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CIx marea oțelurilor din secția H-a 
a combinatului pentru prețuirea mi 
nutelor a apărut in fața colectivului 
secției l-a furnale tocmai cind se a- 
nalizau rezultatele obținute în tri
mestrul I al acestui an și în mod 
deosebit, a celor din luna martie, 
cînd am produs peste plan 2.700 tone 
fontă. Acesta este rezultatul indicilor 
îmbunătățiți de utilizare a agregate
lor, obținuți în special in luna mar 
tie, cînd în multe zile, indicele pla
nificat a fost depășit în medie cu 
195 kilograme fontă pe metru cub de 
volum util de furnal.

Producția lunii martie reprezintă 
cea mai marC realizare de la exis
tența acestor furnale. Colectivul nos
tru și-a realizat deja angajamentul de 
40l>0 tone fontă cît urma să producă 
peste plan pînă la I Mai și îl reinoieș- 
te la 5.000 tone, contribuind astfel 
la asigurarea oțelăriilor noastre cu 
fonta necesară.

Răspunzând chemării oțelarilor, co
lectivul de furnaliști s-a angrenat în- 
tr-o puternică luptă pentru prețuirea 
fiecărui minut, știind că pentru rea
lizarea unor indici medii cît mai a-

Șeful secției I-a furnale 
fng. CONSTANTINESCU C-TIN 

Președintele comitetului de secție 
OARA PETRU

Și noi avem de spus

Marea sărbătoare 
o vaporului frate unîur

Chemarea lansată de 
topitorii cuptoarelor Mar
tin, de a folosi fiecare 
minut cu maximum dc 
randament, a produs pu
ternice sentimente de en
tuziasm ' și patriotism in

■ ri nilul. muncitorilor și 
•tehnicienilor ce lucrează 
la turnarea oțelului și in 
hală, de pregătire a an- 
samblelor de turnare.

-/centru reducerea timpu
lui de elaborare a șarje- 
lor o mare răspundere 
revine și celor- ce lucrea
ză în hala de turnare. In 
ucesl sens, noi am discu
tat despre felul in care 
am putea ■ contribui ca in 
fiecare minut să se pro
ducă mai mult oțel. Și 

, ca răspuns,. echipa con
dusă de Tudor Sprincc-

■ nalu și-a propus să pre
gătească oalele dc ririta
re intr-un timp mai 'scurt 
ca să te putem introduce 
pentru descărcarea cup
toarelor, cu cel puțin o 
oră înpiide de încep, rea 
elaborării oțelului O gri
jă a noastTd constă și in 
efectuarea lucrărilor dc 
calitate !a inzidirea oale
lor și intr-un timp ci! 
mai scurt. Astfel am a- 
juns s<5 reducem in medie 
timpul de imtidire a u- 

net oale de turnare de la 
9 ore. la numai 8 ore. a- 
șa că topitorii nu vor mai 

-fi nevoiți să' aștepte după 
oale, cum se î/îtimpla u- 
neori si vor. putea da 
mai multe șarje rapide.

" In această luptă cu 
minutele s-au angrenat 
toți turnătorii și macara
giii din hală, știind că de 
felul cum ei folosesc tim
pul depinde creșterea 
producției de iței in fie
care minut și oră. Turnă
torii din echipa comunis
tului Cicdl Constantin au 
pornit imediat după che
mare la îmbunătățirea 
calității turnărilor, pentru 
«i sfădea la maximum 
posibil rebuturile și pier-

. decile provenite din tur
nare, fapt ce contribuie 
la mărirea cantității de 
oțel . dată , in unitatea de 
timp, la folosirea mm 
intensivă a cuptoarelor. 
Tinerii Moise Aurel și 
Șerban Marin, care lu
crează pe .macaraua de 
270 tone, deservesc In 
așa fel fiecare echipă, in
cit să nu se piardă nici 
un minut in zadar, fiind 
alături de topitori în 
munca comună pentru 
cit mal multe șarje ra- 
pidd.

propiați de o tonă fontă pe metru cubs 
de volum util de furnal, va trebui să) 
producem în fie are minut cu 100 kg.) 
mai mult peste producția planificată.) 
Noi am pus această problemă în dis-( 
cuția cercului de economie concretă \ 
și am ajuns la unele concluzii prac
tice.

La acest spor de producție vom 
putea ajunge reducînd timpul de o- 
priri pentru reparațiile planificate cu 
50 la sută, eliminînd total opririle 
accidentale și mersul redus. Astfel 
mărim timpul efectiv de funcționare 
a furnalelor și vom putea realiza nu
mai pe această cale, 5.300 tone fontă 
peste plan pînă la sfîrșitul anului.

Cerem tot sprijinul din partea oțe
larilor de a ne asigura golirea oa
lelor la timp pentru a nu avea greu
tăți din această cauză. Contăm de 
asemenea pe sprijinul cocsarilor și 
al minerilor care să ne asigure cu 
cocs și siderită suficiente și de cali
tate corespunzătoare.

Dorim oțelarilor noi succese și îi 
asigurăm că le vom da fontă cît mai 
multă și de bună calitate, cu cel mult 
un procent declasate după analiza de 
la melanjor.

Secretarul organizației de bază P.M.R. $ 
RAȚ ANDREI t

Secretarul comitetului U.T.M. pe secție ?
ILISEI IOAN S

ceva despre minute
Ținta noastră este să 

ajungem la montarea li
nei oale în numai șapte 
orc și jumătate și chiar 
mai puțin deoarece a- 
ecasta ne dă posibilitatea 
ca in fiecare minut să 
producem mai mult.

VARGA HERMAN 
maistru în hala de 

turnare a O.S.M. II 
C.S.H.

La 90
O clipă a durat pînă 

ce mecanicul Vesa Titi, 
a cuplai automatul și 
iroliul a și început să 
se desprindă de sol, du
ci nd cu el oameni și ma
teriale către înălțimea la 
care acum membrii echi
pei lui Milulin Mihai 
s-au stabilit. De fapt, aci 
vroiau să ajungă de cî
teva luni, de cind au în
ec out lucrările la came- 
rile de fum. Să se vadă 
odată cu 90 metri de 
beton armat turnat in 
elevația coșului de fum 
nr. 4 de la oțelăria nouă 
Și iată, acum steagul 
roșu flutură în zare, ves
tind tuturor celor care îi

Șiiafi că ...
...In sectorul turnătorii 

C.S.H. la formarea p!e- 
selor cot-racord, no nia 
de timp planificată a 
fost micșorată cu 240 
minute, iar la formarea 
gurilor de vînt cu 129 
minute pe fiecare bucată? 
l.a aceasta au avut o 
importantă contribuții c 
chipele conduse de tova
rășul Kiss Alexandru ș* 
Nemeș Gheorghe. In tim 
pul economisit la froa rele 
pentru alimentarea cup
toarelor O.S.M. și la pie
sele amintite, se pot 
forma două role de me
canizare pentru fu uâle, 
dopuri și inele de răcire 
și alte piese.

...Echipa de turnători 
condusă de tovarășul 
Grec Ioan, a redtt; tim
pul de turnare a l’ngc- 
tierelor de 7 foii, cu 
jn minut și jumătate ?

BilanJ fructuos
Bilanțul încheiat de 

curînd în majoritatea 
secțiilor de bază ale co n- 
binatului, e deosebit d: 
fructuos și oglindește îii- 
trutotu! strădaniile de
puse în cursul iunii man
tie de către siderurgiști. 
Iată doar cîteva cifre din 
cele mai grăitoare, care 
ilustrează producția da
tă peste plan :

8.864 tone oțel Martin
3.165 tone fontă
3.414 tone aglomerat

metri înălțime
privesc că angajamentul 
colectivului a fost res
pectat — cu 17 zile îna
inte de vreme, turnarea 
ultimelor betoane s-a ter
minat.

