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In fotografia alăturată ■ 
vă prezentăm pe tînăra 
Lazei Ecaterina. Este una 
dintre muncitoarele de la 
oțelăria nouă. De cînd iu. 
crează în hala de turnare 
pe macaraua consolă, nu 
a creat greutăți la turna
rea oțelului în lingotiere. 
Conștiinciozitatea în mun. 
că și priceperea în mane.

■ vrarea macaralei au fă- > 
/ cut-o să cîștige înaltul \ 

titlu de fruntașă în muncă, ș

A 50-a ANIVERSARE 
a Zilei Internaționale 

a Femeii
Se împlinește mîine o 

jumătate de veac, de cînd 
luptătoarea neînfricată 
pentru cauza clasei munci
toare Clara Zetkin a pro
clamat la Copenhaga, cu 
ocazia Conferinței Inter
naționale a Femeilor 
Socialiste, ziua de 8 
Martie, zi internațională 
de solidaritate și luptă 
pentru emanciparea femei, 
lor, pentru drepturi, pen
tru pace.

Sute de mii de femei 
Șagu alăturat în decursul 

cinci decenii ideilor 
progresului social, luptînd 
pentru triumful marilor 
idealuri ale acestei epoci. 
In condiții de cruntă ex
ploatare, înfruntînd te
roarea, femeile din țările 
capitaliste și coloniale, îm
pletesc lupta pentru drep
turile umane și cetățe
nești cu lupta pentru pa
ce. cerînd încetarea expe
riențelor cu arme 
re și desființarea 
agresive militare.

In ziua de 8
gîndul femeilor de pretu
tindeni se îndreaptă cu 
recunoștință și încredere 
către femeile sovietice, 
care au dat dovadă de e. 
roism în lupta împotriva 
•iștilor și muncesc cu 

slânul făurind visul de 
aur al omenirii, comunis
mul.

Femeile din țara noastră 
sărbătoresc a 5O.a aniver
sare ca oameni liberi, 
bucurîndu-se de toate 
drepturile politice și soci
ale. spre deosebire de re
gimul burghezo-mnșieresc 
cînd le erau refuzate drep
turile la muncă, odihnă, 
salariu egal, la muncă e_ 
gală. In țara noastră

nuclea. 
bazelor

Martie

partidul comunist a mili
tat de la înființarea sa 
pentru drepturile economi
ce, politice și sociale ale 
femeilor, considerînd e- 
manciparea femeii ca par
te integrantă a luptei de 
eliberare a clasei munci
toare. Prin organizațiile 
feminine inițiate și condu
se de partidul comunist ca 
,,Cercul femeilor de pe 
lingă sindicate**, ^Comite
tul femeilor contra răz
boiului**, ..Irontui femi
nin din Romînia**, s-a in. 
tensificat activitatea anti, 
fascistă feminină. Cu o 
dîrzenie de neînfricat au 
luptat pentru fericirea po
porului nostru jertfindu-și 
viața: Donca Simo, Su. 
zana Pîrvulescu, Ocsko 
Terezia, Elena Sîrbu, Haia 
Lifsitz, Olga Bancic, Ada 
Marinescu.

In regimul democrat 
popular, datorită grijii 
partidului au fost înfăptui
te cele mai îndrăznețe ide
aluri pentru care au luptat 
generații întregi. Astăzi fe
meii îi sînt asigurate 
drepturi egale cu ale 
bărbatului, în toate do
meniile vieții economice, 
politice șl culturale. In 
Marea Adunare Naționa
lă 71 de femei sînt depu
tate, iar peste 34.000 sînt 
alese în organele locale 
ale puterii de stat. Sute 
de mii de femei lucrează 
în uzine și fabrici, în in. 
dustria chimică, textilă și 
alimentară, ca tehniciene, 
brigadiere, inginere, frun
tașe în muncă. Țărance 
destoinice, colectiviste și 
întovărășite își aduc apor
tul prin munca lor la în
tărirea sectorului socialist 
al agriculturii.

Femeile din țara noastră 
își leagă cele mai frumoa
se năzuințe de viitorul 
patriei noastre, pentru 
traducerea în viață, a sar
cinilor trasate de plenara 
C.G al P.M.R. din 3—5 
decembrie 1959 privind 
dezvoltarea economi
ei naționale și ridica
rea nivelului de trai, de 
a cinsti cu noi succese 
în muncă cel de.al III. 
lea Congres al partidului.

Ziua de 8 Martie cons
tituie o puternică demon, 
strație a solidarității noa
stre CU lupta tuturor po
poarelor pentru triumful 
cauzei păcii.

Deși tînăr în meseria 
de mecanic auto, Han. 
gan Gheorghe de la 
I.G.S.H. a ajuns să 
cunoască — datorită 
străduinții — toate tai
nele acestei meserii. In 
consecință, el își depă
șește zilnic sarcinile de 
producție cu 18—22%.

*>♦♦♦♦♦♦

PA TRU din cele

Mîine la casa orășenească 
de cultură

Mîine 
sala Casei 
cinstea celei de_a 50_a aniversări a zilei de 8 Mar. 
tie. Au fost invitate să participe cu această oca
zie muncitoare, gospodine, intelectuale, femei care 
și-au adus aportul lor în opera de construire a vie
ții noi a orașului nostru. Tovarășa inginer Letiția 
Ciorogaru, membră în Consiliul Național al Feme
ilor va vorbi despre :,, Importanța internațională 
a zilei de 8 Martie**. In continuare se va prezenta 
în premieră piesa într-un act „Dincolo de sîrmele 
ghimpate** de Iv. Martinovici, în regia lui Pavel 
Crișan. Din rolurile prir.cipale fac parte Aurelia 
Cîzu. Viorica Buta. Elena Dan, Elena Bogdănescu.

după masă la ora 17 va avea loc în 
orășenești de cultură serbarea festivă în

ACTUALITĂȚI
* Ieri dimineață la ore. 

Ie 8 a avut loc în sala 
cinematografului „Maxim 
Gorki", consfătuirea ca-

------  .» * * ♦   —--------
Consfătuirea A.S.I.T

♦♦

HUNEDORENE

♦♦♦♦♦♦♦

Vineri și simbătă la Hunedoara a avut loc consfătuirea pe țară a- 
vînd ca temă „Îmbunată țirea fabricării și utiliză rii lingotierelor și acce. 
soriilor din fontă pentru turnarea oțelului**. La con sfătuire au participat re. 
prezentanți ai M.I.G., ' ”
gional și orășenesc de 
natului metalurgic Reșița, 
Dimitrov — Arad și ai

Referatele prezenta 
lor au fost în măsură să 
De o atenție deosebită s_ au bucurat referatele pri vind 
tate obținute la fabricar ea și exploatarea lingotie relor**, „încercări cu lin
gotiere cu pereți subțiri** etc;

C onsiliului Central A.S.I.T., I.G.M.M., comitetelor re- 
partid, combinatului side rurgic Hunedoara, combi, 
uzinelor Victoria Călan. Oțelul Roșu, Gheorghe 

altor uzine și întreprinde ri metalurgice din țară 
te cît și discuțiile care au avut loc pe marginea 

confirme că se pot rea liza lingotiere durabile. 
„Cercetări și rezul-

»♦♦♦♦♦«
în 1960 tineretul 

hunedorean 
s-a angojat să 
colecteze peste

18 000 tone . 
fer vechi

De șapfe ori 
mai mulf

In primele două luni din 
acest an. tinerii siderur- 
giști au reușit să adune și 
să predea în contul oțelări. 
ilor combinatului aproape 
2.200 tone de fier vechi. 
Făcînd o mică compara
ție, se constată că în

multe:

drelor didactice din toate 
gradele de învățămînt din 
orașul Hunedoara.

Participanții la consfă. 
tuire au discutat proble
mele legate de activitatea 
lor în perioada rămasă 
pînă la 
școlar.

