
Proletari din toate tarile, unitl-vg! Din partea delegației de activiști 
ai P.C.U.S. ----------------

Delegații de *cti' iști ai Partidului Comuni st al Uniunii Sovietice 
asistînd la spectacolul dat în seara zilei de 10 martie 1960 la Casa culturală 
orășenească din Hunedoara de către echipele culturale cu participarea u- 
nor artiști, mulțumește din inimă și exprimă călduros recunoștința tu
turor tovarășilor care și-au adus contribuția la realizarea acestui specta
col la un înalt nivel de măiestrie artistică.

Spectacolul la care am asistat este o dovadă a prieteniei tot mai 
trainice dintre poporul sovietic și poporul romîn.

Urăm echipelor culturale și artiștilor participanți, noi succese în 
activitatea lor creatoare. <»

DELEGAȚIA DE ACTIVIȘTI AI PARTIDULUI 
COMUNIST AL UNI UNII SOVIETICE

VIZITA DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI Al P.C.U.S. 
ÎN REGIUNEA NOASTRĂ

Delegația de activiști ai 
Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice care 
vizitează țara noastră 
pentru a studia experien
ța organelor și organiza 
țiilor Partidului Muncito 
reac Romîn, au fost 
oaspeții regiunii noastre 
Din delegație fac 
parte tovarășii M. 
T Efrernov, membru 
al C.U. al P.C.U.S., șe
ful Secției Organelor de 
Partid a C.C. al P.C.U.S.

Comitetului Regional 
Brest al P.C. din Bielo- 
rusia, V.I, Stepakov, se
cretar al Comitetului oră
șenesc Moscova al 
P.C.U.S., 1 V. Sikin, 
membru al comisiei de 
Revizie a P.C.U.S., șei 
adjunct al secției C.C. 
al P.C.U.S. pentru repu
blicile unionale, S. G. 
Zavoljki, șef de sector al 
C.C. al P.C.U.S., R. H. 
Habibulina, prim-secretar 
al Comitetului raional

Combinatul Siderurgic 
„Gli. Gheorghiu-Dej'1 din 
Hunedoara. La intrarea 
în combinat delegația a 
fost întîmpinată de tov. 
Nicolae Cătană membru 
snp.cunt al C.C. ni 
P.M.R., director general 
al combinatului, Arco 
Colceru, membru al Bi
roului Comitetului regio
nal P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc 
P.M.R. Hunedoara, loan 
Marinescu, membru su

Delegația de activiști 
ai P.C.U.S. a vizitat a- 
poi cîteva 'din secțiile 
Combinatului.

, Pretutindeni delegația 
de activiști a P.C.U.S. 
a fost întîmpinată cu de
osebită căldură și sim
patie. Muncitorii, ingine 
rii și tehnicienii secțiilor 
vizitate și-au manifestat 
recunoștința și dragostea 
față de marele popor fra
te sovietic, față de 
Partidul Comunist și 
guvernul Uniunii So
vietice pentru ajutorul 
acordat țării noastre, în
deosebi în dezvoltarea in
dustriei siderurgice, care 
se. face simțit în toate 
secțiile C.S.H

In seara zilei de 10 
martie, delegația C.C. al 
Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, a asis
tat la un spectacol dat 
în cinstea ei la Casa ce 
cultură din hunedoara 
de către formațiile artis
tice din regiune

Membrii delegației de 
activiști ai P.C.U.S. în 
fața combinatului side
rurgic.

R.S.F.S.R., condu 
delegației, E. N. 

nov, secretar a! 
al P.C. din Azer

baidjan, M. V. Scurtul,
secretar al C.C. al P.C. 
din R.S.S. Moldoveneas

pentru

că, P. M. Elistratov, 
prim-secretar al Comite
tului Regional Herson al 
P.C. din Ucraina, A. A.
Smiten, prim-secretar al

Bauman al P.C.U.S. din 
R.S.S.A. Bașkirâ, depu
tat al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., V. A. Kar 
Iov, prim-secretar al Co
mitetului Regional Kali
ningrad, Suhanina se
cretar al Comitetului 
Regional Omsk, Epa- 
reșnicov, activist al 
Secției Organizatorice.

Delegația a vizitat

picant al Biroului Comi
tetului regional P.M.R,, 
adjunct al Comisiei eco
nomice a Comitetului re 
gional de partid, Iordan 
Bacnef, secretar al Co
mitetului de partid din 
C.S.H., Alexandru Co
gan, director general al 
I.C.S.H., de activiști de 
partid și ai organizațiilor 
de masă din regiune.

U N î N
Atîti animație pe șan

tierul nr. 1 de la poșta 
nouă, îneît grăbit să fii, 
îți faci tclușl cîteva cil- 
pe de răgaz să-i privești 
pe cei ce au construit 
din temelii un nou oraș.
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prin luna februa- 
anului 1959. A- 
pe șantierul dis- 
de gudroane, a- 
de constructori

I.C.S.H. a reușit să 
scrie toate lucrările 
grafic. Semnificativ 
acest sens este și 
mătorul exemplu:
subsecția de preparare 
a fenolilor s-a terminat

în- 
în 
în 

ur
la

Delegația de activiști ai P.C.U.S. a vizitat principalele secții ale 
combinatului, fiind întîmpinați cu bucurie și emuziasm. Iată-i pe oaspeți în 
twipul vizitei, însoțiți de tov. Nicolae Cătană, director general al O S. H.

. .—__—_— ............. ..  ♦ ♦ ♦ « — 1 ------———-——

ACTUALITĂȚI HUNEDORENE
•> Consiliul General 

A.R.L.U.S. organizează 
o excursie cu. itinerariul 
Kiev, Leningrad, Mosco
va cu prilejul zilei de 
1 Alai. înscrierile pentru 
această excursie se fac 
la Consiliul orășenesc

A.R.L.U.S. Durata ex
cursiei este de 10 zile.

¥
❖ Ieri la orele 11 în 

sala mică a clubului A- 
lexandru Sahia, tovară
șul profesor universitar 
Tănăsescu T. a confe

rențiat despre „Folosirea 
semiconductorilor în si
derurgie".

*
Teatrul muncitoresc 

C.S.H. a prezentat sîm- 
bătă- și ieri în satele 
Sîntuhâlm și Peștfș co
media în trei acte ,,N-a- 
veți o cameră în plus ?“ 
dc Florin Vasiliu.
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Distileria de gudroane în faza de finisare
Era 

rie a 
tunci 
ti.eriei 
lături
(zidari, săpători, fierari 
betoniști etc.) și-au 
mai făcut apariția su
dorii, lăcătușii și mon- 
torii de la I.C.S.H.,
care, într-un entuziasm 
tineresc, au Început
montarea depozitului de 
ulei și gudron. Imediat 
ce constructorii deschi
deau front de lucru, 
montoril, începeau acti
vitatea împletind din 
ansamble și subansam- 
ble agregate și mașini. 
Lucrînd intens lună de 
luna, pentru terminarea 
acestui obiectiv al in
dustriei chimice, colec
tivul de muncă al

da gra-

șan-

de curînd montarea va
selor de spălare. Bri
gada de nouă oameni 
condusă de lăcătușul 
Popa Octavian, a înțe
les firește, că trebuie 
sâ execute lucrări de 
bună calitate, iar în 
procesul de producție 
rezultatele nu au întîr- 
ziat să se vadă. Zilnic 
depășirile de plan ale 
brigăzii au fost între

pe 
de 
finisaj

10—15 la sută. Lucrînd 
cu înflăcărare pe vreme 
frumoasă sau rea, bri
gada tovarășului Ilon- 
țoi Ludovic a făcut ca 
la transportul pentru 
răcirea smoalei, să se 
termine montajul cu pa
tru zile înainte 
fie.