Niciodată* .—; spun con
structorii noi, nu am 
mai turnat 40 metri lini
ar de beton în elevație, 
la un asemenea ' cos din 
combinatul lumeticrean 
Și aceasta intr-o singură 
lună — martie 1960. Pes
te 1.400 tone de beton a 
trecui prin mîinile echipei 
lui Militaru Mihai, care 
a lucrat consecutiv lună 
de lună cu mari depășiri 
de normă Dacă luăm la

Victoria dc importanță 
istorico-mondială repurta
ta de popoarele Uniunii 
Sovietice împotriva fas
cismului german, a dat 
putința unui șir întreg 
de popoare oprimate, în
robite, - să-și realizeze vi
sul de veacuri, să por
nească pe calea cuceririi 
independenței v naționale, 
pe calea construirii so
cietății lipsită de exploa
tare. In urma loviturilor 
nimicitoare ale Armatei 
Sovietice date hoardelor 
fasciste, la 4 aprilie 191;, 
au căzut și de pe mîinile 
poporului maghiar cătu
șele robiei și ale asupri
rii

Afară de imensul sa
crificiu de vieți omenești, 
aproape întreaga indus
trie. maghiară a fost dis
trusa de război. Fasciștii 
au cărat mașinile și pe 
specialiști în. Austria și 
în Germania, iar ceea ce 
n-au pițtut lua, cu ei, an 
distrus, au nimicit. A pie
rit peste 65O/o din numă
rul animalelor. Numai la 
Budapesta peste 100.003 
de locuințe au fost pre
făcute in ruină, t.a ordi
nul comandamentului hit- 
lerist au fost aruncate 
în aer toate podurile ța
rii, au fost distruse șine
le de căi ferate, a fost 
nimicit întregul sistem 
de telecomunicații, ali
mentele au fost ridicate, 
ori distruse, fn asemenea 
condiții, anul 1945 a în-

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Și-au îndeplinit angajamentul 

anual
Simbătă, 2 aprilie a.c. 

muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la larair.c- 
rul biuming au analizat 
în cadrul unei consfătuiri 
de producție rezultatele 
muncii depuse în cursul 
primului trimestru din a- 
cest an și au stabilit ce 
anume vor face pentru 
îmbunătățirea activității 
de viitor. Cu acest pri
lej, a reieșit că în cele 
trei luni care s-au scurs 
din noul an colectivul dc 
muncă de aici, în frun
te cîi comuniștii, a rei- 
șit să-și îndeplinească 
angajamentul anual de 
20.200 tone laminate pes-

un loc cantitățile de lu
crări executate de fieșare 
om din echipă, depășirea 
pe luna martie trece de 
60 la suiă.

Așezați in jurul coșu
lui Tutilă Dumitru și Mu- 
lintescu Dumitru, desci
frează cutiile de pr- f 
ale ornamentului, car: 
mai tirziu vor da un as
pect frumos coșului. Ten- 
cuirea rosturilor de legă
tură dintre tronsoane,
desfacerea șuruburilor de 
la panourile exterioare
este făcută cu mult sîrg 
de ceilalți membri ai e- 
chtpei.

Tovarășii Ciobotaru Ni- 

ceput cu lupta pentru 
existență. Mulți au fost 
de părere că țara și po
porul nu r<- vor mai pu
tea reface niciodată. Dai 
comuniștii au fost mereu 
în fruntea maselor, iar 
partidul a lansat lozinci
le : „Va fi o renaștere, 
maghiară", „Să ne apu
căm de treabă**, „Să îh-

4 aprilie 1945
4 aprilie 1960

cepem curățirea dărîm.’i 
lunilor", „Să ne îngro
pam morții", „Să stăvilim 
specula", „Să construim 1“ 
Nici nu încetase încă bu
buitul tunurilor, și cu a- 
jutoral multilateral al 
Armatei Sovietice a și 
început, perioada recon
strucției. Alimentele și 
medicamentele sovietice 
an salvat populația de 1?. 
foamete, de ia ravagiile 
epidemiilor.

Pnoducția a început eu 
ajutorul Uniunii Sovieti
ce care ne-a dat "o- 
menzi, ne-a acordat cre
dite. Uniunea Sovietică 
ne-a redus o mare parte 
din reparațiile de război, 
și pentru a putea începe, 
primul plan trienal ne-a 
acordat un creMit penlru 
investiții în valoare de 
•100 milioane de ruble.

Sub conducerea Pali
dului Comunist, oamenii 
muncii au reconstruit ța
ra, dar nu țara vechiloi

♦ ♦---- —--- ——- —

te plan și să producă în 
plus alte 3.800 tone. Frun 
taș pe sector s-a situat 
schimbul condus de ingi
nerul Olah Dezideriu car? 
numai în luna martie a 
la linat cu 14 la sulf 
mai mult oțel.

Entuziasmați de tru 
moșul succes repui tat, 
muncitorii, inginerii și 
tehnicienii laminorului 
biuming s-au angajat să 
folosească cit mai rațio
nal timpul din producție 
pentru ca în cinstea zi
lei de 1 Mai să pro
ducă peste sarcinile de 
plan încă 2.000 tone la
minate de bună calitate.

colae, Stoica Ștefan, dau 
țos panouri ale cofragu- 
lui glisant, ce le vor fo
losi la coșul nr 5, pu
țind astfel deschide*! ronț 
dc lucru montării grăta
relor de la cota 83, 7b, 
tar apoi montarea scării 
paratrăznetelor

Despre cei 22 oameni 
ce alcătuiesc o brigadă 
complexă și care au con
tribuit la ridicarea coșu
lui de fum, s-ar putea 
spune lucruri și mai mul
te... Că sus la 90 metri 
înălțime ei sînt obișnuiți 
ca și jos pe pămînf ; că 
aceeași voință, dragoste 
și înflăcărare în muncă, 
îi caracterizează pe a- 
cești asaltatori ai înălți
milor...

DUMITRESCU JEAN 

privilegiați, ci țara celor 
ce muncesc. Relațiile de 
producție capitaliste au 

fost treptat înlăturate apoi 
complet lichidate pe tă- 
rîmul industriei. Și în do
meniul agriculturii a în
ceput dezvoltarea mari
lor gospodării socialiste. 
In anul 19-19, la sfîrșitul 
primului plan trienal, au 
fost trecute în revistă 
realizări care n-ar fi 
putut 'ii' înfăptuite într-uri 
timp atît de scurt și în 
condiții atît de grele, de- 
cît de un popor liîier și 
independent. Producția in
dustriei a depă.șțt nive
lul anului 1938,' fci locul 
ruinelor s-au ridicat noi 
cartiere de locuințe, tran
sporturile au fost restabi
lite, etc.

In perioada primului 
plan cincinal, statul a 
făcut investiții în valoare 
de 67,4 miliarde forinți. 
In acești ani au fost con
struite 75 de noi între
prinderi industriale și cî
teva sute de întreprin
deri au fost complet rea- 
menajate. Cîntârind rea
lizările acestor 15 ani,., 
putem afirma fără să 
greșim, că poporul ma
ghiari a gospodărit bine 
avuțiile ajunse după eli
berare în mîinile sale 
jara care odinioară avea 
o industrie rămasă fn ur
mă, a devenit o țară cu 
o industrie dezvoltat! 
1 ăurir^a industriei grele 
moderne a dat posibili
tatea dezvoltării unei in
dustrii de mașini cu o 
înaltă tehnicitate și înce- 
tâțenirea unui șir întreg 
de noi ramuri industria
le. In agricultură, sec
torul socialist a căpătat 
un rol preponderent, pînă 
la sfîrșitul anului 1958, 
în decurs de 10 ani, ve
nitul real al muncitorilor 
Și salariaților a crescut 
cu 56%. Apnoaj* 50.009 
de oameni ai muncii lu
crează doar 7 respectiv 
o ore pe zi.

