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SPORIREA
PRODUCȚIEI

DE LAMINATE

PRIN FOLOSIREA INTENSIVĂ A CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A ADRESATELOR

In 23 de zile
Obiectivul principal al în

trecerii ce o desfășoară bri
găzile de furnaliști îl con
stituie folosirea integrală și 
cu maximum de randament 
a capacității de producție a 
agregatelor. Aceasta face ca 
indicii de utilizare să Pe îm
bunătățiți iar producția de 
fontă să crească în perioada 
1—23 ianuarie, la secția I-a 
cu 9G0 tone, iar la secția II-a 
cu 1.045 tone. Topitorii 
din brigăzile conduse de Chi- 
roșca loan de la furnalul 1, 
Uțiu Alexandru de la furna
lul <3. Cîndea losif de la fur
nalul 4 și alții s-au dovedit 
și de data aceasta a fi cei

mai harnici, realizînd sporu
rile de producție cele mai 
mari. La agregatele noi, e- 
chipele prim topitorilor Ola
rii Alexandru și Comșa Ale
xandru ce deservesc furnalul 
5 și cele conduse de Tufiș 
Gheorghe șl Lipșa Petru de 
la furnalul 6 se mențin între 
fruntașele întrecerii.

La ofeiărla Martin I

maltantin a elaborat cu 9,1 
mult oțel, urmată de a lui 
Nojogan Alexandru și Topor 
Loghin cu 4,2 la sută.

Pe secție planul a fost 
pășit cu 804 tone.

Un rezultat record

de-

ia-

HUNEDORENE
* Ieri la orele 11 a avut loc 
cadrul clubului „Alexandru

Sahia“ conferința tovarășului 
Jack Butaru, critic de arta, 
cu tema: „Maeștrii pic
turii romtnești contemporane" 
Cu această ocazie cercul de 
artă plastică din localitate a 
organizat o expoziție cu iu. 
crări ale tinerelor talente hu. 
nedorene.

* Teatrul de stat din Sibiu 
va prezenta in orașul nostru 
în zilele de 30 și 31 ianuarie 
orele 18 și 21 piesa „Suflete 
tari" de Camil Petrescu

* Cinematograful „Victoria" 
din localitate prezintă în peri, 
oada 24 — 28 ianuarie filmul 
„Căsnicia dr. Lorenz".

» La clubul nou „Alexandru 
Sahia" rulează în fiecare joi 
șt vineri, intre orele 18 și 20, 
filme documentare pentru oa
menii muncii din orașul nos
tru.

* In sala clubului Filimon 
Strbu din O.T. au avut loc în 
ultima săptămînă următoarele 
manifestații culturale: marți 
19 ianuarie, o seară literară 
închinată poeziei progresiste 
contemporane ; joi 21 ianuarie 
in cadrul Joii de tineret s-a 
ținut un schimb de experiență 
despre metodele de muncă ale 
brigăzii Weber Andrei: vineri 
22 ianuarie un concurs ghici- 
toare cu tema : „Curiozități 
științifice".

* In după-amiaza zi ei de lg 
Ianuarie a avut loc la școala 
medie din O.M. o adunare fes
tivă în cadrul căreia s.a înmt- 
nat drapelul de fruntaș celei 
mai bune organizații U.T.M. 
pe școală. S-a prezentat cu a- 
ceastă ocazie referatul „A în
văța înseamnă aJți iubi pa
tria". Drapelul a fost decernat 
organizației din clasa a Xl-a.

întrecerea oțelarilor conti
nuă să fie bogată în roade. 
Topitorii conduși de comunis. 
tul Forțu Petru, maistrul șar. 
jelor rapide de acum cițlva 
ani, au început să se afirme 
din nou, să-1 întreacă pe cei
lalți. In dimineața zilei de 23 
Ianuarie brigada lui realiza
se cu 10,2 procente mai mult 
oțel peste angajament, cea a 
lui Ilea Gheorghe cu 6.7 
și a iul Marișca Partenle cu 4,8 
la sută. Topitorii de la cup
torul II sînt fruntașii secției, 
fn ordinea realizărilor, după 
cei de la cuptorul nr. 2, se 
mențin cei de la cuptorul 3, 
Brigada lui Mogonea Cons-

In dimineața zilei de 23 
nuarie colectivul de muncă al 
laminorului de 800 mm. a tre
cut prin valțul agregatului 
cea de.a 1.640-a tonă de oțel 
laminat. Aceasta este cantita
tea pe care el a produs-o pes
te plan. Un rezultat record, 
ceea ce înseamnă că peste 
cantitatea zilnică de producție 
s a laminat în medie în fie- 

. care zi cu 
mult oțel, 
ține celor 
laminatori,
în egală măsură, 
rilor ce alcătuiesc 
tovarășului inginer Păcuraru 
Eugen, le revine cea mai ma
re parte de contribuție. El 
și-au depășit planul cu 809 
tone, iar cei conduși de Trlfu 
losif cu 460 tone.

65—69 tone mai 
Rezultatul apar. 

trei schimburi de 
bineînțeles, nu 

Lamlnato- 
schimbul

Plenara partidului din 
decembrie anul trecut tra
sează sarcini deosebit de im
portante laminatorilor. Spo
rirea producției de laminate 
se pune ca o problemă de 
rangul întîi pentru combi
natul siderurgic din Hune
doara. Aici au tost puse în 
luncțiune două laminoare 
moderne de înaltă producti
vitate de 
națională 
cantități 
laminate.

In anul 
minatorii au realizat 
succese importante. 
Față de producția 
planificată au fost 

produse în plus zeci 
mil de tone de lami
nate. Colectivul lamino
rului de 800 mm. a dovedit 
cu prisosință că există re
zerve îndemnate pentru spo
rirea producției și produc
tivității muncii. Mobilizarea 
masei de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din această sec
ție la lupta pentru îmbună
tățirea permanentă a proce
sului de producție, organiza
rea lui judicioasă și îmbună
tățirea indicilor de utilizare a 
laminorului au dus la reali
zarea planului de producție 
pe 1959 în proporție de 
107,25 la sută. Productivita
tea muncii în cadrul secției 
a sporit cu 6,37 la sută față 
de cea planificată ; rebutul 
a fost redus cu 10,2 la sută 
și prin efortul întregului co
lectiv s-a realizat 1.837.000 
lei economii. Comuniștii din 
secție: Ilea Iordan, lamina
tor șef, Baidan Petru, mane- 
vrant principal, Bairas Ia-

la care economia 
așteaptă 

sporite de

trecut, la- [ordinea]

ni», llașcu Gheorghe, lami
natori, Marilă Pavel fochist, 
Ciuciu Ioan macaragiu, au 
fost tot timpul animatorii u- 
nei însuflețite întreceri socia
liste. In ramura laminoare 
experiența acestui colectiv 
merită să fie studiată și îm
părtășită și celorlalte colec
tive.

