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Noi realizări ale laminatorilor
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Succesele obținute de siderurgiștii 
hunedoreni, în realizarea planului de 
producție și îndeplinirea înainte de 
termen a angajamentelor, luate în 
cinstea marii sărbători, constituie 
pentru întreg colectivul C.S.H. un 
imbold și elan nestăvilit în muncă 
și pe mai departe. De pildă în zilele 
de 23-24 august a.c. muncitorii de 
la laminorul de 800 mm din com
binat, au laminat 396 tone țagle în 
afara sarcinilor de plan. Se eviden

țiază schimburile conduse de Trifu 
Iosif, și ing. Păcurarii Eugen, care 
și-au adus contribuția și la economi
sirea a 20.000 lei (consumuri speci
fice și reducerea rebutului mult sub 
cifra admisă).

Totodată laminatorii continuă în
trecerea socialistă cu avînt sporit 
pentru îndeplinirea unui alt anga
jament de a lamina pînă la sfîrșitul 
anului încă 5.000 tone țagle.

Oamenii muncii din Hunedoara 
au sărbătorit cu entuziasm 

ziua de 23 August
Eloilu pentru zile sl omeni

1
25 .August 1959. Sint ciucișpfe zece ani de la eliberarea Rondniei 
de sub jugul fascist, cincisprezece ani de mari și minunate victorii pe1 
drumul construcției socialiste.

Hunedoara este oglinda vie a tuturor prefacerilor revoluționare pe-, 
trecute in patria noastră. încercați să puneți față in față vechiul oraș, 
cu locuințe î/itunecoase și triste și uzina cu instalații rudimentare și 
neomeneștile ei condiții de lucru cu Hunedoara socialistă, in plină în
florire și veți simți o dată mai mult mindria de a fi fost și a fi 
părtași la uimitoarele transformări din acești ani ai muncii libere șl ai1 
realizărilor grandioase. La cincisprezece ani de la eliberare, poporali 
muncitor din patria noastră face incă o dată, cu solemnitatea cuve-, 

jnită acestui eveniment sărbătoresc, 
J puternică a viitorului său luminos.

Mitingul
0 3/ minunată, limpede, cu soare 

darnic, orașul împodobit cu flori șl 
flamuri, iată cadrul pentru sârbă, 
tcrirea celui ae-al A V -lea ZJ August. 
Delegațiile de oameni ai muncii din 
combinatul siderurgic, ale harnici
lor jurnaliști, ați lari, laminatori și 
cocsuri, grupuri compacte de cons- 
iructori aparținind I.C.S.H., delegații 
ale celorlalte întreprinderi și institu
ții s-au îndreptat incă de dimineață 
spre O.M., unde urma să se desfă
șoare mitingul închinat zilei elibe
rării naționale, ziua de 23 August. 
Se urcă la tribună conducători de 
partid din orașul nostru, ai insti
tuțiilor de stat și obștești, fruntași 
in muncă.

Tovarășul Ardeleanu loan, preșe
dintele Comitetului executiv al Sfa
tului popular orășenesc declară des
chis mitingul oamenilor muncii din 
Hunedoara și dă cuvintul tovarășului 
Aron Colceru, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid, care 
arată însemnătatea deosebită a zilei 
de 23 August in viața poporului 
nostru muncitor, spunir.d printre al- 
(eleț „Insurecția armată de la 23 

bilanțul cuceririlor sale, temelie^

August 1944, rezultat al acțiunilor 
politico-militare pregătite minuțios 
cu mult înainte de Partidul Comu
nist și înfăptuită in condițiile înain
tării victorioase a Armatei Sovietice 
eliberatoare, constituie un act istoric 
de inalt patriotism, o mindrie pentru 
eroica noastră clasă muncitoare."

In continuare, tovarășul Aron Col
ceru a făcut un scurt bilanț al reali
zărilor din acești cincisprezece ani 
în patria noastră, arătind și măre
țele perspective de viitor.

începe 
demonstrația

...Piața Libertății din Velhiul, 
dar mult înnoitul oraș hunedorean 
de pe malul bătrînei Cerne, e îrt- 
veșmîntată din nou în haina ei 
festivă ale (sărei podoabe multico
lore îi dau Un aspect strălucit de 
mare sărbătoare. Scăldată în ra
zele soarelui și străjuită de o par
te șt de alta de drapele tricolore, 
și roșii, stema Republicii Popu
lare Rotiiîne care se află deasupra 
tribunei domină întreaga piață de 
în aceste clipe e fopujată de o 

mulțime de lume Venită să ani
verseze ziua eliberării. In afară 
de marea stemă atenția mulțimii 
este atrasă de următoarele cuvinte 
scrise pe pînza roșie cu care este 
drapată toată tribuna : „Douzeci 
și trei August 1944—1959“, „Tră
iască și înflorească scumpa noas
tră patrie Republica Populară Ro- 
trtînă" I.

E ora 9.55. In tribuna pavoa
zată frumos, iau loc activiști de 
partid și de stat, conducători ai 
organizațiilor de masă, conducă
tori ai întreprinderilor și institu
țiilor din orașul nostru, muncito
ri, ingineri și tehnicieni fruntași în 
producție și în activitatea obșteas
că. Fanfara minerilor străpunge li
niștea, care parcă se aciuase puțin 
și în acordurile ei începe demons
trația...

Trec gărzile 
muncitorești

Intr-o perfectă linie dreaptă, eu 
pași vioi și privirea ageră, cu mina 
strînsă puternic pe pistoalele au
tomate, în fața tribunei își fac a- 
pariția în linie comandanții găr
zilor muncitorești care culeg pri 
mele aplauze. In urma lor, într-o 
aliniere impecabilă, trec în marș 
cadențat plutoane întregi de mun
citori siderurgiști înarmați. Pe lîil- 
gă munca lor ce o depun în pro
cesul de producție, oamenii aceștia 
care reprezintă brațul înarmat al 
poporului nostru se instruiesc te
meinic pentru a apăra cuceririle 
dobîndite de clasa muncitoare prin 
atîtea lupte și jertfe. Din rîndul 
gărzilor muncitorești un viu inte
res și îndelungi aplauze stîrnește 
și plutonul de letnei. îmbrăcate

(Continuare în pag. 111-a)
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Dacă peisajul marin, Colorat 
de imensul albastru ul mării ui
mește, stîrnește de jiecare dala 
multă și pasionată mulțumire, ■— 
aceeași, cu nimic mai puțină mul
țumire, se intilnește in Hunedoara, 
in fața cetății oțelului, in fața 
uriașei din betoane și oțel zidiri 
ale industriei socialiste.

