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de metal 
I960 cu o 
Așa se și 
tovarăși

ultimele 
pentru 

i zi în- 
i cuvine 

harnici

[Siderurgiștii hunedoreni auj 
Îndeplinit planul anual

Combinatul siderurgic din Hunedoara a rapor- 
£? lat vineri dimineața îndeplinirea planului la pro- 

ducția globală ce i-a revenit pe anul 1960.
Sub conducerea organizațiilor de partid, furna

ce liștii, oțelarii, laminatorii, muncitorii din transpor- 
» turile uzinale și celelalte colective de muncitori au

* depus eforturi susținute pentru sporirea productivi-
► tății agregatelor siderurgice. In întrecerea socialistă
► cu colectivul marelui combinat din Reșița, hune-
* dorenii au descoperii și valorificat nenumărate 
, rezerve interne, au dat viață planurilor de măsuri
► tehnico-organizatorice și a u îmbrățișat valoroase ini- 
, țiative patriotice. Pe această cale, furnaliștii au
► sporit indicii de utilizare a furnalelor cu peste 30 
’ kg. fontă pe metru cub volum util de furnal. Oțe-
► larii au produs pe fiecare metru pătrat vatră de 
J cuptor Martin cu peste 350 kg. mai mult oțel, iar
* în sectorul de laminoare productivitatea orară a a- 
’ gregatelor a sporit considerabil. In medie, produc-
► tivha.ea orară a sporit cu peste o tonă de lami-
* nate față de indicii planificați.
► Pe lîngă preocupărilepentru creșterea produc-
* {iei de metal, siderurgiștii hunedoreni au acordat
► o atenție mai mare reducerii 
’ produselor și realizării de cit 
» Asifei ei au realizat in 11 
‘ 22.000,000 lei economii.

Miting 
la furnalul 6
Vinerea trecută — co

lectivul de muncitori, teh
nicieni Și ingineri din sec
ția a Il-a furnale a com
binatului siderurgic Hune
doara, a repurtat un stră
lucit succes : realizarea cu 
15 zile înainte de termen 
a sarcinilor de plan pre
văzute pe anul 1960. Pen
tru a scoate în evidență 
victoria obținută, sus pe 
platforma furnalului 6, a 
fost organizat un miting 
în cadrul căruia tov. Roman 
Gh., șeful secției, Cismaș 

prețului de cost al 
mai multe economii, 

luni mai mult de

Gh., secretarul organizației 
de partid și Guță I. din 
partea comitetului de sin
dicat, au elogiat munca 
harnicilor furnaliști, care în 
acest an au sporit indicii 
de utilizare a agregatelor 
cu 0,44 tone pe metru 
cud volum util. Ultima 
șarjă cu nr. 5438, elabo
rată
Olaru Alexandru, a asi
gurat îndeplinirea planului 
pe 1960 șj primele tone 
din 1961.

In cinstea colectivului 
din secția Il-a furnale a 
doua zi — sîmbătă — a 
avut loc la clubul nou o 
reuniune tovărășească 

de prim-topitorul

unde încărcătorii, topitorii 
electricienii, inginerii 
tehnicienii și-au urat 
multi...

Și 
ani

Cu 16 zile 
mai devreme
Colectivul de muncă al 

direcției transporturi din 
C,S,H. a raportat la 15 
decembrie 1960 îndeplini
rea și depășirea planului 
anual de prestații la sec
țiile productive și auxiliare 
cu 39.800 tone marfă. In 
aceiași timp, prin spori
rea numărului de tone 
kilometri parcurși și re
ducerea consumului speci
fic de combustibil, fero
viarii din combinat 
realizat 2.940.045 lei eco
nomii la prețul de cost.

Fruntași în îndeplinirea 
sarcinilor de plan au tost 
declarați tovarășii Soitez 
Iosif, Pop Vicrel, Popa 
Nicolae, Bulgaru Teodor, 
Maftei Dumitru, Popa Si- 
mion și alții, care au res
pectat întocmai graficele 
de circulație a trenurilor.

au

Peste pianul 
anual

Muncitorii de la oțelâ- 
ria nouă din combinat mă
resc continuu producția și 
productivitaitea muncii. 
Datorită creșterii indicilor 
de utilizare a cuptoarelor 
Martin cu 7,55 la sută, 
prin repararea cărucioare
lor și troacelor de încăr- 
rre, ei au reușit ,ă pro 

ducă în perioada 6—15 
decembrie zeci de mii tone 
de oțel de bună calitate 
în cantul anului viitor.

Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de echi
pele conduse de primtopi- 
t< rii Opriș Avram, Marian 
Axente și Ispas Iulian care

lor 
lami-

scurt 
despi- 
trupul 
metal

pro- 
cîteva

avea mai 
: o scur- 
curentă.

fanfara a trecut 
hala de ajustați 

laminorul vecin, de 
nun., ale cărui e- 

cum

(Continuare In pag. 2-a)

Tînărul bobinator Nagy Tiberiu se bucură de 
stima muncitorilor din atelierul de reparații elec
trice din combinat. Și aceasta pentru că nu e- 
Xistă zi în care să nu-și depășească sarcinile de 
plan cu peste 12%.

Și cooperatorii și-au îndeplinit planul anual
Încă de la 8 decembrie 

membrii cooperatori ai co
operativei „Drum Nou" 
din Hunedoara și-au înde
plinit planul anual la pro- 
ducția globală. La produc
ția marfă ei au realizat

Q jfctualiiăfi
□ Ieri dimineață în 

cadrul lectoratului cu in
telectualii ce are loc la 
ciutul Siderurgistul din 
O.M., tovarășul profesor 
universitar Ion Pascaru, 
a vorbit despre „Cuce
rirea spațiului cosmic de 
către om".

□ Astăzi la orele 
într-una din 
bului Filimon 
O.T., va avea 
diție muzicală.
scultate 
discuri

18, 
clu- 
din 
au-

sălile 
Sîrbu 
loc o
Vor fi a-

înregistrate pe 
Rapsodiile a

Intre tinerii din fotografia de față inginerul 
Dărău loan și maistrul Albu Avram există o 
strînsă colaborare. Numai în acest an, inovațiile pro
puse și aplicate în producție ale inginerului Dărău 
loan (primul din stînga) și maistrului Albu A- 
vram, grupul electrotehnic I.C.S.H., aduc econo
mii de 150.000 lei.

Clflfl în acest 
număr:

— „Cîntăm că viața e 
frumoasă 1“ pag. 2-a).

— Cei îndrăzneți... 
(pag- 2-a).

— Calificarea muncitori
lor — preocupare actuală, 
(pag. 3-a).

—■ In producție maistru
— la școală elev.

(pag. 3-a).

au izbutit să scurteze tim
pul de lucru pe fiecare 
șarjă și să înlăture pier
derile de oțel.
I

la acea dată o depășire 
de 2,8 procente, la lucră
rile pentru populație o de
pășire de 8 la sută, la li
vrările către comerțul so
cialist și populație 7 la su. 
tă, la capitolul încasări

de George

prezent, în 
prin unită- 
din orașul

fiunedorene &
I-a și a Il-a 
Enescu.

□ Pînă în 
această lună, 
țile comerciale
nostru au fost desfăcute 
125 de vagoane marfă, 
atît în sectorul alimentar 
cît și industrial.

□ Teatrul de stat „Va
lea Jiului"—Petroșani, pre
zintă miercuri 21 decem
brie la orele 17 și la 20, 
comedia în 3 acte „Băieții 
veseli" de H. Nicolaide.

La bluming anul 
urma să ia sfîrșit în 
chiar după-amiaza ace
ea. Tovarășii celor de 
la bluming, laminatorii 
din secția vecină, a 
profilelor mijlocii, îns
criseseră în rapoartele 
de producție 
tone 
anul 
ainte. 
între 
și inimoși, să meargă 
gă umăr la umăr, să 
țină împreună pasul 
victoriilor în muncă.

