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DOUĂ SĂRBĂTORl^CUMPE POPORULUI NOSTRU
Astăzi se împlinesc 83 

de ani de la proclamarea 
independenței de stat a 
Roniîniei și 15 ani de la 
zdrobirea Germaniei Jiit- 
leriste de către coaliția 
antifascistă în frunte cu 
Uniunea Sovietică. Aceste 
date memorabile în isto
ria lumii și patriei noa
stre sînt scumpe poporu
lui nostru. Ele reprezin
tă împlinirea năzuinței 
de veacuri a poporului 
pentru independență și 
zdrobirea celui mai groaz
nic dușman al omenirii 
— fascismul german.

~um 83 de ani, la 9 
1877, Mihail Kogăl- 

niceanu, pe atunci minis
tru de Externe, declara 
în fața parlamentului: 
„De astăzi sîntem inde
pendenți, sîntem națiune 
de sine stătătoare'. Aces
te cuvinte simbolizează 
anunțarea oficială a pro
clamării independenței de 
stat a țării, constituie u- 
nul din elementele impor
tante din viața poporului 
nostru.

Proclamarea indepen
denței de stat a Romî- 
niei a fost rezultatul fi
resc al năzuinței de 
veacuri a poporului nos
tru spre libertate, pentru 
scuturarea jugului oto
man. Acest deziderat a 
lost întâptuit abia în

In cinstea celui de-al lll-lea Congres 

al Partidului

ZIUA INDEPENDENTEI 
A ROMÎNIEI Șl ZIUA
1877. Atunci, alături de 
armatele ruse, trupele ro- 
mîne de roșiori și doro
banți au înscris pagini de 
glorie în luptele de la 
Plevna și Smîrdan. In a- 
ceste lupte împotriva a- 
supritorului turc s-a că
lit frăția de arme roniî- 
no-rusă, s-a pus temelia 
independenței țării. In a- 
nii ce au urmat insă gu
vernele burghezo-moșie- 
rești in frunte cu regele 
aa trădat independența 
națională, au scos țara 
la mezat. Petrolul, căile 
ferate, aproape toate bo
gățiile țării au fost vîn- 
dute sau concesionate 
trusturilor străine. In a- 
cest timp proprietățile re
gale creșteau, se constru
iau palate, burghezia si 
moșierimea vîntura în ca- 
zinourile și tripourile din 
apus banii storși din 
munca poporului. Ho?en- 
zollernii împreună cu cla
sele asupritoare n-au pre
getat să înăbușe în sînge 
revendicările legitime ale. 
muncitorimii și țărănimii 
nemilos împilate. Odioa
sele asasinate săvîrșite în 
1907, cînd au fost omo- 

rîți peste 11.000 de ță
rani, în 1918 și 1933 cînd 
au fost împușcați sute de 
muncitori sînt încă vii în 
amintirea poporului nos
tru. In anii premergători 
celui de-al doilea război 
mondial, clasele exploata
toare au vîndut țara atît 
economic cît și politic 
fascismului german care, 
mai apoi, ne-a tirît in 
războiul nedrept împotri
va Uniunii Sovietice.

In condițiile enumerate 
singurul apărător al inte
reselor țării pentru o a- 
tievarata independența 
națională era Partidul 
Comunist din Romînia. 
Intr-unui diri manifestele 
partidului se spunea : 
„Noi comuniștii, care iu
bim fierbinte poporul nos
tru, pentru a cărui pîine, 
pentru a cărui libertate, 
pentru a cărui cultură 
luptăm fără preget și 
pentru care știm să dăm 
jertfele cele mai grele... 
noi comuniștii, știm să 
stăm în fruntea mișcării 
pentru neatîrnarea popo
rului nostru".

Cucerirea deplină a in
dependenței naționale ob
ținută la 23 August 1944 
a fost rezultatul victorii
lor armatei sovietice, al 
muncii organizatorice a 
P.C.R. pentru înfăptuirea 
insurecției armate. La

DE STAT 
VICTORIEI 
chemarea partidului și 
sub organizarea sa Arma
ta Romînă a întors arme
le împotriva dușmanului 
poporului nostru — fas
cismul german — și îm
preună cu Armata Sovie
tică au izgonit de pe pă- 
mîntul patriei hoardele 
hitleriste.

Acum 15 ani Germania 
fascistă capitula necondi
ționat în fața coaliției an
tifasciste iar mai tîrziu a- 
celași lucru îl făcea și 
Japonia militaristă. Acea
sta a pus capăt celui mai 
groaznic război din isto
ria omenirii.

Rolul hotăritor în obți
nerea epocalei victorii l-a 
avut poporul sovietic, ar
matele sale organizate și 
conduse de Partidul Co
munist al Uniunii Sovie
tice. Imensele jertfe adu
se de popoarele sovietice 
rămîn veșnic în amintirea 
omenirii ca,simbol al eli
berării popoarelor de sub 
tirania fascistă. In dru
mul său spre Berlin, Ar
mata Roșie a eliberat o 
serie de popoare ajutîndu- 
le să-și obțină o adevă
rată independență națio
nală pe care în perioada 
postbelică a apărat-o la 
diferitele conferințe inter
naționale.

(Continuare in pag. IlI-a)

Uriașul agregai construit în anii de democrație populară furnalul nr. 5.

Sărbătoarea poporului
La 9 mai poporul cehos

lovac sărbătorește 15 ani 
de la eliberarea patriei 
sale de către Armata So
vietică. In acești ani de 
viață liberă Cehoslovacia 
a cunoscut o dezvoltare 
multilaterală, un avlnt e- 
conomic și cultural larii 

----------------  — ♦♦   s 

AGENDĂ CULTURALĂ
In ziua de t7 mai Te atrul de stat din Sibiu 

va prezenta în orașul nostru comedia în 3 acte 
„Musafir picat din cer". O săptămînă mai tîrziu, la 
22 mai, Teatrul de stat „Alexandru Davila" din 
Pitești va juca în sala teatrului din orașul nostru 
comedia în 3 acte „Omul cu mîrțoaga“ de G. Ci- 
prian.

Joi 5 mai la clubul Filimon Sîrbu al I.C.S.H. 
s-a organizat o „Joie a tineretului" închinată zi
lei presei. In aceeași sală, cu prilejul aniversării în
ființării P.G.R. s-a ținut aseară o conferință după 
care a urmat un recital de poezie.

Pe ecranele cinematografelor noastre rulează ur
mătoarele filme :

SALA VICTORIA : 9. V. — 13.V. Reîntoarcerea
— film sovietic.

GRADINA „FILIMON SIRBU" (ora 20)-9.V.
— ll.V. Pe același drum— coproducție a studiourilor 
din R. Cehosolvacă și R. D. Germană.

12.V. — 15.V.—Simpaticul nostru doctor — 
film sovietic culorat.

SALA MAXIM GORKI - 9.V.-13.V. - Mi
cul Kuno.

precedent. Astăzi Cehoslo
vacia, sub conducerea 
Partidului Comunist, a de
venit una din țările cu 
un înalt nivel industrial 
și de viața.

Făcînd o comparație în
tre Cehoslovacia burghe
ză și Republica Cehoslova-

cehoslovac
că de astăzi se observă 
deosebiri esențiale. Înain
te de eliberare industria 
cehoslovacă, cu toate că 
reprezenta 54 la sută din 
venitul național, se gă- 
Isea în mîinile grupărilor 
monopoliste străine și au
tohtone. In consecință de 
beneficiile rezultate profi
tau 0 rriînâ de exploata
tori iar talentatul popor 
cehoslovac rămînea doar 
furnizorul multor produse 
renumite pentru care de 
fapt era remunerat cu un 
salariu minim. Situația se 
agravează după invadarea 
țării de Germania fascistă. 
Naziștii au jefuit între
prinderile industriale, au 
orientat producția pentru 
deservirea mașinii de 
război liitlerist. L.a sfirșitnl 
războiului producția in
dustrială ajunsese să re
prezinte doar 50 la sută 
față de nivelul atins înain
te de război.

