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OȚELARII AU STABILIT 
' UN NOU RECORD

Vineri, la noua oțelărie a combinatului siderur- 
din Hunedoara a fost doborît recordul stabilit 
ziua de 3 februarie, realizindu.se altul și mai 
seamă. Oțelarii de la noile cuptoare au elabo. 
în această zi 10 șarje 

201,5 tone fiecare. Cei

de peste
C.F.R--

Comunistul Furca 
dovic muncește 
10 ani în cadrul 
ului. El i ste cel mai bun
revizor de ace și pentru că 
cunoaște foarte bine aceas
tă meserie asigură pe 
deplin siguranța circulației, 
trenurilor.

yjctualiiâfi 
îjunedorerie

* Ieri dimineață la o_ 
rele 10 în sala cinemato
grafului Maxim Gorki" 
tovarășul Răduș Petru a 
vorbit în fața unui numeros 
public despre: „Luptele 
eroice ale muncitorilor ce
feriști de la Grivița la 
16 februarie 1933".

La cinematograful. 
,,Victoria" din localitate 
începînd de azi pînă la 
data de 19 II. a.c. rulează 
filmul sovietic Ștren
garii". In aceeași perioa
dă la cinematograful Ma
xim Gorki rulează filmul 
chinezesc ,,Undele eterne".

tizarea lor după specificul 
îhărfurilor de încărcare, 
ei au reușit să îndepli
nească indicii de calita
te — sarcina statică 
în proporție de 111,2 
sută..

Un aport însemnat
înscrierea acestor reali, 
zări I-au adus tovarășii: 
Diminescu 
Vladimir, 
Marițescu 
Andronița.

FURCA LUDOVIC 
revizor de ace

regională de partid cu 
rezultate de seamă în ce 
privește realizarea sar
cinilor de plan. Astfel, 
în primele 10 zile ale a. 
cestei luni ei au reușit 
să expedieze în mod re
gulat toate trenurile și 
să micșoreze staționarea 
vagoanelor la încărcare 
— descărcare cu 12 la 
sută față de norma sta
bilită. Totodată, 
tilizarea mai 
pacității de
vagoanelor și prin repar-

rapide cu un țonaj mediu 
mai mari indici au fost 
de către echipele prim- 
Opriș Avram și Orelt 
producție de 11,26 tone 
Cele trei echipe aut

<
prin u- 

bună a ca. 
încărcare a

Traian, Luca 
Cornea Toma, 
loan și Sîrbu

gic 
în 
de 
rat 
de
realizați la cuptorul nr. 1 
topitorilor Ispas Iulian, 
Paul. Ele au obținut o 
pe metru pătrat de vatră.

_ elaborat patru șarje răpi de. Durata medie de ela-
fjbborare a unei șarje rapide de mare tonaj, în ziua res_ 

pectivă a fost de numai 7 ore și 57 minute Da- 
/ torită acestui succes în ziua respectivă,
c bravii oțelari de la toate cuptoarele au pro. 

■ dus pesfe sarcina de plan 720 tone oțel de bună 
Ș calitate, iar de la începutul lunii pînă în ziua de 
< 11 februarie — 3227 tone.

<»

Tot mai sus
coșul nr. 7 hi- 

sînt mai avan.
Constnictoru dau

La 
crările 
satej. 
zor ca pînă la data’ dc
16 februarie să termine 
construcția principală și 
m ntarea clavourilor, 
astfel ca la 21 februarie 
să poată termina și șa- 
motorii căptușala interi
oară cu cărămidă spe- 

In fiecare zi, cons
tructorii urcă coșul în me
die cn cîte 3 metri.

Alături se lucrează cu 
aceeași, intensitate la cup.

Ecliipa tovarășului 
Ion depune însem. 

efortiiri pentru a 
lucrarea înainte 

Cu toate gre. 
frigti. 

din 
să-și 

sarci-

toare. 
Boda 
na te 
realiza
de vreme, 
utățile din cauza 
lut fiecare membru 
brigadă reușește 
depășească zilnic 
na de producție.

Succesele
ceferiștilor

Colectivul de muncitori 
al stației C.F.R. Hune
doara întîmpină ziua de 
16 februarie și conferința

R. 24 E PESTE TOT
Scăpată de convoiul de 

vagoane pe Care-l trans
portase la locul de des
tinație^ locomotiva parcă 
uitase cu totul de obosea
la de -nai înainte, Alerga 
pe drumul de fier pierdut 
prin zăpada căzută peste 
noapte, de credeai că ni
meni și nici o forță nu 
poate s-o oprească. Îna
inte insă cu citeva 
de metri' de a 
centru, namila 
țce pufăia, ca 
dintr-o uriașă 
metal, scoase 
puternic ce 
rece al dimineții de fe
bruarie, apoi ciad ajunse 
în dreptul nostru scrîș- 
ni din toate încheeturile 
și se opri în loc. Meca
nicul care sta nemișcat 
la geam

sute 
ajunge la 
de oțel 
un moș, 
pipă de 

un fluier 
sjîșie aerul

ridică mina 
la șapcă in semn de 
lut și după ce spuse 
va ajutorului său 
borî repede jos.

— Sîncrăianti Iuliu 
se recomandă el în gra
bă...

Ajutorul lui, un iînăr 
înalt și subțirel coborise

sa.
ce-
CO.

și el; întinse mecanicu
lui bucata de clrpă ce o 
aduse din marchiză și 
dispăru in dosul locomoti
vei. Comunistul Sincră- 
ianu care între timp 
schimbase cu noi citeva 
vorbe îmbrățișă cu privi- 
rca-i b'litidă locomotiva 
ce sta neclintită in fața 
lui și pe urmă se apucă 
să o curețe de promoroa. 
ca ce se așezase peste 
piesele unse cu ulei.

— Lucrează la noi, la 
C.F.U., din toamna anu
lui 1954. E un mecanic 
care 
cârc 
prii i 
lasă 
vadă 
punct 
clin cei de față.

...Omul care vorbise a- 
vea intr-adevăr dreptate... 

prea multe locomoti- 
uăzusem in - combinat 
de îngrijite ca R. 24 

care lucrează Sincră- 
ianu Iuliu și ajutorul 
său, utemistul Alexandru 
Stegaru. A spune insă că 
acești doi oameni, eres*

Nu
ve 
atît
Pe

Fiecare scurt popas, înseamnă întotdeauna pentru mecanicul Sîncrăianti 
j Iuliu verificarea locomotivei.

ține la mașina pe 
lucrează ca la pro- 

lui ochi. Mai bine se 
nemîncat decît să-și 

î „calul" nepus 
spuse

la 
cineva

partid, 
ca lo- 
curată, 

egală 
chiar 

să
citeva 

o 
pentru realizarea de 

mai multe economii 
ianuarie au economi- 
5 kg. ulei special și

re-

menii ce o deservesc răs
pund cu promptitudine la 
toate chemările sectoare
lor...

înainte de a încheia a- 
cest mic instantaneu, so
cotim necesar să arătăm 
că locomotiva R. 24, ca 
și toate celelalte din ca-

cirul CF.U.-ului, poate fi 
considerată ca una 
principalele rotițe a 
nui mare ceasornic, 
cartișmul de bază care 
asigură permanenta func
ționare a vieții combina, 
tulul siderurgic.