Planul de producție pe a- 
tiul acesta prevede sarcini 

sporite pentru laml- 
X. natori. Folosirea mai 

intensivă a agrega
telor, valorifica
rea mai multor re
zerve interne,

r stituie surse impor
tante pentru spori

rea producției și produc
tivității muncii, 
aceste posibilități, 
vele celor trei

con-

Studiind 
colecti- 

laminoa- 
re s-au angajat să producă 

danul anual 25.000

IN CURIND LA A TREIA BATERIE —
PRIMA ȘARJA DE COCS

De la jumătatea 
lunii noiembrie a- 
nul trecut, cuptoa, 
rele celei de-a treia 
baterii de cocsifica. 
re sînt supuse unor 
serioase „exame
ne", ultimele, de 
alt fel, pentru pro
movarea lor în rin. 
dul agregatelor 
productive. De a- 
tunci s-a aprins fo
cul și tot de atunci 
fiecare cuptor e 
supravegheat fără 
repaus. Grija cea 
mai mare pentru a- 
ceastă perioadă es
te controlul și ur
mărirea temperatu_ 
rit și a dilatării 
cuptoarelor. Maiș
trii Brezovan Vio
rel, Herban Gheor
ghe, încălzitorii 
Grafenstein Dăni- 
lă, Scarlat Florea, 
Kovacs Alexandru 
și alții pot fi găsiți 
în jurul cuptoare
lor zi și noapte. Cu 
ajutorul experien. 
ței acumulate, la 
celelalte baterii, ei 
reușesc să descope. 
re la vreme fie
care „secret" ca-

re, neobservat, ar 
putea produce 
strangulări In acest 
proces de încălzire. 
Dar ei nu sînt sin
gurii care iau par
te și poartă răspun. 
dere acestei munci 
— ultima fază de 
pregătire a bateriei 
pentru punerea el 
în exploatare.

Alături de mun
citori și maiștri

preinttmpine și sil 
le evite. Așa se fa
ce că In decursul 
celor două luni fiu. 
xul ascendent de 
încălzire a cuptoa
relor n.a cunoscut 
decît două opriri. Și 
atunci clnd s.a pus 
o astfel de proble
mă, nici inginerii, 
nici muncitorii 
s-au despărțit 
cuptoare.

este un colectiv de 
ingineri tineri și 
entuziaști: David 

Vladimir, Gherghei 
Cornel, Pavel Ghe
orghe și alții, cu 
sfaturi și exemplu 
personal ii sprijină 
pe muncitori la fie. 
care obstacol.

In decursul celor 
două luni de încăl
zire, pentru a se 
putea ajunge la li
mita maximă de 
temperatură a ba
teriei muncitorii 
și inginerii de aici 
au trăit și ctteva e. 
moții. Dar oamenii 
au învățat să le

nu 
de

In legătură 
desfășurarea proce. 
sului de încălzire a 
bateriei a treia de 
cocsificare tovară
șul inginer Pavel 
Gheorghe, șeful ad 
junct al secției ba
terii, ne-a inform
at:

— Au trecut mat 
bine de două luni, 
de clnd s-a aprins 
focul. E 0 perioadă 
în care am avut de 
înfruntat destule 
greutăți, firești pen 
tru punerea unui 
agregat nou in ex
ploatare. Prin felul 
cum oamenii au

CU

Știut să muncească 
însă șt cum ei simt 
răspunderea ce le-a 
fost dată de către 
partid, procesul de 
încălzire s-a înca
drat în grafic, tre- 
cînduse astfel pes. 
te punctele critice. 

. Regimul de tempe.
ratură a ajuns la 
650 grade. Putem 
spune că am trecut 
peste punctele cri
tice ale regimului 
de temperatură. De 
acum urmează în
călzirea definitivă. 
Greutăți ma! aveW 
Ne lipsesc și acum 
unele manometre, 
supape, robineți 
pentru armătura de 
încălzire cu gaz de 
cocs. Aceasta ar fi 
o problemă care va 
fi rezolvată în cu. 
rînd, după care noi 
vom putea trece ia 
limita superioară 
de încălzire și apoi 
la pregătirea primei 
șarje de cocs în 
cuptoarele bateriei 
a treia.

I. GARAI ACU

peste planul 
tone blumuri, țagle și lami
nate finite.

Laminatorii 
că au înțeles pe deplin sar
cina trasată de partid : „Este 
o datorie de onoare a lami- 
noriștilor de a asigura pre
lucrarea producției de otel 
prevăzută, dînd industriei 
constructoare de mașini, con
strucțiilor și celorlalte ra
muri ale economiei națio
nale cantitățile, sortimentele 
și calitățile de laminate ne
cesare”. Succesele dobîndite 
in primele săptămîni din a- 
cest an arată că sarcinile 
planificate sînt pe măsura 
posibilităților fiecărei secții. 
Colectivul laminorului de 803 
mm. a și realizat peste plan 
în cele două decade din a- 
ceastă lună 
nate iar cel de la blaming 
1.631 tone.

Pe lingă aceste 
mai există și unele lipsuri 
care împiedică desfășurarea 
ritmică a procesului de pro
ducție. Ritmicitatea în reali
zarea planului zilnic, în ast
fel de condiții nu poate ti 
asigurată. In’mai multe zile 
la rind blumingul are stațio
nări, ore întregi, din lipsă de 
lingouri calde. Capacitatea 
cuptoarelor adinei nu este

dau dovadă

1.406 tone lami-

succese

(Continuări tn pag. li).

CONSTANTIN 
VASILACHE 
la Hunedoara

Timp de trei zile, colecti
vul grupului de laminoare 
Peștiș a avut în mijlocul său 
pe cunoscutul strungar de la 
uzinele metalurgice din Tir- 
goviște, Constantin Vasila- 
che, Erou al Muncii Socia
liste. Oaspetele a împărtășit 
din bogata sa experiență 
muncitorilor de la strungărla 
de cilindrii. Aici la unul din 
cele mai mari strunguri a 
demonstrat practic unele din 
metodele sale de strungire 
intensivă pe suprafețe neufil- 
forme. Demonstrația s-a tă
cut asupra cîtorva cilindrii 
pentru laminorul de 650 în 
greutate de 8.000 kg. fiecare.

înainte vreme un astfel de 
cilindru se degroseșa în cca. 
48 de ore. Renumitul strun
gar a demonstrat că acest 
timp poate II reda».
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1OO de ani CURS PENTRU LAMINATORI
DE LA NAȘTEREA LUI A. P. CEHOV

ț ■ Cu 100 de ani in urmă în.
> tr..o epocă de grele încercări
; sociale o nouă stea literară

răsare pe pămîntui Rusiei 
; exploatate, stea a cărei lu-
, mină va călăuzi năzuințele
> și visurile unui popor asu-
“ prii — scriitorul A. P. Cehov.
■ Nepot de țăran iobag, fiu 
; de mic negustor, a trăit toa- 
: tu viața in mijlocul oameni- 
’ lor simpli, aparent neînsem- 
r nați, ale căror calități sufle.. 
; iești insă i-au servit ca mij-

loc de inspirație in operele
■ sale.