* Tot 
în sala 
nou Alexandru Sahia, po. 
etul Demostene Botez a 
ținut o conferință cu tema 
„Scriitor, carte, și cititor**.

* Cinematograful „Vie. 
toria" prezintă începînd 
de azi și pînă la data de 
11 111. noul film romînesc 
„Avalanșa"

încheierea anului

ieri la orele tl 
mică a clubului

cele două luni din acest 
an s-a colectat de peste 
7 ori mai mult fier vechi 
față de primul trimestru 
al anului trecut.

Activitatea 
tineretului din 

oraș
Acțiunea ce se desfă

șoară pentru asigurarea

cu fier vechi a oțelăriilor 
a fost îmbrățișată și de 
tineretul din celelalte în
treprinderi și instituții ale 
orașului. De pildă, 
de la începutul anului și 
pînă la 1 martie a.c., ti
nerii din școli au strîns 
și predat I.C.M.-ului 40 
tone fier vechi, cei ai 
trustului utilaj greu 75 
tone, tineretul de pe șan
tierele de construcții o can. 
titate de peste 100 tone, 
iar cei ai cooperativei 
,,Drum nou** 5 tone de 
fier vechi.

Planul 
a fost depășit
In lunile ianuarie și

februarie a.c. I.C.M.-ul 
Hunedoara avea ca sar
cină de plan să colecteze 
cantitatea de 11.800 tone 
de fier vechi. Prin stră
daniile depuse de ținerii 
și ceilalți oameni ai mun. 
cii din întreprinderile și 
instituțiile orașului nos. 
tru, planul pe cele două 
luni a fost îndeplinit și 
chiar depășit. Astfel, în 
Ioc de 11.800 tone cît era 
prevăzut au fost colectate 
12.073 tone de fier vechi. 
Peste 5.400 tone din a- 
ceastă cantitate le.au pre
dat colectivele de muncă 
din G.S.H., iar 800 tone 
cele din 1.0.S.H,

STELIAN ELENA 
niacaragistă fruntașă 

secția O.S.M. 11.

DAN VALENTINA 
inginer — serviciul 
cercetări și cocs.

REJEB ELENA
deputată în sfatul popular

MARINESCU VALERIA 
casnică, fruntașă în 
acțiunile obștești

întrecerea tineretului hunedorean pentru îndepli
nirea angajamentului luat de a colecta în anul a. 
costa peste 18.000 tone fier vechi, se desfășoară 
cu mult succes în toate întreprinderile și institu 
țiile orașului. Acest lucru, a făcut ca în cele două 
luni care s.au scurs din ncul an tineretul hunedo
rean să strîngă și să predea I.C.M. ului, 2.500 tone 
de fier vechi. Meritul pcnt.u strîngerca acestei can. 
tități revine îndeosebi brigăzilor de muncă pa. 
trictică de la laminorul de 800, oțelăriile Martin nr. 
1 și 2, precum și celor de la laminorul bluming, 
care au adunat prin muncă voluntară o cantitate 
de 1.850 tone fier vechi. |



NOASTRĂ

Intr.o statistica a si
tuației învățămîntului uni
versitar din anul 1937/38 
se puteau citi următoarele 
date: Ia facultatea de
drept 8.836 înscriși, la li
tere 4.250, la teologie 
2.480... dar la facultatea 
de agronomie 270, iar la 
medicina veterinară 374. 
Cifrele sînt netede, oglin. 
dese fără putință de tăga. 
dă situația învățămînta. 
lui superior din Romînia 
burgheză. Statul capitalist 
riu era interesat să orien
teze pe absolvenții liceelor 
spre îndeletnicirile prac
tice, spre funcții utile so. 
cietății. Băncile, universi
tăților le umpleau în cea 
mai mare parte domnișorii 
care vînau titluri fără să 
le merite, fiind notorie si. 
tuația facultății de drept, 
care în fiecare an „fabri
ca" alte mii de șomeri in
telectuali.- De bună seamă 
că alături de odraslele bo
gătașilor pentru care uni
versitatea reprezenta un 
divertisment. Un mod de 
a.și pierde vremea în aș^ 

• teptarea căpătuielii ușoare 
pe seama veniturilor riio.’ 
șiilor și fabricilor părin
tești^ Se aflau în institu
tele de învățămînt supe
rior și tineri dornici să se 
instruiască temeinic,- fii de 
oameni simpli. Dar. .cite 
greutăți trebuiau să biru. 
ie 1 Bursele ca și nee.xrs? 
tente, căminele studențești 
cu locuri puține, condiții 
de viață negre, perspecti. 
va nesigură, întunecată a 
viitorului, iată ce.i aștep
ta.

Astăzi în sălile de 
cursuri ale universităților 
noastre se află fiii oame. 
nilor muncii, fiii foștilor 
exploatați, care se pregă- 
țeș? șă. devină.. -vrednici 
constructori ai socialismu.

din comisia orășenească 
de femei. I.a începui, a’, 
qeșțte , echipe și-au. justifi
cat întrutotul rolul și im
portanța lor. Pe baza in- 
striu-țiuudor'primite efe aii 
efectuat prin unitățile co. 
«1: «cțaie-de stat din ora
șul Hunedoara .numeroase 
controale în ce privește 
buna deservire a consuma, 
torifoi. păstrarea curățeni
ei îngrijirea și păstrarea 
avut,rtiii obștesc etc. Cu 
ocazia unor astfel de con.’, 
troale membrii echipelor au nepăsarea consiliului sin- 
scos de fiecare dată la i- 
veală o serie de abateri 
ale unor lucrători din anu
mite unități comerciale, di
ferite nereguli privind de
servirea populației, lipsuri 
legate de aprovizionare șl 
altele. Sezisate Ia timp, 
multe, din lipsurile și nea. 
junșurile constatate au 
fost înlăturate pe parcurs, 
lucru c< a duș Ia îmbună-

lui însușindu.și o cultură 
cît mai temeinică. Drumul 
de astăzi al viitorilor ab. 
solvenți ai facultăților tre. 
ce prin singura școală a. 
devărată, prin școala mun
cii. Hunedoara, care în 
1948 număra abia 740 de 
elevi, (cifră în care sînt 
incluși și elevii fostei 
școli profesionale) are a. 
cum 1898 de copii înscri
și în clasele 1—4, 760

1. DUPĂ

2.

CC PROFESIUNE VA
SOEaVIREA ȘCOLII?
Care sînt preocupările dumneavoastră 
de azi în vederea atingerii țintei propuse?
Avefi vreo sugestie pentru îmbunătățirea acțiunii de 
legare a procesului de învățămînt cu practica, în 
condițiile concrete ale activității din Hunedoara?

3

cursu- 
și 253 
numai
Dacă

. ........................... «- 
care frecventează 
rile claselor 5—7 
din clasele 8—11, 
la cursurile de zi.
mai adăugam acestora pe 
cei 610 tineri muncitori 
care.și completează stu
diile la cursurile fără frec, 
vență, cei aproape 2.000 
de elevi ai școlii profesio
nale, cei de la școala de 
maiștri, învățămîntul pre
școlar cu 540 de copii cît 
și pe cei de la alte forme 
de-învățămînt, putem tra
ge concluzia că orașul 
nostru este un adevărat 
oraș școală, și marea ma
joritate a celor ce învață 
s.au orientat către profe
siile practice, scop imediat 
și necesar al măreței opere 
de ridicare din starea de 
înapoiere economică cultu. 
rală în care se afla țara 
noastră înainte de 23 au. 

.gost 1944.

