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OASPEȚI DRAGI
In cursul zilei de ieri tinerii din combinatul

industrial 
preocupa 
siderur- 

etapa ac-

Sarcini mărețe pentru siderurgie
Prevederile plenarei parti

dului din 3—5 decembrie a. c. 
pentru dezvoltarea 
grele in anul viitor 
în mod deosebit pe 
giștii hunedoreni. In
tuală se fac intense pregătiri 
în vederea îndeplinirii sarcini
lor de viitor. Conduceri!? teh- 
nico-administrative ale sectoa
relor și secțiilor din combinat 
sprijinite de partid au trecut ia 
întocmirea planurilor de măsuri 
tehnico-orgar.izatorice pentru 
valorificarea a cit mai multe 
rezerve interne. Siderurgiștii 
țin cont la întocmirea acestor 
planuri de indicațiile plenarei 
care prevăd ca in 1960 produc
ția siderurgică să sporească cu 
peste 28 la sută.

O datorie de onoare revine 
laminatorilor. Ei sint chemați 
ca in anul viitor să asigure 
prelucrarea producției de oțel 
prevăzuta și să dea economiei 
naționale sortimentele și cali
tățile de laminate necesare. 
In producția de laminate a 
rii combinatul hunedorean 
ține locul de frunte. Aici 
fost construite în ultimii 
doua laminoare moderne de o 
înaltă productivitate și deci se 
pretinde ca aceste capaci ați de 
producție să fie exploatue li 
capacitatea lor proiectată. In 
secția laminorului de 80J mm. 
s-au înfăptuit o serie de îm
bunătățiri și perfecționări a 
procesului de producție. Ți ■ 
nlnd cont de toate acestea, cît 
și de măsurile ce trebuie luate 
în viitor, capacitatea de lami
nare a oțelului trebuie sa Spo
rească considerabil. Colectivul 
laminorului de 800 mm. trebuie 
să-și organizeze în așa fel 
munca pentru a putea ridica 
indlcile de utilizare a lamino
rului la cel puțin 37,7 tone la
minate medie orară. Deci pro

ță- 
de- 
au 
ani

< Sub o boltă mare, străjuită 
S de un planșeu de beton, zll- 
( nic lumina pătrunde înăuntrul 
\ secției, prin ferestrele largi, 
» lmpreunindu-se cu scînteile 
\ albastre ale aparatelor de su- 
/ dură electrică.
\ Un fapt care îți atrage mai
< mult atenția în secția de re- 
l parați! utilaje — sau secția 
/ tineretului — cum îi spun 
\ toți utemlștil, din cadrul 
) A.C.R. aie I.C.S.H.-ului, este 
l acela că al să vezi aproape 
/ pe lingă fiecare utilaj, banc 
( sau mașină, grupuri de mun- 
) citorl tineri, consultîndu-se 
i sau lucrind Ia montări șl de- 
z montări de diferite subansam- 
( ble mecanice.
) — Vedeți, el sîht mîndria
’ noastră. Fruntașii di a secția 
! tineretului, un exemplu șl un 

îndemn bun pentru noi toți 
— repetă ori de cîte ori stal 
Cu el de vorbă tînărul inginer 
Pătrașcu Alexandru șl Pupăză 
Dumitru, secretarul orga- 

vii*-~

ducția să sporească cu 1.83 la 
sută față de cea realizată în 
acest an. Căile care vor asigu
ra sporul de producție sînt 
multiple. ’ In primul rînd, este 
necesar să se aducă îmbunătă
țiri procesului tehnologic. Ingi
nerii și tehnicienii au datoria 
să studieze posibilitățile de la
minare cu presiuni mult mai 
mari. Față de acest an. opri
rile accidentale trebuie înlătu
rate cu desăvîrșire, dînd o a-

In cinstea conferinței orășenești de partid]

f
lntr-una din scrisorile trimise la redacție, tovarășul Stan-£ 
ciu Gheorghe ne vorbește despre tinerii muncitori ce deser-> 
vesc laminorul de 1.000 mm. arătind că aceștia au dovedit a< 
ti o uriașă forță mobilizatoare în întrecerea socialistă pentru? 
creșterea producției de laminate și realizarea de economii. <

jamentul inițial. Economiile rea
lizate reprezintă astfel 1.700.010 
lei cu 200.000 lei mai mult pes
te angajament.

* Activitatea tinerilor de la 
laminorul de 1.000 mm. este 
mult mai bogată în roade. Mem
brii brigăzilor de munci pa
triotică au prestat 35.000 ore 
munca voluntară colectînd 653 
tone fier vechi pe care l-au 
trimis tovarășilor lor oțelari. Pe 
lingă aceasta respectarea nor
melor tehnologice de încălzire 
și laminare le-a dat posibili
tatea să economisească 1.100 
tone metal. S-au remarcat în 
mod deosebit candidații de par
tid și utemiștii Pădureanu 
Gheorghe, Olaru Emanoil, Băl- 
șan Dumitru, Tronchi Constan
tin, Tobrai Ștefan și Rădoane 
Gașpar, iar dintre schimburile 
de tineret, cele conduse de to
varășii Armașu Viorel și Visi- 
rin Vasile.

* In scopul creșterii produc
ției de laminate membrii orga
nizației U.T.M. de la laminorul 
1.000 mm. îndrumați de comu
niști acordă atenție deosebită 
organizării și conducerii pro
ducției. Pentru aceasta tinerii 
au fost încadrați în 21 de bri
găzi de producție pe meserii și 
agregate și au creiat 8 brigăzi 
de muncă patriotică. Pentru ri
dicarea calificării profesionale 
a tinerilor muncitori organiza
ția U.T.M. sprijinită de ingineri 
șl tehnicieni a organizat anul 
acesta 14 cursuri de minim teh
nic la care participă 1?8 de ti
neri.

* Datorită muncii patriotice a 
tinerilor în întrecerea socialistă 
s-au înscris însemnate econo
mii și s-au îmbunătățit indicii 
de exploatarea agregatelor. Ti
nerii au redus prețul de cost 
pe tona de laminate cu 5,5 lei 
față de 3 lei cît prevede anga- 

nizației de bază U.T.M. Șl a- 
poi, privind peste tot atelie
rul cele patru brigăzi aitemis- 
te de producție domină la o- 
rlce pas. Aci, în mijlocul ce
lor aproape 80 de tineri cc 
au în patronaj toate repara
țiile de utilaje, se mai află 

r Prin secția fruntașilor
presărat Ici colo cite un 
muncitor trecut de 40 de ani, 
care în mijlocul unei vieți 
clocotitoare și entuziaste a 
devenit animator al inițiati
velor și întrecerilor tinerești. 
Cu toții, au un singur gînd : 
reparații bune șl la timp Uti
lajelor de pe șantierele de 
construcții șl montaj aie Hu
nedoarei. Aceasta o dtvi^ 

>are-l călăuzește spre ținta 
propriu-zisă, incă din anul 

1955, cind a luat ființă secția 

tenție deosebită calității repa
rațiilor periodice.

