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Un succes de mare prestigiu 
al corului C.S.H.

ANUL VIII (X) Nr. 757

Cronică de întrecere
O întrecere pasionată ca aici, nu 

poți intiini oriunde. Ce-i drept se 
și bucură de multă popularitate. 
Se vorbește de întrecerea cocsarilor 
și despre faptele lor în întreg com
binatul hunedorean. Ziarele au răs- 
pîndit vestea în întreaga țară că, 
aici la cocseria din Hunedoara se 
va produce în acest an cu 80.000 
tone mai mult cocs metalurgic ae- 
clt prevăd sarcinile de pian. Deși 
uzina este tinără, apărută abia cu 
(îțiva ani in urmă, este supusă a- 
cum unui „examen" nu prea ușor 
— să dea furnalelor cu 80.000 tone 

±mai multă „pline". Aceasta a fost 
este dorința unanima a unui co- 

* licuv de oanteru inimoși, harnici....

Trei luni consecutiv 
fruntaș

ar
ci de toți cei ce alcătuiesc schimbul 
tineretului de la talcHils dc c&csi" 
jicare a cărbunelui, condus de in
ginerul Drimbăreanu loan și mai
strul Gros Aron. Acest colectiv de 
muncă de trei luni încoace deține 
jruntășia in întrecere. Faptul este 
și mai semnificativ dacă amintim că 
la cocsene se desfășoară o vie 
și pasionată întrecere. Lupta pen
tru ocuparea primului loc pune 
grele încercări fiecare schimb, 
apoi cu cită greutate se despart 
primul loc cei rămași datori față 
angajament sau disciplină l

— Parcă nu pot dormi noaptea 
șt mă rușinez cină intru în mină 
— declară acum maistrul Staron 
Ștefan, al cărui schimb a cedat pri
mul loc schimbului de tineret. Poa
te această stare sufletească i-o cre
ează și atmosfera din secție. Cine 
nu cunoaște cocsarii ar putea crede 
că sini niște oameni pesimiști, ne- 
prietenoși dar în realitate ei sini 
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veseli tot timpul, comunicativi șt 
glumeți. Unii îi plasează tocmai a- 
cum maistrului Staron cite o glumă 
despre fruntășie... El observă îndată 
veselia care cuprinde această iro
nie și-i dă replica:

— Fruntași tot noi o să fim 
(adică schimbul condus de ingine
rul Viorel Ardeleanu.)

Plnă la o viitoare confruntare a 
faptelor sctumout tinerctutut ișt 
consolidează pe zi ce trece poziția, 
cucerește tot mai multe puncte 
întrecere.

in

2.678 puncte 
în întrecere

Fiecare punct marchează un țapi 
pozitiv realizat in această lună. Și 
adunate la un loc sint multe fapte 
pozitive ce însemnează 2.678 de pun
cte cu care conduce detașat în în
trecere schimbul tineretului de Ia 
cocserie. Uetașat fiindcă schimbul 
condus de inginerul Ardeleanu V. 
s maistrul Staron Ștefan a reali
zat numai 1.561 de puncte, iar cel 
rămas pe locul trei (ing. Căbuță 
Ioan și maistrul Vasiu Tratau) nu 
a înscris pe graficul de întrecere 
decit 335 puncte. Observați cit e de 
marc detașarea ?...

Cum se cîștigă 
punctele

Factorul mobilizator in întrecere 
il constituie totdeauna felul cum 
aceasta este organizată și dacă prin 
modul de organizare contribuie la 
stimularea materială și morală a 
muncitorilor. După cite se vede la 
cocserie întrecerea cuprinde acel 
factor mobilizator mai bine ca în 
alte sectoare de activitate ale com
binatului. Meritul îi revine organi
zației de partid, comitetului sindi
cal și conducerii uzinei care s-au
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ocupat zi de zi de organizarea te- 
'teinică a întrecerii socialiste.

Revenind la ideea : Cum se cișn- 
gă punctele, să dam cîteva exem
ple. întrecerea se desfășoară la 
cocserie pe bază de criterii concrete 
care să asigure realizarea unei pro
ducții ritmice, respectarea procesu
lui tehnologic, îmbunătățirea calită
ții cocsului, respectarea curățeniei 
la locul de muncă, întărirea disci
plinei socialiste a muncii

Schimbul tineretului, s-a străduit 
in luna august, ca de altfel și in 
celelalte două anterioare, să înde
plinească cu cinste sarcinile ce i-au 
revenit. Față de schimbul care ocu- 
oă locul trei în întrecere, schimbul 
tineretului a realizat cu 32 de pi
lot t mai mult cocs. Aceasta i-a 
adus cire trei puncte pentru fiecare, 
pilot realizat peste sarcinile plani
ficate. Respectarea zilnică a grafi
cului de încărcare și descăr- 
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(Continuare în pag. II).

Bilanț 6®
întrecerea desfășurată de oamenii 

muncii din Hunedoara în cinstea zi- 
leirde 23 August continuă să se 
desfășoare cu aceeași însuflețire. Si- 
derurgiștii, de pildă, au încheiat luna 
august cu noi sporuri la producția de 
metal care au îmbogățit bilanțul rea
lizărilor de pînă aci.

F o n t ă

furnaliștii Reșițeni 
celor mai buni in-

Intrecîndu-se cu 
pentru obținerea 
dici de utilizare muncitorii de la fur
nalele hunedorene au completat suc
cesele raportate în cinstea zilei de 
23 August cu alte sute de tone de 
fontă date peste plan. In luna au
gust furnaliștii celor două secții au 

întrecerea finală ci formați tlor ar
tistice de amatori ale sindicatelor din 
cadrul celui de-al V-lea concurs pe 
țară încheiat recent la bucurești, a 
reunit pe scena Teatrului C.C.S. 
cele mai bune ansambluri corale, 
brigăzi artistice de agitație orches
tre, soliști și echipe de dansuri, selec
ționate în cadrul fazelor regionale.

Un succes de mare prestigiu l-a 
obținut la acest concurs corul Com
binatului siderurgic Hunedoara, pe 
care juriul întrecerii — format din 
personalități marcante ale vieții 
noastre artistice — l-a clasificat pe 
locul ai i!I-lea. Această distincție 
este cu u.it mai pr-.țioasă cu cit an
samblul hunedorean a ciștigal-o in 
întrecere cu alte 165 de formații co
rale dm intri aga tară, dime cire 
multe cu veche tradiție și experi
ență.

Hctărîți ca pe plan artistic să nu 
rămână în urma tovarășilor lor care 
muncesc în secțiile uzinei și reali
zează succese de răsunet — ei în 
șiși fiind părtași direcți la efortul 
colectiv pentru sporirea cantității de, 
metal — cei 112 coriști și instru
mentiști ai ansamblului C.S.H. au 
dovedit o conduită exemplară la 
multele repetiții dinaintea con
cursului final au avut o susținută 
activitate publică — în orașul nostru, 
la Deva, cit și în alte centre ale re
giunii — și au cîștigat pas cu pas 
titlul de cel mai bun cor din 
nea Hunedoara, după aceea 
ma de premiant pe țară.

Un merit esențial îi revine 
forului ansamblului, tovarășul Mir
cea Gorgos, conducător și îndrumă
tor competent, stăpin al unei cul
turi muzicale și tehnici dirijorale, 
remarcabile.

regtu- 
di plo

diri-

de lună
dat patriei 3.656 tone fontă peste 
plan. Cei de la furnalele noi „conți - 
nuă să conducă întrecerea. Din a- 
ceastă cantitate ei au produs aproa
pe 2.700 tone fontă.