A. BALINIȘTEANU

dm 
u- 

mc-

[ La 16 februarie se îm- 
' plinesc 27 de ani de la lup 
f tele eroice ale muncitori. 
[ lor ceferiști șt petroliști.
i februarie 1933 cefe.
‘ riștii au înscris o paginii 
f plină de glorie și eroism 
' în istoria țării noastre. 
t 7.000 ceferiști în semn de 
i protest împotriva grelelor 
, poveri aruncate pe spina- 
; rea clasei muncitoare îm- 
( potriva mizeriei și în 
; robirii economice de

clară grevă. In semn
' de solidaritate proletară, 

declară grevă și muîici-
’ tor ii altor fabrici din țară.

Se ridică la 
f muncitorii' dm
> pep olului.
k /n ziuâ~.de
f riv 1933 valuri de mun- 
î citori din uzinele și fa- 
l bridle capitalei lasă lu- 
Ș crul și se adună in jurul 
J atelierelor C.F.R. Guver.
[ nu! aduce armata.
f O companie nu inspiră
z încredere.
) — Cauza 2
/ — Fraternizare !
> Lint aduși legionarii,
' agenții siguranței, grăni-
k cerii. La 6 dimineața 
\ colonelul Hotineanu dez- 
J lănțuie măcelul. Mitra- 
\ tier ele deschid 
C Slnt dărîmate 
J Sf/îf loviți
> puștii muncitorii. Tros- 
) nesc salvele, sirena ou- 
S ieste îngrozitor, se aud 
\ gemetele celor căzuți. 
5 Ciuruit de gloanțe Vasile 
V Roaită, utecistul se pră- 
t bușește la datorie. 2.000 
( de muncitori sînt duși 
i între baionete în lumina

tulbure a zorilor. In

luptă și 
industria

16 jebrua-

focul, 
porțile, 

cu patul

curtea udată cu singe a\ 
Griviței Roșit, rămln < 
trupuri neînsuflețite ale \ 
eroilor. 1

Luptele au constituit ? 
cu toate uriașele pierderi l 
și sacrificii un succes re-C 
voluționar. Ele au sporit ' 
nemărginit încrederea 
maselor muncitoare în} 
partid, sfătuitorul și apă-1 
rătorul cel mai credin- V 
cios al intereselor popd- \ 
rului, au barat pentru uni 
timp drumul fascismului,\ 
au provocat căderea gu-( 
vernului Vaida călău 
clasei muncitoare, au cu-, 
cerit poziții noi pentru < 
oamenii muncii, au pre. 
gătit victoriile de azi, , 
Au trecut 27 de ani de la ) 

luptele din februarie 1933) 
Acum noi vedem mai) 
clar, ca oricind că singe-) 
le eroilor de la Grivița, , 
n-a curs în zadar. Lup- 5 
tele eroice din februarie} 
1933 conduse dc partid \ 
au înscris o pagină glo- > 
rioasă în istoria patriei l 
noastre. Regimul bur- \ 
ghezo-moșieresc a fost s 
2guduit puternic, munci-\ 
torimea a demonstrai că\ 
este o clasă capabilă sdk 
ia oricind puterea înj
miinile sale. \

Aniversarea luptelor > 
din 1933 constituie pen-\ 
trn întregul nostru popor / 
muncitor un nou imbold^ 
in muncă, pentru îndepli-\ 
nirea și depășirea planu-\ 
lui, pentru înfăptuirea} 

prevederilor recentei ple-i 
nare a C.C. al P.M.R. )

câți și educați de 
se îngrijesc numai 
comotiua dă fie 
e prea puțin. In 
măsură, dacă nu
mai mult, se cuvine 
arătăm în aceste 
rînduri lupta pe care 
duc 
cit 
(în 
Siț
5 kg. ulei mineral) 
ducerea mediei de stațio
nare și deservirea prom
ptă a mai tuturor secții
lor de bază și auxiliare 
cu vagoane, fie ele pline 
sau goale pentru, expe
dierea anumitor produse 
finite.

— Această locomotivă 
— ne mărturisi la urmă 
inginerul Morarii Ioan, e 
cea mai solicitată din 
sectorul L Pe vreme bu
nă sau rea, ziua ori noa
ptea ea merge peste tot. 
Din centrul unde de fapt 
e locul ei, R. 24 și oa-

Echipa fruntașă care 
lucrează în gara C.F.R. la 
manipularea mărfurilor este 
condusă de magazinerul 
Deminescu Traian,

Brigada lui GhițuGheor- 
ghe de la C.F.U., realizea
ză economii lunar la mate 
riale feroase și neferoase.

Ca să respecți graficul 
circulației trenurilor tre
buie să fi foarte priceput 
așa cum este impiegatul 
Cornea Toma

Comunistul Mihai Tudor 
este unul dintre cei mai 
buni mecanici de pe loco
motivele ce deservesc fur
nalele 5—6,

realizindu.se
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Seară închinată eroicelor lupte de
Sala clubului ,,Filimm 

Sîrbu" feeric luminată își 
așteaptă invitații. Pilcuri 
de tineri constructori urcă 
scările in grabă. Directorul 
clubului Ovidiu Morarii, 
dă directive în timp ce e- 
lectricianul Copăcenaru I. 
instruiește în culise artiștii 
brigăzii artistice. In cîte
va clipe în sală s-au strîns 
fruntași în producție, ti
neri ulemiști, secretari ai 
organizațiilor de partid. 
Seara . este închinată ani
versării eroicelor lupte ale 
muncitorilor ceferiști dc la 
Grivița. Tinărul muncitor 
Canea Constantin vorbește 
constructorilor despre lup
tele ceferiștilor oglindite in 
literatură. Umbre puternice 
din tablourile singeroase 
ale Griviței mohorife sc 

.perindă in fața ochilor tine
rilor constructori, lanțurile 
și cătușele răsună ca frin- 
itiri de ecou în spectacolul 
macabru al morții în ghea-

rele căreia au fost aruncați 
400 de fii ai clasei mun
citoare. Imaginea utecis- 
tului Vasile Poaită cu pie
ptul străpuns de baionete 
și sunetul sinistru de du
reros al sirenei sale, stă
ruie in mintea tuturor. O

dino pe fruntea sudorului 
fruntaș Krestel Iohan. Ti
nerii constructori la fel ca 
și ceilalți muncitori nu vor 
putea uita niciodată jertfe
le de la Grivița. Versurile 
lui Mihai Beniuc sînt reci-

CARNET DE REPORTER

melodie lentă apoi tumul
toasă, răscolitoare acom
paniază versurile recitate 
de Nedelcu Aurelia și lă
cătușul Neacșu Aurel, din 
brigada artistică-
...Sirena chiotă in durere. 
Deșt străpuns de baionetă 
Vasile Roaită tot mai sună 
El stă cu pumnul pe 

manetă 
se mișcă, i ti
pare impie- 

de ură stră-

tdte cald, impresionant de 
Mureșanu loan.
...E primăvară acum 

duioasă 
in cimitirul cu trei pruni 
Sub flori și iarbă 

ce-nverzeșie 
Dorm fiii țării noastre 
buni...