Era ziua de 15 de
cembrie, pe la șase du- 
pă-amiază. Hala mare
lui iaminor de 1060 
mm. mindra uzină ri
dicată în lunca Cernii, 
viăsiar al celui de-al 
doilea pian cincinal, 
vuia de sunete felurite, 
de rostogolirea sutelor 
de role, de mersul la 
înălțime al podurilor 
rulante, apăsarea neier
tătoare a valțurilor în 
cajă, zvîcnetul 
al foariecii care 
că într-o clipă 

j gros al barei de 
( fierbinte. Odată planul 

anual îndeplinit, 
le de laminatori 
cordau puterile 
o depășire cît mai 
țitoare a acestuia 
perioada de timp 
masă pînă la 31 
cembrie. In jurul 
amintite munca în 
ție s-a oprit. Pentru cel 
obișnuit 
continuă 
cu acea 
zgomote 
greu de 
din hală 
multe explicații 
tă reparație 
sau altceva.

Dar sub bolta înaltă 
laminorului a pornit 

atunci să răsune un 
marș. Tovarășii

echipe- 
își în- 
pentru 

sim- 
în 

ră 
de- 

orei 
sec-

cu ac i. ita.ea 
a blumingului. 
împletire d« 
caracteristice, 

definit, liniștea 
putea

realizarea este de 125 la 
sută iar la prestări servi
cii 109 la sută. In interva
lul de la începutul anului 
acestuia și pinâ la 8 de- 

cembrie cooperatorii hune- 
doreni au realizai o econo
mie de 48.000 lei la mate
riale și consumuri speci
fice.

In planul de perspecti- 
vă pentru anul viitor co
operativa “Drum nou" a 
prevăzut înființarea unui 

< 
I

Un grup de scriitori la Hunedoara j

1

Redacția revistei 
„Luceafărul" a orga
nizat trei brigăzi de 
scriitori care au vi
zitat regiunea noastră, 
luînd parte la întîlniri 
cu oamenii muncii din 
centrele muncitorești și 
gospodăriile agricole 
colective. La Hune
doara, în sala mică 
a Teatrului nou, ieri 
la ora 11 unul dintre 
aceste grupuri de scrii
tori au organizat oîn- 
tîlnire cu cititorii noș
tri, oameni ai muncii

schimb s-au apropia^ 
unul cîte unul de locul 
acela, spațiul liber de 
alăturea de cajă. Așe-' 
zali în semicerc, instru
mentiștii din fanfara 
combinatului cîntau la- 
minatorilor pentru a( 
cinsti izbînda lor în 
muncă, realizarea pia-i 
nului anual. Era parcă 
mai multă căldură în. 
cîntec, melodia urca, 
mai sprintenă. Clarine- 
tistul Mușa Balint, prim 
maistru la turnătoria 
de fontă, trompetistul 
Benko Iosif, zidar șa- 
motor, K atona IoanJ 
care cînta la un ins
trument numit euphoni-i 
um, muncitor chiar a 
ici, la cuptoarele adinei, 
— chiar și dirijorul 
fanfarei, tovarășul DÎa- 
conescu lean, toți îm- 
brăCați în haine de lu
cru — erau mai mîn- 
drj ca de obicei și feli
citau prin cîntecul 
munca rodnică a 
natorilor.

După un scurt 
gram muzical de 
minute, cei de față auj 
bătut din palme, au/ 
ma.lumii instrumentiș
tilor și și-au reluat lu-i 
crui, cu un spor de vo-J 
ioșie, de bună dispoziției 
Dar 
prin 
spre 
650 
chipe, așa după 
spuneam, aveau încă dej 
pe acum o zi înaintea 
vremii, a planului de 
produc, ic. Programu» 
s-a repetat , bucuria a 
fost aceeași, mulțumi
rile au fost adresate la 
fel, cu zîmbetul pe bu
ze. Erau prezenți Iami- 
natorii din schimbul ti-1 
neretului, fruntaș al în
trecerii socialiste. Bu
curos de astfel de oas- 

I. FLORIAN1

complex al cooperației me
șteșugărești ia Ghelar, iar 
în Hunedoara o curățătorie 
chimică, o secție de ilm- 
plărie, o secție de cosme
tică și un atelier de trico
taj. Ca urmare a nume
roaselor sugestii venite din 
partea cetățenilor din ora
șul nostru conducera coope
rativei va studia de aseme
nea posibilitățile pentru 
deschiuerea în anul viitor 
a unei secții de instalații 
și reparași.

din uzină și de pe șan
tiere, medici, proiesori,* 
elevi. I

Poeții Nina Castan., 
Mihu Dragomir și Al. 
Sohighian, Tinara debu-' 
tantă Constanța Buzea, 
prozatorii Al. 
fănescu și 
Leu, au citit 
crările lor și
puns întrebărilor adre V 
sate de cei prezenți.) 
Intîlnirea s-a desfășu-< 
rat într-o atmosferă! 
prietenească, 1

I. Ș.e-‘ 
Corneliu1 
din lu-1 
au răs-



AVANTCRONICA UNUI SPECTACOL ÎN PREGĂTIRE

Panoul 
săptămînii

,0

Comunistul Popescu Ni- 
colae este exemplu în 
muncă pentru toți munci
torii tîmplari din sectorul 
mecanic șef al I.C.S.H. El 
depășește cu regularitate 
sarcinile de plan cu 20 —

în
a I.C.S.H. 

fierarul
Alexan-

Nu de multă vreme 
“cartea mare" 
s-a înregistrat 
betoriist Roșea 
dru, în cursul acestui an, 
a fost lună de 1 
fruntaș în muncă, iar 
pășirile obținute față 
sarcinile de plan sînt 
tre 30—40%.

lună 
dc- 

i de
in-

„CÎNTĂM CA VIAȚA E FRUMOASĂ!»
Spectatorilor hunedore- 

ni le va fi, de bună sea
mă, plăcută surpriza unui 
spectacol de estradă pe 
care- formația I.C.S.H. 
proiectează să-l pezinte 
cît de curînd. Este de la 
sine înțeles că spectacolul, 
nu se mai află acum doar 
în stadiul de proiect, ci 
este suficient de bine con
turat și repetițiile au loc 
cu. regularitate, 
cursul 
trecut 
on a re 
mului. 
urmează încercăm o privi
re asupra lui. 
“Cîntăm că viața e fru
moasă 1“ așa se intitulea
ză spectacolul pregătit de 
constructori. Ei cîntă mun
ca, viața nouă (“Cîntăm 
că munca ne e cu spor I), 
cîntă dragostea și tinere
țea și reușesc să pună 
suflet, să spună. totul cîl 
mai convingător. Gheorghe 
Țacu în al său “Cîntec al 
zidarului", se mîndrește că 
“a crescut pe șantier, sub 
un colț de cer“. Maria 
Crișan și Maria Nicolau, 
interpretînd melodii de 
muzică ușoară și romanțe 
(eu încă cîteva repetiții) 
vor reuși să contribuie la 
obținerea unui spectacol 
bun. Nicu Glisman — și 
el cunoscut din spectacole 
anterioare — a înregistrat 
neîndoielnic, un progres

iar în 
săptămînii care a 
s-a și făcut o vizi- 
în mare a progra- 
In rîndurile care

vădit. Cuceresc ’ și plac 
canțonetele tenorului Tra
ian Hurgoi.

încheind șirul interpre- 
ților vocali nu se poate 
să nu se amintească aici 
despre Maria Dumitru o 
bună interpretă a cîntece- 
lor populare romînești, ca
re cu siguranță va atrage 
aplauzele — și, cine știe, 
“tasurile" marelui număr 
de iubitori ai acestui gen 
de muzică. Promițător e și 
talentul unui alt tînăr ar
tist amator, Gheorghe Să- 
vulescu.

Formațiile muzicale, or
chestra de estradă și tara
ful (conducerea muzicală 
Horia Moctdescit) cu cî- 
teva retușuri atente, vor a- 
vea nu numai o interpre
tare justă dar vor putea 
da publicului un program 
de și mai bună calitate.

Și acum cîteva obser-

vații regiei. In primul 
rînd grijă deosebită nece
sită textele, ce trebuie re
văzute cu seriozitate. Re
venind la problemele re
giei, trebuie avut în vede
re că în forma actuală — 
o succesiune constantă de 
melodii — spectacolul este 
oarecum static, puțind a- 
luneca către monoton.

