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Pe tirumul Morelui Octombrie
In clipele acelea cînd 

vestea victoriei Marii Re
voluții Socialiste din Oc
tombrie făcea ocolul con
tinentelor, multe milioane 
de oameni au priceput că 
istoria lumii a intrat pe 
un făgaș nou.

Acum 43 de ani, prole
tariatul lumii vedea pen
tru întîia oară întrupîn- 
du-se speranțele ce mul
tora li se păreau doar un 
viș. Atunci în zilele lui 
Octombrie 1917, proletarii 
de pretutindeni înțelegeau, 
că oriunde, și în orice 
țară a lumii, libertatea, 
pacea și progresul depind 
în viitor de păstrarea și 
dezvoltarea acestui stai, 
unde pentru prima dată 
puterea se afla în mîinile 
muncitorilor și țăranilor 
O nouă strălucire căpăta
se în acele zile lozinca 
Manifestului Comunist: 
„Proletari din toate ță
rile, uniți-vă“!

Această lozincă chema 
proletariatul la unire pen
tru a apăra flacăra abia 
aprinsă împotriva stihiei 
dezlănțuite de asupritorii 
și jefuitorii popoarelor, 
chema la unire pentru ca 
această flacără să că
lăuzească, prin strălucirea 
ei mersul înainte al po
poarelor spre o viață 
nouă, dreaptă și fericită.

Sînt 43 de ani de atun
ci. Gîte fapte mărețe pot 
povesti despre acești ani 
acei care în zilele lui oc
tombrie 1917 luptau cu 
arma în mină pentru li
bertatea și fericirea po
porului, pentru izhînda 
marxism-leninismului, ma
rea învățătură a izbăvirii 
omului de sub jugul celei 
mai odioase și celei mai 
vechi neomenii: exploata
rea omului de către om. Un 
drum jalonat la tot pa

sul de amintiri nepieritoa
re, momente care imorta
lizează, sacrificiile, abne
gația, tenacitatea fără sea
măn a poporului, care 
primul a înfăptuit revolu
ția socialistă, a apărat-o 
și a consolidat-o, prin 
munca sa exemplară. A- 
saltul palatului de iarnă 
nu stă mai prejos decît 
asaltul cosmosului. Zdro
birea haitelor intervențio- 
niste și alb-gardiste a ce
rut același eroism ca și 
desțelenirea pămînturilor 
din întinsa Siberie. De e- 
roismul oamenilor sovieti
ci, de credința lor neclin
tită față de cauza patriei 
lor socialiste, față de cau
za libertății și progresu
lui tuturor popoarelor, a 
depins victoria omenirii 
împotriva fascismului.

Victoria asupra fascis
mului a dat putința mul
tor popoare din Europa 
și Asia să răstoarne vechi
le orinduiri și să porneas
că pe drumul socialismu
lui. In toate aceste țări, 
clasa muncitoare, condusă 
de partidele marxist-leni- 
niste, a stat în fruntea 
popoarelor, conducindu-le 
la asaltul împotriva cla
selor exploatatoare și a 
dominației trusturilor mo
nopoliste străine. S-a ade
verit în zilele noastre, cită 
dreptate au avut și au co
muniștii de pretutindeni, 
să considere Uniunea So
vietică drept pavăză celor 
mai înalte și generoase 
idealuri ale omenirii. S-a 
confirmat cu strălucire că, 
adevăratul patriotism nu 
poate exista în afara in
ternaționalismului prole
tar. Sprijinului și ajutoru
lui, multilateral al Uniu
nii Sovietice, îi datoresc 
popoarele țărilor de de
mocrație populară viața 
cea nouă, marile lor cu

ceriri revoluționare, pro
gresul lor necontenit pe 
calea viitorului socialist.

Intr-adevăr, întemeind 
de la început politica sa 
externă pe principiile in
ternaționalismului prole
tar, Uniunea Sovietică a 
promovat cu aceste țări, 
relații frățești de ajutor 
reciproc, o colaborare cum 
nu a existat și nici nu 
putea exista vreodată în 
lumea capitalistă. Aceste 
relații au fost cu putință 
datorită unității ideolo
gice, și unității de țeluri 
ale țărilor socialiste. Așa 
s-a închegat comunitatea 
țărilor socialiste, țări care 
înmănunchează azi voința 
și energia creatoare a ă- 
proape un miliard de oa
meni. Unitatea lor consti
tuie cel mai important 
bastion al păcii și pro
gresului omenirii.

Puterea sovietică cre
dincioasă ideii de luptă 
pentru pace pe care a 
afirmat-o din prima zi a 
existenței sale, este reazi- 
mul de nădejde al luptei 
pentru pace a tuturor po
poarelor.

Ziua de 7 Noiembrie 
este pentru clasa munci
toare din țara noastră și 
pentru întregul popor mun
citor o sărbătoare a dra
gostei și prieteniei față 
de prima țară a socialis
mului. Bazați pe o tradi
ție seculară de lupte duse 
împreună, această prie
tenie a căpătat în zilele 
noastre un conținut nou 
și bogat.

Gu toate că se înfăp
tuiește în forme și mij
loace potrivite condițiilor 
din țara noastră, transfor
marea socialistă a Romî- 
niei, totuși această tran
sformare este în esență

(Sontinuare îu pag. 2-a)

Un grup de delegați 
ai sindicatelor din țările 

străine au vizitat 
Hunedoara

Un grup de delegați 
ai sindicatelor din cîteva 
țări, care la invitația 
Consiliului Central al 
Sindicatelor au participat 
la lucrările celui de-al 
IV-lea Congres al sindi
catelor din țara noastră, 
au vizitat vineri combi
natul Siderurgic. După 
masă, delegații străini 
s-au întreținut în cadrul 
unor discuții prietenești 
cu a< tiviști și membri de 
sindicat uin întreprinde
rile orașului, iar seara au 
asistat la un spectacol fes
tiv.

S-au împlinit în aceas
tă toamnă, Hi ani de 
cînd, ca student romîn, 
am fost trimis, prin grija 
partidului și guvernului, 
să-mi continui studiile su
perioare în U.R.S.S. Deși 
de atunci au trecut 10 
ani îmi sînt și acum me
reu vii în minte clipele de 
neuitat petrecute în anii 
facultății în marea țară a 
socialismului. îmi amin
tesc cu drag de colegii 
și prietenii mei sovietici, 
de profesorii minunați de 
la institut de la care am 
învățat nu numai tainele

Angajamentul a fost îndeplinit
Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni 

din cadrul șantierului nr. 4 construcții civile — 
I.G.S.H. a raportat îndeplinirea angajamentului 
luat în întrecerea socialistă în cinstea celei de-a 
43-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Astfel, colectivul acestui șantier a în
deplinit și depășit planul anual fizic la data 
noiembrie a.c., punînd la dispoziția oamenilor 
cii din orașul Hunedoara un număr de 714 
tamente la un preț de cost redus.
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Vom da

plenarei lărgite a
P.M.R. din 31 oc- 
1960. In ea am 

programul măreț

Am luat cunoștință cu 
mare bucurie de expune
rea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, făcută la 
ședința 
C.C. al 
tombrie 
văzut 
de muncă ce ne revine în 
anul viitor. Anintul tutu
ror ramurilor economiei 
naționale și în special a 
industriei constructoare de 
mașini arată că trebuie 
să-i livrăm cantități spo
rite de metal. De aceea, 
în anul ce vine, siderur- 
giștii vor produce 2.100.000 
tone de oțel, cu peste 
300.000 tone mai mult de
cît în anul acesta. O 
bună parte din cantitatea 
de oțel prevăzută, se va 
obține în oțelăriile 
combinatul nostru și 

din
în-

Clipe de neuitat
meseriei dar și cum tre
buie să mă apropii și să 
lupt pentru interesele oa
menilor. Îmi amintesc cu 
drag de frumoasele orașe, 
de marile uzine pe care 
le-am vizitat și unde pes
te tot am fost primiți cu 
căldură, cu ospitalitatea 
caracteristică a poporului 
sovietic.

