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SPRE NOI SUCCESE ÎN ÎNTRECEREA
SOCIALISTA

Antrenați zi de zi în întrecerea socialistă, siderurgiștii hunedoreni 
obțin remarcabile succese în depășirea planului de producție și în
deplinirea angajamentelor luate la începutul anului în întrecere cu 
metalurgiștii reșițeni. Acum cînd au pornit în trimestrul patru al anu
lui acesta, ei își sporesc eforturile dînd cît mai mult cocs, aglomerat, 
fontă, oțel și laminate in afara sarcinilor de plan.

Fontă mai multă și mai ieftină
La secția Il-a furnale din C.S.H., 

sfîrșitul trimestrului III s-a înche
iat cu peste 3.200 tone fontă dată 
în contul angajamentului 
Pornind cu un i' 
muncă în luna 
furnaliștii au mai 
mele 11 zile 1.761 
ieftină cu 73,44 lei

anual, 
deosebit elan de 
octombrie a. c., 

produs pe pri- 
I tone fontă mai 

fiecare tonă.

Succesul se datorește brigăzilor de 
furnaliști conduse de Buderiu 
Gheorghe, Comșa Alexandru, Sch
nell Gheorghe și Olani Alexandru, 
care îmbunătățind în permanență 
indicii de utilizare a agregatelor 
s-au situat în fruntea întrecerii so
cialiste.

Cu planul decadal depășit
In sectorul turnătorii al combi

natului hunedorean, muncitorii șt 
tehnicienii desfășoară larg întrece
rea socialistă pentru obținerea 
cit mai multe succese. Astfel, 
prima decadă a lunii' 
a c. planul de producți 
tona de tuburi a fost 
procent de 121,19 la st

mitru, Armanachis Ianis și Mit Li
sts Nicolae, care realizează zilnic 
o depășire de normă între 25—32 
la sută.de 

in 
octombrie 

s la iurnă- 
reaiizeu în 

dă, ier la
turnătoria de fontă ă fost depășit 
in aceeași perioadă cu lOJtfJ la 
sută. In fruntea tuturor echipelor 
de turnători se află echipa condu
să de formatorul Harapciuc Du-

Ofelari ai zilelor noastre

oțel
a-
eu

scurta 
se ri-

dată in 
oțelării 
onoare voința și

Cu cîteva zile în urmă și-au spus 
cuvîntul primii, oțelării din schim
bul condus de inginerul Laur Sa
bin și maistrul Răduică Petru.

— Ne angajăm să sporim in 
ceastă lună producția de 
1.200 tone.

Pentru prima 
istorie a noii 
dică la rang de
dîrzenia unor oameni care vor să 
realizeze ceea ce se preconiza încă 
de la botezul primului cuptor. Un 
astfel de angajament a stîrnit nu 
numai admirație dar a dezvoltat 
spiritul de răspundere al tuturor o- 
țelarilor față de posibilitățile ce le 
au pentru sporirea producției de 
oțel. Și drept dovadă, s-au găsit 
destule rezerve 
secție modernă 
lărig nouă, care 
primul angajament cu 
tone de oțel, 
bul maistrului 
s-au angajat 
producă peste 
luna octombrie — 1.250 tone oțel,

interne,
cum
să

într-o' 
este oțe- 

întregească 
alte mii de 
din schim- 

i Valentin
Oțelării

Călțun
de îndată și ei să 
sarcinile de plan pe

sistemului de transport 
In acest scop, de ca
de mașini I.G.O. a 
cu încă 6 autobuse

Dezvoltarea impetuoasă a orașu
lui nostru a făcut necesară și îm
bunătățirea 
in comun. 
rînd parcul 
fost mărit
noi, rezistente și mai confortabile. 
Paralel cu acestea pentru deservi
rea promptă a cetățenilor și pen
tru deplasarea lor operativă în dife
rite puncte ale orașului, cit și in 
afara lui, I.Q.O. a pus pe piață 
incepitid cu data de 12 octombrie 
a. c. trei autotursime „T AXIME
TRE".

lor sînt în Piața Libertății in 
Loteriei de Stat; in C’.M. in 
magazinelor Alimentara-T ex- 
preciim și la gară la sosirea

iar cei din schimbul maistrului 
Sirca Tiberiu și-au asumat o răs
pundere și mai mare, aceea de a 
elabora în plus de sarcinile pla
nificate — 1.450 tone oțel. Aceste 
angajamente vor contura cea mai 
strălucită victorie din activitatea

tombrie a. c. în numai 7.25 ore și 
de atunci nici o șarjă nu a depă
șit timpul stabilit de grafic.

In întrecere se ivesc întotdeauna 
„adversari". Deși țelul este unic 
—- să dăm cît mai mult oțel pa
triei — fiecare echipă de oțelari se 
străduiește să cucerească în bătă
lie cele mai de seamă succese Pe 
această cale au pornit oțelării din 
echipele conduse de prim-topitorii 
Opriș Avram, Tîrpescu Mihai și 
Marian Axente. Cei din echipa lui 
Orelt Paul susțin că ei vor da cea 
mai mare cantitate de oțel peste 
plan. Un rezultat final este greu 
de precizat, însă cert este 
maistrul Sirca Tiberiu își 
festă cu multă convingere 
nală mîndria de a conduce 
bul spre cucerirea primului 
întrecere. Prim topitorii 
Constantin, Orelt Paul și

Taximetre în orașul Hunedoara
Autoturismele stau la dispoziția 

călătorilor in tot timpul zilei. Sta
țiile 
fața 
fața 
tila,
fiecărui tren. In stații se vor ame
naja telefoane publice.

Prețurile sînt: 2,5 lei pentru fie
care km. parcurs în oraș și 2 lei < 
pentru kilometrul parcurs in afara' 
orașului, plus taxa de pornire de' 
3 lei.

oțelării — producție vîrf în 
octombrie.

Primele succese demonstrează că 
întrecerea pentru atingerea țelului 
propus se desfășoară cu multă pa
siune. Maiștrii șarjelor de scurtă 
durată și-au spus primii cuvîntul

— Enache este topitorul — spun 
unii ingineri — care elaborează 
șarjele cu cea mai scurtă durată. 
De fapt, acest prim-topitor de la 
cuptorul nr. 3 — Enache Constan
tin — și ortacii lui au stabilii 
primul record în noua oțelărie cu 
cîteva luni în urmă elaborînd o 
șarjă de mare tonaj în numai 7,10 
ore. De cîteva zile echipa aceasta 
de oțelari destoinici luptă ca pri 
mul record să devină un fapt o- 
bișnuit în fiecare zi. începutul l-a 
marcat șarja elaborată în 7 oc-

că și 
mani- 
perso- 
schim- 
loc în 

Enache 
Brînzei 

Mihai sînt ferm hotărîți să-i 
tot concursul.

In oțelărie, se vorbește și 
pre alți oțelari, exprim:ndu-se 
vinte de laudă la adresa lor: 
pescu Mihai, Karamalis 
Maier Augustin și Pasconi Iulian 
— prim topitori, preteudenți cu e- 
gale șanse Ia cucerirea 
loc în întrecere. Nici 
scapă zi în, care să nu 
noi succese în sporiea 
de oțel.

