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DISPUTALUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNARI NAȚIONALE

1961. 
proiectu- 
luat cu- 
Dumitru

Vineri au continuat lu
crările celei de-a IX-a se
siuni din actuala legisla
tură a Marii Adunări Na
ționale.

In lojile oîiciale au luat 
loc conducătorii partidului 
și statului.

In ședința de dimineață, 
deputatul Constantin Scar- 
Jat a prezentat raportul 
Comisiei economico-finan- 
ciare asupra proiectului 
Bugetului de Stat al R f 
Romîne pe anul

La dezbaterea 
lui de buget ,au 
vîntul deputății 
buiaJa, circumscripția e- 
lectoraiă văleni, regiunea 
Ploești, Nicolae Popa, cir
cumscripția electorală Ră
cești, regiunea /ași, Ște
fan Boboș, circumscripția 
electorală Sagna, regiunea 
Bacău, Smaranda Vasiie, 
circumscripția electorală 
Gheorghe Doja, regiunea 
București, Florian Dănă- 
lache, circumscripția elec
torală Rahova,’ orașîtl 
București, Iosif Nagy, cir
cumscripția electorală Pe
tica, regiunea Timișoara, 
Dernostene Botez, circum
scripția electorală Casa 
Scînteii, orașul București, 
Vasiie Vaida, circumscrip
ția electorală /leanda, re
giunea Cluj, Cornel Ful- 

circumscripția electo- 
urazda lui Novac, re

unea Craiova, Ioan Hie, 
circumscripția electorală 
Feldioara, regiunea Sta
lin, Constantin Nistor, cir
cumscripția electorală Ne
grești, regiunea Iași, An
gela Luchin, circumscripția 
electorală Lovrin, regiunea 
Timișoara, Radu Dulgheru, 
circumscripția electorală 
Viziru, regiunea Galați, Ti- 
beriu Andrasofszky, cir
cumscripția electorală 
Miercurea Nirajului, Re
giunea Autonomă Maghia- 
ră.

7n ședința de după-a- 
miază, în continuarea dez
baterilor la proiectul de 
buget au luat cuvîntul de
putății Gheorghe Nicula, 
circumscripția electorală

in tabără
An de an se îmbunătă

țesc condițiile de odihnă 
și recreere, în timpul va
canțelor, pentru elevii din 
școlile patriei noastre, 
Astfel, pentru elevii din 
școlile profesionale și teh
nice Ministerul Industriei 
Grele a organizat la gru
pul școlar „Strungul" din 
Brașov o tabără de iarnă.

In această tabără au 
plecat sîmbătă dimineața 
și un număr de 10 elevi a- 
parținînd școlilor tehnice 
din localitate precum și 
grupului școlar al combi
natului,

liudițeanu 
electorală 
regiunea

Grele,

Nafio-
Iuarea 
proiec-

Alexandria, regiunea Bucu
rești, Nicolae 
circumscripția
Negru Vodă,
Constanța, Gheorghe Pro
dan, circumscripția electo
rală Miercurea, regiunea 
Hunedoara, Raluca Ripan, 
circumscripția electorală 
Beclean, regiunea Cluj și 
ministrul Industriei 
Constantin Tuzu.

Marea Adunare 
nală a votat apoi 
în considerare a 
tului de lege .asupra Buge
tului de Stat pe anul 1961.

După citirea pe articole 
a proiectului de lege, Ma
rea Adunare Națională a 
adoptat, prin vot secret, în 
unanimitate Legea pentru 
aprobarea Bugetului 
Stat al R.P. Romîne pe 
anul 1961.

Trecîndu-se apoi la 
mătorul punct al ordinei 
de zi deputatul Ion Pre-

dc

ur-

Indici depâși|l
Ca

cu care s-a desfășurat în
trecerea socialistă în luna 
decembrie a.c., la furnalul 
1 de pildă, brigada a treia 
a realizat un indice de 
0,977 tone pe metru cub 
volum util de furnal, ur
mată de brigada a 2-a cu 
0,952 tone. De asemenea, 
la furnalul 4 brigada a

urmare a clanului,

j In drum către di- 
I recția transporturi ain
I Combinat, îmi treceau
I prin rrunte tot feiui
’ de întrebări cu privire

la vasta activitate pe 
! care o desfășoară fe-
I roviarii hunedoreni. Și
I normal, fiindcă efec-
i luarea zilnică a unui
' volum sporit de tran

sporturi pe calea fe
rata, este o preocu
pare de căpetenie a 
mecanicilor de locomo
tive, a șefilor de ma
nevră și a impiegați- 
lor de mișcare — in
tr-un 
gului 
tivul 
spune
verigă principală, 
desfășurarea ritmică și 
fără greutăți a proce
sului de producție in 
combinat. Prin natura 
muncii sale, el este 
chemat să asigure la 
timp aprovizionarea cu 
materiale, tot la timp 
să expedieze trenurile 
încărcate cu produse.

Trăgind învățăminte 
din experiența anu
lui trecut, muncito
rii din transporturile 
uzinale și-au îndreptat 

..tot mai mult atenția 

cuvint a inter
personal. Colec- 
acesta, se poate 
Că constituie o 

în

descu a prezentat raportul 
Comisiei administrative a- 
supra Proiectului de lege 
pentru îmbunătățirea îm
părțirii administrative a te- 
ritoriului R. P. Romîne.

La dezbaterea acestui 
proiect de lege au luat cu
vântul deputății Ene Țur- 
canu, circumscripția elec
torală Rădăuți, regiunea 
Suceava, Kovacs Gțorgy, 
circumscripția electorală 
Cristurul Secuesc, Regiu
nea Autonomă Maghiară. 
Oprea Călin, circumscrip
ția electorală Gighera, re
giunea Craiova, Ioan Gîu- 
vacov, circumscripția elec
torală Ciacova, regiunea 
Timișoara, Iosif Stoica, cir
cumscripția electorală A- 
brud, regiunea Cluj.

Lucrările sesiunii Marii 
Adunări 7/aționale au con
tinuat sîmbătă dimineața.

(Agerpres).

2-a, a făcut să crească 
indicele de utilizare- la 
0,991 tone pe metru cub 
volum util de furnal. Da
torită faptului că, la cele 
3 furnale indicii de utili
zare au crescut cu mult 
față de planificat, toate 
schimburile și-au depășit 
planul de producție cu 6 
și 8 procente.

spre red user ea prețu
lui de cost și deser
virea cit mai. opera
tivă a sectoarelor de 
bază. Rezultatele obți
nute pină acum, con
firmă pe deplin acest 
lucru. Volumul de tran
sport pe primele trei 
trimestre, precum și 
planul de expedieri din 
anul curent au cres
cut cu 21,4 și respec
tiv 26 la sută, in com
parație cu aceeași peri
oadă a anului 1959. 
Aoeste cifre vorbesc de 
la sine că agregatele 
siderurgice au fost 
mai bine ajutate de 
sectorul transporturi, în 
vederea îndeplinirii pla
nului și a angajamente
lor. Față de 1959, și 
regularitatea trenurilor 
de eirculație a cres
cut cu un procent în 
1960 — adică 73.444 
trenuri din combinat 
au circulat normal, 'm 
care o contribuție im
portantă au adus-o sta
țiile 2 și 3, unde acti
vitatea de muncă a fost 
mult îmbunătățită.

Iată ce spunea ingi
nerul Boțișteanu Mi
hai , -- șeful serviciu- 

, lui mișcare — cu pri-
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Proletari din toate țările, anițl-eij ~

întrecerea pe profesii 
între echipele ■ de oțeluri 
de la cuptorul Martin de 
400 tone a scos la iveală 
noi rezerve interne. Pe 
luna noiembrie anul cu
rent, echipa prim-topitoru- 
lui Opriș Avram, a obți
nut cele mai bune rezul
tate și steagul roșu de 
producție. ■ In această lună 
dispteta mai 
are loc între 
prim-topiforului 
Axente și Opriș 
care în perioada 1—21 de
cembrie au elaborat 345 
tone oțel peste plan, pri
mul, și 333 tone al doilea, 
întrecerea pe profesii vă- 
dindu-și încă odată rod
nicia

aprigă 
echipele 
Marian
Avram

*

La lotul nr. 3
Colectivul de muncitori 

ingineri și tehnicieni din 
eadrul lotului nr. 3 —-
I.C.S.IL obțin succese tot 
mai însemnate la con
strucția noii secții de fur
nale de mare capacitate. 
Pînă acum, ei au escavat 
300.000 m c. pămînt și 
zgură, au montat 250 tone 
fier beton și au turnat 
1.400 m.c. beton la fun
dațiile furnalului nr. 7. 
înaintează ritmic și lucră-

Ze

li- 
noi 

munca

ture la succesele 
roviarilor:

— Mergînd pe 
nia obținerii de 
realizări in
noastră, am stabilit o 
strinsă legătură cu or
ganele C.F.R, punind 
la punct odată și pen
tru totdeauna, cererea 
de vagoane pentru 
transportul produselor, 
de export. De aseme
nea, s-au introdus la 
fiecare sector de mun
ci grafice, ceea ce

Ajutori de nădejde 
ai siderurgiștilor

a contribuit la urmă
rirea mai precisă a cir
culației in interiorul 
combinatului, iar prin 
măsurile tehnico-orga- 
nizatorice luate, de 
conducerea tehnico-ad- 
ministrativă, împreună 
cu biroul organizației 
de bază, s-a permis u- 
tilizarea rațională a ca
pacității de transport 
de care dispunem. Spre 
exemplu, circulația . pe

XX%/__________

XCififl în acest
număr:

— Magazin pag. 2-a.
•— Orașul nostru cît 

mai curat, cît mai fru
mos !