Cehov și-a început actioi- 
'■ tatea încă din anii studenți

ei. Cu mari sacrificii a reușit 
' să termine facultatea de me. 

dicină de la Moscova Acti- 
! vit.atea literară și-a începu. 

t.o in această perioadă sub

influența mișcării revoluțio
nare care sc dezvoltă în Ru
sia, Dragostea nemărginită 
față de poporul său, ura îm
potriva odioasei exploatări, 
năzuințele spre un viitor mai 
luminos l-au îndemnat pe sen 
itprul A. P. Cehov să lase 
pagini de o frumusețe nemu
ritoare în literatura rusă 
și mondială. Autorul schițe
lor și nuvelelor pătrunse de 
un sentiment de tandră duio
șie, bunătate și simplitate, 
sliit mărturiile dragostei pen. 
tru omul înaintat din vre. 
mea sa Dar și tabloul trist 
al vieții bazata pe exploata
re a fost arătat in literatură 
in mod necruțător.

Ca autor dramatic
pătruns de ideea că munca 
este singurul adevăr al fru.

este

museții omenești. Piesele sa. > 
le „Trei surori", „Livada cu c 
vișini", „Pescărușul" stnt a- S 
devărate capodopere ale dra. ? 
maturgiei clasice ruse. A. P. > 
Cehov a contribuit prin ope- z 
rele sale la dezvoltarea lite
raturii democrate în Rusia, d 
A influențat apoi operele 
scriitorilor progresiști C. Ber. / 
nard Schaw s-a inspirat în p 
piesa sa: „Casa unde se r 
zdrobesc inimile" după piesa £ 
..Trei surori" a lut Cehov. s

Autorul splendidelor nuve- £ 
le „Zvăpăiata", „Logodnica ', ? 
..Dușmanii“ și a capodopere, i 
lor dramatice s-a stins din ? 
viață numai in virstă de 44 i 
de ani. Dar opera sa a ră- > 
mas ca un simbol al dragos. i 
tei nemărginite pentru fru- > 
mos, dreptate șî om. <

Sporirea producției de laminate
(Urmare din pag. 1) 

îolosită rațional pe baza li
nei minuțioase organizări 
procesului de produc.ie. 
există deficiențe și in

: ie
■ mai 

.inie
• care 

timpului- de încălzire a lin 
golirilor pentru laminare. Tot
odată trebuie acordată o a- 

- t-*nțîc deosebită aprovizimiă- 
i ii Cuptoarelor adinei cu lin
gouri ia- o temperatură cit 
mai ridicată, in!ăturindu-se 
pentru aceasta deficiențele 
de transport și cele existen- 

' te în procesul de dezbatere 
a lingouri lor in hala de 
r«j-

Colectivul 
’ litcă nu'și-a 

tuia tărie hotărîrea de a în
deplini zilnic planul de pro 
dticție. O cauză principală 
este și aceea că se pierde 
timp prețios cu opririle ac 
cidentale. Numai în cele 
c'ouă decade din această Li
nă s ău înregistrat aproape 
100 ore opriri accidentale 
Grija pentru buna întreține 
re a utilajului trebuie să con
stituie de acum inainte nreo-

a 
Aici . 
ceea 
celui 

ter

Șl
privește folosirea
I optmi regim

ia cuptoare, deficiență 
provoacă prelungirea 

a u lui -

laminorului 
atirmat cu

fi

stri-

650 
des-

Inițiativa tinerilor
Văzînd mărețele saremi 

ce-i stau in față și dîndu-și 
seama ele rolul . important 
pe care-1 are în producerea 
unui metal de pună cali
tate, tineretul din cadrul sec
ției laboratorul centrai a luat 
zilele trecute laboratorul 
fabricii de aglomerare sub 
patronajul său. Odată 
trecerea acestui sector
patronajul tinerilor, munca 
a luat un nou avînt, cu a- 
devăraf tineresc.

In Iruntea tineretului de 
aici, se află inginera Iștoc 
Valentina candidată de par
tid'----- -- ----------- r
dc 
tic 
lor.
cu 
toți 
Iosif, 
Eeaterina

cu 
sub

care se oreocupâ intens 
ridicarea nivelului poli- 
și profesional al tineri- 
Alături de ea, muncesc, 

mult entuziasm și rîvnă 
ceilalți tineri ca, Vaida 

Kok-’și Sahia, Danda
i alții.
ȘTEF RBMUS 
ce»sp«nd*fit

cuparea de seamă a înJregu 
lui colectiv.

Sub conducerea organiza 
fiilor de partid,’cele două co
mitete sindicale din cadrul 
grupului de laminoare Peș- 
tiș trebuie să treacă de în
dată la organizarea temei
nică a întrecerii socialiste pe 
fiecare schimb de laminaturi. 
Aceasta va duce cu siguraii 
ță la mobilizarea întregului 
colectiv . pentru valorificarea 
imenselor rezerve de care 
dispun noile agregate, cum 
sînt blumingul și laminorul 
de profile mijlocii.

C. ILIESCl

Fapte de început
Colectivul secției desulfurare 

a pășit pragul anului 1960 
cu hotărîrea fermă de a-și 
îndeplini cu cinste sarci
nile ce le revin. Aceasta a 
și început să se concretize
ze. Datorită muncii depuse 
de întregul colectiv din rîn- 
dul căruia se evidențiază 
operatorii Constantin Du
mitru, Părău N., Mihalache 
Gh., Barbu E., Radu A. și 
Turcu Petru, planul de pro
ducție a fost îndeplinit pe 
perioada 1—19 ianuarie în 
proporție de 103 la sută.

GRHFF LUDOVIC 
corespondent

In jurul meselor s-au gru
pat lamlnatorii de la lamino
rul 800. Oameni încărunțiți dă 
noianul anilor și-al greutății®!- 
din trecut, alături de cei ti
neri, discută unele probleme 
specifice producției de lami
nate. Pe tablă a rămas un e. 
xercițiu de matematici scris 
Cu multă meticulozitate de 
mina unui fuma list cu o oră 
înainte. Macaragistul fruntaș 
Ciuclu Ioan ce deservește ma
caralele cuptoarelor adinei 
privește cu atenție cifrele de 
pe tablă așezate într-o ordine 
prfectă, iar secretarul organi
zației de partid împarte rechi
zite fiecăruia.

întregul schimb de munci
tori laminatori împreună cu 
inginerii au început cursurile 
cu specialitatea laminoare, in 
cadrul învățămintului pentru 
laminatori se predau lecții 
tehnice specifice secției ce au 
rol in dezvoltarea nivelului 
profesional contribuind astfel 
la realizarea și depășirea sar-

cinîlor de plan. Lecțiile cu ca
racter politic și ideologic și de 
cultură generală au menirea 
dC a îmbogăți complexul inte
lectual al omului de tip nou.

O liniște emoționantă a cu
prins întreaga sală. Inginerul 
Plrvu a luat cuvintul cu oca
zia deschiderii cursului arătînd 
aportul acestuia țn formarea 
șt dezvoltarea Iaminatorilor. 
Cursurile au început apoi prin 
expunerea tovarășului secre
tar al comitetului orășenesc 
de partid Frankfurt Tiberiu 
cu tema : „P.M.R. forța condu
cătoare in R.P.R.“ Pe fețele 
tuturor se putea observa aten
ția încordată și interesul ma. 
nifestat pentru tema lecției. 
Fruntași ca Rea Iordan, Ta 
mas Franclsc, Ilașcu Gheorghe 
își făceau însemnări aseme
nea unor elevi sîrguincioși.