După eliberare, poporul 
cehoslovac, sub conduce
rea Partidului Comunist a 
pășit pe drumul unor tran
sformări radical ’. Accen
tul principal s-a pus pe 
dezvoltarea cu precădere

(Continuare în pag. 2.a)

Siderurgiștii obțin noi succese
Adăugînd succeselor obținute de la începutul 

anului și pe cele ce și-au propus să le realizeze de 
la 1 Mai pină în ziua deschiderii Congresului 
partidului, siderurgiștii hunedoreni s-au angajat să 
realizeze planul pe semestrul 1 din acest an cu 14 
zile mai devreme. Pentru realizarea acestui succes 
în fiecare secție se desfășoară acum o însuflețită 
întrecere. In primele 7 zile din luna mai toate 
secțiile și-au întrecut sarcinile de plan. Cocsarii au 
produs 231 tone cocs; furnaliștii 551 tone fontă; 
oțelării aproape 1.300 tone oțel; laminatorii — 932 
tone laminate, peste sare irile de plan.

SECflA INOVATORILOR
Aproape 50 de inovatori își desfășoară activi

tatea creatoare la noua oțelărie a combinatului din 
Hunedoara. Ei și-au propus ca în cinstea Congre
sului partidului să rezolve 40 de teme de inovații. 
Din acestea 19 au și fost aplicate ; 3 sînt în curs 
de aplicare, iar 18 în studiu la cabinetul tehnic, 
din care pînă la 20 iunie se vor mai aplica încă 
9 inovații. Cele 6 grupe de inovatori, conduse de 
către cei mai destoinici comuniști, au merite deo
sebite. Grupa nr. 6, de pildă, condusă de ingine
rul Kraft Natan, este autoarea inovației cu privire 
Ia modificarea parametrilor de ardere pentru pulve
rizarea păcurei în cuptoare, inovație, care aduce a- 
nual o economie de 3 milioane lei și a celei cu 
privire la reducerea greutăț i podurilor de turnare 
prin înlocuirea lor cu carcase de oțel zidite, cu o 
eficacitate economică anu ală de 3.400.000 lei.

platforma 
Martin a

> Zilnic pe
£ noii oțelării
> combinatului siderurgic
> hunedorean se desfășoa-
ș ră aceeași muncă tita-
> nică de a livra patriei
r oțel mult, bun și ieftin
> Fiecare oțelar, fie el in-
£ giner sau simplu topitor,
> își dăruiește conștient,
> cu pasiune, întreaga ca-
£ pacitate pentru realiza-
> rea acestui obiectiv. Ce-
> ea ce s-a realizat ieri,
> aici constituie un imbold
* pentru a se produce mal
> mult azi, iar rezultatele
£ zilei prezente sînt pune-
> tul de plecare pentru
> obținerea unora și mai
> concludente miine. Acesta
ș este unul din secretele
> succeselor obținute de oțe-
> lari în lupta lor de plă-
> mădire a acestui metal
>. prețios, care reprezintă
>' in ultima instanță baza
s dezvoltării industriei
> constructoare de mașini
> a patriei.
> Acum, la început de
> lună, celui care pășește
> pe platforma oțelăriei,
> munca ce se desfășoară
> aici i se pare obișnuită,

CU GÎNDUL LA CONGRES
la fel ca în orice peri
oadă antecedență. Pri
vind insă mai îndeaproa
pe lucrurile, fie la cup
torul 2 sau 3 (1 se gă
sește în reparație gene
rală') se observă ceva 
deosebit față de alte pe
rioade. Ajustarea se face 
mai repede, topitorul mi- 
nuiește lopata, atunci 
cînd este nevoie, cu o 
secundă mai repede ca 
înainte, macaragiștii în
carcă cuptoarele cu fier 
vechi și fontă cu multe 
minute mai repede, regi
mul termic este controlat 
și dirijat prompt în ra
port cu situația, maiștrii 
slnt prezenți cînd la un 
cuptor cînd la altul, dau 
îndrumări, supraveghea
ză topirea metalului, fun
cționarea cuptoarelor.

Explicația acestui seva 
deosebit poate fi ușor 
găsită. Ți-o pot da o- 
țelarii de la cuptorul 2, 
cuptor fruntaș pe oțelă
rie, cei de la 3 sau 1.

— Se apropie Congre

sul al Ill-lea al P.M.R. 
In consecință noi ne 
străduim să întimpinăm 
acest însemnat eveni
ment din viața partidu
lui și poporului nostru 
cu un succes deosebit • 
elaborarea a 9.500 tone 
oțel și realizarea a 
1.500.000 lei economii 
peste plan în perioada 
1 Mai — 20 iunie — 
e răspunsul unanim al 
oțelarilor.

Cum s-au 
ceste cifre ce 
un adevărat 
noii oțelării?
concluziile unei temeini
ce analize a posibilități
lor tehnico-materiale și 
rezultatul voinței oțelari
lor de a închina celui 
mai iubit conducător, 
partidului, un dar preți
os, rodul muncii lor e- 
roice. In fruntea luptei 
pentru realizarea cuvîn- 
tului dat sînt ca întot
deauna, comuniștii. Pen
tru sublinierea acestei 
afirmații e suficient să 

născut a- 
reprezintă 
record al 
Ele sînt

amintim doar citeoa ci
fre care reprezintă oțe
lul dat de ei peste plan 
în prima zi după luarea 
angajamentului. Astfel 

pe graficul afișat, in drep
tul numelor șefilor de e- 
chipă comuniști găsim 
cifre concludente : T. 
Karamalis, 181,6 la su
tă; Brinzei M. 180,9 la 
sută; Tlrpescu M. 114,7 
la sută; Marian A. 
(echipa este condusă ac
tualmente ae unarui 
Stingă D.) 169,6 la su
tă. Șirul de nume și 
cifre ar putea fi conti
nuat pină la ultima e- 
chipă, pentru că în rub
rica fiecăreia sînt înscri
se cifre ce indică în
semnate depășiri de 
plan.

Dar cifra ce reprezin
tă economiile cum va fi 

realizată ? Iată răspunsul 
maistrului Călțun V.:

—: La baza realizării 
cifrei de 1.500.000 lei 

stă economisirea materia
lului — de la fero-aliaje 

pină la dolomită, a fon
tei, reducerea consumu
lui de energie electrică, 
economisirea materialu

lui refractar, lungirea vie
ții utilajului de turnare 
etc. Și pe lingă aceasta 
mai trebuie spus că fo
losind aproape aceeași 
cantitate de păcură, e- 
nergie electrică, aer, 
apă etc. producem mult 
mai mult oțel. Pe fieca
re tonă de oțel elabora
tă cantitățile amintite 
sînt cu 20—30 la șuii 
mai mici față de plani
ficat.

Realizarea angajamen
tului luat are așadar 
baze solide: voință, ho- 
tărire și entuziasm pe 
de o parte, condiții teh
nico-materiale pe de 
altă parte. Cu gindul la 
Congresul partidului fie
care oțelar își pune a- 
cum în practică toate 
cunoștințele șl pricepe
rea, tot efortul pentru ca 
atunci, in ziua cînd el 
își va deschide lucrările, 
oțelării să poată raporta 
că și-au îndeplinit cu cin
ste angajamentul.



Sărbătoarea poporului 
cehoslovac

M O I IE
Fiecare colțișor cil destinația lui

(Urinare din pag. l-a)

a industriei grele. Indus
tria a fost naționalizată, 
și dezvoltata progresiv. 
Aceastâ dezvoltare poate 
fi oglindită concludent M- 
cînd o simplă comparație 
între nivelul atins la ter
minarea războiului și cel 
de astăzi. In 1945 indus- 
I: ia reprezenta doar 54 la 
sulă din venitul național; 
astazi ea reprezintă aproa
pe 70 la siită. Aceste cifre 
indică prin ele înșile sal
tul uriaș înfăptuit de Ce
hoslovacia socialistă î-n 
domeniul industrializării 
Dacă în 1937 se produceau 
4,1 miliarde kWh de ener
gie electrică astăzi în Ce
hoslovacia se produc 21,9 
miliarde, se extrag 79,5 
milioane tone cărbune față 
de 34 milioane în 1937 și 
se produc 6,1 milioane to
ne oțel față de 2,3 
milioane tone. Cea mai 
importantă ramură a in
dustriei o constituie cons
trucția de mașini și în 
special de mașini grele. 
Raportat pe cap de locui
tor pe plan mondial, vo
lumul producției industriei 

----------------------- - ♦♦

Vedere de ansamblu de la uzina cocso-chimică.

constructoare de mașini 
cehoslovace ocupă locul al 
IV-!ea în lume.

Paralel cu dezvoltarea 
industrială a crescut și 
nivelul de viață al oame
nilor muncii. Astăzi la fie
care 7 locuitori există o 
mașină de spălat rufe, la 
20 de locuitori o motoci
cletă, la 4 locuitori un i- 
parat de radio, la 36 de 
locuitori un televizor etc. 
In ceea ce privește consu
mul alimentar pe cap de 
locuitor R. Cehoslovacă a 
întrecut unele din cele mai 
dezvoltate țări apusene ca 
I'.-anța, Belgia, R.F. Ger 
mană și altele, iar la con
sumul de încălțăminte ocu
pă primul loc îii lume.