“Prezentarea și prezen
tatorii" sînt de asemenea 
o problemă ce nu trebuie 
cu nici un chip neglijată. 
Se impune apoi o muncă 
asiduă cu fiecare- interpret. 
Tinerii artiști amatori tre
buie ajutați să aibă o ți
nută și o concepție de in
terpretare proprie căci 
cercările de a imita pe 
tiștii consacrați sînt 
general cel mai adesea
reușite. Băieții și fetele ce 
cîntă din toată inima via
ța lor frumoasă trebuie

lor
în- 
din

O a s p e i i b i
(Urmare din pag. l-a)

peți, utemistul Balaș A- 
drian — căruia nu i-ai 
da nici cei 19 ani pe 
care îi are — prim la
minator in secție, ascul
ta hora muntenească in
terpretată de fanfară și 
ridea — i-a plăcut, nu 
e ca pe la el, în satul 
din raionul Huedin, dar 
e frumoasă merge lai- 
nimă. Menevrantul șef 
Albu Aurelian, prim 
menvrantul de la cajă 
Bungiti Alexandru, Du
mitrescu Ispas, lăcătuș 
în sectorul hidro mais
trul de schimb Petrică 
Emil — la fel de tînăr, 
dar foarte bun tehnici-

ne v e n i i i
an — privesc neaștep
tatul program muzical 
cit se poate de bucu
roși. Tovarășa Suciuc 
Paula, de serviciu în 
sala principală de ma
șini, și-a lăsat o clipă 
lucrul și se strecoară 
la rîndul său între pri
vitori. Programul muzi

cal s-a încheiat ca și în 
secția vecină cu mulțu
miri și aplauze. Cei din 
fanfară își iau instru
mentele sub braț, string 
veseli mîna laminato- 
rilor și pleacă.

A fost o inițiativă 
frumoasă, o răsplată 
modestă, dar plină de 
tîlc, a muncii acestor 
oameni vrednici, lami
natori de la Hunedoara.

//
marți ... 
miercuri <<• ••

(

De jur împrejur, frea
mătul muncii propriu 
marilor șantiere. Ca 

i peste tot, acolo unde 
poposesc constructorii, 
locurile ■ și-au . schimbai 
înfățișarea.

...Lucrul pe șantier 
continua și in ziua ace
ea în ritmul obișnuit 
Cui să-i dea prin gînd 
de primejdia ce peste 

1 puțin avea să amenin
țe lucrările (buna tor 
desfășurare) la drenul 
laminorului de profile 

i mici și mijlocii?
Faptele s-au petrecut 

cu o săptămînă in ur- 
■ mă.- Muncitorii șantie- 

, rulai 2 construcții de 
la I.C.S.H. tocmai lu
crau la racordarea no
ului dren, cu cel de la

laminorul de 650 mm.
' Totul mergea bine. Ia

tă însă că, pe neaștep
tate, vineri noaptea 
spre sîmbătă, din cau
za unor mișcări de te-

ren care au forțat cele 
două canalizări (mena
jeră și pluvială) -s-au 
produs scurgeri de apă 
din canalizarea mena
jeră, care au spălat te
renul sub cealaltă. Apa 
a început să se scur

gă și in săpătură. De
bitul ei jitiM mare a i- 
nundat drenul noului la
minor. l-’ompele acestu
ia neputind face față 
sarcinii de evacuare a 
apei, trebuia găsită 
gent o soluție..

Și soluția a fost 
numai găsită, dar
crări ce in mod obiș
nuit ar fi necesitat a- 
proape 2 săptămîni de 
muncă au fost execu
tate intr-un timp neîn
chipuit de scurt: a fost 
montată in aproximativ 
36 de ore o conductă 
de deviere a apelor,

ur-

nu 
lu-

în-
ar- 
în 

ne-

♦w-

...Oficiul P.T.T.R. nr. 2 din Piața Libertății ar 
lua măsuri pentru a pune penițe la. cele două tocuri 
(fața de cele 5—6 călimări existente).

...Telefoanele publice instalate în diverse punc
te ale orașului și în cabinele telefonice s-ar veri
fica mai des. Nu de alta dar se întîrnplâ, deseori, 
ca telefonul să aibă ton, să selecționeze numărul 
format, cel chemat să răspundă, iar după introdu
cerea monedei să nu poți vorbi,

...La magazinul de produse textile din cen- 
orașului s-ar ilumina fluorescent întreaga iîr-trul 

mă.

...La magazinul de desfacere a produselor 
din str. Mcjlotov s-ar da totdeauna restul de la 
lei pînă la. 1,35 lei, (costul urmi borcan mare

lac-
late
1,5° 
cu iaurt).

...S-ar mai înființa un centru de distribuire a 
combustibilului (petrol, benzină etc.) sau s-ar lua 
măsuri pentru aprovizionarea mai bine și deservirea 
populației în așa fel, îneît să 
ce
de

are loc zilnic la 
lingă stop.

>e evite aglomerația 
actualul centru de desfacere

ELiSABETA ZOTA ,

...Magazinul
Piața Libertății
în program, cum s-a întimplat în 
cembrie la orele 12 și 13 minute.

de 
nu

desfacere a încălțămintei din 
s-ar închide la ore neprevăzute 

ziua de 11 de-

B. RADOI

Cine ar putea reda 
jrămintarea oamenilor 
în aceste ceasuri de în
cordare, de cumplită 
încleștare cu greutăți
le?

Uzi pînă la piele, 
sub ploaia ce se cernea 
continuu, de sîmbătă

de la 11 dimineața pî- 
nă duminică, nu s-au 
dezplipit din acel loc, 
zidarii Dumitrache Ion, 
Cernea Constantin. 
Cumpănașu Ion, Diaco- 
nu Dumitru.

Brigada de muncă 
patriotică din care fac 
parte Popan Ilie, Lolea 
Larion, Nuțică Cons
tantin a venit să-l 
schimbe. Dar sudorii ? 
Pină la ceasurile 3 din 
noapte scinteile apara-

H II • • •
telar de sudat ii arătau 
prezenți la datoria ce 
singuri și-au impus-o: 
Curea Marin, Biro Ca
rol, Drăgănică Marin 
și ații. Prezența insta
latorilor (dintre cei mai 
buni sînt Sănduț Vic
tor, Mateica Titus, Cro
itoresei: Aurel) s-a jus
tificat prin cei 80 me- 

■ tri liniari de conductă 
introdusă în 12 ore.

Ca să spargă pere
tele la căminul de de
viere, Diaconu Dumitru 
— fără a sta pe gin- 
duri — s-a dezbrăcat 
și a intrat in apa rece: 
Și, victorie! în jurul 
orei 14 (aceasta era 
deja duminică) scurge
rea .apelor în dren a 
fost oprită.

Inginerii comuniști 
.Meszaroș Pavel, șeful 
de șantier și adjunctul 
său Popescu Stelian au

ajutați ca în cîntecele 
să fie cît mai mult ei 
șiși, și nici de cît unul 
cîntăreții de la care poate 
au învățat o melodie ori 
alta. Jocul de scenă și în
deosebi dicțiunea fiecăruia 
trebuie să se afle de ase
menea în centrul atenției 
regizorilor.

Cu retușările ce se im
pun, cu îndreptarea unor 
lipsuri suficient de vizibile, 
spectacolul “Cîntăm că 
viața e frumoasă" va cu
ceri desigur aplauze . pe 
deplin meritate de munca 
sîrgtiincioasă a artiștilor 
amatori — constructori,

DELIA BOGDAN

Au crescut casele, 
s-au lărgit străzile, 
orașul e mai vast, 
iar eu mai înalt

S-au înnoit casele 
s-a luminat orașul

Sistemul de canalizare tarea apei și o -echipă de 
ai blocului 42 — scara 
B — este executat în așa 
fel îneît canalul de scur
gerea apelor murdare se 
înfundă mereu. De 
multe ori am
noi canalul cu sîrme, ver
gele de fier și cîrlige. A- 
cum însă canalul s-a 
fundat într-atît îneît 
mai putem să facem 
mic.

