
proletari din toate țările utilțl-v»!

LUNI 18 IANUARIE 1550 4 pagini 20 baniANUL XI Nr. 797

SovieticeO contribuție a
de uriașă însemnătate 

la cauza destinderii $1 păcii
ln ziua de 14 ianuarie, în cadrul raportului țtnut la se. 

siunea Sovietului Suprem al u.RSS., tovarășul N.S. HTUș- 
ciov a prezentat sovietului Suprem propunerile guvernului 
sovietic și ale Comitetului Central al P.C.U.S., prtn care 
UNIUNEA SOVIETICA URMEAZA SA EFECTUEZE O IM. 
PORTANTA REDUCERE UNILATERALA A FORȚELOR SA. 
LE ARMATE — CU 1.200.000 DE OAMENI IN DECURS DE 
1—2 ANI.

Popoarele salută cu dec sebită satisfacție și însuflețire 
această inițiativă a U.R.S.S. de excepțională tnse.mna.ate 
pe calea traducerii In viață a istoricelor sale propuneri pri. 
viloare la dezarmarea generală și totală, apreciind.o ca o 
contribuție uriașă la dezvoltarea continuă a destinderii in
ternaționale, la consolidarea păcii in lumea întreagă.

In raportul său, șeful guvernului sovietic a arătat 
tre altele:

* In primul an al septena. 
lului producția industrială a 
U.R.S.S. a Crescut cu peste 
11 la sută, în loc de 7,7 la 
sută, cum prevedea planul. 
Sporul înregistrat față de 
1958 a fost : la producția de 
Oțel — de 5.000.000 tone in 
loc de 4,1 milioane tone pre
văzute în plan,, la extracția 
Ue cărbune — de 10,4 milioa. 
ne tone în loc de 6,1 milioa
ne tone, la producția de pe
trol — de 16,3 milioane tone 
în loc de 14,5 milioane tone, 
ia cea de energie electrică — 
de 28,6 miliarde kWh. în loc 
de 22,4 miliarde kWh.

Viața confirmă că planul 
septenal va fi îndeplinit îna
inte de termen, iar indicii 
lui vor fi depășiți considera
bil.

* Anul trecut au fost date 
în exploatare peste 1.000 de 
noi mari întreprinderi indus, 
triale de stat.

* Indicii dezvoltării indus
triei și agriculturii sovietice 
în ultimii ani arată că se în
făptuiește cu succes sarcina 
trasată de partid — de a a- 
junge din urmă și a depăși 
Statele Unite în ce privește 
producția pe cap de locuitor. 
N. S. Hrușciov a arătat că in 
perioada anilor 1953—1959, 
producția industrială globală 
a U.R.S.S. a crescut cu 90 la 
sută, iar în S.U.A. — cu 11 
la sută.

* In ultimul timp, situația 
Internațională s-a îmbunătă
țit vizibil. Norii pericolului 
de război au început să se 
destrame, deși nu atît de re, 
pede, cum ar fi de dorit. în
cordarea în relațiile interna
ționale începe să slăbească, 
adepțiî „războiului rece“ su
feră infringed — aceasta 
este tendința generală.

* Raportul de forțe pe a- 
rena internațională a asigu
rat superioritatea statelor iu
bitoare de pace. In frontul 
unit al statelor care apără 
cauza păcii pășesc Uniunea 
Sovietică, Republica Popu
lară Chineză, toate țările so
cialiste. Multe state din Asia, 
Africa și America Latină ac.

constituie bastionul 
al păcii,
preveae ca in decurs 
ani efectivul forțelor 

fie

în-

brlgă-

lucru, 
ne-am

C'H E M A R E A 
grupului de șantiere 

montaj I.C.S.H.
Însuflețiți de marile sarcini trasate constructoiilor de 

plenara partidului din 3—5 decembrie 1959, muncitorii, 
inginerii, tehnicienii și funcționarii grupului de șantiere 
montai I.C.S.H., au lansat o chemare către toate unitățile 
productive din întreprindere. Prin aceasta, constructorii 
sînt chemați să lupte cu însuflețire pentru grăbirea rit
mului de construcție a obiectivelor industriale și realiza
rea înainte de termen a planului de producție pe I960. 
Colectivul șantierelor de montaj din I.C.S.H. și-a fixat în 
întrecere o seamă de obiective concrete. Printre 
se numără cele cu privire la terminarea lucrărilor de mon
taj la bateria de cocs nr. 4, cu 5 zile înainte de termen ; 
montarea carcaselor metalice și a platformelor la noile 
cuptoare Martin de 400 tone, mai repede cu 15 zile la cup
torul nr. 4 șl cu 9 zile la cuptorul nr. 5. Alte angaja
mente se referă la urgentarea lucrărilor de montaj pentru 
construirea cuptoarelor adinei de la bluming și extinderea 
halei acestora; terminarea înainte de termenul planificat a 
instalației pentru fabricarea aglomeratului auto fondant,
precum și alte lucrări. Pe lingă aceasta, colectivul șantie
relor de montaj s.a angajat să reducă prețul de cost cu 
1.500.000 lei peste sarcina planificată pe 1960 și să sporeai- 
că productivitatea muncii cu 3 la sută.

acestea

care 
trainic

* Se 
de 1-2 
armate ale U.R.S.S. să
redus cu încă 1.200.000 
oameni și să ajungă la 
2.423.000 de oameni. Astfel, 
efectivul forțelor armate so
vietice va fi mai mîc decîi 
nivelul indicat in propuneri
le făcute de Stateie Unite, 
Anglia și Franța, cu prilejul 
discutării problemei dezar
mării în 1956.

* Reduclndu-și torțele ar
mate, Uniunea Sovietică spe. 
ră sincer că celelalte țări vor 
merge și ele pe această cale. 
Dacă partenerii occidentali 
nu vor ii de acord să ne ur. 
meze exemplul, a arătat N. 
S. Hrușciov — aceasta va 
dezamăgi toate popoarele. 
Se înțelege de ia sine că du
pă reducerea efectivului for
țelor armate sovietice noi nu 
vom lupta mai puțin energic 
pentru a ajunge la un acord 
cu țările occidentale in pri- 
vința dezarmării generale și 
totale.

* Coexistența pașnică a 
tuturor statelor, indiferent 
de rîndulelîle lor interne, de 
orinduirea socială existentă 
In aceste state, este astăzi 
problema de bază, problema 
problemelor în viața inter
națională.

Calea spre o pace trainică, 
spre izbăvirea omenirii de 
coșmarul războaielor mondi. 
ale distrugătoare trece nu
mai prin coexistența pașnică 
consolidată prin dezarmare.