Anii s-au scurs în șir 
visurile greviștilor de
Grivița s-au înfăptuit. Via
ța luminoasă încălzită de 
grija partidului a răsărit 
pentru na...
...Dar de-or veni de ia

trei pruni

Șl 
la

Nimeni nu 
ireaga sală 
irită. Văpăi 
bat in ochii secretarului 
de U.T.M. Pupăză Dumitru. 
Cîteva cute s-au încrețit a-

la Grivița
Vreunul astăzi cum i-ar 

baie 
In piept inima văzîndu-și 

visările întruchipate...
Este viața fericită pe 

care o vedem în zîmbetul 
muncitoarei Panaii Safta, 
tinerei Crișan Ana, a elec
tricianului Grac Iulian și 
a luturor celorlalți tineri-

S-a înnoptat de mult, pe 
cupola cerului scinteiază 
mii de stele, dar festivita
tea continuă nestingherită. 
Inginerul Gheorghe Vaier 
repetă o melodie la chita
ră. Orchestra ansamblului 
artistic al I.C.S.H -ului și 
solistul Glisman Nicolae 
cintă cu pasiune pentru 
tinerii constructori. Pere
chile se prind în vîrtejul 
dansului. Un tînăr își în
dreaptă pașii spre o fetiș
cană ce-l privește tandru, 
in timp ce viata își deapă
nă fericită firul...

Z. V.

O MÎNĂ DE AJUTOR
Originar din comuna 

Turceni raionul Filiași re
giunea Craiova, Ștefănoiu 
Grigore a copilărit pe a. 
cele meleaguri, îndurîiid 
fcamea, mizeria și tot ce 
regimul exploatator putea 
oferi pc atunci unei familii 
de țărani săraci. Au trecut 
n.tilți ani pînă cînd Gri- 1 
gore a ajuns mare îneît să 
poată da un ajutor pariu- < 
ților lui. Se impunea aju- , 
torul pentru că bătrînețea 
și nevoile îi istovise pe ' 
bieții oameni.

Situația schimbîndu-se, 
condițiile de viață îmbună- 
tățindu-și-le Grigore ti fă- 
țut pasul pe care fiecare 
om îl face mai de vreme 
sau mai tîrziu. A făcut pa
sul întemeierii unei căs- 
r.L >i i lîndu.si tovarășe de 
viață pe Ghiorghița care 
în cîțiva ani i-a dăruit doi 
copilași. Grigore s-a bucu
rat de ei fiind rodul dra.

gostei lui și s-a sbătut 
ca să le facă viața cît 
mai fericită. A muncit cu 
mult elan în gospodărie și 
se bucura cînd pe lingă ce
le strict necesare reușea să 
facă copiilor cadouri prin 
care le dovedea și mai 
mult căldura părintească.

După cîțiva ani a auzit 
că la Hunedoara muncito
rii cîștigă bani frumoși și 
s.a hotărît să vină în a- 
ccst oraș să muncească și

Jps teme de viață

însemnări

ta". Copiilor și soției nu 
ie-a mai trimis bani, ui- 
tînd că ei mai există. Vă- 
zîndu-se mereu deranjat 
dc scrisori și chiar dc so
lie, a început să facă c- 
conomii cîteva luni și 
cînd și.a adunat bani su- 
ficiențj pentru taxa de tim
bru. a introdus acțiune de 
divorț. Ii trebuiau însă 
motive, și fiindcă nu le 
avea s-a „împrumutat" de 
ele de pe unde a im . . 

și le-a invocat cu atîta 
tărie incit dacă l-ai fi as. 
c.uitat — dragă cititorule 
— erai gata să-1 compăti
mești. A venit timpul sa 
ie dovedească în fața in
stanței, și cum minciuna 
nu putea fi dovedită a 
fost dovedit adevărul care 
consta în aceea <?ă soția 
lui împreună cu cei doi 
copii se află în comuna 
Turceni la părinții lui, cd 
această femeie are 
portare bună, că 
toată osteneala 
grija copiilor și a 
lor reclamantului.

Stabilindu-se toate a- 
cestea, acțiunea lui Gri
gore a fost respinsă și 
• '. ii el uitase că trebuie W 
să-și ajute copiii, instanța 
l-a obligat la pensia le
gală de întreținere.

In felul acesta Grigore 
Ștefănoiu a fost ajutai 
pentru a se reîntoarce din 
drumul greșit, iar copiilor 
lui le-a fost asigurată 
materialicește existența.

Oameni, ca Ștefănoiu 
Grigore o să mai întîlniți 
dragi cititori și bine ar fi: 
ca prin discuțiile ce le 
veți duce cu ei să-i aju
tați să se reîntoarcă la 
familiile lor. fiindcă acolo 

care simt'

Printre cei care 
sprijină pe oțe. 
larii de la O.S.M. 
II să dea patriei 
tot mai mult oțel 
se numără și la 
borantul Crișan 
Sarnel. Execută a. 
nalize de calitate 
oțelului și în ter
men 
scurt.

CANDIDAțl LA FERICIRE
— Petre Mihai, de bu

nă voie și nesilit de ni
meni iei de soție pe Flori- 

Mărculescu ?
- Da 1
— Florica Mărculescu, 

de bună voie și nesilită 
de nimeni iei de soț pe 
Petre Mihai ?
- Da 1
....constat că au fost în-

depiinite condițiile de lege 
și vă fac cunoscut urmă
toarele dispoziții din Co
dul familiei..."

L’n moment solemn. La 
emoția tinerei perechi se 
adaugă și aceea a tovară
șei Ana Munfeanu șeful 
Stării civile din orașul 
nostru. In clipa aceea s-a 
celebrat cea de a o suia 
căsătorie pe anul 1960.

NOTE NOTE NOTE

Este cunoscut de către 
oricine care este menirea 
bufetelor existente în ca
drul unei Întreprinderi. 
Totuși, pentru cei care au 
„uitat" ținem să amintim 
că ele au un mare rol 
îrt ce privește aprovizio
narea muncitorilor aflați 
în producție cu diferite 
produse alimentare și 
C.A.M.
. Pentru ca aceste bufete

i în
să 
un 

aflați.
este necesar

lraiive ca să pună odată 
capăt deficiențelor ce exis
tă în aprovizionarea cu 
sifon, deoarece acesta 
vine cu întîrziere și une
ori nu vine de loc.

Un grup de muncitori

să.și poată justifica 
tratatul utilitatea și 
constituie într-adevăr 
sprijin pentru cei ; 
îti serviciu, 
ca ele să fie în tot tim
pul bine apovizionate în
eît muncitorul să-și poată 
cumpăra tot ceea ce do
rește. Iu această privință 
conducerea cantinelor 
C.S;H. manifestă încă de
zinteres. Cum poate fi ca
lificat — dacă nu astfel 

, faptul că în majorita
tea bufetelor existente în 
combinatul siderurgic lip
sesc o serie de produse ca: 
mezeluri, chifle, cornuri, 
țigări Mărășeșli și Națio
nale ?