In pauză se fac comentarii 
în grupuri pe marginea lecției 
predate. Lecția care urmează 
este de spcialitate și va fi pre
dată de tînărul inginer Samoi- 
lescu.NOI COLECTIVE ÎN ÎNTRECERE

Răspunzînd sarcinilor rasate de plenara partidu- 
din decembrie 1959, colectivul grupului de contre- 7^

se

lui
lori tehnici de la laminorul ie 800 mm.‘a lansat o che
mare la întrecere către toate grupurile de controlori teh- 

Chemarea cuprinde obiective prin- 
‘ : preo-

reducerea rebutului și a declasatelor 
controlorilor 

colaborării 
I secției pe care 

vederea asigurării unei pro-

nici din combinat. (
cipale pentru desfășurarea întrecerii socialiste: 
cuparea pentru
sub procentul admis ; ridicarea calificării 
prin ciclul de lecții profesionale ; întărirea 
dintre 
acesta 
dticții de bună calitate.

Pînă în prezent au 
grupurile de control de 
i>50 și altele.

grupul de control și colectivul 
o deservește, în vederea asig

răspuns la această chemare 
la oțelăria nouă, laminorul de

ION DRAGANESCU 
corespondent voluntar

De diminea'a...
Nicolae e bun

Unii dintre tovarășii 
că 

superla-

„...Safta 
sudor, 
lui de muncă spun chiar 
ar fi demn de un 
tiv. £ săritor din cale afară 
și, de cină lucrează la furna
lele vechi, nimeni ntt-șl a- 
mintește de vreun refuz al 
lui atunci citid i s.au cerut 
eforturi suplimentare pentru, 
ca producția de fontă să nu 
sufere. Egoismul in muncă fi 
este complet străin. Iși ctfută 
cu pasiune tovarășii și nu se
da înapoi de la nici o acti
vitate practică, cind e vorba 
să fie pus în joc prestigiul 
colectivului iri "f 
mia muncește. Drumond v, 
preciază mult

dimineața zilei următoare. 
Pînă atunci ideile principale 
se vor cristaliza și portretul 
sudorzAui Safta Nicolae va fi 
scutit de șablon — dușmanul 
ce ne .paște la tot pasul.

pînă seara
...Vecinul meu e tare cum

secade. Ne vizităm cu regu
laritate și parcă o plăcere 
deosebită ne aruncă în vii
toarea unor discuții de fel Și 
fel; despre viață, despre în- 
îimplări cotidiene, filme,

Mai mult din obișnuință, 
pentru că nu-i puteam re- 
za nimfe, răspund „da" De 
altfel, sincer să fiu, îmi stlr- 
nise și o curiozitate irezisti
bilă.

Mă conduce tăcut pe scă
rile blocului 31 pînă sus la 
ultimul etaj. Ne deschise o 
fetiță blondă, drăguță, cu 
ochi intelfâenți. Să tot fi a- 
vut vreo 9—10 ani. înăuntru 
fetița ne cercetează curioasă 
în timp ce iși continuă acti
vitatea întreruptă. Mătura. 
In pat zăcea, cu fața în sus,

mijlocul că.
. ... :l a- 

și i se adre
sează cu încredere ori de cite 
ori se simte nevoia brațelor 
harnice, ori de cite ori e ne
cesară intervenția sudorului 
Safta..."

Ochii îmi fug mai departe 
în carnețel pe rindurile gră
bite ce par mai de grabă în 
exercițiul stenografie. Cifre... 
întîmplări.. metode, îmi trec, 
unele după altele, prin față 
aidoma Imaginilor de pe ban
da unui film cu desene ani
mate. Nu știu cu ce să încep, 
pentru că mă gîndesc și la 
economia de spațiu. Aș vrea 
să le înșirui pe toate. Tot
ceea ce cunosc despre sudo
rul acesta. Dar, eterna nod-

pcveste —- spațiu. Să
cu primele notițe? Să
. cu ultimele?... Hm. 

de stabilit.

stră
încep
încep
greu

Arunc carnețelul intr-un 
sertar amînVnd totul pentru.

PE TEME DE VIATA I
^«IlIHlIllllIfllQNIlIlIllllllllllllH
cărți etc. Discuția din seara 
aceasta insă m-a impresionat 
profund. Și, mai întli și iutii 
de toate m-a surprins.

— Vecine — îmi zice el 
după o scurtă și banală in
troducere — de cîți ani te 
am alături n-am auzit nici un 
scandal la dumneata. Pen
tru că știi... pereții stnt sub
țiri și...

— Și ăeta-ă tot necazul du- 
mttale?

— B«... dimpotrivă ! 
Atunai ?

— Alta-l vorba, 
cunoștințe, 
oamenii. Da~ să vezi...

Veciniei se opri un pic pe 
gtnduri apoi rtșa, pe 
taie, îmi aruncă o 
categorică ;

— Ai timp să vii 
pini la blocvg. alăturat; sau 
nu ?

Am niște 
Oameni ca toți.

neaștep- 
întrebare

ou mine

o femeie încă tînără. firavă, 
cu cearcăne in jurul ochilor 
Ce semănau nespus cu ai co
pilei. încercă să se ridice dar 
căzu înapoi pe spate cu ge
mete înghițite și cu fața cris
pată de durere. Ne privea așa 
cum putea din poziția aceas
ta orizontală.

— De aseară e în pat. Un 
lă-barbar a țintuit-o — ■ 

mutește vecinul. Soțul 
poartă tare urît cu 
au de mult a părăsii 
miciliul conjugal. Și 
prima dată. Ctnd pleacă de. 
La dlnsa se mută la sanatoriul 
de noapte al combinatului.

Insă dacă a ajuns plnă aci 
să-î deie cel puțin pace, sa 
n-o mai ehinule. Aș, dar ți-ai 
găsit?! Iert seară vine peste 
•dînsa cu încă doi prieteni, 
plus... țuica respectivă. Fe- 
yneia n.a avut încotro și i.a

mă
ei. Se 
din3a. 
și do_ 

! nu e

primit. Cind țuica și-a făcut 
efectul el s.a culcat. Priete. 
nii lui s au luat însă la cear
tă care degenera vizibil în 4 
scandal, lnspăimintată femeia 
l-a trezit, dar chiar în ace
eași clipă „prietenii11 au dis
părut pe ușă. Și, fără nici un 
motiv, a tăbărît pe dlnsa. Ia
tă J „opera de vitejie'1, aci în 
pat. Și aceasta nu este 
primul caz...

Fetița se apropiase de ca
păt Hui masă-si și cu mărgele 
de lacrimi în ochi mînglta 
obrazul, cutremurat de sufe
rință. Cu cit priveam mai a. 
tent acest tablou, cu atit 
mai multe săgeți îmi stră. 
pungeau inima. Scuturindu- 
mă ca șl cind ași fi vrut să 
mă descotorosesc de putrega
iul vechii concepții, despre 
femeie de acum 15—20 de 
ani — pe care îl întîlncști tot 
mat rar în societatea noastră 
— am scăpat o întrebare, 
mat. mult șoptită :

— Cine e ?...
— Safta Nicolae. E sudor 

pe la furnale el...