Unde-s echipele de control obștesc?
Prin anul 1958 a

ființă ‘pe .iîngă Consiliul 
sindical local un număr de 
20 -echipe de control ob
ștesc formate din oameni 
ai muncii din C.Ș.H. 
l.C.S.H. și din tovarășe

tățirea activității unităților 
comerciale

lit anul 1959 și în pri. 
inele luni din acest an, e- 
ehipele dt; control obștesc 
n-ga mai desfășurat o rod. 
îiică ăCțfviiațe ca la înce
put 'Lipsite de sprijinul 
ȘT îîidAlinarea Consiliului 
sindical local, membrii lor 
au rămas doar’simpli fi- 
guranți în listele consiliu
lui. Nimeni n.a mai etec- 
tuat nici un fel de control 
și nici n-a mai dat pe 
la consiliu să vadă ce sar. 
cim le mai revin. La rîn_ 
dui Său, nici’ consiliul sin
dical nu s.a străduit să 
adune echipele de control 
obștesc pentru a le antre
na în muncă. De fapt, 

dical local față de echipele 
de control obștesc reiese și 
din aceea că n-a ținut 
corn ce! puțin de adresa 
C C. al Sindicatelor nr. 
1059 prin care se arată că 
se prelungește viza car
netelor membrilor echipe
lor de control, care ex
pirase încă în anul trecut, 
pînă în ziua de 15 mar
tie a.c.

Ce are de spus Consi-

Ziarul nostru a între
prins de curînd o anchetă 
printre elevii claselor X! 
reală și umanistică ale 
școlii medii din Hunedoa
ra. întrebarea principală 
pe care am adresat.o ele
vilor a fost următoarea: 
„Ce profesiune vă veți 
alege 
școlii ?“ Răspunsurile sînt 
variate, 
primă observație simplă : 

după. absolvirea

însă permit o

tinerii elevi ai căror pă
rinți lucrează în secțiile 
uzinei sau pe șantierele 
noi ale orașului, își aleg 
cea mai sigură cale a 
viitorului și — fapt de 
deosebită importanță — 
cea mai valoroasă ca scop 
social, anume calea mun
cii productive, 
solvirea școlii 
devin un b.in 
urmînd școala 
localitate", răspunde ele
vul Surdu Adrian 
clasa Xl.a A.
său. Văduva Gheorghe dă 
un răspuns asemănător: 
„Visul meu este să ajung 
inginer. Pentru 
trebuie să.mi 
partea practică a meseriei; 
de aceea mă voi înscrie 
la școala tehnică sau voi 
intra direct în. producție". 
Hotărîrile acestea dove.

„După ab. 
doresc 

muncitor 
tehnică din

să

din
Colegul

aceasta 
însușesc

liu! sindical local ? 
Unde.s echipele de con
trol obștesc de nu mai pot 
fi văzute prin unitățile 
comerciale de stat din o. 
rașulf nostru ?

Prim topitorul și
Un om cu ochi senini, 

rotund la față, zîmbitor, 
cu brațele vînjoase, cu 
trupul solid și mișcări 
calculate aranjează o 
rină, astupă sau desfundă 
șticuri, ori dă drumul șar
jei. Nu.i de mirare dacă.l 
veți găsi ajutînd pe lăcă
tuși ori pe electricieni să 
repare mașina de astupat 
șticul, ori de perforat. De_ 
cît să stea în zadar, mai 
bine pune mina și își -a. 
jută tovarășii.

Joi, Comșa Alexandru 
avea mult de lucru. Furna
lul 5 era în reparație. Se 
necăjea omul să desprindă 
o ,,fiertură“ de fontă ce 
se sudase de aiîiea descăr
cări pe rină. Era greu, își 
încordase brațele amîndo. 
uă și nu s-a dat bătut 

dese orientarea cea mai 
bună.

„Drumul spre ținta pro
pusă trece prin uzină. Iu
besc mult combinatul nos
tru siderurgic și anii de 
producție pe care îi voi 
face mă vor lega și mai 
mult de el", scrie eleva 
Sărăci Aurelia din aceeași 
clasă, a Xl.a A. Iar în 
continuare: „Pînă atunci 
„speculez" cît mai mult 

VEȚI SE.CGE

cunoștințele

și majorita. 
răspunsuri.

posibil bunăvoința tovară
șelor muncitoare de la 
secția bobina j unde fac 
practica". O altă elevă, 
Ostap Viorica, răspunde: 
„După terminarea școlii 
sînt hotărîtă să intru în 
producție unde cred că 
datorită ajutorului nepre
țuit al tovarășilor de 
muncă voi reuși să.mi în. 
sușesc toate 
necesare".

Acestea’, ca 
tea celorlalte 
întăresc convingerea că 
procesul de învățămînt în 
școala medie a orașului 
nostru ajută la formarea 
unor cadre nu numai bine 
pregătite din punct de ve. 
dere al noțiunilor de cul
tură generală însușite, ci 
și cu un grad înalt de 
dezvoltare a conștiinței, ti
neri cu simțul răspunderii 
în viață, care înțeleg așa 
cum trebuie rostul lor vi
itor, sarcinile de prim or
din ce le revin în muncă. 
Ei se simt încă de pe a- 
cum părtași la acțiunea 
de transformare revoluțio
nară a țării, de necontenit 
progres în folosul tuturor 
celor ce muncesc. Calea 
activității practice o vor 

pînă n_a răpus-o. A zîm- 
bit apoi cu obraji.t roșii, 
plini de energie.

De șase ani, Comșa A- 
lexandru lucrează la fur
nalele noi ale combinatu
lui. Ne este cunoscut nu 
numai nouă, ci întregii țări 
după felul cum muncește. 
Comșa Alexandru este u- 
nul dintre cei mai price- 
puți prim-topitori ai sec
ției a II_a furnale. Aproa
pe totdeauna e „nemulțu- 
mit“ cu indicii ce-i rea
lizează. Dacă ieri a depă
șit planul cu 50 kg. fon
tă, astăzi el luptă să dea 
mai mult chiar numai cu 
5 kg. dar să fie mai mult 
decît ieri. Asta este o am
biție a lui. „Indicii — as. 
ta-i lupta noastră--—spu
ne el celor cu care lucrea- 

alege și elevii Todea Vio
rel, Palcău Ana, Gugutidu 
Vaia, Nemeth Elena și al
ții.

Una dintre metodele de 
atragere a viitorilor absol
venți către profesiunile 
practice o constituie orele 
de lucru în secțiile uzinei, 
odată pe săptămînă, cît 
și perioada de practică în 
timpul vacanței de vară, 
li, felul acesta elevii fac 

cunoștință — în secțiile 
în care sînt repartizați — 
cu fazele muncii siderur. 
giștilor, își completează 
cunoștințele teoretice cu 
observații din activitatea 
concretă a acestor secții, 
își îmbogățesc gradul de 
cultură, învață să iubeas
că și să respecte munca, 
să o considere ca princi. 
pala lor datorie îrf viață. 
In răspunsurile primite la 
ancheta noastră cei mai 
mulți elevi exemplifică pe 
scurt cele învățate în ore. 
le de practică, arătînd ce 
folos însemnat le aduce 
fiecare lucru și fenomen 
nou pe care îl întîlnesc 
și îl învață. Pentru atin
gerea scopului propus, vi
itorii absolvenți mărturi
sesc străduința lor de a 
asimila cît mai multe cu
noștințe teoretice, dar șî 
obligația de a le împleti 
cu practica, fără de care, 
teoria rămîne goală de 
sens și valoare. „Pentru 
a deveni un bun laborant 
mă străduiesc să.mi însu
șesc noțiunile de chimie, 
!n general acelea care pre.