Față de cele arătate, 
noi cerem direcției admi
nistrative a combinatului 
să ia măsurile cuvenite 
I cu.i.trti ca bufetele sa - fie 
în permanență bine apro
vizionate cu’produsele aii. 
mentare și C.A.M. de care 
noi, muncitorii avem ne
voie atunci cînd sîntem 
la lucru. Totodată, mai 
cerem direcției adminis-

„De la Ana 
la Caiafa"

Păcatul din proverbul 
de mai sus a căzut de da
ta asta pe capul meu fără 
să fiu vinovat cu nimic. 
Iată despre ce este vorba:

De Vreo două săptămîni 
la vecinul meu de deasu
pra apartamentului nr. 5 
— blocul 50, scara C., — 
s.a spart o conductă prin 
care apa a pornit să cur
gă prin tavan, în bucătă
rie și baie. Pentru a înlă
tura această situație am 
mers la biroul locuințe 
din O.M. unde am arătat 
cum stau lucrurile. Tova
rășii de aici m.au trimis 
la locatarul cu apartamen
tul în care s-a spart con
ducta pentru a reclama el 
cele petrecute. Am făcut-o 
și asta, dar locatarul de 
sus Popescu Ioan numai 
că nu a vrut să meargă. 
In altă zi m.am dus din 
nou la biroul locuințe un
de după multe discuții am 
primit un bon de reparații 
pe care scria ,,urgent". 
Cu bonul în mînă am dai 
fuga la atelierul de repa
rații. După ce a luat bo
nul și a venit la fața lo
cului, constatînd justețea 
celor sezisate, responsabi
lul atelierului a spus că

trebuie să merg la I.G.O.H. 
fiindcă blocurile au tre
cut la ei. Cînd am fost 
la cei de la I.G.O.H., a- 
ceștia ni.ati trimis înapoi 
la biroul locuințe spunînd 
ca încă n-au terminat cu 
preluarea blocurilor.

Spuneți.mi acum și dum
neavoastră ce să mai fac? 
La cine să mă mai duc că 
nimeni dintre acei la care 
am fost nu vrea să audă 
și să se intereseze de blo
cul cu pricina pentru con
strucția căruia s.a cheltuit 
o sumedenie de bani ?

CATANESCl* VICTOR.
Bloc 50 ap. 5

Se poate...?
In cabana „club" din 

tabăra bluming locuim îm
preună un număr de 12 ti
neri absolvenți ai unor 
școli profesionale de cons
trucții. Ca spațiu cabana 
susnumită corespunde. Nu 
însă același lucru se poa
te spune și despre con
dițiile de locuit. Din cau
za geamurilor (numai cu 
cîte un rînd) care sînt 
stricate, și a unor crăpă
turi din pereții barăcii, fri
gul pătrunde cu ușurință 
înăuntru.

Văzînd că nimeni nu 
are de gînd să facă repa
rațiile cuvenite, noi am 
cerut administratorului ta
berei (tov. Pîrvoiu) să ne 
dea anumite materiale 
.pentru a le executa noi. 
Ni S-a răspuns însă că nu 
sînt materiale pentru așa 
ceva. Dar se poale oare 
ca î« tot I.C.S.H-ul să nu

se găsească cîteva mate
riale pentru o mică repa
rație ?

Lăcătușul Petre Mihai 
și soția sa se grăbeau. Ei 
sînt muncitori la atelierul 
reparații electrice din com
binat și în ziua aceea au 
căpătat o scurtă învoire 
pentru a îndeplinii fermele 
căsătoriei.

Insoțindu-i, am aflat că 
în cadrul secției ei sînt 
oameni prețuiți dc colec
tivul în care muncesc. De 
aceea pe lîngă felicitările 
tovarășilor de muncă — 
abia ajunși în secție au și 
primit un plic cu felicitări 
din partea comitetului de 
întreprindere. O mică a. 
tenție, dar semnificativă.

ANDREI SUCIU
I

să asigure familiei condiții 
de viață tot mai bune.

A sosit în Hunedoara în 
luna martie 1958 și anga- 
jîndu.se la C.S.H. a reușit 
ca după 3 luni de muncă 
să-și ia o permisie pentru 
a-și vizita familia, și cu a- 
cea ocazie, nu-i erau sufi
ciente mîinile pentru a 
duce familiei bunătățile ce 
le cumpărase.

S-a reîntors apoi în Hu. 
nedoara pentru a-și conti
nua serviciul. Stînd mai 
mult timp în acest oraș 
pretențiile lui au crescut și 
se simțea nemulțumit la 
dormitorul comun din 
care motiv a plecat în că 
utarea unei locuințe. N-a 
trebuit să caute prea mult 
pînă cînd și-a găsit o lo
cuință oferită de o gazdă 
„mărinimoasă" la început.

Alai tîrziu 
gazdei au crescut, motiva
te de altfel de faptul că 
menajul chiriașului s-a 
îmbunătățit. In felul aces
ta Grigore a ajuns în si- . îi așteaptă cop: 
tuația de a cheltui aproa- nevoia ocrotirii părintești, 
pe tot salariul cu „locitin-, B. MARIANA

pretențiile

Sîrbu Gavrilă
conslructsr

Mai mare daraua 
decît ocaua

Iarna aceasta se întrece 
cu gluma. Se abate asu
pra noastră mintoasă, cu 
im ger ce pișcă grozav. 
Vii de la slujba și te a- 
puci să faci toc zdravăn 
să te încălzești. Te duci 
în pivniță și începi să tai 
lemne. La a treia bucată, 
coada de topor, se rupe.

Privești cu ciudă ia 
topor și te gîndești: unde 
pui o coadă 
da, numai 
„Drum nou“ 
un mic atelier 
Alergi prin toi orașul cauți 
amețit un atelier sau, mă 
rog, ceva unde să-ți 
poată rezolva acest fleac. 
Lucru cît se poate de sim
plu. Și totuși..

Pînă la urmă am rezol
vat problema. Acum am o 
coadă la topor excelentă. 
Mă costă cam scump, dar 
face.

Doar am pus-o
Deva 1

P.S. Ieri m.am întîlni! 
uri amic. Avea în mînă 

nn topor nou. Mi-a spus 
toporul l-a cumpărat 
la magazin și l-a cos

CLI

că 
de 
tai 8 lei. In schimb, coada 
pe care a pus-o la un tîm- 
1 Iar particular La costat 
12 lei ! Cum s.ar zice : 
mai mare daraua de.cît o- 
caua.

o corc
iși da 
pentru 

părinți-

nouă ? Ei 
cooperativa 
poate avea 
pentru asta.

Caravane stomatologice pentru sate, In foto: Dr. Mariana Dănescu și 
sora Ecaterina Ban în timpul lucrului pe caravana stomatologică nr. 2.

j%25c3%25aendu.se
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VIATA de partid

CU SPRIJINUL ACTIVULUI
FARA DE PARTID

Organizația de bază de 
la secția chimică a U.G.G. 
este o organizație tinără. 
Ea a luat ființă odată cu 
secția. La început această 
organizație cuprindea un 
număr mic de membri și 
candidați de partid. Din 
această cauză îi era greu 
să exercite influența poli
tică asupra tuturor sala. 
riaților din secție, mai ales 
că și aici se lucrează pe 
trei schimburi, și oamenii 
sînt împărțiri pe subsec- 
țiile : 
rare,

In 
za fia 
jurul

rectificare, desulfu. 
conds ns-captare etc. 
primul rînd organi- 
de bază a creat în 
săți un puternic ac

tiv fără 'de partid din
care făceau parte peste
20 de chimiști, sudori, lă
cătuși și. alții, majorita
tea tineri fruntași în pro
ducție. Aceștia participau 
la adunările organizației 
de bază în care se anali
zau problemele de produc
ție, sau se făceau expuneri 
jlespre situația internațio
nală etc. O mare parte 
a tovarășilor din activul 
fără de partid au fost în-
scriși în învățămîntul de
partid

Munca organizației de
bază cu activul fără de
partid nu se limita numai

Petru de la condensrcap- 
tare au primit sarcina să 
se ocupe de problema re
ducerii consumurilor spe
cifice în secția chimică. 
La fel tovarășii Marosin 
Gh. inginer, Hada V. 
Ioan operator chimist, 
Ardeleanu Gh. sudor, 
Dune IIie operator chi
mist, au primit sarcina să 
se ocupe de problema e- 
conomiilor și găsirea unei 
evidențe operative zilni
ce a acestora. Alți tova
răși din activul fără de 
partid cum ar fi tovarășul 
Dragoniir Gh.
Didirea Marin 
Malea Crișati, 
Mirea Constantin 
studiază căile pentru des
coperirea de noi rezerve 
interne și posibilități de 
inovații. Primind aseme
nea sarcini și fiind aju
tați în 
acești 
voltă 
deprind 
ștească 
că la nivelul ce se cere 
unui candidat, de partid.