Dimineața zilei de 31 august. Pe 
graficul producției la cuptoarele Mar
tin ale oțelăriei nr. 1 s-a completat 
încă o rubrică. 3.449 este cifra care 
indică cantitatea de oțel produsă pes
te plan de muncitorii acestei secții 
în perioada 1.-30 august a.d.

In capătul platformei cuptoarelor 
Martin se găsesc cuptoarele electrice. 
In aceeași perioadă topitorii oțelăriei 
electrice au elaborat pentru indus
tria noastră prelucrătoare cu 865 tone 
mai mult oțel special.

Laminate

Colectivui de muncă ce deservește 
laminorul de 800 mm. și-a dovedit 
încă odată prin lapte hărnicia și 
priceperea în exploatarea productivă 
a agregatului. Fiind mereu preocu
pați de reducerea rebuturilor la încăl
zirea lingourilor, împăturiri etc. mun
citorii și tehnicienii de la laminorul 
de 800 mm. au încheiat și ei luna cu 
un spor la producția de oțel laminai 
de peste 2550 tone. Comuniști ca 
Iosif Trifu, Ianis Bairas, Nicolac 
Miclea, Ioan Andrășescu, Nicolae 
Ncdelcu, tineri ca Ion Pavel, Cornel 
Fliscu, Niță Dobre și alții sînt numai 
cîțiva din rîndul celor care au 
ocupat primele locuri în lupta neîn
treruptă pentru creșterea producției 
de laminate. w

însemnate sporuri la producția 
realizată în luna august au dobîn- 
dit în întrecere cocsarii și aglomer.i- 
toriștii. Cocsarii au produs în aceeași 
perioadă cu 7.011 tone mai mult de 
cît prevedea planul.

In București, capitala Republicii 
noastre, corul C.S.H. a mai prezen
tat un program la postul de televL 
ziune, a făcut cîteva imprimări pen
tru posturile de radio, a susținut un 
program în Parcul I. V. Stalin, a 
participat la grandioasa demonstra
ție a oamenilor muncii închinată zi
lei de 23 August și la programul fes
tiv închinat acestei zile care a avui 
loc la Teatrul de Operă și Balet, In 
țața conducătorilor Partidului și Gu- 
Hemului nostru.

Este Un succes deosebit, care ba
suri deopotrivă pe fiecare dintre si- 
derurgiștii Hunedoarei.

Muncitori 
destoinici

șarjare ale uzinei 
tovarășul 
susținute 
ritmică a

Mecanic principal pe una din ma
șinile de 
chimice, 
depune 
creșterea
cocs metalurgic.

cocso-
BOTA ROMAN 
eforturi pentru 

producției de

Oțel

ts n laminorul de 800 mm. tovară
șul ILEA IORDAN este unul dintre
prim-laminatorii care se mențin de 
mai multe luni fruntași în producție.

Comunistul BAIRAS IANIS, este 
organizatorul unei grupe de partid 
la laminorul de 800 mm. Ca șef de 
echipă s-a remarcat în organizarea 
locului de muncă depășind în fieca
re lună sarcinile de producție.
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Rezerve nefolosite
Zgura sudată, rezultată de la în

călzirea lingourilor în cuptoarele 
adînci are un conținut bogat de fier. 
De aceea este mult căutată de oțe- 
lari pentru decarburarea oțelului. Cu 
toate acestea zgura sudată de la la
minorul de 800 mm. a ajuns să nu- 
și găsească întrebuințare. Cuptorarii 
se stăduiesc să o adune în întregi
me, ca apoi să nu se mai poată. 
„scăpa4' de ea. In hală se formează- 
mormane de zgură, apoi cînd se pri
mește cîte un vagon (prin mari in
tervenții) se expediază la oțelarie^ 
Aici nimeni nu se preocupă de des
cărcarea vagoanelor și folosirea 
zgurii. Mai degrabă se întrebuințea
ză zgură procurată din comerț la 
un preț mult mai ridicat. Astfel 
două vagoane (nr. 509 și 501) stau 
pe linia melanjorului de aproape 
două săptămîni fără ca secția 
O.S.M. 1 să întreprindă vreo măsură 
pentru descărcarea lor. Și, culmea 
— vagonul 5Q1 poartă inscripția : 
se va trimite de urgență la reparație 
pentru a nu periclita siguranța cir
culației I

nelor nu se completează cu datele 
are pentru stabilirea originei și 

calității materiei prime. Un caz s-a 
petrecut nu de mult la cocserie cu 
încărcătura (cărbune) vagonului nr. 
386, care a fost introdusă în proce
sul de fabricație și a rezultat un 
cocs de calitate necorespunzătoare.

neces

Furnizorul trebuie 
obligat să-și respecte 

îndatoririle
Unii furnizori trimit combinatului 

diferite materii prime de slabă cali
tate. Cunosc probabil slăbiciunea 
celor de ia direcția comercială din 
C.S.H. care sînt amabili și primesc 
ceea ce li se oferă. De fa Bocșa Va- 
siovei, regiunea Timișoara, s-a tri
mis combinatului 1270 tone hematită 
bulgări și 370 tone hematită mărun
tă cu cca. 
fier în loc 
prescris de 
comercială
tn loc să depoziteze separat acest 
minereu și să cheme delegatul fur 
nizorului pentru a stabili unele pe
nalizări pentru nerespectarea obli 
gațiilor, a găsit de cuviință să dea 
in consuni minereul respectiv. Pro
babil a acceptat -și plata facturilor I?

30 la sută conținut de 
de 37 la sută, procent 
norma internă. Direcția 
prin serviciul depozite

Munca superficială
Se întîmplă deseori ca secțiile 

productive din combinat să primeas
că materii prime a căror origine și 
calitate nu se cunoaște datorită 
„bunei voințe11 a celor de la direc
ția comercială. Personalul din depo
zitul central prea puțin îl interesea
ză ce se expediază în secții, pjinîiid 
pe consumator în situația de a ghi 
ci ce materie primă ia sosit Iar în 
cazul cînd sistemul de a ghici nu 
dă cele mai bune rezultate, nici pro 
cesul tehnologic nu se poate respec
ta. Documentul de însoțire a vagoa-

Indicațiile controlului 
tehnic calitativ să fie 
respectate cu strictețe

In unele secții ale combinatului 
există o strînsă colaborare, princi
pială, între controlul tehnic calitativ 
fi organele de conducere, fapt ce 
contribuie ctemiv la găsirea diferi-

că 
în-

an,

Zilele trecute, cu ocazii adunării 
festive ce a avut loc în sala cine
matografului „Victoria", conducerii 
l.O.O.H. t-a fost înmi'iat Drapelul 
de întreprindere fruntașă pe regiune.

Cărui fapt se datorește 
I.G.O.H. a reușit să obțină locul 
tîi pe regiune ?

încă de la începutul acestui
conducerea întreprinderii, cu spriji
nul comitetului orășenesc de partid 
și al sfatului popular orășeiîsc a 
desfășurat o largă muncă organiza
torică și politică pentru realizarea și 
depășire, sarcinilor de plan, îir ve
derea deservirii oamenilor muncii 
în bune condițiuni cu energie elec
trică, apă potabilă, transportul în 
comun, etc. Datorită acestui fapt 
planul intreprinderii pe semestrul 
1 a.c. a fost îndeplinit în proporție 
de 119,30 la sută.