Această situație a
adusă la cunoștința IGO- 
ului în repetate rînduri și 
de fiecare dată ni s-a pro
mis că o să se trimită o
autovidanjeră pentru cap- '

~—— H* t--------------------

mai 
desfundat

în-
nu
ni-

fost

apaductieri care să des
funde canalul. Dar, pînă 
acum n-a venit nimeni — 
deși Ia sesizările noastre 
ni se răspundea : “Vine 
marți... vine miercuri, 
vine joi..." Datorită aces
tui “vine" acum apa s-a 
extins și la scara A și 
toți locatarii ne întrebăm : 
“Gînd are de gînd IGO-ul 
să pună capăt unei astfel 
de situații care pune 
pericol, în primul 
blocul, iar în al 
rînd, constituie un 
de infecții ?
LOCATARII BLOCULUI 

Nr. 42 O.M.

juru-mi cum

în 
rînd 

doilea 
focar

am întinerit și eu

In fața noastră — 
împodobite zile, 
înflorite visuri, 
Pe masă — 
pahare pline 
și cîntece întregi

ALKIS SEVASTIANOS

Ades, privesc in
Și zi de zi orașul îmi pare mai
Mă-nalț văzînd cu ochii cu zidul care crește,
cu steagul care aripi îmi dăruie mereu
Și viitorul, iată-l, cu porțile deschise, 
zîmbind, îmi umple ochii cu soare și cu vise.

ALKIS SEVASTIANOS

totul se-noieșta 
al meu.

4?
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VĂ PREZENTĂM O CARTE

SALT LA ANTIPOZI
de EGON ERWIN KISCH

culegerea “Salt laIn
antipozi", 'apărută recent 
în librării, cititorul urmă
rește cu încordată atenție 
reportajele și odată cu el 
talentul lui Egon Erwin 
Kisch, creatorul reportaju
lui modern. Biografii îl 
descriu ca autor cu trăsă
turi contradictorii, cu o 
gîndire raționalistă și cu 
uri temperament vulcanic, 
caracterizat într-un chip 
aparent paradoxal, de mo

îndrumat cu pricepere 
desfășurarea lucrărilor, 
iar inginerul Popescu 
Lucian candidat de 
partid șeful lotului 3 
n-a părăsit o clipă lu
crările pînă în momen
tul cind apa a fost o- 
prită, iar pericolul unei, 
mari întîrzieri la lucră
rile drenului a fost în
lăturat.

Abia atunci frunțile 
udate, deopotrivă
sudoare ca și de apa 
ploii, au prins să 

descrețească și chiar de 
a doua zi. constructorii 
au trecut această faptă 
a lor în rîndul faptelor 
diverse, ce se petrec 
zilnic pe marele șantier 
al laminorului de profi
le mici și mijlocii ce 
se va înălța la Hune
doara.

B. DAMIANOIU

de

se

toare nu uită să studieze 
culisele întunecate, iar ce
ea ce scrie seamănă mai 
curînd cu gestul unui ge
nial uriaș, care pentru a 
smulge cortina care mas
chează o scenă hîdă, alege 
tocmai momentul în care 
acesta cuprinde ce are mai 
elocvent și mai reprezen
tativ.

Reportajele lui Kisch 
sînt înainte de toate epoca 
lui Kisch, cele 5 contincn- 

“Garda te așa cum ne apar ele au 
fost cuprinse într-o singu
ră secundă din vasta lor 
vîrstă geologică și socială 
pe carele trăiește și.pe ca
re le descrie. Kisch a adus 
în lucrările sale, însuși 
timpul pe care-1 trăia. Și 
lucrul acesta egala cu o 
inovație.

In opera sa, Kisch ră- 
mîne un remarcabil co
mentator al faptului de 
viață, trecut prin pasiunea 
ochiului său de unde în 
locul celor șapte culori ca
racteristice a fost filtrat 
printr-o gamă de calități 
specifice lui: observația, 
selectarea, umorul, ironia, 
cizelarea, concizia și ver
va, devenind cel mai au
tentic fapt artistic.

Viața și opera lui Kisch 
sînt o permanentă și ne
obosită goană după ade
văr, relatînd o curiozitate 
arzătoare în reportajele din 
“Salt la antipozi", cU o 
sete continuă de cunoaște
re, de pătrundere în a ce
lui mai ascuns fapt din 
viață

ci.ti- 
său 

care 
din

destie, seriozitate și un 
umor mereu treaz. S-a a- 
firmat ca scriitor în ulti
mul deceniu al muribundei 
monarhii austro-ungare, 
impunîndu-se imediat 
torilor prin coloratul 
foileton duminical, 
apărea într-o gazetă 
Fraga.

In primăvara anului 
1918 la Viena, înflăcărat 
de victoria Marii Revolu
ții Socialiste din Octom
brie, organizează 
Roșie", înființează un ziar. 
Herman Bahr în acele 
zile nota în jurnalul său: 
“Cît pe aci să devină 
Kisch președintele republi
cii austriece. N-ar fi fost 
de loc. rău".

Cîteva din reportajele 
lui Kisch sînt cuprinse in 
prezenta culegere. Cartea 
constituie certificatul de 
naștere al reportajului mo
dern, In această carte ta
lentul lui Kisch strălucește 
în toată plenitudinea sa, 
scriitorul-ziarist oferind 
criticii literare un nou ge
niu literar în forma sa 
cea mai desăvirșitâ.

La Paris, în “Orașul- 
lumină" sau în sobra 
Londră, Kisch merge aco
lo unde nu.se duc turiștii, 
în cartierele sărace îne
cate în ceață și mizerie, 
pentru ca imediat să-l gă
sim scrutînd cealaltă ex
tremă, lumea burselor, a 
marilor afaceri. De pe sca. 
ra de paradă trece din 
r;ou pe ceg de sacrificiu,, 
în spatele fațadei sclipi-



CALIFICAREA MUNCITORILOR -
PREOCUPARE ACTU ALÂ CINSTE LOR I

Volumul lucrărilor de 
construcții ce urinează să 
fie executat de I.G.S.H. 
în anul viitor a sporit 
considerabil. Productivita
tea muncii trebuie să 
crească în acest timp cu 
17,4 la sulă și să se rea
lizeze 3.500.000 lei econo
mii la prețul de cost peste 
cifra planificată. Sarcinile 
de producție vor îi înde
plinite în bună măsură pe 
seamă introducerii și extin
derii tehnicii noi, a utila
jelor și mașinilor de mare 
rentabilitate in procesele 
tehnologice ale șantierelor 
de construcții și montaj

Cunoașterea temeinică 
a însușirilor tehnice ale 
utilajelor noi, în vederea 
exploatării lor la capaci
tatea corespunzătoare, de
pinde de muncitori cu o 
înaltă calificare profesio
nală. Pornind de la a- 
ceastă necesitate, condu
cerea tehnică împreună cu 
r ‘ia de îrivățămînt a în

tinderii a stabilit un 
plan de școlarizare a 
muncitorilor pentru anul 
1961. Potrivit prevederilor 
se vor deschide 25 cursuri 
diferențiate pe specialități, 
?are vor ii frecventate de 
(.115 muncitori pentru a 
se califica în meseriile de 
necanici, conducători auto, 
strungari, sudori etc., iar 
alți 500 de constructori 
și vor ridica gradul de 
calificare profesională în

Organizafia de bază 
se întărește

Organizația de partid 
I secția distileria de 
țUuroane a luat ființă Ca
lată C.u intrarea în funcți
une a noilor secții. Ținînd 
ont de numărul mic de 
riemtri și ■ candidați de 
>artid și mai ales de ri- 
licarea nivelului politic și 
teologic al cadrelor, bi- 
oul organizației de bază 
le aici a căutat să atragă 
n rîndurile ei noi membri 
a candidați de partid.

Astfel, de la constitui- 
ea organizației de bază.și 
)înă acum au fost primiți 

Utemistul Istrate Nicolae de la atelierul mecanic 
al uzinei cocso-chimice, deși tînăr în meseria de lă
cătuș, datorită strădaniilor sale reușește să-și depă
șească sarcinile de plan cu 10—15 la sută, dînd 
lucru de bună calitate șl la timp.