Metoda principală folo. 
sită de organizația de ba
ză pentru activizarea celor 
din activul fără de partid 
și pentru a-i atrage în 
rîndul candidaților de 
partid, a fost munca indi
viduală, vie cu oamenii. 
După ce s-a oprit asupra 
celor mai merituoși oa
meni ai secției, care par
ticipă la activitatea poli-

care lucrează în același 
loc de muncă. Astfel de 
zidarul Braso Ludovic se 
ocupă tovarășul lacob V'A- 
ler, iar de Dune Ilie to
varășul Vlad Nicolae.

Invățînd din experiența 
și exemplul comuniștilor, 
numeroși tovarăși din ac
tivul fără de partid au 
cerut să fie repartizați la 
cele mai grele locuri de 
muncă. Așa sînt de pil. 
dă tovarășii Ardeleanu 
Gheorghe, Andrița Dinu 
ambii sudori. Ei au soli
citat să lucreze la exe_ 

inginer, cutarea sudurilor în plumb, 
operator, 

inginer, 
operator.

activul 
propus 
echipă 
de în- 
și in.

îndepiinirea lor, 
tovarăși se dez_ 

politicește și se 
cu activitatea ob- 
și treptat se ridi.

iar Braso Gheorghe vă. 
zînd că se întîmplă mul
te neajunsuri la sortato- 
rul nr. 1 a cerut să lu
creze aici. Ei se achită 
cu cinste de sarcinile de 
producție ce le revin.

Pentru cuprinderea mai 
bine a activității de pro
ducție și de partid, au 
fost organizate 7 grupe 
de partid. In grupele de 
partid la care au partici
pat tovarăși din activul 
fără de partid, s-au dezbă
tut și s.au analizat dife
rite probleme legate de 
procesul de producție. De 
pildă ia desulfurare s.a 
dezbătut problema recupe-

rării pierderilor de sulf 
în procesul de fabricație. 
Rezultatul este că s.au 
redus aceste pierderi sub 
procentul admis. La în
treținere cei din 
fără de partid au 
să se formeze o 
care să se ocupe 
grijirea aparatelor
stalațiilor. Ținîndu-se cont 
de propunere, a fost for
mată această echipă, 
ca rezultat lucrările de 
parați! se execută 
promptitudine și sînt 
bună calitate.

Pretutindeni unde mun
cesc și lucrează alături de 
comuniști tovarăși din 
activul fără de partid, se 
obțin rezultate bune. La 
consfătuirea de producție 
care a analizat rezulta
tele obținute pe luna ia
nuarie a reieșit că toți co
muniștii și tovarășii din 
activul fără de partid, 
și.au îndeplinit cu cinste 
sarcinile de producție. Pla
nul de producție a fost 
realizat la gudroane în 
proporție de 109 la sută, 
la sulfat de amoniu cu 
107 la sută, la benzen 
106 la sută etc.

G. Z61.D

Și 
re-
CU 
de

> Printre luminătorii 
( fruntași ai combinatului
> siderurgic Hunedoara se 
? numără și comunistul 
x Bairas lanis. Acest la.
1 minator in virstă de 39
< ani se bucură de o apre-
> ciere și autoritate cleose-
< bită printre tovarășii săi 
$ de muncă. Cină a venii 
? la Hunedoara în anul 
z 1950, a fost repartizai
< la laminorul de 800 mm.
2 ca muncitor necalificat.
< Nu putea să r amină ne-
> păsător la iot ce se în-
< timpla in jurul său, mai
> ales față de sarcina pri-
< mită in 
2 partid:
< trebuie 
r meserie.
< cu perseverența de fier
> caracteristică comuniști-
< lor, a învățat să cunoas-
> că agregatul șt mește-

adunarea de 
toți comuniștii 

să cunoască o 
Și intr-adevăr

-VVVVSAA /X/SZV^

Cel

șugul laminării. In anul echipa sa să aducă 
1952. a primit 
de calificare in meseria 
de laminator. Era satis
făcut. Dar nu s-a mulțu
mit doar cu atita. Dove
dind o editudine înainta
tă față de muncă,, reali
zin' hi mod conștiincios 
sarcinile de producție, d 
fost numit șef de echipă, 
încetul cu încetul, el a 
ridicat echipa in rindurile 
echipelor fruntașe.

In anul trecut echipa 
condusă de el a adus o 
contribuție însemnată la 
obținerea celor 15.000 
tone laminate date peste 
plan de către colectivul 
laminorului de 800 mm. 
La adunarea organizați
ei de bază cind s-au dis
cutat cifrele dc plan pe 
acest an, Bairas lanis 
s-a angajat împreună cu

AAA.

4ocarnetul- contribuție însemnată la { 
îndeplinirea și depășirea 
planului de producție. Ca 1 
dovadă a acestui anga. s 
janfent schimbul dc la- < 
minatori din care face 
parte echipa lui, in luna 

ianuarie 1960 a dat peste 
sarcinile de plan 1.030 
tone laminate.

Comunistul Bairas la
nis este unul dintre oa- > 
menii de nădejde de la * 
laminorul de 800 mm. $ 
Se străduiește ca expe- ( 
riența acumulată de anii 
dc zile de către el și 
chipa sa să devină un. 5 
bun al întregului colec-s. 
tiv, ca împreună cu toți} 
laminatoriștii să poată \ 
raporta partidului înde A 
plinirea angajamentului s 
sporit pe acest an îna-Z 
inie de vrerile. <

Vești de la corespondenții voluntari

mai de p r e | sprijin 
dai o f e ! a r i i o r

Z e c e tone p e as I
o|elarilor hu_ 
a le trimite

Chemarea 
nedoreni de 
cît mai multe tone de fier 
vechi pentru ca ei să poată 
face din el oțel nou, a 
găsit un larg ecou în rin
durile tineretului de la la
minorul de 800. Constituiți 
în patru brigăzi de muncă 
patriotică, tinerii lamina-

au izbutit ca întori 
rioada 1 ianuarie—10 
bruarie a. c. — 
gă și să predea 
o cantitate de 
fier vechi, ceea
seanină în ritedie 10 
pe zi.

