
Aspecte privind 
activitatea O.N.II.
Sala semicirculară de 

culoare albastru-auriu din 
zgîrie norul de pe East- 
River este martorul, gaz
da unui eveniment politic 
de însemnătate deosebită. 
De trei săptămîni sala 
mare a O.N.U. constituie 
arena de luptă între ideile 
păcii și ale „războiului 
rece“, acestea din urmă

Alegerile de partid — prilej 
de îmbunătățire a activității 

organizațiilor de bază
In prezent se desfășoa

ră adunările de dări de 
seamă și alegeri în orga
nizațiile de bază ale par
tidului. Adunările ce au 
loc dovedesc creșterea ma
turității politice a membri
lor de partid, dezvoltarea 
spiritului de combativitate 
în lupta pentru îndepli
nirea politicii partidului.

In ultimul an, activita-
i organizațiilor de par

tid s-a desfășurat în condi
țiile unor evenimente de 
mare însemnălaie. Prin
tre acestea, un loc cen
tral il ocupă cel de-al 
lll-lea Congres al parti
dului, care a făcut o am
plă analiză a întregii 
munci de partid în perioa
da dintre cele două con
grese și a trasat măre
țele sarcini ale desăvîrșirii 
construcției socialismului 
în țara noastră.

In asemenea condiții, 
este firesc ca adunările 
de dări de seamă și ale- 
l?eri să se desfășoare sub 
pminul examinării sub 
toate aspectele a felului

cum se îndeplinesc sarci
nile celui de-al lll-iea 
Congres al partidului, atît 
în domeniul economic, cit 
și în ce privește întărirea 
muncii de partid, a dez
voltării democrației inter
ne de partid și a întăririi 
necontenite a unității no
durilor partidului.

Pregătind cu mult simț 
de răspundere adunările 
de dări de seamă și ale
geri în organizațiile de 
bază ale partidului, comu
niștii trebuie să asigure 
o profundă analiză activi
tății depuse de organul de 
conducere și de organiza
ția de partid respectivă 
pentru îndeplinirea sarci
nilor ce le revin din ho- 
tărîrile partidului și gu
vernului, ca pe baza con
cluziilor reieșite să poată 
stabili cele mai corespun
zătoare măsuri, menite să 
ducă la îmbunătățirea 
muncii de partid, econo
mice și culturale.

Dările de seamă tre- 

(Continuare în pag. 3-a)

Tinerii din orașul Hunedoara s-au întîlnit zilele trecute cu tovarășul 
Pius Kovacs, vechi luptător din ilegalitate.

IN FOTO: Tovarășul Pius Kovacs la întîlnirea cu tineretul hunedo- 
rean care s-a ținut în sala teatrului nou.

Citiți amănunte în pagina a Ill-a,

Ședință operativă

I S-a încheiat un
• schimb. începe altul. E
* 7 octombrie ora 7. In 

sala de ședințe a vechii
( oțelării Martin se intil- 
I nesc inginerii, maiștrii 
I și tehnicienii să discute 
i problemele curente ale 
i muncii lor, să vadă cum 
1 se pot rezolva mai re- 
1 pede și mai bine sarci

nile pe care le au de 
t îndeplinit. Se dau expli- 
I cații amănunțite și se
I cere răspuns unor intre- 
i bări. E o ședință ope- 
i, rativă, scurtă și nece- 
1. sară.

■■ Pină la 7 octombrie 
4 ora 7 dimineața, oțelă-
II ria veche a realizat 189 
i tone oțel peste planul 
J lunar de producție.

) Angajament: 6 zile

pompe și corpul princi
pal al O.S.M. li, unde 
se instalează o conduc
tă de 700 mm. pentru 
recuperarea apei de ră
cire a cuptoarelor. Bri
gada e angajată in 'în
trecerea pe profesii cu 
instalatorii conduși de 
tovarășul Țurcan Mihai 
și cu cei ee lucrează

acesta trece aproape ne
observat. Cuptorul 1 
tocmai a dat șarjă, la 
2 continuă alinarea, 3 
e in reparație capitală 
și la 4 — proaspăt in
trat in frontul muncii— 
șarja e pe șjirșite.

Totuși ciștigul oțelu
rilor in septembrie poa
te fi și el un criteriu

din Simeria.
pentru că prin străda
niile turei de 
in frunte cu impiegatul 
de mișcare Luca Vladi
mir, Stoenescu Viorel, 
supraveghetor de în
cărcare și Nist or Lo-
ghin acar, au expediai 
peste programul normal

Aceasta

serviciu

cu altfel de unelte in 
miini — tîtnăcoape și 
lopeți — decit cele obiș
nuite. Ei au venit în a- 
ceasta zi la lucru cu un 
ceas mai devreme șt au 
muncit voluntar la să
patul șanțului pentru 
introducerea conductei 
de apă potabilă racor
dată la conducta orașu
lui. Printre cei harnici 
se numără și Opreau 
loan, Mogoșan Constan
tin, Chira Elena, Ftincu 
Constantin.

respinse și condamnat^.de 
popoare. Cei 20 de șefi de 
guverne prezenți la lucră
rile sesiunii au făcut cu
noscut lumii întregi — în 
mod direct sau indirect — 
în cuvîntul lor, gîndiirile 
și năzuințele celor peste 
900 milioane de oameni 
pe care le reprezintă.

Sala mare (2.138 locuri) 
a devenit neîncăpătoare în 
ziua de 23 septembrie în 
care tovarășul N. S. Hruș- 
ciov conducătorul delega
ției Uniunii Sovietice și-a 
rostit cuvîntarea. In a- 
ceastă zi de sfîrșit de 
septembrie ati fost rostite 
cuvinte epocale. Propune
rea sovietică de a crea o 
lume fără arme, fără co
lonii, a fost primită cu 
căldură de popoarele lu
mii și aprobată rînd pe 
rînd in cuvîntările șefilor 
de delegații din țările so
cialiste și ale altor dele
gații prezente la sesiunea 
O.N.U.

Aplicarea în viață a 
propunerilor de dezarmare 
generală și totală ar face 
ca numai după 48 de luni 
omenirea sa fie ferită 
pentru totdeauna de posi
bilitatea izbucnirii unui 
nou război mondial, ar 
face, după cum sublinia 
tovarășul N. S. Hrușciov 
„să lăsăm urmașilor, fiilor 
noștri o amintire bună 
despre vremurile noastre".

Văzind că le fuge tere
nul de sub picioare, une
le țări capitaliste în frun
te cu S.U.A. încearcă să 
torpileze lucrările sesiunii 
O.N.U. sub mușamaua 
străvezie de ajtfel a ma- 
șinațiunilor, răstălmăcind 
în acest scop în fel și chip 
prevederile Chartei O.N.U.

Pentru a întări presti
giul O.N.U. conducătorii 
țărilor socialiste în cuvîn
tul lor au făcut nume
roase propuneri printre 
care amintim: O.N.U. să 
devină cn adevărat o or
ganizație internațională ; 
în cazul în care S.U.A. 
nu pot asigura condițiuiu

optime de lucru delega
țiilor participante la lucră
rile O.N.U. sediul acesteia 
să fie mutat într-o țară 
neutră ; deoarece în pre
zent pe arena internațio
nală sînt conturate 3 for
țe principale: țările socia
liste, capitaliste și neutre 
și acestea nu sînt repre
zentate în organele 
O.N.U., să se treacă în 
consecință la stabilirea de 
măsuri privind structura 
organizatorică a O.N.U.

O.N.U. c„ organizație 
internațională a fost crea
tă la Conferința de la 
San-Francisco (S.U.A.) în 
iunie 1945 pe bază de a- 
sociere liber consimțită a 
unor state suverane. Char- 
ta a fost semnată la con- 
sffiuirea O.N.U. de repre
zentanții a 50 de țări, 
fină la deschiderea celei 
de-a XV-a sesiuni, numă
rul statelor membre a 
crescut la 82, iar de la 
20 septembrie a. c. O.N.U. 
este reprezentată prin a- 
proape 100 țări.