In cei 15 ani care s-au 
scurs de la eliberare, Ce
hoslovacia și-a cîștigat un 
Joc de frunte pe arena in
ternațională și alături de 
Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste promo
vează consecvent o poli
tică de pace.

Poporul romîij urează 
poporului cehoslovac, cu 
prilejul sărbătoririi sale, 
noi succese în opera de 
construire a socialismului.

Noua hală, de pregă tire a fierului vechi de la O.S.M. 1.

Din activitatea femeilor
Gu cîtva timp in urmă 

a avut loc conferința pen
tru alegerea comitetului 
orășenesc al femeilor, în 
cadrul căreia a fost bine 
apreciată activitatea pe tă- 
rîm obștesc a femeilor din 
Hunedoara. De atunci și 
pîiiă astăzi se poate vor
bi cu certitudine despre 
aspectele deosebite pe ca
re le-au luat aceste activi
tăți. Iată cîteva din ele :

Circumscripția nr. 98 se 
găsește undeva la margi
nea orașului, în cartierul 
Ceangăi. Locuiesc aici 
multe familii de muncitori 
sau funcționari din între
prinderile orașului nostru. 
In această circumscripție 
gospodinele au o frumoa
să activitate pe țărîm ob
ștesc. Mobilizate de comi
sia de femei a cărei pre
ședintă este tovarășa Se- 
vastița Maria ele au co
lectat fier vechi. Pe tonul 
eliberat zilele acestea de 
I.C.M. o cifră precizează : 
2720 kg.

In luna aprilie a anului 
1958 — se va consemna 
poate eîndva în vreo cro
nică — cea dintîi lovitură 
de tîrnăcop vestea începe- 
rea lucrărilor în cvartalul 

poștei noi. Pe dealul Chi- 
zid străjuia semeț un o- 
raș nou, ftnăr. Aici, la 
poșta nouă, constructorii 
vedeau de pe atunci vii
toarele blocuri de locuin
țe, magazine, străzi și 
(cine știe?) flori. Au tre
cut de atunci abia 2 ani, 
Oamenilor care locuiesc a- 
cum în acest cvartal nu 
li se. mai pare nimic neo
bișnuit. Totul este cît se 
poate de firesc. E firească 
deci și activitatea obșteas
că a multora dintre gos
podinele de aici : 3.450 kg 
fier vechi strîns și predat 
la I.C.M. ; 161 femei an 
lucrat 3.250 ore de muncă 
voluntară pentru înfrumu
sețarea cartierului nou. 
Și-ți este mai mare dragul 
să te bucuri — în plin 
șantier ■— de prospețimea 
ierbii, de gingășia florilor. 
Victoria Vîntu, Domnica 
Tuțu, Victoria Stiopu, Ma
ria Î mi, Sîrbu Elena... aii 
ar ajunge spațiul pentru a 
consemna aici pe fiecare 
din femeile care au folosit 
multe clipe de răgaz pen
tru a-și înfrumuseța stra
da al cărei nume există 
deocamdată doar în pla
nul de sistematizare. Chiar 
de n-ai vrea, cifrele aces

tea — economia realizată 
este de 7.250 Ici - - se 
împletesc cu flori, cu ne
număratele flori ce cresc, 
azi pe străzile și in par
curile Hunedoarei.

☆
Pentru a lacc din copiii 

noștri oameni de nădejde, 
folositori societății, în 
școală, în organizațiile 
u.T.M. și de pionieri, a- 
casă, ei sînt înconjur.iți cu 
dragoste și atenție. Elena 
Foro esie mamă a d'o co
pii. ppulru ei și pentru co
piii vr-, inilor di: blocul 71 
ea a organizat Inimoase și 
atractive după-amieze de 
basm însoțite de proiecții 
ctncmatogralice.

A
Un alt aspect al muncii 

femeilor îl constituie par
ticiparea lor la cursurile 
de îndrumare, la care sînt 
predate lecții pe teme va
riate. In acest an, în su
burbiile Zlaști și Boș unde 
cursurile s-au încheiat de 
curînd, au fost înmînate 
diplome unui număr de 45 
țărănci muncitoare. In o- 
raș cursurile de îndrumare 
la care iau parte multe 
gospodine își continuă ac
tivitatea pînă la 1 iunie.

Proiectanții care ati con
ceput clădirea în forma 
■de „1“ din O.M. în care 
se afl<î magazinele Ali
mentara nr. 11, Textim .; i 
Articole, de ihenaj, de bu
nă seamă că au cunoscut 
de la început destinația 
noii construcții. Dovadă, 
la parter -clădirea a fost 
prevăzută cu vitrine spa
țioase, corespunzătoare 
magazinelor -moderne. Mai 
departe constructorii au 
respectat proiectul și, în 
continuare, unii lucrători 
din comerțul socialist fo
losesc vitrinele conform 
destinației. Spunem „unii” 
pentru că lîîai sînt cîțiva

O farsă
. .Recent, la o consfătu

ire organizată la clubul 
nou unul din vorbitori 
i-a făcut o farsă fotore
porterului nostru. Credem 
că nu greșim dacă o fa
cem cunoscută atît citito
rilor dar mai ales secției 
de gospodărire a sfatului 
popular orășenesc și or
ganelor de miliție. Pe 
scurt despre ce este vor
ba ?

In clipa in care fotore
porterul a încercat să-i 
facă un instantaneu vor
bitorul a refuzat. „Păs
trează clișeele — i-a spus 
el fotoreporterului — ai 
să ai nevoie de ele”. Și, 
mai tîrziuj spre sfîrșitul 
cuvîntului său, vorbitorul 
și-a argumentat zgîrcenia 
în materie de peliculă fo
tografică : „Cu clișeul e- 
conomisit fotografiați mai 
bine... caii care pasc în 
voie... lalelele din fața Cor- 
vinului".

Fotoreporterul a încer
cat să-și facă autocritica, 
chiar a doua zi, însă — 
din fericire pentru cai și 
pentru necugetații lor stă- 
pîni — n-a reușit să se 

— la magazinul Alimen
tara nr. 11 —• care nit 
cunosc (se vede) defini
ția vitrinei. In consecin
ță. spațioasele vitrine ale 
acestui magazin sînt bine 
înfundate, cu bucăți, de ti
fon (numai firma dezvă
luie existența magazinu
lui; iar in dosul lor . șint 
depozitate fel și fel de 
cutii, sticle, mături ele.

Ce părere au despre în
datoririle de serviciu, 
despre gustul estetic . ...și 
comerțul civilizat lucrăto
rii acestui magazin, al 
cărui „responsabil e Kraus 
loan?

la .locul ei
apropie de „nărăvașii” 
slobozi (de care arc o 
teamă greu de . descris) 
după cum mt s-a putut 
apropia nici de cornutele 
care pasc iarba și florile 
zonei verzi ce se întinde 
din dreptul Școlii medii 
și pînă sus la Spitalul de 
contagioși. De aceea 
autocritica fotoreporterii, 
nostru vine.. mai de la 
distanță, pe calea tiparu
lui.

Acum așteptăm și auto
critica (prin fapte) secției 
de. gospodărire a sfatului 
cît și a organelor de mili
ție care au toată compe
tența să-i trezească k 
realitate pe acei posesor 
de animale care nesoco 
tesc străduința locuitorilor 
din orașul nostru pentrt 
înfrumusețarea orașului.

Și mt există îndoială c; 
în această direcție poat 
și trebuie să contribui 
fiecare ’ htinedorcan c 
dragoste pentru frîis.ioi 
pentru orașul său, pși 
luare de atitudine Lată d 
acei ce ignorează aspiri 
țiile spre frumos ale mi 
rei majorități.

1. DANUȚIU

însușirea culturii de că
tre masele de oameni ai 
muncii este o cerință im
perioasă și o realitate a 
perioadei construcției so
cialiste. Indicația leninistă 
„Oinul societății socialiste 
este inainte de toate omul 
unei înalte culturi", este 
tradusă de fapt, ca o 
condiție de prim ordin a 
desăvîrșirii prefacerilor re
voluționare pe care le 
străbatem astăzi. Nimic nu 
este mai firesc și mai ca
racteristic decît muncito
rul, sau tehnicianul — 
tînăr sau vîrstnic — în 
librărie, cercetînd ultimile 
noutăți apărute, sau în 
sala de spectacole, asis- 
tînd la reprezentarea unei 
lucrări dramalice, ori au
diind un concert simfonie. 
Pretutindeni în patria 
noastră activează for
mații artistice amatoa
re alcătuite din oa
meni ai muncii, de la bri
găzi artistice de agitație 
pînă la formații corale 
mari, orchestre semi-sim- 
fonice și echipe de teatru.