La colectarea acestei 
cantități de fier vechi

pe- 
fe- 

să strîn- 
oțelarilor 
416
ce

și-au adus contribuția ce. 
ie patru brigăzi. Cele mai 
mari cantități însă au 
fost colectate de membrii 

condusă de can. 
de
Și

cărțile

la atit. Biroul organiza
ției de bază a atras pe 
aceștia la o activitate 
susținută, permanentă. De 
exemplu tovarășa Cioro- 
garu Letițîa responsabila 
laboratorului, împreună cu tică, organizația de bază 
llerbarf Vasile de la de. a repartizat fiecărui comu. 
sulfnrare, Bunea losif de nist 1—2 tovarăși 'din 
la rectificare, Andronache activul fără de partid cu

NOUA COLECȚIE
„BIBLIOTECA PENTRU TOȚI

Un. sprijin real înppera 
de culturalizare a mase
lor tL constituie^răsptndi- 
rea țn număr cit mai 
mare a celor mai cunos. 
cuie și . importante opere 
literare. In cadrul colec
ției bibliotecii pentru toți, 
în anul i960 au fost 
popularizate o serie de 
apere din literatura romi, 
na și universală cu sco
pul de a Contribui la ri
dicarea 'nivelului intelec
tual dl oamenilor muncii 
din lard noastră. In acea
stă colecție in fiecare 
sciptâmînă apare cite o 
carte din literatura romi- 
nă sau străină, care pre
zintă la început o prefață 
cu datele biografice mal 
importante ale autorului 
și o caracterizare genera
lă ,a operei sale.

Astfel dintre 
popularizate pînă în pre
zent fac parte': ,,Poezii" 
de Mihail Eminescu, 
„Teatru" de Ioan Luca 
Caragiale, },Călătorii în 
Africa" și „l)ri-Ori„ de 
Vasile Alexandri, „Amin
tiri in casa marților" de 
Dostoievski.

Biblioteca pentru 
sc adresează celor
largi mase de cititori din 
țara noastră. Se tinde ca 
această colecție să cuprin
dă un număr cit mai ma
re și variat de opere in
cit in anii următori
a fu ngă in rindurile ma
selor de cititori cele 
reprezentative lucrări 
ierare ale scriitorilor 
sici și contemporani.

Strungarul Pirtea Petru lucrează la 
[întreținere al O.S.M. 1. El contribuie 
■întregului colectiv prin confecționarea cu 
[pundere a pieselor necesare reparării 
■ și cuptoarelor.

In foto: Pirtea Petru la locul de muncă.

atelierul de 
la succesele 
multă răs- 
macaralelor

toți 
mai

să

mai
li-

Noi produse în vînzare
Pentru buna aprovizio

nare a oamenilor muncii 
din orașul nostru magazi
nul Sport-Foto-Muzică din 
str. Libertății nr. 14 pune 
în vînzare săptămîna acea- 

aparatc de radio mar- 
„Riga“ „Daugava

„Tesla", aparate de foto
grafiat „Kiev" și „Zorki 
5“ biciclete de damă și 
bărbați motociclete ,,K“ 
175 și motorete „Berwa“.

LA CASA DE CULTURA
Colectivul artistic al 

Casei de cultură orășe
nești desfășoară o bogată 
activitate în vederea pre. 
zentării, în-eiirînd, a pri
mului spectacol. Echipa 
de dansuri compusă din 
26 elemente talentate a 
pregătit cîteva dansuri cu 
teme specifice diferitelor

regiuni ale țării, printre 
care Suite din regiunea 
Cluj, Banat și Făgăraș. 
Cu aceeași perseverență 
'cei 12 instrumentiști ai 
orchestrei de muzică popu
lară- și soliștii vocali e. 
xersează cîntece romînești 
sovietice și maghiare. Co
rul- acompaniat de orehes.

tone 
in

tone
brigăzii 
didatul 
Teodor, 
sile.

partid Florea 
Mureșan Va-

P. MIHAI

Angajamentul oțelurilor
Pentru ca noile cuptoare frumos angajament tine. 

Martin să poată fi mai rii au și început să.l tra- 
bine folosite, iar sarcinile ducă în fapte. Spre exem. 
ce ne revin să le putem ’ piu, în. luna ianuarie și 
îndeplini și chiar depăși, 
tinerii din organizația de 
bază U.T.M. s-ati angajat 
ca în cursul anului 1960 
să colecteze o cantitate de 
500 tone fier vechi. Acest

în prima decadă a lunii 
februarie ei au colectat 
60.000 kg. fier vechi pe 
care Lau și livrat secției 
alimentarea oțelăriei.

In această acțiune s-au

evidențiat tinerii din e- 
chipa de apaductieri în
drumată de utemîstul Pîr- 
log Petru care a colectat 
34 tone fier vechi și ti. 
nerii din echipa lui Colo. 
tin Constantin care au 
strîns 26 tone fier vechi.

TIRPESCU MIHAI

Șentierul tineretului
de strîngere 
vechi a fost 

cu mult entu. 
toți tinerii

Acțiunea 
a fierului 
îmbrățișată 
ziasm de
din combinatul siderur
gic. Despre acest lucru 
vorbește însăși angaja, 
mental de 15.000 tone 
fier vechi pe care tinere
tul și La luat de a-1 rea
liza în acest an, precum

și cele 1.000 tone fier 
vechi ce au fost colectate 
pînă acum.

Pentru a veni în spri
jinul brigăzilor de munca 
patriotică și a scoate la 
iveală rezervele de fier 
vechi de care dispune încă

combinatul siderurgic, co. 
mitetul U.T.M. din C.S.H. 
a deschis la. linia 44 un 
șantier al tineretului. De 
aici, tinerii au și început 
să strîngă însemnate can
tități de fier vechi.

DINU MIHAI

Constructori fruntași

asemenea s.a tre- 
selecționarea cle.

tră re| 
nei și 
tice.

De 
cut la
mentelor care să alcătu
iască un Cor de pionieri 
pe oraș, ce-și va începe 
activitatea săptămîna a- 
ceasta, avînd ca dirijor pe 
Herman Roth. (a AVRIL VASILE MANEȘAN VALERIU BIRO EMERIC
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m ACTUALITATEA SPORTIVĂ m Sportivi romîni în întîlnirile internaționale

In cronica tre.uh: a.. • 
team că in partida cu 
Minerul Deva, echipa 
Corvinul a desfășurat un 
joc bun. dovedind că pe
rioada pregătirilor pen
tru reluarea campionatului 
se desfășoară după un 
plan bine întocmit. Șt 
pentru că pină la începerea 
returului (3 aprilie) mat 
este timp suficient, vrem 
să amintim cileva din lip
surile ce au apărui mai 
evidente in primul joc de 
verificare.

In această partidă, pe 
postul de extremă au jos! 
folosiți trei jucători — 
Oprea. Gavrilă și Matei. 
Aceștia au dovedit ace. 
leași lipsuri cure le-au a- 
vut și in prima parte a 
campionatului; nu au vi
teză. Oprea, dc altfel bun 
tehnician, este toi fricos 
șt așteaptă exagerat de 
mult balonul. \'a trebui să 
muncească mult pină să 
ajungă la forma avută in 
ultimele dană jocuri din 
anul trecut. Matei a fost 
surprins deseori în ofsaid 
pentru că, ne avind vite
za, el așteaptă balonul pe 
aceeași linie cu fundașul, 
ori in spatele său. /’ 
drept cinci primește balo
nul, Matei „știe" ce șă 
facă cd el, dar ce folos, 
dacă arbitrul îl flueră ?

De seriozitatea cu care 
se pregătesc in jocurile 
de verificare, depind re
zultatele care se vor obți
ne in jocurile de campio. 
nat. Majoritatea jucători
lor, aproape toți, respectă 
indicațiile antrenorului. 
Dar în partida cu Mine
rul s-a mai remarcat ceva: 
superficialitatea unor jucă
tori. Fundașul Niculesca 
este un om de bază al e. 
chipei și pentru asta el 
este mult apreciat. Cile o- 
dată însă, așa cum s-a in- 
timplat joia trecută, abu

NOTE EXTEBNE
Puternicul ecou internațional al vizitei iui N. S. Hrușciov 

în India

ferată, iiu-i nici aerodrom. 
Ar trebui să-ini crească 
aripi. Fantastic 1“

După cum se vede 
Squaw Valley a păstrat 
surprize și întreceri dra
matice -nu numai concu-
renților la concursuri.