Hunedoara, ca in toată patria 
e revelatoare si profundă, prin 

' schimbările locurilor, a zilelor,
• a oamenilor. O profundă și ome- 
; nească revoluție s-a ‘împlinii 
. aici. O gindire nouă (in zile uni- 
' ți: oameni și oțel) — a dat Hu- 
, nedoarei, față de anomalia, ana- 
’ cronismul din existența burgheză, 
, un spirit și un ritm nou, de so-
> cialiste prefaceri, ridicind pe cea 
, mai înaltă și omenească treaptă,
> iniția dată: Omul.
, Deci omului intiiul elogiu! O- 
’ mului format din înțelepciunea șt 
, voința partidului l Lui, omului, 
’ cea mai complexă și armonioasă 
, creație a materiei.

• ☆
> Susțineau burghezii, după nop- 
’ ți de orgii, plictisiți, că țăranul
* romul ar fi eminamente lipsit de
* perspectivă. Că drumul spre va-
> loare nu este accesibil de cit plo-
* zilor lor, acei intruși accesibili la
> acțiunile de bancă și la afaceri-
> ie de masa.

> Dar după alungarea burgheziei
> și moșierimii, in 15 ani de liber-
> tate și intensă creație, s-a văzut
> că poporul nostru, muncitorii și
> țăranii, ei sint mult mai capabili, 
t cu mai multă putere de-a deveni,
> cu adevărat reale valon.
> Și s-au ridicat valori, noi mun- 
C citorești, socialiste tnstaurina e- 
cchiltbrul real și necesar epocii,
> e>-au riale at oameni, oameni 

minunați, muncitorii, țăranii și jii\ 
acestora.
In epoca nouă a patriei s-a ri
dicat Tripșa Ștefan Erou al Mun- , 
cii Socialiste.

S-a ridicat pe piedestalul celei 
mai înalte glorii, el Oțelarul, plă- 
măditorul realei frumuseți, — el 
urmașul unui țăran din comuna 
Bărăbanți raionul Alba.

După ce a terminat școala pro
fesională din Hunedoara, tînărul 
atunci de 17 ani curînd se dove
dea — Ca la școală — mult pri
ceput și fruntaș ca prim-topitor 
ta cuptorul electric din oțelărta 
veche a Hunedoarei. Poate de 
atunci s-au mai înainte, ginau- 
rile, tot ce era mat prețios in 
el s-au legat, s-au înfrățit eu do
goarea jocului, cu dogoarea me
talului topit. Om și oțel atunci 
ori poate mai devreme s-au în- 
geminat in inima omului; și din 
această contopire firească, imen
să șl definitivă au rezultat apoi 
tonele, multe cu sutele neîncetat 
an de an pornind din Hunedoara1 
către zările patriei in construcție' 
Socialistă.

Sarcini sporite, zilnic , mai gre
le, ti reveneau oțelarului. In acel 
timp prin mărirea continuă a pro
ducției, prin construirea de noi 
cuptoare, erau necesare noi, în
drăzneți șt pricepuți oțelari. 
Tripșa Ștefan a primit atunci 
sarcina să pregătească alături de 
alți tovarăși, pe viitorii munci
tori. Aproape 300 de tineri au 
simțit, au cunoscut frățeasca și 
larga sprijinire, în tot ce au fă
cut ci, de la Tripșa Ștefan cind 
grădinarul e bun, rodul nu poa
te fi altfel. Ca acesta, un rod 
este șl Orelt Paul, azi prim-topi-

SEVER ETAN
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Uzina noastrâ -----

Distincții acordate pentru merite deosebite 
în muncă

Partidul
Cu prilejul zilei de 23 August, 

la Sfatul popular al orașului Hu
nedoara a avut loc solemnitatea 
înmînării „Medaliei Muncii" unui 
însemnat număr de muncitori, acti
viști de partid și de stat, profesori 
etc.

Pentru merite deosebite în mun
că s-a înmînat „Medalia Muncii" 
următorilor tovarăși :

Poja Brîncoveanu — secretar al 
Comitetului orășenesc P.M.R. Hu
nedoara : Toader Adam — activist 
de partid: Frențoni Lazăr — ac
tivist de partid ; Mîtcă D. Ilie -- 
prim-topitor furnalist C.S.H.; Ba
lazs N. Mihai — zidar C.S.H. : 
Semeiuc S. Samoilă — maistru la-

23 August 1959 

Aspect din timpii! 
demonstrației oame
nilor muncii din 
orașul nostru.

Ani în șir — furnalist 
destoinic

Venind de pe meleagurile moldo
vene cu aproape 12 ani în urnii', 
Olâru Alexandru, fîu'de țăran sărac, 
iși iasă cei 5 frați și satul natal din 
apropierea lașului și plecă în voa 
SGartei. Asta și la îndemnul tațăiui 
care i-a spus verde că acum e tim
pul să cîștige și el ceva, că nici 
pe departe mi are cu ce să-l între
țină. Astfel că, de astă dată lui. 
C'laru i se destrămară visurile de 
a se face mecanic. Și dc la atelie* 
ce ie C.F.R. Nicolina-Iași, unde lucra 
cu ziua, vine cu brigada înființată ce 
poartă numele „Gheorgne Apostol" 
pe marile șantiere de construcții ale 
Hunedoarei. Încă fraged, începe 
munca grea de „giiiftar" la încărca
rea furnalului. Ani de-a rîndiil a 
muncit în această meserie, pe care 
a căutat să o însușească cît mai 
repede. Nu întîmplător, la pornirea 
furnalului 4, Sandu cum îi mai spun 
oamenii, trece cu echipa lui la de
servirea furnalului. Pentru succesele 
obținute in acea vreme în sporirea 
producției de fontă, Sandu este dis
tins în 1948 cu „Me'daiia Muncii"

De aproape 9 ani de zile lucrează 
ca prim-topitor furnalist, Conducted 
o echipă de 8 oameni. De el; depinde 
în mare măsură, continuitatea proce
sului tehnologic al producerii fontei 
— așa că neobosit îl vezi dînd roată 
în jurul colosului, urmărind cu aten
ție aparatele și desfășurarea lucru
lui în echipă. Nu-1 deosebești cu ni
mic pe platforma furnalului 5 de 
ceilalți muncitori furnaliști care sîrit 
mereu preocupați ca furnalul să 
funcționeze fără întrerupere Plin la 
față, cu ochi căprui, căutători, cărora 
nu le scapă nimic din vedere, îi ca
racterizează ca un om modest. Cînd 
sosește în schimb, omul acesta voi
nic, cu mîini vînjoase, începe ime
diat verificarea furnalului ; dacă .are 
o temperatură constantă și o pesi 
tine normală, îi ascultă „pulsul"...

Intr-adevăr Olaru și oamenii pe 
care îi conduce sînt furnaliști vr.ed 
nici.