Printre principalele or
gane ale O.N.U. se numă
ră Adunarea Generală care 
este alcătuită din repre
zentanții statelor membre. 
Adunarea Generală se în
trunește în sesiuni anuale 
unde ea este împuternicită 
să primească noi membri, 
să dezbată orice fel de 
problemă cu dreptul de a 
face recomandări membri
lor și organelor O.N.U. 
Pentru perioada sesiunilor 
sînt create un comitet ge
neral ,și șase comitete 
principale pe probleme po
litice, economice, sociale 
etc. (în ultimul timp func
ționează 7 comitete).

In ce privește comitetul 
general el are menirea de 
a formula ordinea de zi 
a sesiunii precum și de a 
face propuneri ca problema 
x sau y unde să fie dis
cutată. Datorită poziției

A. ISTVAN
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Tradiționala sărbătoare 
a Marii prietenii

mai de vreme
La șantierul 1 insta

lații l.C.S.H. maiștrii 
împart lucrul pentru a- 
ceastă zi. Citeva minu
te după ora 7 brigada 
condusă de tovarășul 
Cornea Ioan care îndru- 
mează munca a 15 su
dori și instalatori își 
începe activitatea, Punc
tul lor de lucru pentru 
astăzi e tunelul de legă
tură între stația de

In primul rînd:

la lotul 2 din brigăzile 
tovarășilor Ciri b'ran- 
cisc și Mihăilă Gheor- 
ghe.

Termenul pentru lu
crarea pe care brigada 
tovarășului Cornea o e- 
fectuează
octombrie. Dar instala
torii sini 
predea conducta pentru 
probă cu 6 zile mai 
devreme.

astăzi e 26

hotărîți să
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de apreciere a activită
ții. Iată: Orelt Paul, 
prim-topitor, 1.890 lei, 
Marian Axente, prim- 
topitor, 1.950 lei, Dră- 
ghin loan, prim-topitor, 
1.690 lei, Dorin Gheor- 
ghe, macaragiu, 1.400 
lei, Cical Constantin, 
turnător, 1.640 lei.
E ora 7 și munca oțe-
larilor continuă.

salvarea unei vieți

Și salariile sînt 
un criteriu

Vă mulțumim!

S-au împărțit fișele 
de salariu pentru luna 
trecută. Pe platforma o- 
țelăriei noi amănuntul

Ceferiștii stației Hu
nedoara au început ziua 
de 7 octombrie cu mul
țumiri pe care le-au 
primit prin firul de te
legraf de la colegii lor

10 vagoane goale nece
sare încărcării și expe
dierii sfeclei de zahăr, 
adusă cu o zi înainte 
de colectiviști in stația 
Simeria.

La 7 octombrie, 
nul de persoane 
cu plecarea . la 
729, avea atașate
vagoane mai mult. Pen
tru acestea ceferiștii din 
Simeria le-au spus ce
lor din Hunedoara: 
„Vă mulțumim /".

Dis-de-dimineață...

tre-
2.184 
orele

10

Pe muncitorii fabricii 
de pline ora 7 i-a găsii

Sofia S. este soția u- 
nui muncitor din corn- Ș
binat. In urma unei \
nașteri grele ea a sufe- ,i
rit o puternică hemora- \
gie, care i-a pus viața 
in pericol. Cu dragoste r
și atenție medicii de la (
maternitate i-au dat )
toate îngrijirile necesare ?
șz astfel viața unui om (
a fost salvată. )

In această dimineață ?
Sofiei i s-a făcut o 
nouă transfuzie de sin- 
ge. Curind își va recă- J 
păta puterile, se vă in- ( 
toarce la copiii ei. S

Sărbătorirea în fiecare 
an între 7 octombrie și 7 
noiembrie a Lunii priete
niei romîno-sovietice a de
venit de mult o tradiție, 
care prilejuiește organiza
rea unor numeroase mani
festări cultural-artistice 
menite să contribuie într o 
măsură tot mai mare la 
adincirea relațiilor de 
prietenie între poporul ro- 
mîn și popoarele sovie
tice.

Rădăcinile acestei prie
tenii trebuie căutate de-a 
lungul istoriei cînd lupta 
comună împotriva asupri
rii a unit și cimentat fră
ția dintre popoarele noa
stre, cu prețul sîngelui 
vărsat pe cîmipul de luptă.

Victoria marelui Octom
brie a fost salutată cu 
bucurie și de către oame
nii muncii din Romînia. 
încă de pe atunci au luat 
ființă organizații ce spri
jineau prietenia cu tînărul 
stat sovietic. Astfel la a- 
sociația „Amicii U.R.S.S." 
au aderat oameni aparți- 
nînd celor mai diferite ca
tegorii sociale, iar din 
„Societatea pentru întreți

nerea raporturilor culturale 
. dintre Romînia și Uniunea 

Sovietică" au făcut parte 
intelectuali de seamă din 
țara noastră.

Poporul roraîn a urmă
rit cu dragoste de-a lun
gul anilor succesele do- 
bîndite de oamenii sovie
tici pe drumul construirii 
socialismului și comunis
mului, și nu va uita nici- 
cînd că eliberarea sa de 
sub jugul fascist o dato
rează glorioasei armate 
sovietice.

Și astăzi oamenii mun
cii din țara noastră urmă
resc cu emoție și bucurie 
fiecare nouă victorie a po
porului sovietic, și pe fie
care din ele o socotesc 
un nou pas spre întărirea 
lagărului păcii și socialis
mului în fruntea căruia se 
află Uniunea Sovietică.

Tradiționala sărbătoare 
a Marii prietenii va prile
jui și în acest an o nouă 
manifestare a caldei și 
trainicei prietenii frățești 
pe care o nutrește între
gul nostru popor față de 
Uniunea Sovietică,



Colțurile roșii să devină cu adevărat 

factori de seamă în sprijinirea producției

Preocupări pentru 
popularizarea cărții tehnice

Nemijleeit 
în sprijinul 
produejiei

Despre activitatea colțu
rilor roșii de la oțelăria 
nouă de la secția l-a și 
a Il-a furnale se poate 
afirma că vine nemijlocit 
in sprijinul producției. La 
colțurile roșii ale secțiilor 
menționate a existat o 
permanentă preocupare 
pentru extinderea continuă 
a întrecerii pe profesii. 
Această preocupare se 
face simțită cu atît mai 
mult cu cit roadele în
trecerii au fost mai bo
gate. Iată spre exemplu 
la O.S.M. II unde crite
riile acestei întreceri au 
fost larg dezbătute la col
țul roșu, s-au luat an
gajamente importante care 
au fost îndeplinite cu suc
ces.

Antrenați în întrecerea 
pe profesii, topitorii, tur
nătorii, macaragiii ca și 
cei din hala de pregătire 
au făcut ca planul pe lu
na septembrie să fie de
pășit cu 543 tone. Evident 
că asemenea succese nu 
sînt de loc întîmplătoare, 
ci se datoresc și unei 
înalte calificări, unei 
munci avîntate, grijii de 
a insufla fiecăruia răs
punderea pen’ru munca 
Ce o înfăptuiește.