Legat de planul de producție, 
I.G.O.H. a reușit ca in această pe
rioadă să realizeze importante eco
nomii pe linia prețului de cost. Ast
fel economiile peste plan la prețul 
de cost se ridică la suma de 380.000 
lei,

Aceste economii se datoresc muu 
citorilor întreprinderii care organ! 
zați în echipe, au depistat o sea
mă de consuamtori clandestini de 
curent electric, precum și faptului că 
au luptat pentru reducerea consu
murilor specifice de materiaie la în
treținere etc. Ca rezultat al 
economiilor și eforturilor co- 
Jeetivului de muncitori, s-a ^utut

fruntașă 
pe regiune

vărsa în bugetul statului peste 
550.000 lei.

Succese deosebite s-au obținut și 
pe linia lucrărilor de reparații. Pe 
lingă lucrările de reparații capitale, 
întreprinderea a mai executat o 
seamă de lucrări în regie în valoare 
de 224.812 lei, ce reprezintă asfal 
țări de drumuri, reparații de străzi, 
plantări de pomi, întreținerea de par
curi și zone verzi.

Printre muncitorii care s-au re
marcat în lupta pentru obținerea 
acestor succese se numără tovarășii 
Tatoiu Valentin, Vasilache Vasile, 
Rotună Ioan, Peter Ștefan șoferi, 
Savu Nicolae instalator, Cuti Vasile 
mecanic, Suciu Abel, Fărăgău Ga
vrila electricieni, Borza Ștefan, Bâl- 
descu Emil, mecanici auto și alții.

1 Tovarăși,
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telOr soluții pentru îmbunătățirea 
calității poduselor. Ar fi bine dacă 
astfel de exemple s-ar întîlni în fie 
care secție. Bunăoară, la secția l-a 
furnale, indicațiile controlului tehnic 
calitativ nu sînt luate în considera 
re întotdeauna, ceea ce duce la ne
respectarea rețetei de încărcare a 
furnalelor. Pe terenul de încărcare 
în ziua de 27 august muncitorul 
Măturii Nicolae dădea drumul cor 
felor cu minereu fără să le cîntă- 
rească chiar și după sezisarea con
trolorului.

în hala de ajustai de la bluming 
apar cîieodati laminate care nu 

• corespund, calității, pentru a putea fi 
expediate uzinelor prelucrătoare. Da
toria controlului calității este de a 
interveni la timp ca aceste laminate 
să nu fie expediate, lucru pe care îl 
și face. Dar mai există unii șefi de 
echipă de la ajustaj care intenționat 
încarcă în vagoane laminate cu defec- 

■ te de fabricație și aduc chiar insulte 
controlorului de serviciu. Este vorba 
de cele două cazuri petrecute mat 
recent (19 august și 27 august) 
cînd șehi de echipă Foroy Petru și 
Epure Constantin au procedat în fe
lul arătat. Aceste cazuri trebuiesc în
lăturate cu desăvârșire întărind prin 
a'.cas! i p-t stigiul combinatului față 
de clienții care solicită produsele a- 
ccstuia.

I

Vedere 
a ncii 
oțelăril 
Martin 
de la 

Hunedoara

lui se realizase după scurt 
în măsura realizării lui al- 

ise locul. Era visul întemeie- 
căsnicii, a unei familii feri

i-a

Original de prin părțile Someșu
lui T. Gheorghe în vara anului 1947, 
venise brigadier voluntar la șantier
ul de construcții din Hunedoara.

Nu dupămult timp s-a i.otiirît să 
rămînă pe acest mare șantier 
să se califice în meseria de zidar. 
Dorința de a-și c.reea o proiesie 
prin care să-și cîștige singur exis
tența, îi încolțise în minte încă de 
pe vremea cînd mama lui se zbatea 
mult cu greutățile vieții, pentru a asi
gura o bucată de pîine celor șase 
copii care-i avea.

Visul 
timp, și 
tul îi lui 
rii ttnei
cite. Plecînd pe acest drum 
apărut în cale Sanda muncitoare la 
combinat. Era o fată modestă, care 
văzîndu-1 și apreciindu-1 ca pe un 
flăcău îndrăzneț și vrednic de a fi 
soț, se hotărîse să se căsătorească 
cu el.

Căsătoria a avut loc nu după 
mult timp în Hunedoara la domici
liul părinților fetei, părinți care asi
guraseră și tinerei familii o cameră 
din cele 3 pe care le aveau. In acest 
cuibușor Gheorghe și Sanda au dus 
o viață fericită timp de peste un
sprezece ani.

Fiind apreciat ca un muncitor 
vrednic, în anul 1959, comitetul sin 
dical a repartizat familiei lui Gheor

ghe 
iată 
bucure pe soție a supărat-o 
„Cum eu care am trăit o viață în
treagă cu părinții acum să-i pără
sesc?' Nu se poate s-a gîndit ea. 
Mai bine mă despart de bărbat.

Zadarnice au fost toate insistențe
le lui Gheorghe pentru convingerea 
soției și a părinților ei în vederea 
acceptării de a se muta la bloc ea 
să poată trăi în condiții cît mai 
optime. Nu și nu, repetau cu încă 
pățînare soția și socrii.

Pentru a nu pierde repartiția și 
mai ales apartamentul Gheorghe s-a 
mutat la bloc. Sanda îndemnată de 
părinți a introdus acțiune de divorț 
cu sacrificiul de a renunța chiar la 
unicul ei copil, o fetiță de 10 ani, 
invocînd ca principal — și de altfel 
unic motiv — „Părăsirea domiciliu 
lui conjugal4'.

La al treilea termen de judecată 
a fost adusă în instanță Eugenia 
fiica lor.

După o conversație de familiari
zare între președintele instanței și 
fetiță, cu care ocazie i se spune că 
părinții săi vor să se despartă, i 
se pune întrebarea :

— La care din părinți vrei să fi 
dată spre creștere și educare ?

Ea n-a putut să mai zică nimic. 
Lacrimile ce i umptuseră ochii
scurgeau șiroaie pe obraji. După 
un timp și-a ridicat privirile îndrep- 
tîndu-le spre părinți și în ochii ei 
puteai citi cuvintele:

— Tăticule, mămică eu țin la voi I 
Lacrimile an provocat multe la

crimi la mamele care se aflau în 
sală.

Pentru niciun părinte n-au fost 
ușoare acele momente în care o fe
tiță de 10 ani arăta iubirea nețărmu
rita față de părinți, care iatr-ua 
moment de rătăcire voiau s-o lase 
fără unul din ei.

Momentele au avut totuși mare e- 
fect în sufletul reclamantei care șter- 
gîndu-și ochii cu batista s-a adresat 
instanței:

-- Tovarășe președinte, am numai 
pe această fetiță și vreau să trăiesc 
pentru ea

— Nu crezi că în aceeași măsură 
și tatăl o iubește și dorește s-o va
dă fericită ?

—Cred și de 
nunț la divorț, 
mă voi muta în 
meu.