Am renunțat la portretul Pe 
care voiam să-l scriu a doua 
zi. Situațiile prin care trecu
sem de dimineață și ptiță sea
ra mi-au dictat aceasta.

Am renunțat la portret dar, 
tare mult aș vrea să particip 
la ședința tovărășească a co
legilor lui de muncă în care 
aceștia vor face cunoștință Și 
cu „cel de al doilea" Safta 
Nicolae. Nu cu cel de la uzi
nă, ci cu cel de acasă...

I. DANUȚTU
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Comitetul de secție și problemele producției PLANURILE ZLÂȘTENILOR
Cu un an in urma înde

plinirea planului de produc
ție era o problemă ce dădea 
mult de gîndit comitetului 
sindical și organizației de 
bază din secția Il-a tm- 
nale a comuinatului. Sarcini 
deosebite au revenit comite
tului sindical pentru mobi
lizarea întregii mase de mun
citori, ingineri și ’ tehnicieni 
pentru folosirea întregei ca
pacități de producție a fur
nalelor, pentru obținerea pro
ducției sporite de fontă în în
trecerea cu reșițenii.

Printre prin- _

teriale auxiliare. La banda de 
turnare au fost reduse simți
tor pierderile de producție 
(datorită stropilor șt urșilor 
de fontă) prin înlocuirea 
jghiaburilor și ridicarea stan
durilor de turnare. Prin 
troducerea oalelor de 80 
tone la furnalul 6 au fost 
cupe rate 1830 tone fontă.

Trebuie spus că la secția 
,II-a furnale, comitetul de 
secție — al cărui președinte 
este tovarășul Croitoresei 
Gheorghe — a reușit să pă
trundă mai adine în proble-

in- 
de 
re-

î i ni uu pi ui a—T 1 I
cipalete prob Ic-li* < * i • ■ I»
me de care s-a Uin Activitatea organizațiilor sindicalme
ocupat corni-—---------- '-----
tetul de secție au fost și con
tinuă să fie și acum folosirea 
cu maximum de randament 
a volumului util de producție 
al furnalelor, reducerea pier
derilor, respectarea graficului 
de descărcare, iar pentru rea
lizarea acestora, ridicarea ni- 

întrecerii
lizarea
velului
Pentru mai multă fontă, co
mitetul / '____
de organizația de partid. a; 
a jutat conducerea tehnică să

socialiste.

de secție îndrumat

•
 aplice o serie de măsuri cu 

caracter tehnic și organizato-
ric. A fost îmbunătățită acti
vitatea grupelor sindicale, și 
consfătuirile de producție. Iff 
cadrul acestora s-au dezbătut 
pe larg proveniența principa
lelor deficiențe de exploatare 
și s-au făcut propuneri con
crete de înlăturare a lor. 47 
de propuneri făcute de munci
tori, ingineri și tehnicieni au 
stat la baza planului de mă
suri tehnico-economice al sec
ției, măsuri care aii fost și 
aplicate. Astfel a fost înlătu
rată deraierea schipului la 
furnalul 6 și au fost rezolvate 
problemele ridicate de usca
rea rinelor cu gaz de cocs, 
care a dus la evitarea unor 
pierderi de producție, încadra- 

i. rea descărcărilor în grafio, 
reducerea consumului ae ma

mele tehnice ale secției. El a 
organizat și activizat colec
tivul de inovatori și a întoc
mit un plan tematic în acest 
sens, menit să rezolve une
le greutăți ce stăteau în fa
ța furnaliștilor în lupta pen
tru sporirea producției. Ca 
urmare, anul trecut la sec
ția Il-a furnale au fost apli
cate 15 inovații. S-au modi
ficat distribuitoarele de apă 
de la furnalul 5, a fost rea
lizat un aparat înregistrator 
la mașina de astupat șticul 
la furnalul nr. 5, s-a asigu
rat distribuirea mai buna a 
materialelor la nivelul de 
încărcare și altele.

Conducerea secției a 
măsuri pentru aplicarea pi 
cedeului de fabricare a K 
tei cu mangan scăzut, 
vederea îmbunătățirii il.w. 
celui de utilizare a furnale
lor. Comitetul de secție a 
sprijinit această acțiune. El 
a organizat ținerea unei 
conferințe pe această temă 
cu muncitorii, iar pentru 
stimularea întrecerii, a afi
șat : grafice cu rezultatele 
zilnice ale fiecărei brigăzi 
și comparații cu realizările 
furnaliștilor reșițeni.

Rezultatele sînt cunoscu
te; angajamentele au fost 
reînoite; planul anual a 
fost depășit cu 27.352 tone 
fontă, iar economiile depă
șesc cifra de 16 milioane lei.

Entuziasmul cu care au 
primit sarcinile de produc
ție pe anul acesta este do
vada cea mai elocventă că 
experiența bună de anul 
trecut se va îmbogăți și 
măi mult în anul 1960. A- 
ceasta constituie de altfel 
cheia primelor succese din 
acest an. In primele 19 zile 

ale lunii ianua- 
rie furnaliștii 

® secției a 
~~ au 

producă peste 
tone fontă.

— Dacă pînă 
mitetul de secție 
mai mult de problemele ‘ de 
bază ale producției — a 
spus tovarășul Croitorescu 
Gheorghe — în viitor, în 
fata noastră stă ca o pro
blemă primordială ridicarea 
la același nivel a muncii 
cultural-educative desfășu
rată în rîndtil furnaliștilor. 
Aceasta socotim că este o 
primă cerință.

reușit 
plan

Il-a
sa

600

co-acum
s-a ocupat

N-am să uit multă vreme 
atmosfera plină dc voioșie și 
însuflețire ce a domnit în ur
mă cu cîteva seri la căminul 
cultural din Zlaști. N.am să uit 
tocmai pentru că nu.mi aduc 
aminte să-t fi văzut vreodată 
pe zlășteni vorbind cu altta 
ardoare despre ceea ce au fă
cut ei plnă acum, și îndeo
sebi, despre ce anume vor fa
ce în noul an pentru întări
rea economico-organizatorică 
a întovărășirii lor care, as
tăzi. cuprinde întreaga subur. 
bie.

Mai iutii, participanții la «- 
dunarea generală pentru da
rea de seamă, dezbaterea pla
nului de producție pe anul 
în curs și alegerea noului co
mitet, au discutat aprins in 
jurul activității depuse în 
anul trecut. A reieșit astfel 
că, în urma obținerii unor 
producții sporite la hectar, 
intovărășiții au contractat și 
vlnduț statului 8.000 ‘ 
și 4.000 kg. porumb, 
și alte produse. O 
deosebită s.a acordat 
fondului de bază 
sftrșitul anului se cifra la su
ma de 10.550 lei. Majoritatea 
celor ce au luat cuvîntul însă 

s-au oprit mai ales asupra

kg. griu 
precum, 
atenție 
măririi 

care la

indi-

luat

Din rîndul spe
cialiștilor în re
pararea ciocane
lor pneumatice in 
combinat face 
parte șl IVîihuț Pe 
•tru din fotografia 

^alăturată.

lipsurilor ee au existat, crt- 
ticind comitetul de conducere 
pentru faptul că prea puțin 
s-a preocupat de organiza
rea muncii pe brigăzi, așa 
cum se făcuse de altfel în 
primăvară pentru faptul ca 
n-a acordat atenție suficientă 
bunei desfășurări a treieri șu
iul. Apoi, ei s-au frămlntat șl 
au chibzuit cum să smulgă în 
noul an pămlntului roade din 
cele mai bogate, cum să mă
rească fondul de bază, al in. 
tovărășirii. Astfel ei au stabi
lit să vindă statului în acest 
on pe bază de contract, 9A00 
kg. griu, 4.000 kg. porumb și 
2.000 kg. finețe, din care va
loarea a 3.000 kg. griu și 
3.000 kg. porumb va întregi 
fondul de bază existent.