Conferințele tehnice (un 
exemplu: „Praful de re- 
tasură și antire’.asură ca 
mijloc de îmbunătățire a 
calității oțelului calmat" 
conferențiar inginer I- 
Vănciuc Ion) ca și nume
roasele abonamente la re
vistele de specialitate au 
contribuit în bună măsură 
la obținerea unor aseme
nea indici. Discutarea de 
două ori pe săptămîtiă a 
Uilor referate tehnice poa
te fi socotită și ea între 
părțile pozitive ale acti
vității colțului roșu de la 
O S.M. îî. Lucruri bune, 
Intru totul asemănătoaie,

Mărind tirajul
tjnul din seria noilor 

obiective industriale con
struite în ultimii cîțiva 
ani în cadrul combinatu
lui, este și fabrica de var, 
înzestrată cu agregate 
moderne. Colectivul aces
tei unități, care este for
mat aproape numai din 
tineri, se străduiește ne
contenit să asigure cup
toarelor Martin cantități 
suficiente de var, necesar 
producției de oțel,

Preocupîndu-se tot mai 
mult de mărirea produc
ției și productivității 
tnuncii, calcinatorii au a- 
dapiat niște site la insta
lația de încărcare. Prin 
cernere, materialele ce nu 
pot fi folosite în cuptoare 
Se elimină, rămînînd nu
mai calcarul la granula» 
ția corespunzătoare de 50- 
150 mm. Ca urmare, tira
jul cuptoarelor a crescut 
acum cu. cîte 3 curse in- 
ffrp oră în loc de două. 
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In combinatul siderurgic Hunedoara au fost amenajate și iși desfășoară 
1 activitatea un număr de 33 colțuri roșii. Ele au luat ființă aht în secțiile 

de bază ale uzinei precum și în secțiile auxiliare. Majoritatea comitetelor 
sindicale din secții au vădit preocupare pentru organizarea la colțurile 

' roșii a unor activități menite să vină efectiv in sprijinul îndeplinirii sard- 
' nilor de plan, a descoperirii și folosirii resurselor interne, a realizării de e- 
■ conomii, a îmbunătățirii continuie a calității. Propaganda, tehnică realizată 
' prin mijlocirea conferințelor ținute de ingineri și tehnicieni și răspindirea 

largă a cărții și publicațiilor tehnice de specialitate au avut foloase de 
’ necontestat.

Dar în munca pe care trebuie să o desfășoare colțurile roșii mai există 
, lipsuri ce se cer a fi grabnic înlăturate. Iată cîteva

se pot spune și despre 
munca colțurilor roșii de 
la ce'.e două secții de lur- 
nale.

In miezul 
problemelor

La laminorul 
mm. nu există 
roșu amenajat 
cerințelor unei --------
secții. In schimb, brigada 
artistică de agitație — 
care se numără printre 
Cele mai bune din combi
nat — are o frumoasă 
activitate. Laudele cit si 
criticile aduse multora din 
secție și-au dovedit pe
deplin eficiența.

Cu cîtva timp în urmă 
la laminorul de 800 se 
făcea risipă de unsoare. 
Criticați cu asprime în- 
tf-unul din programele 
brigăzii, conducerea sec
ției și mecanicul șef s-au 
preocupat de realizarea u- 
nei instalații pen’ru un
gerea intermitentă a a- 
gregateior, datorită căreia 
se obțin anual economii 
de 300.000 lei. Trei din
tre programele brigăzii au 
tratat exclusiv problema 
îmbunătățirii Calității la
minatelor

Situîndu-se în 
problemelor brigada artis
tică de agitație 
dintre interesantele și a- 
tractivele forme ds acti
vitate ale Colțului roșu — 
și-a adus o prețioasă 
contribuție Ia îndeplinirea 
sârCinildr puse în fața co
lectivului de laminatori.

de 800 
un colț 
conform 

asemenea

miezul
»•

una

cuptoarelor...
Astfel, în lune septembrie 
a acestui an, muncitorii 
de aici au reușit să pro
ducă peste sarcina plani
ficată 200 tone de var, pe 
care l-a trimis oțelăriilor 
din combinat.

Succesul obținut, este 
un rezultat concret al 
muncii întregului colectiv 
din care fac parte tova
rășii Șfiket Eugen, Truș- 
că Gheofghe, Corodi Sil
vestru, Dobreanu loan și 
alții, Cafe în prezent ur
mează cu regularitate 
cursul de ridicare a califi
cării profesionale, deschis 
fccent la locul de muncă.

Merită a fi spuse cî
teva cuvinte și despre spi
ritul gospodăresc al calci- 
r.atorilof. Ei au Construit 
prin mutică patriotică o 
sală cu mese șl un ate» 
lied mecanic de întreți
nere cu materiale prove
nite din resurse interne,

roșii din fiecare sec-

în cursul lunii sep

Munca cu cartea 
la coiful roșu

O formă nouă de răs
pîndire largă a cărții în 
rîndul siderurgicilor hu- 
nedoreni o constituie stan
durile organizate la colțu
rile 
ție. Deși au fost înfiin
țate abia de curînd, nu
mai
tembrie cele 21 de stan
duri existente în combi
nat au ridicat cărți în 
valoare de aproape 19.000 
lei din care au și fost 
decontați la Librăria noa
stră cca. 9.000 lei.

Recenziile, prezentările, 
vitrinele cu cărți de la 
colțurile roșii au folosit 
unei largi popularizări a 
cărții în rîndul muncitori
lor din combinat. Numai 
la oțetăria nouă s-au dai 
muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor cărți în va
loare de peste 3.000 
lei,

de

Numai atîf?
a-La C.T.E. II a fost 

menajat încă din anul 
1950 un colț roșu. Activi
tatea culturală de aici a 
cunoscut perioade de în
florire cărora le-au urmat 
„zile de repaus". In tot 
acest an la colțul roșu de 
ia C.T.E. II. (responsa
bilă Ioga Elena) nu au

Audițiile muzicale de la club

oIn orașul nostru se desfășoară în prezent 
bogată și multilaterală activitate culturală, în care 
sint antrenați un mare număr de oameni ai muncii

Artiștii amatori din secția greacă de pe lîngă 
clubul muncitoresc „Sidefurgistul® s-au prezentat 
recent la urt concurs care a avut loc în sala clubu
lui din O.M.

ÎN FOTO: Orchestra de balalaici și o scenă din 
piesa prezentată,

constatări ■

fost organizate decît 2 
conferințe și 2 expuneri pe 
teme de specialitate, mun
ca colțului roșu rezumîn- 
du-se la găzduirea unui 
curs de calificare. Respon
sabilul cultural al comite
tului sindical de secție, 
tov. Moraru Virgil, nu s-a 
ocupat de îndrumarea și 
organizarea unei activități 
culturale care să se des
fășoare cu regularitate. 
Oare activitatea colțului 
roșu trebuie să se rezume 
numai la a.ît ?

col- 
încă- 
putea 

din 
și U-

La secția mecanică 
țul roșu are o sală 
pătoare unde s-ar 
organiza activități 
cele mai interesante 
tile. Tovarășii de aici se 
plîng însă că nu au po
sibilitatea s-o facă deoa
rece sala colțului roșu 
este zilnic ocupată cu di
ferite școli de calificare. 
Motivarea, în acest fel, a 
lipsei de activitate pare la 
prima vedere justificată, 
dar nu mai poate fi jus
tificată nicidecum lipsa de 
preocupare a tovarășilor 
din comitetul sindical din 
secție care nici pînă acum 
nu s-au hotărît să facă 
intervenții e necesare pen
tru a obține mutarea uno
ra dintre cursurile de ca

lificare în altă parte, ast
fel ca măcar două zile pe 
săptămînă sala colțului 
roșu să fie folosită și de 
muncitorii secției meca
nice.

are

in
și

să prezinte la colțul 
programe strîns Ie
de problemele esen- 

ale producției, ale 
respective, 

și 
din

Concluzii
Activitatea multor col

țuri roșii din combinat nu 
are cursivitate, se desfă
șoară sporadic și adesea 
este lăsată la voia întîm- 
plării. Mai sînt colțuri ro
șii care se folosesc doar 
la „zile mari", întreaga 
lor muncă constînd în a 
fi foiosi.e ca localuri 
pentru școlile de califica
re. De această superficia- 
li'.ale a muncii se fac vi- 
novați în primul rînd to
varășii din comisia muncii 
culturale de masă din co
mitetul sindicatului al 
C S.H. care nu s-au inte
resat în suficientă măsu
ră de activitatea ce 
loc la Colțurile roșii.