Printre formațiile artis
tice valoroase ale orașu

lui nostru, cu bună activi
tate și care se bucură de 
încrederea spectatorilor, 
este și colectivul de teatru 
al combinatului siderur
gic. Acest ansamblu artis
tic are o existență care 
depășește un deceniu, dar 
abia în ultimii ani munca 
sa a căpătat un contur și 
un conținut mai precis, și 
începînd cu primăvara a- 
ceasta are o activitate 
mai bine organizată, fi
ind prima formație de tea
tru amator din țară cu 
stagiune se.ni-permanentă. 
Atragerea spre teatru a 
tovarășilor cu dragoste 
de muncă și talent care 
lucrează în secțiile uzinei 
sau jn alte locuri de mun
că s-a - făcut cu destulă 
consecvență. Fac parte 
din ansamblul de teatru 
tovarășii Drago Artur, a- 
preciat de oamenii muncii 
hunedereni pentru talentul 
său dramatic, pus în va
loare în fiecare rol, cît si 
pentru modul cum își în
țelege această muncă, 
tehnicianul Gheorghe Do- 
roftei, Maria Stoica, res
ponsabila comitetului de

Teatrul muncitoresc al siderurgiștilor 
și problemele sale actuale

redacție al stației de radio
amplificare a combina
tului, Valeria Munteanu, 
mecanicul Gheorghe Za- 
voianu, lăcătușul Filip 
Constantin, normatorul 
Eugen Tarhon, laboranta 
Aurelia Cîzu și mulți alți 
artiști amatori, care s-au 
dedicat acestei activități 
cu entuziasm și pasiune. 
Instructorul ansamblului 
de teatru al C.S.H., tova
rășul Pavel Crișan, și-a 
cîștigat merite însemnate 
prin statornicia sa în mun
că, prin competența sa ar
tistică, ale cărei rezultate 
sînt spectacolele de fru
mos nivel prezentate în 
anii din urmă.

In afară de activitatea 
în orașul nostru, colecti
vul teatrului muncitoresc 
al siderurgiștilor desfășoa
ră o susținută acțiune de 
culturalizare prin numeroa
sele turnee în centrele 

din regiune, sau orașele a- 
pi opiate și în satele chiar 
foarte depărtate : Ghelar, 
Călan, Simeria, Deva, 
Brad, Gurasada Teliuc, 
Tîmpa, Ilia, Dobra, Ce- 
rișor etc. De la deschide
rea stagiunii (septembrie 
1959) și piuă astăzi au 
fost date 72 de reprezen
tații, dintre care 46 nu
mai în acest an. Multe mii 
de oameni ai muncii au 
participat la spectacolele 
teatrului hunedorean și au 
adus cuvinte de mulțumire 
colectivului acestuia pen
tru bogatul mesaj artistic 
transmis cu fiecare lucra
re dramatică interpretată.

In prezent — după re
centa premieră cu „Ceta
tea de toc” — teatrul 
muncitoresc al C.S.H. va 
începe pregătirea unei 
noi lucrări dramatice și în 
cinstea Congresului parti
dului va monta un frag

ment din piesa „Anii ne
gri" de Aurel Baranga și 
Nicolae Moraru.

Dar dacă peste mulți 
ani, cineva, aruncîndu-și 
ochii pe o monografie ar 
căuta să a le dezlegarea 
întrebării care erau preo
cupările oamenilor mun
cii din Hunedoara anilor 
1958—1960, ce probleme 
îi frămîntau, ce teme dez- 
băteau piesele pe care co
lectivul de teatru le re
prezenta s-ar afla în mare 
cumpănă. Fiindcă, studi
ind repertoriul de astăzi 
al teatrului observăm lip
sa — cu o singură excep
ție — a pieselor cu teme 
contemporane, în care să 
apară omul nou construc
tor al socialismului. Nici 
un fel de argument nu 
poate susține poziția pe 
care se situează în pre
zent comitetul de între
prindere al O.S.H, Și Con

ducerea artistică a teatru
lui. Nimeni nu poate o- 
biecta împotriva impor
tanței și valorii unor 
„Take, Ianke și Cadîr", 
„Bolnavul închipuit", „Dr. 
în filozofie", dar preocu
parea exclusivă pentru 
comedia clasică, de suc
ces garantat, sărăcește 
teatrul de elementul săli 
determinant, îl înlătură 
de la aproape orice fei 
de discuție privitoare la 
sensul și datoria primor
dială a artei realist-socia- 
listă : reflectarea transfor
mărilor revoluționare ale 
acestei epoci, înfățișarea 
oamenilor înaintați care 
luptă pentru nobila cauză 
a construirii societății so
cialiste, a comuniștilor.

Deci repertoriul fiind 
pioblema de bază a mun
cii de teatru,- profilul a- 
cestuia îi conturează con
ținutul activității sale, în- 
tr-o perioadă dată. Insă 
din repertoriul teatrului 
nostru muncitoresc lipsesc 
acele lucrări dramatice 
contemporane care să a- 
ducă pe scenă aspecte ale 
munch pe care Geo Bog- 

za o numea într-un ârtic 
recent „muncă de recoi 
siderare a demnității om 
nești' să înfățișeze efo 
tul eroic ai clasei noast 
muncitoare, condus < 
partid, procesul transfc 
mării conștiințelor, al de 
cătușării energiilor ere 
toare ale maselor de o 
meni ai muncii. Or, p 
se cu astfel de teme 
lipsesc.

Poate că n-ar fi I 
s>tă de importanță ide 
înființării pe lîngă teati 
siderurgiștilor a unui c< 
sTfiu artistic restrîns Ci 
să hotărască asupra p 
blemelor legate de acti 
tatea sa și în primul ri 
asupra repertoriului, 
astfel de consiliu, d< 
forma! există, este nece 
să dovedească mai mt 
orientare în muncă.

De asemenea, ar tre 
reluată acțiunea de îm 
nătățire a măestriei ca< 
lor artistice amatoare, 
nele lecții teoretice de ‘ 

M. ENES 
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Vfafa de partid

On rodnic schimb de experiență
Zilele trecute, a avut 

loc instruirea lunara a se
cretarilor organizațiilor de 
bază din orașul nostru. 
IJin inițiativa comitetului 
orășenesc de partid, spre 
deosebire de -celelalte șe-' 
dirtțe de , instruiri,- dc data 
asta au fost ascultate cî
tevâ referate ale Ttnor se- - 
crctari .de organizații-de': . 
baziSro riiti ’îndelungata 
experiență, cai-e ău- relatat 
despre diverse laturi ale 
nahicii de partid.

Cu șviif interes au fost . . 
ascTiltate'și- apoi dezbătu
te 'referatele .' tovarășilor 
[■ctcscai .Dumitrii,-'N.eiiman 
Tilierin, fipeah Iosif care an 
secs in evidența- multiple- - i|R- [țe âct'vitate și îndeo- 
le metode în 'nîitricâ de 
cteștere și educare â mdc 
soi membrilor de partid 
și rolul deosebit al munci: 
politice în realizarea săr
urilor'economice.

Datorită unei susținute 
munci organizajorice și 
politice numeroase ‘colecti
ve- de muncă din secți

■ combinatului, - ale 
i..j.S;H:-uliii și din alte în- 
ticprinderi ale Orașului -au 
rciișit să obțină-’ succese ■ 
deosebite, să raporteze în 
cinstea zilei de 1 Mai 
realizarea și chiar depăși
rea angajamentelor luate'

A fost deosebit de a- 
preciată preocuparea unor 
birouri ale organizațiilor 
de.bază ca cele de la blu- 
i'.iiiig,' laminorul G50, oțe- 
lai'ia nouă, gruptîl înfre- 
țînFre și montaj I.C.S.H. 
și. altele care au studiat 
și aplicat . numeroase me
tode ii.oi. cum ar fi: orga- 
iȚz.area „Tribunei agitato- 
ruTijih , (panou care repre 
zinfă cele mâi semnifica
tive probleme ale secției), 
graficul calendaristic rcu 
J -»'jte acțiunile mai impor
tante' ale organizației d- 
baza de partid, U.T.M. și 
sindicat-, constituirea gru
pelor, de-inovatori pe locuri 
de muncă .în frunte cu-un 
jnembr-u de,„partid, organi
zarea, unor ședințe opera
tive de. 5-10 minute după 
•fiecare- -schimb, întocmirea 
caietului de sarcini' etc.