In fotografia de față Istrate Nicolae, face pro- 
ta unui vilbrochen decompresor care acum se com
portă bine în producție,

cadrul claselor de specia
lizare.

Pentru realizarea în bit. 
ne condițiuni a planului 
de școlarizare, conducerea 
întreprinderii a pus la dis
poziția școlii de calificare 
mai mult de 100.000 lei. 
Pe această bază, secția de 
învățămînt a trecut la a- 
sigurarea bazei materiale. 
S-a făcut comandă la ate
lierul de tîmplărie de a se 
confecționa 50 bănci, 25 
mese și 6 table de cursuri 
în valoare de 10.504 lei

Colectivul de conducere 
al școlii a procurat din 
timp o serie de materiale 
didactice. Pînă în prezeni 
a cumpărat cărți de speci
alitate șl rechizite care în
trec suma de 2.500 lei. 
Totodată s-au confecționat 
materiale demonstrative — 
machete, planșe executate 
în culori pentru 1.200 e- 
levi, ustensile pentru de
sen etc.

Avînd la bază experien
ța acumulată în anii pre- 
cedenți, colectivul școlii 
a format corpul didactic. 
Lectorii au fost selecțio
nați din rîndul celor mai 
buni ingineri și tehnicieni 
cu o practică îndelunga- 
tă în producție și cu un 
nivel tehnic ridicat. Ei au 
întocmit deja programe a- 
nalitice, corespunzătoare 
fiecărei meserii, cu lecțiile 
ce se vor preda.

în rîndul membrilor și 
candidaților de păr.id un 
număr de 6 tovarăși din
tre cei mai buni munci
tori, cum ar fi, Buda Iu
lian, Bîldeâ Ioan, Luca 
Iordan, Nagy Iosif și alții. 
In curînd, biroul organiza
ției de bază va pune în 
discuția adunării generale 
pe alți tovarăși fruntași în 
procesul de producție care 
de asemenea au cerut să 
intre în rîndurile partidu
lui.

ȘERBAN IOAN 
corespondent

Demn de subliniat este 
faptul că s-a început încă 
de pe acum să se pregă
tească noi cadre de mun 
citori calificați. La aata 
de 5 decembrie a.c., au 
fost deschise 2 cursuri de 
specializare unde partici
pă 50 de sudori încadrațj 
în categoriile 6—7 cu o 
practică de 5 ani în me
seria respectivă. In ace
lași timp, au mai fost des
chise alte două cursuri 
cu durata de 6 luni, la 
care se vor califica 80 de 
muncitori în meseriile de 
sudori și electricieni.

După cum se observă, 
în scopul îndeplinirii cu 
succes a planului de în
vățămînt pe anul viitor, 
cînd vor începe lucrările 
masive de construcții la 
noua secție de furnale ȘÎ 
a laminorului de 450 mm., 
tovarășii din colectivul 
școlii de calificare au fă

Zilnic echipa condusă de Mitusis Nicolae — din secția turnătorie a 
combinatului —raportează că au obținut depășiri față de sarcinile de plan 
cu cel puțin 10% și că nu au dat niciun rebut.

In foto : Mitusis Nicolae, Dorodici Anton și Szekeli Ladislau.

Un nou contigent de si- 
derurgiști și constructori 
hunedoreni, se pregătesc 
temeinic în cadrul școlii 
tehnice serale de 3 ani, 
pentru a deveni maiștri. 
Ei sînt oameni care au 
lucrat ani de-a rîndul a- 
lături de tovarășii lor de 
muncă, conducînd și în- 
drumînd pe muncitori spre 
realizarea zilnică a pro
cesului tehnologic. Fiind 
legați direct de producție 
au acumulat vaste cunoș
tințe practice ce le fac 
cinste pentru funcția ca
re le este încredințată.

In orașul nostru, pe lingă 
faptul că funcționează un 
curs de zi de maiștri s-a 
înființat în 1959, și un 
curs seral cu și fără frec
vență. Astfel, conducerile 
celor două întreprinderi — 
C.S.H. și I.C.S.H. — au 
recomandat de a urma 
cursurile serale ale școlii 
tehnice de maiștri 150 
de tovarăși. Cele 6 clase 
avînd 14 specialități, (nu
măr de meserii) frecventa
te de tineri și vîrstnici, se 
află în prezent foarte bine 

cut ceea ce a depins de 
ei. Trebuie arătat însă, că 
în această privință nu s-a 
simțit îndeajuns ajutorul 
direcției administrative. 
Actualul spațiu al școlii 
este necorespunzător. In 
aceste condiții este greu 
de închipuit desfășurarea 
normală a cursurilor. Este 
necesar ca direcția admi
nistrativă să ia măsuri 
din timp pentru a pune la 
dispoziția cursanților loca
lul de școală construit cu 
cîțiva ani în urmă, care 
în prezent este ocupat. De 
asemenea, conducerea în
treprinderii să sprijine mai 
îndeaproape acțiunea de 
școlarizare a muncitorilor, 
știind că de pregătirea 
lor temeinică depinde în- 
tr-o măsură hotăritoare re
alizarea întocmai a sarci
nilor de producție pe anul 
viitor.

V. DRAGOMIR

IN PRODUCȚIE MAISTRU — 
LA ȘCOALĂ ELEV

omogenizate, iar rezultate
le elevilor sînt conclu
dente. Aceasta reiese și 
din faptul că la sîîrșitul 
anului I numărul corigen- 
ților a fost foarte scăzut, 
notele medii fiind între 
6 și 9,

In timpul celor 4 ore 
de studii, elevii au posi
bilitatea de a face o 
strînsă îmbinare între te
orie și practică. Inginerii 
care predau specialitatea 
sînt din sectorul de mun
că de unde provine și 
maistrul elev și el își în
tocmește lecția cu multe 
exemple practice. Datorită 
acestui fapt, materia se 
însușește mai ușor, iar co
mentariile sînt bine argu
mentate. Că fiecare elev 
tinde spre a cunoaște cel 
mai mult se vede și din 
felul cum în timpul lecției 
se ridică unele probleme 
întîlnite deseori la locul 
de muncă.

Nu odată paginile zia
rului “Uzina Noastră" au 
elogiat cu acest cuvînt, 
munca și realizările side- 
rurgiștilor Hunedoreni care 
sau evidențiat în lupta 
pentru realizarea și depă
șirea planului.

De data aceasta, cuvîn- 
tul “Cinste lor" îl adre
săm și sectorului mecanic 
șef din combinat și sec
țiilor subordonate lui.

Muncind cu rîvnă, acest 
harnic și talentat colectiv 
a reușit să predea exploa
tării, după o reparație ca. 
pitală grea, furnalul nr. 2 
Față de normele existente 
în țară și față de reali
zările anterioare, furnalul 
nr 2, a fost reconstruit 
în timp record de 26 zile. 
Obținerea acestor indici 
înalți în reparația furnalu
lui, a fost posibilă numai 
datorită măsurilor de or-

— Care sînt acești elevi?
— La această întrebare 

a răspuns tovarășul ingi
ner. Voina Alexandru di
rector de studii la școala 
tehnică care, printre altele 
a spus: Fiiip Dumitru și 
Ion Nicolae de la agio- 
merator sînt în cadrul sec
ției mecanici cu întreține
rea fabricii, buni organi
zatori ai locului de mun
că, dar și buni elevi ai 
cursului de maiștri. Obți
nerea peste plan a cea. 
23.000 tone aglomerat se 
datorește și acestor doi 
tovarăși. Asemenea exem
ple sînt foarte multe la 
noi. Spre exemplu, Niri 
Rudolf, maistru la zidirea 
oalelor pentru furnale, om 
trecut de peste 40 de ani: 
Mărculescu Nicolae furna- 
list, Palcău Nicolae și 
Zinc Mihai zidari șamo
tori, Horbatiuc Dumitru, 
mecanic auto de la ICSH 
și alții ca ei sînt preo
cupați zi de zi de a acu
mula cît mai multe cunoș. 
tințe tehnice, ca în ziua 

ganizare a reparației, gîn- 
dite și analizate de către 
mecanicul Șef al Combi
natului și colectivul său 
înainte de oprirea acestuia.