Lucrările de 
tierul distileriei 
droane sînt în
la secția de distilare și 
cristalizare. ,,De aceea, 
acum, pe șantier au 
mai rămas doar vreo 
20 de montori" — spu
nea maistrul Mîțu Pe
tru. Aproape la toate 
agregatele (mai precis 
la 93 la sută din ele) 
s-au făcut probele cu 
aer și apă, precum ș! 
rodajul individual de 
opt ore. Și este aproape

sigur că pînă în acest 
moment cînd se publică 
articolul de față va fi 
terminat și rodajul 
72 ore în grup al 
șinilor. Succesul 
datorește 
Chițimia
Pascu Nicolae, sudorilor 
Berciu Nicolae, Milutin 
Victor, Țuică Dumitru 
și altora ca el.

*

In aceste zile de pri
măvară, combinatul si
derurgic Hunedoara, se 
pregătește să 
primire noua 
industrială, care 
lucra gudronul 
uzina cocso-chimică. 
Cadrele pregătite pentru 
noul agregat, abia aș
teaptă ca să înceapă a- 
și valorifica cunoștințe
le în procesul de pro
ducție.

DUM1TRFSCU JAN

de 
ma

se 
montorilor 

Constantin,

ia în 
unitate 
va pre- 
de la

La fiecare bloc — un 
apaitament din econo
mii, sau mai precis, la 
24 blocuri; construirea 
unui bloc cu 24 de a- 
partamente din economi
ile realizate, este expli
cația animației ce a cu 
prins șantieiul de la un 
capăt la celălalt.

De la lansarea iniția 
tivei, dulgherii din bri. 
gada tovarășului Sonleit- 
ner Samoilă sînt mai 
mult preocupați pentru 
economii. Primele succe
se sînt promițătoare. Pt- 
nă acum au și economi 
sit materialele lemnoase 
necesare șarpantei și 
turnării a două plăci de 
beton pe o suprafață de 

cca. 800 m.p. O parte 
din ele, au fost econo, 
misite prin înlocuirea 
lemnului ecarisit (tăiat 
la fierăstrău) cu lemn 
rotund; altele prin pre
lungirea duratei cofraje- 
lor la încă două-trel 
turnări de betoane în 
plus.

Constructorii au gă
sit multe soluții ’ a- 
vantajoase. Ei au por
nit să recupereze piei 
derile admise la cărămi
dă, folosind în ziduri 
fiecare bucățică la locul 
potrivit, Calculele fă

cute de inginerii și teh 
mcienii constructori con. 
firmă că la un bloc cu 
24 apartamente se pot 
economisi cca. 8000 că
rămizi.

A început să se facă 
cunoscută pe întreg șan
tierul o metodă bună. 
Fiecare brigadă își asu
mă o răspundere concre
tă. Muncitorii din echi. 
pa zidarului Szvolenski 
Mihai care construiesc 
blocurile nr. 109—112 
după metoda ,,în lanț" 
și-au propus ca un a- 
partament aă-l. constru. 
iască prin muncă pa
triotică din economiile 
realizate numai de către

brigada lor Ia var, nisip, 
ciment, cărămidă etc.

Pentru a crea condiții 
mai bune de muncă în 
scopul aplicării în prac
tică a inițiativei patrio
tice, conducerea șantie
rului 1 a aplicat și une
le măsuri organizatorice. 
Ca urmare, în luna fe
bruarie brigada tovară
șului Szvolenski Mihai, 
care este fruntașă pe 
șantier, a realizat cu 26 
la sută mai multe lu
crări peste sarcina de 
producție.

Dar acesta nu este 
decît începutul.

I. OARAIACU

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Angajament depășit
Pentru a sprijini eforturile oțelarflor în

dreptate spre sporirea continuă a producției de 
metal, tineretul din com.binatul siderurgic s-a 
angajat ca în primul trimestru din acest an să 
strîngă prin muncă voluntară o cantitate A de 
2.685 tone fier vechi. In urma strădaniilor depuse 
de către tinerii din secțiile laminorului de 800 
oțelăria Martin nr. t și 2, bluming și aitele, a- 
cest angajament a fost îndeplinit cu mult înain
te de termen. Astfel, Ia sfîrșitul săptămînii tre
cute tinerii siderurgiști au raportat că și-au rea- 

. lizat angajamentul și că în plus au oolactat încă 
| 70 tona fior vechi.
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♦ Zilele trecute a avut loc în sala cineinatogra- ♦
♦ fului Maxim Gorki consfătuirea cadrelor didac- ♦
♦ tice din orașul Hunedoara. 3
♦ Ia sistemul generai de instruire și educare J
♦ a elevilor, educația patriotică reprezintă o latură ♦
♦ de primă insemnătate. Regimul democrat-popular
♦ a pus în fața școlii sarcina de a pregăti cadrele
♦ necesare construcției socialiste, de a educa in
♦ spirit comunist generați ile tinere și de a contri-
♦ bui la ridicarea nivelului cultural al maselor
♦ populare.
♦ Astfel, în noile condiții de dezvoltare a so-
♦ etatismului, prin reforma învățămintului inițiată
♦ în 1918 școala a devenit un bun ai întregului
♦ popor deschizîndu-și porțile pentru toți fiii oa- 
J menilor muncii. Un rol important revine în a- 
♦ceasta perioadă cadrelor didactice, care trebuie
♦ să imprime și să dezvolte la elev! dragostea
♦ pentru partid și patria noastră socialistă, eres-
♦ cînd și educlnd tineri devotați clasei muncitoare, 
« cauzei păcii și internaționalismului proletar.
♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦

SV JK I V 3 V g ■a îmbunătățim
EDUCAȚIA PATRIOTICA în ȘCOLI

In lumina indicațiilor 
date de partid educa
ția patriotică a elevilor 
trebuie să se realizeze în 
mod continuu, să cons
tituie elementul principal, 
deși nt> tace obiectul li
nei discipline sau activi
tăți speciale, ci este în 
stiși Scopul întregului 
proces de învățămînt.

De la c vîrstă fragedă, 
cînd copiiul tace primii 
pași în grădiniță, prin 
jocuri constructive, prin 
povestiri : simple. cu ca
racter patriotic expuse la 
nivelul de înțelegere al 
vîrstei se pot aduce în 
țața copilului clemente 
care contribuie la educa
ția sa patriotică. In școa
la elementară primele 
noțiuni învățate pot su
gera imaginea vieții i.oi 
de pe întinsul patriei 
noastre.
Cadrele didactice din 
orașul nostru sini iii.su- 
fiețite de un adine sen
timent . de atașament fa
ță de clasa muncitoare, 
traduc în viață cu cin
ste această sarcină reu
șind sa realizeze în pre
dare ore cu un bogat 
conținut patriotic,—a sign 
rînd o educație la înăl
țimea cerințelor constru
irii societății socialiste.

O atenție deosebită 
pentru efectuarea lecții
lor cu un înalt conținut 
patriotic se remarcă la 
tovarășa profesoară Las- 
zlo Margareta de la 
școala de 7 am nr. 1, 
care predînd declinarea 
substantivului cu articol 
nehotărît a ales exemple 
practice întilnite de elevi.. 
In felul acesta s-a asigu- 
1 at lecției un conținut 
științific și educativ. 
Exemplul: „Niște pionieri 
au viztat o gospodărie 

agricolă colectivă" s-a 
referit și la pionierii din 
clasa respectivă, care au 
vizitat gospodăria agri
colă din Hășdat, unde 
au depus ore de muncă 
voluntară. De asemenea 
tovarășa profesoară Mun- 
teanu Silvia, de la școa
la de 7 ani nr. 1, aduce 
o contribuție însemnată 
la dezvoltarea sentimen
tului de dragoste și mîn- 
drie față de frumusețile 
patriei noastre, prin pre
darea orelor de geogra
fie. La recapitularea lec
ției „Frumusețile naturale 
ale țării noastre" la cla
sa a VI l-a O., a scos în 
relief grija partidului 
pentru aceste valori, 
subliniind că astăzi ele 
sînt un bun al întregului 
jwpor. Tot atît de subs
tanțiale în conținutul 
patriotic sînt și orele ți 
linie de tovarășul pro
fesor Iorgovan Constan
tin de la școala medie 
O.M. Expunînd elevilor 
lecția „Epoca regula 
mentuku organic in 'Ță
rile roniîne" a făcut o 
comparație între ziua de 
muncă a țăranului din 
acea vreme și a celui 
din G.A.C. scoțînd în 
evidență viața nouă a 
țărănimii ca rezultat al 
politicii juste a partidu
lui. Au mai obținut re
zultate bune în educarea 
patriotică a elevilor to
varășii profesori 'lîinpea- 
nu G_, Peter I., Goatian 
E_, Ungur I. Popescu O., 
Simțea Gh. și alții.