Impăcîndu-se părțile și-au luat fe
tița și au plecat acasă în aparta
mentul nou care pînă atunci părea 
pustiu.

un apartament în O.M. Dar 
că acest apartament în loc să 

loc

I 
«

v-v - 1
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Se deschid cursurile populare de limba rusă
In anul școlar 1959—1960 învă- 

țămîntul popular de limbă rusă se 
va organiza sub două forme:

—* Prima formă cuprinde cele 
trei cicluri cu durata de studii de 
trei ani, fiecare ciclu echivalînd cu 
un an școlar obișnuit, la care vor 
participa pentru ciclu I, elevii care 
nu au mai învățat limba rusă, iar 
pentru ciclurile II și III absolvenții 
ciclului I și II.

— A doua formă va cuprinde 
cursuri pentru avansați, la care vor 
participa absolvenții ciclului II sau 
cei cu cunoștințe echivalente acu
mulate în decursul anilor.

înscrierile la cursuri se vor face 
la sediile Consiliului regional, raio
nale și comisiile din întreprinderi 
și instituții pe baza unor cereri 
scrise (formular tip) perceptîndu-se 
o taxă de înscriere de un leu.

Cursurile vor avea o durată de 
funcționare de 8 luni, cu începere 
de la 20 septembrie a.c. pînă la I 
iunie 1960, iar deschiderea acestora 
la toate ciclurile se va face între 20 
septembrie și 10 octombrie a.c.

Predarea limbii ruse la cursurile 
populare organizate în anul de în- 
vățămînt 1959—1960 »e va face pe

baza manualelor de limbă rusă ci
clurile I—II și III editate de Con
siliul General A.R.L.U.S., iar cursu
rile cu avansați după o programă 
ce va fi ulterior stabilită.

aceea declar că re- 
Arăt că de îndată 
apartament cu soțul

B. MARIAN 
judecător

Cronică de întrecere
(Urmare din pag. I)

care a piloților se retribiiic 
cu alte 20 de puncte de fiecare da
tă. Se știe că spargerile de piloți 
îngreunează mult munca la baterii 
fi se pierde cărbune care in loc să 
intre tn cuptoare se risipește pe 
platformă. înlăturarea spargerilor 
de piloți pe schimbul tineretului s-a 
făcut cu multă grijă incadrîndu-se 
de cele mai multe ori in Umilele 
admise. Aceasta influențează foarte 
mult asupra punctajului in întrecere 
De pildă, tn ziua de 25 august 
schimbul condus de inginerul Că- 
buță Ioan a pierdut din cauza spar
gerii de piloți peste limitele ad
mise 270 de puncte; schimbul con
dus de inginerul Ardeleana Viorel 
— 107 puncte, iar schimbul tinere
tului a clștigat trei puncte.

In cadrul cocseriei se pune un

în plus zeci de puncte schim- 
de tineret. Apoi cucerirea la- 
de frunte In întrecere se data
și preocupării pentru respec- 

tehnologiei de fabricare a

mare accent pe respectarea grafica* 
lui orar de încărcare și descărcare 
a cuptoarelor. Nu sînt admise tole
ranțe decit plus sau minus 5 minu
te. Pentru a respecta aceasta mun
ca întregului schimb trebuie bine 
organizată fi coordonată, fapt ce a 
adus 
bului 
cului 
rește 
tarea
cocsului, încadrarea umidității coc
sului In limita prescrisă, predarea 
locurilor de muncă tn perfectă sta
re de curățenie și întărirea disci
plinei tn muncă.

După cile se vede schimbul tine* 
retului de la cocserie cu greu r>a 
renunța la locul pe care-l ocupă a- 
cum. Experiența ciștigaiă ll o» că
lăuzi și pe mai departe pe acest 
drum.



Oaspeți de peste hotare în vizită
la Hunedoara

In zilele de 28 și 29 august, ora
șul nostru a găzduit pe membrii de 
legațiilor sindicali; de peste hotare 
care la invitația Consiliului Centra! 
al Sindicatelor din’ țara nostră, au 
luat parte la sărbătorirea celei de-a 
15-a aniversări a eliberării Romîniei.

După o vizită făcuta în mai multe 
orașe și centre industriale din regiu
nea Hunedoara, oaspeții au sosit în 
cursul zilei de vineri în orașul nos
tru. Oaspeții au fost primiți la sfa
tul popular al orașului Hunedoara, 
unde tovarășul l. Ardeleanu, pre
ședintele comitetului executiv, a vor
bit pe scurt despre dezvoltarea ora
șului în anii puterii populare. După 
aceasta oaspeții au fost conduși să 
viziteze orașul sideruigiștilor. La 
sala de sporturi și reuniuni din O.M 
delegații au admirat stilul mo
dern de construcție. Metodele de 
construcție, materialele folosite și 
sistemul de muncă al brigăzilor de 
constructori a interesat mult pe zi 
lărița Li Men Bon de la trustul de 

construcții din Phenian. Vizita a 
> ontinuat la spitalul de boli conta- 
Joase. O.așul Muncitoresc și noul 
tadion sportiv în construcție. Peste 

•ot oaspeții, au apreciat grija statu
rii nostru democrat popular pentru 
dezvoltarea construcțiilor social-cul 
turale și sportive.

Sîmbătă dimineața oaspeții și-au 
continuat vizita în combinatul side 
i urgie „Gh. Gheorghiu-Dej", decorat 
ru Ordinul Muncii clasa I-a. Aici 
FK-mbrii delegațiilor străine sinii- 
ra'e au fost mtîir.pinați de tovarășul 
Bălaii Vichcutc, președintele Con
siliului sindical regional, Achim 
loan, președintele comitetului de 
întreprindere al combinatului, Mihăi 
Iii .Gheorghe, președintele comitetu
lui sindical al I.C.S.H., inginer 
Mircea Alexandru, director tehnic al 
i ombinatului, precum și de numeroși 
activiști sindicali și obștești, munci
tori tehnicieni fruntași în producție. 
Gazdele au oferit oaspeților buchete 
de flori. înainte de începerea vizitei 
prin secțiile combinatului tovarășul 
inginer Mircea A esandru, directorul 
tehnic, al cembn. atului, a prezentat 
un scurt isloric al dezvoltării com
binatului care în acest au a împlinit 
75 de ani de la elaborarea primei 
șarje de fontă. In cursul vizitei la 
furnale, cocserie, oțelărie și grupul 

de laminoare Peștiș, oaspeții s-au 
întreținut în discuții cu muncitori, 
tehnicieni, și ingineri. La cererea 
oaspeților maistrul oțelar Tripșa 
Ștefan, Erou al Muncii Socialiste a 
explicat modul de salarizare al oțe
lurilor și preocuparea ce există pen
tru pregătirea cadrelor de oțelari. 
Unii dintre oaspeți au ținut să, se 
fotografieze alături de oțelarii hu- 
nedoreni. Vizitind apdî marele la
minor dimming, și laminorul de 
650 mm. oaspeții au rămas impre
sionați de măreția acestor construcții 
și de înaltul grad de mecanizare 
și automatizare a procesului de pro
ducție.

In seara zilei de 29 august, în 
sala teatrului „Victoria", membrii 
delegației sindicale străine s-au în- 
tîlnit cu activul sindical și oamenii 
muncii hunedoreni.