Colectivul secției a II-a furnale 
din care fac parte și ei, s-a anca hi 
să dea patriei 13.500 tone fontă în 
contul angajamentului — pînă la 
23 August. Luptînd alături de ce
lelalte echipe și schimburi, prim- 
furnalrstul Olaru Alexandru , și oa
menii lui și-a adus cel mâi bine

minator ; Miculic loan — maistru 
oțelar : lacob L. Iosif — maistru 
electrician C.S.H.; Speriosu Gh. 
loachim — turnător C.S.H. : Ca- 
culis Haralambis — activist de 
partid : Muntean Tovică — activist 
de partid; Iacob Ștefan — șofer 
C.S.H. ; Benea V. Andrei — șef 
de tură C.F.U.; Farcaș Alexandra 
— secretar al Consiliului sindical 
raional; Moga Romulus -- acti
vist A.V.S.A.P. ; Comșa Alexan
dru — furnalist C.S.H.: Zaharia
Jenică — constructor l.C.S.H. ; 
Oprea loan — fierar betonisf
l.C.S.H. ; Achim loan — secretar 
al Comitetului de întreprindere
C.S.H.; Oprișa Victor -- secretar 

meritat aport. Spre exemplu numai 
în ziua schimbului de onoare, or
ganizat cil prilejul marii sărbători 
el a dat în cele 8 ere, 50 lone fontă 
în contul angajamentului. Totodată 
echipa iui și-a mai adus aportul și 
la realizarea pe primele 7 luni din 
acest an, a celor 9 milioane lei eco
nomii. Acum cînd furnaliștii au fă 
cut bilanțul realizărilor lor și. și-au 
luat un alt angajament de a mai da 
patriei, 6.500 tone fontă peste plan, 
reducînd astfel și prețul de cost cu 
aproape 4 milioane lei echipa lui 
răspunde prin fapte. Noile sarcini 
ce stau în fața secției au determinat 
pe comunistul Olaru Alexandru să 
se angajeze să reducă cît mai mult 
deșeurile de fontă iichidă, să facă 
economii de materii prime și să îm
bunătățească indicii de. utilizare a 
agregatelor — contribuind, la mări
rea producției de fontă și creșterea 
economiilor în secție.

DUMITRESCU JAN

Mincau in atelier toți anei. Unui 
povestea :

— Și cum vă spusei, zisei și eu 
că-s din Bal grad, dar „deșteaptă" 
foc unguroaica, mă prinse după 
vorbă. Eu acu, nu mă lăsai oină 
nu aflai că u cheamă Ilorica și O 
invitai la film. .

— Măi oltene — zise Negrea, un 
moldovean bălai, de prin părțile 
Birladului — mi se pare mie că te 
cam lauzi.

ifrim, olteanul, sări ca ars:
— Cine, eu? Păi, neică, vezi că 

n-am voie să mă-ncurc.
— Și ce, te-ai supărat acum că 

ți-am zis-o? ii riali Negrea.
— Eu?
Ifrim, ca. un tovarăș vesel nu se 

prea supăra și tocmai acesta era tin 
prilej pentru Negrea i.a să rida 
ae el, spunindu-i adeseori.:

— Cum mă, tu nu te. superi? 
Asta-i lucru mare la olteni.

Ifrim insă, nu-l lua tu scamă 
și. povestea: mai departe intîmpla- 
rea pe care ascultătorii trebuiau 
s-o creadă ca fiind adevărată- Nu 
se tulbură nici acum și continuă:

— Și așa, intrarăm noi la film, 

al comitetului de partid l.C.S.H. : 
Mihăilă V. Gheorghe — președin
te al Comitetului de întreprindere 
l.C.S.H.; Roșea B. Alexandru — 
fierar betonist l.C.S.H.; Farkaș 
Petru — tîmplar l.C.S.H. ; Popo- 
vici Dan — Director al spitalului 
unificat Hunedoara ; Țăndăit Au
gustin — director al școlii medii 
Hunedoara ; Socol loan — director 
al întreprinderii de1 Gospodărire 
Orășenească Hunedoara.

Combinatul —
m î n dr ia noastră

Ani simțit și simt deplina n îti- 
drie pentru combinatul nostru hu- 
nedorean — inima de oțel a pat 
triei. Și cum nu te-ai simți mîn- 
dnu și entuziasmat^ energic ,i 
avîntat în muncă cînd ai văzut cu 
ochii tăi cum a crescut ca din pă- 
mînt uzina de azi, cum se clădeș
te viața nouă și cum ai crescut și 
tu odată cu ea. Cum să nu te sim
ți mîndru, plin de elan cînd sim 
ți în fiecare clipă că din oțelul pe 
care îl dai tu oțelarule, din fonta 
ta furnalistule se nasc noi uzine, 
se făuresc atîtea puternice mașini, 
se clădește o patrie cu adevărat 
înfloritoare cu viața lipsită de 
griji-

Am sărbătorit acum evenimente 
deosebite. 15 ani de la eliberarea 
Romîniei de sub jugul fascist, 15 
ani de muncă liberă și succese pe 
drumul industrializării socialiste a 
țării. Dar odată cu acestea, la fel 
ca mine a simțit fiecare siderurgist 
hunedorean sentimente de adîncă 
mulțumire și patriotism față de 
marea distincție acordată de Pre
zidiul Marii Adunări Naționale a 
R.P.R. combinatului nostru: „Or
dinul Muncii clasa I-a“ pentru con
tribuția importantă adusă la refa
cerea după război a economiei na
ționale și la opera de industria
lizare socialistă a țării, pentru re
zultatele deosebite obținute în mă
rirea producției de fontă, oțel și 
laminate, creșterep prodpctivită- 
ții muncii și reducerea prețului de 
cost.

Decernarea „Ordinului Mun
cii clasa I-a“ combinatului nostru 
este un puternic imbold ce ne 
mărește încrederea în foițele noas
tre pentru a ne dezvolta și mai 
mult ’ succesele de pînă acum.

AUREL STANCH 
maistru oțelar

Schița
dar nici gind să vedem ceva ca 
lumea. Ba se stingea lumina, ba 
se rupea filmul, așa că ieșirăm de 
acolo vineți de necaz.

Băieții pufniră in ris. Marin, bi
horeanul cit un munte, întreabă ri- 
zînd:

— Dac-ai ieșit din sală vinăi-, 
ce culoare aveai atunci cînd ți-a 
dat o palmă?

Ifrim iși calcă pe inimă și făcu 
pe supăratul ca omul ce nu e cre
zut pe cuvint și se pregătea să dea 
replica bihoreanului, cirul, semna
lizatorul de la postul doi începu 
să țîrîie strident.

— C.e-i, ce s-a intîmplat? întrebă 
Luca, șeful echipei, punînd jos pila 
cu care lucra.

