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„Botaniștii" amatori

cercetează „primăvara".

Realizările 
siderur^iștilor

IN CINSTEA celui de-al lil-lea CONGRES al P.M.R
pînă la 14 aprilie a. c. 
siderurgiștii hunedoreni au 
/rodus peste prevederile 
planului:

Joi, la ieșirea din lu
cru a schimbului de di
mineață cocsarii, furna
liștii, oțelarii, laminato-

producă peste prevederi
le planului anului aces
ta 30.000 tone fontă, 
laminatorii 104.000 tone

numele colectivului sec
ției I-a furnale să pro
ducă peste sarcina pla
nului anual 16.000 tone 
fontă și să realizeze e- 

prețul de cost 
de 4 milioa-

Pal a
3- 
a 

va produ- 
14.000 tone fontă, iar 

a 
că 

anului

Victor 
planul 
secției

conomii la 
în valoare 
ne lei.

Maistru!
arătat că peste 
nual colectivul 
i l-a furnale, 
ce
tovarășul Radu Iosif 
spus printre altele, 
plnă la sfîrșitul

Tovarășul Cătană Nicolae vorbind in mitingul 
CAPanizat pentru a răs punde [a chemarea celor 
^întreprinderi.

ce- 
din
în- 
în

rii și ceilalți siderurgiști 
s-au Întrunit în cadrul 
unui entuziast miting în 
fața pavilionului central 
al Combinatului pentru 
a răspunde chemării 
lor 19 întreprinderi 
țară de a intensifica 
trecerea socialistă
cinstea celui de-1 IlI-lea 
Congres al partidului 
nostru, pentru realizarea 
unor produse de calitate 
superioară și la un preț 
de cost redus. După ce 
tovarășul Achim loan 
președintele sindicatului 
C.S.H. a citit chemarea 
la întrecere, a luat cu- 
vfritul tovarășul Cătană 
Nicolae, director gene
ral al combinatului, ca
re a expus răspunsul dat 
de siderurgiști. Furna- 
lișîii s-au angajat s'ă

laminate, iar cocsarii 
17.000 tone cocs.

Un obiectiv important 
al1 răspunsului 
giștilor este 
de economii. Ei 
gajat ca prin 
consumurilor, 
de materii prime și ma
teriale, îmbunătățirea ca
lității produselor, redu- 
cînd rebuturile, să reali
zeze 30 milioane lei e- 
conomii la prețul da 
cost.

La tribuna improviza
tă au urcat apoi munci
tori, tehnicieni și ingi
neri car» plini de en
tuziasm au 
iiotarîrea 
din secții.

siderur-
obținerea 
s-au an- 

reducerea 
specifice

exprimat 
colectivelor

Tovarășul 
Costache Gheorghe, cau-

perist șef s-a angajat in

de
și-a

-——------—-—1 " 1 ■—-

REȘ1TX COMUNICĂ
In trimestrul I al anului 1966, colectivul 

muncă a' Combinatului metalurgic Reșița
realizat sarcinile de plan obținitid următoarele re
zultate : /.. producția de cocs, planul a fost în
deplinit sută la sută, la oțel producția 
cată cunoaște un spor de 8.330 tone iar la 
minate 3.238 
fontă, planul 
nuarie — 14

Desfășarînd 
producție sporită și mai. ieftină ei au înscris și 
însemnate economii la prețul de cost. In pri
mul trimestru a fost rea lizată tona de cocs cu 
86. lei mai ieftin, cea de fontă cit 75,8 lei, iar 
fia ele iu 29,87 lei.

plani)i-
Ia
de 
ia-

tone De a semeni la producția 
a fost de pășit în perioada 1 
aprilie cu 2.342 tone.
larg întrecerea socialistă pentru o

1960 cocsarii vor produ
ce peste plan 17.000 to
ne cocs 
prețul de 
case tonă

Cuprinși 
patrioiisiv 
ță de partidul

ș.-au
de

și vor reduce 
cost pe fie- 

cu 1 la sută 
de un înalt 

și dragoste fa- 
nostru, 

vorbitorii ș.-au afirmat 
hotârirea de a trans 
pune în îapt angajamen 
tele luate pentru a în- 
tî p’na cel de-al 
Crngret al P.M.R. 
cele mai Inimoase 
zultate in muncă.

2.341 tone cocs meta
lurgic ;

20.600 tone aglomerat;

10.396 tone fontă;

26.644 tone oțel Mar
in și electric ;

12.702 tone laminate.

IlI-lea 
cu 
re-

CuvînfuS consfryct^ritar
Vineri 15 aprilie 

in cadrul mitingului 
a avut loc la 
constructorii > 
au dat răspunsul lor la 
chemarea la întrecere so
cialistă a celor 19 între
prinderi. In răspuns se 
arată, printre altele, 
în dorința de a 
pina cel 
Congres al partidului cu 
noi succese în produc
ție, colectivul de mun
că al întreprinderii se 
angajează să reducă pre
țul de cost peste sar-

a.c, 
care 

; I.C.S.H.,
hunedorerti

că
întîm-

de-al treilea

cin.i planificată pe 196( 
cu 6.500.000 lei, prin spo 
firea indicilor dc util: 
zare a mijloacelor di 
transport cu 1,5 la sută, 
-aducerea consumului spe
cific la cherestea cu 71 
la sută, oțel beton cu 5 
la sută, etc. De aseme
nea, constructorii s-au 
angajat să dea in func
țiune înainte de termen 
obiectivele industriale pc 
anul 1960, printre care 
cuptorul nr. 4 S.M. de 
400 tone și cuptoarele a- 
dinei nr. 10. 11 și 12 
la bluming.

de

Economiile realizate prin 
-ducerea consumurilor 

specifice la materiile pri
me și materiale, la ener
gie și combustibil etc. 
eprezmtă la jumătatea 
'unii aprilie suma de cca. 
14 milioane lei.

De vorbă cu realizatori ai filmului 
„BĂIEȚII NOȘTRI"

Aspect de la mitingul constructorilor.

Calitatea fontei, oțetu
lui și laminatelor a con
stituit în uiumul timp 
subiectul unor discuții 
interesante în cadrul 
combinatului. Dezbaterile 
ce au avut loc în cadrul 
ședinței comune a orga
nizațiilor de bază P.M.R., 
de la cele două secții de 
furnale, aglomerator și 
co serie au scos la ivea
lă că dacă colectivele a- 
cestor sectoare au reușit 
să îmbunătățească indicii 
de utilizare ai agregate
lor producînd mai mult 
în unitatea de timp, de- 
pășindu-se planul primului 
trimestru cu 1.200 tone 
cocs, 15.688 tone aglo
merat și 8.266 tone fon
tă, nu în aceeași măsură 
au acordat atenția cuve
nită calității produselor.

Calitatea cocsului îm- 
bunătățindu-se (avînd o 
rezistență mai constantă, 
scăzînd conținutul de 
aoec mărunt la mai puțin

Premiera hunedoreană 
a filmului „Băieții noș
tri" depășește însemnă
tatea obișnuită a unui ast
fel de eveniment. In pri
mul rînd, acțiunea noii 
producții cinematografice 
romînești — fără să fie 
plasată în mod concret 
la Hunedoara — se des
fășoară într-un mediu 
care ne este familiar, un 
centru muncitoresc, o uzi
nă siderurgică. După a- 
eeea, multe din planurile 
filmului au fost luate în 
□rasul nostru, pe străzi, 
sau în combinat și spec
tatorii le recunosc cu u- 
șurință și bucurie. Iată 
motivele pentru care pre
zența la premieră a unui 
grup de realizatori și in
terpret a stîrnit un inte
res sporit. Este vorba des
pre Florentina Mosora, 
care deține rolul eroinei,

Gheorghe Vitanidis, imul 
dintre regizori și Florea 
loan, director de produc
ție al studioului „Bucu
rești". Ne-am adresat a- 
cestor tovarăși cu rugă
mintea să ne răspundă 
la cîteva întrebări.

— Revăd cu plăcere 
Hunedoara — mărturiseș
te Florentina Mosora. Am 
petrecut Clteva zile in o- 
rașul dv., vara trecută, 
în timpul filmării unei 
părți a acestei producții 
și mă simt aici ca ’ti
tre vechi și buni prieteni 
Impresiile mele din aed 
timp sînt diverse, dar cu 
o trăsătură comună: ui
mirea. Are să vi se pară 
banal, dar uzina — in 
special blumingul, pe care 
l-am văzut mai amănun
țit — m-a copleșit. Sini 
încredințată ci senzația 
aceasta în fața forței uria

șe pe care o degajă mi
nunatul combinat hunedo- 
rean l-a prins pe fec.arc, 
atunci cirul s-a inUlivt. 
ca și mine, pent’a intiii 
oară, cu un cenl/tt side
rurgic de asemene > pro
porții.