— O întîlnire de neui
tat.

— Fapte obișnuite din- 
tr-o circumscripție, pag. 
3-a.

I
Tînărul Rott Adolf de 

la atelierul de reparații 
electrice din combinat 
încheie acest an cu sa
tisfacția că nu a existat 
lună în care să nu fie 
fruntaș în muncă și în 
care si nu-și depă
șească sarcinile de plan 
cu cel puțin 1-2%.

Activități cultural-educative
PRIMELE ZILE DE VACANJĂ

Zilele acestea, primele 
zile ale vacanței de iarnă, 
la clubul „Siderurgistul" 
au fost oiganizate multe 
manifestații cultural-educa- 

rile de la furnalul nr. 8, 
la fundațiile căruia s-au 
turnat 200 m c. beton de 
egalizare.

In prezent, se lucrează 
intens la halele troiii, 
tunelul de conducte și de- 
cantorul radiat. Cele mai 
bune rezultate în produc
ție au fost obținute de e- 
chipele conduse de tova
rășii Lato Ion, Bircoș Ște
fan, Toloșan Cioca, Las- 
zlo Francisc și alții.

linia îngustă a cres
cut prin reorganizarea 
navetizării parcului de 
vagoane uzinal, avlnd 
la dispoziție un nu
măr mai mic de loco
motive ca în anul tre
cut.

Nu este trimestru de 
muncă din anul I960, 
în care planul să nu 
fi fost depășit intre 
3 și 12 procente. La 
expedieri de pildă, pla
nul acestui an, a fost 
depășit cu 48.000 tone 

produse siderurgice. 
Semnificativă, este și 
înregistrarea unei e- 
conomii de 110.018 ore 
vagon la staționări, 
care echivalează cu 
1.528 vagoane conven
ționale, sau pentru 
economia națională eu 
24.000 tone marfă 
transportată pe C.F.R. 
Acestea se datorase în
cărcărilor și descărcă
rilor la timp, reducerii

!

rulat lin film

din
me-
150
ex-
di-
în

tive pentru copii și șco
lari. Astfel, sîmbătă 24 de
cembrie ora 17, colectivul 
de teatru amator al com
binatului a prezentat piesa 
„Take, Ianke și Kadîr". In 
același timp în sala mică 
a clubului a 
pentru copii, iar la ora 18 
s-a desfășurat o reuniune 
tovărășească cu elevii 
clasele 8—11 ai școlii 
dii. Ieri, la ora 9 a.m. 
de copii au făcut o 
cursie la Deva. Tot în 
mineața zilei de ieri
sălile clubului „Siderurgis- 
tul“ s-au ținut concursuri 
de șah și tenis de masă, 
iar la ora 11 elevii școlii 
medii de muzică au pre
zentat un frumos program..

După amiază, la ora 17, 
în sala de spectacole s-a 
organizat o serbare festivă 
închinată aniversării Repu
blicii. Cu acest prilej »n-

timpului de compunere 
șt aescompunere a tre 
nurilor, unde o contri
buție deosebită au a- 
dus-o tovarășii i>tra- 
ton Gheorgne, șef de 
manevră, bulgarii Teo
dor și Maftei Ioan 
impiegați de mișcare, 
Olaru Virgil, operator 
R.C., Drăgoi Petru o- 

perator programator etc.
La baza succeselor 

din acest an ale fe
roviarilor, au stat și 
școlile de tip „C“, (re
împrospătarea cunoș
tințelor întregului per
sonal executiv) în ca
drul cărora 204 me
canici, fochiști, lăcătuși , 
au luat calificative dc 
„foarte bine", cum sint 
de exemplu tovarășii 
Tașcă Mircea, Oprean 
Adrian, Petrescu Ioan, 
Suciu Ștefan și alții. 
Paralel cu acestea, șco
lile de califieare au 
fost absolvite de peste 

muncitori feroviari 
transporturile uzi-

150 , 
din 
nale.

Pentru 
planul de 
sectorului 
am 

anul 1961, 
producție al 
transporturi 

combinat e mai
mare cu 20 la sută pe 
linia normală și 45 la

samblul de dansuri al 
combinatului siderurgic a 
prezentat primul său pro
gram.

Astăzi la ora 10, în ca
drul acelorași manifestații, 
va avea loc o demonstra
ție practică de cinemato
grafie ținută de instructo
rul artistic al cinefotoclu- 
tului amator, tovarășul 
Szalkay Zoltan. In acea
stă dimineață copiii vor 
putea asista la clubul din 
O.M. la im program spor
tiv, vor putea viziona un 
film pentru ei, iar cei mai 
tineri filateliști se vor 
întîlni într-un interesant 
schimb de experiență. La 
ora 17 copiii și pionierii 
vor participa la un foc de 
tabără în programul căruia 
a fost prevăzută o întîl
nire cil Eroul Muncii So
cialiste, tovarășul Ștefan 
Tripșa.

aprovizionări
să fie mai

sută pe linia Hune
doara—Ohelar, iar
graficul de transport cu 
Teliuicul crește cu 70. 
la sută, 
planul 
crește în medie zilnic 
cu 33 de vagoane, la 
stația 2, cu 26 vagoa
ne, iar la stația 3, cu 
2 vagoane. Este plani
ficat totodată ca pla- 
nul de 
(intrări) 
mare cu 1.700 tone la 
stația 1: 1.500 tone la 
stația 2, și 820 tone ia' 
stația 4.

In scopul asigurării 
îndeplinirii ■ sarcinilor 
de plan mult sporite, 
feroviarii tiu întocmit 
un plan ce cuprinde 26 
măsuri tehnico-organi- 
zatorice, defalcat la ni
velul direcției generale 
și a Ministerului In
dustriei Grele. Dintre 
toate, remarcăm:. or
ganizarea încărcărilor 
destinate pe rețeaua 
C.F.R., expediindu-se 
zilnic 1—2 trenuri 
marșrute; completarea 
parcului 
conform 
investiții
1961.'

I. DUMITRESCU

La stația 5, < 
de încărcări •

i

de vagoane 
planului de 
pentru anul

I.C.S.IL
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Despre vechile calendare rominești
Calendarele ocupă un loc important 

în istoria și cultura patriei noastre. 
Mai bine de un veac, ele au fost sin
gurele publicații periodice care satis
făceau nevoia de hrană spirituală. Ca
lendarele s-au bucurat de o bună 
primire atît în mediul urban cît și in 

cel sătesc. Ele au deschis la vremea 
lor, orizonturi noi culturii rominești, 
stiniulînd preocuparea pentru știință și 
literatură.In calendare se reflectau ten
dințele vremii, năzuința spre libertate 
socială și independență națională.

Cele dinții calendare în limba ro- 
mînă au fost scrise în secolul al 
XVI 1-lea. Acestea n-au circulat prea 
mult, deoarece erau manuscrise. Prin
tre calendarele rămase în manuscris

se află și acelea întocmite — în tim
pul domnitorului Constantin Brînco- 
veatiu — de Ion Romînul. Cel dintîi 
calendar tipărit in limba romînă este 
cel din orașul Brașov, din 1733. El 
este prima carte cu caracter laic care 
a circulat intens. Pe o largă circu
lație s-au bucurat calendarele apă
rute la Iași in 1785 și lă București 
în 1795.