Esle bine știut rolul 
semnat pe care poate 
trebuie să-l îndeplinească 
colțurile roșii din secții. 
Este necesar ca ele să 
devină cu adevărat cen
tre de răspîndire a noilor 
cunoștințe, de educare a 
oamenilor muncii în spiri
tul unei con inuie întăriri 
a disciplinei socialiste, de 
răspîndire a experienței 
înaintate. Trebuie căutate 
forme noi de activitate a 
lor astfel ca să se asigu
re o largă participare a 
colectivelor de muncitori. 
Brigăzile artistice de agi
tație 
foști 
gate 
țiale 
muncii secției

Comitelui de partid 
comitetul sindical 
C.S.H. au datoria să ia 
tcate măsurile necesare ca 
munca cuttural-artistică și 
propaganda tehnică prin 
intermediul colțurilor ro
șii să vină direct și efica
ce în sprijinul producției, 
al descoperirii și folosirii 
raționale a rezervelor in
terne, ca și al educării co
muniste a oamenilor mun
cii.

Tovarășul Chițoiu Con
stantin este controlor teh
nic la secția I-a furnale, 
cunoscut de tovarășii săi 
de muncă ca unul dintre 
cei mai activi tineri în 
munca de popularizare a 
cărții tehnice. El se preo
cupă în mod deosebit de 
recomandarea cărților și 
revistelor de specialitate, 
tovarășilor mai tineri. De 
altfel aceasta este una 
din sarcinile încredințate 
de biroul organizației de 
partid. In cadrul proble
melor ridicate de activi
tatea practică nu scapă 
prilejul să indice tovară
șilor de muncă o carte 
sau o revistă sosită de 
curînd în biblioteca sec
ției.

Este privit cu simpatie 
de tovarășii din Jur pen
tru că în munca de popu
larizare și răspîndire a 
cărții tehnice, el însuși es
te unul dintre cititorii ac
tivi.

Mijloacele folosite in 
recomandarea literaturii 
de specialitate sînt deose
bite : discuțiile tovără
șești folosite sînt deosebi: 
de rodnice, reușind să tre
zească în rîndul tinerilor, 
interesul pentru literatura 
tehnică. In adunările or
ganizației U.T.M., în cons
fătuirile de producție, el 
indică întotdeauna o car
te cu probleme noi ridi
cate de tehnica modernă. 
O altă formă folosită este

/\ Tovarășul Negrea 
Pafaschiv — cuptoare in
dustriale. Pentru a lămuri 
unele probleme pe care 
le-ați consemnat în scri
sorile trimise ziarului nos
tru, vă rugăm să treceți 
pe la redacție.

Lazăr Cornel. Cele 
relatate în scrisoarea a- 
dresată ziarului nostru 
an fost aduse la cunoș

Pentru iubitorii muzicii 
simfonice din orașul Hu
nedoara, a devenit un ol i- 
cei ca în fiece vineri 
seara ia orele 19 să se 
întîlnească în sala de lec

și aceea a întocmirii și 
prezentării unor scurte 
referate în fața controlori
lor tehnici cu aspecte ale 
activității profesionale i- 
lustrate în literatură etc.

Preocuparea tovarășului 
Chițoiu pentru populariza
rea cărților și revistelor 
tehnice nu s-a limitat 
strict la problemele de 
furnale, acolo unde lu
crează el. împreună cu 
tovarășul Popa loan, se
cretarul organizației de 
partid, a fost organizată 
expunerea unor referate 
asupra diferitelor cărți in
teresante și la grupa de 
control de la oțelării. Re
feratul prezentat de can
didatul de par.id Roman 
Glieorghe, maistru la Con
trolul tehnic la secția o- 
țelăria electrică, expus. m 
fața a 79 de tineri a stîr- 
nit un viu interes pentru 
sludierea literaturii tehni
ce. Pentru controlorii ce 
lucrează la oțelarii în re
ferat s-au indicat și cîtcva 
cărți de specialitate. „Oțe- 
larul la cuptoarele Mat 
fin", „Gazele din cuptoa
rele Martin", „Tehnologia 
oțelului" și altele.

Ca urmare a unor ast
fel de preocupări numărul 
cititorilor la biblioteca 
tehnică a secției a crescut 
și ceea ce e deosebit de. 
important, este faptul că 
activitatea lor profesională 
are un rezultat calitativ 
mult mai bun.

tința organelor în drept, 
Scrieți-ne și despre alte 
nereguli pe care le cons
tatați în cadrul orașului 
nostru.
/\ Tovarășul S. Chiri- 

că. Faptele pe care le 
semnalați în coresponden
ța intitulată „O unitate 
model" nu corespund în
tocmai realității. De aceea 
scrisoarea nu a putut fi 
publicată.

tură a clubului din O.M.- 
Vineri 7 octombrie, s-a 
audiat simfonia lll-a „E» 
roica" și concertul In rd 
major pentru vioară și or» 
chestră de Beethoven.



STIMULATIVĂ
Ilotărîrea Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn și a Consiliului de Miniștri cu 
privire la pregătirea și promovarea cadrelor teh- 
nico-economice și îmbunăiățirea salarizării lor a 
fost primită în combinatul siderurgic Hunedoara cu 
însuflețire. Ea stimulează promovarea cadrelor teh- 
r.ico-inginerești in vederea creșterii nivelului tehnic 
și organizatoric, al producției, obținerea unei pro
ducții de calitaîe superioară și cu maximum de 
eficacitate economică.

Potrivit acestei hotăriri, 1.033 ingineri, tehni
cieni șb cadre economice din C.S.H. primesc acum 
un spor de salariu de peste 300.000 lei lunar, ceea 
ce reprezintă o creștere medie a salariului tarifar 
al acestor categorii de salariați cu cca. 18 la sută.

--------------------«4--------------------

! nou succes al constructorilor

Ne scriu Gorespondențiivoluntari Întîlnire cu un vechi

din I.C.S.H. 
nouă victo-obținut o

în muncă. Ei au tar
at un nou cuptor de 
fus dolomitâ pe care 
i predat zilele trecute 
ibinatului. Odată cu 
asta ei au mai pus în 
;{ie o stație de conca-

„GOSPODARII"
Maistrul Balaj Nicolae 

la secția cuptoare in- 
strtale C.S.H. a /ost 
licitat să repare citeva 
pace ale cuptoarelor 
irtci de la laminorul de 
9 milimetri. A răspuns 
estei chemări împreună 

oamenii lui cu bucuria 
ișnuită. Nu mică t-a 
;t insă mirarea atunci 
id s-a văzut pus in in- 
rcătură, că trebuie să 
treze la numai 2 metri 
marginea extremă a u- 

ia din cuptoarele a- 
ici, la care temperatura

ită se menține la
1.000 grade. Acolo

trebuit să demoleze bol-

Citiți 
și 

răspîndifi
ZIARUL 

„UZINA
NOASTRĂ"

sare și una de pompe. 
Prin intrarea în funcție a 
noilor instala,ii va spori 
producția de dolomitâ sin
tetizată cu o granulație 
de 7—25 mm., necesară 
tunei aprovizionări a cup
toarelor Martin din cadrul 
oțelăriilor din combinat.

ta veche, pe același loc 
să zidească pe cea nouă. 
Cu toi greul șamolorii nu 
s-au lăsat. Au iiizidu una, 
două și tot acolo inzidesc 
și celelalte capace. Asta 
nu pentru că șamotorilor 
le-ar place să se încăl
zească întreaga zi lingă 
cuptor, (ei se încălzesc 
muncind), ci pentru că in 
jurul cuptoarelor n-au gă
sit un alt loc mai... po
trivit. Acolo peste molozul 
„depozitat", mormane de 
cărămidă, care nu mai au 
nici o întrebuințare, sint 
ncvoiți oamenii să repare 
capacele. Peste citeva ca
pace defecte, lăsate cu 
macaralele la voia intim- 
plării, peste cochile cu 
zgură, lingouri și piese 
de schimb, șamotorii slut 
nevoiți să manevreze în
treaga cantitate de mate
riale ce o folosesc la re
pararea capacelor {mor
tar, cărămidă etc.).