Astăzi cînd se împli
nesc 43 de ani de cînd 
salvele Aurorei au vestit 
lumii întregi începutul 
unei ere noi era socie
tății socialiste îmi amin
tesc de o minunată excur
sie făcută în anii studen-

de 5 
mun- 
apar-

X
%

tării mai mult otel! 9 *
deosebi în 
tin nr. 2, 
activitatea.

Faptul că 
pe anul 1961 ne-au 
înmînate cu două 
mai devreme a oferit 
sibilitatea colectivului 
oțelari să studieze temei
nic rezervele interne de 
care dispune pentru înde
plinirea și chiar depășirea 
sarcinilor de producție pe 
anul ce vine. Astfel, vom 
pune un accent deosebit 
pe folosirea mai bună a 
indicilor de utilizare a 
cuptoarelor Martin, redu
cerea timpului de repara
ții la cald și la rece cu 
2 procente față de 1960, 
înlăturarea pierderilor de 
oțel, reducerea 
a procentului 
rebuturi, etc.

oțelăria Mar- 
unde îmi duc

cifrele de plan 
fost 
luni 
po- 
de

simțitoare 
admis de

erou Lenin- 
trăit și a 
șir marele

-Oc- 
sta-

fru-

sovietici

sarcinilor mărețe ce

ției în orașul 
grad, unde a 
luptat ani în 
Lenin conducătorul Revo
luției Socialiste din 
tombrie, întemeietorul 
tu lui sovietic.

Sînt multe amintiri 
moașe, clipe trăite în mij
lociți oamenilor 
pe care n-o să le uit ni
ciodată. Pentru toate a- 
cestea, pentru învățătura 
acumulată alături de stu
denții sovietici eu le sînt 
adînc recunoscător. îm
preună cu colectivul dc 
muncitori, tehnicieni și in
gineri de la C.T.E. 2 vom 
munci pentru a da viață 

ne 
stau în față în viitorul 
an.

Ing. RUSAN IERON1M

In cinstea zilei de 
Noiembrie și echipa con
dusă de lăcătușul Petre 
Stan s-a angajat să dea 
tot mai multe j 
peste plan. Astfel, 
tă echipă a obținut 
o depășire de plan 
35 și 40

produse 
, aceas- 

zilnic 
între

la sută.

betoniști de pe
3 I.C.S.H. se 
să obțină suc-

Fierarii 
șantierul 
străduiesc 
oese și mai mari în mun
că închiriate zilei de 
Noiembrie. Rezultate 
marcabile a obținut 
echipa condusă de 
Nicolae, depășind 
norma cu 35-40 la 

Lupu 
zilnic 

sută.

Pentea Teodor, se nu
mără printre fruntașii 
muncă ai secției aer gaz 
din combinat. Acest titlu 
l-a obținut datorită preo
cupării pe care o are în 
muncă.

----- ~ f — -

Toate acestea, împreu
nă cu cuptorul nr. 5 care 
ca intra in exploatare în 
anul viitor, vor crea con
dițiile corespunzătoare 
creșterii productivității 
muncii și reducerii prețu
lui de cost al oțelului —

Ing. KRAFT NATHAN 
oțelăria Martin nr. 2

înainte 
de termen

Membrii echipei de în
treținere îndrumată de co
munistul Iacob Vaier din 
secția chimică a U.C.C. 
au întîmpinat cea de-a 
43-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din 
Octombrie cu nn succes 
deosebit. Printr o muncă 
intensă plină dc avînt, ei 
au reușit ca în cinstea a- 
cestui eveniment să termi
ne reparația saturatoriilui 
nr. 2 de la sulfat de amo
niac din secția condens- 
captare cu 17 zile înain
te de termenul planificat.

Consfătuire cu cititorii
Zilele trecute a avut 

loc în sala mică a clu
bului „Siderurgistul" din 
O.M. o consfătuire orga
nizată de redacția reois- 
tei „Lupta de clasă" cu 
cititorii.

La consfăture au par
ticipat tov. Frankfurt Ti- 
beriu secretar al comite
tului orășenesc de partid, 
numeroși muncitori, ingi
neri, tehnicieni, cadre 
dactice și alți cititori 
revistei din orașul și 
tonul Hunedoara.

di- 
ai 

re

în
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Omul cu arma

PIESĂ ÎN 3 ACTE de N- POGODIN
Un coridor al Institutu

lui Smoinîi.
ȘADRIN : Cum văd eu, 

aicea se lucrează.. (O ia 
înainte. Pe o ușă din 
fundul coridorului iese Le
nin și se îndreaptă spre 
Șadrin, care ÎI privește o 
clipa cu atentie, apoi se 
dă deoparte din calea a- 
cestui om ce trece cu un 
pas atît de energie și 
grăbit.) Stimate, unde aș 
putea găsi aici ceai ? 
(Lenin se uită la Șadrin 
drept în față, și Șadrin 
se fîstîcește.) Mă iartă, 
stimate, dar eu vin de 
departe...

LENIN : Zici că ți s-a 
făcut dor de ceai ?

ȘADRIN : Oho ! Și mcă 
cum!

LENIN : Atunci hai cu 
mine să-ți arăt... la spu
ne, tovarășe, de multă 
orcme te bați ?

ȘADRIN: (oftînd):
Iaca s-au împlinit trei ani 

de cînd mă bat într-nna.

LENIN : (oprindu-se) : 
De mult ai plecat din 
tranșee ?

(Intre timp s-a ivit de 
undeva un marinar, care 
S-a oprit la cîțiva pași de 
Lenin)

ȘADRIN : Să tot fie 
vreo zece-douăsprezece zile 
de cînd am scăpat teafăr.

LENIN : Stau prost lu
crurile acolo ?

ȘADRIN: Mare belea! 

OlllllD!IIMIirai!illllllllllllllllll!IIIIIUIin« 
FRAGMENT

LEMN : Și, așa cum e, 
rezistați pe poziții ?

ȘADRIN : Asta-i încă 
bine.

LENIN : Dar Ia nemți 
ce se aude ? N-ai obser
vat nimic ?

ȘADRIN : După cite am 
putut vedea noi, n-o duc 
nici ei prea bine. Solda
tul n-o duce bine nică
ieri.

LENIN : Dar dumneata 
ce-ai băgat de seamă? E 
foarte importanl să știm 
și noi.

ȘADRIN: Știți...? în
truna venea dinspre tran
șeele lor miros de cafea... 
de cafea de cicoare. Cînd 
luam cîte-un prizonier, se 
vedea bine că neamțul nu 
mai e ce a fost.

LENIN : Vra să zică
neamțul nu mai e 
fost ? A obosit ?

ce-a

ȘADRIN : Mai încape
vorbă?

LENIN; Ar vrea să

V. I. Lenin rostind o cuvîntare în fața deta- 
famentelor formate în ca drul insurecției militare.

0 pildă de modestie
ilitf-d zi Maxim Gorki,

sfînd de vofbă cit un 
muticitof din SormOvo l-a 
întrebat cate este, după 
părerea lui trăsătura ca
racteristică a lui Lenin:

— Simplitatea — răs
punse muncitorul. Lenin e 
simplu ca adevărul.