In secolul al 19-lea cuprinsul calen
darelor a fost mult mai variat. Gus
tul pentru literatură se făcea tot 
mai simțit. De acest lucru a ținut 
seamă și Anton Pann ia alcătuirea 
calendarului său, apărut probabil, în 
1829. -------------

♦♦♦♦

CURIOZITĂȚI
Populația pămîntului se 

cifrează astazi la aproxi
mativ 2,900 miliarde oa
meni și va atinge 3'mi
liarde și chiar mai mult 
înainte de sfîrșitul anu-

lui 1961. Media anuală a 
creșterii populației este de 
1,7 la sută.

Zăcăminte in scoarța 
pămîntuîui

In scoarța pămîntului, 
formată dintr-un strat 
gros de cca. 16 km., se 
găsesc aproximativ
775.000.000 miliarde de 
tone de fier, 2.000.000 mi
liarde de tone de cupru, 
93,5 miliarde de tone de 
aur, iar uraniu aproxima
tiv de 100 de ori mai 
mult decît aur. Și rezer
vele de radiu sînt apro
ximativ mari: 55.500.000 
tone. In cea mai mare

= PE SCURT ==
cantitate se găsește însă 
aluminiu — peste 
1.370.000.000 miliarde de 
tone.

Un maxilar interesant
In Republica Socialistă 

Cehoslovacă a fost desco
perit maxilarul unui ma
stodont a cărui vîrsta este 
de aproximativ un milion 
ani. Maxilarul a fost frag
mentat în 3 părți. Cea mai 
mare parte arc o lungime 
de un metri și cîntăreșie

75 de kilograme. Diame
trul unuia dintre cei 4 
dinți găsiți este de 15 
cm.

Dacă s-ar înconjura 
pămintul

Dacă s-ar înconjura pă- 
mîntul cu un fir de pînză 
de păianjen, acesta ar 
cîntări 450 grame, dar 
dacă am întinde acest fir 
pînă la cea mai apro
piată stea, Alfa din Cen
taur, el ar cîntări... 500.000 
tone.

ROMB
ORIZONTAL: 1) Pot

coavă ; 2) Oraș în Peru ; 
3) Anotimpul alb; 4) Pa- 
iria lui Taras Sevcenko; 
5) Oraș bănățean; 6) Lu- 
gojana ; 7) Fruntașa alfa
betului.

VERTICAL: La fel. j

lini
UJj

Proverbe 
și zictaie
fi Din Uniunea Sovie

tică : A intrat vulpea-n 
post. E timpul ca găinile 
să se ascundă.

□ Din Cnina : Cînd ci
tești pentru prima oară 
o carte bună faci cunoș
tință cu un prieten apro
piat. Cînd o citești din 
nou, e ca și cum te-ai în- 
tîlni cu un vechi prieten. 
. □ Chiar cea mai palidă 
cerneală este de prelerat 
celei mai fidele memorii.

□ Pregătește-ie in clipe 
de răgaz și o să-ți fie 
de folos cînd vei fi gră
bit

□ Poate să dureze un 
an pînă să-ți faci un prie
ten, dar e destul o clipă 
ca să-l jignești.

□ Din ivlexic: Nenoro
cirea Mexicului este că e 
prea departe de dumnezeu 
și prea aproape de Sta
tele Unite.

□ Din Țările Arabe: 
Intreabă-mă care sînt vir
tuțile mele și nu culoarea 
Pielii.

□ Din cauza trandafi- 
rului sînt udați și spinii.

□ Cine nu știe și nu 
știe că nu știe e prost. 
Ocolește-11

□ Cine nu știe, dar 
știe că nu știe, e igno
rant. Invață-11

□ Cine știe, dar nu 
știe că știe, e adormit. 
Trezește-11

O Cine știe și știe că 
știe e înțelept. Ascultă-11

Țările cele 
late din hune 
(aproape 700 
India (403 
U.R.S.S. (210 
Statele Unite 
oane).

mai popu- 
sînt China 
milioane), 
milioane), 
milioane), 
(178 mili-

In localitatea Boussacc 
din departamentul Creuse 
(Franța) un castel isto
ric datînd din epoca feu
dalismului (veacul al 
XV-lea) a fost scos în 
vînzare. Departamentul, 
care este proprietarul său, 
pretinde pentru vînzarea 
acestui monument istoric 
abia suma de 1.000 de 
franci noi. Dar cumpără
torul va trebui să se an
gajeze să efectueze mini
mum de reparații care vor 
costa aproximativ 70.000 
de franci noi și să utili
zeze imobilul în scopuri 
turistice. Acest vechi cas
tel cuprinde o încăpere în 
care a lucrat mulți ani 
poeta George Sand.

A N
La o repetiție care se 

făcea obișnuit intre orele 
9 și 12 trombonistul pro- 
vocă o disonanță teribilă. 
Repetițiile erau conduse de 
Giuseppe Verdi, care fu
rios îl apostroiă pe trom
bonist :

— E groaznic ce-ai fă
cut dumneata. In condi
țiile acestea nu mai pot 
continua.

—Aveți dreptate — re
cunoscu trombonistul — 
dar opera mă plătește a- 
tît de prost, incit nu-mi 
pot întreține familia decît

L 
L 
L 
l 
[

NOilTAȚI Dlti INDUSTRIE

Cauciuc rezistent la loc J j

Este vorba de un nou fel de cauciuc care re 
£ zistă foarte bine la temperaturi înalte și joase.. A-Ț 
[cesta este nitrozo-cauciucul care nu numai că re-! 
[zistă la temperaturi înalte, ci stinge și flacăra. Noul 
£ cauciuc își păstrează o mare elasticitate la tempe-} 
[ râturi foarte joase, nu este atacat de substanțeleȚ 
[ chimice corozive, rezistă 1 a soare și ozon.
l ]
[Metodă nouă pentru determinarea! 
[ conținutului de hidrogen din ofel ! 
L 1
(. Oamenii de știință au elaborat un aparat pu-^ 
£ țin costisitor pentru determinarea rapidă a conținu- •j 
[ tului de hidrogen din oțel. Ț
[ Noul aparat, măsoară diferența în conductibili-1 
Itatea termică a gazelor care urmează să fie cerce- 
£ tate. Proba de oțel este încălzită înlr-un cuptor e- -j 
[ lectric pînă la temperatura de 650 grade C. După'] 
ț aceea, deasupra probei se trece un curent de ar-! 

gon, care împreună cu hidrogenul, pătrunde în a- "* 
£ parat. Stabilirea conținutului de hidrogen durează 
[10—15 minute. Aparatul poate îi calibrat prin imro-j 
[ ducerea a mici cantități de hidrogen în curentul ț 
l de argon înainte ca acesta să ajungă în cuptor.! 
<•_____ ________ _________ ___ __________ ____ 1

om, 
glo

se
sin-

.„Un om are 5 mi
lioane globule roșii la 
un litru de singe, deci, 
la 5 litri de singe, cit 
are normal un 
cam 25 milioane 
bule roșii?

.„Putința de a 
faCe transfuzii de
ge a jost prevăzută 
încă de acum vreo 
300 de ani ? In 1666 
s-a încercat pentru 
prima dată transfuzia 
de singe la animale?

...Primele transfuzii 
cu strige (conservat) 
au fost făcute in cursul 
primului război mon
dial ?

.„Suprafața totală a 
rețelei de tuburi capi
lare din organele cor
pului unui om este de 
vreo 80 m.p. ?

...Inima unui 
bate intr-un an 
aproape 40 
ori 2

...Inima „pompează" 
6 kg. singe pe mi
nut, 360 vagoane pe 
an ?

Africa este al doi-

om 
de 

milioane

lea continent ca întin
dere ? Africa are o 
suprafață de cca. 30 
milioane km.p. fiind 
aproape de 3 ori mai 
mare decît suprafața 
Europei ?
' „Europa dispune la 
1 Iun fațadă mariti
mă de 300 km.p. terito
riu, pe cînd Africa dis
pune de 1.400 km. p. 
teritoriu la un km. de 
fațadă maritimă ?

.„Cei mai tnalți 
munți din Africa sînt 
Chilimandjaro 
m.) șl Xenia 
m.)?

...Nilul este 
gime al doilea fluviu 
din lume? Izvorinddin 
lacul Victoria el stră
bate de la sud la nord 
o distanță de cca. 6500 
km și se varsă în Me- 
diterană ?

...Africa deține unul 
dintre cele mai impor
tante locuri în ce pri
vește resursele minera
le ale lumii capitalis
te ? Iată numai citeva 
cifre: circa 40 la sută

(5963
(5.193

ca Iun-

t. din rezervele mondiale 
cunoscute de minereu 
de mangan, circa 40 la 
sută din rezervele mon
diale de crom 85 la 
sută cobalt, 40 la sută 
uraniu, 45 la sută aur, 
99 la sută diamante ?