Și parcă-i un făcut t 
toate acestea se petrec de. 
multe zile sub privirea 
„gospodarilor" de la sec
ția laminoare.

606 apartamente
Săptăinîna trecută con

structorii de pe șantierul 
nr. 1 al grupului IV con
strucții civile I.C.S.H. au 
terminat și dat în folosință 
al 606-lea apartament, în 
anul I960. Ultimele lu
crări de la blocul nr. 112 
dat recent în folosință au 
fost executate de brigăzile 
de parchetari conduse de 
Vasile Dan, Bela Bartoș, 
precum și cea de zugravi 
a lui Petraș Petru.

In curînd, constructorii 
vor mai preda un nou 
bloc (107) cu 24 aparta
mente care vor fi repar
tizate oamenilor muncii 
din orașul nostru.

POP E.

Primii la însămînîări
Colectiviștii din subur

biile Buituri și Râcăștie, 
îndrumați îndeaproape de 
organizațiile de partid și 
folosind timpul prielnic 
din aceste zile, au pornit 
hotărîți să execute la timp 
și în bune condițiuni în- 
sămînțările de toamnă. 

>

Pînă azi, la ambele gos
podării colective s-au în- 
sâmînțat peste 25 hectare 
cu grîu. Printre fruntașii 
la însămînțări se află co
lectiviștii Munteanu loan, 
Ardelcanu Aurel, Radu 
Iran și Bodreanu Mihai 
din Buituri, precum și 
Buday Ștefan, Balaj Cla
ra și Szombati Tiberiu din 
Răcăștie.

IACOB I.

La magazinul nostru
Printr-o mai tună de

servire a oamenilor mun
cii care se aprovizionea
ză de la magazinul nos
tru alimentar nr. 19, zil
nic realizăm depășiri de 
plan. In acest sens noi 
am înzestrat fiecare raion 
cu produse alimentare din
tre cele mai solicitate de 
cumpărători. Drept urma
re, în luna septembrie a.c. 
ne-am îndeplinit planul cu 
5 zile mai devreme. Și 
în trimestrul IV sîntem 
siguri că ne vom înde
plini sarcinile încredințate, 
deoarece de la începutul 
lunii octombrie am fost 
aprovizionați cu peste 

3.000 kg. ulei, 2.000 kg. 
făină de grîu, 500 kg. un
tură, mezeluri, conserve 
etc.

ENESCU GHEORGHE

S-a încheiat un nou 
curs de calificare

Avînd în vedere că me
canicii de utilaje de pe 
șantierele de construcții 
trebuie să fie cît mai bine 
pregătiți, conducerea servi
ciului mecanic șef I.C.S.H, 
a luat măsuri ca paralel 
cu munca practică să 
funcționeze și un curs de 
ridicare a calificării aces
tora.

Cursul încheiat de cu
rînd a fost absolvit de 
130 muncitori dornici dc 
a-și ridica cunoștinețele 
lor profesionale. Examene
le ținute cu acest prilej, 
au scos în evidență felul 
în care s-au pregătit 
cursanții, cit și aportul 
adus de tovarășii ingineri 
Surdilă Alexandru și 
Iozsa Francisc în preda 
rea lecțiilor.

CRÎȘMARU CONST.

Succese ale 
constructorilor

Pînă la sfîrșitul lunii 
septembrie a. c., construc
torii din I.C.S.H. au ex
cavat la noua secție de 
furnale 200.000 m. c. zgu
ră, au executat 50 la sută 
din lucrările de fundații 
ale furnalelor nr, 7 și 8, 
au fasonat 240 tone fier- 
beton și au • construit o 
stație în vederea montării 
unui transformator elec
tric,

S. IANCU

Conducerea T.A.P.L. 
tolerează la bufetul 
„Expres" fel de fel de 
băutori, pînă seăra 
tirziu, care tulbură li
niștea cetățenilor.

CETĂȚEANUL: Ce e 
aici, bal ?

CHEFLIULi Ușoooor... 
puiule ușooor !.,.

ilegalist
Joia de tineret orga

nizată la 6 octombrie, 
a fost deosebit de inte
resantă și plină de în
vățăminte. Tinerii din 
Hunedoara s-au întilnit 
cu tovarășul Pius Ko
vacs, vechi luptător ile
galist.

Cîțiva tineri participant! la întîlnire, înainte de 
deschiderea acesteia.

Cuvintele simple, e- 
moționante prin care a 
evocat lupta grea pe 
care a dus-o tineretul 
in ilegalitate și mai 
ales condițiile tn care 
a luptat tineretul hune- 
dorean în anii de grea 
cumpănă pentru poporul 
nostru au fost urmărite 
cu deosebită atenție.

„Mulți dintre voi 
și-aduc bine aminte de 
anii de după ’44 cind 
in Hunedoara începu
seră să se adune oa
meni diferiți, tineri și 
virstnici, din toate col
țurile țării. Și in acea 
perioadă lupta noastră 
a fost la fel de dificilă. 
Era nevoie de o intensă 
muncă de educare care 
să-i transforme, să facă 
din aceștia oameni de 
nădejde. Din rîndul lor 
rriulfi sint astăzi fuma- 

liști și oțeluri cunoscuți,' ț 
cu munci de răspun- ' j 
dere. Voi tinerii de azi, < • 
cetățeni ai Hunedoarei ! ț 
care s-a transformat o- ; [ 
dată cu oamenii ei, tre- ■ • 
buie să prețuiți iot ceea 1 i 
ce s-a creat prin lupta ; j 
st munca partidului, să 11 

invățați necontenit pen- ', 
tru ca in jelui aceste ' [ 
să aduceți prinos de re- - > 
cunoștință celor care ! 
au luptat și s-au jertfit' ț 
pentru ca voi să vă ; 
bucurați de viața lumi- > 
noasă pe care azi o [ 
trăiți. Să munciți și să * 1; 
Invățați pentru a de- 
veni oameni culți, lumi- •• 
nați, puternici așa cum !, 
patria are nevoie" a \ ț 
spus in încheiere iova- •1 
rășul Kovacs Pius. >

Uie să examinze te- 
icinic în mod critic și 
utocritîc munca biroului, 

întregii organizații cît
i a fiecărui comunist în

Din conținutul dărilor 
e seamă, trebuie să re- 
ulte în mod inevitabil 
arcinile cele mai impor- 
inte ce au stat în fața 
rganizației de partid fes» 
ective, cum a fost orga- 
iZafâ de către birourile 
rganizațiiior de bază 
nUrtca politică pentru 
ealizarea lor, care sînt 
ezultatele practice, prin 
e metode s-a ajuns la 
le și care sîrit cele mai 
aracteristice lipsuri, cau
dle acestora și ce are de 
ăcut organizația de par-

După intilnire a ur- \ j 
mat o reuniune tovără- ’; 
șească in cadrul căreia • > 
s-a organizat un con-1! 
curs ttVerificdți-vă cu- ’ 
noștințele" dotat cu •1 
premii in cărți care a' ! 
fost oiști gat de tinerii;; 
Barbulea Petru, Ionescu 11 
Ion și Alexandru Ion de \ i 
la laminorul de 800. j
TINCUȚA SPATARU ;

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦O»»»»»»»♦♦*«*o*o*„

de partid - prilej de îmbunătățire
d actlultâtil orsanizatlllor de bază

(Urmare din pag. I-a) tid în viitor pentru reme
dierea lor.