Echipelor de topitori 
turat și muncitorii 
turnare și cei de la pregătirea an- 
samblelor de turnare. Aici brigada 
condusă de Bogdan Grigore este 
preocupată să înlăture complet 
pierderile de oțel. In ultimele zile 
s-a dovedit cu prisosință această 
preocupare deoarece turnările au 
fost efectuate de cea mai bună ca
litate.

dea

des- 
cu- 

Tîr- 
Teodor,

primului 
lor nu le 
înregistreze 

producției

li s-au ală- 
din hala de

O. CRIȘAN

Realizarea angajamentelor
din contractul colectiv

La atelierul 
naiului siderurgic Hunedoara, prin
tre muncitorii care se preocupă 
intens de realizarea sarcinilor de 
producție, satisfăcind la timp ne
voile secțiilor oțelărie, blumtng șl 
furnale, se află și tovarășa Sca
lar u Zoia.

IN FOTO : tovarășa Scut ar u 
Zoia minuiește cu pricepere becul 
aparatului de sudură autogenă.

mecanic al Combi-

începutul anului 1959. La între
prinderea de Construcții Siderur
gice Hunedoara era mare fierbere. 
Pentru întocmirea contractului co
lectiv, membrii comitetului de în
treprindere și conducerea tehnică, 
studiau amănunțit punct cu punct, 
sarcinile ce le fixaseră 
plinit pe un an de zile, 
de asemeni din partea 
simț de răspundere în
rea tuturor obiectivelor cuprinse în 
contract — devenite apoi mai tîr- 

•ziu obligatorii pentru întreg colec
tivul de muncitori, tehnicieni și 
funcționari. Și iată că, contractul 
colectiv odată întocmit, a 
lucrat în fața masei largi 
citori din întreprindere, 
contractului, izvorîtă din
tarea coelctivă, corespundea întru- 
totul cerințelor oamenilor sarcinile 
propuse erau legate de cele mai

înde-
cerea
mult

de
Se
lor 

definiți va-

fost pre- 
de mun- 
Acțiunea 

frămîn-

probleme de producție ție Ia Combinatul side<irgic Hu
nedoara se numără : macarale'e
Portale 4 și 5 de la depozitul me
canizat Peștiș, introducerea gazu

lui metan la cup
toarele O.S.M. II, 
la fabrica de var 
cuptorul 3, gropile 

de la laminorul de 
Paralel cu acestea 
că sarcina de redu-

importante 
și sociale.

De atunci însă, timpul a trecut 
și rezultatele n-au întîrziat să s- 
vadă. Să luăm cî
teva exemple. In 
ziua de 9 octom
brie a. c. au fosl
convocați în ședință: șefii grupu
rilor de șantiere, inginerii șefi, 
membrii comitetului de întreprin
dere, șefii de servicii, președinții 
comitetelor de secții, unde s-a a- 
nalizat în parte fiecare angaja
ment în ce proporție a fost înde
plinit. In urma discuțiilor purtate 
a reieșit că din cele 165 angaja
mente din contractul colectiv, s-au 
realizat 134 pînă în prezent, 11 în 
curs de executare pînă la sfîrșitul 
anului, iar altele atacate parțial.

Printre lucrările importante ter
minate, care deja au intrat în func-îndeplinirea planului de producție

cu răcire lentă 
800 mm., etc. 
se poate spune 
cere a prețului de cost planificat
cu 1,5 la sută a fost realizată în 
procent de 1,98 la sută, ceea ce 
dovedește că muncitorii au acordat 
atenția cuvenită acestei mărețe 
sarcini. Pe lîngă sarcinile de pro
ducție în contractul colectiv al 
I.C.S.H.-ului s-au prevăzut și uneie 
activități artistice educative în 
sprijinul muncii politice de masă, 
menite să ducă la rîndul lor la

In această direcție, semnificativ 
este înființarea la toate sectoa
rele a brigăzilor artistice de agi
tație. In cadrul întreprinderii a 
luat ființă un cor cu peste 150 
persoane, care în scurt timp a fost 
cunoscut pe scenele din orașul nos
tru. De asemenea au fost deschise 
cursuri de calificare la locurile de 
producție. Astfel, munca desfășura
tă pentru ridicarea calificării mun
citorilor s-a scontat cu unele re
zultate pozitive față de anii tre- 
cuți. Aproape 120 elevi zidari de 
roșu și șamotori, escavatoriști, tîm- 
plari și instalatori, au fost pregă
tiți în meseriile respective, mulți 
dintre ei au devenit apoi fruntași 
în producție. Acestea sînt cîteva 
realizări din angajamentele cuprin
se în contractul colectiv pe care, 
datorită cointeresării, constructorii 
le-au realizat cu succes

în vorbă da, în fapte 
așa ...

Dacă s-a pornit de la început cu 
un entuziasm deosebit, treptat, ef

DUMITRESCU JAN

(Continuare în pag. Ill-a)ț
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In atelierul
•— Treceți pe la atelierul nostru 

că n-o să vă para rău! Veți găsi 
date pentru o informație — ne-a 
zis secretarul organizației de par
tid, tovarășul Toma loan.

Atelierul de pregătire a mode
lelor nu este instalat într-o hală 
de mari proporții. Pe tejghele, sau 
bancurile de lucru, se găsesc on- 
cînd un fel de piese meșteșugă
rite dibaci, din zeci de bucățele de 
lernn. Acestea sînt modelele, pe ca
re ei le fac și le .folosesc turnăto
rii la formarea și ..turnarea piese
lor din metal. La număr sînt mul
te și nici una nu seamănă cu cea
laltă. Vor spune unii dintre citi
torii noștrii că atelierul pentru 
pregătirea modelelor are mai pu
țină importanță. Nu vor avea drep
tate cînd vor vedea că pentru fie
care piesă, oricît de simjJlă ar fi, 
dar sînt unele atît de complicate, 
trebuie confecționat mai întîi mo
delul după care se toarnă.

Modeliștii sînt în majoritate ti
neri, svelți, aprigi în muncă. Dar' 
pe cîte unul, și din aceștia sînt 
doar 2—3, îi trădează primăverile 
atîtor ani care au făcut să le în
florească ghioceii la tîmple. Unul 
dintre cei căruia a început sâ-1 
albească tîmplele este comunistul 
Oprișan Mihai, fruntaș în muncă 
și îndrumător apropiat al tinerilct 
modeliști. Pentru el, ar fi cea mai 
mare greutate să-l pima cineva să 
socotească, chiar cu aproximație, 
cîte modele a construit. Mai de
grabă ți-ar strînge palma să .ba
tă" la normă pe toți tinerii mode
liști.

Au fost luni cînd o parte din 
tinerii atelierului, chiar cei care au 
învățat acolo cu tovarășul Oprișan 
„secretele" meseriei, au întrecut cu 
norma pe îndrumătorii și sfătuito
rii lor. Dintre cei ce se mențin 
mereu în frunte sînt multi. Omul 
acesta cu tîmple albe, care mîine, 
poimîine va rămîne acasă la pen
sie, nu s-a supărat cînd a fost în
trecut de oricare dintre Tineri. Ba, 
el a fost acela care a sfătuit pe 
membrii brigăzii lui Mărilă Ludo
vic (care lunar depășesc norma 
cu 8~—14 la sută), ca și pe cei
lalți tineri să nu se lase în coadă. 
„Tinerilor le stă bine să fie ei în 
frunte", le spune el adesea.