Participanții la acest 
schimb de experiență au 
arătat și uncie lipsuri care 
mai dăinuie în munca u- 
i;or organizații de bază 

jau. îăcirt.■ propuneri concre
te pentru remedierea lor.

In . concluzie, tovarășul 
Iacob Lădislau secretar al 
comitetului - orășenesc de 
partid,-. după ce a arătat 
că majoritatea organizați
ilor de bază se caracteri
zează, ca fiind mai matu
re, 'ocupîndu-se cu compc- 

'tența de cele mai impor
tanțe sarcini politice și e- 
cononi’ee — rezultate o- 
gtindite prin succesele în
registrate în toate domeni.

va
a-

to-

seb'i în, procesul de pro-’ 
diiclie — a făcut cîtevâ 
recomandări privind acti
vitatea de vitor.
Recomandări privitoare la 
sarcinile actuale în mun
ca de propagandă și agi
tație a făcut și tovarășul 
Frankfurt Tiberiu secretar 
r.l comitetului orășenesc d: 
partid.

In centrul atenției 
trebui' să stea și de 
cum înainte, a arătat 
varășul Iacob, primirea în 
partid a celor mai destoi
nici oameni ai muncii și 
îndeosebi a elementului 
muncitor direct productiv. 
De asemenea, organizați 
lie de bază vor trebui să 
cea o deosebită .atenție e- 
ducării noilor membrii, și 
candidați de partid. Or 
ganizația de bază -nu tre
buie să' uite de particula
ritățile muncii cu candida
ți! de partid și anume că 
ei nu sînt suficient de for
mați politicește și că toc
mai din această, cauză da
toria lor este de a se o- 
cupa în mod permanent 
și diferențiat de educarea 
hr.

Primirea candidaților în 
rîndurile membrilor de 
partid nil trebuie să fie 
un act formal. Biroul or
ganizației de. .bază .cît și 
adunarea generală trebuie 
•s'î stabilească pentru .fie
care candidat în parte da

.——---- —

O fapta lăudabilă
Spre sfîrșitul lunii tre cute, intr-o zi ploioasă, in 

triajul vechi al: combinatului siderurgic se rupse- 
seră doi slilpi de telegraf cil ode 20 fire blanc, In-.

..cru ,cc a jăcut .cp șase, cirpuite să se întrerupă 
complet.. In urma.acestei întimplări, se născuse pe
ricolul ca- aprovizionarea secțiilor direct productive 
din combinai și evacuar ea produselor finife să tiu

. șc' poațăp face o buiță perioadă de timp conform 
periuțelori' ■ ■ ■'

• ■ Pentru ca (lin cauză întreruperii convorbirilor 
să. nu se 'producă perturbări în procesul de pro-

| ducție al combinatului, conducerea atelierului de 
telefoane'dl direcției tranș porturi a făcui un apel 
Călduros către toți electri denii și ceilalți oameni ai

1 atelierului! Acestei chemări i-au răspuns cupromp- 
■ titudinc, în primul rind, comuniștii al căror exem- 
' glii i-au urmat și alți mu ncilori,. Astfel, timp, de 5 
i.ore, comuniștii Mdțeescu Ivan, Bokoș Arpad, Buh,uși 
' Tiberiu ■ și Seprodin Francisc, utemiștii Bilea loan, 
vȚicău! Dumitru și Miloșan loan, au înfruntat cu cu- 
graj capriciile.' naturii, plan tind noi slilpi și stabilind
* în șcuri timp toate legăturile telefonice.
ș Așeniene fapte, lăuda bile se înfăptuiesc in ora-
[ șui nostru în mai. fiecare zi. Intr-un fel sau altul,-
> ele exprimă adincul patrie tlșm și înalta conștiință a

> oamenilor pe care partidul nostru i-a crescut și edu- 
\ x cai tntr-un spirit noii, '^ munist.

c i merită sau nu sa devi
nă, membru de partid, iar 
pentru cei din categoria 
I-a cu rezultate . bune în 
iiiii: ca sa le reducă ‘sla- 
giul dc candidat.

O atenție deosebită — a 
:.ratat vorbitorul — va 
trebui acordată -grupelor 
de partid, dar în primul 
lînd Înțelegerii importan
ței lor. Grupele de partid 
trebuie să constituie un, 
apitor real în munca or
ganizațiilor de bază în re
zolvarea problemelor ce Se 
ivesc, ele trebuie să in 
tei vină cu promptitudine 
pentru înlăturarea unor fe
nomene negative, să ia 
măsuri operative de extin
dere a metodelor și iniția
tivelor bune în muncă. 
Caupele de partid trebuie 
să urmărească zi de ,zt, 
f. iul cum fiecare comu
nist se achită de sarcini
le încredințate, în lupta 
pentru înfăptuirea hotărî 
iilor partidului și guvernu
lui, a hotăririlor luate în 
cadrul adunărilor generale. 
Muncind astfel, numeroas-: 
l.psuri și îndeosebi acte 
cc indisciplină c.a: întîr- 
zîcri și absențe de la ser 
v’ciit, lipsa de grijă 
dc utilaje și mașini, sla
ba răspundere pentru 
lifatea produselor și alte
le vor putea fi. mai tișo; 
remediate.

Pentru întreaga munci 
de partid și rezolvarea 
sarcinilor economice u î 
real ajutor îl poate acor
dă activul fără de pârtia. 
Pentru aceasta este nec. 
sar ca birourile organiza
țiilor de bază să consul
te aceste active, să le ar. 
treneze. în studiul diferite
lor probleme, sa le invite 
cît mai deș la adimăr'.'c 
ceschise unde se dezbat 
probleme de producte.

Ținînd cont de metode- 
bune expuse atit m re

feratele prezentate cît și în 
discuțiile purtate este ne- 

■ ces-ar ca toate organizați
ile de bază să-și îmbună
tățească necontenit stilul 
1< r de muncă, să întîmpi- 
nc cel de-al III-lea Con
gres al. P.M.R., eveniment 

” Jc seamă în viața parti
dului și a întregului po- 
per cu noi . succese în 
rrunea de partid și în 
producție.

față

ca-

(Urmare din pag. l-a)

Alături de Armata So
vietică o contribuție în
semnată la lupta împotri
va fascismului a adus-o 
și Armata Romînă. Cele 
15 divizii romînești au 
participai la 16 mari ope
rații, 367 lupte, au elibe
rat 3.831 localități printre 
care 53 de orașe, au cap
turat 103.214 prizonieri. In 
bătăliile pentru eliberarea 
patriei, pe pămînțul Un
gariei
trupele romîne au înscris 
pagini de glorie, au adus 
jertfe ce i 
cartea de 
tifasciste.
spirit de 
roism în 
poporul nostru a răspuns 
chemării partidului: „To-

și Cehoslovaciei,

rămîn înscrise în 
; aur a luptei an- 

Dînd dovadă de 
sacrificiu, de e- 

i tot acest timp

SĂRBĂTORIREA ZILEI PRESEI
COMUNISTE

In depă-a-oaza zilei dc 
-1 mai a.c., Comitetul oră
șenesc P.M.R. Hunedoara 
a organizat în sala mică 
a clubului nou din O.M. 
o adunare festivă închina
tă zilei presei comuniste.

La. adunare au partici
pat reprezentanți ai Radio- 

televiziunii Romîne, nume
roși corespondenți volun
tari și colaboratori ai ra
diodifuziunii și ziarului 
Uzina noastră, membri ai 

. colectivelor gazetelor de 
, perete și ai posturilor 
U.T.M. de control din în- 

. treprinderi și instituții, ci
titori. In prima parte a 
acestei adunări, tovarășul 
Nagy Alexandru, redactor 
șef al ziarului „Uzina 
noastră" a prezentat un 
referat în legătură cu rolul 
presei comuniste în lupta

Concurs de poezii
In cinstea celui de-al 

Ill.lea Congres al P.M.R., 
C.C. al U.T.M. a inițiat 
un concurs de poezii pe 
țară cu tema: „Drumul glo
rias de luptă al partidu
lui pentru fericirea popo
rului". Pot participa tineri 
începători care vor trimi
te lucrările pînă la 15 
mai pe adresa C.C. al 
U.T.M. Cele mai bune 
realizări vor - fi premiate.