Relatînd această con

vorbire a sa, rnărele scrii
tor sublinia eroismul lip
sit de orice strălucire ex
terioară, nemărginită gri
jă a lui Lenin pentru oa
meni,- marea lui modestie, 

lată un exemplu grăi
tor.

In ziua de 23 mai 1918 
\ ladimir Ilici trimise ur
mătoarea scrisoare :

„Către
Vladimir Dmitrievici Bonei-Bruevici

Director al Treburilor Consiliului 
Comisarilor Poporului

Avind îrt vedere neîndeplinirea de către dv.

facă pace cu noi ?
ȘADRIN : Asia n-aș pu

tea să spun. Adică nu. 
Dacă ar fi să judeci după 
cum arată soldații lor și 
după cum luptă acuma, 
iți dai îndată seama că 
s-au săturat pină-n gît. 
Numai că ei îl mai au 
incă pe împăratul Ier.

LEN1N : Nici generalii 
noștri nu vor pace.

ȘADRIN: As‘a-i ade
vărat.

LENIN: Și ce-i de fă
cut ?

ȘADRIN : Nici a.ta na 
pot să știu.

LEMN: Dar dacă Pu
terea sovietică le-ar spune 
soldaților: luaîi în mîi- 
nile noastre cauza păcii... 
dumneata, de pildă, ai fi 
gata s-o iei ?

ȘADRIN : Dragă tova
rășe... Numai să spună 
Puterea sovietică una ca 
asta, ș-apoi lasă pe noi!

LEMN : Și n-aî să te 
pierzi cu firea ?

ȘADRIN: Cine, eu?
LENIN : Chiar și dum

neata, de pildă... Fiecare 
soldat răspunde acum de 
soarta întregii Rusii.

ȘADRIN : Nu pot spune 
că nu mi-ar fi cam frică.

LENIN: Ești însurat?
ȘADRIN : Însurat.
LENIN: Copii ai?
ȘADRIN : Trei.
LENIN: Și nnilt pă» 

mint ?
ȘADRIN : Aș, de unde!
LENIN : Cal ai ?
ȘADRIN : A rămas tea

făr.
LEMN : Dar vacă ?
ȘADRIN : Vaca mi-a 

pierit. (Rămîne trist, pe 
gînduri).

LENIN (ridică capul 
și atinge ușor, cu mina, 
cureaua armei lui Șa
drin) ;N-ai voie să lepezi 
arma! Nu-i așa că rt-ai 
voie ?

Lumina lui

ȘADRIN: Mă tem, to
varășe, să lepăd arma. 
N-o pot lepăda.

LENIN : Știi că Keren- 
ski se îndreaptă cu ar
mată împotriva noastră ?

ȘADRIN : Acum întîia 
oară aud de asta.

LENIN : Iar Kaledin 
ridică cazacii de pe Don.

ȘADRIN : Dacă s-or ri
dica ei, cazacii, împotriva 
poporului, atuncia...

LENIN : Iar o să fie 
război ? Doar ai spus 
chiar dumneata că solda
tul e obosit de atîta răz
boi.

ȘADRIN : Dacă e să 
lupe, soldatul vrea să 
știe pentru ce. Pentru Dar- 
danele n-are să lupte azi 
nimeni.

LENIN : Puterea sovie
tică n-are de gînd să 
încalce pămînturi străine. 
Iar dacă s-ar tn’împla to
tuși ca generalii țariști 
să încerce să readucă la 
putere pe moșieri și pe 
capitaliș i, atunci... dum
neata ce crezi ? Ce pă
rere ai ?

ȘADRIN: Atunci o să
mergem să ne batem.

LENIN: Trebuie să ne
batam chiar azi, chiar a-
cum.

ȘADRIN : Dacă-i așa.
ne-om bate chiar acuma... 
(pauză) Poate că nu m-ci 
fi crezînd, dar eu am vor
bit cu dumneata deschis.

LEMN : (dîndu-i mîna) 
Mă ierți, tovarășe, că te
am ținut de vorbă. La 
revedere !

ȘADRIN: Ei asta/...
Nu-i nimica.

LENIN: Ceai găsești 
sus. la-o pe scară și dai 
acolo de cantina noastră.

(Intră pe ușa pe care o 
deschisese mai înainte Șa
drin)

ȘADRIN: Așa oameni 
zic și eu. Ehei! (Dă cu 
ochii de marinar.) Măi 
frate, fu nu te teme de 
mine, că eu sînt tot de-ai 
voștri... de pe front

MARINARUL: Dar nu 
mă tem deloc de tine.

ȘADRIN : Spune-mi, eu 
cine am vorbit? Cine-i 
omul ăsta ?

MARINARUL: Cine să 
fie ? Lenin (Șadrin mai 
să cada jos de uimire).

ȘADRIN : Taci, marina- 
rule! (Aruncă cît colo 
ceainicul) De-acuma nici 
de ceai nu-mi mai arde. 
Mă duc întins să le spun 
soldaților că am vorbit 
adineaori cu Lenin. Da. 
Trebuie neapărat să ne 
batem chiar azi.,, chiar 
acuma.,,

Octombre

V. 1. LEMN PROCLAMIND PUTER EA SOVIETICA

V. m/țlACOVSKI 
! v LLEIMIN

-POEM-
...Un proaspăt și puternic vint

din nou
e>n turtle 

și revoluția-n talazuri s-a nălțat, 
și-n spume,..
vede.Liteinii, bulevardul, 

e n larg șuvoi 
de 

„Trăiască Lenin!

cit se

șepci și salopete:

e cu noi!"Lenin
— Tovarășt!... ■
Peste capetele celor dinții sute

care-l urinau, fierbinte, 
întinse mina lui conducătoare

cu arătătorul înainte :
— jos social-democrația! 
Jos zdrențele ei putrede!

Să piară!
Jos cirdășiile !

Capitaliștii-afară l
— Noi sinitm glasul 

forțelor de jos, 
al muncitorilor

din lumea-ntreagă
Trăiască 

partidul 
ce construiește comunismul.!

Trăiască 
lupta

(Fragment

a cererii meie insistente de a ini se arăta pe ce 
femei mi*a fos majorat salariul începind din ziua 
de 1 martie 1918 de la 500 ruble la 800 ruble 
lunar, și avind în vedere evidenta nelegalitate a 
acestei majorări efectuate de către dt>. in mod sa
mavolnic, în înțelegere cu secretarul Consiliului, 
Nikolai Petrovici Gorbunov, ca o directă încălcare 
a decretului Consiliului Comisarilor Poporului din 23 
noiembrie 1917, vă administrez o mustrare severă.

Președintele Consiliului Comisarilor Poporului

• V, UUANOV (LEMN)*

Lumina lui Octombre ne-a dăruit lumiită 
Văpaia lui dufere și lacrimi a uscat I
Luminii lui și omul șl fîfea se inchiitâ
In drumul lui pe Lenirt, Octombre ni l*a dat!

Noi tiu uităm asaltul Palatului de îarnâ, 
Nici sîngele Ce roșu a curs peste zăpezi, 
Prietene, prin vremea ce-n lume o să se cearnă 
Lumina lui Octombre în fața ta s-o vezi!