Ținînd cont de sarcinile 
deosebit de importante ce 
au stat în fața organiza
țiilor de partid din ora
șul nostru în lupta pen
tru realizarea pianului de 
stat pe 1960, a mărețelor 
angajamente luate în ve
derea sporirii cauți ății de 
metal peste prevederile 
planului economic și a 
grandioaselor construcții 
industriale și social-cultu
rale, organizațiile noastre 
de partid trebuie să acor
de cea mai mare atenție 
unei analize competente a 
modului cum se realizea
ză planul, angajamentele 
luate, cum participă co
lectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni în 
lupta pentru creșterea pro
ductivității muncii și re
ducerea prețului de cost, 

Care este calitatea produ
selor și cum se folosesc 
rezervele interne ale sec
ției sau sectorului de 
muncă respectiv. Concomi
tent CU analiza muncii din 
domeriiul economic, adu
nările de dări de seamă 
și alegeri, trebuie să ana
lizeze cu mult simț de 
răspundere și felul cum 
se respectă de că're mem
brii și candidații de partid 
îndatoririle statutare, care 
sînt lipsurie principale 
din muncă de partid. Toa
te acestea oferă o bază 
serioasă de discuții, dă 
posibi.îtate participattților 
să ridice în cuvîntul lor 
chestiuni concrete, să spu
nă lucrurilor pe nume, să 
scoată lă iveă!ă lipsurile 
criticînd direct personal 
pe cei care sînt vinovați 
de ele.

Din rezultatele obținute 
pînă în prezent, reiese 
că multe organizații de 
partid au privit cu răs
pundere sarcinile polllice 
și economice, au exerci
tat cu competență dreptul 
de control asupra activi
tății administrative, au 
mobilizat pe muncitori, 
tehnicieni și ingineri în 
lupta prntfu realizarea 
sarcinilor economice, au 
folosit cele mai variate 
forme ale muncii politice 
pentru educarea membrilor 
și candidaților de partid, 
lucru ce a contribuit din 
plin la obținerea unor suc
cese remarcabile la locul 
de muncă, Asemenea or
ganizații de bază Care au 
simțit din plin răspunde
rea pentru realizarea sar
cinilor economice și a an
gajamentelor luate sînt 
la furnalele i—4 și 5—0, 

O.S.M, II, grupul IV con
strucții civile, la colecti
vele de muncitori con
structori ai cuptorului de 
400 tone.

Dar din păcate mai sînt 
organizații de bază care 
au manifestat în activi a- 
tea lor insuficientă con
secvență pentru urmărirea 
atentă a modului cum se 
îndeplinesc anumite sar
cini și angajamente luate, 
lucru ce a făcut ca in 
activitatea lor să existe 
multe neajunsuri. O astfel 
de situație exisiă la coc- 
serie unde calitatea coc
sului a lăsat foarte mult 
de dorit, în special în tri
mestrul III. Lă laminorul 
bluming ritmicitatea înde
plinirii planului de pro
ducție a fost neglijată. O 
situație și mai gravă e- 
xistă de pildă la O.C.L. 
alimentara unde in loc de 
a se realiza economii la 
prețul de cost așa cum de 
altfel era angajamentul la 
începutul anului, pînă în 
prezent activitatea acestei 
întreprinderi comercial se 
soldează cii pierderi;

Asemenea situații cer ca 
neapărat în adunările de 
dări de seamă și alegeri 
comuniștii să analizeze cu 
mult simț de răspundere 
cauzele ce le-au determi
nat și să stabilească asi- 
fel de măsuri care să du
că la remedierea acestor 
neajunsuri.

Dările de seamă ale 
organizației de bază tre
buie să se ocupe larg de 
problemele vieții interne de 
partid, de munca de pro
pagandă și agitație, de 
felul cum acestea au reu
șit să influențeze asupra 
formării unei conștiințe 
Înaintate să asigure mo
bilizarea celor ce muncesc 
în jurul sarcinilor econo
mice. De asemenea trebuie 
larg analizată contribu
ția organizațiilor de masă 
și în special a sindicate
lor și a organizațiilor de 
tineret la realizarea sarci
nilor partidului și guver
nului, aportul comuniștilor 
în îmbunătățirea muncii 
acestora.

Cu cît birourile organi
zațiilor de bază, comitete» 

le organizațiilor de partid 
vor simți răspunderea 
pentru pregătirea temei
nică a adunărilor de dări 
de seamă și alegeri pen
tru redactarea unor dări 
de seamă pătrunse de o 
analiză adîncă, principială, 
critică și autocritică, cu 
atît mai bine vor fi asi
gurate condițiile pentru 
remedierea deficiențelor, 
cu atît mai mult vor putea 
membrii de partid să ho
tărască asupra celor mai 
corespunzători tovarăși 
pentru noile organe de 
Conducere ale organiza
țiilor de partid.

Să facem ca adunările 
de dări de seamă și ale
geri în organizațiile de 
partid să contribuie din 
plin la îmbunătățirea con
tinuă a muncii de partid 
în întărirea unității parti
dului, la creșterea rolului 
conducător al organiza
țiilor de partid din între
prinderi și instituții, la 
realizarea cu cinste a mă
rețelor sarcini trasate de 
cel de-al 111-lea Congres 
al partidului,



Mnui
• Teren Corvinul. Timp frumos. Spectatori peste •
■ to.ooo. :
; RAPID BUCUREȘI1; Todor — Greavu, Motroc,; 
S.Macri — Neacșu, Rozka — Copil, Balint, Ozon,;
■ Georgescu, Vâcaru.
; CORVINUL : Niculescu 1 — Niculescu II, Na- ■
■ cu, Tătaru — Pop, Molnar — Vatani, Constantines-; 
î cu, Zapis, Radu Tudor, Zanca.
î A arbitrat Eugen Bucșa — Sibiu.
• mult, nu totdeauna cu folos și n-a <
■ legea avantajului.
« Au marcat:
• și Constantinescu

A fluierat ; 
apreciat just;

Balint (miri. 5; 47) pentru Rap-d 
(min. 77) pentru Corvinul.

țiuni periculoase la poar
ta rapidiștilor care nu sînt 
însă concretizate, deoarece 
atît Motroc cît și Greavtt 
s au arătat în foarte bună 
formă (credem că Greavit 
a fost cel mai bun din 
22). Către sfîrșitul primei 
reprize atacul Rapidului 
se însuflețește din nou, 

Imediat după reluare 
Rapidul mărește scorul 
prin același Balint, care 
dacă ieri n-a făcut o par
tidă

CATEGORIA B

Lovitura de începere o 
are Rapidul. Primele mi
nute jocul se desfășoară 
mai mult l.a centrul tere
nului, apoi echipele în
cearcă pe rînd străpun
geri către poartă. O ast- 
iel de acțiune de atac 
desfășurată în minutul 5 
aduce mingea la Văcarii, 
care demarează în viteza 
pe aripa stîngă și cen
trează sus, în careul de 
16 metri. Balint prinde 
mingea pe picior, stopea
ză și trimite un șut des
tul de moale, dar razant 
cu pămîntul, in colțul din 
dreapta al porții. Nicules
cu plonjează tîrziu și ast
fel hunedorenii se văd 
conduși în urma unei faze 
care poate nu justifica în
scrierea unui punct. In 
perioada imediat următoa
re înscrierii celui dintîi 
gol, rapidiștii sînt aceia 
care construiesc atacurile 
cele mai periculoase, des- 
fășurînd un joc ntai le
gat, mai bine orientat. A- 
părarea noastră este însă 
la post și activitatea des
tul de energică a celor 
doi halfi de margine c- 
chilibrează încetul cu în
cetul jocul. In minutul 14 
un schimb de pase Balint- 
Georgescu-Balint se termi-

nă cu un șut puternic al 
acestuia din urmă,, execu
tat din plin avînt care 
șterge bara transversală, 
ieșind din teren.