Oamenii muncii ma
ghiari au obținut toate 
succesele lor sub condu
cerea partidului marxist 
leninist. Clasa muncitoa- 
*e aliată cu țărănimea, 
sub conducerea și îndru
marea partidului a zdro
bit vechea orînduire și a 
construit noua putere de 
stat și noile organizații 
ale administrației de stat 
aparținînd poporului muu 
citort. Sub conducerea 
partidului a fost consoli
dat în Ungaria rolul 
conducător al clasei 
muncitoare în toate do
meniile vieții politice, cul
turale și economice, i’ără 
partidul său înarmat cu 
teoria marxisî-leninistă, 
clasa muncitoare maghia
ră n-ar fi putut cuceri șl 
păstra puterea. Acest lu
cru îl știa bine atît duș
manul din țară cît și din 
străinătate. De aceea în 
perioada contrarevoluției 
din octombrie 1956, reac- 
țiunea și-a îndreptat 
principalele lovituri împo
triva organelor de stat 
care întruchipau puterea 
partidului și a poporului 
muncitor. Dar oamenii 
muncii maghiari, cu aju-

(Continuare în pag. IV-a)



In ‘preajma aniversării a 90 de ani 
de la nașterea lui V, I. LENIN

CITINDU-L PE LENIN
[ de. S. CHTRSANOV ,

FRAGMENT
Cînd tu, la masa ta de pîrjoluri, bombe, fumuri.

scris, și Sevastopol
cu mînă și Donbass,
grijulie, și Stalingrad — reduta —
iei veșnic viul tom parcă de al tău 1

deschis detașament.
în haina-i purpurie, — de tine chiar știut-a. i
ți-s gîndurile Ai vrea să-i supui și
limpezi, noi, să-i vorbești ,
nimic nu le clintește. de vremea aspră foarte, 

cum, prin cuvîntul lui,De pe gravura zdrobești
primei foi, minciună, beznă, moarte.
el, Lenin, te privește. cum baionetele-oglin-’
Și-ți pare că de au
din tot ce-a fost, numele-i scump, i

anume,în anii-acestor drumuri. cum denumirea ,
el știe totul „bolșevic"
pe de rost, de neînfrînt e-n lume.

Șantier
Proiectele 

cineclubuioi
Gineclubul amator, re

cent constituit, care func
ționează pe lingă clubul 
muncitoresc al combina
tului sub îndrumarea u- 
nor tovarăși de speciali
tate, are în planul său 
de muncă numeroase ac
țiuni interesante. In pri
mul rînd, zilele acestea a 
început lucrul la un film 
de scurt metraj, al cărui 
scenariu este în curs de 
execuție și care va fi 
turnat la noua oțelârie 
Martin. Concomitent în
cep lucrările de pregăti
re pentru un alt film do
cumentar de durată me
die, cu titlul „Hunedoara

cultural
-— ieri și azi“, proiectat 
să fie gata în lunile vi
itoare.

Toate acestea constituie 
noutăți frumoase pentru 
viața culturală a orașu
lui nostru.

Ieri seară — 
concert simfonic
După o perioadă de 

întrerupere, orchestra sim
fonică a combinatului si
derurgic și-a reluat pre
gătirile sub conducerea 
tovarășului profesor Con
stantin Ungureanu. Sîm- 
bătă 2 aprilie a avut loc 
repetiția generală a con
certului care aseară a 
fost prezentat publicultu. |

Plan de muncă bogat
Ne aflăm la început de 

trimestru, cînd se întoc
mesc planuri pentru 
munca ce se va desfășura 
în următoarele trei luni. 
Am adresat tovarășului 
Filip Lazăr, responsabil 
cultural în comitetul de 
întreprindere ’ din C.S.H., 
cîteva întrebări în legă
tură cu planul de viitor 
în domeniul muncii cul
turale.

— Care este obiectivul 
principal al muncii cul
turale in acest trimestru ?

— Activitatea culturală 
în combinat va ti îndrep
tată în această peuoada, 
înspre mobilizarea colec
tivelor de muncă la lup
ta pentru îndeplinirea 
sarcinilor planului de 
producție. ,

Se va acorda o atenție 
deosebită îmbunătățirii 
muncii colțurilor roșu 
mai ales în vederea sti
mulării întrecerii pe pro
fesii prin folosirea în ac
tivitatea culturală a unor 
noi metode.

— Ce ați prevăzut în 
planul de muncă pentru 
îmbunătățirea muncii de 
răspîndire a cărții ?

— In lunile care ur
mează, în toate secțiile 
din combinat se va des
fășura o intensă muncă 
de atragere a noi cititori 
către bibliotecile din sec
ții, astfel ca fiecare al 
cincilea muncitor să de 
vină cititor, fapt care va 
la re ca la sfîrșitul tri
mestrului numărul de ci
titori în secții să crească 
mult Pentru aceasta vor 
fi organizate lunar la 
colturile roșii cel puțin 
cite o recenzie, iar la cel 
mult două luni se vor 
reîmprospăta cărțile din 
bibliotecile volante.

— Ce ne puteți spune 
despre munca de viitor 
a brigăzilor artistice de 
agitație ?

— De un mare folos 

Svitchvlui, VWi&M

ne va fi în îmbunătățirea 
conținutului programelor 
prezentate de brigăzile 
artistice de agitație „Stu
dioul actorului amator*1 
care își va începe activi
tatea la 10 martie a. c. 
Toate cele 14 brigăzi vor 

ALKIS SEVASTIANOS

Oameni care țin în mîinile lor soarele
(fragmente)

urzind toate rădăcim te suspinelor, 
înălțînd vtlvătăile spre cer 
asemenea unor tme nse steaguri roșii, 
peste puhoiul de oameni al veacului nostru, 
pentru a stinge focul care pîrjolește și usucă, 
pentru a aprinde focul
care poartă în flăcările lui .
cheile zîmbetelor

Iată de ce Tripșa șl Lăbuneț 
au îndrăgit focul a cest a 
Acolo. în adlntul acestei fierberi 
în adîneul acestui frămint, 
prin sticla ochelari lor de cobalt, 
ei privesc tractoarele
sub noianul de albastru al prezentului 
desțelenind pămînturf le
In aplauzele păsării or albe ale primăverii, 
ei privesc prin sticla ochelarilor de cobalt 
în adîneul acestei fierberi, 
in adîneul acestui frămint 
tractoarele arînd pă mîntul fără de margini, 
pentru săniuța care va bucura copiii omenirii, 
in aplauzele albilor porumbei al păcii.

Un astfel de porumbel a prins Tripșa. 
pe reverul hainei 
lîngă medalia de
Erou al Muncii Soc! âllste —'
Pace... Pace...

POEM
...Un cîntec învălui? întregul oraș
și un vuiet
aidoma vuietului mării
aidoma vuietului virilului 
laolaltă eu cînteeal flăcărilor

se ridică din adincurile pămîntului 
coboară din înălțimile cerului, 
aleargă peste apele tulburi ale Cernei 
și se preschimbă într-un vuiet imens.

Asemeni vuietului st imit din mii de piepturi 
la demonstrațiile muncitorești 
și din mii de piepturi, 
un singur cuvint răzbate
Pace.. Pace... '■> P

E vuietul acestui oraș
care-l împrăștie prin toate antenele 
pe toate lungimile de undă
Pace... Pace... "T 1

Cresc flăcările, se ridică vîlvătăilc 
izcucruna am strațun auri[e orașulm, 
din para care arde m ochii omului 
unde de ani, de sute de ani, 
scînfeie cu setatei» % "TF ' 1
cărbune cu cărbune,
s-a adunat sub spuza lacrimilor 
preschimbindu-se Intr -un foc nestins, 
care a incendiat norii întunericului

pregăti programe dedica
te sărbătorii zilei de 1 
Mai și vor fi înființate 
brigăzi artistice de agita
ție noi. Colectivul teatru
lui muncitoresc al side- 
rurgiștilor va prezenta 
o serie de spectacole în 
cîteva centre din regiune.

— Ce alte acțiuni în
semnate au mai fost pre
văzute în planul resortu
lui cultural al comitetu
lui de întreprindere ?

— In acest trimestru 
pe lîngă clubul siderur- 
giștilor va lua ființă un 

ansamblu de cîritece și 
dansuri, prin unificarea 
corului, orchestrei și echi
pei de dansuri. Tot în 
acest răstimp va fi ame
najat laboratorul cineaști
lor amatori și se va în
cepe turnarea unui film 
de scurt metraj ce poai- 
tă în mod provizoriu de
numirea „Colectivul de 
oțelari în lupta pentru o 
producție sporită de oțel*1. 
Pînă la 22 aprilie vor 
avea loc diferite manifes
tări culturale de masă în 
cadrul cărora se va vor
bi despre viața și activi
tatea lui Vladimir Ilici 
Lenin.