Intîlnirea a fost deschisă de către 
tovarășul Bălan Vichente, președin
tele Consiliului sindical regional. 
La masa prezidiului pe lîngă oas
peți au mai luat loc maistrul oțe
lar Ștefan Tripșa, Erou al Muncii 
Socialiste, reprezentanți ai organi
zațiilor sindicale din întreprinderile 
și instituțiile Hunedoarei. Oamenii 
muncii prezenți în sală au salutat 
cu ropote de aplauze oaspeții de 
peste hotare. Oaspeții și-au expri
mat mulțumirea față de călduroasa 
primire ce li s-a făcut de către oa
menii muncii din orașul nostru. Au 
luat apoi cuvîntul majoritatea de- 
legaților străini.

Luînd cuvîntul, Ma Chun-Kou, 
secretar al Federației Sindicale 
Mondiale și reprezentant al Federa
ției sindicale din întreaga Chină, a 
spus printre altele : „Pentru mine 
este o deosebită onoare să adresez 
astăzi în numele Secretariatului 
F.S.M. și al Federației sindicale pe 
întreaga Chină saluturi călduroase 
clasei muncitoare și tuturor oame
nilor muncii din regiunea Hune
doara. Sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romîn clasa 
muncitoare și întregul popor mun
citor a obținut succese strălucite în 
construirea socialismului. C’asa 
muncitoare din Romînia manifestă 
un interes constant față de lupta 
pentru pace în lume. Ea și-a adus 
o contribuție permanentă la cauza 
întăririi dezvoltării cooperării inter
naționale între țările socialiste și 

celelalte țări din lume, la dezvolta
rea mișcării sindicale internaționale.

Vizita noastră de două zile în 
regiunea Hunedoara m-a impresio
nat profund. Am văzut pretutindeni 
viață și vigoare, bucurie și îndrăz
neală. Prin munca dumneavoastră 
plină de abnegație ați obținut 
succese remarcabile".

După, ce a transmis felicitările 
sindicatelor sovietice, tov. E. CE- 
REDNICENCO, președinte al C.C. 
al Sindicatului feroviar din U.R.S.S. 
a spus printre altele : „Permiteți-mi 
să-mi exprim mulțumirile mele cele 
mai calde pentru frumoasa primire 
pe care ne-ați făcut-o nouă, repre
zentanților sindicatelor sovietice, 
primire care reflectă sentimentele 
de frățească prietenie pe care le nu
trește poporul romîn față de popoa
rele Uniunii Sovietice. Am făcut 
cunoștință cu mare plăcere cu isto
ria oțelului dv. și a uzinei. Numai 
un orb nu poate să vadă marile 
transformări care au fost înfăptuite 
în această scurtă perioadă de 15 
ani de cînd există puterea populară. 
Aci a răsărit și s-a dezvoltat un 
nou oraș. Au fost construite casc 

> de locuit bune, baze sportive, școli, 
spitale. însăși uzina a devenit de 
nerecunoscut. Am făcut cunoștința 
cu activitatea combinatului siderur
gic și am fost martorii entuziasmu
lui cit care muncește colectivul de 
aici pentru îndeplinirea înainte 
de termen a planului de 
producție la oțel și laminate. Vă 
dorim, dragi tovarăși, succese și 
mai mari în această cauză nobiiă".

In cuvîntul său G. WILLY, oțelar 
din Ruhr, (R. F. Germană) a spus : 
„Sînt foarte impresionat de progre
sul dv. care se poate vedea peste 
tot. In întreprinderile pe care le-am 
vizitat mi-am putut da seama că 
sînt dotate cu o înaltă tehnică. M-a 
impresionat mai ales combinatul dv 
Spun aceasta fiindcă și eu lu
crez în același domeniu. Întreprin
derea. dv. tiu numai că se găsește 
la nivelul celei mai moderne între 
prinderi din Germania occidentală, 
dar aveți multe secții care prin ni
velul lor tehnic depășesc secții si
milare din întreprinderi capitaliste 
din țara niea. Cînd am privit fețele 
oamenilor muncii din întreprinderile

(Continuare in pag. IV-a)

Dumintcă au luat startul și echipe
le de jotbal din categoria B. și 
campionatul regional. Deși orașul 
nostru are patru echipe in această 
competiție. — una in B, două in 
campionatul regional și una de ju
niori — publicul hunedorean nu a 
avut posibilitatea să participe la 
deschiderea oficiată a sezonului 
pentru că toate echipele noastre au 
jucat in deplasare. Chiar și Șantierul

Primul joc, prima infringer e
După partidele bune făcute in com

pania echipelor de categoria A Mi
nerul și U.T. Arad miile de spec
tatori așteptau cu încredere jocul 
dintre echipa lor Corvinul și Chi
mia Făgăraș. Firesc dacă ne gindim 
că această echipă a activat piuă a- 
cum in categoria C. Dar proverbul 
arhicunoscut pentru pasionații fot
balului „balonul e rotund'' și-a dove
dit încă odată valabilitatea. Echipa 
Corvinul — fostă in prima catego
rie a țării, echipă formată din ju
cători cu experiență, a fost obligată 
st cedeze în fața unei echini de Va
loare modestă.

Intr-o convorbire avută ca maistrul 
sportului Balint, acesta ne-a decla
rat că jocul a fost frumos. Echipa 
noastră a dominat mai mult dar 
înaintașii — ptnă cind va trebui să 
mai facem aceeași constatare i —

Corvinul II a pierdut la limită
Tinăra formație Corvinul II a ju

cat la Lonca în compania echipei 
Paringul. Ambele echipe au practicat 
un joc bun care a satisfăcut pe spec
tatori.
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CONTEMPORANA
Barbu Eugen, PATRU CONDAM

NAȚI LA MOARTE, („Luceafărul") 
E.S.P.L.A., 148 pag. — 2,25 lei.

Gce Bogza, SCRIERI IN PROZA 
— vol. IV. (Pamflete. Timpuri întu 
riecate. Condeie în lanțuri. Pagin' 
de presă. Pagini literare). E.S.P.L.A 
540 pag. — 7,65 lei 1 13,40 lei pîn- 
zat.

Etisebiu Camilar, NEGURA — ro

care, conform programului trebuia 
să joace la Hunedoara, s-a deplasat 
la Călan.

Trist este și faptul că toate echi
pele — excepție jac juniorii care 
n-au jucat la Brad, partida amînin- 
du-se pentru altă dată — au pierdut, 
cu toate că Șantierul și Corvinul 
porneau faooriți in întilnirile de la 
Călan și Făgăraș. Și acum, pe scurt, 
despre fiecare intîlnire.

au ratat ocazii clare de gol. Ast
fel, Zapis singur in fața porții trage 
in brațele portarului, pentru ca pu
țin mai tirziu, Anton, din apropierea 
porții să rateze copilărește. In pri- 
ma repriză hunedorenii ratează si
tuații favorabile de a înscrie prin 
Zapis, Oprea și Pop. Acesta din ur
mă a șutat puternic, de la distanță, 
mingea a lovit bara și citeva secun- 
de balonul s-a plimbat pe linia por
ții...

Echipa gazdă a luptat cu multă 
voință și a insrcis speculind greșe
lile comise de apărarea noastră.

Infrîngerea suferită la Făgăraș a- 
fectează foarte mult pe spectatori. 
Corvinul a folosit următorii jucători: 
Niculescu — Coiciu, Nacu, Balint — 
Pop, Tătaru, Pirvu,- Anton, Zapis, 
Gavrilă, Oprea.