Blumingul și laminorul de 650 
mm. sînt agregate moderne cu 
o înaltă capacitate de produc
ție. Colectivele de muncitori, in
gineri și tehnicieni care ex
ploatează cele două laminoare 
au posibilitatea ca în anul vi
itor să dubleze producția lami
norului bluming, iar la cel de 
650 mm. să realizeze o media 

(Continuare în pag. 4-a)

tineretului. Iată că datorită 
acestui fapt, prin aportul a- 
dus de brigăzile conduse de 
Oroș Vicențiu, Stănescu loan, 
mecanici la reparații grele și 
ușoare, alături de cele 
duse de lăcătușii Ilea 

con- 
VI-

l
cențlu și Herț Gheorghe 
pianul pe luna noiembrie a.c 
a fost depășit cu 19 procen 
te. De asemenea, ei au mal 
realizat în noiembrie econo
mii de 70.000 lei, provenite 
din recondiționări la diferite 
piese. Mnncitorii secției tine
retului, se străduiesc în per
manență să scurteze la fie
care utilaj timpul de repara
ție. Un exemplu concludent 
este in această direcție ter-

1 
1 
3 •> ...------- ------  — — -------  — -------------- nostru au t

l fost gazdele unor oaspeți dragi din Republica Democrată Ger- J 
L mană.
L In vizită la combinat a so sit o delegație a organizației ti- 4 

neretului liber german. Din această delegație au făcut parte •] 
( toavrășii Ervin Lorenz conducătorul delegației, Horst Hans-•] 
( pach, Gerhard Furmann, Willi Koberger și Hanelore Kwider, ț 
( membrii ai Comitetului Central. -j

Delegația s-a intîlnit cu reprezentanții tineretului din ț 
> combinatul nostru, în sala de ședințe a direcției generale, Ț 
( unde s-a desfășurat o discuție amicală cu caracter de schimb Ț 
(de experiență. La această intîlnire au fost prezenți tovarășii'] 
( Dumitru Gheorghe adjunct al secției organizatorice a C.C. a! Ț 
(U.T.M., Moga Ioachim secretar al comitetului reginoal P.M.R.,-) 
( Szabo Carol prlm-secretar al comitetului regional U. T. M.,Ț 
L Frankfurt Tiberlu, secretar al comitetului orășenesc P.M.R., 3 
L Bocănici Remus, prim-secretar al comitetului orășenesc U.T.M., 1 
l precum șl alți tovarăși. 1
l După intîlnire, delegația a făcut o vizită la secțiile O.S M. 1 
LII, furnale 5—6, cocserie, laminorul bluming, iar după masă2 
l au avut o întrevedere cu membrii biroului comitetului orășe- 2 
f nesc de partid. j
J <»./ u~/ U-J

Adunarea 
din întreprinderile și

In sala cinematografului Vic
toria din orașul Hunedoara a a- 
vut loc ieri o adunare a femei
lor din întreprinderile și insti
tuțiile orașului.

U.J

Record la bluming\
Muncitorii, inginerii și tehni • 

cienii din schimbul inginerului 
Marcu Ilie de la laminorul blu
ming au realizat în noaptea de 
12 decembrie a. c. un succes 
cu totul deosebit. Printr-o orga
nizare judicioasă a locurilor de 
muncă, alimentarea la timp eu 
lingouri; calde etc., ei au reușit 
ca în acea noapte să lamineze 
181 lingouri de oțel, în loc de 
125—135 cît laminau înainte 
vreme.

STANCIU GHEO'RGHF 
corespondent

Fruntași 
a- muncii patriotice

Cele două brigăzi de muncă 
patriotică de la sectorul A.C.R. 
al I.C.S.H., au efectuat în ulti
mul timp peste 700 ore muncă 
patriotică strîngînd 39 tone fier 
vechi și particîpînd efectiv la a- 
menajarea parcului „Corvinul” 
din orașul nostru. Datorită a- 
cestui fapt, brigăzile amintite 
se situează fruntașe, eviden- 
țiindu-se în mod deosebit ute- 
miștii : Ghiran Elvira, Velican 
Vasile, Vilt Vaier, Pop Gheor- 
ghe și alții.

minarea ni 4 zile mai devre- r 
me a macaralei „Aufbau 23 \
încredințată brigăzii Iul Oroș / 
V. și Herț Gh. Tot cu patru S 
zile a fost scurtat și terme- > 
nul de reparație pentru ma- \ 
caraua „DERRICK” de ia Că- ) 
lan. s

La această secție găsești ( 
și un colectiv închegat de \ 
inovatori — promotori ai ) 
noului — conduși de niais- ( 
trul Diaconescu Constantin 1 
In ultimele trei luni colecti- 
vul amintit, a realizat 6 Ino- > 
vații, dintre care patru au și \ 
fost aplicate. J

Frămîntarea tuturor ino- C 
vatorilor, in număr de 15, iar ' 
cei mai mulți aflîndu-se în '1 
brigada condusă de liea Vi- ( 
cențiu, a găsit soluția recon- \ 
diționării plăcilor de șenile J 
la excavatoarele Kirov. A- S 
ceasta metodă aplicată In 5 
producție a adus economii \ 
de peste 30.000 lei, )

DUMITRESCU JEAN (

■__ / / U-/ ' V—k i—J

femeilor 
instituțiile orașului

Cu acest prilej tovarășa Stan 
Constanța membră a Consiliului 
Național al Femeilor din R.P.R. 
a vorbit despre „Lucrările se
siunii f.d.i.f. de la Praga”.

b(iittdor?iR
Solii arfei indiene

In seara zilei de astăzi, pe 
scena Teatrului nou, va ti 
prezentat un spectacol extra
ordinar al ansamblului de 
dansuri „Darpana" din India, 
avînd ca solist! pe MRINA- 
LINI SARABHAI și CHAT- 
HUNNI PANICKER. Solii ar
tei din îndepărtata Indie, ța
ră care șl-a recăpătat de cu- 
rînd independența după mul
te secole de asuprire colo
nialistă, sînt așteptați cu cel 
mai mare interes de oamenii 
muncii din orașul nostru.

Consfătuire cu cititorii
in ziua de 16 decembrie a.c. 

în sala direcției generale a 
combinatului a avut loc o con
sfătuire cu cititorii ziarului 
„Munca", organ al Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R.P.R. la care au participat 
corespondenți voluntari ai zia
rului șl fruntași in producție 
din principalele secții ale com
binatului.

Pentru ziua majoratului
Cu ocazia sărbătoririi zilei 

majoratului ce va avea loc în 
orașul nostru în perioada 15- 
31 decembrie se zor ține o se
rie de conferințe cu caracter 
instructiv educativ ca : „Drep
turile și îndatoririle cetățea
nului", „Religia șt știința" etc. 
Expunerile vor avea loc în 
zilele de 18, 21 și 28 decem
brie pentru tinerii din I.C.S.H.

Pe ecrane
în zilele următoare, pe e- 

cranele cinematografelor din 
orașul nostru rulează urmă
toarele filme :

—- Cinema Victoria: 15-21 
decembrie, Pentru 100.000 
mărci, film sovietic colorat î 
22-27 decembrie, Ultima a« 
ventură a iul Don Juan, film 
maghiar.

— Clubul „Filtmon Siruu" 
(O.T.): 17-21 decembrie, Vra
ja dragostei; 21-23 decem
brie, Spionaj contra spionaj.