Intrecere între 
purtătorii de insignă

Tinerii purtători ai in
signei „Prietenii, cărții" 
pot participa la un con
curs organizat pentru ei 
în cinstea Congresului 
partidului. Ei vor povesti 
în scris conținutul unei 
cărți din lista de lucrări

Două sărbători scumpe poporului nostru

Ziua independenței de stat a Romîniei și ziua Victoriei
tul pentru front, totul peni- 
tru victorie". Eroismul, ab
negația ostașilor și celor 
din spatele frontului a 
veau temeiuri noi. Popo
rul nostru își cîștigase în 
luptă o adevărată indepen- 
ilen.ă. Cită diferență între 
independența din 1877 cu
cerită tot prin sacrificiul 
poporului și cea obținută 
în urma celui de-ai doilea 
război mandial ! După 
is/i înoepenaența țarii 
a fost vîndută trusturilor 
străine ; acum indepen
dența are o bază reală : 
pe plan intern puterea oa
menilor muncii stăpîni pe 
bogățiile țării, iar pe plan 
extern apartenența la sis- 

pentru' pace, democrație 
\.i socialism, și cu. activi
tatea desfășurată de zia- 
nd nostru pentru infăp- 
te.irca hotărîrilOr elabora
te de partid și guvern. A- 
poi, a vorbit tovarășul 
Văsile Poalelimgi, redac
tor șef ai Radiodiftizhrriii

-și televiziunii Romîne,- 
’despre dezvoltarea radio- 
Televiziunii și despre iute-' 
Te aspecte ale acestei ac
tivități. 

I.tiînd cuvîntul pe mar
ginea eelor expuse, nume
roși participant! la adu
narea festivă ău arătat

■ felul cum ziarul și radio- 
televiziunca au reușit să 
cuprindă și-să trateze u- 
nele probleme economice, 
culturale, sportive etc. 
din viața oamenilor mun
cii din orașul Hunedoara.
—-------» 4 » ♦-— -------- —

Acțiuni de tineret în cinstea Congresului
obligatorii, provizorii, sau 
la alegere, reconjaiidîndu- 
se să fie alese acele lu
crări care să .oglindească 
lupta /comuniștilor/pentru 
transformarea revoluționă- 

■ ră a patriei noastre. Parti
cipanții vor Ii împărțiți în 
trei grupe. Comisiile con
cursului „Iubiți cartea" 
din întreprinderi și insti
tuții pun la dispoziția ce- 
Ier care doresc toate amă
nuntele de organizare ale 
acestei întreceri. "'

al
cu

Concurs 
culturai-sportiv

In acest ân C.C. 
U.T.M. și U.C.F.S., 
.sprijinul c.c.d., organi
zează în cinstea celui de
al I/I-lea Congres, dl'par
tidului și în întimpinarea 
zilei de 23 August „Festi
valul cultaral-spprtiv . al

temui mondial socialist t 
care promovează consec
vent o politică de pace, 
de neamestec în afacerile 
interne ale altor stats.

Stăpîn pe bogățiile sa
le poporul nostru, sub 
conducerea partidului, 
construiește acum o socie
tate nouă, socialistă. Pes
te tot se ridică noi cons
trucții, crește continuu ni
velul de trai. Și toate a- 
cestea se datoresc ajuto
rului Uniunii Sovietice, 
colaborării și întrajutoră
rii frățești între toate ță
rile socialiste. ,

Pacea, dobindită cu atț- 
tea sacrificii, este bunul 
cel mâi de preț al omeni-.

Totodată, unii dintre vor
bitori, cura ar fi, tova
rășii Zamoniiă Mihai, 
profesorul Iorgovan Con
stantin, Munteanu ' loan, 
Bdkoș Arpad, Brudiu Du
mitru, Andriiț vMireea Ș' 
Burtică Ioan, au făcu' 
c serie de propuneri car', ' 
aplicate în viața, vor duce 
la îmbunătățirea activii; - . 
ții. radioteleviz.iunii și zia-

Tui Uzina noastră.
In încheierea adunării 

festive, tovarășul Fran
kfurt Tiberiu, secretar p 
comitetului orășenesc de 
partid, a. subliniat succe
sele pe care Te a obținut,, 
ziarul „Uzina noastră" în . 
ultima 'perioadă de timp - 
și sarcinile de viitor ce* 
stau în fața colectivului miiig, vorbind la adunarea 
redacțional- In același festivă închinată presei. 
timp, vorbitorul a chemat 
corespondenții și colabo
ratorii ziarului să sprijine 
mai îndeaproape activita
tea' acestuia 'prin trimite- . 
rea de mai, multe materia
le legate îndeosebi de în
trecerea ce. se desfășoară 
cu însuflețire în cinstea 
celui'de-al III-leâ Congres 
al partidului nostru.

tincrctu'ui“. Acesi concurs 
cuilural-sportiv va trebui 
șa -'. constituie pentru or
ganizațiile de bază _ ale 

■ U.T'.Âi. și asociațiile spor
tive . un prilej de intensifi
care a activității cultural- 
arlisttcV și sportive a ti
neretului, de antrenare și 
mobilizare â maselor de ti
neri în cadrul formațiilor 
artistice și sportive, de îm
bogățire a repertoriilor tu
turor formațiilor artistice j 
existente', cit și de consti
tuire de noi formații.

Concursul se. va defâșu- 
ra pînă la nivelul raioane
lor și va cuprinde echipele 
cultural-artistice și sporti
ve din întreprinderi, insti
tuții, școli și sate. El se 
va defășura pe etape' și 
se- va încheia prin'faza 
raională în zilele de 20— 
24' august a.c.

rii. Pentru apărarea ei 
luptă consecvent întregul 
lagăr socialist in frunte 
cu Uniunea Sovietică. Și 
ce poate fi mai concludent 
în acest sens decît efortu
rile continui ale statului 
sovietic pentru ca pacea 
să stăpînească pătnîntul. 
Propunerile de dezarmare 
generală și totală, întâl
nirile lui N.S. Hrușciov 
cu diferiți oameni de stai 
occidentali, convocarea 
conferinței la nivel înalt 
toate sînt rodul politicii 
pașnice, constructive a 
Uniunii Sovietice, a lagă
rului socialist, pentru ca 
războiul să fie exclus din 
viața omenirii, l
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Tovarășul Munteanu 
loan, de ia laminorul blu-

ȘARJA 
PIONIERILOR

De curînd la oțelăria 
Martin rir. 2 din combina
tul siderurgic Hunedoara a 
fost elaborată la cuptorul 
nr. 2 o șarjă rapidă cu 
numărul 3.751. Aceasta 
este o șarjă deosebită pe 
care oțelarii au denumit-o 
„șarja pionierilor", oțelul 
fiind produs cu fierul vechi 
strîns de elevii școlii de 7 
ani nr. 1 din orașul Hu
nedoara. La elaborarea 
șarjei au fost prezeiîți 34 
de pionieri fruntași la 
învățătură care apoi s-au 
întîlnit cu Eroul 
Socialiste Tripșa 
care le-a vorbit 
munca oțelarilor.

Muncii
Ștefan 
despre

INFORMAȚIE
Comitetul U.C.F.S. din 

orașul nostru organi
zează un concurs de tir 
interasociații. Concursul va 
avea loc duminică 15 mai 
la poligonul Chizid. La 
concurs s-au înscris pînă 
acum asociațiile sportive 
Constructorul, Voința, Ști
ința, Șantierul și clubul 
Corvinul. Concursul este 
organizat în cinstea celui 
de-al treilea Congres al 
partidului nostru.

Astăzi sărbătorind ziua 
independenței de stat a 
Romîniei și ziua victoriei, 
poporul nostru cinstește 
memoria celor căzuți pe 
cîmpurile de luptă, a e- 
roilor clasei muncitoare 
care și-au jertfit viate 

. pentru ca patria să n< 
fie liberă, independentă ș 
prosperă. El va purta veș 
nic în inimi recunoștinț; 
marelui popor sovietic 
eliberatorul și sprijinitorii 
nostru. Unit în jurul pat 
tidului întregul nostru pc 
por luptă azi pentru deși 
vîrșirea construcției socii 

jliste, pentru o viață mi 
bună și alături de Unii 
nea Sovietică și celelal 
țări ale lagărului si 
cialist își aduce contrib 
ția la instaurarea un 
păci trainice în lume.