6 4
DE SPECTACOLE

De la începutul stagiu
nii (septembrie 1959) și 
pînă astăzi colectivul 
Teatrului muncitoresc al 
siderurgiștilor a prezentai 
în Hunedoara și locali
tățile din regiune 64 de 
spectacole. Sîmbătă și ieri 
colectivul artistic amatoi 
s-a deplasat ia Gurabar- 
za și Brad unde au ju
cat în fața a numeroși 
spectatori piesele „Ta
ke, Ianke și Kadir" și 
„N-aveți o cameră în 
plus ?“

Munca cenaclului literar „FLACĂRA"
poate progresa

Sînt mai bine de trei 
ani de cînd în orașul 
nostru a luat ființă și 
activează cenaclul literar 
„Flacăra". In ultimul de
ceniu au mai existat în
cercări de a organiza 
munca tinerilor iubitori și 
creatori de literatură hu- 
nedoreni într-un cenaclu, 
dar lipsite de continuita
te inițiativele acestea n-au 
dat rezultate. Acum, de 
trei ani și mai bine ce
naclul „Flacăra" își ține 
iară excepție în fiecare săp- 
tămînă, ședințele de lucru 
la clubul muncitoresc, 
prim semn indiscutabil 
al unei munci mai temei
nice și mai organizate.

Cenaclul literar „Fla
căra" reunește un număr 
important de creatori ar
tistici aflați în marea 
lor majoritate la începu
turile formării personali
tăților lor uterare, cei mai 
mulți fiind tineri. Parti

cipă la ședințele de lucru 
lăcătușul Mircea Tută, 
tehnicianul Ion Drăgănes- 
cu, elevul victor Nila, 
strungarul Ilie Roșîanu, 
funcționarii Vlahos Sotiris, 
(Alkis Sevastianos) și

MENȚIUNI ȘI OPINII
Cornel Cfistacne, tehni
ciană Tincuța Spătaru, 
învățătorul Stoian Ciuces- 
cu, și mulți alții. 
Cadrul de mani'estare 
a muncii membrilor 
cenaclului literar hunedo- 
rean nu se mărginește 
doar la ședințele săptă- 
mînale, ci cuprinde o 
arie de preocupări vastă 
și multe inițiative.) în 

emisiunile literare ale pos
turilor centrale de radio 
și-au făcut loc în mai 
multe rînduri poemele și 
proza cenaclului nostru, 
revistele „Luceafărul", 

„Tribuna", „Scrisul bănă

țean", ziarul „Munca", 
ziarul regional „Drumul 
socialismului" și altele 
au publicat adesea lu
crări ale tinerilor scri
itori din Hunedoara.

In afară de activitatea 
publicistică, membrii ce
naclului „Flacăra" au or
ganizat cîteva șezători 
literare în uzină și în 
sala Maxim Gorki, un 
număr de emisiuni spe
ciale la stațiile de radio
amplificare și radioficare, 
au scris texte pentru cîn
tece care au intrat în 
repertoriul corului combi
natului, au răspuns che
mărilor cu ocazia ma
nifestărilor închinate zi
lelor festive, au cîștigat 
concursuri ale .Scînteii", 
Casei regionale a crea
ției popu'are din Deva 

etc. In ultimul timp mun
ca cenaclului e pe cale 
de a căpăta o consisten
ță mai mare printr-o în
drumare activă din par
tea comitetului orășenesc 
de partid și a comitetu
lui sindical din C.S.H . 
Totodată factorii răspun
zători din cadrul Casei 
regionale a creației popu- 
lare acordă o atenție spo
rită cenaclului, lucruri 
care se resimt pozitiv în 
activitatea sa.

Acum trei ani aproape 
toți cei prezenți la prima 
ședință a cenaclului “Fla
căra" aduceau entuzias
mul lor tineresc și dra
gostea mărturisită față 
de munca de creație li
terară — dar nu mai 
mult. Astăzi progresele 
fiecărtlia dintre ei sînt 
evidente. Poeziile lui S. 
Vfahos, Victor Niță, Ion 

Drâgănescu, rezistă cu 
succes unor analize cît 
de pretențioase, proza lui 
Mircea Tuță, reportajele 
Tincuței Spătaru vorbesc 
despre viața nouă a Hu
nedoarei cu mijloace de 
expresie de autentică va
loare, care se apropie tot 
mai mult de expresia 
artistică adevărată. De a- 
ceea năzuința ca activi
tatea cenaclului să pro
greseze mereu se înte
meiază pe talentul ho- 
tărît al tinerilor săi com
ponent.

Este știut că valoarea 
operei artistice este dată 
de cunoașterea vieții, de 
înțelegerea în adîncime 
a proceselor transformă
rilor sociale, de reflecta
rea acestor transformări 
în lucrări de creație bine 
realizate din punct de 
vedere artistic. Hunedoa. 
ra este un șantier imens, 
un cîmp de observație 
de bogăție extremă, un 
oraș al marilor preface
ri revoluționare. Fiecare 
membru al cenaclului, in 
parte, se străduiește să 

cunoască, să dezlege me
canismele vieții tumulț- 
tuoase care li înconjoară, 
dar se face puțin pentru 
ca aceasta să devină o 
acțiune organizată, colec
tivă. Planul de muncă al 
cenaclului e plin de pro
puneri, dar lecțiile de în- 
sușire a noțiunilor de teo-. 
rie a literaturii nu sf.it 
ținute cu regularitate. 
Mulți dintre acești ta- 
lentați scriitori tineri, ca 
membri de partid sau ute- 
miști au fost sau sînt an
grenați în sistemul de 

învățămîntul politic dar țar 
ticiparea fiecăruia dintre 
ei la diferite cercuri de 
studii nu este încă re
zolvată. Ridicarea nive
lului ideologic este una 
din condițiile esențiale 
ale îmbunătățirii muncii 
cenaclului literar.

Activitatea publică a 
cenaclului ar putea <i 
mult mai susținută, or
ganizarea de șezători li
terare în secții, în școli, 
la cluburile muncitorești 
se face rar. De asemen-.a 
începutul legăturii cu co
lectivele de creație, ale 

brigăzilor artistice de a- 
gitație din combinat este 
promițător, dar acțiunea 
se cere urmărită cu mai 
multă perseverență. O al
tă problemă este aceea a 
schimburilor de experien
ță cu alte cenacluri din 
regiune, inițiativă care ar 
putea da roade bune — 
si chiar a unui aseme
nea schimb cu cenaclul 
literar din Reșița, fntr-un 
viitor apropiat. De multe 
ori ședințele de lucru se 
prelungesc peste măsură, 
fiind încărcate cu discu
tarea diferitelor chestiuni 
organizatorice, care ar 
putea să facă obiectul 
unei preocupări doar a 
consiliului de conducere.

Se poate afirma că ce
naclul literar „Flacăra" 
este pe drumul cel bun. 
Munca sa viitoare poate 
să aibe rezultate supe
rioare, spre mîndria în
dreptățită a tuturor si- 
derurgiștilor hunedoreni 
pe care acest cenaclu îi 
reprezintă.

MIRGEA ENESeU



Viața de partid

Unele aspecte ale muncii politice de 
la O. C- L. produse industriale

Organizația comercială 
locală — produse industri
ale din orașul nostru și-a 
îndeplinit planul de des
facere pe trimestrul I al 
acestui an încă din ziua 
de 28 martie. Printre u- 
nitățile fruntașe care au 
adus o contribuție însem
nată la această realizare 
se numără magazinele 
de confecții și tricotaje 
din centru, foto, muzică 
și sport, magazinul co
pilului etc

Faptul că planul tri
mestrial a fost îndeplinit 
înainte de tertnen și 
chiar depășit, se datoreș- 
te în bună măsură șt 
muncii politice de masă 
desfășurată de către or
ganizația de bază din 
cadrul O.C.L., care a 
reușit .să. imprime salari- 
aților g atitudine nouă, 
socialistă față de mun
că, față de cumpărători. 
In majoritatea magazine
lor care aparțin O.C.L. 
produse industriale, per- 
..malul se adresează în 

mod cuviincios, cheliților, 
a dispărut aroganța și a- 
(itudinea lipsită de res
pect cane înainte mai 
dăinuia la unii vîrtzători

In primul rînd organi
zația de bază a format 
un activ țâră de partid, 
din care fac parte 1G to
varăși. Pe baza propune
rilor! făcute de căîre a- 
<itst activ, s-au 
posibilitățile de a 
za mai minuțios 
în magazine. Ca 
S-au format opt 
dc bună deservire, 
«teste brigăzi fac 
vînzători cu experiență, 
tineri și vîrstnici, care 
s-au dovedit a fi cei mai 
bi—’ salariați cum sînt 
i *ășii: Bertfef Ecate- 
rvna, Paulldis Oină, 
Schneider Elena, Mocanu 
Cornelia, Tdrdk Elisabe- 
ta, Vasile Viorica, Moca
nu. Sidonia, Crișan Ma
ria și alții.'