Calificarea muncitorilor
sarcina fiecărui

ționează tot mai intens pen
tru întărirea păcii.

* Dezarma ca generală și 
totală este calea luminoasă 
spre izbăvirea omenirii de 
nenorocirile războiului Uniu
nea Sovietică se pronunță 
pentru un acord cu privire 
la dezarmarea generală și 
totală, care să dea convinge
rea fermă că nici o parte 
nu-și va încălca obligațiile 
în ce privește înfăptuirea 
dezarmării.

* U.R.S.S. consideră că
este posibil să efectueze o 
nouă reducere importantă a 
forțelor saie armate, ca și 
in trecut în mod unilateral 
și independent de desfășura
rea discutării problemei de. 
zarmării în comitetul celor 
zece sau în alte organe in
ternaționale. Dezvoltarea e- 
conomlel sovietice, realizări
le gîndlrii tehnice științifice 
sînt acelea care au creat 
condițiile pentru reducerea 
forțelor armate. In afară de 
aceasta. U.R.S.S. ține sca
ma de întărirea și creștere?_________________________
puternicului lagăr socialist (Din ziarul ,,Sctnteia nr. 4731)

ani! de cînd lucrez 
ca lăcătuș la operațiunile de 
montaj, am reușit să dobîn, 
dese o experiență bună și să 
obțin astfel cu brigada pe 
care o conduc o seamă de rea
lizări în ceea ce privește scur
tarea termenului de 
Dar iată în ce direcție 
îndreptat noi atenția.

Esențialul în munca
zii de lăcătuși mentori îl con
stituie organizarea lucrului pe 
echipe de cite doi — trei oa
meni bine pregătiți din punct 
de vedere profesional. Dacă, 
insă pe șantier muncitorii nu 
au cele mai bune condiții dc 
lucru, munca montorilor noș
tri va fi îngreunată, iar în 
astfel de cazuri se pierd mi
nute prețioase, și cîteodată 
ore în șir.

Lucrînd mereu în același 
sector de montaj, avînd posi
bilitatea de a monta diierite 
tipuri le piese, am avut pri
lejul să constat că pe lingă 
condițiile arătate, la lucrările 
de montaj toți membrii brigăzii 
au nevoie de o bună pregătire 
profesională. In această direc
ție ași putea da un exemplu. 
In brigada mea am avut mult 
de furcă cu muncitorii neca-

șef de brigadă
liflcați. Aceștia lucrau cite 
două — trei țunl șî apoi ple
cau 1 De fiecare dată acest 
gînd m.a frămîntat ca pe ur
mă să-i găsesc rezolvarea. 
Cînd în brigadă erau repartl 
zați muncitori necalmcați 
căutam să stau cu ei de vor
bă, să le cunosc nevoile lor 
personale șl în consecință, 
să-1 ajut, ca după aceasta să 
observ rezultate mulțumitoa
re. După multe încercări am 
constatat cu satisfacție că 
orice muncitor cînd îl ajuți 
se schimbă de la o zi la alta. 
Cunoscînd și acest iucru am 
început să acord tot spriji
nul calificării muncitorilor 
noi veniți în brigadă. Și așa 
în trecerea anilor, printre cei 
mulți cu care am lucrat, 14 
muncitori S-au calificat Ca 
montori în brigada ce o con
duc.

Nu mai departe decit ă 
SZEKELY ȘTEFAN 

șef de brigadă lăcătuși, 
montori I.C.S.H.

(Continuare in pag. Z.a)

huriedorene
* Ieri la ora 11 tn sala ci. 

nematografulul „Maxim Gor- 
ki“ a avut loc conferința ,,Bi
lanțul septenaluiui". cu a- 
ceastă ocazie a vorbit profe
sorul universitar Vavu Paras- 
chiv.

* In vederea primului spec
tacol ce va avea loc la înce
putul lunii februarie a.c. au 
început repetițiile orchestrei 
de muzică populară și a echi
pei de dansuri a Sfatului 
popular.

* Ansamblul muzical al 
I.C.S.H..ului a început repe
tițiile la un nou spectacol 
muzical intitulat „La braț cu 
primăvara" de Mircea En'escu 
și Mircea Neagu, în regla 
lui Spiru Savin ; muzica de 
Herman Roth.

In foto : oțelarii din echipa 
condusă de prim.topttorui Ka. 
ramalis Teodor din C.S.H. ci
tind și dlscutînd documentele 
celei de a IV-a sesiuni a Sovi
etului Suprem al U.R.S.S. pu
blicate în presa centrală.



Noi unlt&ți 
comerciale

„SOARTA
Din inițiativa Comitetului 

Executiv al Orașului — în 
scopul unei deserviri civiliza
te și a descongestionării unor 
magazine, întreprinderii O.C.L 
Produse Industriale Hunedoa
ra i-a revenit sarcina de a a- 
menaja un magazin corespun 
zător care să fie înzestrat cu 
articole de copii — ca : len
jerie, tricotaje, confecții lină 
și bumbac precum și încălță
minte, Acest magazin va în
cepe să funcționeze din data 
de 20 ianuarie a.c. în strada 
V. I. Lenin.

De asemenea în cursul zilei 
de azi se deschide un magazin ’ 
cu bijuterii în Piața Libertății 
unde oamenii muncii din oraș 
șl raion vor avea la dispozi
ție: ceasuri, articole de ga- 
blonz (clipsuri, broșe) artico. 
ie de uz casnic din argint și 
metal argintat și articole de 
artinezat. A DRAGO

I

I

de laU50 la 1.450 lei.

însuflețităMunca roade frumoase
șantierului 
grupului 2

face la toți copiii 
ani.
Hunedoara aceas.

continuarea celc-r >i gru
de cuptoare adinei exiș- 

care

Difteria ete o maladie ende. 
mo-epidemică provocată de un 
microb, bacilul difteric. Este 
o boală contagioasă, transmi- 
țîndu-se de la bolnavii purtă
tori de microbi, de la conva
lescenți sau de la purtătorii 
sănătoși. Este o maladie mai 
frecventă în anotimpurile 
reci și umede, cu forme mai 
grave iarna.