Incepînd cu minutul 2d 
atacurile oaspeților nu 
mai au atîta consistență 
și înaintașii noștri încep 
să pună la încercare 
Todor. Vom nota c.i 
prima repriză Corvinul 
beneficiat de 7 lovituri 
colț, iar Rapid de nici- 
una, totuși cornerele n-au 
creat faze suficient de 
periculoase, apărătorii ce
feriști fiind permanent la 
post și anihilînd orice în
cercare. In minutul 28 
fundașul Niculescu res
pinge un balon pînă la 
Zapis, acesta pătrunde în 
careu talonat de stoperul 
Motroc, dar centrul nos
tru atacant scapă singur 
spre poartă avînd în țață 
doar pe Todor. Arbitrul 
îl oprește însă din acțiu
ne dictînd o lovitură li
beră din marginea careu
lui de 16 metri, apreciind 
ca nereglementar atacul 
Iui Motroc. In acest caz 
aplicarea legii avantajului 
s-a făcut în defavoarea 
netă a echipei noastre. 
Se produc mai multe ac-

CONSTANTINESCU

respunzătoare, Zanca nu 
mai face cursele impetu
oase pe care i le cunoș
team din alte partide și 
ca să completeze lista de 
erori tactice Zapis gre
șește aproape orice pasă, 
Zanca bate un corner a- 
fară, Pop aruncă de la 
margine la adversar etc. 
Jocul e confuz, legătura 
dintre jucătorii noștri e 
defectuoasă. Dar în minu
tul 77 Corvinul reduce 
scorul prin Constantinescu, 
care a trimis puternic în 
plasă, prir.tr-un pîlc de a- 
pârători, mingea respinsă 
de Todor la un șut puter
nic al lui Zanca. In restul

partidei Rapidul s-a apă
rat în zece oameni, păs- 
trînd în atac doar pe 
Ozon, apărarea a trecut 
prin multe momente de 
derută, dar Corvinul n-a 
mai înscris.

Feroviarii au meritat 
victoria pentru că au ști
ut ce vor, au jucat mai 
iute, au fost totdeauna 
înaintea adversarilor lor 
la minge.

Am remarcat dc la cele 
două echipe pe Tătarii, 
Constantinescu, Pop și 
Molnar (Corvinul), Grea- 
vu, Motroc, Macri și 
Neacșu de la Rapid.

M. ENESCU

Seria X-a
-REZULTATE TEHNICE

Dinamo Suceava — Foresta Fălticeni 2-1 
St. Roșie Bacău — Flacăra Moreni 0-0 
Unirea Iași — Metalul Tîrgoviște 2-4 
Rapid Focșani — Prahova Ploiești 1-0 
C.S.M. Brăila — S.N.M. Constanța 0-1 
Dinamo Galați — C.F.R. Pașcani 1-0 
Poiana Cîmpina — Rulmentul Bîrlad 3-0

EIAPA VIITOARE (16 octombrie)

Unii ea Iași — Prahova Ploiești 
Rapid Focșani — Poiana Cîmpina 
Dinamo Suceava — Dinamo Galați 
St. Roșie Bacău — Rulmentul Bîrlad 
C.F.R. Pașcani •— Flacăra 
Foresta Fălticeni — C.S.M.

Met.S.N.M. Constanța - 

clasament conduce

Moren i
Brăila
Tîrgoviște

8 p. (9:5), Flacărapina
Moreni 8 p. (11:7) și Di
namo Galați 8 p. (7:6).

â 11-aprea tună are totuși

meritul că a înscris punc
tele victoriei. Acest al 
doilea gol este o copie 
destul de exactă a primu
lui. Balint a primit o cen
trare tot de pe partea 
stîngă de la . Văcarii, a 
tras tot în colțul de jos 
al porții, nici de data a- 
ceasta șutul n-a fost prea 
puternic, dar la fel ca la 
început Niculescu a plon
jat tîrziu. Corvinul prac
tică în continuare un joc 
nesatisfăcător. Vatani a 
făcut în general o partidă 
foarte slabă, reintrarea lui 
Radu Tudor a dovedit că 
acesta are o formă neco-

Aspecte privind activitatea 0. N. U
(Urmare din pag. l-a) 

pe care o dețin S.U.A. în 
acest comitet (comitetul 
este format dintr-un nu
măr restrîns de membri) 
este positil încă ca unele 
probleme, cum ar fi admi
terea Chinei în O.N.U., să 
nu fie recomandată în ca
drul propunerilor privind 
ordinea de zi a ședinței 
plenare.

Noua manevră de dimi
nuare a lucrărilor Adu
nării Generale a fost de
mascată cu tărie în re
centa cuvîntare a tovară
șului Gli. Gheorghiu-Dej 
privind problema reprezen
tării Chinei în O.N.U. 
„Adversarii reprezentării 
Chinei în O.N.U. încear
că să justifice atitudinea 
lor inadmisibilă, recurgînd 
adesea la calomnia înve
chită că această țară ar 
constitui un factor de 
„neliniște în lume". Aceas
ta reprezintă o sfidare 
crasă a adevărului deoa
rece toată lumea știe că 
tocmai S.U.A. au cotropit 
Taivanul și alte insule 
chineze și desfășoară ac

țiuni agresive împotriva 
Chinei".

Referitor Ia activitatea 
celor 7 comitete situația se 
prezintă în felul următor. 
Unele puncte de pe ordi
nea de zi se discută de 
către Adunare, iar ajtele 
cu caracter „secundar" de 
către comitete.

Astfel comitetul politic 
denumit și Comitetul nr. 
1 discută probleme pri
vind actele agresive ale 
S.U.A. împotriva U.R.S.S., 
problema dezarmării, a ce
lei privind încetarea ex
periențelor cu arma nu
cleară ș. a.

Deoarece cele mai mul
te probleme revin acestui 
comitet s-a creat în ulti
mul timp Comitetul Poli
tic special unde se discu
tă despre probleme de 
mai mică importanță. Cu 
toate acestea, ambele co
mitete se bucură de drep
turi egale, cîștigîndu-se 
astfel mult timp la capi
tolul dezbateri.

Comitetul nr. 2 (iar 
după noua numerotație nr. 
3) denumit și economic, 
discută probleme înscrise

pe ordinea de zi a Adu
nării Generale de natură 
economică în relațiile in
ternaționale. După cum 
s-a făcut cunoscut în ul
timii ani, această comisie 
discută problema ajutoră
rii țărilor slab dezvoltate 
din punct de vedere eco
nomic.

Comitetul nr. 3 (4) se 
ocupă de problemele coo
perării în domeniul so
cial-cultural și umanitar. 
Actuala sesiune a ales 
în unanimitate ca preșe
dinte al comitetului nr. 3 
pe tovarășul Eduard Me- 
zincescu reprezentantul 
P. Romîne.

Comitetul nr. 4 (5) 
Adunării Generale care 
mai numește și de „tutelă1 
se ocupă în afara rela
țiilor dintre colonii și me
tropolă și de teritoriile a- 
flate sub tutela O.N.U.

In fond însă țările afla
te sub tutela O.N.U. sînt 
date spre „administrarea" 
unei puteri coloniale. De 
exemplu Adunarea Genera
lă a aprobat 8 acorduri de 
tutelă, Belgiei de exemplu 
dreptul de tutelă asupra

R.

al
se

,<c

CATEGORIA A
REZULTATE TEHNICE

Petrolul Ploiești — C.C.A. 2-1
Minerul Lupeni — Steagul roșu O. Stalin 2-1 
Corvinul Hunedoara — Rapid București 1-2 
Dinamo Buc. — Dinamo Bacău 2-0
Farul Constanța — C.S.M.S. Iași 4-3 
Progresul Buc. — știința Cluj 2-2 
Știința Timișoara — U.T.A.