In ușa atelierului se ivi macara
giul de pe „Tiegler".

— Macaraua e defectă, strigă el.
— Tocmai acum! spuse Luca în

ciudat. Iși înăbuși o înjurătură Și 
trase cu putere sertarul cu scule.

— La lucru, altfel pierdem între
cerea.

Partidul e puterea oieluiui încins, <
iractorui care-nxoarce pamjntul spre lumină, <
E zidul ce se-avintă spre cer de raze nins ,
Și flacăra ce arde în adîncimi de mină. (
Partidul este omul cu umeri de granit 1
Ce cumpănește-n culmea izbinzilor nămeții. <
E mintea ce adună puteri din infinit ,
Să le inchine lumii in numele vieții. ,

Partidul este brațul întins spre viitor '
Și stinca ce închide dușmanului cărarea; '
E inima fierbinte a-ntreguiui popor 1
Și forța care mișcă din adîncime marea. <
Partidul e iubirea și lupta-ntr-un cuvint.
Ideia ce trăiește in fiecare faptă.
E rădăcina vie lega(ă de pămint I
Ce-și dăruie mulțimii drept hrană roada coaptă. ’
Partidul e lumina mtîilor clipiri (
Și munca ce-ti îndreaptă întiii pași prin lume;
E cel ce toarnă fonta puterii-n împliniri
Și numele ce-1 are eroul fără nume.
Partidul, sens al muncii și sol de primăveri ,
Semănător de visuri și creator de oameni,
Cuvintul ce străbate prin Janțuri și tăceri (
Și flacăra care visezi să te asameni.
Deși lasă-n fapte gîndul semințele de vis <
Și-n forme noi se-ncheagă tiparele vieții,
E pentru că partidul in toa te și-a deschis j
Puterile genezei și ale tinereții.

IOAN PETRACHE(

Zile de producfie record
șantiere construcții I — II și IV-O muncă entuziastă a depus ti

neretul de Ia l.C.S.H. în ziua schim
bului de onoare — cu prilejul celei 
de-a 15-a aniversări a eliberării pa
triei.

Fiind aprovizionați din timp cil 
materialele necesare, peste 100 bri
găzi și echipe, au obținut succese 
deosebite^ In întrecerea care s-a 
desfășurat depășirile muncitorilor au 
fost între 4-89 la -sută. Astfel, pe 
șantierele de construcții și montaj 
s-a realizat un vîrf de producție.

De remarcat este faptul, că acolo 
unde se va forma centrul orașului 
hunedorean, în apropierea Teatrului 
Nou, întrecerea a avut un caracter 
deosebit: In jurul tuturor schelelor 
zidarii, dulgherii șf fierar betoiniș.tii 
clocoteau grăbiți. Intr-o permanentă 
încordare munca pe șantiere, în 
ziua de 20 și 21 august a avut un 
caracter de masă. De pildă, la grup

Semnalizatorul continua să sune 
sacadat. Cerea lingouri pentru caje, 
așa cum cere omul piine.

Luca știa acest lucru. împreună 
cu echipa se năpusti pe scări și în 
citeva clipe ajunse sus pe macara.

— Fraților — le spuse el celor
lalți — trebuie să terminăm repede. 
Laminorul așteaptă, iar peste o oră. 
cel mult două, un tren lingotier va 
intra în hală pentru descărcat. In 
afară de asta știți că Weber poate 
să ne-o ia înainte șt....

Iși termină cuvintele printr-un 
gest expresiv ce voia să însemne- 
rușinea pe care ar suferi-o toți dacă- 
pierd întrecerea. Ifrim ii dete cu cu 
tul lui Negrea :

■— Te prins eși? Ne facem de o- 
cară n-o luăm înaintea lui Weber.

— Trebuie — făcu Negrea pc un 
ton hotărît, ce nu admitea rdci-o 
replică.

Se apucară de lucru. Trebuia de 
montat reductorul de la deplasarea 
căruciorului. Se rupsescră dinții la 
un ax și axul se blocase. Schimba
rea necesita aproape două ore de 
muncă încordată, deoarece poziția 
de lucru eta neavantajoasă. Trebiit 

valoarea producției realizată depă
șește suma de 509.000 lei. In fruntea 
tuturor echipelor -se află brigada 
condusă de Semeș Paul, care a în
deplinit norma în procent de 189 la 
sută, urmată de brigada lui Weber 
Andrei și»HoIținger Matei cu 137 
la sută. Bunăoară lucrările de'he- 
tonare, săpături și prefabricate se 
mențineau în ritm normal de pro
ducție. Iată că, de astă-dată la a- 
ceste lucrări s-a reușit să se toarne 
mai mult cu 79 Ta sută beton, cu 
30 la sută să se monteze mai multe 
prefabricate și î cu 121 la sută să 
sc depășească normele la săpături 
de. șanțuri, canalizări, încărcări etc.

Succesele se datoresc însuflețirii 
cu care lucrează oamenii de pe șan
tiere în urma apariției plenarei C.C. 
al P.M.R. din iulie a. c.

iau să coboare reductorul pe plat
forma cuptoarelor.

Băieții lucrau. Nu se auzea decît. 
zăngănitul cheilor și din cînd' in 
cind cite un oftat de-al lui Ifriip, 
care desfăcea o cuplă de sub căru
cior și lucra -agățat in centura de 
siguranță.

In timp ce desfăcea reductorul de 
.postamentul lui, Luca sări jos, pe 
platformă, pe Weber. O clipă, se opri 
din lucru.

— Ce caută Weber aici la ora
. asta? se întrebă el mirat.

Weber, parcă știind că este privit, 
se uită în sus. Luca ii întîlni privi
rile. De abia acum observă că Webțr 
e în hainele de lucru. -

— De ce-a venit Weber? întrebă 
Marin, bihoreanul, care intre timp îl 
văzuse și el.

Te pomenești că veni să ne ajute 
— zise Ifrim, in timp ce agăța funia 

■de cirligul teleferului.
Mai ști? făcu bihoreanul.

Luca ascultă fără să vrea dialogul 
tovarășilor șăi și o bănuială încolți 
.în el. Desfăcu ultimul șurub și îl a- 
seză lingă celelalte spimind •

— Zici că .Weber a venit să ne 
MIRCilA TUȚA

(Continuare în pag. IV-aj
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Mitingul și demonstrația oamenilor muncii 
din orașul Hune do ar a

(Urmctre 'din pag. I)

în aceeași binecunoscută' uniformă: 
albastru închis ca a bărbaților, ele 

;trec -prin fățd. tribunei în aceeași 
a liniere desăvîrșită, cu aceeași vi- 

• g&are și hclărîre de a apăra drep-

turile de care ele se bucură astăzi, 
munca lor și a bărbaților lor, pre
cum și. fericirea copiilor lor...