...Pentru a obține ar
tificial cantitatea de e- 
nergie degajată de 
soare timp de un mi
nut ar trebui să se

C erului", 
denumită

ardă cantitatea de căr
buni care se extrage 
Intr-un an și jumătate 
in toate țările lumii?

...Din întreaga căl
dură degajată de soare, 
pămintul primește doar 
a doua miliarda parte ?

...Intr-o zi călduroasă 
de vară un mesteacăn, 
pierde prin evaporare, 
pînă la 400 litri de 
apă?

.„Cuvintul milion a 
fost inventat de Marco 
Polo cu ocazia călăto
riei pe care a facut-o 
în secolul al XlII-lea 
in China? Pentru a 
putea descrie mai bine 
imensele bogății din 
„Imperiul 
cum era
China in timpurile a- 
celea. Marco Pold a 
născocit termenul .Mi
llions" (milion). In 
limba italiană „miile" 
înseamnă o mie,, iar 
terminația „one" este 
un sufix augmentativ.

...Cuvintul chimie 
provine de la denumi
rea veche a Egiptului 
„Chemi" unde s-au gă
sit primele începuturi 
ale acestor științe?

„.Floarea de Agave, 
care este o varietate a 
cactusului, înflorește o- 
dată la 100 de ani ?

...Indienii au fost 
aceia care au inventat 
cifra 0 (.zero")? Lip
sa acestei cifre a [ri
dat mult timp dezvol
tarea matematicii,

..Primele creioane de 
grafit in forma pe care 
o cunoaștem noi au 
fost fabricate in Eu
ropa in anul luv4?
...In pădurea Uyuiavăr 

situată in sudul R. P. 
Ungare, județul Hekes 
au fost descoperiți 3 
stejari peduncuiafi u- 
rtași? Ei au o virstă 
de peste 500 de am șt 
sînt vestigii ale pădu
rilor virgine de odini
oară. CO/oanele fiecărui 
stejar acoperă o supra
față de cca. 5000

...Cel mai vechi 
zeu de anatomie 
lume este cel de 
Amsterdam. El a
întemeiat de medicul o- 
landez Fredrich Ruysch 
care a trăit între anii 
1638—1731 ?

...Indonezia formează 
arhipelagul cel mai în
tins al planetei noas
tre : peste 20 000 de in
sule. In afara insulelor 
mari dintre care unele 
au o suprafață cit 
Franța, există tin nu
măr de insulițe minus- 
cule, multe nelocutte?

m.p. 
mu- 
din 

la 
/ost

E. O D O
niuncmd șt pe ueaia.u. i. 
Am o lamme nuine.o-sa 
avmnute verui,

— Și unde muncești ? îl 
întreita maestrul.

— După ce termin re
petițiile, între orele 12 ȘÎ 
4, uiatt lecpl: seara, dopa 
spectacol, sini cuelner o 
jumătate ae noapte și o 
ailă jumătate puzn.c pînă 
ia deseniderea depozitelor..,

— Extraordinar — făcu 
Verui indignat — și cînd 
dormi ?

— Le repetiție, maestre.

*
In casa unui mare duce 

francez, Descartes, mines 
niște trulanaaie. luuda, 
vrînd să lie spirituală, îi 
spune filozofului;

—Cum și Uiozofii mă- 
nîncă lucruri atit de bune?

— De ce nu ? îi răs
punse Descartes vă închi
puiți poate că natura a 
făcut lucrurile delicioase 
numai pentru proști ?

☆
Marele compozitor Ber

lioz era pe patut de moar
te. Prietenii îl înconjurară 
triști, gîndindu-se la sfîr
șitul apropiat. Berlioz tăcu 
o sforțare, surise amar și 
rosti:

— Drăgii mei, curînd 
voi închide ochii și muzică 
mea va fi, în sfîrșit, cîn- 
tată,

A
Văzîndu-1 pe Bernard 

Shaw cufundat în gînduri, 
un cunoscut editor ameri
can s-a apropiat de din- 
sul spunînd:

— Ofer un dolar mis
ter Sha.v, ca să aflu la 
ce vă gîndiți acum.

— Val gindurile mele 
flU fac nlei dou| parale,

r-ț Șl totafl 1« re *8

T E
gîndiți — insistă editorul.

— La dumneavoastră — 
îi răspunse cu un zîmbet 
Sna»v.

A
L ii l.Lizo.i uc la Cu. te.i 

jafului vaztriuu-1 ouată 
pe mărețe om ae șm.ița 
k,o.uOiioaov, cu ua. 
în coate i-a spus iu

— știința își scoate 
pul pe acolo..

— Ba nicidecum, stima
bile — i-a răspuns Lomo
nosov. Pe acolo își vîră 
nasul prostia s

Compozitorul italian Ro
ssini a iosi invitat ia ma
sa ae către un admirator 
al lui. rrtnzul mnu cam 
sărăcăcios, Kossim a ră
mas narnina. La aeșert 
amfitrionul i-a spus eete- 
bruiui sau oaspete:

— Sper că o să-mi fa
ceți ptacerea să mai luaii 
masa la mine cît ae cu
rma,

— Cu plăcere — răs
punse Rossini. Dacă se 
poate, chiar imediat.

& '
Marele compozitor și 

pianist Franz Liszt a ac
ceptat odată să acompa
nieze la un concert ue bi- 
netacere pe un vtolontsl 
oarecare. Acesta din urmă 
executa atît de prost piesa 
interpretată, incit Liszi 
căuta în fel și chip să a- 
copere greșelile lui cu fr 
xecuția sa magistrală.

— Ce faceți, maestre! 
i-a șoptit la un raomeiî 
dat violonistul. Nu mă nur 
aud pe mine însumi l

— O, atunci dumneata 
ești singurul om fericit k 
acest concert I i-a răspum 
ta șoaptă L|«^
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ORAȘUL
CURAT,

Prin grija partidului și 
guvernumi nos’ru și prin 
eforturile comune aie oa- 
me.ii.or muncii din
cest important centru si
derurgic ai țării, Hune
doara de altădată a cres
cut și s-a transformat a- 
tît de mult îneît astăzi cu 
greu mai poa.e fi recu
noscură.

Odată cu dezvoltarea 
impetuoasă a combina
tului a cărui capaci
tate de producție este 
în continuă creștere, a luat 
un mare avtnt și orașul. 
In decursul anilor au fost 
ridicate aici o serie de 
construcții social-culturale 
care fac viața harnicilor 
siderurgiști și constructori, 
precum și a tuturor celor
lalți hunedoreni tot mai 
frumoasă. Numai în acest 
an s-au construit și dat în 
folosința oamenilor muncii 
de aici peste 700 de a- 
partamente moderne și 

o școală 
16 săli de 
complex e- 

deservire

NOSTRU CÎT MAI
CÎT MAI FRUMOS!

înseamnă 
de peste 
Pentru a 

pentru

a că în
s-au

fi amintit 
acestui an 
în parcuri și pe 
aiei un număr de 
arbuști floriferi, 

tranualiri, 1.452

tetului executiv al sfatului 
popular orășenesc au a- 
men .jat in u.M. o supra
față de 1.2u0 m.p. înzorie 
verzi și straturi cu Lori, 
s-a efectuat continua în
treținere a parcului Cor- 
vinul, lucrări de salubri
zare în O.T. și altele pen 
tru care s-au prestat in 
toial 752.755 ore muncă 
voluntară care 
t> economie 
1.782.000 lei.
se ilustra grija 
continua înfrumusețare a 
orașului nostru este nece
sar
cursul 
plantat 
diferite 
1.280 
10.3a8
pomi ornamentali, 149.633 
răsaduri de fieri, iar pen
tru extinderi de gazon 
s-au semănat 16.820 m.p. 
cu iarbă. De asemenea, s-a 
amenajat în Piața Liber 
tații (stația de autobuze 
f.G.O.) un scuar pe o su
prafață de 9/0 tn.p. și s-au 
pus pe zonele verzi table 
avertizoare. Totuși, se con
stată că nu toți cetățenii 
respectă munca și străda
niile depuse de majorita
tea locuitorilor pentru con
tinua muumusețare a ora
șului, căicînd pe zonele 
verzi și rupînd florile sau 
pomii,

confortabile, 
medie cu 
clasă și un 
legant de 
(U.C.E.C.O.M.). De aseme
nea, au fost amenajate 
noi magazine de aprovi
zionare și desfacere, un 

^restaurant și un bufet 
SP „Expres", o serie de 

chioșcuri pentru distribui
rea plinii și de legume și 
zarzavaturi, iar ziieie aces. 
tea au început lucrările de 
construcții la un număr 
de 4 noi magazine ce se 
vor înălța în apropierea 
teatrului nou,