Anghina difterică forma 
cea mai frecventă de boală 
începe cu temperatură, obo
seală, vărsături, somnolență 
sau agitație. Crupul difteric 
este forma cea mai gravă de 
boală, cu răgușală și sufoca
ți!. La apariția primelor sem
ne de boală, copilul trebuie 
adus la medic pentru a i se 
începe imediat tratamentul 
și pentru a fi izolat. Insă, 
pentru prevenirea acestei 
boli, copiii noștri trebuiesc 
vaccinați împotriva difteriei, 
trebuie să nu-i sustragem de 
la efectuarea acestui vaccin. 
Vaccinarea antidifterică se 
ineepe la sugari, între 6 și 8

Calificarea muncitorilor — sarcina 
de brigadă
printre cei mai buni mon
tori din I.C.S.H. Zilnic ei 
montează la 15—20 m. înălți
me zeci de tone de piese me
talice. Mai precis, acum ei se 
află deasupra halelor unde 
montează grinzile de consoli
dare.

Datorită eforturilor susți
nute ale muncitorilor din bri
gada noastră, reușim ca în 
fiecare lună să fim fruntași 
în muncă. Bunăoară numai 
în luna decembrie 1959. 
crînd la hala 
șantierul noii 
vut o depășire 
te 30 la sută.

Muncind in 
tușii noștri își depășesc 
mult sarcLnile de 
dînd lucru la timp și de cea 
mai bună calitate. Mai con
cludentă in această direcție 
este creșterea salariului real

fiecărui șef
(Urmare din pag. I-a)

cum, cind mă ochp insistent 
de calificarea la locul de 
muncă a tovarășului Bădină 
Vasile, acum acesta dă un 
randament mai mare în 
muncă si a început să mear
gă la școala de calificare ce 
s-a deschis in întreprindere. 
Pe de altă parte avem în 
brigadă și muncitori care și- 
au manifestat dorința de a 
învăța montajul. De pilda, 
comunistul Serbau Vasile și 
candidatul de partid Rotaru 
Nicolae au vrut neapărat să 
se facă lăcătuși montori. Eu 
i-am înțeles și le am dat un 
ajutor consistent. Ocupindu- 
mă zi de zi de pregătirea lor 
Vasile și Nicolae au îndrăgit 
meseria stabilindu.se defini
tiv in echipă. In prezent sint 

luni, și se 
pină la opt

In orașul
tă campanie de vaccinare a 
început încă din 12 ianuarie 
de cind echipe formate din 
personal medico-sanitar efec
tuează vaccinări pe teren. 
Pentru o mai bună reușită a 
acestei campanii s-au orga
nizat puncte de vaccinare in 
O.M. și in O.T. la nivelul 
dispensarului medical, unde 
vor fi aduși copiii părinților 
care înțeleg necesitatea și u- 
tilitatea vaccinării antidifte- 
rice.

Părinți! Difteria este o 
boală contagioasă foarte gra
vă. Vaccinați copiii împotri
va acestei bou. Nu-i sustrage- 
ți de la vaccinarea antidifte- 
rică ce se efectuează pe teren 
de către echipele meăico-sa. 
nitare. Aduceți copiii la pun
ctele de vaccinare din O.M. 
bloc 31 și din O.T. la dispen
sarul medical, zilnic intre o. 
rele 9 și 13.

Dr. ADA VASILIU

i, lu-
D. și E. de pe 
dțelării am a- 
de plan de pes.

acest fel lăcă- 
cu 

producție,

al celor din brigada noastră
♦

Constructorii
\ 3, din cadrul 

construcții I.C.S.H. au rapor
tat zilele trecute cu mîndrie 
că au. terminat turnările de 
betoane la cuptoarele și co
șurile noilor cuptoare adinei 
de la bluming, cu trei zile 
înainte de termenul planifi
cat.

...In interiorul halei munca 
nu a încetat. Montorii lu
crează de zor. Ei au montat 
la cuptoarele 7 și 8 confecți
ile metalice in proporție de 
75 la sută, adică pe sie 400 
tone. Maistrului Gheran Pe
tru i se pot aduce numai 
vorbe de laudă. Este mereu 
intre montori și sub directa 
sa îndrumare se desfășoară 
lucrările de montaj.

— Angajamentul nostru — 
spune maistrul Gheran — 
este de a scurta termenul de 
montare cu 5 zile... Și, intre-

Filmul „Soarta unul om“ 
care va rula începînd de 
mîine pe ecranul cinematogra
fului „Victoria1* a fost distins 
cu marele premiu al Festiva
lul internațional al filmului 
de la Moscova, în august 1959.

In regia lui 
S. Bondarciuc, 
care interpre
tează și rolul 
eroului princi
pal, „Soarta u_ 
nui om" a înscris în istoria cine 
matografiei sovietice o pagină 
de glorie. Povestea vieții lui 
Andrei Sokolov (S. Bondar
ciuc) este povestea nenumăra. 
|ilor eroi sovietici care n-au 
precupețit nimic pentru a scă
pa patria socialistă, întreaga 
omenire, de flagelul hitleris- 
mului.

Dragostea fierbinte i-a dat 
putere lui Andrei Sokolov să 
îndure cu eroism, foamea, bă- 

Pe ecranul 
cinematografului 

„VICTORIA1*

gul colectiv cu care muncesc 
aci este hotărit să-și respec
te angajamentul.

Ieșind din hală, am stat 
puțin privind cum se înalță 
coșurile de jumfcum mîinile 
harnice înfruntind gerul, a-

șează clavou clavou.
Aci lucrează brigada cunoscu 
tului zidar șamotor Rafailă 
Constantin care face ca zil
nic coșul nr. 9 sa crească cu 
1,25 m., realizînd un indice 
de normă de 1,21. Concomi
tent cu montarea clavowilor, 
înaintează și căptuștrea inte
rioară a coșului cu șamotă 
La coșul nr. 8 s.au terminat 
pregătirile și deja s.au așe
zat primele rinduri de cla- 
vouri. 

UNUI O M“
laia, umilințele la care a fost 
supus ca prizonier la hitleriști. 
încrederea în victoria Armatei 
Sovietice, speranța că el con
damnatul, va mai săruta o- 
dată pămîntul patriei, i-au 
dat putere să-și păstreze dem

nitatea, viața, 
în ciuda condi- 

. țiilor barbare 
in care au fost 
ținuți prizonip 
rii sovietici în 
Germania hit- 
leristă.

Și visul lui Andrei Sokolov 
s-a înfăptuit. El s-a întors în 
patria socialistă, dar familia 
sa a căzut victimă războiului. 
Omul nu poate să trăiască sin 
gur. Sokolov l-a înfiat pe Va- 
nea, un mic orfan care i-a re
dat sensul vieții.

Sokolov trebuie să trăiască, 
să muncească ca să-I crească 
pe Va nea un om adevărat.