Siderurgiștii, 
raportează 
partidului

Pentru cîțeva minute piața rămî 
ne în. așteptarea altor demonstran
ți. .Apoi coloana șiderurgiștiior este 
deșepisă de un car alegoric cu em
blema marelui combinat hunedo- 
rcan. Ceva mai în urnjă, doi side- 
rmgiști poartă pe brațele lor vîn- 
joase cea mai recentă și de sea
mă, distincție acordată de partid 
și guvern combinatului: „Ordinul 
Muncii" ci. I-a. Aceasta ca urma
re a minunatelor succese pe care 
liariiic'ii . siderurgișți le-au înregis
trat ani de-a rîndul. Ei raportea
ză partidului că au produs în cin
stea marii sărbători în afara sarci
nilor de plan: peste 47.000 tone 
cocs, 16.000 tone fontă, 30.000 tone 
oțel, 18.000 tone laminate și au 
realizat totodată la prețul de cost 
economii de peste 23.500-000 lei.

Mîndrii de aceste minunate suc
cese, trec în-coloane nesfîrșite bra
vii siderurgișți din secțiile princi
pale- și auxiliare ale combinatului. 

-Aplauze îndelungate întîmpină a- 
propierea unui car alegoric pe pe
reții căruia sînt înfățișate realiză
rile muncitorilor din secția Il-a 
furnale. Se scandează lozinci și 
cuvinte de laudă ce cinstesc mu'i- 
ca acestui harnic colectiv care în 
cinstea zilei de 23 August a ela
borat -cu 14.320 mai multe tone 
de fontă de cît prevedeau sarcinile 
de plan și care a realizat o econo
mie de aproape 11.000.000 lei. Co
loanele șiderurgiștiior se înmulțesc, 
■lată-i și pe oțelarii din secția I-a 
cît' și pe lucrătorii de la uzina 
cocso-chimică. Aceștia din urmă 
raportează cu însuflețire că au tri
mis furnalelor în întrecerea desfă 
surată cu aproape 48.000 mai mul
te tone de cocs și au adtîs combi
natului o economie de peste 
5.000.000 lei. Întregul colectiv de 
edesari esteJ mîndru de acest dar 
închinat celei de-a 15-a aniversă- 

.li..A.,£ljberărji „§ț,_se angajează că 
va munci cu și mai mult entuziasm 

pentru sporirea continuă a pro
ducției de cocs. In rîndul lor, pă
șește voios, plin de mîndrie și sa
tisfacție cunoscutul tehnician Bac- 
nev Iordan care în preajma zilei 
de 23 August a fost decorat cu 
„Ordinul Muncii" cl. IlI-a...

Colectivul de muncă de la la
minorul de 800, care acum se în
dreaptă spre tribună este nespus 
de fericit că și în cinstea acestei 
mari sărbători a poporului nostru 
și-a îndeplinit cu cinste angaja
mentul luat de a da 9.000 tone la
minate peste plan și că în plus 
peste angajament a mai laminat 
încă 1.365 tone oțel.

...Alte steaguri, alte panouri și 
alti siderurgișți trec neîncetat în 
acordurile fanfarei prin fața tribu
nei. Cu entuziasm defilează deopo
trivă toate celelalte colective de 
siderurgișți care în momentul de 
față își manifestă hotărîrea de a 
răspunde prin noi fapte marii griji 
pe care le-o poartă partidul și gu
vernul în ridicarea continuă a ni
velului de trai. Printre fluviul de 
oameni ce se revarsă fără conte
nire în piață pășesc cu fruntea sus 
și oțelarii de la noile cuptoare 
Martin din rîndul cărora un tînăr 
și priceput maistru,v cunoscutul 
Tripșa Ștefan .a primit de curîud 
înaltul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste". Frumoase sînt și rea
lizările acestui destoinic colectiv. 
In întrecere cu confrații lor din 
secția I-a oțelărie și cu oțelarii de 
la Reșița, topitorii de la cele 3 noi 
cuptoare Martin au reușit ca în 

cinstea .celei de-a 15-a aniversări 
a eliberării să elaboreze peste 7.000 
tone de oțel în afara „sarcinilor de 
plan, iar prin reducerea consumu

rilor specifice să realizeze econo
mii îa valoare de 5.000.000 lei..

Demonstrația 
constructorilor
Pașii coloanelor de siderurgișți 

s au depărtat. In acordurile puter 
nice .ale fanfarei spre piața se în
dreaptă acum constructorii de la 
I C.S.H. în frunte cu un grup de 
stegari. După aceștia își face apa 
riția rii minunat car alegoric îm
podobit cu multă măiestrie ce în
fățișează în mod .expresiv primirea 
călduroasă făcută ostașilor sovie
tici — ostașii eliberatori în acel 
august 1944 de către oamenii mun
cii din patria noastră.

Iri urma darului alegoric â ca
rpi apariție în piață a stîrnit vii 
și îndelungate aplauze, zeci și sute 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din cadrul grupului de șantiere 
montaj și instalații nr. 2 trec' l'n 
rînduri compacte purtînd lozinci 
și portrete ale marilor dascăli ai 
proletariatului Marx, Engels și Le
nin, precum și portretele conducă
torilor partidului și guvernului 
nostru. Coloana acestoi destoinici 
constructori care din 1950 și pînă 
astăzi au ridicat și dat în exploa
tare o serie de agregate siderur
gice, este însoțită de un splendid 
car alegoric care reprezintă în 
miniatură noul laminor de 650 
rum., ce a fost terminat în cinstea 
zilei de 23 August. Tot în cinstea 
acestei mărețe zile, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii grupului de 
șantiere montaj II, Instalații, au 
reușit să-și îndeplinească sarcini
le de plan în proporție de 106,’47 
la sută, să mărească productivitatea 
muncii cu 27,89 la sută față de 
planificat și să realizeze economii 
de peste 3.600.000 lei.

...In coloanele constructorilor pă
șesc cu frunțile sus și plini de 
■mîndria realizărilor dobîndite mun
citorii grupului jde șantiere con
strucții II și I, cei de la montaj 
și instalații I, muncitorii, grupu
lui de șantiere construcții IV ci
vile și alte colective. In grupul 
manifestanților din cadrul mecani
cului șef l.C.S H. înaintează încet, 
împodobit sărbătorește un autoca
mion. El este condus de inimosul 
șofer Ruxandra Gheorghe care a 
parcurs 141.668 km. fără reparații. 
Pe una din lozincile agățate pe 

mașina lui stă scris : „Șofer frun
taș".