MIRCEA ENESGU

^Continuare in pag. IV-a)

colectivul 
lucrează 

cu 10.000 
fontă.

grija pentru
ză. îmbunătățind indicii de 
utilizare ai furnalelor nu
mai cu 2 la sută, el știe 
că anul acesta 
secției în care 
poate da țârii 
tone mai multă

Pentru atașamentul do
vedit față de cauza clasei 
muncitoare, pentru felul 
său de comportare și de 
a se achita de sarcini, a_ 
nul trecut Comșa Alexan
dru a fost primit în rîn- 
durile membrilor de partid 
In scopul realizării celor 
568.000 lei economii el 
mobilizează p« tineri să 
aibă grijă ca încărcarea 
furnalelor să se facă în 
așa fel, îneît ele să poată 
da maximum de randa
ment, să respecte consu
murile specifice de materii

CALITATEA
Printre cei care anul 

. trecut au raportat reali-
i zarea sarcinilor de plan 
; înainte de vreme au fost 

și muncitorii de la tur. 
nătoria de tuburi din 
C.S.H. Ei au amintit a. 
tunci că succesul se da- 
torește în bună parte, 
printre altele și reducerii 
rebutului sub procentul 
admis — de la 8, la 6,3 
la sută. In secție, despre 
echipele celor doi veri, 
Spătaru llie și Mihai se 
spunea atunci că sînt 
cele mai energice de la 
turnătoria de tuburi, și 
că ele au adus o contri
buție însemnată la redu
cerea procentului de re
but.

Anul acesta, tînd pro
ducția de tuburi crește 
cu 36 la sută față de a. 
nul trecut, conducătorii 
celor două echipe — 
fruntași în secție — au 
fost ■ cei dintîi care s.au 
angajat în întrecere să 
muncească și mai bine 
pentru a reduce rebutul 
de la 6 la sută admis, 
la 5,3 la sută. Este un 
angajament stimulativ și 
realizabil. Muncitorii 
maiștrii au pornit la 
muncă. Primele rezultate 
din acest an au con
firmat că există în sec
ție rezerve care să asi. 
gure chiar depășirea 
sarcinilor de plan. Lu. 
crul a decurs bine pînă 
în a doua decadă a lu
nii februarie, cînd turnă
torii de tuburi s-an tre. 
zit cit surpriza". Rebu 
tul depășise limita maxi
mă admisă. Dar cine în
fruntă necazul ? In pri
mul rînd, oamenii din e- 
chipele lui Spătaru llie 
și Mihai. Zile de.a rîn. 
dul nu și-au ridicat pri
virile în sus...

Mai puteau fi ei frtn.j 

în sprijinul calificării tinerilor

Pentru a veni in sprijinul tinerilor strungari 
drrnici de ași însuși cit mai multe cunoștințe 
tehnico-profesionale, recent a luat ființă în cadrul 
laminorului de 800 mm. un curs de minim tehnic.. 
Noul curs este frecventat de un număr , de 40 tineri 
cărora pînă acum li s-a și predat două lecții -în., 
legătură cu pregătirea lucrului și noile metode de 
așehiere a metalelor.

- PUR'TEIO-AyHAI ■ 
corespondent • . .

indici
prime și să economiseas
că joardele, țevile pentru 
oxigen și alte materiale.

Cu toate că în luna fe
bruarie topitorii pe care.i 
conduce, au descărcat cu 
5 Ia sută mai multă fontă 
decît prevede planul, bri
gada lui s.a clasat pe lo. 
cut II. Au muncit mai bine 
tovarășii din brigada 
II La. Aceasta i.a dat lui 
Comșa Alexandru să 
pundă la o întrebare : 
de i.ău luat-o ceilalți 
inte ?

răs. 
cum 
îna-

pe
ceva

★
Cît despre meseria 

care șî.a ates.o e 
deosebit. Comșa Alexan
dru, curînd după ce ă 
terminat școala profesio
nală la Orașul Stalin, s-a 
Îndreptat spre Hunedoara. 

iașii de odinioară, dud ♦
într-o singură zi li s-au *

♦
♦
4
4
♦
♦
♦
4

rcbutat 4.500 kg. piese ? 
Asta arc oarecum o jus. 
tificare. că fonta nit s.a 
încadrat întotdeauna ’ în 
procentul de siliciu. Au 
gajanientul lor a rămas J

♦
♦
♦
♦ 
♦ 
«
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦

P.M.R. «

formal, rebutul fuses 
depășit cu 1,4 la șuti: 
Se apropie sfîrșitul lunii 
Și atunci, împreună ci 
maistrul, au dat „asal. 
tul". Atunci, maistru 
principal, tovarășul Ba. 
lint Alexandru, care 
este și secretarul organi. 
zației de bază r 
își găsise o intensă pred. ♦ 
cupare pentru munca fie. ♦ 
cărei echipe. Rezultatei ț 
dovedesc însă că proccn J 
tul necorespunzător d. « 
siliciu în fontă și pereții ♦ 
subțiri ai unor piese, nu * 
sînt singurele cauze care • 
au influențat depășirea - 
procentului de rebut ăd. ♦ 
rriis. Asta cu atît mai ț 
mult, cu cît în ultimele ♦ 
zile ale lunii februarie, * 
rebutul a putut fi men. ♦ 
ținut cu. cîteva procent « 
sub limită.

Dacă aceasta este i 
fttația, trebuie să spn. 
nem turnătorilor că 
încadrarea rebutului 
normele admise' la tu 
buri aparține în primuJ 
rînd neglijenței, mani, 
festată atît din partea 
maistrului principal cî: 
și de către conducători, 
echipelor în ce privește 
calitatea producției. lat 
faptul care a tăcut s; 
se întîrzie îndeplinire 
planului. lunar de pro

<

♦
♦ 
•> 
♦ 
♦ 
«
♦ 
O 
o 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
» 
♦
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ 

ducție de la 23 februa- ț 
rie (dată cînd putea fi ♦ 
realizat) la 26 februarie * 
Această stare de lucruri ♦ 
va trebui să dea de gîn. * 
dit întregului colectiv de ♦ 
la turnătoria de tuburi. * 

JAN VAS1DW

nc. 
în

A lucrat la oțetăria elec
trică ca lăcătuș la întreți
nere, apoi după un timp 
într-o brigadă la euptol’. 
„Mi-a plăcut să lucrez eu 
locul, nu știu ce am gă
sit dar îmi place11 — spâ
ne el. In 1954 el sia 
dus la secția II—a furnale. 
N_a avut loc să lucreze în 
brigada de topitori. A lu
crat cu lăcătușii. S.a în
cadrat la școala de pririi- 
topitori și a lucrat onăil 
ti ei, apoi omul doi în bri
gadă, iar de trei ani este 
prim-topitor. Conduce bri
gada în care a lucrat Pal 
V ictor, actualul maistru.

Așa a ajuns el prim-tb- 
pitor. Astăzi brigada Hii 
reușește să îmbunătățească 
indicele de utilizare și să 
descarce cu 100—300 kg 
mal multă fontă pe mic. 
volum util de furnal.



Discuție despre :

de

ingi-
men-

dosarele pentru 
candidate

tovarășele 
merită să fie

Cu ocazia Zilei Interna, 
ționale a Femeii, ne-am

La cercul de citit
adiere a- 
aduce iz 
nări, în_ 
unei seri 
prea cal- 

sfîrșitul

la
s.a 

și 
nu-

Printr-o fereastră zim. 
țuită de nori, cîteva-stele 
clipeau vesel. O 
bia simțită ce.ți 
primăvăratec în

farmecul 
e și calde,

de chiar pentru 
acesta de făurar

Pe strada noastră, 
ceasul acesta de seară 
auzit svon de glasuri 
zgomot de pași. La 
mărul 13 din strada Brin- 
cuș avea loc un cerc de 
cit’t. In grupuri, sau cîte 
una, din blocurile alătu
rate, ori chiar mai de de
parte, femeile, cele mai 
multe gospodine, se în. 
dreptau spre casa care 
avea să fie azi gazda pri. 
mitoare’ a cercului de citit. 
Să intrăm împreună cu 
ele.

lal.o aici pe Valeria 
the, soția unui muncitor 
c^«^pe drept cuvînt este 
sWR printre veteranii 
uăinei. Nu de mult maca
ragiul Ilie Gheorghe a 
împlinit 40 de ani de cînd 
lucrează aici, la Runedoa. 
ra. Valeria Ilie care a cu-

în jos șî matievrînd cu 
precizie, dezbate și mon. 