Educația patriotică în
să nu stă in atenția pri
mordială a tuturor ca
drelor didactice din ora 
șui nostru, oțiservîndu- 
se în a. est s.ns o serie 
întreagă de lipsuri ma
nifestate sub diferite

aspecte. Una dintre cau
ze poate fi considerata 
insuficienta însușire
a învățăturii marxist-Ie- 
niniste. In aceeași măsu
ră este necesară și cu
noașterea de către ca
drele didactice a tuturor 
realizărilor în domeniul 
științei și construcției so
cialiste care să fie apoi 
popularizate în 'fața ele
vilor. De multe ori de
mascarea burgheziei și 
popularizarea realizărilor 
regimului nostru sint fă 
cute într-o formă superli- 
cială. Astfel în cadrul 
unei lecții de limba ro 
mină ținută de tovarășa 
profesoară Bucur Valeria, 
de la clasa X-a O.M. 
despre ,,Viața și activi
tate lui l.L. Caragiale" 
nu s-a arătat că de abia 
astăzi marele dramaturg 
este apreciat la justa va
loare și. operele sale sînt 
tipărite în tiraje impre
sionante, într-un singur 
an cît în patru decenii 
din trecut. Sînt unele ca
zuri cînd elementul de 
educație patriotică lipseș
te din cauza unui nivel 
ideologic scăzut și a 
unei slabe preocupări 
pentru latura educativă. 
Tovarășa profesoară 
Uiornea Elisabeta de la 
școala medie O.M. în 
cadrul unei lecții de lim
ba romînă pentru a pre
ia substantivul neutru a 
ales ca exemplu uu 
substantiv necorespunză
tor, cînd putea lua foar
te bine un exemplu care 
să fie legat de specificul 
orașului nostru. Un alt 
exemplu l-a oferit și to
varășa profesoara Bucică 
Doina. Pentru a de
clina un substantiv cu 
un adjectiv a ales ca 
exemplu „roșul măr", ex 
presia fiind necorectă. 
Cu inai mult interes to
varășa profesoară ar fi 
putut alege alt exemplu 
care ar ff avut un e- 
fect educativ mai mare.

O lipsă serioasă revi
ne în acest sens directo
rilor din școli și birou
rilor organizațiilor de par
tid din cadrul acestora ca

re n-au analizat și contro
lat în suficientă măsură 
felul în care se realizea
ză educația patriotică în 
învățămînt. Discuțiile din 
cadrul 'ședințelor și con
siliilor pedagogice au 
fost de multe ori teoreti
ce, nestabilind metode 
concrete de lucru în 
această direcție.

Învățămîntul 
U. T. M.

Un fa’ctor important 
în educarea patriotică în 
școli îl constituie învăță
mîntul U.TlM. în special 
al elevilop din clasele 
VIII—XI. In acest dome
niu s-au manifestat o 
serie întreagă de defici
ențe și din cauza slabei 
preocupări a secretarului 
organizației . U.T.M. Gara 
Siinion, dc la școala me
dic O.M. Concomitent cu 
învățămîntul U.T.M. du 
fost planificate și alte 
activități, neasigurîndti-se 
în felul acesta o frecven
ță corespunzătoare. Nu
mai cîțiva elevi au caiete 
cu conspecte și notițe. 
Majoritatea elevilor nu

Bibliotecile școlilor din orașul nostru sînt în
zestrate cu multe mii de volume, care ajută ele
vilor să-și îmbogățească cunoștințele. Unul dintre 
cei mai harnici cititori ai bibliotecii școlii medii 
este elevul Ardeleana Nicolae pe care-I vedeți în 
acest clișeu.

sînt înaTrnați cu cunoș
tințe temeinice și clin 
cauza propagandiștilor ca
re neglijează să vină re
gulat la cursurile de în- 
vățămfnt politic. Activi
tatea pe care o depun 
elevii în cadrul organiza- 
ției U.T.M. este necesar] 
să fie cunoscută de că 
tre fiecare diriginte în 
parte, care are obligația 
de a participa la adună
rile lor tematice. In caz 
contrar se produc disto- 
nănțe între activitatea e- 
levilor pe linie de orga
nizație și munca la învă
țătură. |

Organizațiile U.T.M. 
din școli au organizat 
participarea elevilor fa 
muncile patriotice. Nu • 
întotdeauna insă acestea 
au fost pregătite în su
ficientă măsură, iar re
zultatele lor nu sînt a- 
proape de Ioc populariza
te și prelucrate pentru 
ca elevii să fie mîndri 
de munca lor. Aceasta 
fiind o contribuție la 
realizarea sarcinilor tra
sate de partid, i-ar sti
mula să se angajeze la 

inițiative cît mai fru
moase.

Pentru educarea in 
spirit patriotic a elevi
lor, au fost de aseme
nea vizionate filme in 
colectiv, printre care 
,,Pe Donul liniștit" cupă 
romanul lui M. Șolohov, 
„Soarta unui om“ și 
„Secretul cilruluH. Aces
tea au fost apoi discu 
tate și comentate în co
lectiv, contribuind astfel 
la ridicarea nivelului 
cultural al elevifo/

Comitetele 
de părinți

Educația patriotică a 
elevilor trebuie să fie 
continuata și în familie 
deoarece familia este 
prima celula educativă. 
Nici comitetele de părinți 
nau făcut totul pentru a 
sprijini școala in educa 
rea patriotică a elevilor. 
Multi părinți n-au. conti
nuat această educație și 
in familie. In adunările 
de părinți n-a fost dez
bătută in suficientă mă
sură problema educației 
patriotice și nu s-a venit 
cil propuneri concrete îil 
fața școlii. Un exemplu 
în acest sens îl constituie 
iăptili că prea ; puțini pă 
rinți îș; îndreaptă copiii 
spre producție sau școli 
profesionale. In mică mă
sură le sint arătate ele
vilor avantajele unei me 
serii practice spre deo
sebire dc viața de birou, 

învățămintului 
ideologic — rolul

cuvenit
In educarea patriotică 

a elevilor se reflectă în- 
vățămîntul ideologic șl 
politic al cadrelor di
dactice. Sub îndrumarea 
comitetului orășenesc de 
partid au fost antrenate 
toate cadrele didactice la 
cursurile ideologice. Majo
ritatea cadrelor se pregă
tesc pentru convorbiri și 

conspectează materialul 
bibliografic. Au dovedii 
o foarte bună pregătire 
tovarășii Cleja A., Ludu- 
șan P. Fotescu R., Po
pescu C., Iorgovan C., 
Vlad E.. Gostian E„ 
Laszfo M., Copeț 1. și 
alțiij. Sint unele cadre 
didactice care participă 
la cursurile ideologice doar 
formal făcîndu-și datoria 
numai la capitolul pre
zență, printre care Stan 
G., Doboli M., fare M., 
Radu I., Mihai E. și Voi- 
cu S, O atitudine nejtts- 
tă o are și tovarășa Sa
velieva Tamara, cară m,o- 
tivînd' că este studentă 
la fără frecvență nu par
ticipă la învățămîntul 
politic.