C. CHITfGOl

In 
puri 
tente și a celor trei la 
se lucrează intens, au înce
put excavațiile ia încă alte 4 
grupuri de cuptoare adinei. 
Pentru lucrările ele excavații 
de aci merită a fi evidenți
ată munca depusă de exca- 
vatoristul Drăghtci Alexan
dru, care face ca nici o ma
șină să. nu aștepte la încăr
care, folosind la maximum 
capacitatea agregatului pe 
care lucrează. Fină In pre
zent el a excavat cu mașina 
lui peste 2.300 m.c. de Pă 
mint la cele 4 grupuri de 
cuptoare, reali zirtd un indice 
de normă de 1,14. In raport 
de excavații, constructorii 
nu pierd nici o clipă, ei 
pregătesc front de lucru pen. 
tru turnarea betoanelor...

ISTRATE ANDREI

Plenara comitetului de partid I.C.S.H.
Vineri după-masă a avut 

usc plenara lărgită a comite
tului de partid din I.C.S.H. la 
care au participat secretarii 
organizațiilor de bază P.M.R., 
șefii de sectoare, secretarii u- 
nor organizații de bază 
U.T.M., președinți ai comite
telor de secții și sectoare din 
I.C.S.H. și alți invitați. Din 
partea biroului comitetului o. 
rășenesc de partid a partici
pat tovarășul Frankfurt Tibo- 
rlu.

Cu acest prilej tovarășul 
Roșea Petru inginer șef u 
I.C.S.H. a prezentat un ra
port asupra stadiului lucrări
lor de construcții de la Călan.

Atît din raport, cît și din 
discuții a reieșit că muncito
rii, inginerii și tehnicienii 
grupului 3 construcții Călan 
in frunte cu comuniștii, în a- 
nul care a trecut, au dat in 
exploatare la termenele stabi 
lite cuptoarele 2 și 3 de la 
prima baterie de semicocs, 
precum și cuptoarele de uscat 
miezuri și forme, necesare 
turnătoriei vechi de fentă. De 
asemenea progresează lucrări

le de construcții la anexele 
furnalul nr. 1, la noua turnă
torie de fontă, la turnătoria de 
iîngotiere.
Cu toate aceste realizări in ac 

tivitatea grupului 3 construc
ții Călan, au existat o serie 
de deficiențe, care au influ
ențat negativ mersul lucrări
lor de construcții. Dacă s.a 
reușit, să se dea în folosința, 
conform planului unele obiee. 
tive industriale, nu același lu
cru se poate spune despre 
respectarea planului la prețul 
de cost.

Depășirea prețului de cost 
se datorește în mare măsură 
faptului că șefii de șantiere 
și atașamențiștji nu au gos
podărit în mod chibzuit ma
terialele, nu s.au preocupat 
de cuprinderea în situațiile de 
plată a tuturor cantităților 
de materiale consumate. La 
aceasta se adaugă și faptul 
că dese ori au fost schimbați 
maiștrii de la o lucrare la 
alta. Numai la construirea 
canalului de fum de la furnalul 
1 s au perindat în total 10 
maiștrii.

Lipsuri serioase au existat 
și în ce privește respectarea 
termenelor de dare în folosin
ță a unor obiective industria
le. Nerespectarea termenului 
de dare în exploatare a furna
lului nr. 1 precum și unele 
întîrzierl la mersul altor lu
crări, se datorește In mare 
măsură condițiilor obiective, 
ca de pildă: nelivrarea la 
timp a unor materiale de că
tre întreprinderile furnizoare 
și din cauza lipsei unor mese
riași de specialitate. Aceasta 
însă nu poate scuti de răspun
dere conducerea grupului de 
șantiere. O vină poartă in a 
cest sens tovarășul Cazan 
Cornel, inginer șef al grupu
lui, care în loc să se ocupe de 
o mai bună organizare a șan
tierelor și de lichidarea lipsu
rilor existente pe șantier, a 
căutat să aducă justificări în 
sensul că n-ar fi existat nw 
teriale și oameni de speciali 
tate, etc. Intr-adevăr au exis
tat astfel de deficiențe, însă 
trebuie înțeles că aceste jus
tificări nu fac altceva, decît 
să ne autoliniștească și să aș

teptăm totul de afară, de la 
alții. Cei care au luat cuvin, 
tul au combătut această ati
tudine, dind un ajutor prețios 
tovarășului Cazan C. pentru 
activitatea sa în viitor.

Din discuții a reieșit de a 
semenea că la.grupul 3 cons
trucții disciplina socialistă a 
muncii lasă încă de dorit, 
Munca pe șantiere, de regulă, 
se începe cu 15,30 minute în- 
tirziere și se termină cu mult 
înainte de orele 16. Acest lu
cru în mare măsură se datore, 
ște și întîrzierii transportului 
oamenilor de la Hunedoara la 
Căîan ; dar sint un număr 
mare de constructori care 10- 
cuiesc la Călan și care fac la 
fel.

Trebuie arătat că aici și în
trecerea socialistă este lăsată 
pe planul al doilea. Formal 
muncitorii sint încadrați în 
întrecerea socialistă dar nici 
unul nu știe cu cine este în 
întrecere, nu există grafice 
despre situația întrecerii între 
echipe și brigăzi și nici nu se 
face publicitate în jurul aces
tei probleme. Vinovat de a, 
ceastă situație în primul rînd 
se face tovarășul Smărănda- 
che loan președintele comite

tului de secție, care a lăsat 
ca totul să se desfășoare do 
la sine.

Din discuțiile purtate de cei 
20 tovarăși care s-au înscris 
la cuvînt, au reieșit șl alte 
lipsuri și deficiențe existenta 
în activitatea grupului 3 con
strucții. Scoțînd in evidență 
iu mod critic și autocritic 
lipsurile, comuniștii și toți cel 
care au luat cuvîntul, s-au 
angajat in fața comitetului 
de partid că vor lupta din 
răsputeri pentru lichidarea 
lor. Aceasta însă nu este de 
ajuns, de aceea ei au cerut 
direcției generale I.C.S.H. să 
acorde un sprijin mai mare si 
permanent acestui șantier.

Succesele obținute în ulii 
mul timp, a arătat tovarăș 
șui Covaîiov C„ secretarul co
mitetului de partid, au scos 
in evidență că la Călări exis - 
tă posibilități ca în anul I960 
rezultatele în muncă să fie 
mai frumoase. Sintem con
vinși de aceasta deoarece în 
frunte cu comuniștii, colecti
vul de constructori va face 
totul pentru a da în exploata
re obiectivele industriale îna
inte de termen.