De asemenea, organi
zația de bază a acoriiat 
o atenție deosebită ridi
cării nivelului politic și 
ideologic al membrilor și 
candidaților dc partid. In 
învățămlnful de partid 
sînt încadrați toți comu
niștii din întreprindere, 
alături de care frecven
tează cursurile cercului 
de învățămînt și nemem
brii de partid din condu
cerea O.C.L. Pozitiv este 
faptul că lecțiile sînt 
predate ți seminarizate 
Ia zi. Majoritatea cursan
ților studiază în mod te
meinic materialul biblio
grafic dind răspunsuri

studiat 
org-ani- 
munca 
urmare 
brigăzi 
Din a- 

parte

bune la seminar. Printre 
aceștia se află tovarășii 
Roșea Gheorghe, Huroș 
Maria, Vereș 
Buklen Ghizela, 
loan și alții.

Este pozitiv faptul că 
în urma analizei activită
ții comitetului de între
prindere de către organi
zația de bază, grupele 
sindicale -au început să 
trăiască o adevărată via
ță, devenind tribune de 
educație a membrilor de 
sindicat. De exemplu gru
pa sindicală de la maga
zinul confecții O.M. a 
pus în discuția membrilor 
săi, comportarea nedisci
plinată de care a dat do
vadă de repetate ori vîn- 
z<5torul Moldovan Horia. 
Ea fel grupa sindicală de 
la magazinul textil nr. 
1 a discutat cazul vînză- 
toarei Vasilache Elena 
care pe lingă faptul că 
r.u cunoștea prețurile 
mărfurilor manifesta și 
pasivitate față de clienți 
In ambele cazuri ajuto
rul tovărășesc dat de 
membrii grupelor) sindi
cale a dat rezultatele 
scontate. De atunci nu 
s-au mai repetat lipsuril* 
semnalate la ei.

Cu toate acestea nu 
putem trece asupra unor 
lipsuri care mai există 
aici pe tăiîmul muncii 
politice de masă în rân
dul celor peste 180 sala- 
riați. In prunul rînd la 
acest capitol trebuie ară
tat că de la începutul 
anului și pînă in prezent 
în fața salariaților nu 
s-au expus decit două' 
conferințe scurte intitula
te „Reguli generale de 
comerț" și „Păstrarea 
bunului obștesc", cu un 
vădit caracter de instruc
taj. Ceea ce este mai 
grav, biroul organizației 
de bază nu s-a îngrijit 
ca să instruiască măcar 
odată în acest an pe cei 
opt agitatori pe care îi 
are. Ei n-au participat 
nici la lecțiile pentru agi
tatori care s-au țhiut în 
luna februarie la comite
tul orășenesc de partid. 
Din această cauză agita
torii sînt ca șl inexis
tenți, figurînd doar 
bîrtie.

lîn rol deosebit 
educația tineretului 
cadrul O.C.L. îl are 
vâțămîntul U.T.M. In 
le două forme de învă- 
țămînt și anume „Să ne 
cunoaștem patria" (pro
pagandist Vinca Iuliu) și 
curs seral (propagandist 
Iosa Elena); sînt înca
drați peste 50 tineri ute-

Edmund,
Barbu

J
I

p«

în 
din 
în- 
ee-
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Noi membri și candidați 

de partid
Preocupîndu-se de în

tărirea continuă a rîndu- 
rilor partidului, organiza
ția de bază de la atelie
rele centrale de reparații, 
sectorul 
T.C.S.H. 
rîndurile 
perioadă
noi membri de 
dintre cei mai buni

mecanic șef 
— a primit în 
sale în ultima 

de timp încă 5 
partid 

Și

merituoși muncitori. Prin
tre aceștia se află strun 
garul Vieru loan, lăcătu
șul Ilea Vlcențiu, mais
trul Diaconescu Constan
tin și alții.

Totodată, organizația 
de partid 
primit în 
alți tnei 
partid.

de aici a 
rîndurile 
candidați de

mai 
sale

miști și neutemiști. Pînă 
în momentul de față în
să nu s-au predat aici de- 
cît doar 3 lecții. Ce pă
rere arc față de această 
situație comitetul orășe
nesc U.T.M. ?

In ce privește activita
tea culturală, despre a- 
ceasta nu putem spune 
altceva dccît că ea lipseș
te cu desăvîrșire. Biblio
teca care conține 
300 volume se află in
tr-un dulap cu acte con
tabile. Salariații renunță 
șă împrumute cărți de 
aici din simplul motiv că 
bibliotecarului îi este 
greu să cotrobăiascâ prin 
actele contabile pentru a 
găsi... cartea cerută.

Salariații sînt dornici 
’ să facă muncă culturală 
de masă mi-a spus tova
rășul Driago Artur di
rectorii! întreprinderii, lu
cru de altfel confirmat și 
de mulți alți salariați, 
dar n-au unde. Și 
dreptate. La O.C.L. 
duse industriale nu 
tă un colț roșu, o 
cît de mică pentru 
Brigadă artistică de a-

peste

au 
Pro- 
exis- 
sală 

club.

a intenționat
program

gitație
înjghebeze un 
artistic. Dar unde să fa
că repetiții ? In magazi
nul nr. 1, unde de altfel 
se fac toate adunările și 
ședințele ? Este greu 
pentru că pe responsabi
lul unității nu-1 poți obli
ga să rămînă seară de 
seară la fiecare ședință, 
la fiecare repetiție. Prob
lema unei săli pentru 
club poate fi rezolvată cu 
sprijinul consiliului sin
dical local și al comite
tului executiv al sfatului 
popular orășenesc la pro
punerea conducerii între
prinderii.

Posibilități pentru in
tensificarea muncii politi
ce de masă în cadrul 
O.G.L. produse industria
le, există însă, înainte 
de toate, este necesar să 
fie lichidate lipsurile 
semnalate, și cu ajutorul 
comuniștilor să fie antre
nați toți salariații la re
zolvarea sarcinilor ce 
stau în fața unităților" 
noastre comerciale.

G. Z.
♦ ♦♦♦
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In foto: Tovarășa Za- ! 

nes Anastasia, strungări- ■ 
fă la sectorul electroteh- ; 
nic din I.G.S.H. Ea își 1 
depășește zilnic norma • 
cu 20 la sută, fapt pentru ! 
care comitetul sindical ; 
a declarat-o fruntașă în ; 
muncă.

PRIN CONTRIBUȚIE CETĂȚENEASCĂ

Odată cu venirea pri
măverii, locuitorii subtir- 

trecut
lu-

biei Răcăștie au 
la efectuarea unor

La o școală de calificare
Față de anul precedent, 

planul de producție al 
I.C.S.H.-ului a sporit cu 
mult. Darea la timp în 
exploatare a obiectivelor 
industriale, este prevăzu
tă să se facă în primul 
rînd, pe calea creșterii 
productivității muncii, ex
tinderii muncii în acord, 
etc. Dar unul dintre cei 
mai importanți factori, 
care să ducă la o pro
ductivitate mărită, îl con
stituie ridicarea gradului 
de calificare profesională 
al muncitorilor, formarea 
de noi cadre, cu o te
meinică pregătire de spe
cialitate.

Plecînd de la aceasta, 
conducerea tehnică îm
preună cu comitetul de 
întreprindere a întocmit 
un plan de școlarizare 
a muncitorilor, care și-au 
însușit diferite meserii la 
locul de muncă. Pe baza 
lui a deschis o școală

de calificare, în cadrul că
reia funcționează mai mul
te cursuri de specialitate 
sudură electrică și auto
genă, electricitate, strun- 
gărie, zidărie și altele. 
Cursurile cu durată de 
6-10 luni, sînt frecventate 
de trei ori pe săptămînă, 
de către 631 constructo
ri, în majoritatea lor ti
neri.

Trebuie subliniată grija 
și atenția acordată de con- 
duceriea întreprinderii șco
lii de calificare. Pentru 
pregătirea cursanților au 
fost selecționați ca lecto
ri cei mai buni ingineri, 
tehnicieni și maiștri cu 

o îndelungată activitate, 
oameni cu dragoste de 
muncă. Tovarășii Lugo- 
jan Constantin, Rădvan 
Ștefan, Anghel Marin, 
Morozan Pompiliu și Deac 
Grigore socotesc — și 
asta pe bună dreptate —

că în mare parte ' de ei 
depinde buna calificare 
a elevilor. Iată de ce 
au sprijinit din inimă co
lectivul de conducere al 
școlii la stabilirea cît 
mai justă a programelor 
analitice, a numărului de 
ore și de lecții ce urmea
ză să fie predate.