Paralel cu noile con
strucții sociai-cunurule, s-a 
acordat o mare atenție 
proDlemelor edilitare și 
celor de înluimusețare a 

j vrașuiu* măsjej, jn cursul 
ace>.aoilite fc.au pavat și 

slrazi 
Bjffiire care, Hopa Șap^a, 
Gheorgne Doja, Lemn, 

»'Karl Marx, Piața Liuer- 
tapi, I. V. Stalin, fcnsa- 
beia Mărgineanu și anele. 
In aceiași timp, s-au mo
dernizat sirazne uneorgne 
Bandu, avram laucu,, ivio- 
lotuv, tniziu eic, și s-au 
creat artere noi care au 
fost astaiiate și piaeate cu 
piaci ue tie.on. Keauzari 
deosebit ue importante și 
aemne de relietat s-au ob
ținut mai aies tu aou.emui 
înfrumusețării orașului, a 
bunei lui gospouăriri. In 
acest sens treouie aminti
tă coninuuția uatâ ae ma
sele largi ue cetățeni care 
răspunzma chemării conii-

------------ »»------------- 
Gurs de minim tehnic

ln întrecerea desfășura
tă sub lozinca ,,Cr_șui nos
tru cît mai curat, cît mai 
frumos", un aport deosebii 
l-au dat comitetele de 
blocuri și străzi, cum ar 
fi comitetele de la blocu
rile nr. 1, 3, 65, 23, 25,
27, 72, 79 etc. și comite
tul de pe strada Brîncuș. 
Meri.ă a fi amintită și 
contribuția unor cetățeni ca 
Achim Constantin, Vass 
Francisc. Pisică Vasile, 
llie Valeria, Biciușcă Ma
ria, Rejeb Elena și a mul
tor altora.

Munca depusă de orga
nele secției oe gospodărire 
comunală, de depuiați și 
masa largă ue cetățeni, nu 
se va opri în fața reali
zărilor obținute. Se va 
căuta ca în noul an să se 
lucreze cu mai multă însu
flețire și înir-un ritm mai 
intens. In aiară de noile 
construcții sociai-culluraie, 
de extindere a rețelei co
merciale, de îmbunătățirea 
alimentarii cu apă a ora
șului, se vor extinue lucră
rile edilitare generale și se 
va continua munca de în
frumusețare, astfel îneît 
Hunedoara să devină un 
oraș 'al florilor, parcurilor 
și zonelor verzi.

LEMLE PETRU 
șeful secției de gospodă
rire comunală Huneuoara.

aniimeroase

i
i

Fapte obișnuite dintr-o 
circumscripție

Tovarășul Korcek Pa
vel este un om,cît se poate 
de obișnui', adică unul 
dintre miile de oameni o- 
bișmiiți ai Hunedoarei noa
stre. Alunea pc care to
varășul Korcek o îndepli
nește cu sîrguință zi de 
zi este așa cum sînt 
multe, o muncă de tehni
cian. Mai precis este mai
stru principal, șeful secției 
exploatare utilaje a între
prinderii de construcții si
derurgice. Pentru activita
tea sa de tehnician pri
ceput și care se bucură 
de stima și încrederea to
varășilor săi, cît și pentru 
meritele sale in afara lo
cului de producție, cetățe
nii din circumscripția 12 
l-au ales deputat.

Această circumscripție 
nr. 12 din Orașul Muncito
resc cuprinde blocurile de 
locuințe 12, 14, 16 și 18. 
Ce s-a înfăptuit în ulti-

mii ani aici ce s-a petrecut 
în acest colț din O.M. ? 
Răspunsul îl poate avea 
fără nici un fel de greu
tate oricine trece astăzi pe 
străzile care se înveci
nează cu blocurile amin
tite. Va observa cu sigu
ranță că Orașul Muncito
resc a căpătat în ultimii 
ani o altă față, că este 
mai curat, mai luminos, 
într-un cuvînt mai bine 
gospodărit. Spațiile dintre 
blocuri au fost amenajate 
de locuitorii orașului, au 
apărut zone verzi, brazde 
de flori, s-au plantat flori 
etc. Sînt fapte obișnuite 
intrate în conduita zilnică 
a cetățenilor Hunedoarei, 
care-și prețuiesc orașul așa. 
cum se cuvine și sînt mîn- 
dri de el. Tot ce s-a fă
cut frumos și trainic în 
Orașul Muncitoresc e la 
fel de adevărat și pentru 
acele blocuri care for-

circumscripția nr.

spus că deputatul 
circumscripții este 

Pavel.

rnează
12..

Am 
acestei
tovarășul Korcek 
încrederea pe care i-au a- 
rătat-o cetățenii atunci 
cind l-au ales a fost pen
tru comunistul Korcek o o- 
bligație nescrisă de a fi 
în permanență primul 
printre gospodari, să mo
bilizeze pe tovarășii săi la 
acțiuni voluntare de inte
res general, să se arate 
demn de această încre
dere. Comitetele de blocuri 
care funcționează din ini
țiativa și sub îndrumarea

comitetului executiv al sfa
tului popular orășenesc 
sînt factori activi în ac
țiunea de înfrumusețare a 
Orașului Aluncitoresc, i..i" 
comitetele acestor blocuri 
cuprind mulți tovarăși ini
moși, printre care Rațiu 
Ioan, Niculescu loan. Mo- 
ga Emil și alții. Depu
tatul Korcek este totdea
una alături de inițiativele 
și activitățile comitetelor 
de blocuri, le sprijină și 
cînd este nevoie le îndru- 
mează. Sînt fapte obiș
nuite dintr-o circumscrip
ție a Orașului Muncitoresc, 
din activitatea unor tova
răși care poartă o grijă 
gospodărească orașului ior, 
din munca unui deputat 
din zilele noastte.

I. FLORIAN
----------------------------------------------

în cinstea :

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

Fier vechi predat la I.C.M,
Membrii brigăzii ute- 

miste de muncă patriotică 
clin cadrul Trustului de u- 
tilaj greu au colectai de 
la începutul anului și piuă 
în prezent cantitatea de 
540 tone fier vechi, con
tribuind prin aceasta la 
alimentarea oțelăriilor Hu
nedoarei.

Datorită unei munci in
tense depuse de către bi
roul organizației de bază

.... ■-——»»»«"—

Concursul gazetelor de perete și al 
brigăzilor artistice ae agitație

U.T.M., de conducerea bri
găzii, precum și de către 
toți membrii din brigada 
de muncă patriotică un 
număr de numai 39 de ti
neri, au reușit să colec
teze această cantitate im
portantă de fier vechi. 
S-au evidențiat tinerii D. 
Ion, Badea Gheorghe, Bu
jor Ștefan, A. Adam, Sere- 
dinski Marcel, Vilcan Ni- 
colae, Stanciu Marin, 
și numeroși alții.

VIHTILA NICOLAE 
corespondent.

Recent a avut loc 
la colțul roșu al oțelăriei 
nr. 2 o consfătuire cu ti
nerii din brigăzile de pro
ducție. Cu această ocazie, 
tovarășii Gheorghe Ma
rin, Siîngu Dumitru, Pro
dan Ion și alții, care au 
obținut cele mai tune re-

fruntașilor
zultate în producție pe 
luna trecută, au fost pre- 
miați cir cărți și alte o- 
biecte. In cinstea lor, bi
roul organizației U.T.M. a 
organizat o audiție muzi
cală pe discuri și o reu
niune tovărășească.

Pentru cei mari și pentru 
cei

Zilele trecute orașul nos
tru a găzduit un colectiv 
al teatrului satiric muzi
cal „C. Tănase" din 
București. „Vitamina M... 
Muzica", (așa se intitu
lează spectacolul pe care 
l-au văzut 
s-a bucurat

In cursul 
sîmbătă, în 
de vacanță,

hunedorenii) 
de succes, 

dimineții de 
cea dinții zi 
un grup de

mici
actori printre care Trio 

Grigoriu, Horia Șerbănescu 
Radu Zanarescu și alții 
au dat un spectacol în 
fața a peste 1.000 de șco
lari, fii ai siderurgiștilor 
și constructorilor liunedo- 
reni care au răsplătit cu 
aplauze îndelungi pe acto
rii cunoscuți și îndrăgiți 
de ei din spectacolele an
terioare sau emisiunile de 
la radio.

Cu prilejul celei de a 
Xlll-a aniversări a Repu
blicii Populare Romine, 
ieri, în orașul nostru, au 
lost organizate concursuri 
ale gazetelor de perete și 
brigăzilor artistice de agi
tație.