Așa se face că tineri cum sînt

modeliștilor
candidații de partid Păcuraru Cor
nel, Borza Iosif, ori comunistul 
Spiridon loan, se iau la întrecere 
cu oricare rnodelist, fie el chiar în 
vîrstă, de la care a învățat mese
ria. In întrecerea aceasta predo
mină întotdeauna tinerețea și en
tuziasmul. Așa se face că nici un 
rnodelist nu a rămas în vreo lună 
cu norma . neîndeplinită.

Mărilă Ludovic, luna trecută a 
executat modelul necesar pentru 
confecționarea unea roți dințate din 
metal, direct prin turnare, fără ca 
dinții acesteia să mai fie prelu
crați mecanic. El își depășește nor
ma cu 10—18 la sută. Asemenea 
rezultate au obținut și alți tova
răși, printre care și Spiridon Ioan 
la confecționarea modelelor pen
tru vanele de la cocserie, Miller 
Filip la modelul pîlniilor pentru 
aglomerator, Siber loan, Raț Vic
tor și mulți alții.

Se cuvine a fi amintit entuzias
mul și bucuria cu care, alături de 
siderurgiști, modeliștii au primit 
măsurile elaborate de plenara djn 
iulie a. c. a CC. al P.M.R. Sala
riile lor au crescut simțitor. Toma 
loan, Mărilă Ludovic, ca și cei
lalți, primesc acum un spor la 
vechiul salar tarifar de peste 100 
lei. Acum întrecerea modeliștilor es
te mai apriga, mai mobilizatoare.

IOAN GH.

Un strungar de
Intr-o hală nouă, spațioasă și 

luminoasă, se află instalat proas
păt, atelierul mecanic al Combina
tului siderurgic Hunedoara. Mașini 
și utilaje de tot felul, macarale 
mari și-au găsit deja locul nece
sar unde au și fost instalate. De ta 
intrare, în acest atelier freamătul 
muncii te însoțește pretutindeni. La 
un capăt al halei se află în plin 
mers strungurile, frezele, rabote- 
zele, supravegheate în continuu de 
oameni destoinici și pricepuți în 
meseria pe care o exercită. Mun
citorii acestui atelier prin efortu
rile pe care le depun zilnic, con
tribuie din plin la bunul mers al 
agregatelor combinatului. Aci mun
cește și strungarul Balaji Alexi. 
Plecînd de acasă la vîrsta copilă
riei. a făcut cunoștință cu tainele 
meseriei de strungar pe meleagu
rile orașului Deva, unde timp de 
cîțioa ani în șir a slugărit la pa
troni. Cunoștințele propriu-zise ce 
le posedă în prezent și le-a de- 
săvirșit de cînd este angajatul com
binatului.

Preocupat de bunul mers al 
producției el își îndeplinește tot
deauna șarcinile ce i se încredin
țează. Faptele dovedesc că fiind

Inginera chinui
tă Mazuru Mar
gareta lucrează 
în laboratorul de 
cercetări al CSH.

Toți muncitorii 
de aici o apre
ciază pentru fap
tul că împărtă
șește din cunoș
tințele ei celor 
care sînt mai pu
țin pregătiți. 

fruntaș la locul de muncă de am 
de zile, în cinstea celei de-a 15-a 
aniversări a eliberării patriei, a 
fost recompensat cu cea mai mare 
primă în bani din secție. Dacă tre
burile te vor purta în incinta nou
lui atelier și veți sta de vorbă cu 
Balaji, printre altele constatați că 
are un suflet bun și o înțelegere 
prietenească. Toți tinerii îi aprecia
ză aceste calități. In meseria de 
strungar el a calificat mai mulți 
elevi de la școala profesională, ca
re astăzi ii sînt recunoscători.

Balaji strungarul, nu este numai 
un muncitor bun, este și un-agi
tator neobosit in secție. Așa se

însemnate cantități de fier vechi colectat
Participînă cu însuflețire la ac

țiunile organizate pentru colecta
rea fierului vechi, salariiații sec
torului baze și depozite l.C.S.H. au 
dobîndit în ultima perioadă de 
timp o serie de realizări frumoa
se. Bunăoară, în cursul celui de al 
treilea trimestru a. c. ei au colec
tat cantitatea de 697,890 tone fier 
vechi, aducînd astfel sectorului • 

economie de peste 70.000 lei.

Nu de multă 
vreme. utemistul 
Colcer Aurel a 
primit înaltul titlu 
de fruntaș în mun
că, IN FOTO: 
tînărul Colcer Au
rel lucripd la un 
izolator de con
dens.

s t oini c
face că de multe ori discută ca ti
nerii de la locul de muncă dife
ritele știri din presă și succesele 
obținute pe frontul întreceiri so
cialiste. Spre exemplu, după prelu
crarea documentelor plenarei C C. 
al P.M.R. din iulie a. c., tovară
șul Balaji a stat de mat multe ori 
de vorbă cu rabotorul Dionisie Do- 
brater și Ion Tăbăcaru, explicin- 
du-le avantajele mari ce le aduce 
plenara întregului. popor muncitor.

Exemplul strungarului Balaji 
Alexi de la atelierul mecanic, ca
re nu a depășit pragul a 40 de 
ani, este urmat de mulți munci
tori tineri și vîrstnici.

Prin munca depusă în cadrul 
acțiunilor întreprinse în acest scop, 
s-au evidențiat tovarășii: Ioneseu 
Iulian, Bodea Ioan, Iosif Lucian, 
Gheorghe Dumitru, Postelnicii Vi- 
talie, Ioneseu Mircea, Tănase loan, 
Poșîrcă Constantin și Vîjîilă Ar
hip.

GAVRIL VAS I LE 
corespondent

Vinzătoare necuviincioasă
Tovarășă Munian Rozalia este 

vînzătoare la centrul de pîine nr. 
63 din O.M. In loc să se com
porte frumos cu consumatorii a- 
tunoi cînd uneori pîinea este mai 
veche sau arsă, ea le vorbește ne
cuviincios și chiar îi bruschează. 
Așa s-a întîmplat nu mai departe 
chiar cu mine*în ziua de 2 octom
brie a. c., cînd întrebată fiind de 
ce toată pîinea este veche, ea 
mi-a aruncat tichetul și banii, spu- 
nînd că să iau piine de unde știu. 
Apoi, susnumita vînzătoare mf-a 
spus mie și încă altor gospodine 
care erau acolo să ieșim afară că 
ea închide, lucru pe care l-a și 
făcut. Oare așa trebuie să se com
porte un vînzător din cadrul uni
tăților noastre socialiste cu clien- 
ții?

SEVASTIȚA GAVR1LESCU
gospodină

Păstrarea și apărarea întregului 
avut al poporului muncitor este o 
pioblemă de stat, căreia partidul 
și guvernul îi acordă o deosebită 
atenție. Muncind pentru sporirea 
avutului obștesc, oamenii muncii, 
educați de partid, socotesc ca o 
Sarcină sfîntâ pentru ei apărarea 
acestuia împotriva distrugerii, ri
sipei și nepăsării, sau distrugerii 
prin incendieri. Pentru a ne putea 
duce la îndeplinire această sarci
nă, printre alte măsuri ce trebuie 
luate, este și asigurarea pazei bu
nurilor împotriva incendiilor.