DELHI (Agerpres). — 
TASS anunță: In dimi
neața zilei de 13 februa
rie, N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Mi. 
niștri al U.R.S.S., a plecat 
cu avionul la ferma agrico
lă mecanizată de slat din 
Suratgarhi (statui Radja. 
stan).

împreună cu N.S. Hruș
ciov a plecat la fermă A. 
A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. 
Ei sînt însoțiți de S. K- 
Patii, ministrul Alimentați 
ei și agriculturii, K. P. S. 
Menon, ambasadorul Indi
ei în Uniunea Sovietică și 
I. A. Benediktov, ambasa
dorul U.R.S.S. în India,

&
BAGDAD (Agerpres) —• 

TASS anunță: Presa ira
kiană publică Ia Ioc de 
frunte, sub titluri mari, in
formațiile despre vizita lui 
N. S. Hrușciov în India.

Scurte constatari
zează de driblinguri, 
,<ține" inexplicabil balonul 
La fel, tripleta a .ținut" 
mult balonul.

Desigur sînt lucruri 
mici dar care neeliminate

Despre o g
Rșiniunea pugilislicâ 

organizata recent de clu
bul Corvinul a permis să 
se tragă citeva concluzii 
îmbucurătoare. Mai indii 
trebuie subliniată pjartici- 
parea masivă a hunedore- 
nilor la această partidă — 
mai mull de 2M0 de 
spectatori — deși se „a- 
uzise" că reșițenii vor 
trimite o garnitură secun
dă. Asta dovedește încă 
odată că boxul este, la 
ora actuală, ,,sportul nr. 
2„ pentru hunedoreni. Fără 
îndoială că partidele vi
itoare, (sperăm). în com
pania unor echipe mai 
puternice vor confirma că 
sportul cu mănuși se bu
cură de mare popularitate 
și în orașul nostru.

Evident, boxerii, antre
norul Ghe. Lunga și con
ducerea secției de box a 
clubului Corvinul trebuie 
să justifice această încre
dere. Din păcate, așa cum 
s-a văzut la ultima con
fruntare, doar Ichim, Gri- 
gore și puștiul Florincaș 
au dovedit că merită pre. 
țuirea publicului. Ceilalți 
reprezentanți hunedoreni 
au evaluat sub așteptări. 
Printre aceștia se numără 
și I. Balaș. In general 
credem, că aceasta se da. 
torește slabei pregătiri, iar 
la Balaș se face in plus 
simțită o doză mare de 
ingimjare după cum s-a 
văzut și duminică, adver
sarul său era de mult în 
ring, arbitrul și juriul aș.

h aitul oaspete sovietic sa
lută prietenia dintre popea 
rele Indiei și Uniunii So
vietice, scrie în tit
lu ziarul „Ittjhad 
As-Saab", U.R.S.S. 
și India, subliniază ziarul 
„Irak Times", sînt buni 
prieteni. In comentariile 
lor ziarele subliniază ca

Declarația agenției TASS
MOSCOVA (Agerpres).

— In legătură cu explozia 
bombei atomice franceze în 
Sahara, agenția TASS este 
împuternicită să declare 
următoarele:

Poziția Uniunii Sovieti
ce în problema exploziilor 
nucleare este bine cunos
cută. U.R.S.S. s-a pronun
țat în repetate rînduri pen
tru încetarea imediată a 
experiențelor nucleare de 
toate tipurile. Căutînd să 

la timp pot duce la sur
prize neplăcute. Cu sigu
ranță că, cu proxima oca
zie cele amintite vor fi 
trecute dincolo de pistă, 
ca lucruri nefolositoare.

ală de box
teptau să-și faaă apari
ția... I. Balaș!

Se spune, și pe bună 
dreptate, că de multe ori, 
victoria unui boxer este

ÎN PREAJMA

La 18 februarie, la Squ
aw Valley se deschide cea 
de-a VlII-a olimpiadă de 
iarnă. Iată ce se va întîm- 
pla cu acest prilej.

O fată îmbrăcată în cos
tum albastru va coborî pe 
schiuri cu o viteză uimi
toare de pe versantul mun
telui Papoosta acoperit cu 
zăpadă, în valea Squaw 
Valley. Părul ei blond va 
fîlfîi ca și flacăra făcliei 
pe care o va purta în mi
na dreaptă — flacăra olim. 
piadei..

Andrea Mead-Lawrence 
campioana olimpică de lâ 
Cortina, va aprinde focul 
olimpiadei 1960, care va ar
de 3 săptămîni în candela
brul stadionului de ghea
ță, vestind pacea în lume 
și înțelegere între tineretul 
acesteia.

In momentul următor 
spectatorii vor fi martorii 
unei noi surprize. O or
chestră formată din 1.300 

vizita șefului guvernului 
sovietic constituie un nou 
pas constructiv pe calea 
realizării programului de
zarmării generale și a slă
birii încordării internațio
nale. Fără îndoială că a- 
ceastă vizita va avea o 
mare importanță pentru 
întărirea politicii de co

înlesnească și să urgenteze 
realizarea unui acord in
ternațional cu privire la în
cetarea pentru totdeauna a 
experiențelor cu arme nu
cleare, la 29 august 1959, 
guvernul sovietic a luat 
în mod unilateral hotărîrea 
de a nu relua exploziile 
nucleare, dacă puterile oc
cidentale nu voi' relua ex
periențele cu arme atomice 
și cu hidrogen.

hoiărită de „omul din 
colț". De regală, în colț 
stă antrenorul, care trebu
ie să-și urmărească elevul 
și in pauza reglementară 
să-i dea sfaturile cele mai 
eficace. Cum se procedea
ză la noi 2 In colț stă ci
ne vrea sau în cel mai 
bun caz un boxer, coleg 
de club. De la cine să 
primească sfaturi cel care 
este în ring ?

MIRCEA NE AGE

CELEI DE-A Vlll-a
OLIMPIADĂ DE IARNĂ 

persoane va intona marșul va prelua melodia, după 
festiv apoi un cor compus care va continua ceremo- 
din 2.600 bărbați și femei niâ deschiderii.

Zăpadă, zăpadă, zăpadă
Aceasta este problema 

cea mai acută ia Squaw 
Valley. Este o problema 
pentru că aici ori e prea 
multă, ori e prea puțină.

Și ce se poate face îm
potrivă ?

Multe.
In primul caz armata e 

la dispoziție. Bocancii ba
talioanelor infanteriei vor 
bătătorii pîrtii după dorin
ța celor mai buni schiori 
ai lumii. Dacă zăpada va 
fi în cantități mari pe 
versanții abrupți ai mun
ți l(jr și întrecerea va 1'1 
amenințată cu avalanșe, a. 
tunci va interveni artileria 
și va distruge cu proiec
tile „inamicul" alb.

Și. dacă e puțină zăpa
dă ?