G. 2.

stabilindu.se
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Invățămintul politic al cadrelor didactice
Educatorii, învățătorii și 

profesorii au sarcina de onoa- 
re de a crește un tineret-v-i- 
guros și bine instruit, de a fa
ce educația cetățenească, pa
triotică a copiilor, de a forma 
cfldre culte și bine pregătite, 
devotate cauzei poporului și 
socialismului. :

îndeplinirea acestui rol de 
mare însemnătate, nu este po
sibil fără continua ridicare a 
nivelului politic, ideologic și 
profesional al cadrelor didac 
tice. însușirea bazelor mar- 
xismitenirlisrnului a concepției 
științifice despre lume, a par
tidului , proletariatului,, consti
tuie ajutorul cel măi de preț 
în întreaga activitate politică, 
științifică și obștească,

Invățămintul politic al ca
drelor didactice din orașul 
Hunedoara se desfășoară con
form instrucțiunilor C.C. al 
P.M.R. In invățămintul politic 
au fost încadrate toate cadre
le didactice, dintre care peste 
SO la' sută frecventează cursu
rile anului li.

'He itru anul II s au predat 
ldctiiie„învățătura marxist 
leninistă despre industrializa
rea socialistă", de către ingi
nerul Szanto Gavril ; ,,Politi
ca partidului . nostru pentru 
întărirea alianței clasei mun. 
citpaie cu țărănimea munci- 
foafe^ de către tovarășul Ca
zaca victor ; ■ „învățătura 
marxist leninistă despre pro
blema națională" de către to
varășul Budai Francisc ; „Des
pre patriotismul socialist și 
internaționalismul proletar", 
de către tovarășul profesor 
Căroiu loan.

La șeminariile ce au avut 
loc pină în momentul de față 
â reieșit faptul că marea ma
joritate a educatorilor, învă
țătorilor și profesorilor și-au 
însușit temeinic lecțiile preda- 
te, dînd răspunsuri’ pune și 
competente'. De pildă la cercul 
.condus: de tovarășul profesor 
Țăndău Augustin printre curs. 
ănții care s-au evidențiat in 
dezbaterea problemelor se nu
mără Vlad Elisabeta, Pitea 
Domnica, Sidonia Băț și alții.

Lectorat pentru ingineri
in data de 10 ianuarie â.c. 

ă avut loc în orașul nostru 
deschiderea primului lectorat 
pe țară pentru ingineri și teh
nicieni. Tematica lectoratu
lui prevede dezvoltarea cunoș
tințelor generale ale ingine
rilor și tehnicienilor din pro
ducție cu ajutorul acordat a- 
ceștora de către, oameni de 
știință, academicieni, prin 
lecții și conferințe.

- Cu ocazia primei lecții â 
vorbit tovarășul inginer 0- 
liviu Rusu, secretar general ai 
A.ST.T. despre „Sarcinile in. 
giner-ilor în lumina documen
telor plenarei C.C. al P.M.R. 
din 3-5 decembrie 1959“, Lec
țiile sînt încadrate în cinci 
cicluri mari cuprinzînd-prob
leme de socialism științific, 
tehnico-științifice, artistico- 
literare, juridice și de medi
cină:

Din primul ciclu al socia
lismului științific fac parte 
conferințe cu teme ca „Con
ducerea de către P.M.R. a eco
nomiei naționale și realizări
le politico-economioe în cei 

La cercul condus de tovarășul 
profesor Cîndea Ioan s au re
marcat tovarășii Popescu Sa
bin, Ciucescu Stoian și Popes
cu Constantin, iar la cercul — 
al cărui propagandist este to
varășul profesor Gara Șimion 
— s-au evidențiat cursantele 
Simion Maria și Iorgovan Vic
toria.

Rezultate bune in însușirea 
materialului predat au obți
nut și cadrele didactice din 
cercurile conduse de către 
propagandiștii Munteanu Sil
via, Tempeanu Coriolan, Sim
țea Gheorgbe și Ungur loan.

Trebuie arătat ca pozitiv 
faptul că prezența cadrelor 
didactice la predări și semina. 
rif este de 95 la sută.

Deficiența care se manifestă 
însă în invățămintul politic al 
cadrelor didactice, este slaba 
participare a unor cursanți la 
dezbaterea problemelor. Prin
tre cursanții care sint pasivi 
în timpul seminariilor se nu
mără tovărășii Radu Irina,
Dănescu Elisabeta, Plastir R., ij|

15 ani de democrație popu
lară". „Materialism dialectic 
și istoric, baza filozofiei mar
xist.leniniste", etc. iar din
tre problemele tehnico-știin
țifice se vor trata „Cercetă
rile nucleare în R.P.R.". „Me
tode moderne de cercetare a 
spațiului cosmic". Nu sint 
insă neglijate nici problemele 
literare, vor fi solicitați scri
itori, poeți, critici. Se va 
vorbi „Despre valori univer
sale în literatura ramînă con
temporană" si, în general, vor 
fi tratate cîteva subiecte din 
literatura contemporană.

In domeniul dreptului se i 
■vor ține o serie de conferințe 
printre care „Dreptul în sluj
ba construcției socialiste". 
Conferințele vor fi urmate de 
filme documentare, audiții 
muzicale, lecturi din autorii 
respectivi.

Varietatea problemelor tra
tate va permite lărgirea sfe
rei acestui lectorat prin înca
drarea în rîndurile sale a în
tregii intelectualități din o- 
rașul nostru.

Suciu Maria, I. Maria, Chiriac 
Elena și alții. Nepartieiparea 
lor ia discuții se explică prin 
aceea că nu studiază și nu fac 
conspecte asupra lecțiilor, 
mulțumindu-se doar cu ceea 
ce au „prins" la predare. A- 
ceasta nu este o practică să
nătoasă, de aceea trebuie cit 
mai repede lichidată. In pri
mul rînd toți cursanții au da
toria să studieze și să aprofun 
deze materialul bibliografic 
pentru că numai astfel își vor 
putea însuși problemele și vor 
da răspunsuri bune la semina- 
rii.

Propagandiștii vor trebui ca 
în seminarii să antreneze pe 
toți cursanții la discuții și în 
acest scop, atunci cînd e ca
zul, au tot dreptul să numeas
că pe acei cursanți care trebu
ia să dea răspunsuri.

Să facem totul pentru an
trenarea tuturor educatorilor, 
învățătorilor și profesorilor la 
dezbaterea problemelor ridica
te în seminarii.

C. PETRE

In foto: Unul dintre cei 
mai buni frezori din cadrul 
secției sculărie din combinat: 
Schuster Martin. Pe lingă 
faptul că el execută in fie
care lună cu 10—18 la sută 
mai multe lucrări peste cit 
prevăd normele, tînărul fre
zor execută și lucrări de ca
litate.