— Cursurile ce le-am 
deschis — arată tovară
șul Vaisler Teodor, res
ponsabilul școlii — au 
durate diferite. Dar pre
gătirea cursanților o vom 
face cu aceeași străduin
ță, în așa fel ca să tri
mitem șantierelor noastre 
meseriași destoinici, cu o 
calificare superioară.

Membrii colectivului de 
conducere vot să se a- 
chite cu succes de sarci
nile ce le aparțin. De 
partea lor se află și lec-

V. DRAGOM1R

(Continuare in pag. IV-a)

♦

*

♦ 
* 
♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦

Sînt puțini cei care 
nu-1 cunosc azi în Hu
nedoara pe Miculic loan, 
maistru la noua oțelărie 
Martin. Lucrează la în

treținerea cuptoarelor îm
preună cu Eroul Mun
cii Socialiste Ștefan 
Tripșa și cu Aurel Stan- 
ciu. Pentru oamenii a- 
ceștia nu există o deli

mitare strictă a timpului 
pe care-1 petrec în uzi
nă. Ceasuri în șir, de 
e zi ori de-i noapte, îi 
poți găsi în secție. De 
munca lor pricepută, fă
cută cu tot sufletul, de
pinde în mare măsură 
bunul mers al producți
ei.

Maistrul Ioan Miculic 
a venit la Hunedoara cu 
vreo 10 ani în urmă. La 
puțină vreme și-a. adus

atelajele 
100 că- 
cu care 
porțiune

crări de interes obștesc
prin contribuție cetățe
nească. Intn-o singură zi 
ci au adus cu 
proprii aproape 
ruțe de zgură 
au amenajat o
de 50 ni. din drumul ce 
trece prin centrul subur
biei. Pe aceeași porțiune 
ei au mai adus și îm
prăștiat o însemnată can
titate de pietriș mărunt.

I NOTA I „Facem 
tovarășe
O problemă... Acoperișul 

cabanei de pe strada „23 
August,, unde locuiesc 
este spart de un an și 
iumătate, a trebuit ca de 
fiecare dată cînd ploua 
să-mi mut patul dintr-un 
colț în aitul al camerei. 
Pentru a scăpa de acest 
chin, încă din prima zi 
ci nd am intrat în susnu- 
inita cabană am adresat 
serviciului cazare (întreți
nere din I.G.S.H.) o ce
rere prin care solicitam 
să se ia măsuri pentru 
repararea acoperișului. 
Văzînd că cererea mea 
nu este luată în conside
rație, m-am dus de cîteva 
ori personal și am stat 
de vorbă cu tovarășii de 
acolo. Dar de fiecare 
dată cei de la serviciul 
cazare îmi tot spuneau: 
„Facem tovarășe, o să 
reparăm tot, fii liniștit,,...

Liniștit însă n-am mai 
fost niciodată și nici nu 
sînt. Și știți de ce? Fiind
că nimeni n-a făcut ni
mic ca să nu mai curgă 
apa, prin acoperișul caba
nei, în camera unde locu
iesc.

HABET ANDREI 
muncitor I.G.S.H.

♦«-

Au terminat însămînțările 
din prima urgență

Profitînd de timpul prielnic din ultimele zile,? 
membrii întovărășirilor a gricole din suburbiile ora- ( 
șului nostru au pornit cu toate forțele la efectua- S 
rea însămînțărilor din campania agricolă de pri-) 
măvară. Datorită folosirii din plin a atelajelor ei l 
au reușit ca numai în două săptămîni să fermi- i 
ne de însămînțat toate culturile din prima ur-) 
gență. S-a însămînțat o suprafață de 157 ha. cu < 
orz, ovăz, plante furajere, cartofi și altele. }

Printre primii care au ieșit la însămînțări au < 
fost membrii întovărășiri lor agricole din suburbiile ă 
Zlaști și Răcăștie. Into vărășiții din suburbia 5 
Zlaști au însămînțat în condiții agrotehnice supe- < 
rioare o suprafață de 2 ha. cu orz, 2 ha. ovăz,) 
4 ha. cu plante furajere ți o suprafață de 8 ha. / 
cu cartofi. <

Ing. BUDA OGTAVIAN

FAMILIA COMUNISTULUI MICULIC IOAN
aici și familia. Dc a- 
tunci viața acestor oa
meni a intrat pe un fă
gaș nou. Zilele, care 
treceau înainte fără nici 
o perspectivă, au înce
put să-și aibă fiecare 
rostul, semnificația el. 
Miculic a lucrat ca to- 
pitor, apoi ca prim-to- 
pitor iar astăzi iată-1 
maistru apreciat de toți 
tovarășii săi de muncă. 
Aici, la Hunedoara, a 
devenit membru de par
tid și orice pas al său 
este însuflețit de dorin
ța fierbinte de a nu în
șela încrederea comuniș
tilor ce l-au primit în 
rîndurile lor. Faptul că 
își petrece. multe ceasuri

în oțelărie nu-1 împiedi
că însă nicidecum să 

fie un soț atent și tată iu
bitor. De șapte ani lo
cuiește în același loc și 
niciodată măcar 
nii nu i-au auzit pe

veci-
cei

oridoi soți certindn-se, 
spunîndu-și unul celui
lalt vorbe grele. In fa
milia lui Miculic dom
nește o perfectă înțele
gere reciprocă.

In după-amiaza cînd 
am pășit pentru prima 
oară pragul apartamen
tului lor, tovarășul Mi
culic nu era acasă. Cu

puțină vreme înainte 
fusese chemat în secție, 
așa că am găsit-o nu
mai pe Carolina soția 
lui, pe Matilda fica cea 
mai mare a familiei Mi 
culic și pe Richi, mezi
nul, un băiețel de un 
an și jumătate care stă
tea cuminte în brațele 
măicuței. Ceilalți doi 
băieți se jucau frumos 
pe afară. Cu glas blajin 
Carolina Miculic își 
deapănă amintirile...

Povestea ei nu înce
pea cu „au fost odată" 
niște oameni care nu 
îndrăzneau să viseze la 

zile mai bune, ci începea 
cu anul în care au ve

nit la Hunedoara, cînd 
nici o zi nit se mai a- 
seamănâ alteia și noul 
acesta era spre binele 
tuturor. Visele prindeau 
viață; dorințele se în- 
făptuiau: un apanat de 
radio, o mașină de cu
sut, mobilă nouă.. 
vara 
să-și 
prie 
rial

In 
aceasta vor începe 
facă și casă pro- 
O parte din mate- 
I-au și cumpărat...

Familii unde domnește 
o astfel de dragoste cal
dă între soți și educația 

copiilor este vegheată cu 
toată grija sînt multe, 
foarte multe în Hune
doara de azi și una din
tre acestea este... și fa
milia comunistului loan 
Miculic.

B. D.
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Victorie, Jar joc nesatisfăcător

Corvinul —
Vremea rece și norii a- 

menințători n-au consti
tuit un cadru prea îmbie
tor pentru desfășurarea 
jocului inaugura! al retu
rului .categoriei B. Dar 
peste 6.000 de iubitori ai 
Sportului din orașul nos
tru și împrejurimi au ți
nut să fie prezenți la des
fășurarea primului act al 
pasionantei întreceri care 
va fixa echipa promovată 
în prima categorie de 
fotbal a țării in această 
încîlciiă serie a 3-a in 
care participă și formația 
hunedoreană Corvinul.

Ieri au jucat formați
ile :

CHIMIA EAGARAȘ; 
Horvath — Taflan, Băl- 
CăCeanu, Ungar — To
ma, Herman — Szekely, 
Csegedi, Popa, Palfi, Ca
licea.