— Știm că nu sînteți 
actriță profesionistă Cum 
ați ajuns la rolul din 
„Băieții noștri" ?

— Stnt studentă în a- 
nul patru al facultății 
de biologie din Bucureș
ti. Am eiștigat un con
curs de declamare in
ter facultăți și... rezultan
tul e rolul din film. 
Acum, după această pri
mă încercare ale cărei 
rezultate spectatorii le 
vor aprecia singuri, do
resc să mi înscriu /«

M. E.

(Continuare în pag. 2.a)

Se poate produce mai multa fontă 
și de calitate bună

de jumătate față de ace
eași perioadă a anului tre
cut), furnaliștii secției 
I-a au putut obține în 
unele zile, cu 100—200 
kg. fontă mai mult peste 
indicele planificat pe m.c. 
de volum de furnal. El 
au neglijat însă în anu
mite perioade calitatea, 
dînd fontă declasată din 
punct de vedere al con
ținutului de sulf și sili
ciu, ceea ce a creat greu
tăți oțelarilor, care au 
fost nevoiți să prelun
gească timpul în anu
mite faze de pregătire a 
șarjelor.

Din cantitatea totală 
de fontă dată la oțelărie 
de secția I-a furnale pe 
primul trimestru, fonta 
declasată la sulf repre

zintă 5,11 la sută iar la 
siliciu 1,39 la sută. Din 
aceasta cea mai mare 
cantitate a fost produsă 
de muncitorii și maiștrii

La 
ordinea 

zilei

<ce deservesc furnalele 1 
și 4.

Cauzele sînt cunos
cute și o însemnată can
titate de fontă putea în
deplini întocmai normele 
tehnologice de calitate 
dacă în secție ar fi e- 
xistat o mai largă răs
pundere în acest sens și 
se intervenea la timp în- 
potriva acelora care au 
săvîrșit abateri în teh

nologia de exploatare a 
furnalelor. Așa sa face 
că în schimbul condus de 
inginerul Gheorgheoni 
Nicolae și maistrul Si- 
reteanu Constantin s-au 
produs defecțiuni la în
cărcarea furnaleior iar ei 
n-au luat măsuri opera
tive și eficace fapt ce a 
influențat scăderea tem
peraturii la unele fur
nale, producînd mai pu
țină fontă pe unitatea de 
timp și declasîndu-se în
semnate cantități de pro
ducție. Șefii de echipe 
Baltaru Mihai, Sofianu 
Constantin și Toader Mi
hai folosind nerațional 
timpul de lucru nu au 
respectat cu strictețe nici 
reț»ta de încărsare de

care depinde calitatea 
fontei.

La creșterea cantității 
de fontă declasată au con
tribuit și muncitorii de 
la prăjitoare, care de mul
te ori au dat siderită pră
jită insuficient (în încăr
cătură introduetndu-se si
derită prăjită în propor
ție de 75—95 la sută), 
ceea ce a dus Ia varia- 
ții în procesul de func
ționare a furnalelor.

Una din principalele 
cauze care a dus la de
pășirea procentului de 
sulf în fontă o reprezin
tă și slaba urmărire ana
litică a conținutului chimic 
al fontei. Urmărindu-se 
mai mult rezultatele pro
belor luate la m lanjor, 
furnaliștii au neclijat a- 
nalizele ce trebuiau efec
tuate în secție la elabo
rarea șarjelor. Deși în 

I. GRADIȘTEANU

(Continuare în pag. Jll-aj
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în întîmpinaraa celei de-a 90-a Pentru încheierea cu succes a anului
aniversare a nașterii lui V. I. Lenin

Seară’.literară
In pragul celei de a 

90-a aniversări a naște
rii marelui Lenin, in o- 
rasul nostru continuă 
să aibă loc diferite ma
nifestări culturale. In 
sala< expoziției de la clu
bul „Filiinon Sirbu" a 
fost organizată la 14 a-

prilie o frumoasă seară 
literară dedicată lui Via- ț 
dimir llici. După ce s-a 5 
vorbit despre viața și < 
activitatea marelui con- î 
ducător ai proletariatu- ț 
lui s-au recitat 
de poeți sovietici și 
mini închinate lui 
nin.

versuri
ro
le-

^Conferință
Duininică dimineața la 

clubul siderurgișiilor din 
O. AL academicianul Va-' 
Ier Novacu secretar al 
Academiei R.P.R. a vor
bit despre „Partinita
tea leninistă in știința' 
tar sîmbătă 16 aprilie 
la colțul roșu al grupu-

lui nr. 2 construcții 
IC.SJi. a avut loc i 
ferința intitulată „A 90- 
a aniversare a nașterii Im 
Vladimir Hici Lenin", Ic 
care 
mare 
tort, 
ne, i

dia 
con-

. ", Ic 
au participat un 
număr de munci- 
tehnicieni și ingi- 
d.n iuti ( prindere.

Examen de diplomă,
Ministerul Industriei Gre 

le informează că examenul 
de diplomă pentru absol
venții fostelor școli tehni
ce de grad mediu (școală 
medie tehnică, liceu in
dustria! etc.) din ramura 
minerit, siderurgie, ener
gie electrică și construcții 
de mașini, va avea loc în 
ziua de 5 septembrie 1960 
la Grupul Școlar Metalur
gic „Unirea" din str. Ste
rului nr. 7, București.

înscrierile se fac pî:ia la 
data dc 15 mai 1960 di
rect la sediul școlii.

In acest scop candidații 
vor trimite cererile de în
scriere însoțite de actul*de 
studii în original și copia 
legalizată a actului, de 
naștere, uimind ca tema 
proiectului de diplomă să 
fie comunicată după în
scriere.

Ne aflăm la începutul 
celui de-al III-lea — și 
ultimul — trimestru al 
anului școlar 1959 — 
I960. In școlile din o- 
rașul nostru se acordă 
în această perioadă toa
tă atenția intensificării 
muncii. Analizând rezul
tatele obținute în tri
mestrul II este evident ’ 
faptul că situația la în
vățătură s-a îmbunătă
țit simțitor față de pri
mul trimestru. Câteva ci
fre de la școlile din Hu
nedoara sint edificatoa
re. Astfel la clasele I — 
IV numărul elevilor pro
movați în trimestrul II 
a crescut cu 87 la sută 
față de 79,5 la sută 
cîți erau în trimestrul I, 
la clasele V—VII la 
86,9 la sută de la 65 la 
sută, iar la clasele VIII 
—XI a crescut la 73,2 
la sută față de 71,7 la 

sută.
La școala medie din 

O.M. — ca de altfel și 
la celelalte școli din o- 
raș — au 
o. serie de 
cest scop, 
de partid 
situația 1 
stabilind sarcini de 
tor care să ducă în mod 
nemijlocit la îmbunătă
țirea muncii. Conduce
rea școlii s-a îngrijit ca

cont 
ră- 

res- 
ca

b școlar =
fiecare cadru didactic 
să-și întocmească planul 
calendaristic pînă la fi
nele anului ținînd 
dc orele ce au mai 
mas pînă atunci, de 
pectarea termenelor
și de respectarea întoc
mai a orelor destinate 
recapitulării finale. Pen
tru a se da elevilor o 
privire de ansamblu a- 
stipra întregii materii și 
pentru sistematizarea și 
aprofundarea cunoștin
țelor într-un sistem uni
tar, închegat, în aceas
tă perioadă se acordă o 
atenție mai mare apli
cațiilor practice. In ate
lierele școlii continuă 
oi ele de lucrări practice 
pe diverse ramuri, cum 

tîmplăria cu clase- 
a V,-a, lăCjătușeria 

clasele VI-VIII, stu-

dini mașinilor cu cla
sele a IX-a și cunoștin
țe v 
lor 
de 
din
mia 
practice 
clasele a Xl-a.

