdut meciul cu 
scorul de 5—1. Nimic deosebit

este ho
* Pe stadionul Colombes 

din Paris s-a desfășurat ieri 
jocul de fotbal între forma
țiile Franței și Austriei, con- 
tînd pentru sferturile de fi
nală ale Cupei Europei inter- 
țări. Cele două echipe ve
neau după rezultate diferi
te, Franța întrecînd în ulti
mul său joc oficial Portuga
lia la Paris cu 5—3 — după 
un joc în care apărarea 
franceză s | dovedit pene- 
trabilă, punînd selecționeri-

Numai
A vorbi despre activitatea 

sportivă de masă din I.CS.H. 
înseamnă de fapt a ne rezuma 
doar la două discipline. Este 
vorba de echipa de fotbal ce 
activează în campionatul oră
șenesc și cea de volei care in 
cursul anului acesta nu a. 
avut cine știe ce activitate. 
Dar tineretul din I.C.S.H. ma
nifestă dragoste și interes nu
mai pentru fotbal și volei ? 
Fără îndoială că nu 1 Aceeași 
dotință arzătoare o manifes
tă deopotrivă tinerii constru
ctori, raontori, instalatori, e- 
lectricieni etc. și față de cele
lalte numeroase ramuri sporti
ve (atletism, baschet, tenis de 
masă, gimnastică, popice, tir 
etc.) La practicarea insă a 
acestor discipline sportive de 
masă tineretul n-a fost antre
nat cîtuși de puțin. Și asta 
pentru că munca colectivului

fără c o m
Totuși conducătorii echipei 
s-au prezentat în fața comisi
ei. de fotbal contestînd meciul.

— Sîntem victima unei ne
dreptăți și de aceea pretindem 
cele două, puncte, lată ce s-a 
întîmplat. Ca fotoreporter ad
versarii noștri au plasat în 
spatele porții de fotbal, pe 
cea mai frumoasă fată, din o- 
rașul lor. Portarul nostru fer
mecat de frumusețea ei, n-a 
mai fost atent la meci și iată 
a primit 5 goluri.

Judecătorul a dispus audie
rea martorilor și în. același 
timp a examinat ..corpul de- 
lict“ Maud Mc Tyre. După ce 
a examinat a strins mina por
tarului spunind:

— Te. înțeleg perfect.
Totuși etle două puncte au 

rămas echipei cîștigătoare. 
Iar judecătorul la puțin timp 
s-a căsătorit cu ,.corpul de
lict"

Cum poți deveni 
goigeier

Tot in Scoția s-a întimplat 
cu ocazia unui meci de fotbal 
între Rangers — Chuberniahs. 
Centrul atacant de la Ran
gers a introdus mingea cu 
portar cu tot în plasă. De răz-

tare
lor probleme complicate — 
iar Austria fusese învinsă la 
Valencia de echipa Spaniei 
cu 6—3.

Ieri, aproape 60.000 spec
tatori au asistat în capitala 
Franței la un joc dîrz și dur, 
la capătul căruia unspreze- 
cele francez a terminat în
vingător cu 5—2. Returul a- 
cestei întîlniri se va desfășu
ra la Viena și la o dată ce 
va fi stabilită ulterior.

fotbal Ș i
sportiv de aici s-a desfășurat 
pînă. mai în luna trecută, de
fectuos.

Lipsit de orientarea1 justă 
pe care trebuia să o dea co
mitetul orășenesc U.C.F.S., co
lectivul sportiv I C.SJf-, n-a. 
desfășurat o largă și susținută 
muncă de propagandă și agi
tație sportivă în rîndul tinere
tului Cit privește ajutorul pe 
care trebirin' să-l dea comitetul 
de partid și cel de întreprin
dere din I.C.S.H., acesta a 
lipsit cu desăvîrșire.

In urma conferinței de par
tid I.C.S.H. și a numirii tova
rășului Apostol Gheorghe în 
funcția de președinte al clu 
bului, activitatea sportivă de 
masă a început m luna noiem
brie a.c. să se învioreze. A- 
cum în cadrul I.C.S.H, se des
fășoară un concurs (sistem 
campionat) de șah și tenis

en t a r i i ...
bunare portarul a lovit pe a- 
tacant, fapt pentru care\ ar
bitrul jocului a dictat un pe
nult i. Atacantul a marcat, iar 
arbitrul a acordat ambele go
luri.

Deci ce este necesar pentru 
a deveni gclgeter ?

Un atacant puternic și... un 
portar firav.