CORVINUL: Nebela
— Niculescu II, Nacu, 
Coiciu — 
■— Pirvu,
Radu Tudor,

Chimia are 
începere. Un 
stingă urmat 
ner rămîne fără rezultat.
Corvinul pare dezorientat. 
Mai ales în atac Anton 
și Zapis (care își vor re
veni in repriza a doua} 
se pun greu pe picioare. 
și epuizează în felul a- 
cesta înainte de vreme 
citeva acțiuni ofensive, 
destul de timide, dealt- 
m.interi. Totuși, curind, in 
urma unei presiuni susfi- 
huteș în care atacanții 
noștri nu părăsesc careul

3—4 mi- 
fojilcază

Un tînăr sportiv talentat
La Turntt Severin s-a 

desfășurat faza de zonă

Întîlnirea de gimnastică

Tătarii, Balint 
Anton, Zapis, 

Oprea, 
lovitura de 
atac pe 

de un :~or-

Chimia Făgăraș 4-0 (2-0) 
advers timp de 
mite, Oprea se
Pe stingă printre apără
torii făgărășeni masați in 
fața porții, ridică balo
nul deasupra unui buchet 
de jucători și Anton ti 
trimite cu capul în pla
să. (1—0 în min. 11). 
Victoria Coranului nu 
mai era pusă la îndoială, 
insă modul cum se des
fășurau lucrurile, pe teren 
nu era de natură să 
mulțumească pe numero
șii spectatori prezent i. 
Acțiunile compartimentu
lui ofensiv hunedorean 
nu au claritate. Radu Tu
dor fine mingea, Pirvu 
joacă prudent, Anton 
prea înainte — incit sco
rul continuă să rămina 
nemodificat pină în min. 
41, cînd Oprea, venit pe 
dreapta, trece balonul
lui Anton, care surprin- 
zirtd apărarea adversă
prea înainte avansează 
cițiva pași, centrează și 
Zapis concretizează fără 
greutate: 2—0.

In această primă par
te a jocului Corvinul a 
expediat 20 de șuturi (14 
în spațiul porții și 6 a- 
fără) și a beneficiat de 6 
comere (față de 2 ale 
oaspeților) ceea ce de
monstrează o superiori
tate teritorială netă.

In repriza a doua, ime
diat după reluare, Radu 
înscrie din nou pentru 
Corvinul un gol frumos, 
urmărind o minge res
pinsă de Horvafh (por
tarul Chimiei putea blo
ca acest balon, dar n-a

fost atent). Se remarcă 
jocul calm și sigur al 
lui Coiciu, spre deosebire 
de celălalt fundaș, Nicu- 
lescu II, care lasă impre
sia. că nu ia lucrurile 
prea în serios. Ultimul 
punct este opera lui An
ton, după o pasă preci
să venită de la Oprea, 
. \nton a tras, portarul 
oaspe mi a reușit 
să țină mingea și 
Anton a tras din nou 
marcind. Pină la sfirșitul 
partidei Corvinul inițiază 
și alte aiacurt fără 
mai poată modifica 
rid. Oprea și Pirvu fad 
mai mult figurație, 
vadă că au o 
fizică 
iar Zapis deși muncește 
mult, la fel ca Radu Tu
dor, nu 
pună în 
Chimiei făgăraș.

Oaspeții au făcut un 
joc iirît, confuz, adesea 
prea dur. De cealaltă 
parte, Corvinul nu a sa
tisfăcut (cu toate că a 
învins la acest scor). De 
bună seamă că fiind a- 
bia la prima partidă ofi
cială din această primă- 

■ vară, nu se pot trage 
concluzii definitive. Jude
cind 
tidei 
cate 
legătura intre 
coordonarea acțiunilor a- 
cestera, deoarece iert ac
țiunile lor nu au avut 
siguranța obișnuită. Un 
joc mulțumitor au desfă
șurat doar Coiciu, Tăta
rii, Nacu și Anton. ,

a campionatului R.P.R.

Concurs

să
sco-

r

do- 
condiție 

nesaiisfticăloase,

reușește să mai 
pericol poarta

după aspectul par- 
de ieri problema 
se cere rezolvată e. 

atacanți,

In sala clubului nou 
din O.M. a avut loc ieri 
întîlnirea amicală de lup
te dintre echipele Cor- 
viriul și Voința Tg. Mu
reș. După întrecerea dis
putată victoria a revenit 
echipei oaspe cit scorul 
de 13-9.

Partidele
pentru că sportivii 
lx-lor echipe și-au disoii-

au plăcut
am»

de box [a juniori. Unul 
din reprezentanții noștri, 
tînărul Ion Florincaș, s-a 
comportat foarte bine, reu
șind să cîștige toate, par
tidele. In felul acesta Flo
rincaș s-a (calificat pentru 
faza următoare.

Pregătindu-se cu aceeași 
seriozitate, Florincaș Ion 
are șanse de 
un loc bun în ca 
întrecerilor finale.

R. P. R. — U. R. S. S
Ier, s-a încheiat în Ca

pitala întîlnirea interna
țională de gimnastică în
tre formațiile feminine a- 
le Uniunii Sovietice (de 
două ori campioană o- 
limpica) și Republicii 
Populare Romine. Ginl-

nastele sovietice au term 
nat învingătoare c 
304,72 la 299,12 piinct 
Prima clasată dinii 
sportivele noastre es! 
Elena Lfeustean, pe loc> 
3» .

La box: CC.A. — Vaiwărts Berlin 15—5

de lupte
tat cu ardoare intîîefa- 
tea. Dovedindu-se mai bi
ne pregătiți sportivii din 
Tîrgu-Mureș au cîștigat 
la limită.

Luptătorii hunedoreni 
au dovedit că sînt în pro
gres. In întîlnirile viitoa
re cu siguranță că 
obține rezultate și 
bune.

vor 
mai

Campionatul juniorilor
ce la Ghelar cu echipa 
Minerul. Gazdele nu s-au 
prezentat, astfel că hu- 
nedorenii au cîștigat 
scorul de 3-0.

Ieri s-a reluat și cam» 
pionatul regional de ju
niori. Echipa Corvinul a 
fost programată să >ca»

eu

In Capitală, ieri dimi
neața s-a desfășurat în- 

<ea de box între for- 
cluburilor C.C.A.

Tn.
Este a treia confruntare 

. a acestor echipe, pină a- 
cum victoriile fiind îm
părțite. De data aceasta 

■ boxerii militari bucureș- 
_ teni, net superiori, au

ciștigab cti scorul de 15 
5. Punctele echipei C.C.r 
au fost realizate de Mii 
cea Dobrescu, Emil Ciș 

‘"’Mlș, Uuai/g iVeagw. Șerfri 
Ncacșu, Vasite, Tiții 
Grleorghe Negrea, Vasil 
Marințon, care și-au în 
trecut adversarii. direcf 
și Vasile Csegely, care i 
terminat Ic, egalitate.

--------------------- ♦♦----------------------

Marea sărbătoare 
a poporului

(Urmare din pag. l-a)

-----------------  »+....... ...... -....
De peste hotare

Intr-un concurs 
tlctism desfășurat 
uckland, statul 
(S.U.A.), atletul 
Nieder a obținut la 
curea 
tat de 
trece
did mondial oficial deți
nut de Parry O Brien.

de a- 
la A- 
Texas

Bi'l 
arun- 
rezul-

la

greutății un
19.99 u’ ' care în- 

considerabii recor-

Ieri s-au întilnit 
Amsterdam reprezentati
va. de fotbal a Olandei și 
echipa olimpică a R. P. 
Bulgaria. După ce la 
pauză, 'scorul era 'egal 
(2—2), in partea doua 
a jocului fotbaliștii olan
dezi au mai înscris de 
două ori stabilind rezul
tatul final de 4—2.

topiil Uniunii Sovietice și 
al țărilcr socialiste frățe
ști, sub conducerea 
P.M.S.U., i-au lichidat 
pe contrarevoluționari, și 
î:i scurt timp au conso
lidat viața politică, eco
nomică și culturală a ță
rii. In prezent dictatura 
proletariatului din Un
garia este mai puternică 
ca oricînd.

frate ungar
Poporul - maghiar es'u 

conștient de faptul c.i fă 
r<l ajutorul dezinteresa 
al Uniunii Sovietice, fărt 
colaborarea frățească ci 
țările socialiste, aceste 
sarcini minunate nu poi 
fi înfăptuite. Poporul ma 
ghiar consideră ca o sar
cină de căpetenie întări
rea și mai departe a 
relațiilor frățești cu Uni
unea Sovietică și cu ce
lelalte țări socialiste.