Echipele au avut perioade egale 
de dominare. Piuă la urmă echipa 
Minerul din Lonea a ciștigat la limi
tă cu 1-0 prin golul inscris de Mir- 
nea.

M. N.

man, ediție revăzută. E.S.P.L.A. 400 
pag. — 10 lei; 15,50 lei pînzat.

Traian Coșovei, CINTEC SA 
CREASCA BAIATUL. Ed. tineretu
lui, 388 pag. — 6,75 lei.

Nicolae Deleantt, NEDEIA DIN 
POIANA MIRESEI — roman — edi
ția a Il-a. E.S.P.L.A., 600 pag. — 
8,65 lei; 12,60 lei cart.

Corneliu Leu, SINGELE ȘI APA 
— nuvele. E.S.P.L.A., 136 pag. ■— 
2,30 lei.
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început de decembrie 1949. Ploile 

tiu încetaseră de vreo trei zile, și 
factorul poștal totuși sosi în sat. 
Cine o fi primind vești ? In scrisoa
rea ce o lăsase factorul mamei 
lui Vasile se spunea : „...Aici e 
bine. Muncesc cu mulți tineri și 
chiar mulți sînt de prin părțile noa
stre. Vino și tu Vasile. Vino I N-are 
să-ți pară rău...“

Vasile citi scrisoarea pe nerăsu
flate. O strînse între degetele bătă
torite. O mai citi încă o dată și 
încă de nu știu cîte ori. In ochi li 
apărură lacrimi. Verișoara lui îi 
scrisese din Cugir. Ar fi plecat 
atunci dar ce fac cei care rămîn 
acasă. Sînt șapte frați și mama e 
slabă. Cine să le fie de ajutor ?

Noaptea aceea a fost mai lungă 
decît celelalte. II frămînta gîndul ce 
să facă. Să lase vatra și familia ? 
l)ar acolo e mai bine 1 Să nu plece? 
Acasă ce ar putea face?

— ?l
După ctteva zile Vasile Grigoruț 

H sosit la Cugir. Apoi a plecat la 
Ghelar. La mină se cîștiga mai 
bine. La Cugir, la Ghelar și apoi 
la Hunedoara a pus baza meseriei 
de instalator. Ii plăcea. A lucrat 
alături de comuniști. Pentru mină, 
i. lucrat la instalațiile de condițio- 
Jar» a aerului. Era o ’ "rare de

însemnări din biografia unui 
comunist

mare importanță peiltru mineri. 
Atunci și-a dat seama cîtă grijă 
poartă partidul și guvernul nostru 
celor ce muncesc.

La Hunedoara, a lucrat mai întîi 
cu două echipe de bucureșteni. Nu-i 
Va uita niciodată. E-au meseriași 
buni dar pătimeau cu beția. Beau 
odată un salar și nu mergeau la 
lucru cîteva zile. Pînă la urmă au 
început să se îndrepte, să se țină 
mai bine de treabă... Unii dintre ei 
au plecat pe alte șantiere, alții au 
intrat în alte echipe. Crescuse șan
tierul. Se construia intens. O. M.-Ul 
de azi era un șantier în mijlo
cul cîmpului. In uzină alte șantiere.

Vasile lucra însă cu atîta ardoare 
Inctt cu greu se despărțea de șan
tier. Scria acasă la Moldova și își 
povățuia frații mai iniei să învețe 
bine la școală că îi va aduce aici 
și se vor face „constructori"...

Zvonul
In oraș se răspîndise tin zvon. Se 

discuta și pe șantiere. Unii mal 
naivi, se declarau drept nemulțu

miți fără să știe despre ce este vor
ba. Spuneau că pleacă. O parte 
din ei, ce-i drept puțini la număr, ati 
și plecat, dar s-au reîntors mai 
tîrziu.

— Auzi, de ce să fiu al statului ? 
Mi-a spus mie unul din oraș. Ala 
cu prăvălia de lîngă pod, că de a- 
ceea se pune sigiliul pe buletin, ca 
Statul să-ți dea de lucru unde vrea, 
Să te trimită unde are nevoie, să 
mănînci la cantina statului cu ne
vasta și copiii... ce mai, să fii al 
statului.

~ Eu nu plec I —- a răspuns a- 
tunci Vasile Grigoruț celor ce se 
încinseseră în discuție. Și dacă se 
pline ștampila asta cu atît mai 
bine. Să se știe pe unde ai lucrat 
și ce ai făcut. Dacă ești om cinstii 
și-ți place să lucrezi, oriunde ești 
Văzut bine. Dar statul pentru cine 
construiește ? Nu pentru noi, pentru 
popor, fraților I Și apoi statul cine 
este? Răspunde blondule I Tu unde 
lucrezi ?

Dar lui Vasile Grigoruț nu i-a 
fost dat răspuns. Tînărul înalt și 
blond a dispărut

Ceilalți l-au ascultat mai departe.
— Eu sînt moldovean, a spus el. 

Și tata a vrut să mă dea la liceu 
dar n-a putut. Sîntem șapte copii 
la părinți.

— Și noi sîntem cinci, a răs
puns tin sudor roșcovan.

— Apoi ce era să facă atunci, 
m-a dat la un bogătan care avea 
atelier mecanic. II chema Anton Si- 
dorca. Vream să învăț meseria de 
mecanic. Dar ce să vă mai spun. 
Era un hapsîn. Iar despre meserie, 
învățam cum învățam, pe Sidorca 
nu-1 interesa. Bătaia însă nu-mi 
lipsea. Spunea că „bătaia este rup
tă din rai“. Cînd mă bătea, ca 
să nu-1 vadă vecinii, mă ducea 
după șura cu paie și mă lua în pri
mire. Spunea că am „ochi răi"... așa 
că stați aici I Eu am de gînd să nu 
mai plec niciodată din Hunedoara, 
Nu v-o părea rău nici vouă. Ce con
struim, construim pentru noi.

W
Venit aici Vasile Grigoruț a par

ticipat cu tot devotamentul său la 
făurirea marilor construcții industri
ale și sociale, îndată ce Gheorghe 

a crescut, unul din fragii săi mai 
mici, l-a adus și pe el la Hunedoa
ra. S-a făcut și el „constructor11. 
Cînd a venit Emil, un alt frate, era 
prea tîrziu pentru a-1 înscrie la școa 
la profesională. Lui îi plăcea cum 
cîntă brigadierii. Nu stătea acasă, 
fugea și el pe șantier. Tovarășii din 
echipă îl iubeau. Emil le dădea „a- 
jutor". Le dădea electrozi, carbid, 
etc. la îndemînă.

A învățat și el cu drag meseria de 
instalator și îi place să citească 
mult... Emil se pregătește acum 
pentru a se înscrie la liceul seral 
pentru completarea studiilor și pen
tru a deveni un comunist de nădej
de.

Brigada eelor trei frați
Cei trei frați Grigoruț (Vasile, 

Gheorghe și Emil) și încă cîțiva 
consăteni alcătuiesc o brigadă de in
stalatori, una dintre cele mai har
nice dintre cîte au participat la con
strucția laminorului de 650 mm. Va» 
sile este responsabilul brigăzii și 
este comunist. Pe șantier, brigăzii 
lui Grigoruț i se spune brigada ce
lor trei frați.

Ca membru în biroul organiza- 
GARAIACU I.