1 sus din înălțimea halei, ■ tează .asamblele pentru 
•Lain ridicat tresărind turnare» M-a uimit, toc- 

ochii și mi s.a părut că. mai această precizie și 
i. văd iar, aevea, splen- rapiditatea cu care lucra,
i doarea șuvoiului incân- Bătaia de clopot ce ma
i descent de oțel ieșind întîthpinase la
' din gura cuptorului și
1 puzderia steluțelor aurii

inundînd hala. Părea că 
, aici, în hala de pregăti. 
I re — spre deosebire de
> ceea ce mă impresiona.
• se dincolo —se înstăpîni-
* se o liniște nefirească.

Abia mai tîrziu am în
țeles că mă înșelasem. 

. Și asta, cînd am privit 
( cu atenție în juru-mi ș* 
1 âm văzut cum muncesc
► oamenii. 
' Pe Cătălina — așa ii 
1 spun toți cei de la noua

oțelărie macaragistei A- 
zamfiroae Ecaterina — 

, am văzut-o sus pe ma. 
i caraua nr. 1 pe care lu_ 
i cftază 'dîn primă zi de 
i- cînd a venit atei-. Cu- mii. 
1 nile pe manetele maca. 
F.- ratei; privește' cu atenție-

La bătaia de clopot 
răsunînd de undeva de

■ ;Lam ridicat tresărind

denoscut greul zilelor 
odinioară, se numără as
tăzi printre. gospodinele 
cu cea mai frumoasă 
activitate pe tărîm obștesc.

Sau, iată.Ic pe Lada E- 
lisabeta și Oprea Lucreția. 
Tct soții de muncitori din 
combinat. Acum sînt a- 
ici, la cercul de citit. Dar 
în fiece miercuri le poți 
găsi la spital. In cadrul 
comiietu'ui d<- sprijin, o. 
dată pe oApti’i >înă, mier
curea, sînt de serviciu a. 
colo și nu lipsesc nicioda
tă.

Rotindu-ți privirea prin 
camera caldă mai găsești 
aici și alte gospodine: pe 
Elena Re:eb și Margareta 
Golceru. Elisabeta Crainic 
și Vasiu Constanța, pe 
Rudeanu 
sfîrșit pe 
Ardeleanu. Ele au discutat 

-despre pregătirile în vede
rea sărbătoririi celei de-^ 
50-a aniversări a Zilei In
tel naționale a Femeii iar 
apoi atenția li s-a îndrep- 

‘tat spre una dintre ele 

Etisatcta și în
gazdă. Maria

'(Continuare în pag. IV.a)

intrarea 
in hală, fusese avertis
mentul ei de a mă feri 
din calea macaralei. Am 
așteptat cîteva clipe de 
răgaz să_i pot vorbi. Vo
iam s-o cunosc mai bine 
pe moldoveanca aceasta 
despre care există o bu
nă părere unanimă.

Ca glas domol, ușor 
vibrînd, acoperit uneori 
de zgomotul oțelăriei. 
Cătălina îmi vorbi des
pre satul natal de unde 
plecase cu încă un frăți
or în anii de foamete, 
de cei nouă frați ai ei 
care-Și au fiecare rostul 
său, de primele ceasuri 
petrecute in uzină

Deodată' răWsfe’ pe 
gloduri. Ochii ' priveau 
undeva, străbătînd de
părtarea trecutului, Tată-

Li -- "

democra- 
femeite 

egale în 
bărbații, 

muncă cit și 
viața socială. Iâ- 

noas-

In anii de 
ție populară 
au devenit 
drepturi cu 
atit in 
în
tă în fotografia 
tră pe muncitoarea 
Mahas Hariclea, ascu
țitoare in secția meca- 

; nică din combinat. Es- 
< te una dintre munci- 
J toareie fruntașe ale a_ 
; cestei secții.

Femei cu care ne mîndrim

cîteva 
venirea 
tovară.

Vă

Încă nu sunase sirena 
de trei fără zece minute 
cînd am intrat în secția e- 
purare chimică din cadrul 
C.T.E. 2 din C.S.H. Ni se 
spusese că tovarășa Faza, 
kas Maria lucrează în 
schimbul- da după amiază 
și cum mai erau 
minute pînă la 
ei. m.atn adresat 
șei Iuga, șefa secției, cu 
rugămintea de a ne spune 
cîteva cuvinte despre Ma. 
ria Fazakaș.

— N.aș putea să
spun decît că e o munci
toare excepțională. Munce. 
ște cu multă dragoste și 
conștiinciozitate și cred 
că în aceasta rezidă prețit. 
irea și stima de care se 
bucură în secție. Aprecieri 
laconice, dar edificatoare.

In timpul acesta, s.a a- 
propiat de noi tovarășul 
Fazakaș Ladislau, șeful 
schimbului în care lucrea. 
ză Maria Fazakaș. Auzind 
despre cine discutăm, 
tră și’ el în vorbă: 

im

ino gară mică, pierdută 
ceața înserării. Se re- 
văzu strîngînd în pum
nul mic mîna frățiorului 
care în legănarea ritmi
că și monotonă a roților 
adormise, uitînd că tre
nul acesta îi ducea cine 
știe unde, departe de că
suța sărăcăcioasă în care 
rămăseseră mama, tata 
și ceilalți frați. Unde, 
unde mergem, unde ne 
vom duce ?... Așa repe. 
tau parcă roțile urniîn- 
du.și goana. Cătălina 
tresări. Iși trecu , dosul 
palmei peste frunte ca 
pentru a alunga aminti
rile acestea. Zîmbi. Ino- 
urarea gindului pierise.

— Spune.mj o întrebai 
cum reușești să muncești 
atît de bine ?

Privirea deschisă 
caldă mă făcu să intu
iesc răspunsul.

,,Muncesc cu sufletul. 
Nu numai mîinile și cu

noștințele îmi sînt de fo
los ci și sufletul. Vreau 
ca frai meu, peste ani, 

și

adresat tovarășei ing. Le
titia Ciorogaru șefa secției 
laborator de la U.C.C., 
de a ne relata cîteva din 
succesele obținute de fe
meile din secție.

— Se apropie 8 Martie. 
Ziua Internațională a Fe
meii și în același timp cea 
de a 50-a aniversare a 
F D.i.F. V-am ruga să ne 
spuneți tovarășe ingineră, 
cum întîmpină femeile dine? 
secția pe care o conduceți, 
această măreață zi ?

— Apoi, dacă e vorba 
de tovarășa Maria, se cu
vine să spun și eu cîteva 
cuvinte. Sînt foarte mulțu. 
mit de felul cum munceș
te. Munca aceasta de me
canic de filtre nu e de
loc ușoară. Vedeți cazane. 
le acestea uriașe ? In ele 
intră apa așa cum vine 
din Cei na. Aici este filtra
tă, separată de toate im
puritățile. De aici, de la noi, 
se împînzește întreg com
binatul cu apa potabilă. 
Munca noastră cere multe 
cunoștințe și o mare a- 
tenție. Și tovarășa Faza-; 
kaș o îndeplinește bine.