Astfel, în sala mică a 
teatrului nou au fost ex
puse cîteva din cele mai 
bune gazete de perete din 
intrepriiitteriie uuncuurene, 
care in tot cursul acestui 
an au dovedit operativi
tate în oglindirea celor 
mai esențiale probieme 
privitoare la procesul de 
producție; colectivele lor 
au militat cu răspundere 
pentru extinderea metode
lor înaintate, pentru râs- 
pîndirea noului, stimularea 
fruntașilor și au criticat 
cu asprime lipsurile și pc 
cei care se făceau vino- 
vați de existența lor.

sala cine- 
„Maxim 

loc con-

Au fost acordate b pre-' 
mii și 2 mențiuni. Pe pri
mul loc se aria galeta 
centrală a I.C.S.H. „ba 
construim Hunedoara-'. 
Mențiuni au primii gaze
ta de la. furnalele 5—6 și 
cea de la sfatul popular 
al orașului.

Tot ieri, în 
matografului 
Gorki" a avut
cursul brigăzilor artistice 
de agitație. La acest con
curs, pe piimul loc s-a 
situat brigada artistică de 
agitație de la distileria de 
gudroane din combinatul 
siderurgic. Pe locul .al 
doilea s-a clasat brigada 
artistică de agitație a gru
pului 4 construcții din 
I.C.S.H. Brigada coopera-

tivei „Drum nou“,prinne- 
prezentare a fost descali
ficată

Organizarea acestor 
concursuri și îndeosebi a 
ceiui dintre brigăzile ar
tistice de agitație a’ scos 
la iveală lucruri intere
sante, între care relevăm: 
preocuparea atentă pentru 
o bună pregătire a celor 
două brigăzi, atît a ace
leia de ia combinat, cît 
și de la întreprinderea de 
construcții și, exact con
trariul, deci lipsa oricărei 
griji la cooperativa „Drum 
neu“ pentru prezența 
concurs a brigăzii.

Intr-un viitor număr 
ziar vom reveni asupra 
cestei probleme.

.... ...—.—.—-----
Activitatea consiliilor tehnice

la

de
a-

De curînd în combinatul 
siderurgic Hunedoara, au 
fost îmiințate consilii teh
nice pentru dezbaterea și 
aprobarea lucrărilor de 
cerceiare executate în com
binat Aceste consilii sint 
conduse de o comisie a- 
vînd drept preșeuime pe 
directorul tehnic al com
binatului și la ele parti
cipă șeii de secție, ingi
neri și tehnicieni, munci
tori fruntași în produc
ție, din sectoarele la care 
se referă problema în cer
cetare.

In cadrui dezbaterilor se 
fac observații asupra lu
crărilor de cercetări, se 
apreciază lucrările, stabi

lindu-se totodată măsuri ce 
urmează a fi aplicate în 
viața secției respective, La 
oțelării de pildă, s-a scos 
în evidență posibilitatea de 
a se îmbunătăți dozarea; 
la furnalele 1—4 s-au in
dicat unele soluții nece
sare pentru creșterea pro
ductivității muncii la pră- 
jirea sideritei; iar la sec
torul chimic s-au stabilit 
parametri în vederea cap
tării unui nou produs din 
gazul de cocs (sulfocea- 
nura de amoniu). In pre
zent, în atenția Consiliilor 
— care au îmbunătățit 
mult activitatea tehnico- 
științifică — stă găsirea 
de noi soluții tehnice, în

ceea ce privește folosirea 
aglomeratului autofondant 
la furnale. Grupul de cer
cetători de la oțel arie și 
laminoare a mers în mun
ca sa pe tematica îmbu
nătățirii calității oțelului 
pentru țevi.

Eficacitatea acestor con- 
silii constă 
sprijină mai 
ția cercetări 
cocs. Toate
cercetare, care 
trimise la departamentul 
Ministerului Industriei 
Grele, se discută in prea
labil în consiliu, care ho
tărăște soarta lor.

în aceea că 
operativ sec» 

siderurgice 
lucrările de 

trebuiesc

Jn cadrul eșalonului T.U.G. Hunedoara 
deschis ia 15 noiembrie anul acesta un Curs de 
nim te.inic unae se preu.au saiaruțiior noțiuni 
nice, matematică, mecanică, exploatarea utilajelor 
gre.e ue construcții eic.

De la deschidere și pînă acum, la cursul de 
minim tehnic au fost predate un număr ae 3 lecții 
la care au participat mai bine de 80 ia sută din cei 
înscriși.

Pentru buna desfășurare a cursului s-au cumpărat 
și distribuit participauților rechizite, a fost procurat 
material didactic precum și cărți tehnice, cate prin 
biblioteca tehnică sint puse la dispoziția salariați- 
!or. Un important sprijin la bunul mers al cursului 
S-au dat tovărășii Dubău Anatolie, Drăgan Dumitru 
J șl Dijmărescu Ion.

yt NBSOLAE conspoMent

s-a 
mi- 
teh-

Totul a pornit de la o 
scrisoare. De la o scrisoa
re, prin care pionierii uni
tății nr. 16 de la Școala 
medie „Frații Buzești" din 
Craiova, invitau în mijlo
cul lor pe tovarășul Ște
fan Tripșa, Erou al Mun
cii Socialiste. Adresîndu-se 
comitetului de partid din 
combinatul siderurgic, pio
nierii asigurau că în ve
derea unei întîlniri de ne
uitat cu un erou al mun
cii socialiste, își vor în
zeci eforturile ia învăță
tură ca și în activitatea 
patriotică.

...Intîlnirea cu pionierii 
craioveni a fost cît se 
poate de emoționantă și 
plipă de căldură. încă din 
plinele pl|pe «le «eslfli

O ÎNTlLNIRE DE NEUITAT
tovarășul Ște- 
a fost încon-

în Craiova, 
fan Tripșa 
jurat cu atenție și dra
goste de către pionieri, 
cărora le-a vorbit despre 
combinatul siderurgic și 
dezvoltarea pe care a cu
noscut-o acesta în anii 
puterii populare, despre 
continua înflorire a Hune
doarei socialiste.

Vorbind copiilor despre 
drumul său în viață, to
varășul Ștefan Tripșa a 
subliniat grija pentru om 
în țara noastră, și felul 
în care oamenii muticii 
răspund acestei griji.

Pionierii unității nr. 16 
din Grăim »l-iu .mani-

fc.st.at și dorința de a cu
noaște amănunte din viața 
oțelarilor hunedoreni, 
cum și impresii din 
rile prietene pe care 
îizitat.

Faptul că pionierii

pre- 
ță- 

le-a

au

așteptat cu nerăbdare 
emoție clipa întîlnirii 
un erou al muncii socia
liste, ca și prețuirea pe 
care au arătat-o față de 
munca oțelarilor — pen
tru muncă

Eu nu știu versuri să compun 
Căci sînt prea mic, se poate. 
Dar vreau din suîlet să vă spun 
Bine-ați venit la noi in unitate 1

Vă rog să duceți celor ce muncesc 
Și modelează nesupusul fier,

?i 
cu

în general —

li arată pe deplin și cete 
cîteva versuri alt pionie
rului Luțescu Florin, pre
ședintele unității de pio
nieri nr. 16 de la Școala 
medie „Frații Buzești" din 
Craiova (poezie scrisă cil 
ocazia acestei întîlniri) 
Iată-le:

Cuvîtitul meu: Că îi iubesc, 
Și le trimit salut de pionier!

Spuneți-le că pieptul ca arama,
Călit in hala cu bo.tiri de dom 
Eu _
Cît de puternic e cuvîtitul OM .

îl cunosc, și îmi dau seama

mult au în-Versurile acestea de bâtă cît de
copil, etîngace, d«r pline vățat ei să îndrăgească muncesc I
de nespusă căldură, <•.

munca șl pe toți cei c«

preu.au
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APROPIATE - Jar comportări inegale
Spuneam în comentariul 

nostru trecut că in cuprin
sul prunei părți a campio
natului „Ccrvinul“ a în
trebuințat 18 jucători. A- 
ceștia au avut comportări 
felurite de la o etapă la 
alta, cel mai bun criteriu 
de apreciere fiind, rezul
tatele directe înregistrate 
pe teren

Cei doi portari, Nebela 
și Niculescu 1 au apărat 
poarta echipei, primul in 
trei partide, iar secundul 
în celelalte zece. Nebela 
a primit 10 goluri, iar Ni
culescu restul de 14. A- 
ceasta nu înseamnă insă 
că primul dintre jucătorii 
amintiți a dat un randa
ment mai slab, fiindcă 
printre altele, el a avut 
de făcut față înaintării Ca
sei Centrale a Armatei, 
sare în al doilea joc al 
campionatului a înscris 
n poarta Corvinului 7 go- 
'uri. Nebela a mai jucat 
n partidele cu Știința' 
Cluj și Minerul I.upeni. 
-rima dintre- aceste ' în- 
îlniri, care a inaugurat 
le fapt sezonul fotbalis- 
ic in orașul nostru și a 
onsemnat reintrarea Cor
anului in categoria A a 
dus o frumoasă victorie 
chipei hunedorenc. Nebe- 
2 n-a primit nici un gol 
i a făcui in general o 
artidă curajoasă. La Lu- 
eni, deși Corvinul a pier- 
ut cu 0—3, Nebela a 
icut cu succes țață sar- 
•nilor sale in condițiile 
xtrem de grele ale pârti
ei. In cele 10 intîlniri eit- 
a găsit prezent in for- 
<alie, Dinu Niculescu a 
svedit frumoase calități, 
ire i-au atras aprecierile 
vorabile ale cronicarilor 
• specialitate, încrederea 

aplauzele publicului.