O atenție deosebită se 
va acorda mai strînsei 
legături între școală și 
familie. La 14 aprilie a. 
c. comitetul de părinți 
de pe lîngă școala me
die din O.M. a analizat 
împreună .cu 
școlii sarcinile 
vin ambilor factori 
obținerea 
tt optime 
uimind ca 
mai scurt 
ședința ri: părinții 
lor, iar profesorii 
ginți să intensifice 
tele la . domiciliu.

auto cit elevii clase- 
a X-a. I 
reparații 
combinat vor 

t orele de
cu elevii

La atelierul 
electrice 

conti- 
lucrări 

din

conducerea 
ce le rc- 

ii. 
unor rezulta-
la învățătură 
în timpul cel 
să aibă loc 

elevi- 
diri- 
vizL

De vorbă cu realizatori ai filmului
(Urmare din pag. l-a)

institutul de Teatru și 
Artă cinematografică. Bi
neînțeles; după absolvirea 
facultății pe care o ur
mez astăzi.

— Scenele pe care le- 
am filmat ta Hunedoara 
rte-au adus in fața unor 
probleme incilcite, răs
punde in continuare re
gizorul filmului, Gheor- 
ghe Vitanidis. Fără con
cursul larg și înțelegerea 
conducerii uzinei, mun-

ca noastră s-ar fi des
fășurat mult mai greu. 
Realizatorii și interpre- 
ții „Băieților noștri" s-au 
străduit să deal- întrea
ga măsură a talentului 
lor. Dacă aceasta va fi 
și părerea spectatorilor 
hunedoreni, va însem
na pentru noi, alături de 
satisfacția datoriei în
deplinite și un imbold 
în activitatea noastră vi
itoare.

Unei ultime întrebări, 
tovarășul Fierea loan,

întrecerea pentru înfrumusețarea 
orașului în plin avînt

timp. in ur- 
consjătuire a 
de blocuri, 

circumscripții, 
de sjatul 

co- 
Brincuș

Cu citva 
mă la o

. comitetelor 
străzi și 
organizată
popular orășenesc, 
mitetul străzii
(C) a chemat la între- 

> cere pentru cel mai în
grijit bloc, stradă și cir
cumscripție toate cele
lalte comitete din orașul 
Hunedoara. Imediat după 
aceea oamenii muncii din 
orașul nostru au 
cu . însuflețire la 
de infritmuscțare a blo
curilor, străzilor, 
relor.

In str. Brincuș 
teiul de stradă a 

i să mobilizeze cetățenii 
intr-un număr mare la 
munca, patriotică, astfel 
că pînă la 1 
c. in această 
fost terminate

pornit 
munca

cartic-

și fost luate 
: măsuri în a- 

Organizația 
a analizat 

la învățătură 
vii-

„Băieții noștri
director de producție 
studioului „București 
dă următorul răspuns :

— Peste cîtva timp — 
aproximativ trei luni de 
zile — vom reveni la 
Hunedoara ca să înce
pem realizarea unui nou 
film. De data aceasta 
scenariul are la bază 
viața efectivă a uzinei 
și va urmări procesul 
transformării unui tinăr 
care vine dintr-un sat 
să lucreze aici, ca oțe- 
Iar.

aprilie :i 
stradă au 
toate In

La centrul de colectare 
sângelui Hunedoara — 

Huituri, cliimista Adelina
Moraru, în lata microsco
pului. efeciuînd o analiză..

♦ ♦♦♦

crările de săpături și 
amenajări a zoneior veri', 
a straturilor și ronduri
lor de flori Strada ar.- 
azi o altă înfățișare. Bi
nd la 
cuitorii 
cuș au 
muncă 
ximatio 
familie 
Ei au colectat de 
menea și o cantitate de 
1.500 kg fier vechi care 
a și fost predat la I.C..<â 
Ar fi greu să. se spună 
care dintre locatarii din 
strada Brincuș a lucrat 
mai mult, mai bine, mat 
frumos. Cert este cil 
roadele, muncii for dc 
gospodari harnici silit 
bune. Mihăilcscu Victor, 
Abaschin Constantin, Stoi 
ca Ioan Lengyel Zoltan, 
Elisabeta Lada, sint nu
mai cițiva din cei care 
au. muncit cu dragoste 
pentru ca strada lor să 
devină tot mai frumoasă

In oraș întrecerea pa
triotică între comitetele 
dc blocuri, străzi și 
cumscripții continuă, 
nă la 1 Mai cind se 
cheie prima etapă a 
trecerii mai sint 
de făcut. Cine oare va 
ciștiga ?

această dată lo- 
dtn strada Brîn- 
efectuat 6240 ore 
patriotică, apro- 
65 ore de fiecare 
ce locuiește aici 

ase-

PF*
in
ia-

multe

B. D.

Agenda
★ Vineri 15.. aprilie, -la 

oru 16. în sala mită a 
Casei orășenești descul
țară a fost expus jurna
lul vorbit „Actualități 
sovietice". Această ma
nifestație a fost organi
zată de consiliul orășe
nesc A.R.L.U.S.

* Ieri dimineață \s-,a 
desfășurat in sala „Fili
mon Sirbu" faza orășe
nească a concursului bi
enal de teatru amatori 
Au partiicipd* formațiile 
căminelor culturale din

culturală
suburbii și artiști ama
tori de la I.C.S.H.

* Pe ecranele cinema
tografelor din orașul 
nostru:

— Sala „Victoria" — 
18.IV — 22.IV „Moartea 
în șa" — film cehoslo
vac.

— Sala „Maxim
ki" — 18.IV — 22.1V^J 
„N-a fost în zadar" — 
film - iugoslav.

— Sala „Filimon Sir
bu'' — 18.V1 — 22.1V 
— „Necunoscuta din ta
xi" film francez.

Noul spectacol al Teatrului muncitoresc

„CETATEA DE FOC“-
Piesă

Cei care au urmărit cu 
atenție evoluția Teatrului 
muncitoresc din Hunedoa
ra și au împărtășit satis
facția fiecărui su.ces al 
colectivului acestuia, și-au. 
pus permanent întrebarea 
cînd va fi găsit oare dru
mul spre repertoriul con
temporan, spre acele lu
crări dramatice care să a- 
firme eroismul constructo
rilor socialismului, patosul 
revoluționar al acestei e- 
poci Încercarea — dealmin 
teri suficient de izbutită 

ca spectacol — cu „N-avețj 
o cameră în plus ?“ nu 
era semnificativă, lucra
rea plutind oarecum la 
suprafața realităților noas
tre. De aceea premiera 
„Cetății de foc" urma să 
răspundă unei întrebări 
aeute să definească într-un 
mod mai stăruitor capa
citatea colectivului Teatru
lui muncitoresc al C.S.H.

Pentru ideile pe care

în 4 acte de MIHAIL DAV1DOGLU
piesa lui Mihail Davido- 
glu le dezbate, nu se pu
tea face o alegere mai 
bună insă pentru dificul
tățile de înscenare, exa
menul era dintre cele mai 
serioase. De aceea credem 
că merită subliniată in 
primul rînd îndrăzneala 
cu care s-a pornit la mon
tarea unei opere drama
tice pe care chiar teatrele 
de profesioniști, cu expe
riență îndelungată, o pre
zintă rar. „Cetatea de foc" 
se impunea în repertoriul 
Teatrului muncitoresc prin 
tematica sa, iar valoarea 
artistică a piesei o reco
manda fără rezerve

Munca și viața eroică 
— dar și plină de con
flicte aspre — a munci
torilor reșițeni au fost 
acelea care l-au inspirat 
pe scriitor. Piesa arată 
forța de neînfrînt a co
muniștilor, capacitatea lor 
de jertfă ți încrederea lor 

nezdruncinată în cauza 
construirii socialismului. 
Evoluția prim-maistrului 
furnalist Petru Arjoca, de 
la orgoliu pînă ia înțele
gerea superioară a dato
riei sale, este urmărită și 
rezolvată pe parcursul ce
lor patru acte în raport 
cu colectivitatea, cu fa
milia, prietenii, muncito
rii din uzină. Petru Arjoca 
este ajutat să se scuture 
de zgura individualismu
lui prin convingere trep
tată — și acest proces in
finit mai complex și mai 
plin de răspundere ca 
topirea metalului în fur
nal, îl conduc tovarășii 
săi, comuniștii.

Spectacolul de premie
ră al Teatrului muncito
resc al C.S.H. oglindește 
cu fidelitate munca regiei 
și artiștilor noștri amatori. 
Cu alte cuvinte poartă și 
amprenta pasiunii și ta
lentului, dar trădează și 

inegalități determinate de 
lipsa de continuitate a 
perioadei de pregătire.