Ni-i libertatea scumpă! Octombrie ne-o dete! 
Și pacea ne e scumpă în dreptul nostru mers / 
Ca pe o apă vie sorbind, în drum, cu sete 
Lumina lui Octombre țîșnită-ii univers I

RUSALIN MUREȘAN

pentru Puterea Sovietelor!" 
Mulțimile uimite

asd,
prima oară-acum, 

cum s-a nălțat sub ochit lor 
și Cum 

apare simplu de înfăptuit
„socialismul" —

ăst cuulnt neprețuit! 
Sub ochii lor

S‘a înălțat spre zare, 
din duduit de fabrici

și motoare — 
de inline
a omenirii muncitoare

Coi huna zilelor

fără burghezi
și fără proletari)

și-n care robi $
n-ai să mai vezi M

și nici „domni mari". « 
Mult-impăciuitoarele v

meștere-oâgoarie S
cuvinlul lui Ilici <$

cu toporul le taie.
Și-l întrerup 

clocotinde bulboane: <<
„Da, Lenin! 5

E timpul! 3
Așa e /" Șs

în romînește de Cicerone Teodorescu) «

Pe drumul Marelui Octombrie
(Urmare din pag. l-a)

un proces unic prin con
ținutul eî. lată de ce ex
periență sovietică a con
struirii socialismului ne-a 
arătat șl nouă calea spre 
o viață fericită. Parti
dul nostru a știut să 
aplice creator la condi- 
(lilt țării noastră. boțet»

experiență sovietică a con
struirii socialismului.

Din experiența sovietică 
au învățat partidul, toți 
oamenii muncii din țara 
noastră, Din cuceririle 
oamenilor sovietici au în
vățat oamenii de știință, 
artiștii, tehnicienii și in
ginerii noștri. Fruntașii în. 
trecerii aocialiftc |ji d»to-

resc îzbînzile experienței 
sovietiee.

Oamenii muncii din pa
tria noastră sînt hotărîți 
să-și aducă întreaga lor 
contribuție la întărirea u- 
nității și forței țărilor so
cialismului, care merg pe 
calea deschisă de Marea 
Revoluție Socialistă din 
Octombrie,



DRAGĂ PRIETENE 
ȘI TOVARĂȘI

Muncitorii de la turnătorie 
își jin cuvîntul

CONSTRUCTORII 
RAPORTEAZĂ
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La C.S. Hunedoara 
există un mare număr 
de muncitori, ingineri 
și tehnicieni care și-au 
însușii din experiența 
oamenilor sovietici în 
cadrul schimburilor de 
experiență, sau au stu
diat în istitutele sovie
tice. Lârgindu-și sfera 
de cunoștințe, perfecțio- 
nindu-și metodele 
muncă, ei aduc o 
semnată contribuție 
creșterea producției
metal a patriei. In tim
pul cit au stat în Uniu
nea Sovietică ei au sta
bilit legături de priete
nie cu oamenii souietci, 
comunicîrsdu-și reciproc 
gîndurile și preocupările.

In cadrul Lunii prie
teniei romîno-sovietice 
aceste relații se consoli
dează, se dezvoltă. Iată 
un fragment din scri
soarea adresată de cu- 
rind de tovarășul ingi
ner Grigore M., șef ad
junct al oțelăriei Mar
tin nr. I, tovarășului in
giner Aleksei Constanti- 
novici Petrov și colecti
vului de oțelari de la 
uzina metalurgică Zla- 
tanst din 
vietică :

„...După 
mai scris

Uniunea So-

cum v-ain 
pimiți și de

Lucrez la laminoare de 
17 ani. Pînă la con
struirea blumingului am 
lucrat la laminorul de 
800 mrn. iar în prezent 
sînt manevrant pe postul 
2 la bluming. Acest agre
gat modern cere fiecăruia 
dintre noi o înaltă cali
ficare, însușirea tehnicii 
noi, precum și dobîndirea 
unei experiențe largi care 
să ne ajute in munca 
zilnică pentrp îndeplinirea 
sarcinilor de plan. In ob
ținerea unor asemenea re
zultase mie îmi este de un

data aceasta caldele-] 
noastre mulțumiri și] 
salutări tovărășești... "]
Discuțiile purtate, în ]
timpul scurt cît am fost! 
împreună în marea voas 1 
tră familie, despre ridi-1 
carea producției de oțel 
au început 
viață și în 
tră.

E drept, 
și punerea 
metodei de 
care a cuptoarelor 
dat mult de furcă în-j 
tregului colectiv de mun-] 
că al secției, însă toc- ] 
mai faptul că eforturile] 
au fost colective, ne-a] 
adus reușita. ]

Pentru anul care vine 1 
cu noi sarcini, izvorite^ 
din hotărîrile Congre- J 
sului al Ill-lea ai parti- J 
dului nostru, urmărim ț 
să trecem la folosirea] 
altor rezerve interne și] 
în special ale acelora] 
care duc la scurtarea] 
fiecărei perioade a șar-] 
jei în parte. Aici vom] 
avea nevoie din nou del 
sprijinul vostru frățesc 1 
și vă rog să ne puneți 1 
în temă cu felul cum a' 
fost atacată și rezol-1 
cată această problemă J 
de colectivul din uzina J 
voastră. '•

U "I

să prindă^ 
secția noas-^ 

ca aplicarea j 
la punct a "ț 
supraîncăr-] 

a]

" ♦♦♦♦♦♦»--------------------------------------

Folositoaraa experiență a prietenilor
real folos experiența do 
Undită în Uniunea So
vietică.

Am fost trimis, și am 
lucrat timp de 3 luni la 
uzinele „Rustavli" și Aza- 
vstali. Acolo am avut pen
tru prima oară prilejul să 
lucrez cu asemenea agre
gate moderne, de mare ca
pacitate. a

M-am întors în patrie 
odată cu pornirea llumin- 
gului și cele dinții lingou

Plouase. O ploaie scur
tă și repede ca de mar
tie, strecurată printre cră
păturile norilor ce lăsau 
să se întrezărească pete 
sinilii de cer. Dar aici, 
în hala mare a turnătoriei 
acest lucru trece neobser
vat.

Pășind în hală vizitato
rul este înconjurat deoda
tă de un zgomot puternic 
ce nu contenește. „Răpăi
tul" pistoalelor pneuma
tice cu ajutorul cărora 
piesele proaspăt turnate 
sînt curățate de nisip, 
scrîșnetul polizorului sus
pendat, vuietul focului în 
cuptoarele ce pregătesc o- 
țelul și fonta pentru tur
narea pieselor, domină 
peste tot. Cea dinții im
presie pentru noul venit, 
este cea de haos cumplit. 
Dar nici vorbă nu poate 
fi despre așa ceva ; fie
care muncitor știe cu exac
titate ce are de făcut, fie
care unealtă avîndu-și lo
cul său bine știut în hală.

Principala meserie ce 
se exercită aici este cea 
de formator, care trebuie 
să fie în felul lui un ar
tist. Alodelele ating perfec
țiunea, ceea ce nu e deloc 
ușor. Dar greutățile înfrîn- 
te dau farmec muncii și 
multă satisfacție celui ce 
a trecut peste ele. Poate 
tocmai aici se află ex- 

ri au fost laminate de 
mine. In vederea intrării 
în funcțiune a laminorului 
de 650 am fost de ase
menea trimis pentu spe
cializare în Uniunea So
vietică.

N-am să uit nicicînd fo- 
lositoarea experiență acu
mulată cu ajutorul priete
nilor sovietici ca și grija 
inginerului Boldirov Ale
xei care fiind maistru 
principal la uzinele din 

plicația uimi angajament 
al muncitorilor de la tur
nătoria de oțel, acela de 
a îndeplini planul anual 
cu 15 zile mai devreme. 
Și de asemenea, poate, 
tot aici există explicația 
unei munci avîntate și 
conștiincioase care a creat 
posibilitatea îndeplinirii 
planului pe anul 1960 în 
numai 11 luni.