Partidele sale de la Plo- 
ești, cu Flacăra, și Bucu
rești cu Dinamo, ale căror 
rezultate sini știute au 
însemnat pentru Niculescu 
ocazia unor comportări ex
celente. Trebuie să spunem 
însă că adesea portarul 
Corvinului nu dovedește 
siguranța și calmul pe 

După prima parte a campionatului 
republican de fotbal

care ar trebui să le ma
nifeste un portar cu ta
lentul și experiența lui. Ne 
amintim golurile primite in 
întîlnirile cu feroviarii 
bucureșteni sau cu Progre
sul, cînd din situații care 
puteau fi rezolvate Corvi
nul a primit goluri care 
au contat enorm în clasifi
carea sa la sfîrșitul turu
lui campionatului — iar 
aceste goluri, cu un plus 
de atenție din partea por
tarului puteau fi evitate.

F.ste adevărat că — am 
mar spus-o și altădată — 
portarul este al unspreze
celea jucător, el singur nu 
va putea niciodată ține 
piept unei ofensive a ad
versarului și va primi go
luri oricit de talentat ar 
fi, oricit de bine pregă
tit s-ar afla și oricită stă
ruință ar depune pentru 
acest scop.. O echipă iși 
datorește rezultatele jocu
lui de ansamblu, compor
tării luturor celor 11 ju
cători, echilibrului intre 
compartimente. In primele' 
13 intilniri compartimentele 
de joc ale Corvinului — 
apărare imediată, halfi, 
înaintare — s-au dovedit 
in general a forma un or
ganism sudat, de valoare 
dar instabil, fiindcă din 

păcate comportarea jucă
torilor a avut numeroase 
fluctuații.

Dintre fundași credem 
că s-a reliefat printr-un 
joc sobru și tehnic. Tă
tara. După ce două etape 
nu a fost utilizat In e- 
chipă. la reintrare, în res
tul partidelor pe care le-a 

disputat, tinărul Tătaru a 
demonstrai că merită în
crederea cu care a fost 
promovat de antrenorul 
său. Ni se pare la fel de 
important să subliniem, 
faptul că Tătaru a de
monstrat o formă ascen
dentă, spre deosebire de 
alți jucători care in pe
rioada finală a competi
ției au dovedit slăbiciuni 
în joc. Alături de Tătaru 
cete mai multe partide in 
linia de apărare imediată 
le-a făcut Coiciu, care s-a 
arătat util echipei, deși in 
clteva jocuri a manifestat 
o scădere de formă( la 
Lupeni, cu Dinamo la 
București etc.). Popescu a 
făcut și el parte din acest 
compartiment și se reco
mandă ca un jucător de 
perspectivă.

In centrul liniei de a- 
părare în toate partidele a 
jucat Nacu. Vom reliefa 
încăodată forma ' constant 
bună a acestui jucător, ar
doarea cu care luptă pen
tru minge, 'seriozitatea cu 
care se pregătește. Dintre 
formulele pentru perechea 
de halfi de margine cea 
mai potrivită este Pop— 
Molnar. Amindoi sînt ju
cători mobili, rapizi, ener
gici și in citeva din par- 

tide s-au ridicat la o 
bună valoare. In intilnirea 
de la Lupeni și cea de pe 
teren propriu cu C.SM.S. 
Iași, Molnar n-a mai dat 
insă același randament fă- 
cind două jocuri destul 
de slabe.

Compartimentul echipei 
care a pus antrenorului 
cele mai grele probleme a 
fost linia de înaintare, 
încă din prima etapă s-a 
accidentat Anton, urrnin- 
du-i Radu Tudor și Za- 
pis. Cel mai bun jucă
tor al acestui comparti
ment a fost, cu puține ex
cepții, Constantinescu. A- 
tunci ciad a preferat jo- 
cui colectiv, deschiderile 
rapide, Constantinescu a 
dat totuși randamentul său 
cel mai bun. Ne amin
tim partidele sale cu Știin
ța Cluj, Știința Timișoara 
și U.T.A., cînd — mai a- 
les în cele două din 
urmă — a și înscris cîte- 
va puncte, dar mai mult 
decit atit a demonstrai re
marcabile calități de teh
nician și coordonator al 
jocului, iar la baza suc
cesului înregistrat în a- 
ceste partide stă tocmai 
acceptarea unui joc co
lectiv. Atunci cînd Con- 
sianlinescu, datorită for
mei slabe a colegilor din 
linia de înaintare, sau a 
altor cauze, a încercat în 
decursul partidelor să ia 
jocul pe cont propriu, și 
aceasta s-a îniimplat la 
Constanța, Lupeni etc., în
tregul randament al ata- 
canților, prin urmare al e- 
chipei, a fost 'mat scă
zut. Dorința tuturor iubi
torilor de sport hunedo- 
reni este, ca echipa lor 
să înregistreze rezultate 
valoroase. Constantinescu 
știe și poate să fie un 
factor al succeselor. Dar 
așa cum portarul singur 

nu poate feri echipa sa de 
înfrîngeri, nici un singur 
jucător de la înaintare nu-i 
va putea aduce, decit în 
împrejurări cu totul deo
sebite, victorii.

O problemă spinoasă a 
fost a centrului atacant. 
După un început în care 
nu mai arăta forma sa 
din anii trecuți, Zapis s-a 
regăsit in citeva partide și 
a fost combativ și ener
gic așa cum îl știau toți 
spectatorii. Dar un centru 
atacant de rezervă, pen
tru cazurile de accidentare 
sau formă slabă a titula
rului, se impune — și an
trenorul echipei a avut și 
are această dificultate în 
vedere. Zanca a făcut par
tide de valori diferite, este

...............— . ............ 1 1 ■ «»-»■------------------------------------------ -

Note externe
Fotbalul sud-american și victimile lui

lată o relatare scurta 
a celor petrecute în Bra
zilia, în localitatea Sao 
Paolo în timpul unui meci 
de fotbal, așa cum au 
transmis agențiile de pre
să :

„Un jucător de fotbal 
a fost ucis ieri (N.R. în 
ziua de 13 decembrie a.c.) 
pe un mic stadion din îm
prejurimile orașului Sao

Circul Kramer continuă să facă ravagii
In lumea sportului ca

pitalist circul Kramer re
prezintă una dintre cele 
mai murdare afaceri, îm
potriva căreia s-au ridi
cat în fiecare an, dar în 
zadar, federațiile de te
nis de cîmp ale cîtorva 
țări. Kramer este un fost 
jucător de mare valoare 
al tenisului de cîmp, care 
a trecut la profesionism și 
a organizat acest „circ", 
adică o echipă de jucători 
de tenis profesioniști cum
părați de el, ce desfășoară 
diferite campionate în 
schimbul unor însemnate 
sume de bani în Austra
lia, Statele Unite etc. 

un jucător tinăr, in for
mare, cu reale calități, și 
va fi interesant de urmă
rit modul cum se va- com
porta el in întîlnirile din 
returul campionatului. Pen
tru cele citeva partide in 
care a fost utilizat, Vaiani 
nu a demonstrat ceea ce 
se presupunea că știe, iar 
Cuteanu se arată un ele
ment valoros, dar nu în
deajuns de formai.

In comentariul nostru 
viitor vom încerca să tre
cem in revistă problemele 
de tactică pe care le-a 
avut de rezolvat echipa, 
modul cum le-a rezolvat, cit 
și unele păreri ale an
trenorului referitoare ța 
comportarea formației.