Dar iată că pe nesimți
te, își făcu apariția o 
femeie încă tînăra înibr.i 
cată îri halat și cu p?rm 
btrîns într.o basma. Ochii 
ei frumoși cu gene lungi, 
ne priviră cu mirare, cu 
oarecare stinjeneală cină 
șeful de schimb îi spuse 
că vrem să stăm de vorbă 
cu ea. Apoi stînjeneula 
de la început se topi în.

să nu poarte în inimă ) 
ca pe o grea povară a- ) 
mintiri ca ale mele“, • z

Și într.adevăr, Cătăli- ? 
na muncește cu sufletul. < 
Cunoștințele, atenția cd \ 
care lucrează au ajutat-o ) 
să se obișnuiască repede i 
cu agregatele de la noua J 
oțelărie unde lucrează ) 
de’ doi ani. împreună cu / 
•macaragiii Stelian Elena c 
și Filip loan au reușii ( 
să întrețină cel mai bine ) 
macaraua pe care mun. S 
cesc. Dar Cătălina e și ) 
un tovarăș bun. Oricînd ) 
e gata să dea o mînă de / 
ajutor acolo unde este < 
nevoie. Iar zilele acestea ( 
împreună cu soțul ei au ( 
cerut să devină candidați \ 
de partid. )

Conștiinciozitatea sa, ) 
bunele rezultate pe care ) 
le obține, sprijinul pe ( 
care îl acordă tovarășilor 2 
ei au făcut ca pe drept r 
cuvînt macaragistei A- ( 
zamfiroae. Ecaterina să \ 
i se spună ,,cel mai bun S 
macaragiu din hală*1» )

Inlerlocuicarea noasirl 
a slat o clipă pe ginduri, 
a răs'oit la întimplare fi
lele de hîrt'e pe care Ie 
avea în față pe birou, a. 
poi a răspuns :

La noi în secție lucrea
ză un număr mare de fe
mei și rezultatele obținute 
de ele în producție în cin
stea acestui eveniment 
sînt dintre cele mai frti- 
maose. In ultima vreme 
s.a lucrat la analizele 
pentru produsele de ardere 

cet, încet, și curînd ne.am 
simțit antrenate în discuția 
femeii.

Maria Fazakaș e origi
nară dintr.o comună din 
raionul Zalău. In 
1944 s.a căsătorit. 
Hunedoara a venit 
1951 și s-a angajat

anul
La 
îri 
la

(Continuare în pag. IV.a)

Azi elevii din clasa a 
VilL.a a liceului seral au 
teză la fizică. La tablă 
profesoara scrie subiectul, 
întreaga clasă urmărește 
cii atenție cuvintele profe
soarei apoi, după cîteva 
minute, de gîndire, penițe
le pornesc să aștearnă pe 
filele albe ale caietelor 
cunoștințele acumulate cu 
sîrg de.a lungul unui în
treg trimestru. •

Mioarei Cherănoiu îi stă
ruie în. colțul-buzelor_un_ 
zîmbet de mulțumire. C i- 
noaște bine subiectul și 
acum gîndul i se așterne 
clar pe fila de caiet. La 
întrebarea mută pe care 
i.o adresase prietena ei 
Emilia Gonanu, crăspunse 
afirmativ, închizînd o cli
pă ochii, semn că toiul e 
bine.'

Mioara Cherănoiu are 
18 ani. A venit la Hune
doara în 1955. Era pe 
atunci'un copil care visa 

. să devină „ceva“ în viață. 
Făcuse 7 clase elementare 
îu comuna natală și por
nise încrezătoare pe dru
mul ce i se deschidea în 
față. Tot cam pe atunci 
venise la Hunedoara și 
Emilia Gonanu. Cu un an 

•mai vîrstnică, Emilia este 
de prin părțile Hațegului. 
Purta cti grijă în suflet 
aceleași luminoase și cal
de nădejdL

La școala profesională. 
Mioara și Emilia s_au cu
noscut și s.au împrietenit. 
Cu fiecare lecție învățată 
împreună, cu fiecare ceas 
petrecut în atelierul șco
lii,’ prietenia c’eldr două 

de ia l aterii’e de cocs și 
la analizele șarjelor ce 
s-au încărcat. S-a obser
vat mai mult ca oricând 
strădania fiecărei tovarășe 
,-e a da lucru de calitate 
și rezultatele sînt iăudabi-

— V.am ruga să ne 
dațl cîteva exemple de fe
mei care s-au distins în 
mod deosebit în această 
perioadă.

— E o întrebare mai 
dificilă și aceasta din cau
ză că ar trebui să vă dau 
o întreagă listă lotuși 
voi alege pe cele mai 
bune din cele bune, bte- 
mista De'i Suzaria, o ve
che deținătoare a titlului 
de fruntaș, lucrează cu 
multă pricepere și conști
inciozitate ca laborantă la 
analizele cerute de 
desu'furare. pentru 
nătățirea procesului 
logic. Laborantele
Ion Ecaterina și Pop Ga
briela, pe lingă faotul că 
dau analize de calitate și 

•secția 
îmbu- 
tehno. 
Berta-

S.a cimentat mai 
Sînt cinci ani de‘ fi

tinere 
mult, 
tunci.

Au
la terminarea școlii pro
fesionale au fosf repartr..

învățat bobina ful și

Mioara și Emilia la

la atelierul de reparazate
ții electrice din combinat. 
Lucrează aici de aproape 
trei ani. Mereu împreună.

In anul care a trecut 
la apariția hofărîrii cu 
privire la îmbunătățirea 
tnvățămînfului serai și 
fără frecvență, utcmistele 
Gherănoiu Mioara șiGbtia. 
nu Emilia, și-au spus că 

mențin curățenia la Io. 
cui de muncă, partici
pă cu regularitate la lec
țiile ce se țin pe linie da 
organizație, la acțiunile 
obștești organizate. De 
remarcat încă un fapt im
portant : în cinstea zilei 
de 8 Martie, ambele îs) 
pregătesc 
a deveni 
partid.

Dintre
uere.
tionată Pavel Elvira res- 
ponsabilă cu munca fe
meilor din secție. Ea a e- 
laborat un plan concret 
de muncă în cinstea zilei 
de 8 Martie. Printre alte
le, a preconizat amenaja
rea unui colț al femeii 
care nu va fi lipsit de sur. 
prize...

Puteți să mai adăugați 
că tot în cinstea zilei de 
8 Martie, în cadrul cercii, 
lui de citit s.a făcut re
cenzia romanului .Bleste
mată fie ziua“ și a fost 
prezentată viața și activi
tatea de luptă 
Zetkin. In linii 
fel întîmpînăm 
50_a aniversare 

a Klarei 
mari, ast. 
cea de.a 

a F.D.IF.

pot și trebuie să învețe. 
, De ce să nu ne folosim 
rațional timpul nostru li
ber ?“ Nici acum nu știu 
care din ele a spus cea 
dintîi „Hai sa învățăm !“

ora de fizică.

Cu siguranță că amîndouă - 
odată. Acum cele două 
prietene sînt socotite prin
tre cele mai bune eleve,

(Continuare în pag. IV-a)

Text: D. Beatlire 
S. Tincuța 

Foto: C. Crăciunescu



Actualitatea SPORTIVA
lolbal 1 IERI ÎN CATEGORIA A Succesul boxerilor hunedoreni

Cu desfășurarea primei 
etape a campionatului ca
tegoriei A. la fotbal s-a 
deschis ieri sezonul spor
tiv de primăvară. Forma
țiile de categorie B — și 
laolaltă cu ele sutele de 
mii de iubitori ai sportului 
cu baionul rotund din 
multe orașe ale țării, așa
dar și cei hunedoreni — 
vor aștepta ziua de 4 
aprilie cînd vor fi reluate 
partidele din returul cam
pionatului. Pînă atunci 
atenția tuturor este îndrep. 
tată spre lupta care se 
duce între cele douăspreze
ce participante la prima 
categorie.

In etapa de ieri, prin 
victoriile obținute, echipele

C.C.A. și Steagul roșu 
Orașul Stalin își mențin 
locurile fruntașe în cla
sament la egalitate de 
puncte — formația meta- 
lurgiștilor fiind mai de
parte singura care nu a 
cunoscut încă înfrîngerea 
—. Lipsa de formă con
tinuă să se manifeste și 
în partea a doua a cam
pionatului la echipele bu- 
curestene Dinamo și Ra
pid. care se mențin în 
coada clasamentului. Mai 
notăm victoria în depla
sare obținută de dinamo- 
viștii din Bacău. La Mi
nei ul Lupeni și Jiul Petro, 
șani nu s-a petrecut nici 
ieri revirimentul așteptat, 
iar Progresul a cîștigat un 
joc greu la Ploiești,

Dar iată rezultatele:

Steagul roșu — Minerul 2—0 (0—0).
Dinamo Buc. — Știința Cluj 0—0.
Rapid — Dinamo Bacău 1—2 (0—1).
Jiul — C.C.A. 1—2 0—2).
Farul — U.T.A. 2—0 (0—0). -,J
Petrolul — Progresul 0—1 (o—0).