Recuperarea daunelor aduse 
avutului oiiștesc

In urma plenarei C.C. al 
P.M.R. din 9—13 iunie 1958 
prin care s-a analizat activi
tatea instanțelor judecătorești, 
de recuperare a prejudiciilor 
aduse întreprinderilor și orga
nizațiilor socialiste de jefui
torii avutului obștesc, organi
zațiile de bază P.M.R. din tri
bunale și procuraturi au luat 
o seamă de măsuri eficiente — 
printre altele, înființarea de 
comandamente — pentru a su
praveghea și ajuta efectiv 
munca de recuperare a dau
nelor. Un astfel de comanda, 
ment a fost înființat și pe lin. 
gă Tribunalul popular al raio
nului Hunedoara, din el făcîna 
parte : Szakacs loan, Rețegan
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VINOVATA 
nu este numai Florica
Adunarea generală a orga

nizației de bază U.T.M. se a- 
propia de sfirșit. Președinte
le prezidiului supuse la vot pro 
punerile pentru sancționare.

— Cine este pentru sancțio
narea utemistei șologon Fiori, 
ca cu vot de blam și avertis
ment ? Participanții la adu
nare au votat in unanimitate 
pentru.

La jel au înfierat și con. 
damnat faptele urîte comise 
de Oală Maria și Lang Eca- 
tetyna muncitoare la fabrica 
de pline.

Oare ce au făcut aceste 
trei fete, ce fapte au comis 
de adunarea generală, ute- 
miștii, le-au condamnat cu a- 
tlta asprime ?

Abaterile lor sint banale. 
Dar să vedem în ce constau 
ele.

Lucrînd și locuind împreu
nă s-au împrietenit. Insă a- 
ceastă prietenie în loc să de
vină adevărată, ea s-a trans
format intr-o prietenie fal
să, care a avut o influență 
negativă asupra comportării 
lor atît în producție cit și în 
afara ei. Astfel in activitatea 
lor abaterile de la disciplina 
socialistă a muncii au devenit 
frecvente. Absențele nemoti
vate, întîrzierile din serviciu 
precum și lipsa de respect fa
ță de muncitorii mai virsinici 
au devenit la ele ca ceva la 
ordinea zilei. Abaterile lor în
să nu se opresc aici. In a- 
fara orelor de muncă în loc să 
profite de timpul liber cu 
folos, ele s au dedat la unele 
apucături ce caracterizează pe 
aventurieri, apucături mes
chine străine moralei noastre 
comuniste.

Dar cele mai grave abateri 
le-a comis insă tînăra Șolo- 
gon Florica. Ea lucrează de 
doi ani la fabrica de pîine. In 
acest interval de timp, n-a 
dat dovadă de o atitudine 
morală înaintată ce se cere li
nei utemiste.

Neluînd în seamă ajutorul 
tovărășesc, ce i s-a dat de 
nenumărate ori de către biro
ul organizației U.T.M. și de 
conducerea fabricii, ea a por
nit pe căi greșite ducînd o 
viața ușuratica, cu practici 
decadente. Așa se face că 
s-a împrietenit cu un oare
care șofer și prietenia aceasta 
în loc să se transforme într.o 
dragoste adevărată, a deve
nit efemeră. Și s-a complăcut 
in această situație.

Ioan, Ungureanu Florian, Su 
ciu Gheorghe, Spinu Victor și 
Hărmănaș loan.

Prin munca desfășurată de 
comandament, și mai ales de 
persoanele delegate cu execu 
tarea sentințelor penale și ci
vile, S-a ajuns ca în raionul 
nostru să fie recuperată o im
portantă parte din prejudiciul 
adus avutul obștesc.

Nici conducătorii întreprin
derilor n-au rămas pasivi în 
desfășurarea campaniei de re
cuperare a daunelor. Ei au a- 
jutat concret organele de exe
cutare, punîndu-le la dispozi
ție mijloace de transport pen 
tru a se putea efectua execu
tările și in afara orașului. Din

Cu luni in urmă unchiul ei, 
la care a locuit șologon Flori- 
ca, văzînd că nepoata apucă 
pe un drum greșit, că-i plac 
prea mult petrecerile, că nu 
se ține de serviciu, a alunga
t-o de-acasă. și de atunci nu 
s-a interesat cine îi sînt pri
etenii, cu cine și unde își 
petrece timpul. Nu l-a preo
cupat felul cum înțelege fa
ta să-și trăiască viața și a lă
sat-o dezarmată in fața tenta
țiilor de tot jetul, căi ora penă 
la urmă a cazat praua. A- 
tunci nu s-a gindit la presti
giul nepoatei. Oare cum a 
putut sa alunge ae la casa lui 
o fată a cărei creștere i-a 
fost increami,ata. cu doi ani 
în urmă cina a venit la hu- 
neaoara, Floiica n.avea declt 
15 ani. Mama ei a trimis.o 
la Hunedoara tocmai aln Su
ceava. A trimis-o aici să-și 
clștige existența aeoaiece cu 
nouă copii acasă n-a fost toc
mai ușor, și, intr-adevăr aici 
n-a dus-o rău. Din salar își 
poate întreține și pe sora sa 
in vîrstă de 14 ani cu care 
locuiește în aoimitorui co
mun al fabricii de pline.

Soarta unei tinere fete ca 
Șologon Florica care încă nu 
s-a prăbușit, treouie sa-t în
grijoreze pe toți cei ce sînt 
direct sau inairect răspunză
tori, pe toți cei ce ar ]i putut 
și ar mai putea contribui la 
readucerea ei pe drumul cel 
bun.

Atît unchiul ei care nu se 
gîndește la sufletul, la năzu. 
înțele ei, la dorințele ei de 
viitor, cit și oamenii cu care 
a muncit ea, dintre care 
mulți au privit cu nepăsare 
felul cum se poartă, cum gîn
dește această fată de 17 ani, 
să se oprească o clipă și să 
reflecteze asupra acestui fapt, 
să-și înțeleagă partea lor de 
vină. Să-și înțeleagă răspun
derea socială și mai ales să 
caute să răscumpere această 
greșeală, intervenind la timp 
pentru prelntimpinarea pro
ducerii altora, intervenind 
pentru a o ajuta pe tînăra 
Florica să-și găsească un 
drum în viață demn de nu
mele de om.

Organizațiile U.T.M. pot 
trage din această întîmplare 
nefericită multe învățăminte 
în legătură cu grija pe care 
trebuie să o poarte tinerelor 
fete.