La o școală
(Urmare din pag IlI-a)

torii, și dorința asiduă 
de învățătură a munci
torilor. Elevii Ene Do- 
bre, Stoian Elena, Vlad

| Fotbal ' C A T E G O R 11 A B
Seria l-a Seria a ll-a Se r i a a lll-a

G.G.A. — Steagul roșu 2—1 
Progresul — Jiul 2—1 
Dinamo Bacău — Dinamo 
Știința Cluj — Rapid Buc. 
Petrolul Ploiești — Farul 
Minerul — LÎ.T.A. 1—0

Buc. 1
I —1

2-0

Prahova Ploiești — Știința 
curești 1 — 1; Dinamo Suceava — 
nirea
C.F.R. Pașcani 1 — 1; Rulmentul Bîr- 
lad — C.S.M. Rădăuți 1—0 ; Gloria 
Bistrița -r- Dinamo Galați 0—1; 
C.S.M.S. Iași — Victoria Buzău 6—1; 
Foresta Fălticeni — S.N.M. Constan-

Btt-
U-

Iași 1 — 1; Unirea Focșani —

A. S. Pompierul — Q.S.M. Reșița 
3--2; Poiana Cînipina — Metalul Oț. 
roșu 1—0; G.F.R. Timișoara — C. S. 
Craiova 4—0; Știința Craiova — Di
namo Pitești 3.- 0; Flacăra Moreni — 
Carpați Sinaia 3—2; Drubeta T Se
verin — Metalul Tipgoviște 4—2; Me
talul Buc. — Știința Timișoara 2—0.

A.S.A. Sibiu — Rapid Cluj 0—0; In
dustria SîTmei Cimpia Turzii — G S. 
Tîign /Mureș 2—0; Corvinul Hunedoa
ra — Chim'a Făgăraș 4—0; Tractorul 
Or. Stalin - A.M.E.F.A. 0-2; C.F.R. 
Cluj — Recolta Cărei G—1; C.F.R. 
Arad — Gaz Metan 
C.S.M. Baia Mare -

Alcdiaș 0—1;
C. S, Oradea

1 C.C.A.
2 Steagul roșu
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Dinamo
Farul
U.T.A. 
Petrolul 
Știința Cluj 
Dinamo Buc.
Rapid
Minerul 
Progresul 
Jiul

Bacău

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16

12
7
7
7
6
6
5
3
5
4
4

2 I 10

i
8
5
3
5
4
6
9
4
4
3

3
1
4
6
5
6
5
4
7
8
9

ța 0—0.
1 G.S.M.S . Iași 14 12 1 1 48:11 25

1
2

Știința Tmș. 
Poiana Cîmp.

14 9
14 7

3
4

2 30:12 21 2-0.
1 Corvinul Hd. 14 9 3 2 34:12 213 19:13 18

25 2 Dinamo Galați 14 10 2 2 30:13 22 3 Flacăra Moreni 14 8 1 5 20:18 17 2 A.S.A. Sibiu 14 S 7 2 28:15 17
99 3 Prahova PI. ' 14 5 6 3 24:17 16 4 G.F.R. Timișoara 14 6 4 4 26:15 16 3 C.S.M. Baia M. 14 6 5 3 26:14 17

4 Știința Buc. 14 6 3 5 24:14 15 5 Știința Craiova 14 7 2 5 19:16 16 4 A.M.E F.A. 14 8 1 5 15:15 17
19 5 Unirea Iași 14 6 3 5 18:15 15 6 Dinamo Pitești 14 7 2 5 22:21 16 5 G. S. Oradea 14 7 2 5 23:20 16
17 6 Dinamo Suc. 14 5 5 4 17:17 15 7 A.S. Pompierul 14 7 2 5 18:21 16 6 C.F.R. Cluj 14 7 1 6 22:16 15
17 7 Rulmentul Bîr. 14 6 2 6 13:12 14 8 Metalul Buc. 14 7 1 6 20:18 15 7 Recolta Cărei 14 6 3 5 24:25 15
16 8 Foresta Fit. 14 4 5 5 20:19 13 9 Drubeta T. Sev. 14 4 5 5 19:18 13 8 Industria Sîrmei 14 4 6 4 23:19 14
I Zi 9 S.N.M. C-tanța 14 4 4 6 16:18 12 10 G.S. Craiova 14 3 5 6 17:26 11 9 Gaz Metan M. 14 4 5 5 18:23 13IO 19 C.F.R. Pașcani 14 4 4 6 12:20 12 11 G.S.M. Reșița 14 4 2 8 25:26 10 10 Tr. O. Stalin 14 3 6 5 16:16 12
15 11 Gloria Bistrița 14 4 2 8 13:20 10 12 Metalul Tîrg. 14 4 2 8 20:26 10 11 Rapid Cluj 14 3 5 6 14:22 11
14 12 C.S.M. Rădăuți 14 4 2 8 17:38 10 13 Metalul Oț Roșu 14 4 2 8 19:31 10 12 Chimia Făgăraș 14 4 2 8 18:30 10
12 13 Unirea Focș. 14 1 7 6 14:30 9 14 Carpii Sinaia 14 2 3 9 15:28 7 13 G.F.R. Arad 14 3 3 8 11:22 9
11 14 Victoria Buzău 14 2 4 8 14:27 8 ETAPA VIITOARE: 14. C.S. Tg. Mureș 14 4 1 9 11:34 9

J
1
1

1
1
1
1
) 
]
1

1
1 
]
1
]
1 
)
]

1 
)
1

8

ETAPA VIITOARE:

Dinamo București — Progresul; 
Jiul — Petrolul; Farul — Steagul 
roșu; Știința Cluj — Minerul; C.C.A.

— Rapid ; U.T.A. — Dinamo Bacău.

ETAPA VIITOARE :
Victoria Buzău —- 

ceava; 
Iași; 
iești; 
Iad; 
trița;
Focșani; Știința București 
Fălticeni.

Dinamo Su- 
C.F.R. Pașcani — C.S.M.S. 

Dinamo Galați — Prahova Plo- 
Unirea lași — Rulmentul Bîr- 

C.S.M. Rădăuți — Gloria Bis- 
S.N.M. Constanța — Unirea

Foresta

Z«—Zi~Zi—Z

Știința fimișoara — Știința Craiova; 
C.S. Craiova — Poiana Cîmpina; Car»- 
păți Sinaia — G.F.R. Timișoara; Di
namo Pitești — Drubeta Tr. Severin ; 
C.S.M. Reșița — Metalul Titani Bucu
rești; Metalul Tirgoviște — Flacăra Mo
reni; Metalul Oțelul Roșu — A. S. 
Pompierul.

Arad; Gaz 
Sibiu ;

ETAPA VIITOARE:
Rapid Cluj — C.F.R.

Metan Mediaș — A. S. A.
A.M.E.F.A. — G.S.M. Baia Mare; Re
colta Cărei — Corvinul; C.S. Tîrgit 
Mitreș — Tractorul Or. Stalin; Chimia 
Făgăraș — G.F.R. Cluj; C.S. Oradea 
— Industria Sîrmii Cîm-pia Turzii.

■N 
J

1

1
1 

r 

i

i

de calificare
Petru, Codreămi loan ș 
alții, sîht fruntași nit nu
mai in producție, ci și 
la învățătură. La toate 
acestea se mai a'- M 
condițiile materiale c ..e 
fondurile bănești, rechizi
tele, diversele materiale 
didactice etc.

Cu toate acestea însă, 
un lucru lasă de dorit 
se face simțită lipsa de 
săli suficiente. Din aceas
tă pricina, unii elevi sînt 
nevoiți, ca după opt ore 
de muncă, să asculte lec
țiile în picioare, iar ti- 
neori să' fie motivați și 
trimiși acasă. Poate că 
în această privință are 
ceva de spus și tovară
șul Gostian Alexandru, 
directorul administrativ al 
I.C.S.H.-tildi, care a dis
pus ca patru săli ale 
școlii de calificare să fie 
folosite ca dormitoare, 
crelnd astfel greutăți ar
tificiale în buna desfă
șurare a planului de în- 
vățămînt.

Pentru ca școala să-și 
atingă scopul propus, este 
bine ca direcția adminis
trativă să-i dea mal 
multă atenție, să-i asi
gure spațiu suficient. Ir 
același timp, să sprijine 
prin toate mijloacele co
lectivul de conducere a 
acesteia pentiu îndepli
nirea sarcinilor de învă- 
țămînt — chezășia rea
lizării sarcinilor de pro
ducție.
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