Trebuie avut în vedere că, în 
Special în anotimpurile de toamnă 
și iarnă, incendiile pot izbucni din 
mai multe cauze, în special în Io- 
Cuințele oamenilor, cum este: fo
losirea defectuoasă a instalațiilor 
de încălzit, aparatele electrice de 
încălziit și iluminat, folosirea apa
ratelor de uz casnic pentru diferite 
trebuințe etc. După cum se știe, apa
ratele de uz casnic pot funcționa 
eu electricitate, gaze, petrol, căr
buni, etc. Aparatele electrice ce se 
folosesc în gospodării, transformă 
energia electrică în căldură, a- 
ceasta obținîndu-se prin mai multe 
feluri. Metoda cea mai frecventă 
este aceea a rezistențelor.

Se știe că un curent electric ca
re trece printr-o sîrmă, provoacă 
încălzirea acesteia, principiu pe 
care se bazează și funcționarea a- 
giratelor cajnice ca; plite, re-

SA PREVENIM INCENDIILE 
la APARATELE DE UZ CASNIC
șeuri, radiatoare, mașini de căl
cat, fierbătoare, ctc.

O atenție deosebită trebuie a- 
cordată locului unde se instalează 
aceste aparate, condițiile iii care 
sînt folosite și mai ales suprave
gherii lor pe timpul întrebuința 
rii. Aceste aparate ae vor așeza 
în locUri ferite, pe plăci incom- 
bustibile din piatră, cărămidă sau 
sticlă și nu în apropierea obiec
telor ce se pot incendia.

Aparatele electrice, se folosesc 
la priză eu circuit electric cores
punzător și în perfectă stare de 
funcționare. Instalarea sistemului 
de folosire a aparatelor electrice 
casnice, trebuie executată numai 
de electricieni autorizați, iar aceș
tia cînd fac instalațiile interioare 
trebuie să calculeze ca în medie 
rezistența lor să fie de 600—800 
lumini pentru ca rezistența lcr să 
fie asigurată. In cazul suprasoli
citării de curent, pentru limita de 
rezistență a condcutoriior, se pro
duce încălzirea lor, arderea izola- 
mentului și scurt circuit pe traseu, 
care poate provoca un incendiu.

Aparatele de uz casnic ce se în
călzesc cu gaz, sînt plitele și ma
șinile de gătit și încălzit. Felesirea 

aragazului și a gazului metan ca
pătă o întrebuințare tot mai ma
re. Arzătoarele acestor aparate, nu 
prezintă pericol de incendiu cînd 
sînt folosite eu grijă și sînt in
stalate in locuri ferite, cu plăci in
combustible din piatră sau metal, 
cărămizi etc. Pericolul constă în 
modul în care se face aprinderea 
lor și instalarea buteliilor, sau 
conductelor de gaze. Ele nu tre
buie lovite cu obiecte metalice fo- 
losindu-se la nevoie numaâ ciocane 
de lemn. Buteliile nu vor fi așe
zate direct pe ciment ci pe o seîn- 
dură. Conductele de gaze trebuie 
vopsite în culoare galbenă pentru 
a le deosebi ușor de alte con
ducte, în scopul de a le feri de 
încălzire sau lovire. Aprinderea ar
zătoarelor trebuie făcută numai du
pă ce ne-am convins că în ca
meră nit există gaze. Acesta poate 
fi simțit prin mirosul său puternic 
de usturoi sau ouă clocite, sau 
semnalat prin încercarea robinete
lor înainte de a se da foc arză
toarelor. Convingîndu-ne de aceas
ta, producem flacăra și numai a- 
poi dăm drumul gazului, pe prin
cipiul „gaz pe flacără" astfel pe- 
ricalul de explozie este înlăturați

Mijloacele și aparatele ce func
ționează cu gaz nu trebuie lăsate 
nesupravegheate sau în seama 
copiilor. La stingere, în afara ro
binetelor de la arzătoare se va 
închide și robinetul de siguranță 
de la conductă sau butelie. Pentru 
a le feri de jocul copiilor, acestea 
pot fi puse în siguranță cu ajuto
rul unor dispozitive speciale pre
văzute cu un căpăcel și care pot 
fi încuiate chiar cu un lacăt.

Aparatele de uz casnic care 
funcționează cu petrol, sînt de a- 
semenea periculoase. Alimentarea 
cit combustibil a aparatelor respec
tive, să nu se facă în timpul arde
rii sau imediat după stingere pe 
timpul cît mai sînt calde. Apara
tele fiind înfierbîntate, combustibi
lul lichid se evaporă ușor și 1 
multe cazuri vaporii aceștia re. 
aprind incendiind părul și îmbră
cămintea celor de față.

Aparatele de uz casnic se ali
mentează cu petrol numai cînd 
sînt reci, într-un loc cît mai ferit 
de acțiunea unei surse de căldură. 
Umplerea rezervoarelor se va face 
numai pe trei sferturi, pentru a se 
păstra astfel o distanță între fla
cără șl lichidul cMQbuațiWl din re

zervor. In nici un caz nu se va 
folosi drept combustibil benzina 
simplă și nici Cea amestecată cu 
sare cum obișnuiesc unii, deoarece 
puterea de evaporare a benzinei 
este mai mare de cît a petrolului, 
dîn care cauză prezintă pericol de 
explozie șl incendiere.

Pentru a se evita filalul acestor a 
parate, nu se amestecă petrolul cu 
benzină, așa cum obișnuiesc unele 
gospodine. Se recomandă ca fiti- 
lele, înainte de a fi folosite să fie 
ținute cîteva zile în oțet după ca
re să fie uscate și apoi întrebuin
țate. Datorită îmbibării lor cu oțet 
fitilele dau o flacără uniformă, fă
ră miros și elimină în întregime fi- 
latul aparatelor la care sînt folo
site.

Apăratele casnice care funcțio
nează cu petrol se vor așeza pe 
tăvi metalice în locuri sigure, pen
tru a nu putea fi răstrunate din 
neatenție. In apropierea lor nu se 
vor așeza obiecte combustibile.

Getățeni! Prin folosirea apara
telor de uz casnic în condițiile ce
rute de normele P.C.I. în vigoare, 
eliminați pericolul de incendiu, 
contribuind prin aceasta la redu
cerea cauzelor și numărului de 
incendii în avutul obștesc și de 
stat, îndeplinind prin aceasta • 
îndatorire patriotică.

Inspector P.0.I. oraș Hunedoara 

IțASCHIP, CONSTANTIN
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Vineri, in sala colțului roșu al 
direcției de investiții a combina
tului s-au adunat membrii și can
didații de partid din acest sector 
pentru a dezbate activitatea de
pusă de ei și de vechiul birou al 
organizației de bază pe timp de 
un an și a-și alege noul organ de 
conducere.