Munca 
obștească^F

In procesul de cultura
lizare, a maselor din pa
tria noastră, o sarcină 
importantă revine cadre
lor didactice. Astăzi cul
tura este un bun al în
tregului popor. Știința, 
arta și literatura au a- 
juns la lin mare grad de 
dezvoltare. Cadrele di
dactice trebuie să râs- 
pindeasca învățămintele 
partidului în riadul mase-' 
lor prin organizațiile de 
masă și societățile știin
țifice. Se remarca în a- 
cest sens tovarășul 1. 
Zăvoianu, Tempeanu C 
Getneniue E, Cufcubătă 
L, Georgescu G, CHju . 
cu E, Szabo St.,
E, Bâț Sidonia. Ih^jiir 
1. O activitate rodnică 
depun și tovarășele Gos 
tian Elena și S-asu Ana 
în calitate de instructoa
re superioare de pionieri.

Și în activitatea ob
ștească s-au manifestat 
unele deficiențe. Au fo.T 
cadre didactice care au 
evitat să depună eforturi 
în munca obștească, 
printre care Sibișan . Al-a- 
ria, Bădărău Constanță, 
iacobovicî Constanța, 
du lrină și Veres lutt- 
ana.

Aportul profesorului diriginte in educarea elevilor
Un rol important în 

formarea și educarea ele
vilor în cadrul școlilor, 
revine profesorilor diri- 
ginți ai claselor. Aceștia 
sînt adevărați părinți ai 
clasei, cărora elevii tre 
buie să 11 se adreseze cu 
toată încrederea, să le 
solicite, ajutorul oricînd 
se găsesc Într-Q dilemă 
fie în școala fie în viața 
extrașcolară.

In orele de dirigențic. 
șe face educarea patrio
tică a elevilor, care a- 
jntă la formarea concep
ției și a deprinderilor co
muniste. Scopul lor este 
de. a oieri elevilor în an
samblu tabloul luminos 
al zilelor noastre, de a

dezvolta în sufle tul lor 
dragostea față de popo
rul nostru muncitor și de 
partidul sau., piriginții 
sîțit aceia care trebuie 
să cunoască activitatea 
fiecărui elev în parte, 
•preocupările care-i fră 
mîntă fără să se limiteze 
numai să cunoască situ
ația școlara a elevului. 
Ei sînt datori să analize
ze ce determină rămânerea 
‘în urmă la învățătură a 
elevilor, țlnînd o strînsă 
legătură cu părinții lor 
prin conferințe și vizite 
la domiciliu, constatînd, 
în felul acesta care . sînt: 
condițiile la învățătură ale 
fiecărui elev. Dirigintele 
trebuie să cunoască în

aceeași măsură activita
tea pe care o depun ele
vii dirt clasa sa în ca-
arul organizației U.T.M. 
sau de -pionieri, partici- 
pîr.d pe cît este posibil la 
adunările lor generale, 
deoarece în felul acesta 
-poate exista o corelație 
între activitatea elevilor 
pe linie de organizație și 
munca de instruire. Suc 
cese în educarea elevilor 
a, obținut tovarășul profe
sor diriginte Constantin 
Iorgovan Se la școala 
medie O.M. care ținîndo 
strînsă legătură cu pă
rinții elevilor a 'reușit să 
aifae rezultate frumoase 
la clasă. Este o greșeală 
ca profesorul diriginte să

orele de diri 
genție în ore administra
tive, cum a fost cazul 

i tovarășei profesoare Bu- 
1 cică Doina, care în de 
cursul unei ore de diri- 
genție a ascultat doar 
referatele responsabililor 
cu curățenia și sănăta
tea, lăsînd la o parte e- 
ducația patriotică a ele- 

. vilor, care trebuia să 
însuflețească întreaga 
oră. Aportul, diriginților 
este necesar să se mani
feste și în îndrumarea e 

. levilor spre profesiuni 
practice, arătîndu-le care 
sînt avantajele acestora, 
în opera de construire a 
socialismului,.

tt ansforme

♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦

Cu prilejui con.îătuirii cadrelor didactice din orașul nostru proble- 
tna educației patriotice a fost amplu analizată. Din partea comitetului oră- ♦ 
șenesc de partid, tovarășul secretar Tîierîu Fr.nkfurt a arătat însemnă, * 
tatea educației patriotice în procesul de învățăm-nt, subliniind că educația 
patriotică trebuie să se realizeze în predarea tuturor orelor de clasă. Nu ♦ 
există obiect la care să nu poată fi prezent ee meatul de noțiune patria- ‘ • 
tică. Profesorii de lintea romînă, istorie, geografie au posibilități multiple. ;.ț 
Prin exemple de scriitori oprimați în regimul trecut, printr-o aprofundare ♦ 
mai serioasă a lecțiilor referitoare la răscoale și mișcări muncitorești so ♦ 
poate dezvolta dragostea pentru partidul nostru și realizările lui și ura X 
față de dușmani. La orele de matemptici pentru asigmarea educației ț 
patriotice se pot alege întotdeauna probleme de actualjiiite din combinat ♦ 
sau alte întreprinderi din orașul nostru. In cadrul orelor de fizică și chi- ♦ 
mie este necesar să se popularizeze realizările obținute de știința și teh- « 
nica din țările de democrație populară, Pentru în lăturarea lipsurilor este ♦ 
necesar ca organizațiile de bază să analizeze periodic felul în care se ♦ 
desfășoară munca patriotică în școli, trăgînd în același timp ia râs- ♦ 
pundere pe tovarășii care nu-și fac pe deplin datoria. Secția de învățămînt * 
a sfatului popular orășenesc are sarcina de a da directive și a îndruma ♦

♦ cadrele didactice asupra modului în care se poate realiza educația patrio- ♦
♦ tică, pentru a contribui din plin la creșterea- unei generații entuziaste, *
J plină de avînt în construTrea mare'ui edificiu al Socialismului. J
♦ * 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦



Viat» de partid

LAMIN ATORIl
MĂRIT ANGAJAMENTUL

Orașul nostru
In scopul unei 

bune gospodăriri a 
șiilui nostru, zilele 
cute ’ a avut loc la

cîf mai frumos

munci-

ȘI-AU
Colectivul, de 

lori, ingineri și tehnicieni
de la laminorul de 800 
irrm. din combinat, în 
urmă dezbaterii/sarcini
lor dc producție pc a- 
nul I960 în; lumina ■ do
cumentelor plenarei C C. 
al P.M.R. din 3—5 de: 
eembrie amil trecut, s.a 
angajat să producă pînă 
la sfîrșitul anului. peste 
plan 5000 tone laminate, 
să reducă rebutul cu 5 
la sută și să’ ridice pro 
ductivitafea muncii cu 
3 Ja șută.

In -primele două Juni 
datorita realizărilor 'fru- 
tpoașe abținute,.. colecti
vul laminorului și.a mă 
rit angajamentul la 
II,000 tone laminate.

Cărui, fapt ,șe„ dațpreș- 
ie sporirea angajamen
tului cu 6.000 tone ? A 
ceasta este întrebarea -pe 
care am ptis.o tovarășii- către 
lui Munteanu I. secreta
rul organizației, de baza 
dc lit laminorul de _ 800 
-um. Am aflat că. în a-

^ițiior' rolul organizației 
de. Baza in inobilizar.cn 
Jamimitorilor la îndeplini
rea si. depășirea sarcini
lor dc producție.

ducerea tehnico-adminis- 
tiativă a secției și-a in 
tocmit un. plan de mă 
su.ii țel mico-organ. zato. 
rice care să asigure bu
na dcslășurare. a proce
sului de producție-. Pî 
iță acum ■ au fost făcute 
26 de propuneri de către 
muncitori din care deja 
6 au fost aplicate

■Organizația de bază a 
■ trasat sarcini
pentru fiecare
și candidat de partid 
privind rezolvarea sarci
nilor de producție. De 
pildă tovarășii Pădureț 
Constantin, Clitan Vasi.