In ansamblu îndruma
rea regiei — tovarășul 
Pavel Crișan — se face 
simțită în jocul migălos 
studiat al fitorva dintre 
personajele principale : 
Petru Arjoca, Aaron Gher- 
ghei, Liviu Brebenar, Ma- 
rica. Ștefan Svoboda. Ca
racterele acestor persona
je., în special, sînt cel 
mâi bine reliefate. Condu
cerea artistică s-a îngrijit 
în primul rînd de urmă
rirea evoluției bătrînului 
Arjoca, transformarea pas 
cu pas a acestuia. Și 
credem că interpretul, to
varășul Drago Artur, a 
realizat o creație de cea 
mai bună calitate. Nu 
era ușoară sarcina acto
rului. Petru Arjoca e un 
om mîndru, un muncitor 
cinstit, viața lui a în
chinat-o furnalului, dar 
nu-și poate infringe slăbi
ciunile vechi, îndărătnicia 
și orgoliul care îl fac în
tr-un moment de supre
mă încordare să se cla
tine, să se rupă de to
varășii săi. Jocul lui Artur 

Drago este bogat în nu
anțe, sobru și simplu, 
concentrat și cu fine vi
brații interioare, dar cu- 
rînd masiv și dur, plin 
de violență explozivă. Ac
torul joacă și tăcerile, 
momentele de așteptare, 
lucru care ne încredințea
ză încăodată asupra fru
moaselor sale posibilități 
artistice, a seriozității cu 
care și-a privit munca.

Cei doi fii ai lui Petru 
Arjoca, Pavel și Dominic, 
sînt interpretați de Gheor- 
ghe Doroftei și Gheorghe 
Zăvoianu. Despre cel din
ții se cuvin să fie făcute 
din nou aprecieri pozitive. 
Rol la rîndul său dificil, 
Pavel Arjoca a găsit în 
tînărul Doroftei un inter
pret potrivit, cu un joc 
convingător, dar care tre
buie să-și supravegheze 
mai cu grijă gestica, ast
fel riscînd să cadă în 
manieră. Iar Gheorghe 
Zăvoianu, debutant în tea
tru, este un interpret care 
făgăduiește mult.

Maria Stoica — Silvia, 
soția lui Petru Arjoca — 
a trecut dincolo de sim
plitatea personajului. Sil

via tovarășei Stoica este 
o soție și o mamă fără 
personalitate, pe care tex
tul o recomandă altfel.

De cealaltă parte, lu
mea de foști exploatatori, 
a sabotorilor, e bine de
limitată. Cea mai auten
tică realizare este, cre
dem, a tui Ivășcoiu Ovi- 
diu, (Liviu Brebenar) 

personaj perfid și ticălos, 
iar Valeria Munteanu 
(Margareta) în cele cî- 
teva apariții a subliniat 
caracterul odios al repre
zentantei unei lumi care 
moare.

O problemă aparte o 
ridică rolul Constantin 
Munteanu, secretarul co
mitetului de parlid al u- 
zinei. La vremea cuve
nită presa a criticat ca
racterul schematic al 
personajului dar interpre
tul Teatrului muncitoresc 
al C.S.H? (tov. Eugen 
larhon) s-a străduit în 
prea puțină măsură să 
facă din Munteanu un om 
viu, un conducător co
munist adevărat. Inter
pretul se mișcă puțin în 
scenă, atitudinile sale 
nu sint suficient de fi

rești, Iar Victorț Stana 
(lona Jemănar) s-a
străduit, fără să reu
șească deplin, să însu
flețească pe inginerii! 
virstnic, pasionat de m. - 
seria lui, dar rău cu
noscător al oamenilor și 
străin de frăniîntăriie 
sociale de care pînă la 
urmă vede că nu-i cu 
putință să se izoleze.

Personajele' secundare 
ale piesei sînt o altă 
slăbiciune a spectaco
lului. Improvizații de ul
tim moment, interpreții 
nu se încadrează în an
samblu, fiind vizibil stî.:- 
jeniți. Totodată chestiu
nea rostirii răspicate a 
textului dramatic trebu
ie să preocupe mai mult 
pe conducătorul artistic 
al teatrului. La viitoare
le reprezentații credem 
că „Cetatea de foc", du
pă experiența căpătata 
la premieră, va avea un 
ritm mai susținut al 
desfășurării acțiunii și 
colectivul de 'mterpn .. 
eliminînd unele deficiențe, 
va prezenta un specta
col închegat, la un nivel 
superior de realizare.

MIR0EA ENESCU



Via|a de partid UĂ
Activizarea candidaților de partid 

organizațiilor de bază
în atenția

întrepriiderile • o- 
nostru au primit 
800 noi membri 
600 candidați de 

dintre cei mai

In activitatea organiza
țiilor de partid din orașul 
nostru un loc central il 
ocupă preocuparea pen
tru îmbunătății’, a compo
ziției sociale a partidului 
prin mărirea numărului 
de- membri de partid 
muncitori, activizarea și 
educarea lor. In ultima 
perioadă de timp de pil
dă organizațiile de par
tid din 
rașului 
aproape 
și peste 
partid,
buni muncitori și tehni
cieni fruntași. în produc
ție.

Creșterea continuă a 
numărului membrilor și 
candidaților de partid a 
impus organizațiilor de 
partid să ia o serie de 
măsuri pentru dezvolta
rea spiritului lor partinic. 
In combinatul siderurgie, 
^mnizațiile de partjd- 
Wfi secții ,și sectoare au 
fost îndrumate să ia mă
suri ca în tot timpul 
stagiului de candidat, 
precum și după - primirea 
candidaților în rîndurile 

îembrilor de partid, to
varășii noi primiți să fie 
ajutați să-și însușească 
ideologia și morala co
munistă, să desfășoare o 
muncă concretă pentru

U.T.M., 5 fac par- 
colectivul care se 
de agitația vi- 
2 sînt propagan- 

iar restul

înfăptuirea politicii par
tidului. Experiența a d. - 
monstrat că cele mai bu
ne rezultate obțin acele 
organizații de bază care 
atrag candidații de par
tid, chiar din prima zi 
după confirmarea lor la 
o activitate concretă.

Să luăm de pildă or
ganizația de la lamino
rul de 800 mm. Aici fie
care candidat de partid 
este atras in prezent la 
o muncă politică concre
tă. Astfel, trei dintre ei 
sînt în comitetul organi
zației 
tc din 
ocupă 
zuală,
diști U.T.M., 
agitatori.

Birourile organizațiilor 
de bază au fost îndru
mate să. se ocupe în mod 
sistematic de candidați, 
să le acorde un sprijin 
tovărășesc imediat după 

ce li s-au .încredințat di
ferite sarcini. Multe din 
birouri printre care cele 
de la secția II-a turnale. 
turnătoria de fontă și a- 
glomerator folosesc prac
tica bună de a stabili 
chiar în adunările în ca
re se hotărăsc primiri de 
candidați, cine se va o- 
cupa de fiecare candidat 
și în ce direcție îi vă a-

Controlorii de
gra-Pentru ridicarea 

dului de cunoștințe teh- 
uico-proiesionale, la gru
pul control tehnic cali- 
îativ din secția O.S.M. 
11 .s-a deschis un cur.» 
..e^jnîm tehnic. La a- 
. .sHlirs la care parti- 
cipă'*toți controlorii, gru
pului se predau lecții 

cu privire la. elaborarea 
țelurilor

♦«—----------------------

calitate învață
.Martin, calitatea 
rilor elaborate 

Un interes 
manifestă în 
cestui curs

■■ \ raj Efțimiu, Ichim Dap
Nicolae 

îhsu- 
multe 

tehnic.
DAVID

oțelu- 
etc.

deosebit 
cadrul a- 

tuVa/ășii

S-a

în cuptoarele
—.---------------

schimbat
mult în tabăra

, și ' Paraschiv 
care caută să-și 
șească cît mai 
noțiuni de ordin

■ LADI9LAU 
corespondent

Nu de
.ineretului de pe strada 
Severin a fost ales un 
comandament în frunte 
; n comunistul Oprea Ni- 
i olae, ș-a organizat co
lectivul postului 

:de. control și cel 
.zetei de. perete, 
-și colectivul de. 
cere al bibliotecii, 
privește întărirea disci
plinei și păstrarea cură
țeniei, .s-a ales cite un 
șef de cabană și cite un 
responsabil 
dormitor în

. Odată cu 
tor măsuri, 
be.rei ș-a. schimbat foar- 

. te mult; canalele de 
scurgere au fost desfun
date, zonele ' verzi din 
fața cabanelor curățate, 
lăzile cu gunoi puse la 
punct, iar pomii văruiți. 
Totodată, s-a pus la 
punct clubul taberei și 
b.blioteca, s-au confec
ționat numeroase lozinci 
mobilizatoare, s a amena
jai un teren de volei și 
■s-au luat măsuri pentru 
ia la 1 Mai a.c. cine-

Lf.T.M. 
al ga- 
precum 
condu-
In ce

pe fiecare 
pacte.
luarea aces- 
aspectul ta-

aspectul taberei
matograjțil din , cadru! 
.clubului. 30. Decembrie s- 
prezinte primul film.