- Din banii pe care ii a 
vem și din cei ce vor rezulta 
de pe urma valorificării aces
tor produse — spunea intovă- 
rășitul Suciu Mihai, să ne cum 
părăm o vîntwătoare de care 
avem foarte mare nevoie.

— Și o stropitoare pentru 
pomi și pentru legume și zar
zavaturi — a adăugat învăță
torul Ciucescu Stelian.

— Sînt de acord și cu vin. 
tiirătoarea, cu stropitoarea Și 
cu propunerea să ne reparăm 
și uneltele agricole existente 
— a intervenit întovărășitul 
Slmerla Nicolae. Pe mine mă 
frămîntă însă și un alt lucru. 
Cunoștințele pe care noi le 
căpătăm la cercul agrosco. 
tehnic cred că ar fi bine să le 
punem 
ințarea 
tal...

In practică prin infi
mul lot crperimen.

cite n.au discutat în...Dar
seara aceea Intovărășiții din 
Zlaști! Cite lucruri bune 
n.au pus ei la cale pentru ca 
întovărășirea lor să se întă
rească, pentru ca viața lor să 
devină mereu mai îmbelșu
gată !...

A. B.

Agitația vizuală este un 
mijloc puternic de mobiliza
re, organizare și educare a 
oamenilor muncii. De aceea 
ea trebuie să aibă un înalt 
conținut ideologic și politic, 
să însutlețească și să mobili
zeze oamenii muncii Ia în
făptuirea marilor sarcini ale 
construcției socialiste, să 
combată lipsurile și să de
maște acțiunile dușmănoase, 
să fie strîns legată de via
ța întreprinderii sau a ins
tituției respective, să fie o- 
perativă și actuală.

Materialele agitației vizu
ale trebuie să fie scrise cu 
litere simple, mari, citete, 
într-o limbă curată și în cu
lori vii și — principalul — 
să fie afișate în locurile cele 
mai frecventate : în întreprin
deri la porțile principale, la 
intrarea în hale, la căile de 
acces spre diferite sectoare 
de muncă.

Agitația vizuală trebuie să 
fie folosită de orice organiza
ție de partid, indiferent de 
locul unde își desfășoară ac
tivitatea. Formele agitației 
vizuale sînt nelimitate. In 
acest sens nu pot ti date re
țete valabile pentru toate lo
curile. lată cîteva din princi
palele forme ale agitației vi
zuale, care sînt folosite de 
cele mai multe organizații de 
partid.

FORMELE Șl
LOZINCA este o frază scur

tă care oglindește politica 
partidului față de o anumită 
problemă a vieții economice, 
politice sau sociale. Lozincile 
se împart în două categorii: 
lozinci cu caracter general și 
lozinci cu caracter local, con
cret, care sînt valabile pentru 
un anumit loc de muncă. In 
ambele cazuri textul lozincii 
trebuie să fie scurt, să deter
mine precis sarcina ce se pu
ne în față.

GRAFICUL este un desen 
în care cu ajutorul unor linii, 
imagini sau cifre, se arată 
mersul întrecerii socialiste, si
tuația îndeplinirii planului 
de producție și graficele pot 
fi de mai multe feluri. Un re
ușit model de grafic pe șan
tierul construcții civile dini 
Hunedoara este „Calendarul! 
lucrărilor". Pe acest grafic 
poate fi citit zi de zi termenul 
de predare a obiectivelor și 
zilele cîte au mai rămas pînă 
atunci. Indiferent, de forma: 
graficului, el trebuie să fie 
simplu, să conțină date exac
te și să fie completat la zi.

EXPOZIIIA este un mij
loc puternic de agitație vizu
ală. Expozițiile organizate

MIJLOACELE A6ITAȚIEI VIZUALE
FRENȚONI LAZAR 

activist al comitetului 
orășenesc P.M.R. Hunedoara

pînă acum în orașul nostru 
vpe teme industriale, au ilustrat 
creșterea nivelului economic 
al regiunii, a raionului și o4 
rașului în anii regimului 

. nostru democrat popular. Este

necesar ca odată cu deschi
derea expoziției să asigurăm 
și agitatori bine instruiți care 
să explice vizitatorilor conți
nutul și însemnătatea expona
telor.

PANOUL Șl TABLA DE 
ONOARE sînt m’jloace di 
popularizare a fruntașilor în 
muncă. Panoul se deosebește 
de tabla de onoare prin fap
tul că pe el se expun fotogra
fiile fruntașilor sub care se 
scrie pe scurt realizările lor. 
Tabla de onoare cuprinde nu
mele fruntașilor în muncă, a- 
rătîndu-se pentru fiecare în 

parte rezultatele obținute și 
metodele folosite de ei.

FOTOMONTAJUL repre
zintă o grupare de fotografii 
și desene in jurul unei teme 
din viața internă a țării noa
stre sau din viața internațio
nală. Teme pentru fotomonta
je pot fi multe ca de exemplu, 
dezvoltarea industrială a ță 
rii, creșterea nivelului de trai 
al oamenilor muncii din țara 
noastră, viața de mizerie a 
oamenilor muncii din țările 
capitaliste etc.

CARICATURA este un mij
loc eficace, pentru biciuirea 
deprinderilor moștenite de la 
burghezie, pentru combaterea 
lipsurilor etc. Ea poate fl a- 
îișată pe panouri în curtea 
întreprinderii, în săli, cluburi, 
colțuri roșii, etc. Este necesar 
ca orice caricatură să aibă o 
adresă. Ea nu trebuie să jig
nească ci să oglindească 
principala lipsă a aceluia că
ruia îi este adresată și să în
demne la lichidarea lipsurilor.

OGLINDA SECI IEI este 
un mijloc de agitație foarte 
operativ și cu mare eficaci
tate. Pe o tablă anume con
fecționată, așezată în secție 
sau sectar, se tree zilnic lu

crurile mai importante care 
s-au petrecut în viața secției. 
Această tablă este împărțită 
în două. Intr-o parte se trec 
faptele bune, iar în cealaltă 
se trec lipsurile.