Deși nu se poate vorbi despre 
un plan de producție cu diferiți 
indici tehnico-economici, darea de 
seamă prezentată cu acest prilej a 
scos în evidență rezultatele oați- 
nute de membrii și candidații de 
partid și de ceilalți salariați fără 
de partid în munca depusă pentru 
reconstrucția combinatului și siste
matizarea orașului Hunedoara. O 
importantă- contribuție au adus-o în 
această direcție diriginții de șantie
re care au luptat pentru respecta
rea proiectelor de execuție, pentru 
realizarea construcțiilor de calitate. 
Avînd în frunte pe comuniști, in
ginerii și tehnicienii de aici au în
vins numeroase greutăți, îmbună
tățind, specific, 
unele proiecte, 
constructorilor 
nate economii.
carea documentațiilor pe teren, prin 
îmbunătățirile aduse proiectelor, a- 
doptînd soluții mai economice și 
mai avantajoase de construcție, a- 
nul acesta combinatul a economi
sit peste 8.500.000 lei.

In urma sarcinilor indicate de 
plenara C.C. al P.M.R. din noiem
brie anul trecut, colectivul acestui 
sector și-a îndreptat mai mult a- 
tentia spre reducerea prețului de 
cost al construcțiilor de locuințe în 
blocuri muncitorești și al obiective
lor industriale. Comuniștii 
pertat că hotărirea biroului comite
tului regional de partid cu 
la reducerea costului unui 
ment de la 65.000 lei. la cel mult 
40.000 lei a 
pind cu anul 
partament in 
a fost redus 
38.000 lei.

Rezultatele 
aparține direcției 

sînt mult

s-ar fi desfășurat la 
înalt dacă darea de

Să dezvoltăm și să stimulăm
critico și

nării generale 
un nivel mai
seamă ar fi analizat mai temeinic 
metodele de muncă folosite de unii 
membri și candidați de partid, re
zultatele obținute de ei cit și lip
surile ce sș-au manifestat De e-

VIAȚA DE PARTID

Realizarea angajamentelor din contractul 
colectiv - sarcină de mare răspundere
(Urmare din pag. I)

condițiilor locale, 
ușurînd eforturile 

și realizînd însem- 
Asti’el, prin verifi-

xemplu, nu s-a arătat cum s-au 
distins în muncă unii ingineri și 
tehnicieni și care sînt lipsurile ma
nifestate pentru a stimula 
țiile, care să completeze și 
nalizeze adînc proveniența 
ciențelor ce au avut loc.

Munca superficială este u 
cauzele care au făcut aci c; 
tul critic și autocritic să f 
dezvoltat. Unii membrii de partid 
ca Pop Francisc, 
și alții, să nu 
combativă față de 
lui birou, să nu
pentru îmbunătățirea 
viitor. Trebuie dezrădăcinată atitu
dinea unor membri de 
nu critica, pentru a 
câți". Tovarășul Pop 
loc să arate cum el și 
au muncit în cadrul
de bază, care sînt rezultatele 
lipsurile lor în lumina 
statutare, el s-a mulțumit să trea
că acestea cu vederea și să dis
cute in jurul unor probleme ce de
pășesc organizația

Se aștepta ca în 
zație de bază, ai 
sînt in majoritate
gineri cu un nivel mai ridicat de 
cultură, discuțiile să aibă un ca
racter mai viu, mai combativ.

Cit privesc abaterile de la nor
mele leniniste ale vieții interne de 
partid, participant ia discuții s-au 
mărginit să arate 
parțin în general 
al organizației de 
șui Florian Vaier, 
barea care a fost
lalți membrii ai biroului (tovarășii 
Teșculă Gheorghe și Cervencovici 
Andrei), a membrilor și candidați- 
lor de partid, de ce ei s-au com
plăcut in situația de a încălca prin
cipiul muncii colective și au tole
rat munca sectară a fostului secre
tar ? Răspunsul nu poate fi altul

decît slaba mînuire a criticii con
structive și în același timp a auto
criticii sănătoase, nestimualrea 
din partea biroului a acestei preți
oase metode a partidului nostru 
pentru lichidarea lipsurilor și îm
bunătățirea muncii. E firesc ca în 
acest fel munca politică să nu co
boare pînă jos la ultimul salariat, 
ci să aibă un caracter formal.

Iată una din principalele cauze 
a făcut ca o parte din meni
și candidații de partid să nu 
totdeauna o atitudine comba- 

față de lipsuri și un spirit au-
discu- 
să a- 

defi-

Popa Elisabeta 
aibă o poziție 
lipsurile vechiu- 

facă propuneri 
muncii în

partid de „a 
nu fi criti- 
Francisc în 
alți tovarăși 
organizației

Ș<
sarcinilor

de bază.
această organi- 
cărei membrii 

tehnicieni și in-
au ra-

privire
a paria

fost îndeplinită Ince- 
acesta. costul unui a- 
blocuri muncitorești 
in medie la cca.

muncii colectivului ce 
de investiții — 

C.S.H. sînt mult mai frumoase. 
Ele însă n-au lost oglindite nici 
în darea de seamă nici în discuții. 
Aceasta pentru că darea de seamă 
prezentată de vechiul birou a avut 
mai mult un caracter general. Tre
buie să spunem că lucrările adu

că lipsurile a- 
fostului secretar 
bază, tovară
șe pune între- 

atitudinea celor-

LITERATURĂ POLITICĂ

Cuvîntări 
ale conducătorilor 

P. M. R.

GheorghiU-Dej Gh., ARTI
COLE Șl CUVINT ARI — de
cembrie 1955 — iulie 1959. Ed. 
politică. 680 pag. — 10 lei. 
(pergamoid).

I

Cuvîntări 
ale conducătorilor 

P. C. U. S.
Hril.șcioV N. S„ SPRE VICTO

RIE IN ÎNTRECEREA PAȘNICA 
CU CAPITALISMUL. Ed. politică. 
860 pag. — 18,60 lei (pînzat).

Documente ale P.C.U.S
MATERIALE ALE CONGRESU

LUI AL XXI-LEA EXTRAORDI
NAR AL P.C.U.S. (Cu privire la 
oifr«le țle control ale dezvoltării

ecoțioitiiei naționale a, U.R.S.S. pe 
anii 1959—1965. Raportul tovară
șului N. S. Hrușciov prezentat la 
27 ianuarie 1959. Cuvîntul de în
chidere rostit de tovarășul N. S. 
Hrușciov la 5 februarie 1959), Ed. 
politică. 336 pag. - 5,40 lei.

care 
brii 
aibă 
ti vă
tocritic sănătos, ca mutica politică 
să se desfășoare slab, iar la unele 
adunări generale frecvența să fie 
slabă și să fie amînate de la o 
dată la alta. Este necesar să a- 
mintim că adunarea generală nu a 
discutat în mod concret despre fe
lul cum au fost îndeplinite pro
priile hotăriri ale organizației de 
bază.

Pentru îmbunătățirea muncii în 
viitor noul organ ales va trebui 
să țină seama de lipsurile ce și-au 
găsit loc prielnic aici, pentru a 
căror lichidare trebuie să mobili
zeze pe toți membrii și candidații 
de partid, să dezvolte și să stimu
leze necontenit critica și autocri
tica.

După 
lipsurile 
ales în
Cervencovici 
Teșculă Gheorghe și inginerul Can- 
țer Viorel și a elaborat hotăriri 
corespunzătoare.