— Sala „Maxim Gorki11: 
15—20 decembrie „Mama vi
tregă" j 21—24 decembrie, 
SeWtrt.



„Rezervele" cercului plastic

meritate succese, 
de artă plastici 
combinatului si

Una dintre formele muncii 
artistice din orașul nostru a 
cărei activitate s-a desfășu
rat continuu, cu progrese e- 
vidente și 
este cercul 
al clubului 
derurgic.

Să-l vizităm. E liniște aici 
și cele două încăperi in care 
lucrează artiștii plastici a- 
matori ai Hunedoarei trădea
ză o dezordine, ca să i spu
nem așa, plăcută. Un șevalet, 
pinze neterminate, bustiri în 
gips nefinisate încă, palete
și pensule, vopsele, culori. 
Pereții sînt plini de tablouri 
peisaje în cărbune si acua
relă, portrete, imagini de u- 
zină și construcții. Mul:? din
tre acestea îți rețin atenția 
din prima clipă. Simți < a eșt-. 
în fața rezultatelor muncii u- 
nor talente autentice, vigu
roase, în plină formare.

In această perioadă activi
tatea pictorilor și grricieni- 
lor care formează acesa cerc 
are o țintă precisă : pregăti
rea lucrărilor în vederea pri
mei faze a Bienalei artelor 
plastice 1960. Se știe că la 
bienala din anul trecut artiș
tii plastici hunedoreni au cîș- 
tigat trei premii. Succes fru
mos, de prestigiu, ca^e obli 
gă. De aceea, acum s a por
nit la lucru temeinic și în 
mod organizat. Cifric
este următoarea : 33 do 
ticipanți la concurs 
lucrări, iar alți 22 
intr-un stadiu de pregătire 
mai puțin avansat — consti
tuie „rezerva” capabilă ori- 
cînd de surprize.

Pictorii noștri au organizat

s^uația 
par- 

și 154 
aflați

recent o expoziție la C.helar. 
și curînd vor des miile o alta-, 
la Teliuc. Sînt manifestări de; 
mare importanță. Dar semni-j 
ficativ ni se pare și faptul 
activitatea cercului olistic 
extinde în mod permanent 
uzină. Cocsarii au de pe 
cum un nucleu de amatori 
lîngă colțul roșu unde 
tivează 12 tovarăși, 
torul cercului
Emil Brandisz — se ucpla-i 
sează săptămînal i i mijlocul 
acestora dîndu-le îndrumări. 
Grupe asemănătoare se vot 
organiza la furnale, cțeiării 
etc. De asemenea se preconi-' 
zează constituirea unui cere 
de arte plastice aî 
școlii profesionale.

„Vechea” noastră 
tință, tînărul elev 
medii Coclitu Gheorjne, este 
și astăzi printre membti! cei 
mai activi și mai fecunzi aiț 
clubului. Surpriza însă ne-a< 
fost mare cînd alături de ei; 
am găsit schițînd un peisaj 
pe un alt Coclitu, Constantin,' 
fratele celui dinții și ceva' 
mai puțin vîrstnic decit aces-' 
ta — 11 ani — și sîntem in-' 
formați că în curînd ir că un 
Coclitu, vădind și el o încli
nație evidentă spre desen se 
va alinia in rînd cu ceilalți. 
Deocamdată, însă, aș! eaptă
să împlinească 5 ani... (

Tineri de tot și ei.
Dan și 
11 ani 
lucrări 
mare, 
plastic 
vite cu toată încrederea.

E. M.
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în 
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’Jjeucă
Fărcașu Gheorghe — 
fiecare — realizează 

foarte bune. Prin ur- 
„rezervele” cercului 

hunedorean pot fi pri-

Pe-o adeziune de U.T.M.
Obirșie

mi-s Mituirile aspre-n granit,
-statuile vinjoase

către străjuiesc aleile-mbobocite-n verdeață 
ale parcurilor, 

care domină piețele 
încă vibrînd de tumultul mitingului — 
statuile cu privirea de vulturi 
vislind pe apele cerului.

Tata — ca o coardă întinsă de arc — 
cu dreapta înalță un steag In pletele vintului 
steagul îi flutură rcșu pe umerii largi 
cu stingă parcă-ar da apelor drumul 
spre timpuri desțelenite, 
parcă-ar chema, spre genele ridicate ale zării 
fluui înspumate de oameni, 
iar mama, in spatele lui, 
li leagă în grabă o rană la frunte.

M-am născut
cînd in aripile nopții, înfrigurate de vuietul 

sirenei, 
degetele prelungi ale reflectoarelor 
au descoperit un avion cu zvastică — 
acest avion ar fi lăsat 
o bombă în casa care adăpostea copiii
In loc de plimbare în lebăda căruc’orului 
și sărutul soarelui prelins pe frunte, 
îmbrobodit în hainele mari ale tatei 
mama mă purta în fugă 
pe străzile cu asfaltul mușcat de bombe, 
cu stilpul felinarului 
ce-și îndoise ghioceii înspre întuneric, 
pe străzile străjuite de case 
care cereau trecătorilor cite o cîrjă 
și cărora suflul exploziilor 
le-a smuls broboada roșietică de pe frunte, 
lăslnd sub cer un cuib de rtndunele 
un cuib de rindunele sub cerul
fără nici o fluturare de batistă —
Var
cînd gura ultimului tun fumegind
a amtfțit, 
în ochii mei 
soarele a înmugurit pentru prima oară, 
și-mi spune mama

c am fost zvîrlit atunci, în semn de izbindă, 
attt de sus,
incit se credea că voi cobori cu luceferi pe 

umeri 
și cu licăr de stele în ochi;
pe buzele tatălui meu 
stăruia atunci un suris împlinit.
și mi spune mama 
c am început să rid 
odată cu dragostea care, sub castanii 

desfrunziți ai străzii, 
începe cu același sărut 
îngînat doar de vintul vagabond — 
c-am început să rid 
odată cu viața pleznită în mugurii 
de pe fiecare ram al visului, 
al visului ce-și împletea 
fuioarele albastre din nou.

Tinerețea clocotește-n mine ca un vulcan, 
ca un riu care-așteaptă rostogolirea mănoasă 

peste ogoare ; 
anii aceștia vreau să rodească 
viitoarele generații, în rodul lor vreau 

să cunosc 
aprinsul și zbuciumatul cîntec al timpului 

nostru- 
Seara, 
and alături de voi, intr-un freamăt de tint 

tineresc 
m-oi întoarce cu iz proaspăt de uleiuri în hc'ng 
și c-o spirală albastră de span 
sărită cine știe cînd, în buzunarul salopetei, 
sau stîrnind in lumina ochilor mei 
grădina stelelor zvîcnite din șuvoiul de fontă, 
și stîrnind lanul nesfîrșit al satului 
lanul peste care am ridicat cu „hei-rup* ! 
portativele stilpilor de înaltă tensiune, 
vreau să mă întlmptne mama 
cu v.n sărut cald pc frunte
și cu mîncarea aburindă-n pervazul ferestrei, 
iar tata, la fruntea căruia s au înmulțit 

ghioceii vtrstelor 
vreau să mă bată pe umăr, spunîna: 
„Stnt mindru, băiete !“

VICTOR NITA
membru al cenaclului literar „Flacăra**

Carnet
Luînd recent ființă, casa de 

cultură orășenească Hunedoara 
se află în perioada de organi - 
zare a muncii sale viitoare. Per - 
tru a transforma această insti
tuție într-un factor viu al cu' 
turalizării maselor, comitetul 
orășenesc de partid și s latul 
popular orășenesc îi acordă un 
sprijin permanent.