G. ZOLD

tre acești conducători merită 
a fi evidențiați tovarășii di
rectori Socol Ioan de Ia I.G.O. 
Hunedoara și Druker de la u- 
zina Victoria Călan.

Prin intensificarea muncii 
de recuperare a daunelor adu 
se avutului obștesc s-a ajuns 
ca regiunea Hunedoara să ai
bă recuperat un procent de 83 
la sută din valoarea prejudi
ciilor.

Toate acestea, întăresc con
vingerea oamenilor cinstiți că 
nici un infractor care a pre
judiciat avutul obștesc, nu va 
rămîne cu produsul infracțiu
nii, ci-I va restitui integral.

B. MARIANA
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interviu
— Și în ce privește activi

tatea practică a clubului, ce 
ne puteți spune?

—- Vă pot spune că de la 1 
februarie clubul Corvinul va 
avea 6 secții de performanță 
St anume: fotbal, prima e- 
chipă, juniori ți pitici, atle
tism, box, lupte, schi și volei.

— După cum am observat 
lipsesc echipele Corvinul II și 
cea de rugbi.

— Da, deoa-

Timp de două zile, 11—12
ianuarie a avut loc la Bucu
rești o ședință la care au par
ticipat secretari ai cluburilor 
sportive din țară. Ședința a 
fost convocată de Consiliul 
general ci ll.C.F.S. și a avut 
drept scop discutarea unor 
probleme legate de îmbună
tățirea continuă a mișcării 
sportive din țara noastră. La 
această ședință a participat 
șt tovarășul 
Munteanu carol 
secretarul clu
bului sportiv
Corvinul. L-am rugat să ne 
spună mai pe larg unele a- 
mănunte de la această ședin
ță.

— In urma ședinței de la 
București, a spus tovarășul 
Munteanu, cluburilor sportive 
le revin sarcini mari în ce 
privește sportul de perfor 
mantă. Ele trebuie să încea
pă o susținută muncă pe 
baze noi, forme mat dezvolta
te. Aceasta în ce privește ac. 
tivitatea practică cit și for. 
ma organizatorică. Astfel de 
la 1 februarie toate clu
burile vor trece la o formă 
superioară dc activitate, adi
că la gospodăria chibzuită. A- 
ceastă măsură va stimula Și 
mal mult activitatea compe- 
iițională.

PE TEME B8TUSLE tul categoriei B 
la rugbi pe 

acest an va avea o nouă for
mă de desfășurare, echipa 
noastră va juca în regiune 
unde dacă va avea o compor
tare mai bună se va califica 
pentru faza următoare. In ce 
privește echipa Corvinul II a- 
ceasta activează în campio
natul regional și conform sar
cinilor primite de la forurile 
superioare cluburile vor re
nunța la echipele orășenești 
șt regionale, ocupîndu.se așa 
cum este și firesc de sportul 
de performanță.

Sîntem convinși că măsu
rile luate de U.C.F.S. vor du
ce la înviorarea sportului de 
performanță din orașul nos. 
tru.

Cupa campionilor europeni la baschet masculin
Ieri s-a desfășurat in sala 

Floreasca din București în
tilnirea de baschet între for
mația sovietică Dinamo din 
Tbilisi și campioana țării noa. 
stre, echipa Casa Centrală a 
Armatei. Această partidă a 
contat în turul II al Cupei

campioniior europeni la bas
chet masculin ediția 1959 — 
1960.

In jocul de ieri, după o par
tidă de foarte bun nivel teh
nic, victoria a revenit echipei 
C.C.A. cu scorul de 87 — 83, 
după prelungiri.

Pregătirile echipei noastre
Fotbaliștii echipei Corvinul 

au început antrenamentele. 
Deocamdată antrenamentele 
se desfășoară în sală, punîn- 
duse accent pe icrdițla flei
că șl se lucrează mai mult pe 
execuții tehnice cu balonul.

Pînă acum au avut loc pa
tru antrenamente la care au 
participat jucătorii: Nicules- 
cu I, Nebela, Radu, Niculescu 
II, Nacu, Popescu, Molnar, 
Coiclu, Balint, Tătaru, Stăni.

Cursul de arbitri
La comitetul orășenesc U.C. 

F.S. a avut loc vineri 15 ia
nuarie o ședință în care s-a 
discutat problema deschiderii 
cursurilor de arbitrii. S-a ho- 
tărît ca să se deschidă cursu
ri pentru arbitrii de rolei, 
baschet, box, lupte, tenis de 
masă și fotbal.

Comitetul orășenesc U.C. 
F.S. a hotărît deschiderea 
cursurilor în ziua de 2 febru
arie. Pentru completarea lo
curilor se mai primesc înscri. 
erl pînă pe ziua de 25 ianua
rie.

întreceri de schi
Ieri au Început probele 

schi din cadrul Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, faza 
pe colectiv. Au participat ti
neri din secțiile construcții 
metalice și atelierul mecanic.

întrecerile vor continua în 
cursul săptămînli acesteia.

de

Anton, Zapls, Ra- 
Gavrîlis, Oprea,

lă, Pîrvu,
dr. Tudor,
Gavrilă, Matei. De la antre
namente a lipsit motivat Pop, 
care urmează să sosească zi
lele acestea.

Pentru coordonarea mai bu-

nă a antrenamentelor, antre
norul Iile Savu a împărțit lo
tul în două echipe. Pe măsu
ră ce timpul va fl mai favo
rabil, antrenamentele vor 
continua în aer Jiber, pentru 
jocurile amicale dintre care 
amintim că spre sfîrșitul lu
nii februarie, mal precis la 
21 februarie. Corvinul va juca 
în compania echipei Petrolul 
ploiești.

Sportivii hunedoreni
victorioși

Echipa de volei Corvinul 
Hunedoara a susținut la 
Brad un joc 
pania echipei 
litate.

Confirmînd 
jucătorii hunedoreni au cîș. 
tigat întilnirea cu scorul 3—1 
(15—1, 15—11, 9—15, 15—1)

După cum se poate vedea 
și din scorurile înregistrate in 
seturi hunedorenii, în seturile

la Brad
susținut 

amical în com- 
Aurul din loca-

buna pregătire

1 și 4, au cîștigat detașat de
oarece au întrebuințat forma- 
ția de bază. In celelalte se. 
turi au fost utilizați jucători 
de rezervă 
ta, Ignut) 
facție.

Echipa Corvinul a aliniat 
următoarea formație : Păuno. 
iu, lacob, Crișan, Stoianov, 
Bartoș, Herban.