Duminica SPORTIVA
Fotbal ' LaSibici VICT ORBE

d e
A.S.A

mare pre 
Corvinul 0—2 (0—1)

t
Cind centralista de ser

viciu ne-a dat legătura cu 
Sibiul și colaboratorul 
nostru Trifan Pompiliu 
confirma victoria echipei 
noastre cu 2—0, un mare 
număr de spectatori, care 
așteptau la redacție rezul
tatul, au respirat ușurați...

Victoria echipei noastre 
este pe deplin meritată. In 
primele 15 minata de joc 
în care echipa gazdă ma
nifestă o ușoară superiori
tate', jucătorii Corvinului 
se acomodează cu terenul 
care din cauza ploii era 
aiunecos și încep să-și des
fășoare jocul după tactica 
dinainte stabitită. După 
cîteva ocazii în minutul 43 
se înscrie primul gol: Pop 
centrează în careul de 16 
metri Zapis atent in
terceptează balonul ș'i în
scrie stabilind scorul ia 
pauză: 1—0 pentru Cor
vinul.

In repriza a doua jo
cul aparține echipei noas
tre. După 30 de minute 
timp în care hunedorenii 
au desfășurat un joc bun 
se înscrie și al doilea gol. 
Oprea centrează în fața 
porții adverse portarul E- 
remia vrea să rețină ba
lonul însă îl scapă înain
te șl Pop, care urmărise 
faza, șutează de aproape: 
2—0. După acest punct 
jocul s-a mai echilibrat, 
ivnoete eempe practtcina un 
fotbal de calitate care a 
ulăcut spectatorilor.

Echipa noastră a jucat 
în următoarea formație: 
Niculescu I — Niculescu 
II, Nacu, Coiciu — Balint

Tătaru — Pop, Anton, Za- 
pis, Radu, Oprea. S-au e- 
oidențiat jucătorii Nicules- 
cu II, Nacu, Pop și Zapis 
(în repriza a ll-a). Jocul 
a fost arbitrat de V. Măi- 
cănescu — București.

Victoria nu este întim- 
piatoare, Echipa noastra 
a plecat la Sibiu hotărîtă 
să cîștige întîlnirea cu 
.4.S./1. Exprimind voința 
întregului colectiv, Zapis. 
căpitanul echipei și maes
trul sportului Balint, au 
declarat in ziarul nostru 
de joi, că echipa va ciști-, 
ga. l-aptele au dovedit că 
intr-adevăr in deplasare e- 
chipa noastră joacă mai 
bine pentru că pe terenul 
lor adversarii noștri joacă 
deschis. In asemenea si-

un
com-
Cînd

de care dis-

puncte cuce- 
întăresc spe

două
Sibiu
miilor de simpati-

tuații se poate face 
joc frumos cu faze și 
binații interesante, 
se practică un joc deschis
echipa noastră poate să-și 
pună in valoare posibili
tățile tehnice 
pune.

Cele 
rite la 
ranțele
zanți. In această partidă 
jucătorii au dovedit că me
rită încrederea siderurgiști- 
lor și constructorilor hu
nedoreni și că ultimele 
două partide disputate la 
Hunedoara, cind compor
tarea jucătorilor n-a fost 
la 'înălțime, au însemnat o 
scădere de formă explica
bilă intr-o asemenea com

petiție grea.

Campionatul 
orășenesc

Campionatul orășenesc 
de fotbal a continuat ieri 
cu jocurile programate în 
etapa ll-a. Continuînd se
ria succeselor echipa 
Turnătoria a cîștigat de
tașat partida cu Construc
torul. Echipa turnătorilor 
din comtinat și-a consoli
dat poziția de fruntașă a- 
nunțîndu-se cea mai 
rioasă pretendentă la 
tigarea primului loc 
deci și la dreptul de
participa la barajul pen
tru a promova în cam
pionatul regional.

Cîteva rezultate tehni
ce înregistrate în etapa a 
II-a și etapa restantă ; 
Turnătoria — Constructo
rul 3—=0 ; Bluming — .Mu
reșul 3—0; Constructorul 
:— Bluming
Turnă.oria — 
5—0. Rezultatele 

omologate.

se- 
cîș- 

și 
a

0—L;
Mureșul

Noul stadion din orașul nostru rrdndrie a sportivilor hunedoreni 
timpul jocului inaugural de duminica trecută.
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CATEGORIA B P E S

CATEGORIA A
Dinamo Bacău 3—0 ; Stea-

1-2:
Pro-

Farul —

C.C.A 
gul roșu — Dinamo București 
Jiul — Rapid București 2—2; 
greșul — Știința Cluj 0—0 ; 
Minerul Lupeni 1 — 1.

Jocul U.T.A. — Petrolul 
desfășura la o dată ce va 
ulterior.

C.C.A.
Steagul
Farul

4. Dinamo
5. U.T.A.
6. Știința
7. Rapid
8 Dinamo
9. Petrolul

10. Progresul
11. Minerul
12. Jiul

fi
se va

anunțată

1
2.
3.

roșu

Bacău

Cluj

Buc

19
19
19
19
18
19
19
18
17
19
19

19

14 2
8
5
6
5
9
7
9
5
4
6

8
8
7 !
7
5 1
5 '
4
6
6
4 i

2 6

3
3
6
6
6
5
7
5
6
9
9

11

44:20
41:29
30:28
23:24
20:20
24:28
28:27
22:22
25:18
28:31
21:32
15:42

Categoria B
Seria l-a

Unirea Iași — Gloria Bistrița 2—2 ; 
C.F.R Pașcani — Prahova Ploiești 
3—2 ; C.S.M. Rădăuți — C.S.M.S. lași 
0—3 ; S.N.M, Constanța — Rulmentul 
Bîrlad (nu ni s-a transmis rezultatul) 
Foresta Fălticeni — Victoria Buzău 2— 
1 ; Știința București — Unirea Focșani 
1 — 1 ; Dinamo Galați — Dinamo Sucea
va 4—2.

1. C.S.M.S. Iași
2. Dinamo Galați

Știința Buc.
Dinamo Suc.
Prahova PI.
Unirea Iași

7. Rul. Bîrlad
Foresta Făli.
S.N.M. Const.
Gloria Bistrița
C.F.R. Pașcani 
Unirea Focșani 
Victoria Buzău 
C.S.M. Rădăuți

ti.
4
5.
6

8.
9.

10
11.
12.
13.
14.

19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
19
19
19
19

15 2
14 2
9 4
7 6

7
4
2
5
6
3
5
9
5
2

6
7
8
6
5
6
5
3
4
5

2
3
8
6
6

10
8
7
7
9
9
7

10
12

58:18 
46:20 
42:20 
27:27 
32:29 
23:24 
17:30 
23:31 
22:27 
22:24 
19:29 
22:37 
22:33 
19:46

32
30
22
20
19
18
18
17
16
15
15
15
13
12

viitoare:Etapa
Petrolul Ploiești — Steagul roșu 

Orașul Stalin; Dinamo Bacău — Mi
nerul Lupeni ; Dinamo București — 
Rapid București; Știința Cluj — 
U.T.A ; Progresul București — C.C.A. 
București; Jiul Petroșani — Farul Con
stanța.

Fălticeni ;
Pașcanii
Suceava™

Etapa viitoare
C.S.M.S. Iași — Foresta 

S.N.M. Constanța — C.F.R. 
C.S.M. Rădăuți — Dinamo
Unirea Focșani — Victoria Buzău ; Glo
ria Bistrița — Prahova Ploiești; Rul
mentul Bîrlad — Dinamo Galați; Știin
ța București — Unirea lași.

Mai multă
coinpo-In luna mai 

nenții secției de lupte a 
clubului sportiv corvi
nul au de susținut o se
rie de partide printre 
care și întâlnirile din fa
za regională și faza fi
nală a campionatului 
R.P.R. — juniori.

Participarea sportivilor 
hunedoreni la aceste 
competiții este pusă sub 
semnul întrebării Aceas
ta pentru că după demo
larea sălii de la vechiul 
stadion luptătorii nu

e U R T
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atenție secției de lupte

Seria ll-a
C.F.R Timișoara — Metalul Titani 

1—0; Metalul Tîrgovișfe — Dinamo 
Pitești 2—0; C.S.M. Reșița—Flacăra Mo
reni 5—0 ; Poiana Cîmpina — Știința 
Timișoara 2—1; Carpați Sinaia — C.S. 
Craiova 2—0 ; Dinamo Obor — Drube- 
ta Tr. Severin 2—1 Știința Craiova — 
Metalul Oțelul Roșu 1 — 1.