In urma acestor rezul- A la fotbal este următo.
țațe clasamentul categoriei rul:

1. C.C.A. București 12 9 0 3 30 : 15 18
2. Steagul roșu 12 6 6 0 28 : 16 18
3. Dinamo Bacău 12 6 3 3 20: 13 15
4. Farul 12 6 3 3 21 : 15 15
5. U.T.A. 12 5 3 4 12: 13 13
6. Petrolul 12 4 4 4 21 : 16 12
7. Știința Cluj 12 3 5 4 16 : 22 11
8. Dinamo București 12 2 6 4 9 : 12 10
9. Rapid 12 3 3 6 16: 18 9

10. Progresul 12 3 3 6 15: 16 9
11. Minerul 12 2 3 7 12 : 25 7
12. Jiul 12 2 3 7 10 : 29 7

Etapa viitoare (duminică 13 martie):
C.C.A. — Petrolul; U T.A. — Rapid ; Dinamo

Bacău — Steagul roșu; Progresul — Farul Mi.
nerul — Dinamo București; Știința — Jiul.

-

Știri e x f e r n e
Cîteva rezultate înregis- In turneul internațional

trate în etapa de Ieri a de tenis de masă de la
campionatului italian la Moscova sportivii romîni
fotbal: au manifestat o formă

Fiorentina — Interna- excelentă. Iri concursul pe
zionale 2—0; Alessandria echpe au ieșit învingători
— Juventus 0—2 ; Lazio.
— Roma 0—1 ; Atalanta Angelica Rozeanu și Ma-

— Napoli 1—0; Bari — ria Alexandru (fete) și Ra.

Bologna 1—1Milan — du Negulescu. Mircea Po-
Genoa 2—1. pescu, Cobîrzan (băieți).

Timp de două zile în 
orașul nostru s.a dispu
tat faza regională a Cam
pionatului R.P.R. de box 
la juniori și senicri. Fap
tul că învingătorii pri
meau, odată cu medaliile 
de campioni regionali ,și 
dreptul de a participa la 
faza de zonă de la Arad, 
a făcut ca întrecerile să 
fie foarte disputate, în 
marea lor majoritate.

Cea mai frumoasă par
tidă au furnizat.o pugili- 
știi Staicu lancu (Corvi. 
nul) și Barta Rudolf (A- 
urul Brad). Pugilistul hu- 
nedorean, în vîrstă de nu
mai 16 ani, a boxat de 
o manieră care a entu
ziasmat publicul. Prin lo
vituri în serie, foarte pu
ternice, cu o gardă per
fectă, Staicu și-a obligat 
adversarul să abandoneze 
în repriza a 2.a. Foarte 
bine a boxat și Safciu 
loan. Atent, lovind precis, 
el a cîștigat prin aban
don în prima repriză. Tot 
prin abandon au cîștigat 
și Gavrilă Grigore, Ba
laș losif și lehim Nico- 
lae. Toți aceștia s-au do.

vedit în progres și ne 
fac să privim cu încredere 
participarea lor la faza 
de zonă.

Intîlnirea dintre Oreia.n 
Gh, (Corvinul) și Trifu 
Mircea (Aurul Brad) a 
avut un final neașteptat. 
După ce în prima repri. 
ză Oreian a fost la podea, 
resimțindu-se în urma u. 
nor lovituri puternice, el 
își revine în repriza a 2-a 
și susținut de spectatori 
atacă deslănțuit și câștigi 
prin abandon.

Trebuie subliniată com
portarea bună a reprezen
tanților orașului nostru. 
Ei au cîștigat 14 titluri 
de campioni regionali — 8 
la juniori și 6 la seniori, 
lată noii campioni de box 
ai regiunii Hunedoara.

JUNIORI : I. Florincaș 
(Corvinul), I. Bistrianu 
(Corvinul ; Topan Gavrilă 
(Corvinul) ; N. Drăgălici 
(Corvinul) ; M. Lazăr 
(Corvinul); I. Zlăgneanu 
(Aurul) ; Gh. Șerban (A 
urni); F. Radovici (Cor
vinul) ; A. Ionescu (Cor
vinul); I. Staicu (Corvi, 
nul); D. Enache (Aurul).

SENIORI: Basarab (A-

urul); Gh. loan (Aurul) ; 
N. lehim (Corvinul) ; 1. 
Balaș, 1. Safciu, Gh. Ga
vrilă, Gh. Oreian, N. Tu. 
dor, toți de la Corvinul 
Hunedoara.

Arbitrajele au corespuns. 
Deciziile au fost de data 
aceasta juste.

HOCHEI
Campionatul republican 

de hochei pe gheață a lu. 
at sfîrșit ieri în Capitală. 
Ultima și cea mai impor- 
tntă partidă a opus for
mațiile Voința Miercurea- 
Ciuc și C.C.A. Au învins 
sportivii militari cu scorul 
de 3—1 (0—1, 1—0,
2—0). Totuși, această 
victorie nu le.a fost sufi
cientă pentru cîștigarea 
titlului de campioni. La 
egalitate de puncte, dar 
cu un golaveraj superior, 
hocheiștii din Miercurea- 
Ciuc s-au clasat pe primul 
loc și li s-a atribuit 
de campioni R.P.R.WBa 
hochei pe gheață, ediția 
1960. Pe locul trei, Știința 
Cluj,

♦♦♦♦♦♦

Drumul în viață al tinerilor 
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(Urmare din pag. ll.a) 

văd legătura cu procese
le industriale", scrie în 
răspunsul său elevul Mi. 
clea Aurel, tar Zabunov 
Andrei, tot din clasa Xl.a 
A, spune : „Am lucrat de 
la etatea de 14 ani fie 
acasă, fie în uzină, tîm. 
plărie, tinichigerie, lăcătu. 
șerie și ajustaj mecanic, 
participînd direct la cons
trucția de mașini. Din di. 
ferite reviste mi-am cons, 
truit acasă cîteva aparate 
(radio cu galenă, difuzor

FEMEI CU CARE NE MÎNDRIM La cercul de citii
(Urmare din pag. III-a)

cantine, dar munca acesta 
n.o mulțumea. Dorea sa 
învețe. A fost ajutata 
să.și realizeze visul. In 
aprilie 1955 se angajează 
la secția epurare chimica, 
La început a lucrat ca a- 
jutor de mecanic, apoi 
dornică să.și ridice califi
carea și să pătrundă cît 
mai adine In tainele me
seriei a început să învețe 
direct de la marea școa. 
lă a muncii practice ur. 
mînd,* complimentar ți 
nepărăsind munca, curs
urile de calificare. Pen. 
tru a ajunge mecanic, a 
fost supusă la diferite 
examene, pe toate le.a 
trecut cu succes.

Acasă Maria Fazakaș 
este mamă și gospodină 
model și o soție ideală. 
Ne-am convins de toate^j 
acestea a doua zi cînd 
i.am făcut o vizită la 
blocul 22 din O.M. în
că de cum trecusem pragul 

etc.) iar în cursul verii a. 
iiului 1959 și în acest an 
școlar am lucrat la atelie
rul de bobinaj al combi
natului și la O.S.M. 11“.