POPA V. DUMITRI 
corespondent ■

c.orda
narea 
zației 
nătoria de 
cutat cererea 
în rîndurile 
de partid a 
Nagy loan 
producție, 
muniști au scos în evi
dență calitățile lui pozi
tive, arătînd în 
timp că datorită 
dc experiență în 
vește munca de 
zare întimpină 
Pe de altă parte 
sidera că din moment ce 
este fruntaș în producție, 
nu i-ar mai cădea în sar
cină să-i ajute pe cei
lalți muncitori pentru a 
se ridica la nivelul său. 
Adunarea generală a re
comandat maistrului co
munist Mușa Balint să-I 
ajute pe tovarășul Nagy 
în ce privește organiza
rea muncii și să-l facă să 
înțeleagă că una din în
datoririle sale primordial- 
este de a împărtăși și ce
lorlalți muncitori din cu
noștințele sale profesiona
le. Preocuparea față de 
candidatul de partid, a 
făcut ca deficiențele sem
nalate sa fie lichidate in 
scurt timp. Dar nu nu
mai a lit. Dînd dovadă ca 
a căpătat și calități de 
bun organizator candida
tul de partid a lost nu
mit conducătorul brigăzii 
de tineret. Brigada con
dusă de el a devenit 
fruntașă pe turnătorie.

In scopul creșterii ac
tivității candidaților de 
partid au fost luate mă
suri ca aceștia sa.iie a 
trași intr-un număr, cît 
mai mare la pregătirea 
adunărilor generale. A- 
tragerea lor la studierea 
problemelor legate de 
îmbunătățirea procesului 
de producție și la pregă
tirea materialelor care 
urmau să fie dezbătute 
în adunări, a făcut ca a- 
ceștia să fie mai activi 
la discuții, lată numai un 
fapt petrecut în organiza-

ajutor. Cînd adu- 
generală a 
dc bază de 

fontă 
de 

candidaților 
tovarășului 
fruntaș în 

numeroși co-

organi- 
la tur- 
a dis- 
primire

același 
lipsei 

ce pri- 
organi- 

greutăți. 
se con-

/

de baza de la oțelă- 
veche care demonstrea- 
acest lucru, in uiti-

lăsa mult de do- 
pregătirea mate- 
pentru adunarea 
avea să se dis-

ția 
ria 
za 
ina perioadă secția a avut
multe tone de oțel rebu- 
tat și în general calitatea 
oț.lului 
rit. La 
rialului 
în care
cute această problemă bi
roul organizației de bază 
a antrenat nu numai
membri de partid ci și
un număr de candidați. 
Cînd a avut loc adunarea 
generală au luat cuvîntul 
la discuții marea majo
ritate a candidaților, fă- 
cînd propuneri prețioase 
pentru îmbunătățirea mun
cii în acest sector d? ac
tivitate. • j - '

Intensificarea activității 
■pentru atragerea de noi 
membri’ și candidați de 
partid precum și educarea 
îor nu înseamnă nicide
cum slăbirea exigenței 
față de calitatea celor 
care sînt primiți în par
tid. Se știe că partidul 
nu primește în rîndurile 
sale pe toți acei care ex
primă dorința să intre în 
partid. Astf 1, comuniștii 
de. la turnătoria de tu
buri, manifestîndu-și exi
gența au respins cererea 
muncitorului Trifan ,Va- 
sile care neiiind sincer, a 
încercat să inducă în e- 
roare adunarea generală. 
La fel au procedat și co
muniștii de la -secția chi
mică -a U.C.C, cu tînărul 
Peterlăceanu Filon pen
tru o faptă identică.

Hunedoara este un pu- - 
ternic centru muncitoresc 
al țării, el reprezintă un 
izvor nesecat din care 
partidul absoarbe noi for
țe sănătoase pentru îm
prospătarea și întărirea 
rîndurilor sale. Organi

zațiile noastre de partid 
vor spori ș'i mai mult e- 
forturile ca în partid Să 
fie atrași cei riiaihotă- 
rîți și valoroși munci- • 
tori.

meteșan NICOLAE 
activist de partid 

'■ £
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...Schimbarea înfățișă
rii satului de odinioară 
intr-o așezare nouă, in 
care viața înflorește im 
rea, a cerut din partea 
locuitorilor suburbiei 
Boș pricepere și răb
dare, o muncă perma
nentă, tenace. Mult mai 
mult insă, pare-se că, 
s-a cerut din partea bo- 
senilor atunci cînd a 
venit vorba ca efsă se 
debaraseze de unele de
prinderi și metode în
vechite. Fiindcă trebuie 
știut că
ușor să părăsești o că
rare bătătorită, pe care 
au mers bunicii și stră
bunicii și să apuci pe 
una nouă.

Sarcina pentru a ie 
arăta oamenilor ce-i 
bun și ce nu în iot 
ceea ce fac • ei, care-i a- 
devoratul drum pe -ca
re trebuie să meargă-, a. 
revenit comuniștilor. La 
început, 
prea își 
Și asta 
șenii cu 
convinși 
cesar să
todele vechi de lucru 
folosite în lucrarea pă- 
mîntului, creșterea ani
malelor, îngrijirea po
milor etc. Treptat, trep
tat, însă, cuvîntul 
partidului răsplndit le 
către comuniști pă
trundea tot mai adine 
în rmdul sătenilor, le 
lumina mințile. Acest 
lucru, i-a determinat pe 
mulți să nu mai crea
dă în zvonuri și min-

oameni 
se gin- 

să

nu e atit de

depusă de 'Comuniștii și 
intelectualii suburbiei, pe 
mulți dintre săteni i-au 
convins faptele. „Am ci
tit in ziare și am auzii 
pe u/ui vorbind, spunea 
intr-o zi bătrinul - Și- 
meria Adam 
concetățeni a: lui — ca 
în unele gospodării agri
cole col- ciive vilele beau i 
apă in mod automat. 
M-am convins de aceas
ta cu proprii met ochi 
atunci cînd am vizitai 
gospodăria agricola co
lectivă din (jirbova, re
giunea Hunedoara. Atei, 
ca și la celelalte gospo
dării pe care le-uiri vi
zitat — Miercurea, pe
cia și. Clinic m-am con
vins pe deplin de avan
tajele muncii în comun, 
cu mijloace mecanizate, 
de faplul că membrii 
colectiviști duc o viață 
fericită și îmbelșugată..."

Spre o astfel de viață 
tind in momentul
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cei 
După 
văzui 
celor

(11)
ciuni ale. unor 
răuvoitori și să 
dească cum anume
facă pentru a-i smulge 
părhîntului producții spo
rite. Așa se face că in 
anul 1958 ia ființă înto
vărășirea agricolă „Pro- 

greșul“. In prunul an s-au 
înscris mai muît de ju- 
muLate din locuitori. 
Cum s-ar spune, 
mai încrezători, 
un an, cînd s-a 
cum le-a mers
ajlați în întovărășire și 
ce venituri uu realizat, 
a intrat tot satul. Dar 
absolut toți cetățenii 
Boșului. Și nimănui nu 
i-a părut rău. Dimpotri
vă, fiecare s-a bucurai 
la gîndul că va trăi 
și mai bine în viitor...

Ititr-o adunare ținută 
nu de mult, cei mai 
-mulți întovărășiți din 
suburbia Boș ■ au -hotărit 
să facă un nou pas 
înainte pe drumul spre 
belșug — să trans
forme întovărășirea in
tr-o frumoasă și puter
nică gospodărie agri- 

Primele 
cereri le-au făcut fa
miliile comuniștilor, An- 
drășesc Simion, Moise 
Ioan Boagă, Herban Pe
tru, Mărilă Pavel, Dra- 
gota Francisc și gospo
darii, Andruț 
Muntean Abei, Păcurar ♦ 
Anton (Culuș), Dragota * 
Simion și alții. Dumă- ♦ 
rul lor a crescut în ul- 
timul timp la peste 13c « 
familii. Secretul ? *

In afară de munca ♦
•

munca lor nu
arăta roadele, 
pentru că bo- 
greu se lăsau 
de cc era ne- 
părăsească me- cotă -colectivă.

suburbia Boș. Mărtu
rie stă drumul ce șî- l-au 
ales
gospodării agricole co
lective — ; ' 
spre bunăstare și:pcogres 
a fiecărui' țăran 
citor.