. i.e„il,-Prâșan Dumitru’ au 
primit sarcina să se o

.. cupe ,de reducerea rebu
turilor la încălzirea lin_ 

. gourilor, llea Iordan
Miclea- Ioan 
de folosirea 
a celor 480 

toți
Trajan,

couerefc 
membru

posibilitățile de a mări 
producția și prodnetivita 
tea nimicii. Așa se face 
că la consfătuirea de 

' producție ce ‘ a avut loc 
la începutul lunii mar
tie, comunistul Iftode 
loan a făcut, propunerea 
ca angajamentul să fie 
mărit la 11.000 tone. A- 
cest lucru a fost primit 
de către par.ticipanți cu 
mare satisfacție, hotărîn. 
du se ca pînă la sfîrșitul 
am.lui să depășească 
chiar și acest angaja
ment.

Despre agitația 
vizuală

♦

mai 
ora-- 
tre-, 

sfatul

Sprijinul tineriier de la 
blumîng

Acțiunea- de stringciv 
a. fierului vechi este 
sprijinită îndeaproape și 
de către tineretul lami
norului bluming. Mobi
lizați de către comitetul 
U.T.M. de aci, membrii 
brigăzilor de muncă pa
triotică 
muncă 
rioada 
martie
tone fier vechi.
ceaslă cantitate, 100 tone 
au fost strinse de briga
da tovarășului lorga Vic
tor, 60 tone de cea în
drumată de Bărbos loan 
și 50 tone de brigada tî- 
năruliri Armașu Viorel.

STANCIU GHEORGHE 
corespondent

referat 
necesita- 

măstiri

Scrisoare deschisă
vecinului nostru

au adunat prin 
voluntară în pe- 

1 ianuarie — 11 
a.c. peste ’340

Din a-

Organizația 
de bază 

conducătorul 
politic

Inc? de la începutul 
lunii ianuarie organizația 
de baza a. pornit cu lio- 
tărîrea ■ ca îir ace ft' an Sâ. 
Iacă tot posibilul pentru 
ca laminătorii să : 
chite cu cinste de 
(ele sarcini ce le 

organizația 
împreună cu

Astfel

se a. 
măre- 
revin

de
ecn_

și 
să se ocupe 
la maximum 
minute de 
lamiriatorii. 

Rădos Traian, Baidau 
Petru, Marilă Pavel se o- 
cupă de 
folosire a 

Sarcini 
legate de 
producție au primit orga
nizatorii celor 4 
de partid. Astfel 
de partid a4 
nizatpr este 
Pleșa Cornel 
25 februarie 
felul - cuiu 
candidați! de partid 
duc ia buri, sfîrșit sarci 
nile la locurile de rritni- 
-dă. - La fel și grupa de 
partid nr. 4 (organizator 
Sirescbi Vasile) a dezbă
tut zilele trecute unele 
abateri dc la disciplina 
de producție.

Primind sarcini 
crete, comuniștii de 

.fiecare loc de - muncă au 
studiat- ir. mod temeinic

o mai intensă 
agregatelor.

concrete strins 
procesul de

grupe 
grupa 

cărei . orga- 
tovarășul 

în ziua de 
a analizai

membrii și 
iși

coa
la

La . faptul că organiza
ția de bază a reușit sâ 
mobilizeze întregul - colec- 
t.v de muncă la realiza
rea sacii iilor do produc
ție a contribuit și agită

ri ia vizuală. Atît jn inte
riorul halei cit și în ex
terior «nt expuse o sea-' 
mă de lozinci mobiliza
toare, ale căror ' texte '
sînt legate concret de 
sarcinile de producție, 
lată doar cîteva diri ele: 
,,l,.ammalor.i, pentru rea
lizarea
de 11 .COt 
cesar să 
lingouri pe zi“ ; 
exemplul : 
neretulul 
var.'ișji 
care a realizat 42,5 tone 
pc cră“, ,,Cinci, mitiute 
pierdute înseamnă pier
derea

Fol 
mijlaa 
zuak 
bază 
perl : 
țirea

popular orășenesc o șe
dință cu participarea con
ducătorilor organelor de 
stat care veghează asu
pra aplicării ordinei și 
legalității populare.

Cu .acest prii 
șui arhitect Si 
a prezentat un 
în legătură cu 
tea luării unor
organizatorice privind în
frumusețarea orașului 
nostru.

După referat și discu
ții tovarășul Crișan Au
rel secretarul sfatului 
popular orășenesc a dat 
citire planului de măsuri. 
In acest plan s-a menți
onat obligativitatea res
pectării de către toți lo
cuitorii orașului nostru a 
deciziilor și instrucțiuni
lor sfatului popular pri
vind întreținerea curățe
niei și ordinei în Hune
doara pentru ca într-ade- 
văr să facem orașul nos
tru cît ni ai fnimoșt

Te-am cunoscut într.o 
împrejurare destul de o 
bișnuită cetățene Diaconu 
1., nu, de mult, ci de 
vreo lună de cînd te-ai 
mutat în bfocul nostru. 
Venirea dumitale ne.a 
bucurat. Eram siguri că 
ne vom înțelege bine, așa 
ca între vecini. Eram 
siguri că împreună cu 
noi vei vrea ca blocul 
să fie cît mai frumos, 
mai bine gospodărit.Că -ți 
va placea și dumitale, la 
lei ca nouă, ca în jurul 
blocului sâ crească flori, 
iar zina 
un aspect 
grijii.

Dar nu 
mirarea cînd ne-ai spus, 
chiar 
soția 
căuta 
(alte 
activitățile obștești, 
mirarea nu ne-a fost mai

cînd chiar 
refuzat să 

cură,

verde
cît

mica

să aibă 
mai in

ne-a fost

de la început, că 
dumitale nu are ce 
împreună cu cele. 

femei din bloc la
Și

n-am
să.țl

că 
trebuie

Dar r>ol 
fel ca ce 
din bloc.
dumitale 

1. cu 
tatu-

au a.

mică atunci 
dumneata ai 
ne dai ajutorul la 
țirea zonei verzi.

Ne-ai spus 
știut cum
vorbim. Poate, 
ți-am verbit la 
lorlalți locatari 
Ne-am adresai
tovarășe Diaconu 
aceeași căldură ca 
ror celorlalți.

Și toți cei care
vut o oră de răgaz an 
răspuns chemării 
Credem că acum 
cc că în fața 
este curat.

Am vrea doar 
spui tovarășe 
cum oare 
vorbim ca 
de

noastre, 
îți pla 
blocului

să ne
Diaconu 

trebuie să-ți 
să vii alături

noi ?
UN
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In 
este 
rele

Răi gospodari
strada 9 Mai nr. 9 
unul din dorinitoa- 
tiaerilor siderurgiști.

Aceștia au multe motive 
■de nemulțumire față de 
modul cum administrația 
se preocupă să Te asi
gure condiții bune de'le
cuit.-'

Nu este vorba aici de 
cine știe ce condiții ne
închipuit de grele, pare 
ar depăși - posibilitățile 
practice ale. administra
ției, ci de -cîteva. proble
me simple. Dar cu toată 
simplitatea lcr — și cu 
toate că au mai fost re 
clamate — semnele de 
îndreptare nu' se arată.

In fapt, tinerilor din 
strada amintită le lip
sesc, de pildă, scaunele 
și mesele. Instalația dc 
apă funcționează - tău, di
fuzorul din dormitora 
fost luat, tovarășele ca
re se ocupă de- buna în
grijire a 'locuinței arată 
multă pasiune pentru... 
■muzica populară, dar 
noaptea, cînd tinerii tre 
buie să doarmă și-’ altele.