Organizația de partid, 
comuniștii, de aici au 
avut în permanență grija 
pentru a se asigura cele 
mai. bune condiții îndepli
nirii înainte de termen a 
planului. Printre alte mă
suri luate este și cea de 
a înlocui nisipul de for
mare doclin cu nisip Cot- 
nești; calitatea pieselor 
turnate îmtunătățindu-se 
mult și prin introducerea 
sferțului cu marșalită. La 
acestea productivitatea a 
crescut la 112,82 la sută, 
realizîndu-se și economii 
la prețul de cost, iar re
butul se află sub cel ad
mis cu 19 la sută.

Muncește la turnătoria 
de oțel un colectiv harnic. 
Iată de pildă oamenii din 
echipa comunistului Ari- 
mie Simion: pentru a nu 
pierde timp, ei preiau co
menzile cu o zi înainte, 
iar la ora intrării în lucru 
șeful echipei — cunoscînd

Azovstali ne-a îndrumat cu 
pricepere și prietenie îm- 
părtășindu-ne cunoștințele 
sale în domeniul laminării 
oțelului, cunoștințe care 
ne vor ajuta să facem cu 
succes față sarcinilor pla
nului pe anul 1961 care 
au fost concretizate în 
Expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dcj la plenara 
C.C. al P.M.R. din 31 oc- 
tomtrie a.c.

ZAVALAȘ VASIL/' 
manevrant postul 

nr, 2 bluming 

obligațiile pentru ziua 
respectivă — împarte sar
cinile fiecăruia.

La turnătoria de oțel 
tot atît de bine cunoscu
tă este și brigada de ti
neret a lui Aruncuteanu 
Iosif, socotit printre cei 
mai buni muncitori din 
secție. Fotografia lui o 
poate vedea oricine pe 
aleea fruntașilor din 
C.S.H. Tinerii din brigadă 
se mîndresc Cu șeful lor, 
comunistul Iosif Aruncu
teanu. El și toți ceilalți 
comuniști, fie că e vorba 
de Niță Dumitru, de Ari- 
mie Simion ori de alții, 
sînt totdeauna în fruntea 
întrecerii, totdeauna gata 
să-și ajute tovarășii.

Prin 
contribuția 
cetățenilor

Pînă mai zilele trecute 
locuitorii de pe străzile 
A și B din O.M, erau 
nevoiți să se aprovizione
ze cu apă potabilă din di
ferite locuri. Acum, a- 
ceastă problemă este com
plet rezolvată. Prin gri
ja comitetului executiv 
al statului popular otățe- 
ncsc ți prin contribuția 
cetățenilor care au efec
tuat un număr de 1.200 
ore muncă voluntară la 
procurarea materialelor ne
cesare și montarea con
ductelor, s-a reușit să 
se facă întreaga instala
ție pe sute de metri li
niari, fapt în urma căruia 
astăzi pe străzile amin
tite există apă potabilă 
în cantități suficiente. O 
muncă intensă pentru re
zolvarea acestei probleme 
au adus-o cetățenii Pascu 
Laurențiu, Miliuț Petru, 
Vile loan și alții.

ZBINȚA IOAN 
corespondent

Celei de-a 43-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, constructorii hunedoreni, 
alături de ceilalți oameni ai muncii din orașul 
nostru i-au închinat succese de seamă. Iată cu ce 
cinstesc ei măreața sărbătoare:

/Constructorii hunedore- 
ni și-au îmbunătățit 

în mod simțitor activita
tea în acest an. Din ana
liza pe trimestrul III a.c. 
reiese că în întreprinderea 
de construcții siderurgice, 
comparat cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, 
planul de producție a fost 
depășit cu 14 la sută, 
productivitatea muncii a 
crescut cu 19 la sută iar 
cîștigul mediu al construc
torilor a sporit cu 8 la 
sută.

fh expunerea tovarășu- 
■* lui Gh. Gheorghiu- 

Dej la plenara lărgită a 
C.C. al P.M.R. din 31 oo 
tombrie a.c., constructorii 
hunedoreni au fost eviden- 
țiați pentru scurtarea du
ratei de execuție a unor 
construcții. Cuptorul Mar
tin de 400 tone a fost con
struit cu 45 de zile mai 
devreme decît termenul 
din planul de stat.

Eforturile depuse de 
constructori în tri

mestrul III a.c. au fost 
încununate de succes. Ei 
au terminat și au dat în 
folosință distileria de gu- 
droane, complexul de de
servire, școala nouă din 
O.M., turnătoria de lingo- 
tiere de la Căian, cupto
rul nr. 5 de la fabrica 
de dolomită și 114 apar
tamente.

T’ilele trecute a primit 
drapelul de fruntaș 

pe întreprinderea de con
strucții siderurgice șantie
rul 1 construcții. Colecti
vul de muncă al acestui 
șantier a realizat în tri
mestrul III a.c. cea mai 
bună corelație a indicilor 

de plan: producție — 
102,67; productivitatea 

muncii — 102,53, cîștig 
mediu — 102,53. îndepli
nind toate criteriile din 
întrecerea socialistă ce se 
desfășoară între șantiere, 
a realizat cel mai mare 
punctaj — 445 puncte.
Drin grija partidului și 
' guvernului, în con

strucții se extinde tot 
mai mult mecanizarea lu
crărilor. Numai în tri
mestrul III de pildă, 
I.C.S.H. a primit utilaje 
pentru mecanizarea lucră
rilor în valoare de 3 mi
lioane 500 mii lei. Pe ca
lea mecanizării cît mai 
complexe a procesului de 
producție întreprinderea 
va face un progres sim
țitor față de anul trecut.

Quccesele constructori- 
lor se datoresc des

fășurării unei însuflețite 
întreceri socialiste la care 
participă cca. 90 la sută 
din constructori, organi
zați în 375 brigăzi de 
producție. A luat un avînt 
deosebit întrecerea pe pro
fesii la care participă 44 
de brigăzi cu 593 de mun
citori de diferite meserii: 
fierari betoniști, zidari, 
instalatori, strungari, elec
tricieni și mecanici auto.

/novatorii au adus un
* aport important la 

realizarea sarcinilor de 
plan. De la începutul a- 
nului pînă la sfîrșitul tri
mestrului III, inovatorii 
au propus 157 inovații și 
perfecționări tehnice. Eco
nomiile postcalculate la 
inovațiile aplicate se ridi
că la 3.150.000 lei.

Cu cîteva zile în urmă 
comuniștii de la lamino
rul bluming 1000 au ținut 
adunarea generală a or
ganizației de bază pentru 
darea de seamă și alege
rea noului organ de con
ducere.

Lucrările adunării au 
Constituit o minuțioasă a- 
naliză a activității politice 
și economice desfășurată 
de comuniștii de la blu
ming în timpul care s-a 
scurs de la alegerile an
terioare și pînă în pre
zent. Ele au scos la ivea
lă faptul că îndeplinind 
cu perseverență indicațiile 
date de organele superioa
re de partid colectivul de 
muncă de la laminorul 
bluming a repurtat, în a- 
nul care a trecut, rezulta
te bune în sporirea pro
ducției de laminate și îm
bunătățirea calității aces
tora. Argumentul de bază 
Care sprijină această afir
mație ii constituie faptul 
că, cu aceiași oameni și 
aproape cu aceleași mijloa
ce de producție s-a reușit 
ca numai în primul se
mestru al anului I960 să 
fie depășită cu 4.439 tone 
producția întregului an 
1959, Paralel cu sporirea 
iroducțlei a crescut 

tor și productivitatea mun
cii, lucru ilustrat în mo
dul cel mai convingător 
de comparare a două se
mestre. Și anume i dacă 
în semestrul II al anului 
1959 productivitatea pe 
cap de muncitor era de 403 
tone laminate, în primul 
semestru al anului 1960 
ea s-a ridicat la 900 tone.