Intre activitățile casei de cul-

...Pe cerul plumburiu de no
iembrie norii se invirtejeau în
chipuind felurite arătări ciu
date, pentru ca numai peste 
o clipă să se destrame conti- 
nuîildu-și goana nestăpînită 
prin înalturi. Intermitențele 
ploii ce cădeau în rafale la 
bunul plac al vintul ui, făceau 
pe drumețul aflat la acel ceas 
al înserării in afara unui aco
periș, să nădăjduiască o clipă 
bă ploia — măcar ploaia — 
va conteni. Dar, pe măsură 
ce noaptea se apropia, părea 
că cerul se lasă tot mai jos, 
că ostenit caută umerii tari 
ai pămîtului.

Cerul acesta întunecat, cu. 
norii la o asvîrlitură de pia
tră, a fost tot ce a văzut la 
venirea în Hunedoara acum 
30 de ani, Elena Rejeb. Și 
mulți ani în șir avea să poarte 
țn suflet pecetea aceasta.

cultural
tură orășenești care urmează a 
fi concretizate în scurt timp șe 
numără atragerea brigăzilor ar
tistice de agitație pentru pre
zentarea de programe în sala 
mică a teatrului nou, înjgheba
rea unui taraf de muzică popu
lară și a unei echipe de dan
suri etc. Se preconizează de a- 
semenea constituirea unui an
samblu de teatru amator.

I-au luminat zilele străful
gerări de o clipă, cei trei co
pii care au venit unul după 
altul. Apoi o zi a urmat alte
ia, la fel de triste și lipsite de 
bucurie. In multele ceasuri 
grele, ișt făcea loc, ișt impunea 

Viață slmplâ
prezența mereu cu mai multă 
tărie o întrebare: Ce va fi 
mîine ?...

Ieri i se părea aidoma zilei 
pe care o trăia. Ieri însemna 
casa strimtă, lipsită de lumi
nă, a fierarului Plocai — ta
tăl ei — zgomotul fierăriei 
pe care uneori nu-1 auzea, dar 
care alteori amestecat cu ți
petele unuia din cei patru 
frați, o făcea să-și astupe u- 
rechile, să se ascundă într-un 
colț și să plîngă In vote. Ieri

Acordurile lente ale un'ii pian 
străbat in afara sălii de muzică 
din clădirea vechiului clu > „A- 
lexandru Sahia”. In jurul pia
nului, o fetiță cu coade lungi, 
blonde, studiază atentă un sol
fegiu. Ochii profesoarei sînt a- 
țintiți asupra notelor și degete • 
lor îndeminatice alb elevei, care 
deși studiază de curînd pianul, 
interpretează cu precizie cîn- 
tecul ciobănașului.

Celelalte eleve își așteaptă 
nerăbdătoare rindul. Pe fețele

însemna zilele de sapă, nesflr- 
șit de lungi, în arșița dogori
toare a soarelui. însemnau 
ceasurile, ce parcă nu mai 
treceau, de lucru la patron în 
anii de ucenicie.

Ce va fi mtine ? Răspunsul 

îl dădea necruțătoare viața. 
Feri băiatul cel mare avea ne
voie de cărți, Marioarei îi tre
buie o rochiță, Mișu mezinul 
n-are ghete... bar ție, ție Ele
na ce îți lipsește ? Ce îți tre
buie ?

Și un glas amar ii șoptea în 
auz: „Nimic, ție nu-ți trebuie 
nimic*'.

Zile, luni și ani s-au scurs 
trist, uniform și monoton. Anii 
aceia și-au Incrustat trecerea 
in oboseala ochilor, fn aspri

Mici in t e r p r
tuturora se citește emoția și 
interesul pentru muncă.

Hotărirea de a se crea în o- 
rașul nostru o secție a școlii 
de muzică din Deva, exprimă 
interesul și grija oamenilor 
muncii din orașul nostru pen
tru tinerele talente. La 1 oc
tombrie a. c. o comisie for
mată din profesori de specia
litate au selecționat dintr-un 
număr destul de mare de elevi 
cele mai talentate elemente cu- 
prinzînd copii din cursul ele-

mea mîinilor și adesea în în
tristarea dureroasă a buzelor 
ce parcă uitaseră risul, l se 
părea că viața nu-i va mai 
dărui nici o bucurie, nici o 
mulțumire. Șl anii treceau me
reu, ca un zbor neostoit de a- 
rlpi cenușii...

Pe înaltul cerului stăruie 
neîncetat trîmbe de fum pe 
care vintul, cu toane, le zdren
țuiește șl le spulberă cum 
vrea. Pină aici, in orașul nou 
se aude tind mai puternic, 
cînd mai înfundat răsuflarea 
nepotolită a uzinei. La poale 
de pădure s-a născut șl a cres
cut odată cu uzina un oraș 
nou, căruia oamenii ti zic Ora
șul Muncitoresc.

E ttnăr orașul. Tinăr ca și 
BEATRICE DAMIANOIU 

membră a cenaclului literar 
(,Flactra“ _

(Catiinmre In pag. IV.-a)

e ț i
mentar. Școala funcționează eu 
două secții : pian și vioară, fl- W 
ind patronată de sindicat^ 
C.S.H.

In cadrul secției de pian s-4 
căutat să se dea o deosebită a- 
tenție noilor metode pentru 
studiu, total deosebite de ve
chea metodă a școlii burghezei 
cind copilul era obligat să stu
dieze o serie întreâgă de me
tode diferite fără să-și poată 
însuși nici una din cauza siste
mului complicat dă expunere.

Un deosebit interes este a- 
cordat. acestor ore de către 
profesoara Viorica Rimbaș, ca
re caută să însuflețească tine
rele talente, să le stimuleze, 
formîndu-le un dezvoltat spi
rit muzical.

O serie de tinere talente s-au 
remarcat șl în cadrul secției de 
vioară, unde au fost selecțio
nați copii de muncitori, dotați 
cu simț muzical. Pînă acum au 
fost lipsiți de instrumente mu
zicale, fapt care a îngreunat oa
recum desfășurarea practică a 
orelor. Comitetul sindical C.S.H. 
a făcut o comandă de 20 de 
viori pentru elevii mici ce vor 
fi puse la dispoziție pentru 
studiu și exercițiu.