Viitorii absolvenți ai 
școlii medii din Hunedoa
ra au aici în oraș un 
vast șantier de activitate. 
Bine îndrumați, acum, cît 
și după terminarea școlii, 
ei ver face parte din fron
tul larg al celor care con. 
struiesc cu eroism înflori- 
toarea Republică Populară 
Romînă, 

ne.a întîmpinat o atmos
feră caldă și intimă și o 
curățenie sclipitoare. Ce 
contrast izbitor între via
ța fericită pe care o trâ. 
iește azi și cea de ieri. 
Pentru ea „ieri" înseam
nă lipsuri, necazuri, în. 
tuneric. Nici nu vrea să. 
și amintească de toate 
acestea. Ceea ce își a- 
mintește mereu Maria e 
că atunci, în 1944 cînd 
s.a căsătorit, soțul ei a 
intrat în rîndurile parti, 
dului și de atunci a sim
țit că raza aceea de soa. 
re a început să.i dăru. 
iască și ei sămînța de 
aur a speranței.

Astăzi e fericită, cei 
trei copii ai ei au viitorul 
asigurat. Cînd vine vorba 
de copii, în ochii ei cu 
sclipiri inteligente se ci
tește mîndria și mulțumi, 

grea. Educația și îngrijirea 
celor trei copii îi cer mul
tă grijă și răbdare, dar 
o face cu multă dragoste 
și devotament. Pe lîngă

Uruguay campioană mondială în 1962
Această afirmație a fă- 

cut.o masa mare de su
porteri care i.au așteptat 
entuziasmați la aerodro
mul Carrasco pe „zeii în. 
viați“ câștigătorii Cupei 
Americii de Sud — fotba
liștii din Uruguay.

Este curios faptul că 
înainte cu trei sâptămîni 
cînd echipa a pornit la 
Guayaquil (locul desfășu. 
rării finalei) nici măcar 

aceasta face tot ce se 
cere în gospodărie avînd 
grije de soț care-i sufe. 
rind.

—Mă ajută și copiii.,, 
sînt destul de mari: cel 
mai mare care e ucenic 
la școala profesională 
are 14 ani.

S.ar părea că după atî. 
tea cîte are de făcut fe
meia aceasta nu mai poa. 
te găsi timp și pentru 
distracție. Și totuși, ea 
împreună cu familia dese, 
ori poate fi văzută la 
film, spectacole teatrale 
sau muzicale.

In drum spre casă ple. 
cînd de la muncitoarea 
Maria Fazekăș ne între, 
bam de unde găsește fe. 
meia aceasta atîta pute
re ? Nu știam. Ceea ce 
știam însă, e că munca 
sa, în uzină și acasă, o 
face în mod firesc și ne
cesar, tot atît de bine ca 
atîtea femei din orașul 
nostru. 

un suporter sau oficial 
nu i-au condus pînă la a. 
erodrom. Nici un gazetar 
nu a însoțit echipa. De ce 
să fim martorii unui de
zastru, de ce să deznâdăj- 
duim cititorii — și.au 
spus ei.

lntr.adevăr Uruguayul a 
plecct cu o echipă „sla
bă fără nici o șansă*'. 
Juan Carlos Carozza no
ul antrenor a introdus

(Urmare din pag. III-a)

care a citit un articol al 
Eugeniei Cotton președin
ta F.D.I.F. despre 8 Mar. 
tie. Femeile au evocat si 
chipul Klarei Zetkin iniția, 
toarea sărbătoririi lui 3 
Martie ca Zi Internațio
nală a Femeii.

Seara a trecut plăcut
------------ >♦<
P rietenele

(Urmare din pag, III-a) 

iar în secție apreciate ca 
muncitoare conștiincioase.

Emilia și Mioara au în
să preferințe deosebite, la 
timp ce Mioarei îi place 
istoria și literatura. Emi
lia are o adevărată pasiu. 
ne pentru matematici. Una 
vrea să se facă profesoară 
iar cealaltă ingineră. Dar 
aceste înclinații deosebite 
le sînt de folos, căci una 

în echipă jucători nccu. 
noscuțl, fără renume, ju
cători care nu figurau nici 
măcar în echipele secun
de ale cluburilor. Hotă- 
rîrea antrenorului a întîm
pinat însă împotrivirile 
cele mai vehemente ale 
conducătorilor fotbalului 
din LIruguay ca pînă la 
sfîrșit să afirme — „Ca
rozza e smintit".

Apoi au început surpri
zele. Prima dată, una mai 
mică: 4—0 cu Ecuator.

și repede, mai ales că 
o scrisoare de felicitare 
participantele au adresat și 
cu prilejul sărbătorii
8 Martie, către femeile so. 
vietice, hotărînd să se în
trunească iar. cît mai cu. 
rind, într.un alt loc. Și 
ele obișnuiesc să se țină 
de cuvînt.

o ajută pe cealaltă, reu. 
șind astfel să fie bine 
pregătite la toate materii
le.

Cele două prietene și 
tovarășii lor au întîlnit 
peste tot în jur o ntînă 
întinsă gata oricînd să.i 
ajute. Și tocmai de aceea 
merg cu pași siguri spre 
îndeplinirea dorinței de a 
deveni oameni multilateral 
pregătiți.

Apoi alta mai mare : 3—0 
cu Brazilia. Și în sfîrșit, 
cea mai mare 5—0 cu Ar
gentina, fostă campioană 
a Americii de Sud în
șiși învinșii au adus elo
gii jocului de înaltă cla
să practicat de necunos- 
cuții din Uruguay.

Cel mai bun a fost hal. 
ful Ruben Ganzales un 
mulatru de 19 ani, puter. 
nic, pătrunzător, rezistent, 
rapid și inteligent. Chiar 
și amintirea legendarului 
Santamaria a rămas doar 
o umbră față de acest tî- 
năr jucător. Un joc exce
lent a prestat și celălalt 
half, Mario Mendez, și 
portarul Roberto Sosa.

După toate acestea nu 
se poate, totuși, afirma ni
mic precis. Poate se vor 
adeveri cuvintele suporte
rilor „Uruguay sera cam- 
peon mundial de 1962", 
poate pînă atunci vor mai 
interveni și alte surprize. 
Dar ,,necunoscuții“ lui 
Carozza vor trebui luați 
în seamă.

Recorduri
Nu există o evidență a 

numărului de goluri în
scrise în partidele oficiale 
internaționale. Totuși este 
posibil ca recordul în a- 
ceastă materie să apar
țină centrului atacant al 
echipei Racing Paris, Ta_ 
deus CisoA'ski care con- 
ducind linia de înaintare 
a reprezentativei Franței 
într.un joc împotriva se
lecționatei belgiene în anul 
1956 a marcat de 5 ori.

Sport 
și ... hipnotism
Cazurile în care spor

tivii profesioniști apuseni 
apelează pentru a.și men
ține forma și a feși vie. 
torioși la tot felul de 
droguri care pentru mo. 
ment întăresc forțele dar 
cu vremea macină sănă
tatea, sînt destul de dese. 
De la o vreme, inșj^hj- 
ile pentru obținerel^W- 
toriei în fotbalul profesio
nist încep să fie garantate 
prin alte metode: este 
vorba în special de... hip- 
notizarea jucătorilor. Cel 
mai recent caz îl constitu. 
ie acela al campioanei de 
anul trecut al Franței, 
formația O.G.C. Nice, care 
a jucat împotriva lui Real 
Madrid în Cupa campio
nilor europeni. In primul 
meci disputat la Nisa 
francezii îi bătuseră pe 
spanioli cu 3—2. Jocul 
retur de la Madrid dă
dea destule emoții unspre- 
zecelui francez, de aceea 
conducătorii săi s.au gîn_ 
dit să apeleze la servi
ciile unui... magician, a- 
celași care l_a slujit * pe 
boxerul Alphonse Halimi 
înaintea întîlnirii pentru 
campionatul monaiai ai 
„cocoșilor" disputat îm
potriva boxerului mexican 
Jose Beccera.

Rezultatele sînt cunos
cute : Halimi a pierdut 
prin K.O. în rundul 10, 
iar Nice a fost învinsă la
Madrid cu 4—0. Cum 
hipnotizatorii dau prin 
urmare rezultate proaste, 
conducătorii sportului pro
fesionist francez sînt în 
căutare de noi soluții...
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