Handbal în 7
0 victorie

Simbătă s-a disputat la 
București întilnirea de hand
bal in 7 dintre echipele Di
namo București și Dulcla Fra
ga contînd pentru semifinale
le Cupei Campionilor Euro
peni. Cum era și de așteptat 
întilnirea a fost foarte dispu
tată și a entuziasmat spec
tatorii din sala Flcreasca 

care au participat în număr 
record.

Victoria a revenit bucureș-

(lordănescu, Man. 
care au dat satis-

Tenisul de masă, acest mi
nunat sport cu paleta, este îm
brățișat de tot mai mulți ti
neri.

Spartachladele de lamă la 
tenis de masă devin tot mai 
interesante, cuprind tot mai 
mulți partlcipanți. Spre bucu
ria noastră aproape toate co
lectivele sportive din oraș șl- 
au organizat secții de tenis de 
masă și majoritatea echipelor 
au participat cu regularitate 
la toate concursurile organiza
te pe plan local.

Echipele de tenis de masă 
care s.au evdiențiat în anul 
care a trecut au fost Șantierul 
XV D.R.Q.M., Siderurgia, Clu
bul sportiv Corvinul și Știința. 
Celelalte colective însă au ac
tivat sporadic și insuficient 
pregătite.

Cel mai buni jucători al 
anului, pe 1959, apreciem că 
au fost tinerii juniori al clu
bului Corvinul, ucenicii Poto- 
peanu Atanasie și Hrlstus lor. 
gus (Goghi) care au cîștigat 
campionatul republican faza 
de regiune, pe echipe pe anul 
1959. Dacă în anul trecut am 
făcut pași apreciabili pe calea' 
promovării și organizării teni
sului de masă din orașul nos-

PERSPECTIVE
tru, să vedem care ne sint 
perspectivele pe anul 1960.

De la început apreciem că 
s-au pus baze noi și puiernue 
pentru desfășurarea mai or
ganizată a tenisului de masă. 
Dacă ne aruncăm o privire 
numai la baza materială cre
ată constatăm că în anul tre
cut nu aveam decit o masă la 
clubul Corvinul, o masă la Si
derurgia, o masă la asociația 
Corvinul; Știința nu avea 
masă. La această oră însă ba 
za materială s-a întărit. Side
rurgia și-a cumpărat o masă 
nouă, Știința de asemenea, 
clubul două mese noi, iar a- 
sociația Corvinul șl-a confec
ționat șapte mese. JDacă ne 
uităm peste calendarele spor
tive pe I960 ale asociațiilor, 
observăm că asociația Corvi
nul și.a programat un campi
onat intersecții cu fază finală 
pe asociație pentru desemna
rea echipei campioane pe 
i960.

In scopul unui antrenament 
mai metodic asociația Corvi
nul șl-a propus să instaleze în 
sala de gimnastică, la stadion

patru mese la care jucătorii 
asociației Corvinul să se antre
neze in comun cu cei de la 
club în fiecare luni, miercuri 
șl vineri, între orele 16—18.

Asociația Siderurgia șl-a 
propus să antreneze în sparta- 
chiada de iarnă la tenis du 
masă aproape 300 de tineri 
ucenici. Și asociația Știința 
și a organizat o sală de joc 
unde pionierii își încearcă pri
mele emoții în întrecerile pe 
clase, nemai vorbind de sala 
de tenis de masă a școlii pro
fesionale, care pînă în pre, 
zent s-a dovedit cel mal orga
nizat centru de antrenament 
din oraș.

Cea mai bogată activitate 
pe 1960 însă se prevede la clu
bul sportiv Gorvinul. Secția 
1:1 propune să se pregătească 
cu multă seriozitate pentru a 
cîștiga cel puțin două titluri 
de campioană regională și 
toate titlurile pe oraș. Oare va 
fl posibil acest lucru Noi sln. 
tem convinși că da, dacă vor 
merge pe drumul bun pe care 
au pornit acum la început de 
an. 4

Echlpa Corvinul figurează 
printre cele opt echipe înscri
se, angrenate în campionatul 
regional de tenis de masă. Cu 
această ocazie amintim publi
cului amator că în acest an 
vom vedea evaluînd în orașul 
nostru toate echipele mai bu
ne ale regiunii noastre.

Pentru amatorii tenisului de 
masă mai amintim că condu-, 
cerea clubului a intervenit pe 
lingă Federația Romînă de 
tenis de masă să organizeze în 
acest an o fază de zonă la Hu
nedoara și tot la Hunedoara 
să se organizeze un joc de
monstrativ de antrenament cu 
participarea lotului republi
can.

Aceasta este un fapt pozitiv 
și felicităm călduros conduce
rea clubului pentru această 
minunată inițiativă.

După cum vedem anul aces. 
ta orașul nostru va găzdui 
multe competiții interesante. 
Aceasta constituie un mare a- 
jutor pentru jucătorii noștri' 
de tenis de masă de la toate 
categoriile precum și pentru 
publicul 
de mulți 
mare în 
sport.

de prestigiu
tenllor cu scorul de 23—22 
califtcîndu-se astfel pentru 
semifinalele Cupei Campioni
lor Europeni unde dinamovîș- 
til bucureștenl vor 
dutabila echipă 
P.U.C Paris.

Clștigînd această 
dinamoviștii bucureșteni au 
confirmat că formează o 
chlpă omogenă bine pregăti
tă din punct de vedere tehnic 
și tactic fapt care face ca să 
ocupe pe merit un loc frun
taș în handbalul european. 
Dinamoviștii au alcătuit for
mația din următorul lot: 
Redl (Ilie) — Ivănescu, Hnat 
Kovaci, Bădulescu, M. Cos- 
tache I, M. Custache II, Fo, 
peecu, Tănăsescu, Ristoiu, 
Zlchell, Crăciun, Martin.

întilnirea a fost condusă de 
arbitrul principal H. Glago™ 
(R. D. Germană).

înttlni re- 
franceeă

țnt Unire

nostru care așteaptă 
ani o întîlnlre mal 
această ramură de

* LA „ZIMNY STADION" 
din Praga, Jn prezența a pes
te 14.000 de spectatori, echi
pa olimpică de hochei pe 
gheață a R. Cehoslovace a 
susținut un nou joc de veri
ficare In compania echipei 
anglo-canadiene „Brighton 
Tigers". Hochelștll cehoslo
vaci au terminat învingători 
cu scorul de 7—1 (3—0: 3—0; 
i-n.

* MARELE MAESTRU SO- 
VIETIO Alexandr Kotov, care 
se află în prezent In Suedia, 
a dat In orașul Goteborg un 
simultan de șah la 32 de me
se. Kotov a cîștigat 26 de 
partide, a remizat 4 și a 
pierdut două.
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