MENCLASA

București

Ploiești
Bacău

1. Dinamo
2. G.G.A.
3. Rapid
4. U.T.A
5. Petrolul
6. Dinamo
7. Progresul București
8. C.S.M.S. Iași
9. Știința Cluj

10. Corvinul Hunedoara
11. Farul Constanța
12. Minerul Lupeni
13. Știința Timișoara
14. St. roșu O. Stalin

ETAPA VIITOARE

6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6

amînat

T

o
2
1
1
1
3
2
3
3
3
3
4
3
4

U I. :

12: 1
19:11
13: 9
11: 5
10: 8
13:12
12:13
11:12 
10:11
8:13

11:17
8:15
8:11
8:13

11
8
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
3
3

(16 octombrie)

Corvinul — Știința Timișoara
Progresul București — C.C.A.
Petrolul Ploiești — Minerul L upeni 
Știința Cluj — C.S.M.S. Iași 
Dinamo București — Rapid București 
U.T.A. — Diiiamo Bacău 
Steagul roșu O. Stalin — Farul Constanța

teritoriului Ruanda Urundi 
ș.a.m.d.

Aplicarea în viață a 
propunerilor lui N. S. 
Hrușciov privitoare la li
chidarea rușinosului sistem 
al colonialismului, ar face 
inutilă „activitatea" aces
tui comitet.

Comitetul nr. 5 (nr. 6) 
discută despre treburile 
bugetare și administrative. 
Tot aici sînt rezolvate și 
problemele recrutării, în
cadrării și salarizării 
funcționarilor O.N.U.

Comitetul nr. 
îri atribuțiunile 
bleme juridice, 
unor anuare și

O sarcină deosebită în 
aplicarea în viață a hotă- 
ririlor Adunării Generale 
și a Consiliului de Secu
ritate îi revine secretaru
lui general al O.N.U. (în 
prezent suedezul, Dag 
Hammarskjoeld). Secreta
rul general este numit de 
Adunarea Generală la 
propunerea Consiliului de 
Securitate și are la dispo
ziție un personal de 
4.500 oameni.

N. S. Hrușciov a 
pus unele schimbări
aparatul executiv al orga
nizației care nu permit

6 (7) are 
sale pro- 

editarea 
altele.

cca.

pro- 
în

In
Metalul Tîrgoviște cu 11
p., urmat de Poiana Cîm-

Seria
REZULTATE TEHNICE

Gaz /Metan Mediaș — Șt. București 0-0 
Metalul M.l.G. Buc. — Drubeta Tr. Severin 1-1
C. S. Craiova — Chin ia Făgăraș 4-2
A.S. Acad. Militară — Trac. O. Stalin 1-0 
C.F.R. Roșiori — Chin.ia Govora 0-0
Dinamo Pitești — Dinamo Obor 2-0
C.S.M. Sibiu — Știința Craiova 2-1

ETAPA VIITOARE (10 octombrie)

Știința Craiova — Trac. O. Stalin
Chimia Govora — C.S.M. Sibiu
Metalul ALI.G. Buc. — Știința București 

Dinamo Pitești — C.S. Craiova 
A.S. Acad. Militară — Dinamo Obor 
Drubeta Tr. Severin — C.F.R. Roșiori 
Chimia Făgăraș — Gaz Metan Mediaș

clasament conduce
Academia Militară cu 
(14:5) urmată de

Seria
REZULTATE

In
A.S.
8 p.

C. S. M. Sibiu cu 8 p 
(9:6).

a Iii-a
TEHNICE

Ind. Sîrmii C. Turzii — Gloria Bistrița 5-1 
Dinamo Săsar — Aurul Brad 2-1
Arieșul Turda — C. S. Oradea 2-0
Jiul Petroșani — C.F.R. Timișoara 2-0 
Mureșul Tg. Mureș — Recolta Cărei 0-1 
C.S.M. Reșița — C.S.M. Baia Mare 0-1 

------ Cluj 0-0

octombrie)

Petroșani

ETAPA VIITOARE (16

Dinamo Săsar — Jiul
Mureșul Tg. Mureș — lud. Sîrmei G. Turzii 
Recolta Cărei — C.S.M. Baia Mare 
Gloria Bistrița — Aurul Brad 
C.F.R. Timișoara — Arieșul Turda 
C.S.M. Cluj — A. M.E.F.A. Arad 

i C.S.M. Reșița — C. ~ ~

1 In clasament conduce
(Dinamo Săsar cu 9 p., ur-
•mată de Industria Sîrmei
(Gîmpia Turzii 8 p. (15:8),

S. Oradea

iuarea de măsuri pripite, 
părtinitoare și asigură o 
conducere și gîndire colec
tivă. Aceste propuneri da
că a,vem în vedere situa
ția creată în Congo ca 
urinare 
recte a 
neral, 
minare 
S.U.A. privind torpilarea < 
admiterii unor țări în * 
O.N.U. sînt mai .mult de- < 
cît actua,le. - j

„Este un fapt unanim X 
recunoscut — subliniază < 
tovarășul Gh. Gheorghiu- < 
Dej în recenta cuvîntare, 4 
privind problema reprezen- * 
tării Chinei în O.N.U. — < 
că nu poate fi concepută * 
o soluționare radicală a <j. 
celor mai importante pro- Lupte 
bleme și în primul rînd a S „ ........... ,
problemei dezarmării, fără >>, Sportivi din secția de 
participarea și contribuția $,llPte> conduȘ‘ de antreno- 
R.P. Chineze". ‘

Eforturile de a acorda <
R.P. Chineze și altor sta- • 
te locul cuvenit în O.N.U. “ 
corespunde unei necesități « 
existente, fără a mai vor- ’ 
bi de faptul că hotărîrile , 
unui asemenea for inter- ■ 
național s-ar bucura de o ‘ 
mai largă încredere decît < 
a fost cazul pînă în pre- ‘ 
zent.

Jiul Petroșani 8 p. (11:6 
și Arieșul Turda 8 f 
(9:5).

a atitudinii ineo- 
secretarnlui ge- 

politica de discri- 
promovată de

—-------------------M----------

Din activitatea secțiilor duhului 
Corvinul

Box
' Sîmbătă 8 octombrie s-a 
(desfășurat pe stadionul 
'Corvinul întîlnirea amicală 
Jde box între o echipă a 
•clubului Corvinul, întărită 
>cu cîțiva sportivi din re- 
[giune și formația C.S.M. 
•Cluj. Au învins oaspeții cu 
>19—16.

rut Kovacs Ladislau, a 
început antrenamentele or 
ganizate în noua sală d 
sport a școlii nr. 3.

Atletism
Secția de atletism \ 

reîncepe să activeze a 
tăzi, prin antrenamente 1 
sală, completate cu prob 
în aer liber. Pregătiri 
sînt conduse de noul aj 
trenor al clubului, prd 
G. Ciontescu. Totodată, | 
aceeași sală se pregătel 
voleibaliștii și boxerii.

pe taza rezul

Campionatul orășenesc de fotbal
Mecanic Șef I.C.S.H. 2 2 0 0 7:2 4
Mureșul F-ca de pîine 2 1 0 1 5:3 2
Bluming 2 1 0 1 4:4 2
Siderurgia 2 1 0 1 2:3 2
Energetic G.S.H. 2 1 0 l 3:4 2
Oțelul 2 1 0 1 4:5 2
Șantierul 2 0 1 1 1 :2 1
I.C.S. Călan 2 0 1 1 1 :4 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acest clasament este întocmit 
telor omologate în primele două etape.

Redacția și administrația; Piața Libertății nr, 11 (etaj). — Telefon 26-69. Tiparul Intrepr. „ILIE PINTILIB" secția poligrafică — Hunedoara,