GARAIACU IOAN

a scăzut, făcînd de multe ori ca 
rezultatele să nu fie cele așteptate 
și unele lucrări să nu fie termina
te la timp. De pildă, este vorba 
de unele obiective din contractul 
colectiv, date în exploatare cu u- 
nele anexe incomplete. Asemenea 
cazuri sînt la atelierul mecanic 
furnale, atelierul mecanic al com
binatului, laminorul 650 milimetri 
și altele. întrebată conducerea în 
ședința ținută, de îndeplinirea lor, 
răspundea cu un: „S-a făcut". Nu 
întîmplător însă, I.G.S.H. mai In
vocă diferite motive proiectanților 
și diferitelor uzine furnizoare din 
țară. Or avea dreptate. Nu negăm 
„adevărul", dar de ce Ia 
angajamente importante a 
pășit termenul 
luni de zile.

Așa cum a 
comitetul de
altele, a scăpat din vedere că la 
unele echipe și brigăzi, planul de 
producție nu se defalcă luni la 
rînd, sau diferite șantiere de con
strucții au fost slab aprovizionate 
cu materiale, sau chiar deloc. A- 
ceste lipsuri se manifestă și in 
trimestrul IV al anului acesta, cind 
pe șantiere se duce nevoia de fier 
beton, materiale electrice, cable, 
sau cărămidă de coșuri. întrecerea 
socialistă nu întotdeauna este ur
mărită și organizată pe toate șan
tierele și locurile de 
pierzîndu-se astfel din 
Iul el mobilizator.

★
Acum cînd iarna

se răsfrîngă și
Cînd vinovății 

timp de către 
de agitație, în

— la unele

peste 20 
fost de- 
chiar cu

discuții.reieșit din 
întreprindere printre

ce au fost criticați pentru 
lor, adunarea generală a 
noul birou pe tovarășul 

Andrei — secretar. producție, 
atenție ro-

bate la ușă,

muncitorii din I.G.S.H. doresc ea 
conducerea întreprinderii lor, să ia 
măsurile necesare de transformare 
a celor patru pavilioane în locuințe 
pentru familiști, problemă care de 
mult timp se tărăgănează. Ar fi 
necesar să se înceapă pînă nu so
sește frigul, repararea cabanelor 
muncitorești și înzestrarea lor cu 
tot confortul necesar celor cazați.

Abandonarea unor activități în
cepute a făcut să 
asupra producției, 
erau criticați la 
brigăzile artistice
întreprindere se desfășura o acti
vitate bogată, rezultatele pe toate 
fronturile de muncă erau satisfăcă
toare. Gu totul altfel stau lucrurile 
în prezent I Corul întreprinderii a 
rămas fără dirijor și de mult timp 
nu a mai avut repetiții, iar unele 
formații artistice și-au încetat 
munca începută. Se pune întreba
rea : de ce comitetul de întreprin- . 
dere al I.G.S.H. nu se preocupă 
mai mult de munca artistică, cul- 
tural-educativă ?

Trebuie ca în atenția conducerii 
întreprinderii, a comitetului sindical 
și a tuturor organelor cu munci de 
răspundere, să stea sarcina satis
facerii rapide a nevoilor de pe șan
tiere, pentru buna desfășurare a 
procesului de producție. Urgentarea 
și terminarea obiectivelor indus
triale cu termenul depășit, ca de 
altfel și altele neîncepute, impune 
neapărat direcției tehnice căutarea 
celor mai eficace metode de mun
că, colaborarea cu toate întreprin
derile furnizoare ca în scurt timp 
realizările să fie demne de laudă.

1

S^fiuiwctb sportivă
După un joc nesatisfăcător Steagul Roșu a întrecut Jiul cu 3-2 (1-1)

z Aproape 8.000 de hunedoreni au 
i' ținut să asiste în duminica a- 

ceasta la partidă divizionară A din
tre Jiul Petroșani și Steagul Roșu 
Orașul Stalin, partidă care s-a dis
putat pe terenul din orașul nostru 
în urma faptului că terenul forma
ției Jiul este suspendat pentru 
două etape. Nerăbdarea și curiozi

< tatea spectatorilor au fost, firește, 
< destul de mari, deoarece 1;
( ferea pe neașteptate prilejul să a-
, siste la o întîlnire între două e-

■ chine cu vectii ștate de serviciu în
jucători tehnici 

dintre ei fiind 
reprezentati- 

vîctoria de 
Roșu în fața

o-

lr< EDITURA POLiTîCA

I PENTRU 
imtORlREA

PATRIEI

chipe cu vecii" 
prima divizie, cu

S) și experimentați, unii 
chiar selecționați în
Vele țării. După 
miercuri a Steagului 
echipei Motor din Zwickau (R. D. 
Germană), repurtata la un scor ca
tegoric (6—0), se putea presupune 
că unspreZecele din Orașul Stalin 
va face la Hunedoara un joc pe 
măsura acestuia și pe măsura va
lorii individuale a jucătorilor săi. 
Pe de altă parte, fotbaliștii de la 
Jiul cu o poziție precară în clasa
ment, au intrat hotărîți să se a- 
pere cu strășnicie, să atace în mod 
organizat și să-și apropie victoria.

Așteptățile spectatorilor noștri nu 
s-au realizat decît în parte. In 
cursul partidei au existat cîteva 
faze de fotbal de calitate, în care 
superioritatea tehnică a aparținut 
în mod evident formației din Ora
șul Stalin. Dar în momentul în 
pare aceștia și-au văzut victoria 
asigurată n-au mai acționat cu 
destulă hotărîre, jucînd cu multă 
indiferență. Este foarte adevărat 
că două din golurile pe care le-a 
primit Grîs.nic, portarul Jiului, i 
se datorează în cea mai mare mă
sură. Unul dintre acestea, care a

căzut în momentul în care Jiul 
conducea cu 1—0, s-a produs în 
niște împrejurări care nu se întîl- 
nesc prea des pe terenurile de 
fotbal. Anume, extremul stîng de 
la Steagul Roșu, David, ■ a avan
sat cu mingea în careu și Crîsnic 
i-a ieșit în întîmpinare, blocarea 
balonului fiind perfect posibilă. Dar 
Crîsnic a degajat neglijent mingea 
cu piciorul, aceasta s-a izbit de 
David care era întors cu spatele 
și de aci a ricoșat în poartă fără 

mai poată fi oprită. Steagul 
Roșu a luat conducerea printr-un 
punct înscris de Fusulan, care du
pă ce l-a depășit pe Farkaș a îna
intat nestingherit, a tras de 
m. întîi în bară, și mingea 
nindu-li a expediat-o calm și 
în colțul din dreapta porții,
nic neschițînd nici-un fel de gest 
de împotrivire. Lui Hașoti ii re
vine meritul de a fi înscris cel 
de-al treilea punct al echipei din

Rezultat bun la
Tractorul

Orașul Stalin în urma unei ac
țiuni mai energice, în urma unei 
combinări a întregii înaintări. Jiul 
a marcat de două ori prin Nertea, 
care a plasat șuturi puternice, din 
Viteză, făcnîd inutile intervențiile 
lui Oliță.

In ansamblu, după cum am spus, 
jocul n-a satisfăcut decît parțial. 
Ni s-au părut mai buni Zaharia, 
Szigheti, Fusulan și Hașoti de la 
Steagul Roșu și Tîlvescu, Toth și 
Nertea de la Jiul. Neconcludentă 
comportarea lui Meszarcș 11.