Credem că • acum, odată 
cu venirea primăverii, 
semnele îrmotftr vor ă" 
pare și în acest loc,

Amînări 
nejustificate

14 noiembrie, a:iul 
tovarășul Kîss

La 
trecut, 
Ștefan a adresat secțiu
nii de prevederi sociale 
orășenești o cerere, pen
tru .satisfacerea unui 
drept, dccurgînd din . ca
litatea sa de pensionar. 
După o bucată de vreme 
i s-a răspuns că bugetul 
pe 1959 fiind epuizat tre 
buie să aștepte în arad 
următor. De aceea la 
inceputhi acestui an ă 
făcut o ncuă întunpinare 
și i s-a arătat să depună 
suma de lei 200, ceea ce 
tovarășul I\Iss 
cut, fiind asigurat că în 
maximum 
mini, cererea se va rezol 
va. Au trecut și acestea 
și i s.a răspuns din nou 

la 22 februarie — că 
- prima cerere avind adre
sa ■ greșită,' va primi un 
alt- termen,, mai scurt, 
doar de trei zile. Dar și 
noul termen a fost za
darnic, deși în cazuri a- 
semănătoare cererile al
tor petiționari 
respectate.

Cît ’vâ mat 
tovarășul Kiss

a și tă-

două săptă-

ău fost

fi ă:nî:Ut 
Ștefan ?-

angajamentului 
tone este ne 

țaminăm lob 
ri "; „Urmați 

schimbului U- 
condns de to 

Eugen P.ăcurai

a 4 tone laminate" 
! îsind cu pricepe 
acele agitației. i 

eigiuiizația ‘ 
de aici aduce un a- 
îiiăemiw la însu.te 
tuturor .laminator!, 

lor în vederea 
i ii și depășirii 
meatului luat, 
ind din plin la 
celor 115.000 tone lant.- 
nate și țevi prevăzute : în 
documentele ’pjenarci 
C.C. al P.M.R, din de
cembrie anul trecut.

/<

îndeplini - 
angaja - 

contribu- 
obținereu

Cîteva obiective din contractul
Timp de cîteva săptă 

rnîni încheierea contrac
tului colectiv pe 1960 a 
constituit, pentru colec
tivul de muncă al 
I.C.S.H. una din princi
palele preocupări; După 
dezbaterea în cadrul șan
tierelor și completarea 
iui cu o 'parte din cele 
70 propuneri făcute de 
muncitori, ingineri și teh
nicieni, urmează ca zilele 

să fie 
condu
și or-

acestea contractul 
semnat de către 
cerea întreprinderii 
gantil sindical.

Contractul colectiv pre
cizează 
luate de 
privire la 
ploatare a

angajamentele 
muncitori- cu 
intrarea în ex- 
uncr construa-

colectiv
ții industriale la Hune 
(ioara, Călan șl Teliuc, 
construcții de importam 
ță deosebită pentru eco
nomia națională. De ase
menea s-a fixat ca obiec
tiv construirea în anul 
acesta a 700 aparturten- 
te in blocuri muncitorești, 
dintre care 100 au și 
fost realizate.

Pentru garanția înde
plinirii angajamentelor 
muncitorii, tehnicienii >i 
inginerii constructori s-icu 
angajat ca, pe baza a. 
piicării de noi 
și a mecanizării 
să sporească 
productivitatea 
față de cea

cu 1,5 la sută.
Pe lingă acestea, impor
tante sume de bani se 
vor cheltui pentru ridi
carea nivelului de cultu
ră generală și profesio 
nală a muncitorilor, pen
tru îmbunătățirea nivelu
lui lor de trai.

inovații 
muncii, 

medi* 
muncii, 

planificată.

in

Una din brigăzile de 
bună deservire din ca
drul O.C.L. produse in
dustriale este cea con
dusă de tovarășa I cau
ciuc Carola de la maga
zinul nr. 1 pe care o 
prezentăm in clișeul ală
turat.

)

Cînd a venit la Hu
nedoara cu vreo doi 
ani in urmă, Coșarca 
loan s-a orientat spre 
laminorul de 800 mm' 
din combinat. Mulțumii 
iă unui accident, noro
cos pentru el, muncito
rii de aici, l-au primit 
în rîndurile lor. L-au 
primit pentru că nu 
știau nimic despre el. 
Doar atît că e lin tîn.ăr ’ 
harnic și săritor, De 
aici și ascensiunea lui 
pînă la un moment dat.

Din muncitor necaii-, 
ficat a ajuns lăcătuș 
ungător. Apoi la cere
rea lui a devenit fochist 
la cuptoarele adînci. 
Despre utilitatea lui în 
noua meserie vom spu. 
ne suficient dacă vom 
arăta că era un fo
chist ,,deosebit".

Dacă sub raportul ad
ministrativ s-a ridicat 
pînă aici, în domeniul 
politic satisfacerea va
nităților sale a venit

N-avem
mai greu. Totuși, mizînd 
pe faptul că în copilă
rie a fost argat, a făcut 
cerere de primire în rîn- 
dul candidaților de par
tid, Și organizația de 
bază, fără multă chibzu
ială, l-a primit în rîii- 
durile sale.

Dar iată, datorită-fap
tului că s-a ridicat pînă 
aici, a uitat că a fost 
argat și n-a mai putut 
încape în pene. A în
ceput să se umfle, dis- 
prețuind pe toți tovară
șii săi din jur.

— Cine e ca mine, se 
lăuda la tot pasul. N-am 
nevoie de sfaturile maiș
trilor. Eu dispun de fo
cul , cuptoarelor adinei. 
Ridic și cobor tempera
tura atunci cînd vreau...

Adevărat, astfel a și 
procedat. A ridicat — 
și nu odată — tempera
tufa în cuptoare tocrnai 
atunci cînd trebuia s-o

nevoie de
coboare. Așa se face că 
a ars numeroase lin
gouri.

— Și ce dacă le-am 
ars. Doar nu sînt ale 
mele...

Nu-i vorbă, a primit 
el unele sancțiuni admi-

pentru ispră- 
însă numii

nistrative 
vile sale, 
atît.

Văzînd 
cui de muncă nu poate 
comite tot ceea ce vrea, 
a început să-și facă de 
cap în timpul liber. In_ 
tr-una din zile s-a gin- 
dit că a venit timpul 
să se răfuiască cu un 
vechi ,,dușman" de al 
său. Și s a răfuit. A- 
ceasta l-a costat cca. 
3.C00 lei pentru că „duș
manul" său a fost 
transportat în spital cu

huligani
tăieturi pe corp, semne 
ale răfuielii, lăsate de 
cuțitul iui.

Coșarca I. insă nu e 
omul care sâ se sperie 
de umbra iui și de mus
trările tovarășilor săi. 
Așa se face că în ziua 
de 23 februarie a.c. sui 
luat de un coleg de 
muncă chiar la locul de 
producție pe care la fel 
l a lovit cu un obiect 
tăios.

Cu aceasta însă 
darea comuniștilor 
epuizat. L-au pus
Coșarca 1. in discuția 
adunării organizației de 
bază și cu consimțărnin- 
tul unanim l-au exclus 
din partid.

Nici nu s-a terminat 
bine adunarea generală 
și iată că acest om a și 
început cu amenințările: 

— Las că v-arăt eu 
vouă...

Intr-adevăr ar fi a-

răb-
sa
pe

rătat, daci muncitorii 
cinstiți de la laminoa
re n-ar fi luat măsuri 
hotărîte. El au cerut 
conducerii administrati
ve ca acest huligan să 
fie îndepărtat din conj- 
binaf. A și fost îndepăr
tat. I s-a desfăcut con
tractul de muncă.

O vină pentru faptele 
nedemne comise de că
tre Coșarca 1. revine șl 
organizației de bază 
care l.a primit cu mul
tă ușurință în rîndurile 
sale, neglijind apoi edu
carea lui. Ca Învățătură 
organizațiile noastre de 
bază vor trebui în viitor 
să se orienteze mai a- 
tent spre acei tovarăși 
pe care vor să-i pri
mească 
partidului în așa fel în. 
cît astfel de cazuri să 
nu se mai repete.