Trebuie arătat că pe lingă 
mijloacele de agitație vizuală 
amintite, organizațiile de par
tid din orașul nostru folo
sesc cu mult succes și alte 
forme de agitație vizuală le
gate de posibilitățile locale. 
Astfel comitetul de partid de 
la C.S.H. popularizează frun
tașii prin „ALEEA FRUNTA
ȘILOR". Pe această alee 
portretele fruntașilor în pro
ducție sînt prezentate în ra
me înălțate, ca și panourile. 
Pe fiecare panou de o parte 
și de alta este prezentat por
tretul unui fruntaș, precizîn- 
du-se locul de muncă, meseria 
și realizările lui în producție. 
O altă formă a agitației vi
zuale pe care a folosit-o co
mitetul de partid a fost „RA- 
DIOTELEV1ZORUL". Păcat 
este însă că acest mij
loc eficace a fost dat uită

Datoria fiecărei organiza
ții de partid este să ridice ne
contenit nivelul politic și 
ideologic al agitației vizuale, 
să facă ca ea să contribuie 
intr-o măsură tot mal mare la 
mobilizarea oamenilor mun
cii pentru aplicarea hotărîri- 
lor partidului și guvernului,
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CONVORBIRE DE SEZON
Pasionații fot.

1 balului din ora- 
JWh nostru

J i început să de.
1 vină nerăbdă- 
. /or/. ?/er«o(?area 

•îtsVsCZ 1 o crescut și mat 
mu^ odată cu 

■taMSm începerea pre 
gătirilor fotba

liștilor de la Corvlnul. Pentru 
a afla noi vești privind pre. 
(lățirile fotbaliștilor primei 
noastre echipe, un colabora
tor al nostru a avut o con
vorbire cu antrenorul Ilie Sa- 
vu.

— Mai iutii v-am ruga să 
ne spuneți citeva cuvinte 
despre pregătirile pe care le 
faceți în momentul de față.

— Antrenamentele au înce
put din cauza timpului nefa
vorabil In sală și vor conti
nua aici pină spre sfirșitul 
lunii acesteia, cînd ele vor 
alterna trei in sală și trei 
în aer liber în fiecare Săplă- 
mină. De la începutul lunii fe
bruarie antrenamentele se 
vor dsfășura în aer liber

— Cum s.au desfășurat an
trenamentele în sală ?

— Am pus accent mai 
mult pe pregătirea fizică ge
nerală șl execuții tehnice 
jocul cu capul, amortizarea 
și preluarea balonului de la

SCRISOARE CĂTRE REDACȚIE
Sînt in Hunedoara din anul 

1557. Lucrez ca sudor, iar in 
1 impui liber practic boxul in 
cadrul clubului sportiv Corvi- 
nul, la categoria pană.

In curînd se va da startul 
întrecerilor din acest an la 
box. care vor avea ca fază fi-

P IE S ( I B II
* A luat sfîrșit turneul pen. 

tu Cupa orașului București la 
handbal in 7. Confirmînd ma
rile progrese înregistrate, echi
pele de băieți și fete ale Ca
pitalei au cîștigat ambele tro. 
tee puse in joc. In ultimele 
partide : București 1 — Pra- 
ga (feminin) li—5 și Bucu
rești 1 — H. G. Copenhaga 
(m&sculin) 21 — 12.

* Iată cîteva rezultate înre
gistrate in etapa de ieri a 
campionatului italian de fot
bal: ROMA — NAPOLI 3—0: 
Juventus — SAMPDORIA 
2—o: Palermo — Genoa 1- 1; 
-Milan — Spal 3—0 : Interna, 
zionale — Alessandria 3—1 : 
Atalanta — Bologna 3—0; 
Udlnesse Lanerossi 2--2 ; 
Padova — Lazio 2—0.

* Ieri in Franța a fost eta
pă de cupă. Iată citeva rezul
tate : Lyon — Sochaux 4—0; 
Lille — Valenciennes 2--0; 
Marseille — Alles 2—0: Se
dan — Troyes 3—1. 

semi înălțime — Și tactica 
jocului In atac. Cum noi 
vrem să cîștigăm și in depla
sare ne pregătim special pen
tru această tactică. Punctele 
se cîștigă numai prin atac i

— Este o măsură foarte 
bună. Pe cină primele jocuri 
de verificare ?

— Ne.am propus ca primul 
joc să aibă loc la Hunedoara 
în 7—8 februarie cu o echipă 
din campionatul regional, ui
mind să se stabilească parte
nerul de joc dintre C.F.R st. 
meria și Minerul Deva. Apoi 
mai avem perfectate jocuri 
cu Jiul Petroșani la 18 febru
arie pe terenul nostru și la 
25 februarie la Petroșani. Cu 
C.s. Craiova la 13 martie în 
deplasare și la 20 martie cu 
aceeași echipă la Hunedoara.

— Cum se prezintă în mo
mentul de față, lotul pe ca- 
re-l antrenați ?

— Sînt mulțumit. Jucătorii 
sînt disciplinați: în echipă 
este multă armonie și, în 
plus, trebuie să subliniez că 
jucătorii se antrenează cu 
multă voință îmbucurător 
este și faptul că. am reușit 
ca și rezervele, să fie la ace
lași grad de pregătire cu ti
tularii. Toate acestea mă fac 
să privesc cu încredere relua
rea campionat ului.

nală lupta pentru cucerirea ti
tlurilor de campioni republi
cani. Membrii secției de box 
a clubului nostru au început 
pregătirile în vederea viitoa
relor întîlniri sub conducerea 
tovarășului antrenor Gheor- 
ghe Lungu. Fiecare dintre noi 
emită sa se antreneze cit mai 
conștiincios, pentru a repre. 
zenta cu cinste culorile clubu. 
lui, pe siderurgiștii și cons
tructorii din Hunedoara. Prin 
succesele obținute în producție 
și sport vom fi recunoscători 
partidului și guvernului nos
tru care ne-au creat toate po
sibilitățile unei vieți libere Și 
fericite.

NICOLAE ICHIM 
membru al clubului sportiv 

Corvlnul

Și juniorii
încep pregătirile
Juniorii echipei Corvinul 

își vor începe pregătirile 
pentru campionatul de anul 
acesta — așa cum ne-a de
clarat antrenorul echipei Pă- 
trașcu Dumitru — la 31 ia
nuarie. Primul antrenament 
se va desfășura în aer liber.

Lotul este format din ace
iași jucat ri de anul trecut, 
cu singura modificare că au 
fost introduși trei jucători 
de la școală sportivă de ti
neret.

Sportivi romîni in inilinirlle inlernaîionaie
* In prima întâlnire din ca

drul turneului pe care-1 între, 
prinde în țara noastră, echipa 
de hochei pe gheață Spartak 
Brno, a jucat cu știința Cluj. 
Partida a avut loc pe pati
noarul artificial din București 
și a luat sfîrșit, după o luptă 
foarte disputată, cu victoria 
echipei cehoslovace cu scorul 
de 3—2 (2—0, 1—2, 0—0).

* In vederea partidelor cu 
reprezentativele de tenis de 
masă al R. P. Ungare (băieți 
și fete), componenții lotului 
republican al țării noastre au 
început pregătirile. Printre a- 
ceștia sint, A. Rozeanu, Ella 
Uonstantinescu. Maria Alex
andru, Geta Pitică, Covaci, 
Bottner, Pesch, Gavriiescu.