Au jucat formațiile: 
STEAGUL ROȘU:

Zbîrcea, Zaharia, 
san, Szigheti — 
Proca, Meszaroș

JIUL : Crîsnic 
vescu, Crăciun — Cosmoc, 
kaș — Toth, Florea, Ciurdărescu, 
Ghibea, Nertea.

Autoritar șî competent arbitra
jul lui Popa Mihai, București.

Orașul Stalin
Corvinul 1-1 (0-0)

ta 10
reve- 

precis
Crîs-

Ghițâ “■ 
Moarcăș —• Bîr- 
Hașoti, Fusulan, 
11, David.

— Romoșan, TU- 
Far-

lucind în deplasare la Orașul 
Stalin cu formația Tractorul, echi
pa hunedoreană Corvinul a reușit 
un rezultat meritoriu in fața unor 
jucători care după cum se știe nu 
cedează cu ușurință puncte pe te
renul propriu. Față de jocul din 
duminica trecută, cînd Corvinul a 
scos greu un rezultat de egalitate 
cil C.S.4. Sibiu, la Orașul Stalin 
apărarea noastră cu toate că a a- 
Out de făcut față unor atacuri in- 
sitente ale gazdelor, sa descărcat 
totuși destul de bine și n-a pri
mit de cit un singur gdi.

Cei care au deschis jocul au 
fost jucătorii de la Tractorul, ega- 
larea surveni nd în urma unei fru
moase faze de atac, concretizată 
de Radu Tudor. Hunedorenii au 
mai avut și alte ocazii de a mar
ca, dar nu au reușit să le fructi
fice.

Corvinul a aliniat următoarea 
formație: Niculescu I — Niculcs- 
cu II, Nacu„ Molnar — Coiciu, Ba- 
lint — Anton, Pireu, Zapis, Radu 
Tudor, Pop. M ENESCU

(Spart -* continuare in pag. 4-a)
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De peste hotare De peste hotare De peste hotare

O nooă și strălucită victori®

a științei $1 tehnicii sovietice

® S P O R T a
Campionatul regional

Șantierul — C.F.R. Simeria 2-1 (2-0)

Lansarea celei de-a treia rache
te cosmice reprezintă o nouă și 
remarcabilă realizare a științei și 
tehnicii sovietice.

Cu fiecare lansare de noi ra
chete cosmice sovietice se rezolvă 
pobleme științifice tot mai com
plexe. Prima rachetă a trecut in 
apropiere de Lună și a devenit un 
satelit al Soarelui. A doua rachetă 
cosmică a aselenizat cu o precizie 
uimitoare aproape în centrul dis
cului lunar. Și, în sfîrșit, a fost 
lansată a treia rachetă purtînd pe 
bord o stație automată interplane
tară înzestrată cu o variată apa
ratură de măsurat. Oculind Luna, 
racheta va deveni în regiunea Pă- 
mîntului și va transmite informații 
despre Lună și despre cealaltă țață 
a ei, încă nevăzută de nimeni.

Este uimitoare nu numai com
plexitatea tot mai mare a proble
melor rezolvate prin - fiecare lan
sare a sateliților artificiali sovie
tici ai Pămîntului și a rachetelor 
cosmice, ci și ritmul fără prece
dent în care s-au efectuat pregăti
rile pentru fiecare din .aceste lan» 
sări, precizia lor. Au trecut numai 
doi ani de cînd primul satelit so
vietic al Pămîntului s-a stabilit pe 
orbită și iată că se rezolvă pro
bleme atît de complexe.

de V. TRAPEZNIKOV 
membru-corespondent 

al Academiei de Științe 
a U.R.S.S.

Toate acestea sînt rezultatul înal
tului nivel al științei și tehnicii so
vietice nu numai în domeniul le
gat direct de problemele zboruri
lor cosmice, ci în genere, în toa
te domeniile. Intr-adevăr, lansarea 
unei rachete cosmice implică re
zolvarea unui complex larg de pro
bleme din cele mai diverse dome
nii ale științei și tehnicii: fizica, 
chimia, matematica, mecanica, teh
nica de calculat. Au fost necesare 
noi materiale, un nou combusti
bil, motoare de rachetă foarte pu
ternice, un înalt nivel al radioeo- 
municației, un sistem deosebit de 
precis de dirijare automată insta
lat atît pe bordul rachetei cît și pa 
Pămînt și formînd un complex u- 
nic, funcționarea sigură, fără greș 
a întregului sistem.

Lansarea rachetelor cosmice ne
cesită o înaltă precizie a funcțio

nării sistemului automat de diri

jare nu numai in ceea ce privește 
azimutul și unghiul locului, ci în 
special în ce privește viteza depla
sării ; întrucît, de pildă, cea mai 
mică eroare în calcularea vitezei 
celei de-a doua rachete cosmice fa
ță de momentul încetării funcțio
nării motoarelor ei ar fi avut drept 
consecință faptul că deplasîndu-se 
mai departe, în virtutea inerției, 
timp de aproape două zile.

Racheta ar fi atins orbita l.unei 
în momentul cînd aceasta nu s-ar 
fi aflat în punctul prevăzut prin 
calcule. Se știe însă că racheta a 
aselinizat cu succes!

Lansarea celei de-a treia rachete 
cosmice sovietice reprezintă o eta
pă importantă în îndeplinirea pro
gramului de cercetări cosmice. Ea 
deschide calea spre rezolvarea u- 
nor probleme și mai complexe, 
transformă în realitate cele mai 
îndrăznețe fantezii. Oamenii sovie
tici sînt cu toții mîndri de faptul 
că cosmonautica, care a luat naș
tere în lucrările savantului rus 
K. E. Țiolkovski se dezvoltă repede 
și ferm în Țara Sovietică, dove
dind lumii superioritatea sistemu
lui socialist.

• (După „Izvestia")

Echipa Șantierul a desfășurat in 
prima repriză un joc de calitate. 
De altminteri, în minutul 14 con
ducea cu 2—0 prin punctele în
scrise de Burlacu. După pauză, 
însă, aceia care au inițiativa sînt 
oaspeții, care reușesc să reducă din 
scor.

Corvlnul II — Victoria Călan 2-1 (O-O)
Jocul este destul de viu în pri

ma parte, cînd au loc atacuri ener
gice de ambele părți. Către sfîrși- 
tul primei reprize fotbaliștii din 
Gălan au cîteva ocazii clare pe ca
re însă Ie ratează. In repriza a 
doua, în minutul 52, ei reușesc să 
deschidă scorul, dar Constantines- 
cu egalează zece minute mai tîrziu. 
Punctul victorios este înscris în 
minutul 74 tot de Gonstantinescu.

Arbitrajul tovarășului Niță loan 
de la Petroșani sub orice critică. 
Nesigur, rău inspirat, arbitrul ă 
fost în permanent dezacord cu ar
bitrii de tușă, cu jucătorii și cu

Juniorii învingători la
La Hațeg, în compania juniori

lor colectivului Victoria, juniorii 
Corvinului, desfășurînd un joc de 
calitate, au cîștigat la un scor as
tronomic: 12—0 (5—0). Au ju
cat: Stănescu — Aiiușeriu, Stăni-

Șantierul a aliniat următoarea 
formație :

Coșerean — Ivan, Iordan, Săi 
ceanu — Lapșanschi, Popescu — 
Patulis, Grigorescu, Burlacu, Tur- 
cu, Peronescu.
. In min. 78 Burlacu a fost eli
minat pentru lovire intenționată.

spectatorii. De multă vreme n-am 
mai văzut la Hunedoara un arbi
traj atît de slab.