G. ZQLD
după corespondența 

tovarășului
ALEX, CONSTANTIN

in rîndurife

inobilizar.cn


Actualitatea SPORTIVA
Fotbal Scoruri strînse în categoria A

Ieri au avut loc jocu
rile programate în etapa 
a doua a returului cam
pionatului categoriei A la 
fotbal ediția 1959/1960. 
Două jocuri egale, o 
victorie în deplasare, 17 
goluri marcate (învingă
torii 10, învinșii 7), sco
ruri strînse, iată sumarul 
celor petrecute ieri în cu
plajul din Capitală, la 
Cluj. Arad, Lupeni și 
Bacău.

Conform pronosticurilor 
C.C.A, a învins pe Pe
trolul printr-un gol mar
cat de Bone (improvizat 
inter) în minutul 52, Dar 
victoria militarilor n-a 
fost ușoară. După o re
priză încheiată cu un 
scor alb jocul se animă 
după pauză, ocaziile de 
gol abundă și la o poar
tă și la cealaltă, dar în 
afară de concretizarea lui 
Bene nu s-a mai marcat 
nimic. C.C.A. s-a aratat 
aceeași echipă cu o con
cepție matură a jocului, 
cu comparti -ente de va- 
tori apropiate și s-a dis
tanțat cu un punct de te
nacele sau urniări.or, for
mația Steagul Roșu din 
Orașul Stalin. Avînd un 
joc greu la Bacău ineta- 
lurgiștii s-au descurcat 
destul de bine și la ca
pătul unei partide înver
șunate adversarele și-au 
împărțit punctele. Prin 
urmare, Steagul Roșu 
este și după a 13 a eta
pă singură ' echipă neîn
vinsă a campionatului, 
performanță care se re
comandă singură.

Farul a învins la Bu
curești,,' cam pe neaștep
tate, uhsprezecele atît de 
capricios al Progresului. 
In felul acesta constăn-

țenii au săltat pe locul 
3 al clasamentului, iar 
Progresul, după victoria 
din duminica trecută de 
la Ploiești, care lăsa o 
rază de nădejde într-o e- 
ventuală revenire în for
mă numeroșilor săi sim- 
patizanți, continuă să pi
loteze în subsolul ierar
hiei valorilor formațiilor 
din prima divizie. La fel 
de contradictorie e și 
comportarea celorlalte 
două echipe bucure;tenc, 
Dii'muo și Rapid — con
tradictorie nu atît prin 
rezultatele înregistrate, fi
indcă acestea sînt con
stante, adică mereu proa
ste, ci prin valoarea ju
cătorilor care le compun 
și care, teoretic, le-ar o 
bliga la jocuri de altă 
valoare, la rezultate de
altă natură. Dinamo a
obținut greu un joc egal 
la Lupeni, după ce la
pauză minerii conduceau 
cu 2—1, iar feroviarii au 
cedat în repriza a doua 
textiliștibr din Arad, pe 
care i-au condus timp de 
86 de minute cu 1—0. In 
fine, se pare că Jiul 
s-a resemnat. Învinși la

ANTRENAMENTELE JUNIORILOR
Pe stadionul Corvinul 

s-a disputat ieri dimi
neață întîlnirea dintre e- 
chipele de juniori ale 
Corvinului și reprezenta
tiva școlii profesionale. 
Jocul a fost util pentru 
ambele formații, dînd po
sibilitatea antrenorilor să 
poată observa gradul de 
pregătire la care au a- 
juns tinerii fotbaliști, 
care în acest sezon vor 
avea de susținut partide 
dificile.

Astfel, tinerii elevi ai 
școlii profesionale vor 

Cluj, petroșenenii ocupă 
mai departe ultimul loc. 
Fiecare punct pierdut în 
partidele rămase însea
mnă încă un pas spre

latâ rezultatele teh nice din etapa 13-a: 
G.C.A, — Petrolul 1-0 (0-0). 
Progresul — Farul 1—2 (0—1) 
U.T.A. — Rapid 3—1 (0—1).
Dinamo Bacău — Steagul Roșu 1—1 (l—1). 
Știința Cluj — Jiul 3—1 (1—0).
Minerul — Dinamo București 2—2 (2—1).

După desfășurarea a- categoriei A la fotbal a-
cestei etape, clasamentul rată astfel:

1. C.CA. București 13 10 0 3 31 : 13 20
2. Steagul roșu 13 6 7 0 29: 17 19
3. Farul 13 7 3 3 23: 16 17
4 Dinamo Bacău 13 6 4 3 21: 14 10
5. U.T.A. 13 6 3 4 14: 14 15
6. Știința Cluj 13 4 6 4 19:23 13
7. Petrolul 13 4 4 3 21: 17 12
8. Dinamo București 13 2 7 4 11 : 13 11
9. Rapid 13 3 3 7 16: 18 9

10. Progresul 13 3 3 7 16: 19 9
11. Minerul 13 2 4 7 14:27 8
12. Jiul 13 2 3 8 11:32 7
ETAPA VIITOARE

(duminică 20 martie) :
C.C.A. — Dinamo Bu

curești ; Rapid — Pro-

i ♦ ♦ ♦ e-------------------  

lua startul în compiona- 
tul rezervat formații.or 
din școlile profesionale. 
In competiția de anul 
Trecut hunedorenii au 
cîștigat primul loc, fapt 
eare-i obligă să se pre
gătească cu multă serio
zitate pentru a obține un 
rezultat cit mai bun și 
în ediția din acest an. 
Antrenamentele de pînă 
acum au putut să confir
me că tinerii jucători 
privesc cu încredere vii
toarele partide.

Pe de altă parte, ju- 

categoria B, eventualita 
te ce nu poate fi înlătu
rate decît prin luptă dtr* 
zi și hotărîtă în cele 9 
etape de pînă la sfîrșitul 
campionatului.

gresuf; U.T.A. — Stea
gul Roșu; Dinamo Ba
cău — Petrolul; Minerul 
— Jiul; Știința — ’ Fa
rul.

niorii primei noastre e- 
chipe au de susținui 
partide grele în cadrul 
c.iupio.iotului. Antreno
rul echipei Pătrașcu Du- 
mistru are încredere in 
tinerii sportivi de pregă
tirea cărora se ocupă. 
Această încredere izvo
răște din voința jucăto
rilor de a realiza și în 
retur partide de un bun 
nivel, care să-i ducă la 
cîștigarea campionatului 
regional și deci dreptul 
de a se califica pentru 
faza următoare.

Doi cîștigători la faza de zonă 
a campionatului R.P.R. de box

ARAD (Prin telefon) 
Vineri, sîmbata și dumi
nică s-a desfășurat la 
Arad faza de zonă a 
campionatului R.P.R, de 
box din acest an. Au 
luat parte sportivii ca 
liflcați în întîlnirile pre
liminarii din regiunile 
Timișoara, Craiova, Ora
șul Stalin șl Hunedoara. 
Cei șase boxeri din ora
șul nostru au demoni 
strat calități frumoase, 
doi dintre el reușind să 
cucerească titlurile de

Pregătirile 
echipei șantierul 

I.C.S.H.
Cele 2 echipe din ora

șul nostru — Șantierul 
și Constructorul — care 
activează în campionatul 
regional, au fuzionat și 
în returul campionatului 
vor activa sub denumirea 
Șantierul — I.C.S.H. A- 
ceasta a fost și cauza 
pentru care jucătorii au 
început atît de tîrziu 
pregătirile pentru acest 
sezon.