Aceste exemple cît și 
multe altele care pot fi 
date la laminorul blu
ming sînt o oglindă fap
tică a preocupării perma
nente a biroului organiza
ției de bază, a tuturor co
muniștilor de aici față de 
problemele economice ce 
trebuiau soluționate în 
sectorul lor de activitate. 
Ele sînt expresia materia
lizată a muncii politice de 
masă desfășurată de or
ganizația de bază în rîn- 
dul întregului colectiv, a 
metodelor bune folosite în 
munca de mobilizare a 
maselor la îndeplinirea 
sarcinilor economice. Un 
accent deosebit a pus bi
roul organizației de bază 
pe repartizarea uniformă 
a forței comuniștilor pe 
fiecare schimb, agregate 
sau loc de muncă. Astfel 
pe lîngă faptul că pre
zența ți conștiinciozitate»

Tot sprijinul inițiativei 
laminatorilor

Comuniștii<?r a impulsionat 
activitatea în toate corn» 
părtimentele de muncă 
ale laminorului, acest Iu? 
cru a dat posibilitate bi
roului să cunoască oportun 
problemele ridicate de fie
care loc de muncă, să ia 
operativ măsuri corespun
zătoare stimulînd activita
tea creatoare a colecti
velor de muncă, situîndu- 
se astfel în permanență în 
fruntea maselor.

Un rezultat pozitiv al 
măsurii amintite este ten
dința în permanentă dez
voltare a laminatorilor de 
la bluming de a spori 
continuu viteza de lami
nare. Așa se face că de 
la 100 lingouri cît se la
mina anul trecut într-un 
schimb, azi s-a ajuns să 
se lamineze peste 200. Și 
totuși, lucrul acesta nu-i 
mulțumește pe laminatori. 
De aceea cuvîntul de or
dine la bluming este 
acum: 250 lingouri pe 
schimb. Spre acest țel 
«int orientata tonta efor

turile colectivului. Insă, 
așa după cum a fost sub
liniat în darea de sea
mă cit și de majoritatea 
comuniștilor care au par
ticipat la discuții, iniția
tiva celor „250 lingouri" 
nu se bucură de sprijinul

ale.

cuvenit din partea tuturor 
factorilor competent din 
combinat.

Se știe că, la baza a- 
cestei inițiative stă apro
vizionarea laminatorilor la 
timp cu șarje calde, fără 
de care eforturile colecti
vului de la bluming de a 
spori viteza de laminare 
vor fi zadarnice. Socotim 
că a sosit momentul ca 
această problemă — care 
se discută și para-discută 
de mai mult timp — să 
constituie obiectul unui 
studiu special al conduce
rii tehnice » combinatului! 

la care să contribuie și 
factorii dependenți (con
ducerile sectorului oțelărie 
și transporturi). Orice în- 
tîrziere în soluționarea a- 
cestei cerințe firești a 
laminatorilor duce implicit 
la stăvilirea entuziasmului 
de care dă dovadă acest 
harnic colectiv, fapt care 
în ultimă instanță nu poa
te aduce nimic bun eco
nomiei noastre naționale.

Trebuie spus că dacă, 
în discuțiile purtate co
muniștii au apreciat ca 
bună activitatea biroului or 
ganizației de bază în do
meniul sarcinilor economi
ce ce au stat în fața co
lectivului de laminatori de 
la bluming, nu aceeași a- 
preciere au acordat-o bi
roului organizație de bază 
în ce privește controlul și 
îndrumarea activității sin
dicale din secție cît și 
problemele legate de edu
carea tineretului. Este a- 
devărat că în aceste direc
ții biroul organizației de 
bazl a avut ți rezultata 

bune dar, insuficiente — 
raportate la capacitatea 
sa. In această ordine de 
idei numeroși vorbitori — 
printre care Olani Etna- 
noil, Moga Ioan, Armașu 
Viorel, Dănilă Nicolae, in- 
giner Mociofan Ștefan — 
au criticat cu asprime 
biroul pentru faptul că ex
tinderea întrecerii pe pro
fesii a fost lăsată în ex
clusivitate pe seama or
ganizației sindicale; ac
tivitatea cultural artistică 
este aproape inexistentă 
(deși secția are un club 
nou, minunat) ; la locurile 
de muncă nu toți mem
brii de partid se ocupă 
de educarea consecventă 
a tineretului.

Cu deosebită atenție au 
analizat comuniștii felul 
în care a decurs învăță- 
mîntul de partid în anul 
trecut și au făcut o se
rie de propuneri noului or
gan de conducere care va 
fi ales. Dovedind înaltul 
spirit de răspundere față 
de înfăptuirea liniei poli
tice a partidului nostru, a 
sarcinilor economice reieși
te din aceasta, comuniștii 
au făcut propuneri deose
bit de prețioase și în ce 
privește activitatea de 
producție de viitor, pro

puneri care — trecute în 
proieclul de hotărîre al 
adunării și votate în una
nimitate — au devenit 
lege pentru biroul nou 
ales,

In cuvîntul său tova
rășul Iacob l.adislau se
cretar al comitetului oră
șenesc de partid i-a feli
citat călduros pe lamina
tori pentru rezultatele do- 
bîndite pînă aci și le-au 
urat noi succese. In nu
mele comitetului orășenesc 
de partid tovarășul secre
tar Iacob a apreciat că în 
munca de partid organi
zația de la bluming a fă
cut un salt calitativ demn 
de apreciat. Totodată vorbi
torul a făcut noului organ 
recomandări menite să 
ducă la folosirea mai efi
cientă a activului de par
tid, la îmbunătățirea mun
cii cultura l-artistice și edu
cative în rîndul tineretu
lui.

In noul birou al orga
nizației de bază au fost 
realeși mai mul ți tovarăși, 
iar ca secretar al orga
nizației de bază a fost 
reales tovarășul Pafcău 
Octavian.
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Lupte

Faza regională a campionatului 
R.P.R, de juniori

lii sala
Iii nr. 3 
tru s-a desfășurat ieri în- 
cepînd de la ora 10 a.m. 
faza regională a campio
natului R.P.R. de lupte 
clasice pentru juniori. Au 
participat .33 de concureii- 
ți reprezentînd 
Jiul Petroșani,
Petrila, Corvinul Hunedoa- 
ra și școala medie ,,Dece- 
bal" Deva. Dovedind o 
excelentă pregătire și o 
mare putere de lupta ti
nerii sportivi hunedoreni 
(antrenați dc tovarășul 
Kovacs Ludovic) au cîști
gat majoritatea întîlnirilor. 
Iată-i pe primii clasați 
ordinea categoriilor 
concurs:

— cat. 50 
PETRIȘOR 
Corvinul ;

— cat. 53 
CALONIC
Petroșani( cel mai bun 
luptător din întregul con
curs) ;
' — cat. 56 kg. locul I : 
HRUSCIOCKI VASILE - 
Corvinul ;

— cat. 56 kg. locul II: 
COCOȘ DUMITRU — 
Corvinul;

— cat. 59 kg. locul I :

de sport a șco- 
din orașul nos-

cluburile 
Minerul

kg. locul 
FLOREA

în 
de

I:

kg. locul 
GEZA — Jiul

I :

Concursul de dirk-track 
desfășurat în orașul nos
tru a atras un mare nu
măr de spectatori.

In fotografia noastră, 
un aspect din timpul des
fășurării concursului.