Tinerele talente din ca Irul 
celor două secții ale școlii de 
muzică muncesc cu mult elan 
pentru a se forma și a deveni 
buni muzicieni, înzestrați cu a 
bogată cultură muzeală.
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Conferința U.T.M. din I. C, S. H.
Prlntr-o știre apărută în 

numărul trecut al ziarului, 
am' informat la timp citito
rii noștri, despre lucrările 
conferinței organizației U.T.M. 
din I. C. S. H. Așa cum 
ani arătat, cu acea ocazie 
delegații care au luat cuv in
tui, au analizat cu simț • de 
răspundere munca desfășu
rată timp de un an, de către 
veehlub comitet: Atît din da
rea de seamă, cit și din dis
cuții, a reieșit că în cadrul 
I.C.S.H-, organizația revolu
ționară a tineretului munci
tor, sub directa conducere a 
comitetului de partid, a adus 
o contribuție însemnată la 
mobilizarea tineretului in ve
derea realizării in termen a 
lucrărilor ce au stat în fața 
constructorilor din această 
întreprindere. Astfel, partlci- 
pind direct la ridicarea șl 
darea în folosință a unor o- 
biectlve ca: laminorul de 
650, melanjorul, bateria IlI-a 
de cocs, distileria de gudroa- 
ne, sala de reuniuni și spec
tacole, blocuri de locuit, etc. 
din rlndul tinerilor s-au ri
dicat zeci șl sute de fruntași, 
a căror faimă a trecut de 
mult hotarele orașului și 
chiar ale regiunii noastre. 

^Printre aceștia se numără 
PDoostructorii Weber Andrei, 
Mstase Nleolae. Weber Cons
tantin, Constantin Ole, Schu-
ster Martin, Plr.tea loan. Ra
du Constantin și mulți alții

Din lucrările conferinței a

< Tovarăși
R • î n o i t i - v M 

1 din timp abonamen- 
? ful la ziarul

„Uzina noastră,,
' Abonamentele se 

Jfac prin difuzorii vo
luntari, factorii poș
tali și oficiile PTTR.

Costul unui abo
nament pe o lună 

> 1,60 lei, pe trei luni 
S 4,80 leip pe 6 luni 
j 9,60 iei? 

£

reieșit de asemenea că pla
nul de măsuri al comitetului 
U.T.M., privind o mai bună 
organizare a activității în 
producție a tinerilor din 
I.C.S.H., a fost realizat în în
tregime. Așa de pildă în acest 
an, în cadrul întreprinderii 
s-au creiat încă cinci posturi 
utemlste de control, 50 bri
găzi de muncă patriotică, ca
re au prestat peste 130.000 o- 
re muncă voluntară, colec- 
tînd o cantitate de 1500 tone 
fier vechi. Trebuie arătat eă 
tinerii din I.C.S.H. aplicînd 1- 
nițiativa tinerilor de la uzi
nele „Encel Mauriclu" au fă
cut 34 propuneri de inovații, 
dintre care 26 sînt aplicate, 
ceea ce a adus întreprinderii 
o economie de peste un mili
on lei. Printre tinerii inova
tori se numără tovarășii Bor
za Ioan, Zaharia Jean, Moro- 
zan Pomplliu, Soare Constan
tin și alții.

In ce privește Învățămîntul 
UT.M. deși pe anul 1958-1959 
s-a Încheiat cu unele lipsuri, 
din conferință a reieșit că pen
tru noul an școlar, au fost 
luate măsurile cele mal efica
ce în vederea bunei desfășu
rări a acestuia. Așa de pildă 
în momentul de față la 
I.C.S.H. funcționează 44 cer
curi în care sînt încadrați a

I
I

Mulfumesc celor care m-au crescut
Plnă la virsta âe 15 ani am fost crescut și educat de 

către părinții mei, de învățătorii și profesorii de la școala 
elementară din comuna natală Bratovoești, de pe meleagurile 
Olteniei.

După terminarea școlii elementare, dorința de a învăța 
o meserie m-a minat la Hunedoara — în vestita cetate a 
fontei și oțelului. Aici n-a trebuit să umblu mult. De în
dată după examenul de admitere, am fost primit ca elev 
la școala profesională.

Sînt mîndru de faptul cd, din anul trecut lucrez ca oțe
lar in brigada vestitului oțel ar Șerban Dumitru de la cup
torul nr. 5 al oțelăriei vechi. Datorită spiritului său de bun 
organizator și a muncii insuf lețite a tuturor oțelurilor din 
brigadă, am reușit ca de la inceputul anului și pină acum, 
să dăm peste plan 1.500 tone de oțel. Iată contribuția noa
stră la îndeplinirea planului anual al O.SM.I. cu 37 zile 
mai devreme.

Sînt mindru de meseria mea de oțelar. Însușirea a- 
cestui meșteșug atît de frumos și măreț, ar fi fost imposi
bilă fără conducerea partidu: ui nostru, care a creat tineri
lor din țara noastră toate condițiile in vederea înfăptuirii 
celor mai îndrăznețe visuri-

PKEDA VASILE 
oțelar

proape 1000 tineri construc
tori : alți 200 de tineri au 
fost încadrați în învățămîntul 
de partid, iar peste 140 de ti
neri își completează studiile 
de stat fiind încadrați în în
vățămîntul seral și fără frec
vență.

Vorbitorii au criticat insă 
și unele deficiențe ce au exis
tat in munca vechiului comi
tet UT.M. Ca o lipsă princi
pală a comitetului a fost ace
ea că ședințele sale n-au fost 
ținute cu regularitate. Acest 
lucru s-a răsfrînt asupra în
tregii munci U.T.M. din 
I.C.S.H. Astfel, au arătat vor
bitorii, comitetul n-a reușit 
întotdeauna să analizeze cele 
mai importante probleme ce 
frămîntau tineretul din între
prindere. Faptul că unele bri
găzi de producție conduse de 
tinerii Man Ioan, Năstase N. 
și altele, n-au desfășurat ac
tivitatea lor după un plan de 
muncă bine stabilit, faptul că 
învățămîntul politic a fost 
slab frecventat, că unele bri
găzi artistice în ultimul timp 
nu-șl mal trăiesc viața, se da
torase în primul rînd acestui 
lucru.

Comitetul, în prima sa șe
dință a reales ca secretar pe 
tovarășul Bogdan Alexandru 

G. ZOLD

Pe teme cetățenești | 

„MOT OC ICLISTUL"
— ...Un om de nimic măi! 

De nimic auzi ? Să nu dai doi 
bani pe el... .

— Ce vorbești frate — îl în
trerupse un altul pe cetățeanul 
revoltat „Motocicllstul”, om de 
nimica ? Păi mie îmi spui ? Un 
om pe care nu dai două pa
rale nu-și poate cumpăra mo
tocicletă. Și dacă vrei să ști 
dumnealui ii chiar fruntaș bre, 
la dozare.

— A fost ! Dar nu mai este. 
Zii mai bine codaș, sau mai po
trivit acum — chiulău. Dacă 
vrei să te convingi, hai la pro
ces să-1 vedem ce „acuze’* are.

— Ce proces ?
— Păi azi are „fruntașul de 

la dozare” proces. Hai la tribu
nal și... taci. Să nu mai spui ni
mănui că ți-e prieten.

Discuția de mai sus a avut loc 
in mașina ce cobora dinspre 
O.M. Cel doi cetățeni și incă 
cițiva au intrat in sala tribu
nalului.