M. IANCU

Paolo. In urma unui gol 
contestat cei 22 de jucă
tori au strîns pumnii. Ar
bitrul a alergat în vestiar 
căutîndu-și revolverul și a 
tras în aer mai multe 
gloanțe încercînd să de
părteze pe spectatorii care 
începuseră să invadeze te
renul. Un spectator a tras 
la rîndul său un foc și a

Anul acesta ochii de cu
noscător ai lui Kramer au 
fost ațintiți asupra întîl- 
nirii dintre echipele de te
nis ale Italiei și Statelor 
Unite care urmau să des
fășoare un joc în localita
tea Perth (S.U.A.j pentru 
desemnarea echipei care 
avea să se întîlnească în 
finala „Cupei Davis" (cea 
mai importantă competiție 
a echipelor de amatori în 
tenisul de cîmp). Se știe 
că Italia a întrecut după 
o luptă dramatică Statele 
Unite, fiind pentru prima 
oară după 1937, cînd o 
echipă europeană dispută fi
nala acestui turneu. Dar pe

Pe scurt
□ Pentru viitorul se

zon sportiv secțiile clubu
lui Corvinul vor începe cu- 
rînd pregătirile. Secția 4- 
fotbal a chemat pe jv 
teri la primul antrenament 
în ziua de 9 ianuarie 1961.

□ In scopul unei pregă
tiri temeinice a sportivilor 
hunedoreni conducerea clu
bului Corvinul a perfec
tat mai multe întîlniri cu 
echipe valoroase. Astfel, în 
prima jumătate a lunii ia
nuarie vom putea asista 
la o gală de box cu par
ticiparea echipei C.C.A.

ucis pe unul dintre jucă
tori. Membrii echipei ne
fericitului fotbalist au ho- 
tărît să desființeze clubul 
și au ars costumele de 
sport pe teren".

Este o veste care ni1 
mai are nevoie de co 
mentarii. A'ăravurile spor
tului capitalist au făcut 
încă o victimă

Kramer nu asta îl intere
sa ci valoarea jucătorilor. 
El a „recolat" fără nici 
un menajament pe jucăto
rul italian Nicolo Pietran- 
geli (federația italiană a 
opținut cu mare greutate 
amînarea trecerii acestuia 
la profesionism piuă la 
desfășurareiav- ’ri „Cupei 
Davis' 
torii 
cholz
Iar Statele Unite văd u.. 
nou pe cei mai buni ju
cători ai săi momiți de do
larii lui Kramer.

Legea junglei e lege de 
bază în sportul capitalist.

Cu nad ^ucă‘ 
ame£ ”• 
Șl Barry S .

in lumina uocumeniciur 
iui ue ai lii-ieu cuis 
es. ai partidului, n.eui- 
ia U1n patria noastră t*e. 
ue sa ne in esența ei 
eveuiivd, în curoui pro- 
suiui ue prouucjie, in- 
oseoi în ce priveșie bo- 
e profesionale, datorită 
ndițiilor de mediu la lo- 
1 de muncă.
Pentru prevenirea acci- 
ntelor de muncă se im- 
ne un complex de mă
ri la locul de producție, 
isuri care asigură buna 
icționare a uneltelor de 
iducție și o deplină secu- 
ite pentru cei ce mun- 
c.
n vederea prevenirii bo- 
r profesionale partidul 
guvernul iau măsuri 
icrete pentru îmbunătă 
:a permanentă a condi- 
jr de mediu din uzine 
mine, prin eliminarea 
moțului, asigurarea u- 
ventilații bune și a u- 
luminozități care să a- 
ire desfășurarea proce- 
ti de producție în con- 
l normale.
tvenirea accidentelor de 

mutica iitsearnna luarea ae 
nKsuri concrete la locul 
ae munca, menite sa pre
vină apariția ue acciden
te. pruna măsură ue pre
venire a accidentelor iu- 
uustriaie și in construcții, 
este aplicarea riguroasa a 
măsurilor de protecție a 
muncii, adică ansamblul 
de măsuri care are drept 
scop apărarea sănătății ce. 
lor ce muncesc.

Măsurile de protecție a 
muncii sînt complexe și 
interesează atit modul de 
funcționare a agregatelor, 
cît și protecția individuală 
în diferitele secții și con
dițiile de igienă a locului 
de muncă. Concomitent cu 
luarea acestor măsuri de 
protecție a muncii și de 
igienă colectivă, se pune 
un deosebit accent pe sta
rea psiho-somatică a mun
citorului, adică se cere ca 
muncitorul la intrarea în 
tură să fie odihnit și cu 
o stare sufletească echili
brată, ceea ce înseamnă să 
nu aibă stări sufletești 
care il deprimă, îi deviază 
și reduc atenția în procesul

Prevenirea accidentelor de muncă 
și asigurarea primului ajutor calificat

de producție. Se știe că 
neatenția, din diferite mo
tive, oboseala și cu deose
bire beția dau accidente 
grave. Bravajul și neres- 
pectarea regulilor de teh
nică a securității în mun
că la fel dau accidente 
grave.

In regimul burghezo- 
ntoșieresc din trecut, pro
tecția muncii exista nu
mai pe hîrtie și în timpul 
propagandelor electorale; 
azi în regimul de demo
crație populară protecția 
muncii este o realitate 
concretă de care benefi
ciază fiecare om al mun
cii.

In trecut numărul acci
dentelor de muncă era 
foarte mare, iar asistența 
era aproape inexistentă. 
Azi prin grija deosebită a 
partidului și guvernului, 

accidentele sînt în perma
nentă scădere. In cazurile 
cind datorită unor cauze 
obiective apare accidentul, 
muncitorul accidentat pri
mește o asistență medi
cală de primă urgență la 
locul accidentului.

Primul ajutor calificat 
Ia locul accidentului este 
dat de către muncitorii sa
nitari : medici, felceri și 
diferiți sanitari din uzine 
și de pe șantiere. La ne
voie primul ajutor este 
dat de către echipele vo
luntare de cruce roșie din 
aceste unități. Afară de a- 
ceastă asistență medicală 
calificată la locul acciden
tului, muncitorii sînt in- 
struiți în cadrul educației 
sanitare pentru auto-ajutor 
și ajutor reciproc.

Pentru îmbunătățirea 
permanentă a calității pri

mului ajutor la locul de 
muncă, la punctele sani
tare și la circumscripții
le uzinale și de șantier, se 
îngrijește personalul medi
cal de specialitate din sta
ționar și din policlinici. 
Cu cit pregătirea profesio
nală a muncitorilor sani
tari din uzine și de pe 
șantiere este mai bună, cu 
atit se evidențiază mai 
concret munca de teren 
depusă de către cadrele 
medicale de specialitate 
din staționar și din poli
clinici.

Exemplu concret, din a- 
cest punct de vedere, pu
tem da îmbunătățirea per
manentă a asistenței me
dicale de urgență a acci- 
dentaților prin arsuri din 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara, în ultimii doi 
ani,. Dotarea punctelor sa

nitare și a circumscripții
lor din combinat cu cear
ceafuri și pansamente ste
rile, instruirea permanentă 
a personalului sanitar de 
către cadrele medicale de 
specialitate din staționar 
au asigurat aplicarea u- 
nei asistențe medicale de 
prim ajutor la locul ac
cidentului și a permis ob
ținerea unor vindecări ra
pide și de bună calitate.

In cadrul asistenței me
dicale de prim ajutor să 
nu se bagatelizeze trata
mentul de urgență al ră
nirilor mici, numite și 
zgîrieturi, deoarece aceste 
așa-zise „zgîrieturi" pot să 
se complice cu supurațiî 
(puroieri) îndelungate și 
vor mări în mod conside
rabil zilele de incapacitate 
de muncă, fapt care va 
influența producția. Să nu 
se uite că soarta unui ac
cident este legată de cali
tatea primului ajutor me
dical, dat la locul acci
dentului,

O bună organizare a 
procesului de producție cu 
o riguroasă aplicare a 
prevederilor protecției 
muncii, constituie cea mai 
bună metodă de prevenire 
a accidentelor de muncă. 
Se vor depune toate efor
turile ca printr-o educație 
cetățenească susținută, 
prin ridicarea permanentă 
a nivelului profesional și 
de educație sanitară, să 
se elimine toți factorii 
producători de accidente.

In eaz de accident, a- 
plicarea primului ajutor 
de înaltă calificare la lo
cul de muncă va preveni 
apariția complicațiilor, care 
survin cu deosebire atunci 
cînd primul ajutor s-a dat 
în condiții și cu mijloace 
necorespunzătoare.

Iată cum prin aplicarea 
unui prim ajutor calificat, 
se realizează în fapt, ca
racterul preventiv al medi- 
cinei în accidentele de 
muncă.

Prof. Dr. I. PRĂGOIU
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