Remușeare
Bernardo, stoperul echipei 

de fotbal F. C. Fraternitad din 
Brazilia a fost citat în fața 
comisiei de judecată pentru 
joc brutal prestat la mai multe 
meciuri. Bernardo insă avînd 
un cerc mare de prieteni a 
apelat la ajutorul lor. cerînd 
să. fie audiați ca martori. As- 
cultind martorii președintele 
s-a convins că jucătorul în 
cauză e nevinovat și a dat 
verdictul:

— In lipsă de dovezi ești a- 
chitat.

De bucurie Bernardo n spus 
următoarele :

— Vă sint foarte recunoscă
tor pentru bunătatea dumnea
voastră și vă promit că n-o să 
mai comit așa ceva.

La auzul căreia președintele 
a suspendat dreptul de joc al 
lui Bernardo.

Turul campionatului orășenesc de fotbal 
a luat sfîrșit 

Clasamentul
Iată care este situația în 

clasament la sfîrșitul turului,
1. Bluming
2. Șantierul II
3. Constructorul
4. Turnătoria
5. Cîmpia Zlaști
6. Șantierul IV
7. Siderurgia
8. I.G.O.H.

Campionatul orășenesc 
fotbal, a reunit în componența

volei?
de masă pe sectoare. Asta insă 
nu. e de ajuns. In momentul 
de față și în toată perioada de 
iarnă, colectivul sportiv I.C.S.H 
are datoria și chiar obligația 
să organizeze cit mai multe și 
variate întreceri sportive care 
să cuprindă un mare număr de 
tineri.

Cuvinte încrucișate
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ORIZONTAL : 1) Doi 
pildă Zapis — Nu e lung. 3) Judecător 
parte a campionatului. 4) Fază frumoasă. 5) Altul din unspre
zece — Molibden. 6) Mihail Emineseu — 
negre pe bot (reg.) — negație — apucă. 8) In calvar — Lo
vitură afară. 9) Individ (reg) — Fără ocol (fem). 10) Asal
tează — Așa trag atacanții noștri cîteodatâ la poartă. 
Drege

Circiumă. 7) Cu pete

11)
— Cintecul cucului.

VERTICAL : 1) încă unul din unsprezece — Pentru a ni
meri mai repede : la fund pe stingă. 2) Fosta campioană a 
țării — portar, celebru. 3) A se potrivi — Cu barbă. 4) Uni
unea Ciclistă Internațională — Personaj dintr-o trilogie a lui 
Shakespeare — Prenume. 5) Omagiu pentru învingător — 
Sistem de detecție. 6) N — Moș somnoros — Diminutiv mas
culin. 7) Te duce la pierdere sigma cind îi folosești tactica 
(fig) — Să nu fie ea, s-ar marca mai multe goluri. 8) S — în
vinge dar altfel. 9) Codași in clasament — gust. 10) .... de 
operă și goluri — Nu scot o vorbă. 11) Particulă — In fine încă 
unul din unsprezece.

'dezlegarea jocurilor
DJN NUMĂRUL TRECUT

— Cinci versuri dintr ■ i poezie 
a lui M. Eminescu :

Zdrobiți orînduia'a cea crd 
dă și nedreaptă,

Ce lumea o împartă in i.d 
zeri și bogați!

Atunci cînd după moarte ră 
splata nu v-așteaptă,

Faceți ca-n astă lume să ui 
bă pârte dreaptă, 

din cadrul campionatului oră
șenesc.

7 6 1 0 16: 5 13
7 4 2 1 20: 5 10
7 4 2 1 21: 7 10
7 5 0 2 19:10 10
7 3 0 4 15:24 6
7 2 0 5 18:14 4
7 115 12:22 3
7 0 0 7 3:37 0

sa 7 echipe din orașul Hsatc- 
doara, precum și echipa ..C fa
pta" din. suburbia Zla:t’ Ce'.c
7 etape ale turului ain acest 
an s-au încheiat la data de
10 decembrie a.c., in fruntea 
clasamentului situln.lu-se e- 
chtpa „Bluming'1 care a acu
mulat 13 puncte.

Restanța dintre Siderurgia
- Cîmpia Zlaști s-a jucat joi 
lerminindu-se la egalitate 3-3.

In urma contestației făcute 
de către echipa „Cîmpia Zla- 
Șii“ meciul a fost ciștigat de 
aceasta cu scorul de 3—0.

„Corvinului”. 2) De 
in Turcia. — A doua

din unsprezecele

Egală fiecare, și să trăim 
ca frați!

„împărat și proletar”

Comuna din PăriS,
w

La fîntina cu apă burtă, Că ■ 
rarea e bătătorită.
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