In fața instanței „motoilclis- 
tul“ apărea în calitate de pirît. 
In calitate de reclamant era 
propria-i soție, femeia căreia 
doar cu cițiva ani în urmă ii 
mărturisise atita dragoste și 
despre care spunea tuturor co
legilor și prietenilor că a a- 
les-o numai din dragoste. Acum 
doi ani cînd a venit pe lume 
Ștefan își mărturisise din nou 
fericirea. In fața instanței, „mo- 
tociclistul” nu mai era omul 
de odinioară. Uitase de dra
gostea soției și iubirea lui 
Ștefan. In mintea lui stă
ruia doar motocicleta, plimbă
rile șl femeia cu care se dis
trase prin localurile Devei, fe
mela, pentru care acum ii spu
sese cert soției: „Nu te mat 
iubesc, nu-mi corespunzi, nu 
ești pentru mine”... Pentru mi
cuțul Ștefan încă nu se pro
nunțase.

Șpan Ștefan dovedise adevă
ratul său caracter, dovedise eă 
este un laș. Minciuna dragos
tei ce i-o destăinuise soției și 
fiului său apărea acum in toa
tă goliciunea ei.

— Motivul, a reieșit că nu-ți 
mai corespunde soția. Dar spu 
ne, motocicleta cu ce bani ai 
cumpărat-o ?

— Cu banii munciți de noi.
— Adică și cu ciștigul so . 

ției. (asta pentru că soția lu
crează și cîștigă un salariu des
tul de frumos).

— ... Da — a răspuns într-o 
doară Șpan.

— Dar în serviciu ce părere 
ai, cum te comporți ?

— ? !
Acuzat, Șpan Ștefan a părăsit 

sala tribunilului nemulțumit că, 
calitățile sale „deosebite" a a 
dat greș. Intenționa totuși să se 
mute, să părăsească domici
liul. Acesta a fost motivul pen
tru care într-una dm zile o ce- 
tățeancă (aceea ce-i tulburase 
liniștea familiei), se adresă șe
fului fabricii de ag’omerare 
(pentru că acolo lucrează Șpan 
ștefan) cu următoarele cuvinte :

— Sint delegată din partea u- 
nei comisii obștești. Am venit 
să mă interesez de „condițiile 
de muncă și de viață" ele to
varășului Șpan și bineînțeles 
cum putem „sprijini" pe acest 
om în viitor. Cred că nu mă 
înșel cînd apreciez „calitățile 
lui"...

— Da era un băiat... ce să 
mal spun... apreciat. Locuiește 
după cum știu, destul de bine, 
Muncea cu sîrguință și in pro
ducție. Era om harnic. De cind 
și-a luat însă motocicletă se 
plimbă tot timpul cu o femeie 
care a intervenit fără rușine 
în sufletul familiei și-l dis
truge căminul, acestuia.

Mai trebuie completat că 
toate aceste „calități” și le-a 
ciștigat Șpan Ștefan numai de 
cind a devenit motociclist. De 
atunci a Început să nîndă- 
vească. Poate că acesta este 
motivul pentru care a fost mu
tat disciplinar de la un ioc de 
muncă ia altul, că lipsește ne
motivat, (în septembrie 15 zile, 
dintre care pe ultimele trei a 
reușit să le justifice cu un 
certificat medical). E cunos
cut in secție ca un rafinat 
chiulangiu. Face pe nemulțumi 
tul că el ciștigă mai puțin de- 
cit ceilalți. Insă nu îndrăznește 
să se Întrebe „de cind toate 
acestea ?”. Pentru că răspun
sul e prea usturător și ruși
nos : „de cind și-a luat moto
cicleta".

Fruntașă în muncă și la învățătură
Printre zecile dă mii de ti

neri crescuți și educați de 
partidul nostru, se numără și 
utemlsta Pană Elisabeta de la 
secția II*a furnale a combi
natului siderurgic.

Tinără și micuță, cu fața 
lunguiață, șatenă și cu ochii 
viol, utemlsta Pană depune 
toate eforturile șl prlcepeteh 
ei pentru traducerea în viață 
a hotărlrllor partidului.

La început, atunci cînd a 
absolvit școala profesională 
din București șl a fost repar
tizată in producție la Hune
doara, t-a fost cam greu. Dar, 
colegii de muncă, cu mai mul
tă experiență, au ajutat-o să 
sh acomodeze cu gigantele 
furnale moderne și să pună în 
practică cunoștințele căpătate 
pe băncile școlii. Prin munca 
sa conștiincioasă, prin curățe
nia locului de muncă și exem
plara lui organizare, ea și-a 
eîștîfat stima șl respectul to

varășilor din jur, iar mai tir- 
ziu a fost trecută pe lista frun
tașilor în producție. De a- 
tunci, numele îl poate fl găsit, 
lună de lună, printre al celor 
mai buni șl mai harnici mun
citori furnaliști Datorită a- 
cestul fapt, cit și a modulul 
prietenos șl sincer cu care 
discută cu tovarășii el de 
muncă, utemista Pană Elisa
beta a fost aleasă de curind 
pentru a doua oară în biroul 
organizației U.T.M. pe secție.

Utemlsta Pană Elisabeta 
nu este numai o tînără frun
tașă la locul de muncă. Dor
nică de a Învăța, de a cu
noaște cît mal multe, ea s-a 
înscris printre primii la 
cursurile serale ale școlii me
dii. In urma strădaniilor de
puse pentru însușirea mate
riilor predate, a reușit să se 
situeze printre fruntașii la 
învățătură...

amariei IOAN

note hote hote
Telefonul ...

..este un mijloc modern — 
bătrin de vreo 60 de ani — 
care înlesnește legăturile în
tre oameni. Dacă simpli par
ticulari își instalează posturi 
telefonice în vederea tocmai 
a acestui scop, ce să mai zi
cem de instituții, care fără 
telefon și-ar rezolva o serie 
întreagă de probleme cu cea 
mai mare greutate.

Totuși, biblioteca centrală 
raională din orașul nostru nu 
are telefon. A avut, dar sfatul 
popular raional l-a suprimat, 
motivlnd pregnanța luptei 
pentru economii.

Credem că problema este 
greșit înțeleasă, fiindcă dacă 
prin suprimarea postului tele
fonic al bibliotecii centrale 

raionale se realizează o eco
nomie de 50 lei lunar, in 
schimb sute de cetățeni pierd 
zilnic ore întregi și bat mulți 
kilometri de drum ca să în
trebe de cărțile care ii inte
resează. In eventualitatea e- 
xistenței telefonului lucrurile 
s-ar simplifica enorm. r

Nu cred la fel și tovarășii 
din comitetul executiv raio
nal?

Lumina electrică ...
este o altă binefacere a ci

vilizației. Dar cetățenii de pe 
strada Voicu Kneazu nu se 
pot bucura de lumină, pentru 
simplul motiv că pe strada lor 
nu arde. Intlmpinările făcute 
la I.G-O. au rămas fără rezul
tat- Asupra rezultatului nu
meroaselor cereri ale cetățe

nilor plutește bezna cea mal 
adinei.

Pinâ cind?

Chioșcul de Hori ...
din Piața Libertății are do

uă defecte : nu are flori și are 
o vînzătoare. Aceasta din ur
mă se numește Popescu Eleo
nora. FHndcă trebuie să-și pe
treacă șt ea vremea intr-un 
mod sau altul — in lipsa flo
rilor pe care nu le vinde, că 
nu sînt — discută. Chioșcul 
fiind bine încălzit e o plăce
re să stai înăuntru, șt vînză- 
toarea are multe cunoștințe, 
prin urmare nu se poate pltn- 
ge că n-are ce face. Vremea 
trece ușor, în mod plăcut.