Muncind in trei etaje în 
exteriorul furnalului și în 
două etaje în interiorul 
acestuia a fost posibilă 
concentrarea unor forțe de 
reparații puternice care au 
atacat la timp toate lu
crările graficului de repa
rație.

De asemeni, și de data 
aceasta s-a dovedit efica
citatea colaborării între 
secțiile executante.

Folosind metoda de a- 
naliză zilnică a graficelor 
pe faze de lucrări, sau 
putut preveni stagnările 
și timpii morți creipdu-se 
posibilitatea ca fiecare oră 
și minut să fie folosite 
din plin, de către toate 
secțiile antrenate în repa
rația furnalului.

Un lucru demn de evi
dențiat este și acela că 
la reparația furnalului 
nr. 2, deși au lucrat zilnic 
peste 300 de muncitori pe 
un spațiu de lucru relativ 
restrîns, nu a fost nici 
un accident. Acest lucru se 
datorește pe de o parie 
sprijinului eficient și di
rect acordat de Serviciul 
protecția muncii din com
binat (Tov. Munteanu Di- 
onisie) cit și măsurilor de 
protecție luate de inginerii 
Sîntimbreanu Nicolae, Mîi- 
ca Irimie și Ungureanu, 
Liviu, care au asigurat 
condiții optime de lucru 
echipelor de lăcătuși, zi
dari și apaductierl

Cu ocazia executării a-
-------------------w

Deschiderea lectoratului la I.C.S.H.
încă de la înființarea lor lectoratele pentru inte 

lectuali au reușit să se afle în centrul preocupă
rilor și atenției unui mare număr de tovarăși din 
diverse sectoare de activitate.

La întreprinderea de construcții siderurgice 
Hunedoara deschiderea lectoratului pentru ingineri și 
tehnicieni va avea loc joi 22 decembrie la orele 17 
la clubul Filimon Sîrbu din O.T. cu conferința 
„Să cunoaștem noile laminoare care se vor construi 
la Hunedoara".

următoare întoreîndu-se în 
producție să le aplice în 
practică. Din rîndul elevi
lor ai cursului de maiștri 
anul II, s-au ridicat ino
vatori cum sînt tovarășii 
Popa Nicolae, Brimar 
Mihai, Niri Rudolf etc.

Dîndu-și seama de rolul 
pe care-1 are maistrul în 
producție elevii de la 
școala tehnică serală depun 
o muncă încununată de 
succese. Calitatea învăță- 
mîntului este superioară 
anului trecut, iar conspec
tele sînt făcute la zi. So
sirea în clasă înainte de 
începerea orelor este întru- 
totul lăudabilă. De aseme
nea. pauzele de seară din
tre ore, sînt folosite la 
maximum pentru lămuri
rea unor probleme care cer 
efort colectiv. Pe drept 
cuvînt se poate afirma că 
rezultatele obținute pînă 
în prezent de tovarășii 
Tamaș Andrei și Paul Ion 
constructori, Toma Ghe- 
orghe și lacob Ladislau

cestei mari lucrări, în 
fruntea celor care s-au zbă. 
tut pentru realizarea grafi
celor au fost în primul 
rînd comuniștii: numele 
maistrului comunist Balint 
Carol veteran montor de 
furnale, a inginerilor 
Mîica Irimie^ Sîntimbrea
nu Nicolae și Ungureanu 
Liviu, a șefului de echipă 
Balaji Ștefan, a lăcătuși
lor montori Benedek Iuliu 
și Bușling Iuliu sau a zi
darilor șamotori Roja 
Martin și Cocoș Gavrilă. 
sînt cunoscute astăzi în 
toate secțiile de producție, 
unde ei execută lucrări de 
reparații.

Harnicul colectiv al 
mecanicului șef din com
binat se poate mîndri de 
succesul obținut. El va fi 
un îndemn și un imbold 
pentru anul 1961 clnd vo
lumul reparațiilor capita
le pe combinat este de 
trei ori mai mare ca în 
anul I960.

Pentru munca lor, cît 
și pentru înaltul simț de 
răspundere și spirit de 
organizare de care au dat 
dovadă colectivele secțiilor 
montaj și reparații side
rurgice, cuptoare industria
le, edil industrial și servi
ciul hidrotehnic, mecani
cul șef pe combinat, le 
aduce pe această cale 
mulțumirile sale și le urea
ză în noul an succese și 
mai mari pe linia reduce
rii timpilor planificați de 
reparație,
Ing. SCURTU CORNEL 
serviciul mecanic șef CSH

electricieni, Bodea Traian 
lăcătuș și Negru Gheorgh* 
furnal ist, sînt demne de 
urmat chiar de maiștri 
din anul II de la cursurile 
de zi.

Merită a mai fi subliniat 
aici și aportul adus de 
inginerii din C.S.H. și 
I.C.S.H., care predau ma
terii de specialitate cum 
este cazul tovarășilor Nea- 
gu Gheorghe, Lugojan A- 
lexandru, Strochi Anatol 
din I.C.S.H. și tovarășii 
Liveanu Liviu, Vicol Ghe
orghe din C.S.II. precum 
și strădania tovarișu.ui 
profesor Ungur loan di
rector de studii, la grupul 
școlar profesional.

Din cele relatate, un lu
cru apare clar, ca rezultat 
al politicii partidului nos
tru, că oamenii care înain
te nu au avut posibilitatea 
de a se pregăti, azi pot să 
se ridice către culmile în
alte ale științei și tehnicii. 
Cei 156 maiștri, vor de
veni absolvenți în anul 
de studii 1961—1962 — 
în perioada cînd la Hune
doara vor intra în funcție 
noi agregate siderurgice 
prevăzute în planul șese- 
nal.

D, JAN



In sprijinul luptei neînfricate a 
poporului congolez

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite : Secretariatul Uniunii Inter
naționale a Studenților (U.I.S.) a che
mat pe toți studenții din lume, și în
deosebi africani atît de pe continent, 
cît și în afara lui, să desfășoare o largă 
campanie în sprijinul luptei neînfricate 
a poporului congolez pentru unitatea 
Gonogului, asigurarea independenței 
sale și pentru eliberarea imediată a lui 
Patrice Lumumba.

Secretariatul arată că actualele eve
nimente din Congo sînt „rușinoase", de- 
clarînd că ele constituie o provocare 
serioasă la adresa tuturor statelor afri
cane independente, precum și a tuturor 
popoarelor iubitoare de pace.

Secretariatul U.I.S. cere tuturor stu
denților să ia măsuri pentru întărirea 
solidarității cu poporul și studenții din 
Gongo.

- - - - - -  - - - - - - - - »♦♦♦-- - - - -  ——    
Autoritățile sud-africane continuă represiunile 
împotriva populației africane din Pondoland

JOHANNESBURG (A- 
gerpres). — Agenția Reu
ter relatează că autorită
țile sud-africane continuă 
represiunile împotriva 
populației africane din 
ponaoiana. NUinarui ce
lor arestați în ultima săp- 
tămînă se ridică la 88 de 
africani. Un purtător de 
cuvînt al autorităților a a- 
rătat că acțiunile de ur
mărire ale poliției împo
triva participanților la re

--------------------------------------------------- -----------------

O provocare a autorităților militare franceze 
împotriva unei nave comerciale bulgare

SOFIA (Agerpres). —
După cum anunță agen

ția B.T.A., la 9 noiembrie 
a.c. autoritățile militare 
franceze au reținut ilegal 
în largul mării și au per
cheziționat nava comer
cială bulgară „Vasil 
Levski". In legătură cu a- 
ceasta guvernul R. P. Bul
garia a protestat în mod 
oficial față de guvernul 
francez. In afară de a- 
ceasta, la 4 decembrie o

Victoria poporului algerian este inevitabilă 
Apelul șefului guvernului provizoriu

TUNIS (Agerpres).
La 16 decembrie, Fer

hat Abtas, șeful guvernu
lui provizoriu al Repu
blicii Algeria, a adresat 
prin radio un apel po
porului algerian. El a sub
liniat că poporul alge
rian ai cărui fii au 
murit pe străzi pro- 
clatnînd; „Trăiască Ar
mata de Eliberare Nați
onală 1 Trăiască guvernul 
provizoriu al Republicii 
Algeria I Trăiască Algeria 
independentă" a demon
strat încă o dată că 
este hotărît să trăiască 
liber și independent.