... Au. trecut apoi rînd pe riad, prin 
fața tribunei scandînd lozinci,

fluturînd batiste și raportînd par
tidului și guvernului despre succe
sele înregistrate, colectivele de 
muncă ale Stațiunii 7 utilaj greu: 
a întreprinderii de gospodărire o- 
rășenească (I.G.O.) care deține 
drapelul de fruntaș pe regiune, lu
crătorii sfatului popular orășenesc, 
tipografii și lucrătorii cooperativei 
meșteșugărești „Drum nou- [ me
dici și surori de caritate, lucrători 
din cadrul O.C.L. Alimentara și 
Oficiul P.T.T.R... Fiecare din ei 
manifesta în fața tribunei cu notă- 
rîrea fermă de a munci neobosiți 
pentru înfăptuirea sarcinilor tra
sate de plenara C.C. al P.M.R. din 
13-14 iulie a.c., dea munci .cu rîv- 
nă ca sub conducerea înțeleaptă a 
partidului să-și făurească o viață 
din ce în ce mai bună și îmbel
șugată...

☆
Demonstrația oamenilor muncii

Elogiu pentru
I (Urmare din pag. I)

i
tor ia oțeiana siemens Marfin 
din Hunedoara. Ca Tripșa a văzul 
curaj, abnegație pentru ceea ce 
împlinește. Orei' Paul de aseme
nea a devenit îndrăzneț, pasional 
și talentat In ceea ce îndeplineș
te. De la Tripșa a învățat că sar
cinile de plan sînt pentru a fi 
depășite. Oreli Paul, lună de lună, 
și el le-a depășit. In cinstea ce
lei de-a 15-a aniversări glorioase 
a eliberării Romi ni ei, Orelt Paul 
cu tovarășii lui au realizat, la 
cuptorul încredințat lor, peste an
gajamentul luat încă cca. 200 tone 
oțel.

Tripșa Ștefan ș' astă-dată. prin 
urmare își îndeplinise datoria lut 

Ide muncitor, de comunist.
tacitul etogiui oțetului nune- 

darean Intîi de toate fac elogiul 
omului.

Elogiul lui Tripșa Ștefan Erou 
al Muncii Socialiste.

...Se puneau bazele viitoarei o- 
țelării Hunedorene. Se ridicau 
noile construcții, de cuploare Sie- 

•> mens Martin, de la O.S.M. II.
? Un muncitor mi-a povestit des- 
\ pre Tripșa.
2 — In acel timp, Tripșa zile mul-
\ te, și multe nopți, pește 200 de 
2 ore n-a părăsit oțelăria. In per- 
< . manență a fost aici. A muncit 
> continuu de unde avea, de unde 
c are omul acesta alîta putere 2 

din orașul Hunedoara care s-a în
cheiat cu o coloană de tineri spor
tivi de la școala siderurgică, a 
constituit o nouă și puternică a- 
firmare a dragostei pe care ei b 
poartă partidului și guvernului 
nostru, o expresie vie a unității Și 
hotărîrii șiderurgiștiior și construc
torilor hunedoreni de a intensifica 
și mai mult lupta lor pentru o pro
ducție mărită de metal și înălțarea 
de noi construcții trainice și ta 
un preț de. cost scăzut. In același 
timp, demonstrația din Piața Li
bertății a constituit • 6 nouă afir
mare a dragostei și recunoștința 
față de Uniunea Sovietică ale cărei 
glorioase armate ne-a eliberat în 
urmă cu 15 ani de sub jugul fas
cist și de robia burgheziei și moși- 
erimii.

zile și oameni
pentru ce munceș- 
comunist ! . Are —

Are. El știe 
ie! Are. El e 
căci oamenii care liberi își zidesc.^ 
propria lor viață, propria lor fe- 2 
ricirc, viitorul luminos al micu- \ 
țului Tripșa Ștefan în pir stă de? 
numai 6 luni, animați de acest S 
sfînt ideal au nemărginite puteri! ț 
Oamenii noștri sînt cum nicioda- S 
tă n-au fost atlt de puternici! SîntZ 
— căci în fruntea eroicii • clase $ 
muncitoare se găsește conducăto-ț 
rul nostru înțelept partidul. S

Acum Tripșa Ștejan, maistru s 
principal la cuptoarele oțelăriei ? 
noi diri Hunedoara, poartă cu in- 5 
dreptățită mîndrie pe piept Steaudș 
de Aur. înalta distincție. Și gin-S 
duri noi, pentru not victori- ij stă Ș 
pînesc. In prezent plănuiește edi-S 
tarea unei broșuri cu probleme ț 
privind sudarea vetrelor la ciip-S 
toarele Siemens Martin. In apelași ț 
timp 3 inovații își așteaptă rîndul S 
să fie rezolvate. 2

Și toată această bogată, supe- > 
rt' ară și rodnică trudă pentru cil y 
mai mult oțel zidirilor socialiste > 
din patrie,. se împlinesc tind omul < 
șaten, suplu, cu ochi căprui și 2 
t linzi, cu o sclipitoare atenție și. C 
a cărui soție acasă împreună cu v 
micul Ștefan, îl așteaptă pe tăti- 2 
cuf. v

Dar și astă dată tăticul întir- 2 
zie, de la oțelărie. E acolo unde \ 
se făurește oțelul și viitorul. 2
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Sftcfualifăfi tefinico-știintifice din CCl. Jl. S. S.

Rulmenți din ...
Se pot confecționa rulmenți din 

material lemnos? Poate lemnul să 
înlocuiască bronzul și fonta? Aceste 
întrebări par desigur stranii. Iatr- 
adevăr, poate oare lemnul să riva
lizeze cu metalul în ce privește re 
zislența și elasticitatea? S-a dove
dit că materialul lemnos presat poa
te fi un înlocuitor excelent al unor 
metale feroase costisitoare.

Inginerii sovietici au elaborat o 
metodă de matrițare la cald a rume
gușului de lemn îmbibat cu lacuri. 
Cu ajutorul acestei metode, la uzina 
metalurgică din Celeabinsk se pro
duc în prezent zeci de diferite piese,

Piese di
Timp de mulți ani ne-am obișnuit 

să vedem ciorapi, fulare, bluze din 
kapron. In ultima vreme din acest 
material s-a început să se fabrice 
pulverizatoare, pepteni, rame de oche
lari, flacoane și alte obiecte. Foarte 
puțini sînt însă aceia care au muite 
mecanisme și mașini.