Seria lll-a
A.S.A. Sibiu — Corvinul Hunedoara 

0—2; G.S. Tîrgu Mureș — C.S.M. II 
Cluj 3—0; C.S. Oradea — Chimia Fă
găraș 3—1 ; G.S.M. I Cluj — Tractorul 
Or. Stalin 2—1; C.S.M. Baia Mare — 
Gaz Metan Mediaș 3—0 ; C.F.R. Arad 
— Recolta Cărei 2—0; Industria Sîr- 
mei Cîmpia Turzii — A.M.E.F.A. 2—1.

1. Știința Tim. 19 12 3 4 37:16 27 1. Corvinul Hun. 19 11 6 2 40:15 28
2. Dinamo Obor 19 11 2 6 32:26 24 2. C.S.M. B. M. 19 10 Q 3 41:18 26
3, C,F.R, Timișoara 19 8 5 6 31:18 21 3. G.S. Or. 19 9 4 6 30:25 22
4. Poiana Cîmp. 19 8 5 6 23:21 21 4. A.S.A. Sibiu 19 6 11 3 31:20 21
5. FI. Moreni 19 10 1 8 27:30 21 5. Ind. Sîrmei 19 6 8 5 31:26 20
6. Dinamo Pitești 19 8 4 7 27:32 20 6. A.M.E.F.A. PJ 8 4 7 19:21 20
7. Știin. Craiova 19 8 3 8 24:22 19 7. C.S.M I Cluj 19 9 1 9 28:24 19
8. Met. Tîrgoviște 19 8 2 9 34:33 18 8. Recolta Cărei 19 7 5 7 29:33 19
9. C.S,M. Reșița 19 7 3 9 36:31 17 9. Gaz Metan 19 5 7 7 22:31 17

10. Drub. Tr. Sev. 19 6 5 8 25:27 17 10. Tr. Or. Stalin 19 5 .6 8 21:29 16
il. Met. Titani 19 8 1 10 25:28 17 H. C.S.M. 11 Cluj 19 5 6 8 20:30 1612. C.S. Craiova 19 6 5 8 22:33 17 12 C.S. Tg. Mur. 19 7 2 10 18:36 16
13. Met. O. Roșu 19 5 4 10 25:29 14 (3. Chimia Făg. 19 6 2 11 24:32 14
14. Carpați Sinaia 19 5 3 11 23:34 13 14 C.F.R. Arad 19 4 4 11 15:27 12

Cea de-a 2l-a partidă 
dintre Botoinik și Tal 
contînd pentru titlul de 
campion mondial de șah 
s-a terminat remiză. Acu- 
mulind 12 puncte și ju
mătate, tinărul mare ma
estru Tal a ciștigat titlul 
de campion mondial. El 
a ciștigat 6 partide, a 
remizat 13 si a pierdut 
2.

&
La București în cadrul 

campionatelor universita
re de atletism atleta Ma
ria Diți a stabilit un nou 
record republican la pro
ba de aruncarea suliței 
cu un rezultat excelent: 
F4,33 m. Aceasta este li
na dintre cele mai bune 
performanțe din 
probei.

istoria

Etapa viitoare: Etapa
Știința Craiova — C.F.R. Timișoara ; 

Metalul Oțelul Roșu — Carpați Sinaia; 
Metalul Titani București — Dinamo 0- 
bor București ; Știința Timișoara — 
C.S.M. Reșița ; Flacăra Moreni — Dru. 
beta Turnu Severin; Dinamo Pitești — 
C.S. Craiova; Poiana Cimpma — .Me
talul Tîrgoviște.

viitoare:
C.S.M. I Cluj — C.S. Tîrgu Mureș ; 

C.S.M. Baia Mare — C.F.R. Arad ; 
Corvinul Hunedoara — Tractorul Ora
șul Stalin; A.M.E.F.A, — C,S,M, II 
Cluj; C,S. Oradea — A.S.A. Sibiu; 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii — Chi
mia Făgăraș; Gaz Metan Mediaș — 
Recolta Cărei.

Etapa a 6-a a
Păcii desfășurată

Katowice 
terminat
sprint a ciclisJ 
Adler (R.D.U.)

Cursei, 
ieri pe

CU
distanța
Lodz s-a 
victoria la 
rului Egon
înaintea unui pluton de 
alergători in care s-au 
clasat in ordine Eckstein 
{R.U.Ci.), Sa/țudin

((/./< ,d.5J, Claes (Bel
gia), uazaa (R.P. Po
lonă) etc. Alergătorul ro- 
mîn Ion Braharu a sosit 
la 36 secunde de cîști- 
gătorul etapei, urmat la 
alte cîteva secunde de 
Ion Stoica. După această 
etapă tricoul galben a 
fost îmbrăcat de câștigă
torul de ieri, Adler, ur
mat de fostul purtător, 
Hagen la un minut și 
Gazda (R.P. Polonă). Pe 
echipe conduc cicliștii din 
R.D. Germană, urmați de 
cei belgieni, polonezi și 
sovietici. Echipa R.P. Ro
mine este pe locul al 11- 
tea

Astăzi se aleargă eta
pa a 7-a pe distanța 
Lodz — Varșovia.

In turneul zonal de la 
Budapesta, șahistul romîn 
Cih. Mititelu a remizat în 
runda a 3-a cu Bilek (R. 
P. Ungară).

&
Sportiva romînă Mana 

Vicol s-a clasat în fina
la turneului internațional 
de floretă de la Como 
(Italia).

mai au unde să-și desfă
șoare antrenamentele. 
Faptul că n-au avut 
unde să-și continue pre
gătirile a dus la renun
țarea la unele partide 
așa cum s-a întîmplat și 
cu C.F.R. Timișoara. De 
asemeni la 29 mai lup
tătorii hunedoreni trebuie 
să se deplaseze la Tîrgu- 
Mureș pentru a susține 
întâlnirea revanșe cu e- 
chipa Voința din locali
tate.

Ce rezultate vor obți
ne, în cazul ci nd lup
tătorii hunedoreni vor 
participa la concursurile 
amintite î Or cîtă voin
ță ar avea sportivii ei 
nu vor putea obține re
zultate bune atâta timp

cît nu au unde să se 
antreneze.

Avînd in vedere faptul 
că pînă la întâlnirile ofi
ciale a mai rămas puțin 
timp se ‘mpun măsuri 
urgente pentru a asigura 
luptătorilor condiții de 
antrenament. Pentru că 
este în joc prestigiul 
sportivilor hunedoreni.

Clubul Corvinul trebu
ie să-și Îndrepte atenția 
și spre secția .Je lupa» - 
Este de datoria clubului 
să sprijine ți el asigi- 
re condițiile necesare 
pentru ca sportivii sec
ției de lupte , să 'C poa
tă pregăti în but» con» 
dijiuni, fapt va dure 
la îmb >nttă:!re.< rezul
tatelor obținute în com
petițiile la care aceștia 
participă.

—  .... »♦ ......... —

TEATRUL MUNCITORESC 
al SIDERURGIȘTILOR 

și problemele
(Urmare din pag. ll-a)

sale actuale

cialitate, seri de poezii, 
lecturi artistice cu public 
— de ce nu și cursuri săp- 
tămînale de dicție ? ar 
ajuta pe tinerii interpreți, 
mai ales, să-și perfecțio
neze „uneltele", să-și a- 
propie mai bine meșteșu
gul, să înțeleagă maî clar 
mecanismul muncii teatra
le, să respecte limba vor
bită, să facă un pas îna
inte spre desăvîrșirea vor
birii scenice.

Gomitetul de întreprinde
re al G.S.H. a arătat că 
înțelege să sprijine din 
toate puterile activitatea 
culturală de masă, prin 
urmare și echipa de tea
tru. De aceea credem că 
ar fi necesar ca unele 
probleme legate de înzes-

trarea materială a ansam
blului să fie rezolvate mai 
operativ, actorii să poată 
repeta mai mult timp în 
costume și decoruri, nu a- 
bia în ultimile două, trei 
zile, pentru a se familia
riza cu atmosfera, cadrul 
piesei. Nu încape îndoia
lă că activitatea artistică 
amatoare presupune multă 
stăruință și spirit de ab
negație, ea cere din par
tea colectivului respectiv 
timp și eforturi în plus, 
dar cunoscînd dragostea 
de muncă și talentul ar
tiștilor amatori ai combi
natului, cît și încrederea 
cu care sînt înconjurați 
și sprijinul acordat de cei 
în drept, succese și mai 
frumoase nu vor întîrzia 
să apară.
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