In continuarea apelului 
se arată că s-a dovedit 
încă o dată că armata

în Camera Comunelor
Prezentarea unei rezoluții împotriva creării 

de baze americane în Scofia
LONDRA (Agerpres). 

La 16 decembrie, laburis
tul Harold Davies a pre
zentat în Camera Comu
nelor o rezoluție care con
damnă consimțămîntul gu
vernului englez la crea
rea în Scoția a unei baze 
pentru submarine ameri
cane înzestrate cu rachete 
nucleare „Polaris".

Rezoluția a fost spriji
nită de un grup de de- 
putați laburiști de stînga 

centele tulburări care au 
avut loc în Pondoland vor 
continua. Starea de ase
diu continuă să fie în vi
goare în acest teritoriu.

☆
JOHANNESBURG (A- 

gerpres/ — Coresponden
tul agenției Associated 
Press transmite că în Pon
doland (Uniunea Sud-Afri- 
cană), unde populația 
luptă împotriva încălcării 

navă militară franceză a 
oprit de asemenea în lar
gul mării o altă navă 
comercială bulgară —- 
„Nikola Vapțarov" și a 
obligat-o să se îndrepte 
spre portul militar Mers- 
el-Kebir, unde vasul a fost 
percheziționat și s-au pri
cinuit importante daune 
materiale încărcăturii.

Agenției B.T.A. i s-a co
municat că Ministerul A- 
facerilor Externe al R.P.

franceză este un sprijin 
al regimului colonial în 
Algeria și principala pie
dică a oricărei soluționări 
juste a problemei alge
riene.

Guvernul francez, se 
subliniază în declarație, 
neținlnd seama de pozi
ția voastră, pe care a-ți 
exprimat-o recent, se în- 
căpățînează în a duce poli
tica sa absurdă. El inten
ționează să organizeze la 
8 ianuarie așa-numitul re
ferendum și să ne impună 
statutul Jui. Voi, a spus 
Ferhat Abbas, adresîn- 
du-se poporului algerian, 

și pusă în discuție în 
ciuda opoziției furibunde a 
conducerii laburiste de 
dreapta.

Guvernul englez, a spus 
Davies, ascunde poporu
lui englez primejdia pe 
care o implică punerea a- 
cestei baze la dispoziția 
submarinelor americane. 
El este de acord cu stra
tegia nucleară și înarma
rea Germaniei occidentale. 
Următoarea măsură va fi 

drepturilor poporului pon- 
dolez de către colonialiștii 
albi, poliția și trupele din 
Uniunea Sud-Airicană e- 
fectuează razii și arestări 
în rîndul localnicilor.

Ultima „operațiune de 
curățire" din Pondoland, 
care este izolat de res
tul țării, a avut loc la 15 
decembrie. Soldații și po
lițiștii au arestat în ca
drul acestei operații apro 
ximativ 150 de africani.

Bulgaria a prezentat o 
nouă notă misiunii fran
ceze din Sofia în .care 
protestează în modul cel 
mai categoric împotriva ac
țiunilor autorităților mili
tare franceze și declară 
că dacă asemenea cazuri 
se vor repeta șl pe viitor 
guvernul R.P. Bulgaria va 
fi nevoit să ia măsurile 
necesare pentru apărarea 
intereselor flotei comerciale 
bulgare.

sînteți chemați să zădăr
niciți această jalnică ma
scaradă.

Ferhat Abbas a subli
niat că în lupta dusă de 
poporul algerian acesta 
nu mai este sin
gur. Din toate colțurile 
lumii, a spus el, primim 
mesaje de solidaritate. 
Toate popoarele lumii ur
măresc cu atenție lupta 
noastră care a devenit 
simbolul curajului și e- 
roismului.

In încheierea apelului se 
spune că victoria poporu
lui algerian este inevita
bilă.

punerea la dispoziția Bun- 
deswehrului a unor baze 
pe teritoriul Marii Britanii. 
Anglia, a subliniat în în
cheiere Davies, are nevoie 
de o politică externă să
nătoasă, care să fie în
dreptată spre dezarmarea 
generală și renunțarea la 
strategia nucleară și poli
tica blocurilor militare.

Rezoluția a fost apoi 
pusă la vot și respinsă.

ACTUALITATE SPORTIVA
După prima parte a campionatului republican de iotbal (I)

Considerații generale asupra comportării echipei Corvinul
La sfîrșitul primei 

părți a campionatului ca
tegoriei A de fotbal pe 
anul 1900—1961 echipa 
clubului Gorvinul din Hu
nedoara ocupă locul 11 
în clasament cu 11 
puncte. Dintre cele 3 e- 
chipe nou promovate în 
prima categorie Gorvinul 
este cea mai bine cla
sată, înaintea G.S.M.S. 
Iași și Știința Timișoara. 
Din acest punct de ve
dere situația formației 
noastre după 13 e’iape 
desfășurate pînă astăzi 
poare ii considerata ca 
satisfăcătoare. Gorvinul a 
început campionatul cu 
vechiul său lot de cate
goria B — cu doar două 
modiiicărt principale — 
și față de valoarea bună 
a formațiilor participante 
în categoria A, de ru
tina lor, obișnuința jocu
rilor grele și tehnica su
perioară a sportivilor din 
aceste formații Corvinul 
s-a siraaun ’ sa ama o 
comportare cît mai bună, 
să se arate la înălțimea 
partenerilor sai de’ joc 
și să-i întreacă. Intre 
învinșii săi sînt Știința 
Cluj, Steagul Roșu, U.T. 
Arad, formații de presti
giu ale fotbalului nostru.

Iată o statistică sumară 
a întilnirilor desfășurate 
pînă în prezent.
Acasă : 74 2 1 14:5 10
Deplasare: 60 1 5 3:19 1.

Cercetind această situa
ție reiese clar că marea 
majoritate a punctelor în
registrate au fost obținute 
de Corvinul în partidele 
desfășurate pe teren pro
priu. La Hunedoara Cor
vinul a pierdut un singur 
joc, cu Rapid București 
și a înscris doua me
ciuri egale cu Progresul 
București și G.S.M.S. Iași.

-------- —--- -------------------

sirum spomiwiE
□ Sîmbătă seara, în 

sala de sporturi FToreasca 
s-a desfășurat o întîlnire 
internațională de tox care 
a opus pugiliștii cluburilor 
G.G.A. din București și 
Dukla Praga. Net supe
riori sportivii militari 
bucureșteni și-au întrecut 
adversarii cu scorul de 
18-2.

□ Echipele europene 
participante la viitorul 
campionat mondial de 
handbal în 7, al cărui 
turneu final va avea 
ioc în R. F. Germană 
între 26 februarie—12 mar
tie 1961, au fost împăr
țite în șapte grupe. E- 
chipa reprezentativă a 
R.P. Romîne face parte 
din grupa a cincea, îm
preună cu echipa U R.S.S., 
urmînd să susțină îm
preună un meci de califi
care tur-retur. S-au cali
ficat din oficiu Suedia (de
ținătoarea titlului), Ger
mania (țară organiza
toare), Japonia, Brazilia 
și Islanda.

□ Jucînd la Casablanca 

in schimb in deplasare 
randamentul echipei este 
mult mai scăzut, nu s-a 
înregistrat decît o singură 
partidă terminată la ega
litate, la floești, restul 
ae jocuri însemnind tn- 
frîngeri, adesea Ia sco
ruri categorice.