După cum se știe, în 
primul joc de verificare, 
formația a întîlnit pe 
Corvinul pierzînd cu sco
rul de 5—1. A doua în- 
tîlnire a fost susținută 
în campania echipei Me 
talul Crișcior. Dttpa un 
joc interesant partida a 
luat sfîrșit cu un rezul
tat de egalitate: 2—2. 
Golurile hunedorenilor au 
fost înscrise de Marian. 
Hunedorenii au aliniat 
formația: Coșereanu — 
Barta, Cișmaș, Toma — 
Dăscăliță, Drosus — Pe- 
ronesi'u, Bodreanu, Mari
an, Popa, Bîrlad.

cel mal buni Ia categori
ile respective. Cei doi 
boxeri sînt Icnim Ni- 
oolae (categoria pană) 
și Tudor Nicolae, cate
gorie mijlocie. Ichim La 
întrecut la puncte pe Ar- 
manschi Ton (reg. Timi
șoara) și Botez Gheor- 

- -ni --T ---|-nr»-ii=—nwatru.

JOCURI DISTRACTIVE
— bărilura calului

Ru CA MA WA au HULy BUN 0/

NA cuw TA »*,
O

Ml TA RO

UN IA >Af CU TO NE

ÎN LA CA NU NC

men V4L. W PO 3U CRu >A

BE pIep TE AS IN CEA mm. LA.

TA Duc PÎfa IE TA Rin Al
TUL C-Ă CU

o
Al Co SU L£ cu «A

ti, Cum tKu SE-Ă PfE RAS ScA AS

Pornind dntr-un anumit punct, utilizînd să
ritura calului de la jocul de șah, veți găsi opt 
versuri dintr-o poezie din volumul ,,Balade vesele 
și triste", titlul poeziei și autorul.

Criptografie
(2, 4, 8, 5, 2, 10)

ghe (regiunea Stalin) 
iar Tudcr 1-a bătut prir 
abandon în aceeași re- 
priză (a treia) pe Bo 
chiș Constantin (regiu 
nea Timișoara) și Dobrt 
Ion (Graiova).

GHEORGHB LUNGU 
antrenor de box al 
clubului Corvinul
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OAMENI ȘI PREOCUPĂRI
...O uzină impozantă, 

cu secții dotate cu agre
gate și instalații moder
ne. Dar dintre toate, una 
reține atenția: cea de 
,,bază" cum s-au de
prins să-l” zică oamenii 
secției de cocsificare a 
cărbunelui din cadrul u- 
zinei cocso-chimice.

Un freamăt cotidian 
stăruie aici. Mașinile de 
șarjăre se ,,p'imbă" ne
contenit, într-un du-te-vi- 
no. La posturile de co
mandă se găsesc meca
nici harnici, cu bogate 
cunoștințe de specialita
te : Bota Roman, Mar- 
covici loan și alții, 
membri de partid, oa
meni ce-și pun la inimă 
soarta producției de cocs. 
Ei se ,,luptă" cu mași
nile, le strunesc, le su
pun voinței lor. Și astfel 

izbutesc să alimenteze 
zilnic gurile nesățioase 
ale cuptoarelor, să com
prime piloții, să-i trans
forme în cocs.

Cît mai mult cocs 
pentru furnale 1 — este
deviza muncitorilor de la 
bateriile 1, 2 și 3. La 
începutul trimestrului I. 
cocsarii s-au angajat să 
producă în acest an, 
17.000 tone cocs meta
lurgic, în afara planului 
de producție. Este o 
cifră semnificativă, cu
tezătoare. Ținînd soco
teală de greutățile obiec
tive, cocsarii-s hotărîți să 
se țină de cuvînt. Acest 
lucru e dovedit și de fap
tul că în primele nouă 
zile ale acestei luni, 
muncitorii de aici au ex
pediat furnaliștifor cu 
360 tone mai mult cocs 
metalurgic.

Cum oamenii nu se 
lasă mulțumiți cu ritmul 
producției și cu ceea ce 
au d ibindit, s-au gîndit 
la soluții noi, utile.

— Am scurtat simțitor 
timpul de execuție a re
parațiilor — spune to
varășul Butulescu Ga- 
vrilă. înainte vreme 
schimbarea unei roți mo
trice de la mașina de 
șarjare dura 8—10 ore. 
Acum însă...

— Numai trei ore — 
adaugă prompt inginerul 
I’avel Gheorghe. Și vrem 
să ajungem la durata 
record de 2 ore... sâ-i 
„prindem" pe prietenii 
noștri polonezi...

Nu încape îndoială că 
acea.fă hotărîre va fi 
încununată de succes, 
pentru că nivelul profe- 
si nai al cocsarilor creș
te necontenit. Cercurile 

de minim tehnic, univer
sitatea muncitorească le 
stau la dispoziție... Alt
fel, cum ar fi reușit 
cocsarii să înlăture unele 
spargeri de pîloți, să fo
losească timpul cît mai 
util pentru sporirea pro-
— -------------- »♦
Printre
La serviciul de cerce, 

țări din ccmbinat se des- 
fășoară zilnic o muncă 
pe cît de liniștită în apa
rență, pe atît de asiduă. 
Dintre lucrătorii de la 
acest serviciu o bună 
parte sînt femei: labo
rante, inginere. Se fac 
aici cercetări în dome 
niul siderurgiei, cocsului 
și subproduselor chimice, 
toate fiind necesare bu. 
ntilui mers al producției 
combinatului.

Munca celor de aici nu 
este legată de c dată, de 

ducției ? Cum ar fi reu
șit ei să ridice rezistența 
cocsului produs, la 294— 
300 kg. la tobă ?

Cocsarii tșl iubesc 
mult meseria și de aceea 
se străduiesc s-o facă cît 
mai fructuoasă.

V. DRAGOMIR

cercetătoare
un termen scurt ci se 
desfășoară, în baza unui 
plan, pe o perioadă mai 
îndelungată. Ceea ce se 
cere însă, in primul rînd, 
cercetătorilor de la acest 
serviciu este o mare aten
ție și o calificare înal
tă. Și pentru ca roadele 
muncii să fie tot mai 
bune, femeile de la ser
viciul cercetări —. avînd 
îndrumarea permanentă 
și plină de grijă a comu
niștilor — au constituit 
trei brigăzi de producție.

Este de necontestat fap. 

tul că acum activitatea 
de cercetare se desfășoa
ră mai bine, că analizele 
sînt de cea mai bună 
calitate și de o mare 
precizie. La aceasta a 
contribuit de bună sea
mă și cursul de minim 
tehnic organizat pentru 
împrospătarea precum și 
îmbogățirea cunoștințe
lor, la care participă toți 
laboranții, cursul de lini 
ba rusă pentru studierea 
publicațiilor de speciali, 
tate, unde se fac tradu
ceri din revistele sovie
tice.

Despre munca celor 
trei brigăzi se spun nu
mai lucruri bune. lată 
spre exemplu cîteva • 
brigada „8 Martie" a 
cărei responsabilă este 
laboranta Leanca Viori 
ca, are cele mai frumoa. 
se rezultate în produc
ție : brigada „Păcii", res
ponsabilă laboranta Sea- 
kler Ecaterma, s-a evi. 

dențiat printre altele și 
în acțiunea de colectare 
"de fler vechi, iar brigada 
„A 50-a aniversare a Zi
lei Internaționale a Fe
meii", de care răspunde 
laboranta Forisz Viorica, 
dă dovadă de multă dis
ciplină și punctualitate în 
serviciu. Femei ca Valen 
tina Dan, Eugenia Gher- 
ghel, Florica lanca. Ele
na Mazur, inginere, ori 
ca laborantele Baloșln 
Eugenia, Elena Junia, 
Sieber Elisabeta, Reszmii- 
ves Rozalia sînt bine cu. 
noscute la serviciul de 
cercetări chimice.

Pentru munca lor con 
știincioasă sînt aprecia
te toate membrele celor 
trei brigăzi, toate stră- 
duindu-se să găsească și 
să aplice metode noi 
pentru scurtarea timpului 
necesar efectuării anali
zelor și pentru continua 
îmbunătățire a calității 
muncii lor.
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