Primele experiențe de producere a

Televizorul „Komsomole|
Un grup de ingineri din Leningrad 

au realizat noul televizor „Komso- 
moleț" a cărei construcție interioară 
este formată din 6 blocuri funcțio
nale care se pot demonta și înlocui 
ușor. Greutatea noului televizor este 
de 16,5 kg, iar dimensiunile ecranu
lui — 290/215 r.ini. Televizorul 
„Komsomoleț" are 14 lămpi de ra
dio și cîteva aparate cu semiconduc-

Ln aparat fotografic de dimensiunea 
unei cutii de chibrituri

In Uniunea Sovietică a fost con
struit un original aparat de fotogra
fiat pentru amatori „Kiev-Vega", de 
dimensiunea unei cutii de chibrituri 
și care cîntărește 150 grame. Apara
tul este prevăzut cu un obiectiv cu 
focar scurt datorită căruia nu este 
necesară punerea la punct a clari
tății. Fotografiile se pot face de la 
o distanță de doi metri șl chiar mai 
mult. Aparatul „Kiev-Vega" se în
carcă cu o peliculă de 16 mm, folo-

O salopetă 
pneumatică

Cuiti poate fi reparat un cuptor 
cînd dogoresc flăcările și se topește 
metalul? Pentru a ușura condițiile de 
muncă ale celor ce execută reparați
ile, în U.R.S.S. a fost creată o îm
brăcăminte cu totul neobișnuită — 
așa-numita salopetă pneumatică. Sa
lopeta este dublă — partea exte
rioară este confecționată dintr-o țe
sătură impermeabilă și neinflama
bilă, iar partea interioară dintr o 
pînză de bumbac necompactă, rară. 
Salopeta se îmbracă peste rufărie u- 
șoară de corp. In salopetă este cu
sut un distribuitor alcătuit din cîte
va tuburi mici prin care circulă, în 
spațiile dintre pereții salopetei, aer 
rece. Noua îmbrăcăminte de protecție 
ușurează considerabil condițiile de 
muncă ale celor ce execută repara
țiile, asigură temperatura normală a 
corpului lpr și respirația regulată.

material lemnos
folosite la multe. mecanisme acțio
nate de bluminguri și macarale. Nu
meroasele experiențe au arătat că un 
kilogram de material lemnos de 
mesteacăn sau plop presat înlocuieș
te pînă la 20 kg. de bronz și 40 kg. 
fontă.

In prezent, din material lemnos 
presat se produc în bune condiții 
rulmenți, care înlocuiesc perfect rul 
menții metalici, diferite bucșe și e- 
lemente de intercalație. La exploata
rea forestieră Krestețk (regiunea 
Novgorod, R.S.F.S.R.) funcționează 
de mult timp locomotive la care buc
șele de bronz au fost înlocuite cu 
bucșe din material lemnos presat.

kapron
pieselor din kapron s-au făcut la u 
zina de reparații auto nr. 3 din 
Omsk. Din această prețioasă materie 
chimică aici au fost produse primele 
bucșe pentru arcuri de automobile, 
tuburi pentru claxoane, capete sfe 
roidale pentru pîrghiile cutiilor de vi
teză etc. Aceste piese se produc din 
deșeuri de kapron.

«<

tori. Noul tip de televizor va putea 
fi produs în serie.

Cutia televizorului, executată din 
mase plastice de diferite culori, se 
demontează ușor.

Piesele noului televizor, pot fi per
fecționate în permanență în confor
mitate cu ultimele realizări ale teh
nicii. Televizorul poate recepționa 12 
programe.

sită în cinematografia de amatori, 
cu care se pot face 20 de fotografii. 
Datorită unui obturator metalic tim
pul de expunere este de 1 per 30, 
1 per 60, 1 per 200 fracțiuni de se
cundă. La aparatul „Kiev-Vega" se 
poate cupla un blitz de o construc
ție modernă.

(Urmare din pag. ll-a)

ajute? Doar de la el am luat schim
bul in primire/

— Ce faci Luca? auzi acesta lingă 
el vocea puțin răgușită a lui Weber. 
Urcase pe podul macaralei. Luca se 
întoarse.

— Ce-i cu matale aici? întrebă el 
cu o notă de respect cuvenită unuia 
mai vîrstnic.

— Am venit să vă ajut.
Fără să mai dea alte explicații, 

Weber puse mina pe un paitel și în
cepu să miște reductorul din loc.

Luca îi urmări mișcările repezi și 
sigure, apoi, întunecat la față, iși 
continuă mai departe lucrul. Din 
cînd în cind se uita cu coada ochiu
lui la Weber. Acesta, cu fața brăz
dată de riduri ce-i arăta cei patru
zeci de ani pe care-i avea și cu bu
zele st rinse, lucra dc zor. Așa tl Cu
noscuse Luca, tăcut. Dar astăzi 
parcă avusese mînCărici pe limbă 
Weber. La ora trei cînd predase 
schimbul lui Luca vorbise chiar In 
timpul cind scria în jurnalul de tură. 
Intii îl întrebase pe Luca privindu-l 
pe sub ochelari:

— Ce zici, mă intreci?
Această întrebate i-0 pusese Weber 

șl la începutul lunii, cînd chemase 
la întrecere socialistă in cinstea lui

Fitre Jin raiduri

La Institutul de Chimie al Aca
demiei de Științe a R.S.S. Uzbece 
a fost pusă la punct o nouă metodă 
de obținere a piperidinei (materie 
primă folosită la obținerea ' unor 
compuși polimerici) din rezidurile 
provenite din prelucrarea chimică a 
huilei.

Din piperidină se pot obține fibre 
sintetice, lacuri rezistente la lumină 
și alte materiale.

Noua tehnologie a putut fi pusă la 
punct datorită realizării unui cata
lizator cu o durată de acțiune de 
1.000 de ore.

Un kilogram de piperidină obținut 
prin noua metodă revine de 100 de 
ori mai ieftin în comparație cu me
todele folosite în prezent.

U.R.S.S.: Expoziția realizărilor economiei naționale a U.R.S.S. In sa
la centrală este montată linia automată pentru producția complexă de 
cuzineți a aparatelor de așchiere pentru mașinile agricole de recoilat.

Randamentul unei asemenea mașini este de 26,000.000 cuzineți a- 
nual. In foto: Vizitatorii pavilionului urmărefsc modul de funcțio
nare al acestei linii automate.

LTIMUL SCHIMu
25 August, toate echipele, de în
treținere. Fusese mare vilvă atunci. 
Toate echipele se angajaseră in în
trecere, dar favoriți erau ortacii tui 
Webet și, ai lui LuCa. Unii făcuseră 
pronosticuri asupra lor și fiecare e- 
chipă avea partizanii ei. Nu aveau 
mai mare mulțumire șefii celor două 
echipe, decît atunci cind scriau în 
condică „predau in ordine". Dar Ca 
să scrii aceste tuvinte in jurnal, tre
buia ca in timp de opt ore echipa 
să coboare de pe o macara pe alta 
să asculte pulsul angrenajelor și să 
înlăture cit mai repede defectele ne
prevăzute. Băieții nu se lăsaseră. 
Nici unii, nici alții. Dar iată Că au 
ajuns in ultima zi, in ultimul schimb. 
Care pe Care, era întrebarea gene
rală.