Atunci șefii localnici ;îi 
triburilor de indieni îmbră- 
cați în haine pestrițe și 
mînjiți pe față cu toi 
felul de culori vor intra 
pe scenă. Dansînd și cu 
voci stridente, vor cere de 
la marele Manitu ca să 

existență pașnică între po. 
poare, scrie ziarul „Al-Bi- 
lad“. Este -. de asemenea 
neîndoielnic, continuă zia
rul, că vizita lui N. S. 
Hrușciov va crea noi per
mise pentru întărirea pă
cii între popoare și va a- 
juta la topirea glîeții răz
boiului rece.

După cum se știe, la 20 
noiembrie 1959, la cea de-a 
14_a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. a fost 
adoptată o rezoluție pre
zentată din inițiativa unui 
număr de țări afro-asiati 
ce, prin care Franța era 
chemată să se abțină de 
la efectuarea experiențe 
lor cu arme atomice în 
Sahara.

In această ordine de

* In sala Floreasca a 
luat sfîrșit ieri campiona
tul internațional feroviar 
de volei. In finală s-au 
întîlnit echipele R.P. Ro. 
mîne și U.R.S.S. După 
un joc foarte disputat, 
victoria a revenit formați
ei țării noastre. In felul 
acesta reprezentanta R. 
P. Romine a cîștigat 
campionatul internațional 
feroviar,

■“Tot ieri s-a desfășurat 
și returul partidei Rapid 

dăruiască zăpadă partici- 
panților.

Toate aceste ceremonii 
vor li transmise la tele
viziune din care vor avea 
de cîștigat proprietarii a- 
cestora sute de mii dc 
dolari, de unde poate va 
pica mila și sărmanilor 
șefi dc triburi indieni, 
câțiva dolari.

Nu e ușor
Un reporter sportiv el

vețian s_a deplasat nu de 
mult la Squaw Valley ca 
să facă o constatare.

La întoarcere la Zurik 
cînd a toborîl din avion 
era dezamăgit.

„Fantastic — a decla
rat el — patru inși am 
fost îngrămădiți Înir-O 
cameră mică pentru care 
zilnic plăteam drept cin. 
rie 20 dolari. Iii acea.; 
tă sumă nu intra nici mă
car costul mîncării. Par- 
ticipanții trebuie să facă 
60 km. de la centru pen
tru a ajunge la locul în
trecerilor. Nu este cale 

idei nu se poate să nu 
se exprime regrete în le
gătură cu faptul că gu
vernul francez nu a ți
nut seama de părerea 
opiniei publice mondiale 
și, la 13 februarie, a e- 
fectuat explozia unei 
bombe atomice. In Uniu. 
nea Sovietică se conside
ră că orice nouă explo
zie cu arme nucleare, ori
unde s-ar efectua . ea, nu 
poate să nu complice 
rezolvarea principalei 
probleme a zilelor noas
tre — dezarmarea gene
rală și totală — și face 
jocul forțelor care se pro
nunță pentru continuarea 
cursei înarmărilor nuclea
re. Dacă exploziile nucle
are vor continua, atunci, 
firește, guvernul sovietic 
nu poate să treacă acea, 
sta cu vederea și să tra

— E.O.S Lausanne, con- 
tînd pentru Cupa Campio
nilor Europeni la volei. 
Si de data aceasta victo
ria a fost obținută de 
Rapid București cu scorul 
de 3—D. Voleibaliștii ro-„ . •
mini s-au calificat pentru 
turul doi al acestei com
petiții. !

* Echipa suedeză de ho
chei Vâsteras I. K. a ju
cat ieri‘pe patinoarul „23 
August“ din București cu 
selecționata divizionară. 
Intîlnirea a fost urmărită 
cu mult interes și s-a ter

Informație
Potrivit hotărîrii nr. 77 

a Consiliului General 
U.G.F.S., intrarea la ma
nifestațiile sportive a mem
brilor susținători ai clu
burilor sportive se face 
prezentînd taloanele elibe
rate de clubul respectiv. 
Taloanele se eliberează 
tuturor acelora care și.au 
achitat cotizația în mod 
regulat și pe baza cărora 
membrii susținători se 
prezintă la agenție sau 
la ghișeele de la stadion 
cu talonul decupat, vala
bil pentru manifestația 
respectivă și primesc bilete

Ccrvinul — Jiul Petroșani
Joi după-amiază pe sta

dionul Corvinul se va 
desfășura partida amica
lă de fotbal dintre echi
pele Corvinul și Jiul Pe
troșani din categoria „A“.

Avînd adversari dințr-o 
categorie superioară,

DE PESTE HOTARE
Duminică s-a disputat o 

nouă etapă în campiona
tul de fotbal al Italiei. 
Iată citeva rezultate înre
gistrate :
Napoli — Fiorentina 0—4 
Roma — Milan 2—2 
Bolognti — Genoa 3-—1 
Internationale — Atalanta

2—6

gă concluziile corespun
zătoare pentru asigurarea 
securității țării sale.

Uniunea Sovietică va 
duce și pe viitor lupta 
pentru încetarea cît mai

A 15-a aniversare 
a eliberării Budapestei
BUDAPESTA (Ager

pres). — Oamenii muncii 
din capitala Ungariei au 
sărbătorit la 13 februarie 
cea de-a 15-a aniversare 
a eliberării Budapestei de 
sub cotropitorii fasciști.

La 12 februarie, la Sfa
tul popular orășenesc din 
Budapesta a avut loc o 
adunare festivă. La adu
nare s-a dat citire tele

minat cu victoria hochei- 
știlor romîni cu scorul de 
5-2,

* Intîlnirea internațio
nală de tenis de masă din
tre echipele masculine ale 
R. P. Romîne și R. P, 
Ungaria a luat sfîrșit cu 
victoria jucătorilor ma
ghiari cu scorul de 5—4,

* Primul joc internațîo, 
nai de fotbal din acesi 
an a avut loc ieri la Plo
iești. S-au întîlnit echipe
le Petrolul și Locomotiv 
Leipzig. Fotbaliștii ploieș. 
teni au cîștigat cu 1—0.

de intrare pe care clubul 
le va suporta din fondurile 
pi oprii.

In acest caz trebuie ca 
membrii susținători din 
cadrul C.S.H., I.G.S.H, și 
din celelalte instituții, prin 
delegații de secție să.și 
achite cotizațiile lunar, in 
mod regulat, pentru a în
lătura inconvenientele la 
eliberarea taloanelor care 
se va face înainte de în
ceputul campionatului de 
primăvară.
Consiliul clubului sportiv

,,Corvinul"

hunedorenii vor căuta să 
realizeze un joc frumos 
care să corespundă țelu
lui propus: verificarea
gradului de pregătire la 
care au ajuns înaintea în
ceperii campionatului. Jo
cul va începe la ora 15-30.

Udinese — Lazio 1—&
In Franța a fost progra. 

mată etapă de cupă.
Sedan —- Nice 2-~-î
Lyon — Mpnac o l—S-
Marseille — St. Etienne

' 2—3
Strasbourg — Le Havri

1—2

grabnică și totală a tu
turor experiențelor nucle
are pentru încheierea ți
nui acord internațional și 
încetarea acestor expe
riențe pentru totdeauna.

gramei de salut adresate 
de Mareșalul Uniunii So
vietice A. I. Maliriovski, 
comandantul trupelor so
vietice care au eliberat 
Budapesta.

Laszlo Pesta, vicepre
ședinte al Comitetului e- 
xecutiv ai Sfatului popu
lar orășenesc Budapesta, 
a vorbit despre dezvolta
rea Budapestei în decurs 
de 15 ani.
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