Un procedeu
economic

FRUNTAȘI AI MUNCII PATRIOTICE 
încadrați în brigăzi de muncă patriotică, ti

nerii hunedoreni au prestat de ia începutul 
anului și pînă acum peste 140.000 ore muncă 
voluntară la colectarea de fier vechi, înfrumuse

țarea secțiilor și între prinderilor etc., a căror 
valoarea se ridică la su ma de ca. 408.000 lei.

Pentru activitatea depmă în colectarea celor 
peste 4.600 tone fier vechi și in cadrul altor 
acțiuni întreprinse, un număr de aproape 400 
tineri hunedoreni au pri mit insigna de „Briga
dier al muncii patriotice".

TOPLIȚA 1OAN 
corespondent

Inainte vreme armătu
rile pentru cuptoarele a- 
dînci de la larninortd 
bluming se con.fecțîonaii 
cu miezuri* uscate ‘ce 
necesitau un corișaru. 
mare de combustibil 
ne). Studiind această'pro'- 
tlemă, maistrul Marcb'ni 
Petru de La turnătoria 
„Patrra" a făcut o mu- . 
dificare. Prin aplicarea 
acestui procedeu, s:a'reu- ; 
șit ca la un număr =’de 
1.377 bucăți piese con
fecționate să se realize
ze o economie de peste 
24.000-”lei.

A. TRAIAN 
corespondent

Se poate produce mai multă fontă 
și de calitate bună

(Urmare din pag. l-a)

fișa tehnologică este inclu
să utilizarea sodei cal
cinate pentru desulfurare, 
probele pentru analize se 
iau înainte că fonta să 
fie desulîuratâ cu sodă.

O mare cantitate de fon
tă declasată aparține sec
ției a II-a furnale. In pri
mul rînd maiștrilor și in
ginerilor ie revine răs
punderea pentru slabul 
control asupra procesului 
tehnologic, pentru calita
tea fontei, care nu tot
deauna s-a situat la 'ni
velul înzestrării tehnice a 
agregatelor. In luna, mar
tie, furnalul 5 manifesta 
tendințe, de răcire, cadre
le tehnico-inginerești —

printre care și tovarășii 
Roman Gheorghe, Artea- 
nu loan — cu mai multă 
experiență, n-au interve
nit la timp pentru redre
sarea funcționării furna
lului, n-au organizat la 
primul semnal dezbaterea 
colectivă a acestor proble
me. Din această cauză 
timp de o săptămtnă fur
nalul a produs o cantitate 
insuficientă de fontă, ce
le trei brigăzi neîndepli- 
nindu-șj planul pe luna 
martie și dînd 22 la sută 
din producția furnalului, 
fontă declasată.

Cu toate că secția dis
pune de agregate moder
ne, în multe cazuri, da
torită superficialității șe
filor de echipe de la si-

a maiștrilor, 
introduse in 
au fost ames- 

(agiomeratul cu

lozuri și 
materialele 
încărcătură 
tecate
minereul iacobeni, iar in 
silozui pentru minereuri 
aglomerate a fost intro
dus calcar ele). împreună 
cu maiștrii, inginerii — 
șefii de schimb — n-au 
urmărit felul cum se face 
cîntărirea materiilor pri
me la încărcare. Un e- 
xemplu elocvent poate fi 
dat la furnalul 5. Aci 
nicii maistrul Schvartz 
Arcadie, nici șeful de e- 
chipă Dascălu Simion 
n-au observat la timp de
fecțiunea cîntarului. A- 
ceasta a fost sezisată de 
către muncitorul Rotea 
Damian, abia în ziua de

7 aprilie, că ta cocs, cin* 
tarul indică cu 200 kg. 
mai puțin, cauză care a 
influențat răcirea furna
lului, scăderea cantității 
de fontă in unitatea de 
timp și declasarea ei din 
punct de vedere al com
poziție chimice.

Calitatea fontei a fost 
influențată și de aglome
rat — au arătat tovarășul 
inginer Răileanu Valen
tin, Guță Nicolae și alți 
vorbitori, la ședința ’ de 
partid comună care a a- 

. vut loc săptămînă trecută 
— și că aceasta -a condi
ționat variații nejustifi- 
cate în conținutul de 
fier, datorită faptului că 
aglomeratoriștii au dus 
mai mult lupta pentru 
cantitate. Este adevărat 
că nici furnaliștil nu 
le-au cerut aglomerato- 
riștilor să uniformizeze 
conținutul de fier în a-

glomerat. Aceste defi
ciențe, și altele cum ac 
Ii amestecarea calităților 
de calcar și nerespecta- 
rea granulației lui, func
ționarea furnalelor 5—6 
cu variații de tempera
tură etc. au condiționat 
în perioada f—10 aprilie 
declasarea unei însemna
te cantități de fontă.

Există posibilități ca 
furnaliștii celor două sec
toare să realizeze o can
titate sporită de fontă 
peste plan și de calitate 
bună. Aceasta este oglin
dită de însăși rezultatele 
primelor 10 zile ale lu
nii aprilie cînd colectivul 
secției I-a manifesttnd 
mai multă exigență a 
putut produce fonta de 
calitate bună, iar la sec
ția II-a este demn de re
liefat faptul că în ziua de 
11 aprilie clnd s-a reve-

nit asupra temperaturii' ' 
aerului suflat în furnalul 
8, încărcătorii; topitorii, 
maiștrii și inginerii do
vedind mai multă răspun
dere pentru calitate* fon
tei, nu s-a avut nici un 
procent de declasate, lată 
dovada . ă se poate pro
duce fontă mai multă și 
de calitate bună.

Pentru a obține în fie
care zi astfel de rezultate . 
organizațiile de partid 
din aceste secții vor tre- 
bui să intensifice munca 
politică de masă, să or
ganizeze o agitație vie, 
concretă care el stimu
leze flecare succes și sa 
combată tendinței» de 
subapreciere a calității 
fontei, il organizeze dis
cuții colectiv* cu cadrele 
tehnice șt fruntașii în 
producție pe tema cali
tății fontei.
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~ Actualitatea SPORTIVA ■■=
C.S, Oradea — Corvinul 1-1 (1-1)
■Oradea (prin telefon).
Intîlnirea de fotbal din

tre echipa orâdeană și fot
baliștii Ccrvimilui a stîrnit 
un- interes deosebit în rîn- 
durile iubitorilor de sport 
din acest oraș. Susțină
tori perseverenți ai forma
ției locale, aproape 8.000 
de spectatori au luat loc 
în tribunele stadionului, 
fiecare dintre ei dorind să 
asiste la- un joc de-calita
te, la sfințitul căruia bine
înțeles, echipa lor să iasă 
învingătoare. Un eventual 
dștig al gazdelor le-ar fi 
sporit șansele teoretice în 
lupta pentru primul loc 
al seriei și -promovarea 
în categoria A.

Dar cei unsprezece fot
baliști hunedoreni au in

Categoria A
Rezultatele tehnice ale etapei de 

ieri:
U.T.A. - Progresul 0-2 1 0—0)
Rapid — Farul Constanța 3--3 (1--0)
Dinamo Bacău -ș tiința Cluj 0--0
St. roșu O. Stal in — Jiul 2--1 (0--0)
Minerul — C.C. A. 0--1 (0 0)

1. C.C.A. 18 13 2 3 41 : 20 28
2. St. roșu 18 8 8 o 40 : 27 24
3. Din. Bac. 18 7 6 5 23:21 20
4. Farul 18 8 4 6 29 : 27 20
5. U.T.A. 18 7 5 6 20 ; 20 19
6. Știința 18 5 8 5 24 : 28 18
7. Petrolul 17 6 5 6 25: 18 17
8. Rapid 18 5 6 7 26 : 25 16
9. Dinamo B. 17 3 9 5 20:21 18

10. Progresul 18 6 3 9 28:31 15
11. Minerul 18 4 5 9 20:31 13
12. Jiul J8 2 5 11 13 : 40 9

Categoria B (I)
Dinamo Galați — C.S.MS. Iași 

6—1 ; Știința București — Victoria 
Buzău 2—1 ; Unirea Iași — Unirea 
Focșani 0—1 ; Foresta Fălticeni — 
C.S.M. Rădăuți 1—0; Rulmentul Bîr- 
lad — C.F.R. Pașcani 2—1 ; Praho
va Ploiești — Dinamo Suceava 4—2: 
Gloria Bistrița — S.N.M. Constanța 
!—2.