* La Melbourne a avut loc 
tragerea ia sorți a primului 
tur al „Cupei DaviS’1. ța tenis 
de cîmp. In primul tar, echi
pa țării noastre va intilni re
prezentativa R. P. Polone. 
Pentru turul doi s-Bu calificat 
dirfect Italia, Franța, Spanig 
și Anglia.

Probleme nerezolvate ale boxului profesionist
Sint cunoscute numeroasele 

cazuri de accidente grave, 
sau mortale înregistrate în 
timpul sau In urma desfășu. 
rării întîlnirilor dintre boxerii 
profesioniști ai țărilor capi, 
t altele. Presa apuseană este 
nevoită să ia tot mai des po
ziție față de această situație.

De curînd un ziar progre
sist francez a tras semnalul 
de alarmă in legătură cu ca
zul boxerului de categorie 
mijlocie Andre Drille. Aces. 
ta a suferit in ultțjnile sale 
patru întîlniri oficiale, înche
iate cu tot atttea înfringeri 
înainte de limită, 18 knocK- 
down-uri, suferind adică 18 
trimiteri la podea și fiind nu
mărat de arbitru pină la 8 
și 9. Este evident că in urma 
acestor înfringeri attt de 
categorice, survenite la dis
tanțe mici, campionul francez 
se resimte și presa de speci
alitate a fost nevoită să in.

O cursă de schi
Recent s-a desfășurat in lo

calitatea Saint Gervais din 
Franța o cursă de slalon u- 
riaș originală. De data aceas
ta în locul obișnuîților ași ai 
sporturilor de iarnă s.au în. 
trecut vestiți campioni cicliști 
profesioniști din țările apuse
ne.

întrecerea cicliștilor pe schi 
uri a fost ciștigată de către 
Ferdinand Kubler (Elveția) în 
2 minute 12 secunde. Intere
sant de semnalat este faptul

DE PESTE HOTARE
* Pe stadionul Bislet din 

Oslo, în prezența a peste 
30.000 de spectatori, au înce
put sîmbătă campionatele eu
ropene masculine de patinaj 
viteză. La competiție partici
pă sportivi din 9 țări: Dane
marca, Finlanda, Franța, O- 
landa, Norvegia, Suedia, El
veția, Anglia și U.R.S.S. Tit
lul de campion european în 
proba de 500 m. cu care s-a 
deschis campionatul, a fdst 
cîștigat de sportivul sovietic 
Lev Zaițev în 44“ 9/10.

* Intîlnirea dintre echipele 
reprezentative de tenis de 
masă ale R. P. Bulgaria și 
Franței, disputată la Sofia, 
s a încheiat cu o dublă victo
rie a sportivilor bulgari. La 
bărbați eQhipa bulgară a eîș- 
tigat cu scorul de 5—1, iar la 
femei cu scorul de 3—1,

Sîmbătă seara, în capitala 
bulgară a început un turneu 
internațional de tenis de 
masă la care participă cei 
mai buni jucători din U.R.S.S. 
Franța, R.P, Ungară, Belgia 
și R. P. Bulgari», 

tervină în afacerile dubioase 
Qle boxului profesionist pen
tru a salva viața lui Drille. 
încă un caz petrecut de cu
rînd este cel al boxerului de 
categorie cocoș, Vairolatto, 
care a fost transportat. la 
spital în urma unei înfringeri 
înainte de limită fiind salvat 
de medici.

De bună seamă că. presa 
progresistă franceză face un 
oficiu necesar demascînd une
le practici ale celor ce orga- 
nizfază galele de box profe- 
sioniste, care obligă pe spor
tivi la eforturi peste puterile 
lor, periclittndu-le viața. Dar 
aceasta este o problemă ne. 
rezolvată a sportului profesio
nist, fiindcă otita vreme cit 
scopul principal este acumu
larea de venituri cît mai gra
se în buzunarele patronilor 
de săli, boxerii vor continua 
să fie victime, să-și periclite
ze sănătatea, și viața.

pentru... cicliști
că tn urma acestuia s-au cla
sat alergători cunoscuți ca Bo. 
bet (Franța,) De Filippis (Ita. 
lia), Charly Gaul (Luxem
burg), iar pe ultimele două 
locuri, Intr-o probă care 3-a 
terminat în ceva mai mult 
decît două minute, au sosit 
Jean Robie, clștigător al tu. 
rului ciclist al Franței 1947, 
în... 4 minute 35 secunde Și 
Henri Anglade. al doilea in 
turul Franței 1959, cu timpul 
de... 7 minute 19 secunde 4 
zecim i!

* Echipa cehoslovacă de 
fotbal Spartak Trnava, care 
se află în turneu în țările A- 
fricii, a jucat la 21 ianuarie 
la Addis Abeba cu o selecțio
nată a fotbaliștilor din Eti
opia. Scor: 5—2 pentru oas
peți,

* In stațiunea de sporturi 
de iarnă Cortina d‘Ampezzo 
s-au deschis sîmbătă campio
natele mondiale de bob la 
care iau parte echipaje din 
Elveția, Austria, R. F. Ger
mană, R. P. Polonă, S.U.A., 
Italia și alte țări. In proba 
bob (2 persoane) conduce 0. 
chipajul italian Monti.Alve.a.

* Campionul european Ka
rel Divin șl Eva Marskova zor 
reprezenta Cehoslovacia îa 
concursurile de patinaj ariuJK 
tic din cadrul Jocurilor Olim-Wr 
pice de iarnă.

* In lotul olimpic sovietic 
pentru probele alpine (cobo 
rit și slalom) au fost selec
ționați 6 sportivi, printre care 
și campionii unionali Evghe
nia Sidorova și Victor Talia, 
pov.

Copiii teribili ai 
notației australiene
Sînt cunoscute cititorilor 

noștri^ rezultatele excepționale^ 
obținute de către înotătorii 
australieni, între care cele 
mat remarcabile aparțin .fra
ților Konrads, înregistrate în 
jurul vîrstei de 15 ani.

Iată că șl de data aceasta 
copiii teribili ai notației aus
traliene nu se dezmint. Ca 
exemplificare vom arăta că 
la recentele campionate de 
înot ale Noii Galii de sud 
(Australia) toate probele au 
fost cîștigate de către spor
tive aflate la o vlrstă destul 
de fragedă. Astfel, în afară, 
de lisa Konrads, specialistă a 
distanțelor lungi, care de data 
aceasta s.a apropiat la o se
cundă și două zecimi de re 
cordul mondial al probei de 
100 m. yarzi liber (timpul cîș. 
tigătoarei 1 minut 2 secunde 
d zecimi), celelalte probe au 
revenit înotătoarelor: Kay 
Brunes de 15 ani, cîștlgătoa- 
rea finalei de 220 yarzi spate 
în 2 minute 34 secunde 4 ze
cimi ; Lina Margin (14 ani), 
220 yarzi in patru stiluri, 2 
minute 20 secunde 9 zecimi; 
Ruth Events (15 ani), 880 
yarzi în 10 minute 34 secunde 
3 zecimi și San Andrews (15 
ani), 110 yarzi fluture, 1 
minut 13 secunde 4 zecimi.
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