(Continuau in pag. IV-a£
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U.R.S.S.
Pe șantierul hidrocentralei

Stalingrad

R. P. Chineză
Noi obiective industriale 

în China de est
La hidrocentrala de la Stalingrad 

— cea mai mare din lume — a în
ceput să funcționeze al cincilea hi- 
droagregat. Anul acesta vor mai fi 
puse în funcțiune încă nouă hidro- 
agregate — cu patru mai mult pes 
te prevederile inițiale. In 1960 se 
prevede punerea în funcțiune a tutu
ror celor 22 de turbine și astfel pu
terea centralei se va ridica la 
2.580.000 kW. Așadar, hidrocentrala 
Stalingrad va intra în exploatare 
cu un an înainte de termenul plani
ficat.

In prezent, pe șantier se lucrează 
în ritm rapid la montarea unor ma
șini complicate, iar la Uzina „E'cc- 
ktrosila** din Leningrad se termină 
cel de-al 14-lea generator și s-a 
început fabricarea celui de-al 15-lea 
generator destinat noului gigant 
energetic de pe Volga.

O mare animație domnește pe 
șantierul liniei de înaltă tensiune 
Stalingrad-Moscova cu o lungime 
de peste 1.000 km. Cunoscutul om 
politic american Avereil Harriman,

Ja6ere pentru turiști
Intr-o pădure pitorească de brazi 

din apropierea autostrăzii Kiev-Mos- 
cova s-a terminat construcția unei 
tabere-camping pentru turiștii sovi
etici și străini veniți cu automobi
lele.

Pe teritoriul de patru hectare al 
taberei „Kiev" s-au amenajat vile 
confortabile și corturi de patru per
soane. Lîngă fiecare locuință există 
un loc de parcare pentru automobile.

Un teren special amenajat stă la 
dispoziția acelora care vor să locu-

Prefabricatele de beton armat — 
baza construcțiilor din 

U. R. 8. 8.
Jn primul semestru al anului cu

rent, în U.R.S.S. s-au produs 
12.000.000 metri cubi de prefabricate 
de beton arfriat, în timp ce în toi 
anul 1958 în S.U.A. s-a produs 
|0.000;000 metri ciibi, în Anglia — 
3.000.000 metri cubi, în R. F. Ger 
mană — 1.000.000 m.c. In anul 
1965, în U.R.S.S. producția acestui 
material se va ridica la 44 milioane 
metri cubi.

In ultimii cinci ani greutatea spe 
cifică a prefabricatelor de beton-ar- 
mat folosite în construcții a crescut 
de la 20 la 148 metri cubi la 
1.000.000 ruble ue lucrări de cons 
tmeție și montaj.

Crește producția de clemente 
de construcție din beton armat pre 
comprimat. In ultimii cinci ani pro
ducția acestora, a crescut de 40 de 
ou, far pînă în anul 1965 fiecare 
a! patrulea metru cub de elemente 
de construcție prefabricate va fi din 
beton armat preeomprimat.

Încă în 1964, din panouri mari se 
vor construi în LLR.S.S. locuințe cu 
' suprafață locuibilă de 25.000.000 
t etri pătrați. 

care a vizitat recent Uniunea Sovi
etică, a recunoscut că U.R.S.S. a 
întrecut Statele Imite în domeniul 
transportului energiei electrice pe 
distanțe mari și la o înaltă tensiune 
tu timp ce tensiunea maximă a a- 
c.estor transporturi reprezintă -In 
S.U.A. 350.000 volți, în U.R.S.S. 
funcționează o linie cu o tensiuni? 
de 500.000 volți (Kuibîșev-Uial) 
Linia Stalingrad-Moscova, care va 
putea transporta anual 6 miliarde 
kWh de energie electrică (de trei 
ori mai mult decît produceau toate 
centralele electrice din Rusia pre- 
revoluționară), va avea aceeași ten 
siune — de 500.000 volți. In total 
în U.R.S.S. în anii septenalului se 
vor construi linii de tensiune supra- 
înaltă cu o lungime de 7.000 km.

In anii viitori, între Stalingrad și 
Donbas se va construi o iinie de 
800.000 volți. Aceasta va fi prima 
linie din lume cu curent continuu 
cu o putere de 750.000-900.000 k\v. 
Construirea acestei linii va permi
te pentru prima oară în istoria teh- 

iască în corturi proprii.
Turiștii sosiți la tabăra „Kiev“ 

au la dispoziție o braserie, o bucă 
tărie unde își pot prepara mincarca, 
magazine de mărfuri alimentare și 
industriale.

Un centru telefonic 'ace legătura 
intre tabără și orice oraș al Uniunii 
Sovietice și din multe țări străine.

Cei sosiți în tabără pot închiria 
obiectele casnice necesare și pot folosi 
spălătoria mecanică.

In prezent în Ucraina există șase 
labere pentru turiștii sosiți cu auto
mobile. Asemenea tabere s-au des
chis în orașele Ialta, Harkov, Zapo 
rojie, Vinița și Cernăuți.

însemnări din biografia unui comunist
(Urinare din. pag. IlI-a)

ției de partid el ia parte la dezba
terea și rezolvarea problemelor 
ce le ridică viața și munca de toate 
zilele. Cît despre brigada lui, ea și-a 
făcut datoria întotdeauna. Un exem
plu : lucrările de instalații ce au 
revenit acestei brigăzi pentru ră
cirea cuptorului nr. 1 cu propulsie, 
la caja degrosesoare și cea finisoa- 
re, la ferestraiele de tăiat metale au 
fost terminate cu multe zile înainte 
de vreme.

Pentru a ne putea imagina mai 
bine patriotismul de care dă dovadă 
brigada condusă de comunistul Va- 
sile Grigoruț și rezultatele muncii 
ei, reamintim că în luna februarie, 
cînd condițiile de muncă au fost 
destul de grele din cauza anotimpu
lui, brigada lui a montat 2.400 metri 
țeava, ceea ce înseamnă că a execu 

nicii să se transporte curentul elec
tric pe o distanță de 1.500-2.000 km. 
și să se ridice tensiunea pînă ia 
1.000.000 volți și chiar mai mult 
Construirea liniilor de transport de 
energie electrică care vor lega hi
drocentrala Stalingrad cu Moscova 
și Donbasul reprezintă un nou pas 
pe calea creării unui sistem energe
tic unic în partea europeană a Uai- 
unii Sovietice.

O nouă victorie 
a constructorilor 

sovietici
Recent, noul combinat de înnobi

lare a minereului din Krivoirog, 
dat în exploatare înainte de terme
nul stabilit, a dat prima producție 
de concentrat de fier. Construirea 
acestui gigant al industriei miniere 
reprezintă o mare victorie a con
structorilor, montorilor, constructori
lor de mașini și a oamenilor de ști
ință sovietici. Potrivit planului de 
stat, ei trebuiau să îndeplinească în 
decurs de 40 de luni un volum gi
gantic de lucrări. Majoritatea aces
tor lucrări au fost îndeplinite în 23 
de luni.

Planul septenal prevede constru 
irea a cinci combinate dc înnobilare 
a minereului și a zece mine în ba
zinul Krivoirog. Noul combina! 
din Krivoirog este unul dintre pri
mele vlăstare ale septenalului. EJ 
este o întreprindere integral mecani
zată și automatizată. In cariera 
întreprinderii se vor extrage anual 
după metoda la zi 9.000.000 tone 
de minereu. Fabrica dc înnobilare 
a minereului va produce 4,5 nuli 
nane tone de concentrat cu un con
ținut de fier de 62 la sută. Aceasta 
va permite sporirea producției de 
metal cu milioane de tone.

tat aproximativ tot atîtea legături 
mecanice.