Etapa viitoare (4 mai):
Progresul — Știința Cluj
Jiul — Rapid
C.C.A. — Dinamo Bacău 
Farul — Minerul
Petrolul — U.T.A.
Steagul roșu — Dinamo București

I. C.S.M,S Iași 16 12 2 2 50 : 18 26
2 Din. Galați 16 12 2 2 39 : 15 26
3. Știin. Buc. 16 8 3 5 34 : 15 19
!•. Prahova PI. 16 6 6 4 29 : 22 18
5. Unirea Iași 16 .7 3 6 20 : 16 17
6, Dinamo Suc. 16 5 6 5 20 : 22 16
7. Rul. Bîrlad 16 7 2 7 15:24 16
8. S.N.M. Con. 16 5 5 6 19:20 15
9. Foresta Făl. 16 5 5 6 21 :27 15

10. C.F.R. Pașc. 16 4 5 7 14 : 23 13
11 Gloria Bist 16 5 2 9 15:22 12
12. Unirea Foc. 16 2 8 6 16 : 31 12

13. C.S M. Răd. 16 4 2 10 17 : 40 10
14. Vict. Buzău 16 2 5 9 16 :30 9

trat pe teren hotărîți să 
apere cu dîrzenie culorile 
clubului, să demonstreze 
că merită cil prisosință 
poziția de fruntași în se
ria a 3-a și reprezintă cu 
demnitate pe siderurgiștii 
și constructorii noștri. 
Luptînd în mod exemplar 
din primul și pînă în ul
timul minut, ei au reușit 

•un rezultat de egalitate.în 
fața unei formații puter
nice. Adăogînd la aceasta 
jocul egal din duminica 
trecută de la Cărei, rezul
tă că echipa noastră și-a 
făcut datoria, cîștigînd în 
două grele deplasări con
secutive două puncte ex
trem de prețioase

Iată formația aliniat! 
de Corvinul :

Niculescu I, — Nicules- 
cit II, Nacu, Coiciu — 
Balint, Tătarii — Pop, 
Anton, Zapis. Radu, O- 
prea.

Jocul a început în nota 
de dominare a echipei oră' 
dene, cane a atacat mai 
mult (raport de cornere 
5—1 pentru C.S.O. în re
priza întîi). Dar apărarea 
noastră este la post și nu 
lasă să treacă nimic. In 
min. 9 Zapis face o cursă 
scurtă și pasează în adîn- 
cime, cu precizie, lui Pop. 
Extremul dreapta al echi
pei noastre avansează în 
plină viteză, driblează și 
portarul, mareînd: 1—0
pentru Corvinul. Prin mari 
emoții am trecut în min 
20, cîtid fundașul Nicules- 

cu a salvai cu capul de 
pe linia porții un gol ca 
și făcut. Dar în minutul 
următor Zapis este oprit 
din acțiune prin faul și 
de la 25 m. el bate lovi
tura liberă puternic și cu 
adresă, totuși portarul orâ- 
dean reușește să rețină 
cu mare greutate. Egala- 
rea s-a produs în min. 
27 în urma unei învăl
mășeli în careu.

Repriza a doua aparți
ne, ca dominare, Corvi- 
nului. Raportul de corne
re din această parte a 
jocului ne este favorabil. 
3—1. înaintașii noștri 
combină frumos, tehnic și 
rapid, atacurile lor sînt o- 
pnte de cele mai multe ori 
prin faulturi, dar scorul 
nu mai poate fi modificai. 
Merită subliniat arbitra
jul tovarășului S. Sega, 
(bucurești), corect și au
toritar. Menționăm că 
Pop a fost lovit în min 
25 și cu toate că n-a pă
răsit terenul, nu a mai 
dat randamenul complet.

Jucătorii noștri au mun
cit din toate puterile, fă- 
cînd unul dintre cele mai 
bune jocuri din ultimul 
timp. Rezultatul încunu
nează eforturile fiecăruia 
dintre ei în egală măsu
ră, dar și munca de în
drumare a antrenorului, 
tovarășul Ilie Savu. Con
diția fizică a echipei a 
fost fără reproș, jucătorii 
n-au cedat lupta nici un 
moment, tehnica indivi
duală s-a îmbunătățit, 
înaintașii și-au simplificat 
procedeele de atac, acțiu
nile sînt mai simple, a- 
vînd ca țintă poarta. A- 
ceasta dovedește că mun
ca stăruitoare și compe
tentă a antrenorului dă 
roadele așteptate.

MIRCEA NEAGU

Seria a-ll-a
Dinamo Obor — C.S. Craiova 5—1; 

Flacăra Moreni — Știința Timișoara 
2—0 ; Poiana Cîmpina — Dinamo Pi
tești 1—1 ; C.F.R. Timișoara — Meta 
ful Tîrgoviște 3—0 ; Metalul Oțelul Ro
șu — Drubeta T. Severin 3—0 , Car- 
pați Sinaia — Metalul Titani 4—1 ; 
Știința Craiova —■ C.S.M. Reșița 3—1.

1. Știința Tim.
2. Dinamo Obor
3. Poiana Cîmp.
4. Dinamo Pit.
5. FI. Moreni
6. C.F.R. Tim.
7. Știin. Craiova
8. Metal. Titani
9. Drub. Tr. S.

10. C.S. Craiova
11. C.S.M. Re. 16 5 2 9 27:20 12
12. Met. Tîrgov. 16 5 2 9 25 : 30 12
13. Met. O. Roșu 16 5 2 9 22:32 12
14. Carpati Sinaia 16 4 3 9 20 : 29 11

Etapa viitoare:

Știința Craiova — C. S. Craiova; 
C.F.R Timișoara — Știința Timișoara; 
Metalul Titani — Metalul Tîrgoviște; 
Flacăra Moreni — Metalul O. Roșu: 
C.S.M. Reșița — Poiana Cîmpina; 
Dinamo Obor — Dinamo Pitești; Dru
beta Tr. Severin — Carpați Sinaia.

Pe scurt
* In turneul de box 

de la Istambul, dotat cu 
„Cupa orașului Istam
bul", la care au fost în
scriși boxeri din R. P. 
Bulgaria, Grecia, Turcia 
și R.P. Romînă, 8 re
prezentanți ai țării noas
tre s-au calificat în fina
lă. Aceștia sînt: Mircea 
Dobrescu, Puiu Nicolae, 
Emil Cișmaș, Iosif Mi- 
halic, Ion Manea, Nico
lae Stoenescu, Gheorghe

Categoria B
Seria a-lll-a

Tractorul Or. Stalin -- Recolta Că
rei 1—1 ; C.S.M. Baia Mare — Ra
pid Cluj 2—0 C.S. Oradea — Cor
vinul Hunedoara 1—1 ; C.F.R. Cluj — 
Arnefa 1—0; Ind. Sîrmei C. Turzii — 
Gaz Metan Mediaș 3—1 ; C.S. Tg Mu
reș - A.S.A. Sibiu 0-0; C.F.R. A- 
rad — Chimia Făgăraș 0—1.

16 10 3 3 32 :14 23
16 9 2 5 24 : .22 20
16 7 5 4 20 : 15 19

16 8 3 5 26 :: 23 19
16 9 1 6 23 :23 19
16 7 4 5 29 : 16 18
16 8 2 6 22 : 19 18
16 7 l 8 21 : 23 15
16 4 5 7 20 : 24 13
16 4 5 7 19:31 13

1. Corv. Huned. 16 9 5 2 36: 14 23
2. C.S.M. B. M. 16 7 6 3 29 : 15 20
3. A.S.A. Sibiu 16 5 9 2 29: 16 19
4. C.S. Oradea 16 8 3 5 27:22 19
5. A.M.E.F.A. 16 8 2 6 16: 17 18
6. C.F.R. Cluj 16 8 1 7 24: 18 17
7 Recolta Cărei 16 6 5 5 26 :27 17
8. Ind. S. C. T. 16 5 6 5 27:23 16
9. Gaz Metan 16 4 6 6 20:27 11

10. Chimia Făg. 16 6 2 8 21 : 31 14
11. Tr. Or. Stalin 16 4 5 7 17 : 18 13
12. Rapid Cluj 16 4 5 7 16:25 13
13. C.S. Tg. Mureș 16 5 2 9 12 : 34 12
14. C.F.R. Arad 16 3 3 10 12: 25 9

Etapa viitoare:
Gaz Metan Mediaș — C.S. Oradea M 

C.F.R. Arad — A.M.E.F.A.; A.S.Ajl 
Sibiu — Tractorul Or. Stalin; C.S.M. 
Baia Mare — Chimia Făgăraș ; Re
colta Cărei — C.S. Tîrgu Mureș: 
C.F.R Cluj — Rapid Cluj ; Corvinul 
Hunedoara — Ind. Sîrmei C. Turzii.