Miine e 23 August. La ora trei, 
Weber predase schimbul lui Luca. 
Scrisese in jurnal că predă in ordine 
și cind îl întrebase pe Luca ce va 
scrie el, acesta nu știuse ce să-t 
răspundă. Nu putea să prevadă cum 
vor merge macaralele in schimbul 
său. Fusese curios mai degrabă să 
afle Cum a decurs tura lut Weber, 
dar văzind jurnalul ridicase a mirare 
din sprintene.

J o c 
de verificare
Echipa de fotbal „Corvinul" Hu

nedoara a susținut duminică un 
joc de verificare de data aceasta 
în compania unei echipe mai bune 
decît Titanii București — Gaz me
tan Mediaș.

Hunedorenii an cîștigal și aceas
tă partidă cu scorul de 2—0 după 
ce la pauză scorul era de 1—0. In 
această întîlnire jucătorii hunedo- 
reni au făcut o partidă mai bună 
decît în duminica trecută și s-au 
reabilitat într-o oarecare măsură 
în fața suporterilor. De data a- 
ceasta hunedorenii au jucat în- 
tr-un ritm mai viu, ritm pe care 
l-au menținut pînă spre sfirșitul 
partjdei. E drept că la început 
partida a avut un aspect de joc 
amical fără interes, dar mai apoi 
jocul s-a încins, cele două forma
ții oferind spectatorilor faze inte
resante.

Prima ocazie de gol o au oas
peții. La un contra-atac fundașul 
Niculescu respinge pînă la un ju
cător advers, acesta șwtează, por
tarul Corvinului după ce boxează

— Vasăiică totul e bine? îl între
base el pe Weber.

Tot..., și încă cum.
Apoi după o clipă, Weber Conti

nuă :
Să te văd pe tine. Mai ai 

șapte ore pînă la 23 August.
RiSese.
— Te-ai luat la întrecere cu mine, 

să te Văd
iși aprinsese o țigare și apoi ple

case. Luca se uitase in urma lui. 
Era aproape un copil pe lingă Weber,

— Dar nu contează virsta la în
trecere, iși spusese el. Acum, uite-l 
aict . Lucrează coif ta cot cu. eu ue. cer 
Luca nu putea să-și închipuie ce l-a 
făcut pe Weber să vină să-i ajute.

Deodată bănuiala încolți in el. 
Dacă Weber a știut că reductorul t 
defect? Se opri din lucru și se uită 
la Weber. Acesta întoarse capul și-i 
făcu vesel cu ochiul. Luca iși întări 
bănuiala.

— Știa — iși spuse.
Lăsă lucrul și se apropie de We: 

ber. Acesta mirat de chipul încruntat 
al lui Luca, i se .așeză in față.

— Ce-i Luca?
— Nea Weber — Zise LuCa pri- 

vindu-l în ochi — știai că redacto
rul e defect?

SPORT_
balonul aleargă după el lăsîud 
poarta goală. Niculescu 11, atent, 
scoate balonul de pe linia porții. 
La cîteva minute este rîndul iui 
Dumitran care se remarcă salvînd s 
situație dificilă. Primul goi îl în
scrie Zapis dintr-o acțiune inițiată 
de Gavrilă.

Golul al doilea cade chiar Ia 
începutul reprizei a doua. Anton 
șutează de la distanță și mingea 
intră în poartă pe sub Dumitran.

In ansamblu jocul a fost mai 
plăcut prin dinamism și mai ales 
datorită hunedoreniior care au șu
tat mai mult spre poartă — e 
drept cam imprecis ■— și au con
struit acțiuni destul de periculoase.

Vorbind de comportarea jucâto- 
tilor se poate spune că apărarea 
este punctul forte al hunedoreniior. 
La înaintare mai sînt încă proble
me de rezolvat. Foarte bine a ju
cat în această partidă Nacu, Mol
nar1, Matei și Pop. Acesta din 
urmă a fost pe tot terenui, a in
tervenit cu mult succes în atac și 
apărare și a dovedit că are o bună 
rezistență fizică.

Corvinul a aliniat următoarea 
formație: Niculescu 1 — Niculescu 
II, (Coiciu), Nacu, Molnar (Ba- 
lint) — Pop, Stămlă (Oprea) (Tă- 
taru) — Pîrvu, Gavrilă (Anton), 
Zapis (Gavrilis) Radu Tudor (Ga
vrilă) Matei (Oprea).

Goluri multe, joc 
interesant

Luni echipa șantieful Hunedoa
ra a susținut pe stadionul Corvi
nul din locaiitate o întîlnire ami
cală în compania echipei U. M. 
Cugir.

Partida a luat sfîrșit cu scorul 
de 3—2 pentru gazde.

Jocul a plăcut pentru dîrzenia 
jucătorilor și pentru numărul mare 
de goluri. Cele cinci goluri au 
fost înscrise de Oncică, Grigoresc.u 
și Anton pentru gazde și Huzum 
(două) pentru echipa oaspete.

Pentru Șantierul au jucat: Ga
vrilă, — Ivan, Cismaș, Toma —* 
Oncică, Turcu (Orhidan) — Pe- 
ronescu, Grigorescu, Pandulis, 
(Anton) (Sălceanu) Lapșanschi, 
Burlacu. MARIN NEACȘL

— Nein — răspunse acesta vesel 
— bănuiam numai și mă glndeam 
că poate va ține mai mult. D-aia nu 
ți-am spus la trei.

Atunci, de ce ai vei:.':? ■;
Să văd.

-— Vusăzică... tot știai?
— Ya... Kinder.
Luca zîrnbi. Mai aveau puțin. Co

roana dințată defectă fu -înlocuită. 
Ridicară reductorul sus si l fixări ia 
locul lui. Ifrim profită de o clipă 
de răgaz și-și șterse transpirația de 
pe față.

— Aou-i iar bine — tăcu cl ri- 
zînd.

— Și zi, oltene, ai uitat că le au 
trecut nădușelile — zise Marin biho
reanul. In clipa aceea o locomotivă 
fluiertnd ascuțit pătrunse in hală 
împingind din urmă o garnituri ae 
lingotiere. Se auziră zgomote de 
tampoane, scîrțiituri de frine și tre
nul se opri de-a lungul platformei. 
Lingourile de pe care cochilele au 
fost trase dogoreau învelite într-o 
pojghiță roșietică mai aprinsă spre 
mijloc.

Macaraua plană deasupra lor «« 
o pasăre, prinse în clește un lingou, 
și ridicindu-l îl așeză in Cuptorul în
cins. începu descărcarea trenului. 
Lăcătușii mai priviră un timp miș
cările macaralei și apoi cobori ră 
scările spre atelier.
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