In cadrul unei discuții tovarășul 
Grigoruț a declarat:

— Sînt moldovean.,Dar Hunedoa
ra cu tot ceea ce s-a coriști uit îmi 
este dragă. îmi este cu atît 
inai dragă, cu cît de zece ani, fit 
în uzină, ori pe șantierul de cons
trucție al orașului muncitoresc, iau 
și eu parte la dezvoltarea ei. Mi-am 
construit casă și m-am stabilit aici 
pentru a-mi respecta cuvîntul dat cu 
ani în urmă și a îi mereu în rîn- 
durile fruntașe ale celor ce o cons
truiesc.

Asemenea tovarășilor din brigada 
lui Vasile Grigonuțț participă cu 
entuziasm și plini de încredere și 
ceilalți constructori ai Hunedoarei 
la scurtarea orizontului anilor ce 
vin și făurirea viitorului socialist al 
patriei.

In prima jumătate a anului 1959, 
în provincia Țziansu din China de 
est — provincia cu cea mai mare 
densitate a populației țării — au 
fost construite peste 500 noi obiecti
ve industriale cum sînt furnale, fa
brici și mine, rezervoare de apă.

In Nankin, capitala provinciei, a 
început să producă un furnal cu un 
volum de 255 metri cubi. Acest fur
nal, împreună cu altele noi constru
ite, a mărit producția anuală de 
fontă a provinciei Țziansu cu 
184.00C tone.

Producția totală de oțel a provin
ciei Țziansu va fi de 78.000 tone 
armai.

In prima jumătate a anului 1959, 
în Țziansu au intrat în funcțiune 

Orașul Pekin se
Capitala R. P. Chineze — stră

vechiul Pekin — se dezvoltă și se 
înfrumusețează continuu. In pre
zent, cînd poporul chinez se pregă
tește să sărbătorească cea de-a X-a 
aniversare a proclamării Republicii 
Populare Chineze — o dată glori
oasă în istoria sa — aspectul ora
șului se schimbă deosebit de repede.

Cu forțele unei armate de cons
tructori de aproximativ 150.000 oa
meni se lărgesc străzile și se creea
ză spații verzi. In locul fostelor fa- 
nze scunde se ridică clădiri frumoa
se cu multe etaje, corpuri de uzine, 
clădiri administrative, instituții de 
învățămînt și școli. In ultimii 10 
ani, suprafața orașului a crescut de 
aproximativ 3 ori, iar populația ora
șului de două ori. Potrivit unor date 
incomplete aproximativ un milion

Oaspeți de peste hotare 
în vizită la Hunedoara

(Urmare din pag. III-a)

dv. la locul de muncă mi-am dat 
seama că ei se bucură de frumoase
le lor realizări.

La noi însă, în Republica Federală 
Germană, totul merge în regres. Pre
țurile se ridică, salariile scad. Jn 
ultimul an salariile noastre au scă
zut cu 100 de mărci pe lună, iar pre
țurile pentru pîine, cartofi, zarza
vaturi și altele au crescut cu 10 pînă 
la 50 la sută. Guvernul Republicii 
de la Bonn a stabilit deja acum cîte- 
va luni ca începînd de la 1 ianuarie 
1960 chiriile să se ridice cu 20 50 
la sută, cu toate că chiria în timpul 
de față reprezintă 20 la sută din 
cîștigul real al muncitorilor pe lună.

La întoarcere voi populariza în 
patria mea, prin toate mijloacele po
sibile ritmul de dezvoltare ai țării 
dv, minunatele realizări văzute cu 
ochii mei‘‘.

Reprezentatul Confederației Gene
rale a Muncii din Italia Daipont 
Eliseo a spus printre altele : „Realiză
rile dv. m-au impresionat adine: Ceea 
ce am văzut pe tot parcursul vizitei la 
Petrua. de exemplu, dife î ci L.tjl 
de situația de la noi. De d-ri ani 
minerii italieni nu au nici un con
tract de muncă care să le dea posibi
litatea unui minim de trai. Am vrut 

două rețele electrice, axând fiecare 
o capacitate de 12.000 k\V.

Noile rezervoare de apă proiectate, 
vor mări suprafețele de teren iriga
te cu peste 226.000 ha. și vor asigu
ra irigarea altor 592.000 ha. ale 
gospodăriilor agricole. Sistemul de 
canalizare recent construit va iriga 
o suprafață de 660.000 ha. Suprafa
ța irigată cu ajutorul mașinilor elec
trice în provincia Țziansu se va 
extinde la peste 111.000 ha.

De asemenea continuă lucrările 
în sectorul marelui canal Țziansu 
care face parte integrantă din pla
nul național de refacere a străvechii 
căi de navigație dintre provinciile 
din China de nord și China de sud.

Progresează’ lucrările de curățire 
și adîncire a canalului în orașele 
Hubei, Sandun și Cozețzian.

dezvoltă neîncetat
de locuitori ai Pekinului s-au mu
tat în noi case confortabile.

O amploare deosebit de mare au 
luat în acest an construcțiile comu
nale la Pekin. Pînă în ziua sărbă
torii naționale constructorii și-au lu
at angajamentul să dea în exploata
re noi clădiri pe o suprafață de un 
milion mp.

Pînă Ia 1 octombrie, locuitorii Pe
kinului vor primi încă un frumos 
dar. In locuințele în care trăiesc 
300-400 mii persoane și într-o serie 
întreagă de instituții și întreprinderi 
pentru deservirea comunală și obș
tească se va introduce gaz metan. 
In afară de acestea, locuințe și în
treprinderi cu o suprafață totală de 
2-2,5 milioane m.p. vor primi căl
dură de la termocentrala orașului.

să subliniez aceasta, pentru tinerii 
dv., care nu au cunoscut călcîiu! pa
tronilor, pentru ca să ducă mai de
parte construcția socialismului îri 
țara dV. Scuzați-mă dacă v-ain răpit 
mai multe minute vorbindu-vă des
pre muncitorii din țara mea. Dar mă 
voi revanșa : voi vorbi cît mai mul
te muncitorilor din țara mea despre 
mărețele dv. succese'*.

Au mai luat cuvîntul In cadrul 
acestei întîlniri Jaqucs Nagom (Ca
merun), Dulam Lubsantărăn, preșe
dintele Consiliului sindical orășenesc 
din Ulan Bator (R. P. Moi:go;âi, 
Miklos Vas Witteg, vicepreședinte al 
Consiliului Centrai al Sindicatelor 

din R.P. Ungară și Nguyen Van-Hieu, 
secretar general ai Sindicatului lu
crătorilor din învățămînt 4in R D. 
Vietnam.

Cuvîntările membrilor delegațiilor 
străine au tost subliniate des cu ro
pote de aplauze, cu ural? pentru în
tărirea solidarității intern-ițienale a 
celor ce muncesc în lupta pentru pa
cea, independența și fericirea popoare
lor. După întîfhirea tovărășească, 
formații artistice de amatori aie 
sindicatelor din Hu.iclcari au prC 
zentat în cinstea oaspeților un fru- 
ntes program artistic.
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