® Pe scurt ®
Negrea și Vasile Mariu- 
țan.

* Ieri Ia București re
prezentativa feminină de 
baschet a RJP. Romîne a 
întîlnit reprezentativa R. 
Cehoslovace în fața că
reia a cedat cu 48—60.

* In turneul de fotbal 
de Ia Berlin, Vorwărts • 
întrecut pe Dinamo Bu
curești cu 2—1.

* Selecționatele femi
nine de gimnastică ale 
R. P. Romîne au tntre-r

Pe scurt
cat sîmbătă și ieri la 
București selecționatele 
R.P. Bulgariei și Fran
ței. In cadrul aceluiași 
turneu, gimnaștii romîni 
au întrecut pe cei fran
cezi.

* In turneul de șah de 
Ia Mar del Plata, înche
iat ieri, pe primul loc 
s-au clasat la egalitate, 
cu cite 13 >/, puncte 
■care, Boris Sjl®! 
TU.R.S.S.) și Bobby Fis
cher (S.IJ.A.)

Rezultate

După o vizită de trei 
zile președintele Repu
blicii Indonezia, dr. Su
karno, ne-a părăsit pa
tria. In tot cursul șede
rii sale poporul romîn 
i-a făcut înaltului oaspe 
indonezian și persoane
lor care-1 însoțesc o pri
mire ent’izias ă, priete
nească. Jn Capitală, pe 
Valea Prahovei, sute de 
mii de oameni ai muncii 
au întîmpinat pe solul 
marelui popor indonezi
an cu cuvintele „Bine 
ați venit drag oaspete" 
Acest salut exprimă prin 
însăși sensul său a- 
precierea de care se bu
cură în patria noastră 
președintele Sukarno, po
porul indonezian.

Deși cele două țări se 
găsesc situate la mii de 
kilometri una de ta 
între popoarele lor s-au 
stabilit relații de priete
nie adtncă. Oamenii 
muncii din patria noas
tră au urmărit cu sim
patie lupta harnicului șl

rodnice ale 
prietenești 
talentatului pop < indo
nezian împotriva colonia
lismului, luptă în care 
și-a jertfit, pentru obține
rea independenței țării, 
nenumărați dintre cei 
maji buni fii ai săi. 
După proclamarea inde
pendenței Indoneziei Intre 
cele două țări s-au stabi
lit relații prietenești. La 
baza lor stă dorința ar
zătoare de pace a celor 
două popoare. Ca o ex
presie a acestei dorințe 
este faptul că în cele mai 
importante probleme ale 
vieții internaționale poziți
ile R.P.R. și Indoneziei 
coincid. Ambele popoare 
se pronunță pentru slăbi
rea încordării internațio
nale, pentru lichidarea 
războiului rece, pentru pa
ce și coexistență pașnică 
în lume.

De deosebită simpatie 
se bucură în țara noastră 
lupta actuală a poporului 
indonezian pentru lichida
rea înapoierii sale econo-

unei vizite

mice. In această lup ă, 
care are la bază ridicarea 
țării la nivelul țărilor in
dustrializate în cursul u- 
nei singure generații, de 
un real sprijin este ajuto
rul dezinteresat ce-1 a- 
cordă Indoneziei țările so
cialiste printre care și 
țara noastră. Acordurile 
încheiate între Uniunea 
Sovietică și Indonezia, 
care prevăd construirea în 
această țară cu ajutor so
vietic, a unor obiective in
dustriale de primă impor
tanță precum și acorda
rea unui împrumut sub
stanțial pe termen lung, 
sînt chezășia împ’inirii nă 
zuințelor harnicului popor 
din îndepărtata țară. In 
cadrul acestui ajutor își 
aduce contribuția și țara 
noastră. O delegație de 
geologi și tehnicieni ro
mîni a vizitat nu de mult 
Indonezia în vederea rea
lizării unor obiective in
dustriale printre care fa
brica de ciment și exploa
tări petrolifere.

Vizita în țara noastră a 
președintelui Sukarno a 
contribuit și mai mult la 
întărirea și dezvoltarea le
găturilor de prietenie din
tre Republica Populară 
Romînă și Republica In
donezia. Aceasta este de 
altfel o dorință firească 
a celor două popoare, do
rință ce a fost subliniată 
în cuvîntările rostite de 
tov. Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Prezidiu
lui Alarii Adunări Națio
nale și de președintele 
Sukarno la marele miting 
din Capitală și la recep
țiile desfășurate. In ele 
s-a subliniat că convorbi
rile ce au avut loc între 
conducătorii celor două 
state deschid noi și mari 
perspective pe drumul dez
voltării legăturilor de pri
etenie, colaborare econo
mică și culturală dintre 
cele două popoare în inte
resul lor și al păcii în 
lume.

O mărturie concludentă 
a succesului acestor con
vorbiri este Declarația co
mună romîno-indoneziană, 
declarație în care sînt 
consemnate rezultatele 

schimbului de vederi atît 
în problemele internațio
nale cît și în relațiile din
tre cele două țări.

In ce privește probleme
le interna,ionale declara
ția subliniază identitatea 
de vederi a celor două 
părți în ce privește asigu
rarea păcii și securității în 
lume. Conducătorii de stat 
romîni și indonezieni, se 
subliniază în declarație, 
constată cu satisfacție 
că în politica lor externă 
guvernele celor două țări 
sprijină pe deplin princi
piile coexistenței pașnice: 
ei nutresc dorința sinceră 
de a-și aduce și pe viitor 
contribuția la lupta pentru 
preîntîmpinarea unui nou 
război, la dezvoltarea co
laborării între state, indi
ferent de sistemul lor so
cial. Declarația subliniază 
că pentru a se ajunge la 
realizarea unei păci trai
nice în lume sînt nece
sare înfăptuirea dezarmă
rii, continuarea tratativelor 
internaționale, inclusiv a 
celor la nivel înalt, pen
tru soluționarea de baze 
pașnice a divergențelor e- 
xistente. De asemenea, se 

salută faptul că guv</me
le celor două părți < Iepuri 
eforturi consecvente pen
tru îmbunătățirea relații
lor internaționale, pentru 
crearea unor zone, ale pă
cii, ca cea propusă de 
guvernul R.P.ft. în Bal
cani și regianta mării A- 
driatice precum și prolifica 
de coexistență pașnică în
tre state pe care o promo
vează Republica indone
zia. Totodată cele două 
părți afirmă poziția lor de 
sprijinire a luptei popoa
relor împotriva colonialis
mului, pentru obținerea in
dependenței naționale.

Problemele relațiilor di
recte între Republica Po
pulară Romînă și Republi
ca Indonezia ocupă un loc 
important în declarația co
mună. Se constată cu a- 
cest prilej o continuă și 
ascendentă dezvoltare a 
relațiilor de prietenie din 
cele două țări. Ca o con
cretizare a acestei dezvol
tări cele două părți au că
zut de acord să ridice re-- 
prezentanțele lor diploma
tice de la Djakarta și Bu
cur ști la rangul de am'a 
sadă și au semnat o serie,- 

de acorduri printre care 
de colaborare tehnico-știin. 
țifică, cultuală etc.

In partea finală a de
clarației se relevă un fapt 
foarte important: invita
rea de către președintele 
Sukarno în Indonezia a 
tovarășilor Ion Gheorghe 
Maurer și Chivu Stoica. 
Aceasta va fi prima vizită 
a unor conducători de 
stat ai R.P.R. în îndepăr
tata țară. Ea va exprima 
simpatia, înțelegerea și 
prietenia dintre cele două 
popoare, năzuința lor de 
a contribui și mai mult la 
întărirea și dezvoltarea re
lațiilor existente, la con
solidarea păcii și colabo
rării internaționale.

Președintele Sukarno ne- 
:a părăsit patria îndreptîn- 
du-se spre alte țări ale 
continentelor: Europa, A- 
frica, America și Asia. Po
porul nostru ca și celelal
te popoare iubitoare de pa
ce, dorește succes misiunii 
președintelui indonezian 
pentru că ea este menită 
să slujească cele mai no
bile țeluri ale omenirii — 
pacea și prietenia între po
poare.
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