Gorvinul II a jucat în urmă
toarea formație :

Munian — Ileș, Ivan, Drosus — 
Dăscăliță, Mitrică — Constanti- 
nescu, Uțu, Popa, Bodreanu, Bîr- 
lad.

In urma acestor rezultate situa
ția în clasamentul seriei I-a a 
campionatului regional pentru cele 
două echipe hunedorene este ur
mătoarea :
2. Șantierul 7 5 0 2 13: 910
9. Corvinul 11 7 2'0 5 9: 17 4

un scor neobișnuit
lă, Ileș II — Grăjdan, Focht — 
Kekeș, Ghiță, Humelnicu, Sîntion, 
Kiss. Punctele au fost înscrise de 
Sîntion (6), Kiss (3), Ghiță (1) 
și Humelnicu (2).

xpresul aleargă in noapte 
cu viteza-i cunoscută. De 
la ferestrele vagonului
privim cerul cade sticlă.

E mult trecut de miezul nopții. De
la Oradea trenul și-a mai încetinit
viteza. Emoția cuprinde întregul
nostru grup. Așteptăm să trecem 
granița. Emoția noastră este fi- 

j&rească dacă nc gindim că foarte 
i'- multi dintre noi sînt la prima că

lătorie în străinătate. Primul lu
cru pe care-l facem după trecerea 
graniței este... potrivirea ceasuri
lor.

Dimineața, la ora 9 am ajuns la 
Budapesta, unde vagonul nostru 
este atașat la o altă garnitură cu 
care ne continuăm drumul spre 
Praga, unde ajungem seara.

De departe șe vede o mare de 
Lumini. Acolo este Praga. Ghidul ( 
nostru, tovarășul Prohaska, ne a- 
nunță că peste un sfert de ceas 
vom ajunge în Orașul de Aur 
înfrigurați, ne facem bagajul. Cobo- 
rim in forfota obișnuită a gării 
centrale din Praga. In cîteva mi
nute sintem la hotel. Lăsăm ba
gajele și pornim, pe bulevardele 
largi cuprinse de lumină și lume 
multă E o seară liniștită, înste
lată. care te face să visezi. Ciudat 
lucru. Te plimbi printre clădirile 
străvechiului oraș și în minte îți 
vin imagini din București și Hu
nedoara..

Dimineața înconjurăm orașul cu 
autocarul, făcînd scurte popasuri 
în locurile cele, mai interesante. In 
drum spre Loreta, ghidul nostru ne 
informează că existența orașului 
Praga începe încă din secolul X. 
cînd era cunoscut ca un centru co
mercial, aproape cel mai mare din 
țările slave. Se cunoaște o scriere 
lăsată de un negustor arab des
pre Praga acelor ani.

Aici, la Loreta, care a luat ființă 
in anul 1626, există un tezaur in
calculabil. Sînt lucruri religioase 
numai din ciur, argint, diamante, 
(O podoabă din aur lucrată cu o

PRIN ȚĂRILE PRIETENE PRAGA
înaltă măiestrie și pe care au fast 
bătute 6.222 diamante mari. Aceas
tă podoabă esie atît de grea incit 
n-a putut fi întrebuințată de cit o 
singură dată de către un episcop 
foarte voinic)...

Pornim spre Palatul Republicii. 
Clădirile impunătoare și-au păstrai 
oechea arhitectură — o parte din 
ele se află în restaurare, după ve
chiul stil. După ce trecem prin 
sala Vladislav unde are loc alege
rea președintelui republicii (aici 
rostește primul discurs noul preșe
dinte ales), trecem în sala Spa
niolă. Este o sală uimitor de fru
moasă. Iluminația sălii o fac 2.200 
de becuri. Oglinzile mari, fixate pe 
pereții sălii, reflectă strălucirea lu
minii, creind o feerie de neuitat. 
In această sală se țin congrese, a- 
dunări festive.

A doua zi vizităm Muzeul lite
raturii naționale. In sala Teologi
că se află manuscrise și cărți ve
chi, unele chiar din secolul X, șt 
cea mai mică carte din Cehoslova
cia care măsoară numai 8 mm. 
Sala filozofică este uimitoare. Aici 
este cea mai frumoasă sală de bi
bliotecă din Europa. Pe boltă, s-a 
păstrat o pictură ce reprezintă 
drumul omenirii spre știință — se 
disting foarte bine figurile lui So- 
crate, Voltaire. Biblioteca de aici 
este renumită nu pentru numărul 
de volume — aproape 130.CXX) — 
ci pentru exemplarele unice. Tot 
aici se află cartea de aur în care 
au semnat la 29 septembrie 1800. 
Lady Hamilton și Lord Nelson.

In plin centru ne întîmpină clă
direa impunătoare a casei Muzi
cienilor. In sala maiestuoasă a clă
dirii, au loc tradiționalele con
cursuri Internaționale muzicale 
„Primăvara la Praga". In fiecare 
an își dau întilnire aici cei mai re- 
numiți muzicieni și dirijori din ce

te cinci continente. Ne atrage aten
ția o clădire cu etaj, zidită chiar 
pe malul drept al riulut Vltava, 
însoțitorul nostru ne spune că aici 
este casa-muzeu Smetana. Apele 
limpezi ale riului, pe care celebrul 
compozitor ceh le-a cintai atît de 
mult în neuitatele sale lucrări, trec 
foarte aproape de ferestrele clă
dirii.

Ziua a treia a fost rezervată vi
zitării galeriilor naționale, palaiului 
Valstein și grădinii zoologice. 
Timpul foarte scurt a făcut ca să 
trecem „in fugă" prin aceste locuri. 
Se înțelege că cel mai mult timp 

UNUL DIN FRUMOASELE PODURI PESTE VLTAVA

; /'■

am 2ăbovit in fața tablourilor din 
galeriile naționale.

Toate lucrările de aici — și în 
special cele care au fost expuse a- 
cum doi ani la expoziția de artă 
din Paris — te cuceresc. Este și 
firesc dacă ne gindim că aceste 
tablouri sînt operele celebrilor El 
Greco, Maurillo, Goya — un sin
gur exemplar — Rubens. Van 
Dick. Sînt uluitoare tablourile de 
mari proporții ale lui Rubens, 
„Uciderea sflntului Tomans" si 
„Cleopatra", care după cum Se știe 
a fost soția pictorului. De am a

vea timp să stăm ore. zile în
tregi, să privim aceste capodoperei 
In altă sală facem cunoștință cu 
lucrările originale ale francezilor 
Daumier. Delacroix, iar în pare i 
muzeului, am sta ore întregi in 
fața celebrei lucrări „Arcașul" a 
lui Baurdelle.

Inserarea ne-a cuprins în uriașa 
grădină zoologică. Am văzut a- 
proape toată fauna lumii: de la 
blindai și fricosul iepure pînă la 
fiorosul tigru din Bengal, de la 
papagalul Irakian pînă la re
gele neîncoronat al animalelor —. 
leul african. Am fi stat toată 
noaptea aici dacă nu ar fi trebuit 
să mergem Să ne odihnim. Dimi
neață vom pleca spre Karlovy 
Vary.

MIRCEA NEAGH
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