IN CUPA „F. R. B0X“ ARBITRII
NECOMPETENȚI

GIUREA GHEORGHE - 
Corvinul ;

— cat. 63 kg. locul I: 
KISS IOAN — jiul Pe
troșani ;

— cat. 63 kg. locul II : 
CIOBANII MARCEL - 
Corvinul ;

— cat. 67 kg. locul I: 
HOTINCEANU CORNEL 
— Corvinul;

— cat. 71 kg. locul I : 
PREJBAN ION - Corvi- 
nul ;

— cat. 75 kg.
LUPU NICOLAE 
▼inub;

— cat. 80 kg. 
WEBER PETRU 
vinul ;

— cat. grea locul 
CRISTEA FLOREA 
Corvinul.

le-
au 

bo- 
Di-

locul I :
— Cor-

Pugiliștii hunedoreni au 
susținut sîmbătă seara o 
nouă partidă în competi
ția dotată cu „Cupa 
derației de box". Ei 
avut ca adversari pe 
xerii clubului sportiv
namo Oradea. In general 
gala a avut un nivel teh
nic scăzut, doar 
partide ridieîndu-se la un 
nivel superior. Este vorba 
despre partidele dintre 
Ichim N. — Pop 1. și 
Tudor N. — Kukucsy L.

In bună condiție fizică, 
Ichim Nicolae a fost per
manent în ofensivă, sufo- 
cîndu-și pur și simplu ad
versarul. Atacînd susținut 
și lovind puternic el a 
cîștigat prin abandon în 
repriza a doua. Prin a- 
ceastă victorie, Ichim și-a 
luat revanșa în fata bo

cîteva

xerului orădean care în 
faza de zonă de la Bacău 
cîștigase la puncte. Tudor 
Nicolae a făcut și de data 
aceasta un joc bun. Deși 
adversarul său a avut lo
vituri foarte puternice, Tu
dor a știut să le evite, 
a boxat în linie punctîud 
mult prin lovituri variate. 
Firesc, el a fost declarat 
învingător la puncte, 
echipa orădenilor 
comportat mai bine 
Constantin și Rusu 
hai.

Rezultatul final, 20—16 
oaspeților, a 
de arbitraj, 
surprinzătoare 
fost luată de 

Gheorghe

Din 
s-au 
Glii
Mi-

locul I:

care boxase pînă atunci 
complet neregulamentar, 
lovind cu palmele deschi
se. A fost o încălcare gro
solană a regulamentului. 
La sfîrșitul reuniunii ar
bitrul Pop a declarat cu 
seninătate „Este posibil să 
fi greșit!“.

Rezultate tehnice: Se- 
menescu T. (H) p.p. în 
fața lui Gui Constantin 
(O) ; Tilea Gavrilă (O) 
b.p. Țopan Gavrilă (11); 
Cerățeanu 
Nutu 
(H) 
loan 
meci 
loan 
(O)

T. (H) b. p. 
(O) ; Ichim N. 
repr. 2 Pop 
Safciu I. .11)

Gondelberg 
Mihai

în favoarea 
fost viciat 
Cea mai 
hotărîre a
arbitrul Pop 
(Craiova) în partida din
tre Oreian Gheorghe și 
Sarcady losif. Sfidînd re
gulamentul arbitrul Pop 
a oprit jocul în prima re
priză declarînd învingător 
prin inferioritatea adver
sarului pe Sarcady losif,

Ioan
b.ab.
(O); 
nul cu 
(0) ; Rusu

b.ab. repr. 2; Gavri
lă Grigore (H) ; Bokoș N. 
(0) b.ab. repr. I pe Ba- 
laj Constantin (H) ; Tu
dor N. b.p. KUkucsy Lu
dovic (O) ; Sarcody I. cîș- 
tigă prin oprirea jocului 
pentru inferioritate în fața 
lui Oreianu Gh. (II); M. 
Gheorgheoni b.ab. repr. 1 
Calici A. (O).

încă o victorie a juniorilor
Jucînd, practic, la o sin

gură poartă fotbaliștii ju
niori ai clubului Corvinul 
au întrecut cu 11—0 (5— 
0) pe tinerii lor colegi ai 
echipei C.F.R. Teiuș într- 
un joc desfășurat ieri pe 
stadionul Corvinul în des
chidere la meciul de cate
gorie A. Juniorii hunedo
reni au obținut acest fru
mos succes în următoarea

Pe linia comportării nesatisfăcătoare din ultimele întîlniri,

formație : Oșorhean — Ka- 
ramalis, Aișeriu, Lener, — 
Uhițâ, Kiss — Gostian, 
Tulus, Humelnicu, Aristi- 
dis, Hepp.

Pin frumoasa lor com
portare de pînă astăzi ju
niorii Corvinului conduc 
cu autoritate în seria din 
care fac parte a campio
natului regional de fotbal. 
Un merit însemnat 
munca de instruire a 
castor tineri sportivi 
arc antrenorul echipei,
varășul Pâtrașcu Dumitru.

în
a- 
îl 

to-

F O T BAL
CATEGORIA A

REZULTATE TEHNICE
U.T.A. — Petrolul 2—t (0—0)
Rapid — Știința Cluj II—1 (0—0)
Farul — Dinamo București 0—1 (0—1)
Corvinul — Progresul 1—1 (1—0)
C.S.M.S. Iași — Dinamo Bacău 1—2 (0—2)
Steagul roșu — Știința Timișoara 3—0 (2—0)
G.G.A. — Minerul Lupeni 0—2 (0—1)

CLASAMENTUL :

1 Dinamo București
2 C.G.A.

10
11)

7 3
0

0
3

19: 6
28:16

17
14

3 U.T.A. 10 6 1 3 19:12 13
-1 Petrolul 10 4 4 2 17:11 12
5 Steagul roșu 10 5 1 4 20:15 1T
6 Dinamo Bacău 10 5 0 5 17:16 10
7 Rapid 10 3 4 3 13:12 10
8 Minerul 10 5 0 5 14:17 10
9 Progresul 10 3 3 4 18:22 9

10 Știința Cluj 10 4 1 5 15:19 9
11 Corvinul 10 3 2 5 12:19 8
12 C.S.M.S. Iași 10 2 2 6 16:22 6
13 Farul 10 2 2 6 16:27 6
14 Știința Timișoara 10 2 1 7 14:24 5

Etapa viitoare (13 noiembrie)

C.S.M.S. Iași — Steagul roșu

Corvinul
Așa cum a început par

tida dintre echipele Cor
vinul Hunedoara și Pro
gresul București multi din 
spectatorii care se aflau 
pe stadionul nou sperau 
într-o victorie a echipei 
locale. De unde această 
convingere? In primul rînd 
atacurile susținute ale îna
intașilor hunedoreni și si
tuațiile bune de a înscrie. 
Evident cea mai clară si
tuație a avut-o în minutul 
5 Anton, care deși se 
afla singur cu portarul 
Mîndru a trimis balonul 
pe lîngă portar, dar des
tul de încet, dînd posibi
litatea lui Soare să res
pingă balonul în corner, 
înaintașii hunedoreni deși 
ratează citeoa acțiuni con
tinuă totuși să insiste. 
Golul atît de mult aștep
tat de spectatori cade în 
minutul 13. Zapis porneș
te intr-o cursă caracteris
tică — așa cum făcea mai 
de mult — și din apro
pierea careului de 16 me
tri șutează pe jos, pu
ternic și înscrie cu tot 
plonjonul făcut de Min- 
dru.