Ne gindim, insă, că nu aces
ta e rostul chioșcului de flori 
din Piața Libertății,



Declarația guvernului sovietic 
în legătură cu reînarmarea Germaniei occidentale

N. S. Hrușciov a primit o delegație 
sindicală americană

MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS anunță : Faptele din ulti
ma vreme dovedesc că guver
nul R. F. Germane folosește 
participarea sa la Uniunea Eu
ropei occidentale și la N.A.T.O. 
în scopul intensificării continue

Guvernul R. D. Germane cere să fie invitat 
să participe la discutarea tuturor problemelor 

care se referă la poporul german 
Declarația lui Otto Grotewohl

BERLIN (Agerpres). — In le
gătură cu declarația cancelaru
lui Adenauer făcută în fața 
fracțiunii UCD-UCS din Bundes- 
tagul vest-german prin care el 
refuză să participe la conferin
ța la cel mai înalt nivel între 
Est și Vest, Otto Grotewohl, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, men
ționează că' participarea națiunii 
germane la discuatrea tuturor 
problemelor care se referă la 
interesele sale, constituie un 
drept al său inalienabil.

Interesele legitime ale po
porului german, subliniază Otto 
Grotewohl în declarația sa tran
smisă de agenția ADN, vor pu
tea fi examinate fără îndoială 
abia după ce reprezentanții ce
lor două guverne germane vor 
lua parte la rezolvarea tuturor 
problemelor care se referă la 
Germania. Dacă Adenauer in
tenționează să refuze să parti
cipe la conferința la cel mai

Dezlegarea careului din nr. trecut j
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Sarcini mărefe pentru siderurgie
. (Urmare din pag. I) 

orară de cel puțin 87 tone la
minate. Acest nivel de produc
ție va corespunde- sarcinii»? 
trasate de către recenta plena
ră a partidului și el trebuie 
realizat pe seama îmbuna‘durii 
folosirii agregatelor existente. 
Deficiențele cele mai mari care 
au existat la bluming prin ex- 
; loatarea nerațională a cuptoa ■ 
relor adînci, uzarea lor jrema- 
tură, slaba întreținere a utila
jului și altele trebuie grabnic 
înlăturate. De asemeni, în ve
derea sporirii producției de la
minate se impun măsuri mult 
mai concrete pe linia îmbună
tățirii aprovizionării cu lingouri 
calde de la oțelăria nouă la o 
temperatură corespunzătoare de 
oca. 800—900 grade. Transpor
turile uzinale să-și organizeze 
în așa fel munca încît să înde
plinească această cerință.

In anul acesta secțihe de 
furnale și oțelării au funcționat 
cu indici de exploatare a agre ■ 
gatelor mult superiori celor 
realizați în anul trecut. Cu toa
te acestea există posibilități ca 
în anul 1960, producția de fon
tă și oțel să întreacă nivelul 
din acest an : în secția I-a de 

a înarmărilor, se spune într-o 
declarație adresată de guvernul 
sovietic guvernului R. F. Ger
mane. Această declarație a fost 
făcută la 14 decembire Minis
terului Afacerilor Externe al 
R.F.G. de A. M. Timoșenko, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 

înalt nivel, deși ea va discuta 
probleme care se referă la Ger-t 
mania, guvernul Republicii De
mocrate Germane va acționa în 
numele cetățenilor R. D. Ger
mane și a întregii Germanii și 
va reprezenta singur interesele 
naționale ale poporuliu nostru,

După cum se menționează în 
declarația lui O. Grotewohl, gu
vernul Republicii Democrate 
Germane cere insistent să fie 
invitat să participe la discuta
rea tuturor problemelor care se 
referă la Republica Democrată 
Germană și la poporul german.

In numele slăbirii încordării 
internaționale, al încheierii nnui 
tratat de pace cu cele două 
state germane și al lichidării si
tuației germane din Berlinul 
occidental, guvernul Republicii 
Democrate Germane va apăra 
interesele naționale ale poporu
lui german și este dispus să ia 
parte la o conferință la cel mai 
înalt nivel.

furnale cu cel puțin 5 la sută ; 
în secția Il-a cu 12 la sută, iar 
la oțelăria veche cu 4 ia sută 
și la oțelăria nouă cu 14,7 la 
sută. Există asemenea posibili
tăți deoarece, în lunile noiem
brie și decembrie la furnale și 
oțelării, prin buna organizare a 
exploatării agregatelor s-a și 
realizat nivelul producției pre
văzut pentru anul viitor. Pe 
lîngă aceasta, reiese din pla
nurile de măsuri tehnico-crgani- 
zatorice, că atit conlrcerile 
tehnico-administrative din sec
ții, cît și conducerea combina • 
tului, vor lua măsuri corespun
zătoare care să sprijine efortul 
furnaliștilor și oțelarllor îndrep
tat spre o producție din ce în 
ce mai mare. Se va pune un a: • 
cent deosehit pe îmbunătățirea 
aprovizionării agregatelor cu 
materii prime, livrarea minereu
lui de la Teliuc și Ghelar in 
mod ritmic, în cantități sufi
ciente și de bună calitate. Oțe- 
lăriile vor fi aprovizionate în 
mod satisfăcător cu fier vechi, 
materiale refractare etc. Pen
tru furnaliști constituie un a - 
jutor și faptul că minereul a- 
glomerat va avea un conținut 
mai bogat de fier, in jur de 
51—52 la sută față de 47—48 

al U.R.S.S. în R. F. Germană, 
din însărcinarea guvernului so
vietic. Guvernul federal, se 
subliniază în declarație, recurge 
la fel de fel de mijloace, pen
tru a lichida una după alta 
chiar și puținele restricții care 
fuseseră prevăzute inițial față 
de R.F.G. în acordurile de la 
Paris.

Aceste acțiuni ale guvernu
lui R. F. Germane, se sublinia
ză în declarație, nu sînt cîtușl 
de puțin în concordanță cu pro
priile sale declarații precum că 
acționează pentru o dezarmare 
generală.

Guvernul U.R.S.S. atrage a- 
tenția guvernului R. F. Ger
mane asupra răspunderii pe ca
re acesta și-o asumă în fața 
întregului său popor și a po
poarelor altor țări căufind să 
accelereze cursa înarmărilor și 
să creeze obstacole in calea li
chidării rămășițelor războiului 
provocat de militarismul ger
man.

Politica guvernului federal, 
se arată în declarație, nu oferă 
temei pentru a se presupune că 
el ar dori într-adevăr ca la a- 
propiata conferință la nivel înalt 
să se realizeze c reglementare 
pașnică a problemelor de după 
război. Altminteri guvernul fe
deral s-ar abține de la orice ac
țiuni care duc sau care pot 
duce la apariția de noi dificul
tăți de natură să impiedl >e rea
lizarea unui acord.