Dacă cercetăm puterea 
de joc a echipei în prima 
parte a acestei jumătăți 
de campionat comparativ 
cu cea de a doua parte, 
vom observa că cele diritîi 
7 jocuri au adus formației 
noastre 7 puncte, iar ur
mătoarele 6 abia 4 
La această comparație tre
buie să avem în vedere 
și faptul că din ultimele 
partide trei s-au desfășu
rat acasăj ceea ce în
semnează că potențialul 
echipei a fost mult mai 
scăzut în perioada ultimă 
a turului campionatului.

Cele 17 puncte înscrise 
da echipa noastră au fost 
realizate de Constanti- 
nefcu (6), zanca (4), 
Radu Tudor (2), Molnar

(2) și Pop (1). Din tota
lul celor 17 puncte două 
au fost înscrise de hal
ful Molnar, iar restul de 
jucători activînd în linia 
de înaintare Media punc
telor marcate este cu pu
țin superioară unui gol de 
fiecare meci, ceea ce ne 
duce la o altă concluzie, 
anume aceea a unei efica
cități destul de scăzute 
a atacanților in ansam
blu, deși Constantmescu 
și Zanca au înscris 
doar ei mai mult de 
jumătate din aceste go
luri. In schimb Corvi
nul a primit în 13 par
tide 24 de puncte, fapt 
care însemnează aproape 
2 de fiecare joc. Din punc
tul de vedere al punctelor 
înscrise doar Farul și Ra- 

cu reprezentativa Marocu
lui, selecționata de fotbal 
a R.D. Germane a termi
nat învingătoare. Scor: 
6—1.

□ La consfătuirea re
centă de la Sofia a repre
zentanților organizațiilor 
sportive din R.P. Bulga
ria, R.P. Romînă, R.P. 
Albania, R.P.F. Iugosla
via și Turcia (care a re
prezentat și Grecia), parti- 
cipanții au căzut de acord 
ca să se modifice siste
mul de organizare al 
Jocurilor Balcanice, în sen
sul măririi numărului 
de discipline sportive 
în care urmează să 
se întreacă sportivii 
din Balcani. S-a propus 
ca prima ediție a Jocu
rilor Balcanice, în noua 
lor organizare, să se des
fășoare în anul 1962 la 
București și să cuprindă 
întreceri la următoarele 
discipline: atletism (băr- 
caji și temei) ; oasctiet 
(bărbați și femei), lupte cla
sice și lupte libere, volei 
(bărbați și femei) tenis de 
cîmp (bărbați și femei). 

pid stau mai rău, în 
schimb față de punctele 
primite 6 echipe (Farul, 
Știința t imișoara, G.S.M.S, 
lași, Știința Cluj, Mine
rul Lupeni și Progresul 
București) sînt înapoia e- 
chipei noastre într-un e- 
ventual clasament care 
s-ar întocmi pe această 
bază. Rezuită așa dar ea 
observație generală că va
loarea arătată de Corvi
nul prin prisma eficaci
tății este o valoare mijlo
cie, mujte am epntpe.e 
recunoscute ca mai tehnice 
și inai bine pregătite din 
campionatul divizionar A 
obținînd rezultate inferi
oare celor obținute de e- 
chipa hunedoreană.

Gorvinul a utilizat în 
prima parte a campionatu
lui lb jucători; portari 
Nebelea și Niculescu 1; 
fundași Niculescu 11, Nacu, 
Coiciti, Popescu ; mijlocași 
Pop, Molnar, Balint, Tă- 
taru: înaintași Anton, Con- 
stantinescu, Zapis, Radu 
Tudor, Zanca, Gavrilă, Va-

♦e

Cupa 30 Decembrie>>
In zilele de 17—18 de

cembrie, sala de sport a 
școlii medii din localitate 
a găzduit întrecerea echi
pelor de tenis de masă 
ale colectivelor sportive din 
orașul nostru dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie", La 
acest concurs s-au înscris 
și au participat 6 echipe 
masculine și anume : Clu
bul sportiv Corvinul; A.S. 
Corvinul (prin echipa la
minorului de 650); IGOH; 
Știința și I.C.S.H; cu două 
echipe.

In echipa clubului Corvi, 
nul, deși era o întrecere 
a echipelor masculine, fi
gura o jucătoare: tovară
șa profesoară Gherman 
Victoria. Totuși echipa clu
bului Corvinul s-a compor
tat excepțional pînă în ul
timul moment cînd o des- 
completare a echipei (prin 
chemarea unui tovarăș în 
producție) a privat-o de 
mult rîvnitul trofeu.

Iată rezultatele tehnice ;
In primul joc : I.G.O.H. 

-I.CS.H. II 5-4.
A fost o luptă pasio

nantă, plină de emoții, da
torită rezistenței dîrze o- 
pusă de echipa I.C.S.H. 
II care a avut o com
portare foarte bună în a- 
cest concurs.

La masa a doua a în
ceput jocul din echipa clu
bului sportiv Corvinul al
cătuită din Gherritan Vic
toria, Gutman Zoltan și 
Suciu Nicolae și echipa 
A.S. Gorvinul (laminorul

Analiza activității fotbalistica
Sîmbătă și duminică, au 

avut loc în Capitală mai 
multe ședințe, în cadrul 
consfătuirii pe țară a Fe
derației de fotbal. Astfel, 
sîmbătă dimineața, în sala 
de festivități . a clubului 
Dinamo s-a desfășurat șe
dința de analiză a' activi
tăți fotbalistice în sezo
nul de toamnă. Ședința 

tani, Cuteanu. Din acest 
lot de jucători doar 3 au 
fost prezenți în toate par
tidele șț anume Nacu, 
Constantinescu și Zanca. 
Le urmează Pop, Molnar 
și zapis cu iz jocun, 
Coiciu și Tătarii cu 11 
jocuri etc. Fluctuația juca, 
lorilor a fost destul d« 
mare, antrenorul echipe 
tuna nevoit sa opereze 
numeroase modificări de 
la o etapă la alta, cau 
zate și de problemele tac 
tice care se puneau de fie 
care dală în med diferii 
și de forma necorespunză 
toare dovedită de uni 
jucători în partidele res 
peclive, dar mai ales d 
numeroasele accidentări ș 
niaisponmuiiaji survenm 
în această parte a cam 
pionaiului. Despre ac 
problemă, despre f> ... 
jucătorilor și comportare 
lor pe compartimente voi 
leveni în pagina noastr 
următoare, luni 25 decen 
brie,
. .. ... . E. M.

Tenis de masi

de 650) formată din Cc 
mănescu Ion, Bqcos Ei 
gen și ing. Cucu Ștefai

Echipa ciutului Corv 
nul a obținut o. vîct< 
rie ușoară cu ' 5—0.

Urmează apoi întîlnire 
dintre echipele Știința 
I.C.S.H. I. Rezultatul 1-

Cu aceste rezultate1 ' 
sfîrșit prima zi de : 
curs urmînd ca dumink 
dimineața să se întreai 
cele trei echipe cîștig 
toare în primul tur.

In urma tragerii la soi 
echipa I.GO.H. întîlnaț 
echipa I.C.S.H. 1 pe ca 
o întrece cu 5—3.

Finala a opus echipe 
I.G.O.H. și Clubul sp< 
tiv Corvinul.

După părerea noasti 
întîlnirea trebuia amin; 
pentru ziua următoare, t 
oarece ambele echipe er 
descompletate, avînd lif 
cîte un jucător. Totuși t< 
Ionescu Vasile, secreta 
comisiei de tenis de nu 
orășenești și responsabil 
concursului, a decis să 
joace.

Echipa I.G.O.H. cu < 
jucători de valoare ri 
cată a reușit pînă la ur 
să întreacă Corvinul ( 
jucător și o jucătoare) 
5-4.

Sîntem de părere ca 
ganele locale U.C.F.S. 
analizeze această finală 
poate vor ajunge la c 
cluzia să se rejoace 
cui dintre I.G.O.H, și ( 
vinul, 

a continuat și în dup 
miaza zilei de 17 
Duminică dimineața, 
sala de festivități a U< 
s-a ținut consfătuirea 
țară a antrenorilor, ia 
sala de festivități a 
bului Dinamo a avut 
consfătuirea pe ‘țară a 
bitrilor.
—.................... .
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