După înscrierea acestui 
punct jocul își pierde oa
recum din dinamismul cu 
care începuse partida, în 
special datorită jucători-

n-a reușit să întreacă Progresul
lor oaspeți care încep să 
practice un joc dur. Par
tida degenerează și din 
cauza greșelilor elemen
tare ale arbitrului de cen
tru, ca de altfel și ale co
legilor săi de la tușă. A- 
ceștia au semnalat fauturi 
imaginare, nesancționind 
alte acțiuni nepermise ale 
jucătorilor bucureșteni.

Spre sfîrșitul reprizei 
hunedorenii mai ratează 
o ocazie prin același An
ton care din poziție bună 
de șut trage pe lîngă 
bară.

Așa cum ne-au obișnuit 
și în celelalte intilniri, la 
reluare hunedorenii încep 
să facă un joc cu des
chideri pe aripi, dar tre
buie să spunem că atît 
Pop cît și Zanca nu au 
dat randamentul optim. 
Zanca de exemplu deși se 
afla în apropierea porții 
s-a bilbîit și a dat posi
bilitate apărătorilor adver- 
și să intervină. In felul 
acesta Zanca a ratat o 
altă ocazie dară. La pu
țin timp după această 
fază înaintașii hunedoreni 
ratează din nou prin An
ton, care deși se găsea 
în bună poziție de șut a 
preferat să centreze fa 
Pop, marcat cu strictețe.

In tot acest timp jucă

torii bucureșteni și-au ba
zat jocul mai muit pe 
contraatacuri, care deși 
erau desfășurate cu rapi
ditate, au fost anihilate 
de apărătorii hunedoreni. 
Meritul jucătorilor oaspe
ți este că atunci cind au 
avut balonul au știut ce 
să facă cu el, l-au trimis 
întotdeauna la coechipie
rul cel mai liber, intr-un 
cuvint le-au reușit aproa
pe toate acțiunile, dar nu
mai pînă în dreptul liniei 
de 16 metri. Au avut și ei 
ocazii de a înscrie dar 
Niculescu, Nacu și .Mol
nar au salvat în uitima 
instanță.

Și atunci cînd nimeni 
nu se aștepta s-a întim- 
piat ceea ce pentru multi, 
și în special pentru jucă
torii hunedoreni, a fost ca 
un duș rece. La o lovitu
ră de pedeapsă executată 
de Soare foarte puternic, 
Niculescu ieșit mult din 
poartă sare Ia minge, nu 
poate să facă altceva de- 
cît să o boxeze, mingea a- 
junge la Protopopescu care 
de pe linia de corner în a- 
propierea porții trimite spre 
poartă în care erau trei 
jucători de la Progresul. 
Mafteuță introduce balo
nul în poartă. Scorul a

devenit 1 — 1 în min. S3 și 
pînă la sfîrșitul partidei 
nu s-a mai întîmplat ni
mic, de data aceasta oas
peții fiind cei care tră
geau de timp trimițînd 
balonul in afara terenului.

Și acum cîteva cuvinte 
despre arbitraj. Arbitrul 
Costa Dumitru a condus 
de o manieră care a ener
vat nu numai jucătorii 
celor două echipe ci și pe 
spectatori. El a apreciat 
greșit legea avantajului, 
nu a știut să intervină, 
atunci cînd era cazul, 
pentru a pune capăt jocu
lui dur al oaspeților. Con
siderăm că arbitrajul pres
tat de acesta a fost ne
corespunzător.

Cele două echipe au 
prezentat pe teren forma
țiile :

CORVINUL: Niculescu
— Coiciu, Nacu, Tătaru
— Molnar, Balint — Pop, 
Anton, (Constantinescu), 
Zapis, Constantinescu (An
ton), Zanca.

PROGRESUL: Mindru
— Nedelcu, Caricaș, Soa
re — loniță, Pașcanu — 
Oaidă, Smărăndescu L, 
Dinulescu (Protopopescu) 
Mafteuță. Protopopescu 
(Dinulescu).

Pe scurt
Echipa reprezentativă 

de volei masculin a R.P.R. 
participă în aceste zile la 
campionatele mondiale ce 
se desfășoară în Brazilia.

Ieri, echipa R.P.R. a în- 
tîlnit formația Braziliei 
țara gazdă, pe care au 
întrecut-o cu 3—1.

C.G.A. — Dinamo București 
Petrolul — Știința Timișoara 
Dinamo Bacău — Farul 
Rapid — Progresul 
Știința Cluj — Minerul
Jocui Corvinul — U.T.A. se va disputa joi 10 

noiembrie a.c.

CATEGORIA B
S e r fi a l-eu

REZULTATE TEHNICE

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

S ts r I ât a. 8I-a
REZULTATE TEHNICE

C.S.M. Sibiu — C.F.R. Roșiori 2—0 
Știința București — A.S. Acad. Militară 2—3 
C.F.R. Electr. Craiova — Gaz Met. Mediaș 1—2 
Dinamo Pitești — Tract. Or. Stalin 4—6 
Dinamo Obor — Metalul București 2—2
Chimia Govora — Chimia Făgăraș 1—0 
Drubeta Tr. Severin — Știința Craiova 0—0

Seria a III~a
REZULTATE TEHNICE

Mureșul Tg. Mureș — C.S.M. Baia Mare 1 — 1 
C.F.R. Timișoara — Aurul Brad 6—1 
C.S.M. Reșița — Jiul Petroșani 2—0 
Dinamo Săsar — Arieșul Turda 3—0 
Ind. Sîrmei C. Turzii — A.M.E.F.A. 2—0
Gloria Bistrița — C.S. Oradea 0—1
C.S.M. Cluj — Recolta Cărei 3—1

------------------------------ ♦♦♦♦-------------  
Alpinism

A.S. Corvinul Hunedoara pe locul 4 
în clasamentul general al alpiniadei 

Carpaților pe anul 1960
~ Cele 27 secții de alpi
nism din țară prezente la 
startul Alpiniadei anului 
1960 au dus în timpul eta
pei de iarnă și de-a lun
gul celor 5 etape de vară 
o interesantă luptă pentru 
obținerea unui loc mai 
bun în clasament. La sfîr
șitul acestei grele întrece
ri clasamentul arată ast
fel :

locul I — Casa ofițe
rilor — Orașul Stalin;

locul II Metalo-Sport 
— București ;

locul III Torpedo - 
locul IV Corvinul — 

Hunedoara

locul V — Celuloza 
— Zărnești.

Secția de alpinism a a- 
sociației Corvinul care 
și-a început activitatea în 
luna august 1959 doar cu 
4 alpiniști, numără astăzi 
80 de sportivi, toți purtă
tori ai insignei „Alpinist 
R.P.R." Instruiți la cursu
rile celor două școli de 
alpinism inițiate de A. S. 
Corvinul cățărătorii hu
nedoreni au reușit să se 
afirme într-o perioadă de 
timp relativ redusă. Din
tre începători s-au remar
cat Lazăr Marin, Bucur

Dorin, Florincaș I., Popa

Minerva, Tomuță Constan
tin și alții care și-au tre
cut de curînd toate nor
mele pentru obținerea in
signei „Alpinist R.P.R."

O preocupare pentru ac
tivitatea în anul alpir 
1961 va trebui să fie mă 
rirea numărului de alpi 
niște din cadrul asociației 
cit și creșterea măestrie 
sportive a tuturor celo, 
înscriși pînă în prezent 
Rezultatele obținute îi: 
primul an de alpinism or 
ganizat în Hunedoara con 
stituie începutul în munci 
pentru obținerea mior suc 
cese și mai bune, tineri 
hunedoreni fiind dornici s 
cunoască și să cucereasc 
înălțimile, să fie fruntaș 
în sport așa cum sîn 
fruntași în producție.

P1GHIU DAN 
instructor de alpinism
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