Ambasadorii U.R.S.S. în Ma
rea Britanie, Franța, Italia, Bel
gia, Olanda și trimisul U.R.S.S. 
in Luxemburg au făcut de ase
menea demersuri corespunză
toare pe lingă guvernele aces
tor țări atrăgindu-le atenția 
asupra consecințelor negative 
pe care le-ar putea avea pentru 
destinderea continuă a încordă
rii Internaționale și pentru li
chidarea „războiului rece” în
făptuirea in cadrul Uniunii Eu
ropei occidentale a înarmării 
accelerate a R.F.G.

la sută cît conține în acest an ; 
introducerea gazului metan 'a 
furnalul nr. 5, iar din trimes
trul II al anului viitor se va 
trece la folosirea aglomeiatului 
autofondant. Rămîne pe seama 
inginerilor și tehnicienilor fur
naliști să îmbunătățească -i m;d 
mult tehnologia de fabricare a 
fontei prin ridicarea ternperatj- 
rii aerului suflat în furnal, re 
ducerea manganului din fentă 
sub limita de pînă acum, și al
tele.

Experiența din acest ăn a 
dovedit că sporirea pr xiucției 
de fontă și calitatea acesteia 
depinde în mare măsură de în
tărirea rezistenței cocsu’uî f - 
bricat la Hunedoara Iată o ce
rință căreia trebuie să i se a- 
corde cea mai mare atenție f a 
uzina cocso-chimică s-au ‘ăcjt 
progrese simțitoare, iir in anul 
ce urmează, eforturile întregu
lui colectiv vor trebui să fie în
dreptate spre îmbunătățirea ca
lității cocsului. Aceasta depir - 
de in mare măsură de ^făpî 
nirea cu pricepere a regimului 
termic al bateriilor, de sortarea 
și dozarea corespunzătoare a 
materiei prime, de aproviziona 
rea cu materii prime de cea 
mai bună calitate.

MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS anunță : N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.RS.S., a pri
mit la 15 decembrie la Krem
lin delegația Sindicatului in
ternațional al docherilor șl 
muncitorior din antrepozite 
de pe litoralul de vest al 
S.U A. formată din Louis Gol
dblatt — secretarul trezorier 
al sindicatului (șeful delega
ției), Thomas Laurence și

Cea de-a doua conferință 
a popoarelor Africii

TUNIS (Agerpres). — In
tre 25 și 29 Ianuarie 1960 va 
avea loc la Tunis cea de-a 
doua conferință a popoare
lor Africii. Prima conferință 
a popoarelor Africii a avut 
loc la Accra în anul 1958. Ea 
a discutat o serie de proble
me vitale pentru popoarete 
africane în lupta lor pentru 
libertate și independență.

Invitațiile de participare la 
această conferință sînt trimi
se incepînd de la 14 decem
brie, tuturor organizațiilor 
politice șl sindicale din țările 
Africii.

VIAȚĂ SIMPLĂ
(Urmare din pag 2 a) 

cei care locuiesc aci. Aseme
nea celora care i-au pus pri
ma treaptă de temelie.

...Dinspre asfințit soarele po 
leiește marginile unui nor ră
tăcit cine știe cum în imensi
tatea alburie. Prin fereastra 
deschisă, străbat de afară gla-

Sporirea volumului prnl mției 
siderurgice în anul viitor nune 
sarcini mărețe în fața muncito
rilor, tehnicienilor și ingineri
lor din transporturile uzinale. 
Transporturile trebuie să-și 
desfășoare activitatea pe baza 
unor grafice minuțios întocmi
te încît să satisfacă ciri ițele 
sectoarelor productive, iir par
cul de locomotive și materiei 
rulant să fie exploatat cît mai 
rațional.

In vederea îndeplinirii sarci
nilor trasate industriei siderur
gice pe anul 1960, organizațiile 
de partid sînt chemate să des
fășoare o largă muncă politică, 
organizatorică, în rîndul munci
torilor, inginerilor și tehnicieni
lor și să asigure un control 
permanent și competent asu
pra activității sectoarelor și 
secțiilor unde-și desfășoară ac
tivitatea.

Sub îndrumarea orgm.iza 
țiilor de partid, organele sindi
cale și organizațiile U.T.M. .r?- 
buie să se ocupe îndeiproane 
de mobilizarea tuturor oameni
lor muncii, a tineretului, in ve ■ 
derea realizării în întregime a 
planului de dezvoltare a ecu- 
nomiei naționale pe anul 196u, 
prin contribuția pe care trebuie 
să o dea combinatul siderurgic 
din Hunedoara.

Michael Samoduroff.
N. S. Hrușciov șl liderii sin

dicali americani au a» ut o 
convorbire prietenească.

Reprezentanții docherilor 
americani se află în L ni Unea 
Sovietică de aproximativ 3 
săptămîni. Ei au făcut o că
lătorie prin țară, au luat cu
noștință de activitatea sindi
catelor sovietige și au v_zitat 
porturile Baku, Odesa șl Le
ningrad

Ordinea de zi a celei de x 
doua conferințe a popoare. •• 
Africii, publicată ia 14 de
cembrie, cuprinde următoare - 
puncte: Independența Aîr.^:. 
neocolonialisms, dezvoltarea 
economică și socială a Afric.:. 
unitatea Africii, (relațiile di
plomatice, comerciale, cult. - 
rale și transporturile înire ță
rile Africii), precum șl alte 
probleme care preocupă po
poarele continentului african 
care s-au ridicat la luptă ho^ 
tărîtă pentru scuturarea )■ 
gului colonial șl cucerirea in
dependenței naționale.

suri vesele de copii. Intr-una 
din sălile de clasă ale școlii 
medii, alegătorii stau de vor
bă cu deputatul lor, gospodi
na Elena Rejeb-

Femeia, pînă mai iert încă
tușată în pragul casei, vorbe? 
te. Glasul ei, ușor reținut, 
vorbește oamenilor despre o- 
rașul lor. De parcurile care vor 
crește, de pomii care vor fre
măta pe alei Vorbește de oni
xul care s-a ridicat sub ociM 
ei, nu arareori uimiți de semQ 
ți a oamenilor și a faptelor lor. 
Vorbește și privirile ti alunecă 
peste acoperișurile blocurilor, 
undeva in vfiWr. Vorbește și 
glasul are vibrații de cristal, 
iar in colțul gurii se înfiripă 
zlmbetul-

Nu uită niciodată ziua in ca
re comuniștii din cartier au 
ales-o ca secretară, ochii îi ’ju
cau in lacrimi și cum putea fi 
altfel ? Anii au fugit deodată 
înapoi și in minte i-a stăruit 
pentru o frlntută de clipă ziua 
mohorttă de noiembrie, cină 
venise pentru prima oară in 
Hunedoara. Apoi cu aceeași 
iuțeală, imagini fugare i-rru 
revenit sub pleoape. Vertigi
nos imaginea celor 30 de caii 
i s-a perindat prin față, a stă
ruit o clipă, apoi s-a șters 
Ochii ii pling și rid.

...Femeia ptnă mai ieri încă
tușată tn pragul casei, vorbeș
te. Vorbește oamenilor despre 
orașul de inline, in vreme ce 
prin fereastra deschisă răzbat 
de afară glasurile vesele de 
copii.

Elena Rejeb are 52 de ani ? 
Poate Dar numai acum a în
vățat să rldd. și vrea ca toți 
copiii să știe să rldă. Vrea cc 
toți oamenii să nu uite vreo 
dată să rîdă.
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