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Spor in muncă Conferinței orășenești P.M.R. Hunetfonra!
_________________________________________ ' ---------------------------------------------- -------------------------------- —

proletari din toate tarile uniți-va; IMPERATIVUL VREMII ...
in scopul cunoașterii rezul

tatelor obținute de colectivul 
de muncă al întreprinderii de 
construcții siderurgice Hune
doara precum și a sarcinilor 
mari ce stau in fața construc
torilor în anul 1960, am solici
tat tovarășului arhitect Co
gan Alexandru, director gene
ral al I.C.S.H,, să ne răspundă 
la cîteva întrebări,
ÎNTREB ARH : Pii ce realizări 
încheie constructorii anul 
1959 ?

P.M.R, din 3^—5 decembrie. 
I.C.S.H.-ului îi revin sarcini 
mărețe prin creșterea planu
lui de producție pe anul 1969 
cu peste 80 la sută față de 
anul 1959, conducerea tehnico- 
administrativă a întreprinde
rii studiază introducerea teh
nicii noi în toată gama lucră
rilor de construcții — montaj, 
aplicarea pe seară largă a 
mecanizării mici și mijlocii la 
executarea construcțiilor,
ganizarea. întrecerii socialiste 
la un nivel mai ridicat etc.

Aplicarea a- 
cestor măsuri 
la un volum a- 
proape dublu de

lucrări, reclamă printre altele 
mărirea parcului de utilaje 
și reîmprospătarea numărului 
de mașini de tonaj mare și 
mijlociu cit și a celor de to
naj redus, amenajarea la 
Strei — Călan a unei balasti-

or-:

SPRE
Sunbătă și duminică se va 

desfășura in sala cinematogra- 
'■’fului ,,Victoria" din localitate 

cenferința Comitetului orășe
nesc de partid Hunedoara Cu 
acest prilej delegații organiza
țiilor de partid din orașul nos
tru'vor analiza activitatea co
mitetului orășenesc de partid 
pe timp de un an, in lumina 
sarcinilor trasate de conducerea 
partidului nostru, de conferin
ța orășenească de partid din 
anul trecut.

Conferința de partid are o 
^deosebită importanță in viața 
^pplitico-economică și social cul

turală a orașului nostru, in- 
trucit reprezentanții comuniș
tilor la conferință vor putea 
face bilanțul succeselor obți
nute de către comitetul oră
șenesc de partid de la alegeri 
și pină in prezent, venind cu 
propuneri pentru îmbunătăți
rea muncii politice de viitor.

După un an de muncă rodni- 
eă comitetul orășenesc de par
tid va raporta conferinței, că 
principalele sarcini trasate de 
partid, au fost îndeplinite cu 
succes. A crescut mult rolul 
«te conducător politic al orga
nizațiilor de partid la locurile 
de producție, s-au întărit rin
gurile organizațiilor de partid 
prin primirea în rindurile lor 

|a celor mai buni muncitori 
reare lucrează direct în proce
sul de producție și s-a îmbu
nătățit în mod considerabil 
munca politică de masă desfă
șurată în rîndul siderurgiștilor 
constructorilor și a tuturor oa
menilor muncii din oraș. Acea-

NOI IZBINZI
sta a făcut ca uncie din prin 
cipalele întreprinderi din Hu
nedoara să-și îndeplinească 
înainte de termen sarcinile 
de producție pe anul 1959.

In darea de seamă care va 
fi prezentată conferinței orașe 
nești de partid, sînt cuprinse 
cifre și fapte care vor oglindi 
in mod convingător preocupă
rile comitetului orășenesc de. 
partid în munca sa de condu 
cător politic al orașului nostru.

Darea de seamă însă nu va 
putea cuprinde in mod amă
nunțit toate aspectele muncii 
de partid de la locurile da 
muncă. Tocmai de aceea în 
cadrul dezbaterii conferinței, 
delegații trebuie să arate, în 
discuțiile lor, problemele vie
ții interne de partid din orga
nizațiile de bază din care fac 
parte, felul cum au muncit co
muniștii și cum au mobilizat 
oamenii muncii la îndeplinirea 
pianului de producție. De ase
menea. va trebui scoasă în e- 
vidență munca organizațiilor 
de partid pentru întărirea rin- 
durilor partidului pentru ridi
carea continuă a nivelului 
muncii de partid.

Este de recomandat ca dele
gații la conferință să arate 
metodele de muncă ale unor 
birouri ale organizațiilor de 
bază mai ales în ceea ce pri
vește educarea membrilor și 
candidaților de partid, buna 
desfășurare a învățămîntului 
de partid și U.T.M., cum au 
folosit activul fără de partid, 
cum au îndrumat întrecerea 
socialistă etc.

In cadrul dezbaterilor va 
trebui acordată o deosebită a- 
tenție muncii de propagandă 
și agitație, felului cum au 
muncit agitatorii împotriva 
risipei de materiale, pentru 
întărirea disciplinei socialiste 
a muncii și cum este folosită 
agitația vizuală și de la om 
la om.
Delegații care vor lua cuvîn- 

tul pe marginea dării de sea
mă, nu trebuie să scape din 
vedere lipsiirile ce mai exis
tă în munca de partid în dife
rite domenii de activitate și să 
facă în această direcție propu
neri menite să ducă la îmbu
nătățirea muncii politice și e- 
conomice.

De asemenea, este bine să se 
vorbească și să se aprecieze 
activitatea comitetului orășe
nesc de partid în ce privește 
rezolvarea sezisărilor și nevoi
lor oamenilor muncii din Hu
nedoara, îndrumarea comite
tului executiv al sfatului popu 
Iar orășenesc pentru îndeplini
rea cu succes a sarcinilor tra
sate de partid. Ținînd cont de 
aceste cîteva recomandări, de
legații la conferința orășenea
scă de partid vor putea să a- 
ducă un deosebit aport noului 
comitet ce va fi ales în des
fășurarea activității viitoare, 
pentru ridicarea întregii munci 
de partid la nivelul sarcinilor 
trasate de plenara C.C. al 
P.M.R. din decembrie 1959.

Spor la muncă lucrărilor 
conferinței orășenești de 
partid! J

L
Victorie — 1 ianua

rie 1960 ! Data acea
sta este trăită și săr
bătorită cu o săptămâ
nă înainte, dar -a- 
colo, alături de lava 
incandescentă, acolo 
răsuflarea furnalelor 
a ținut locul muzicii 
melodioase. Sărbăto
riții victorioși ? De 
iuta aceasta sînt jur
naliștii secției I-a a 
combinatului. Mulți și 
toți tineri, cu excep
ția unora, cu timplele 
albe ce le trădează 
zecile de primăveri. 
Comunistului Cindea 
Iosif, vestitul prim-to- 
pitor decorat cu Ordi
nul Muncii clasa III- 
a i-au albit timplele, 
dar nu se lasă în ur
mă, este alături de cei
lalți tineri tot atît de 
inimos și harnic cum

este Mîtcă Ilie, Mano- 
lache Teodor ori Chi- 
roșca loan.

Cei care 
semnalul 
sînt muncitorii 
schimbul condus 
tovarășul inginer 
orghioni Nicolae, 
maiștrii Raț Andrei la

dăduseră 
festivității 

din 
de 

Ghe 
cu

• • •

criind pe grafic încă. 
70 tone peste plan, 
schimbul lor a marcat 
victoria realizării cu 
opt zile mai devreme 
a sarcinilor de pro
ducție ce-i revenea 
secției I-a furnale pe 
anul 1959. Trebuie 
spus aci, că meritul

VICTORIE

descărcare, Păpușoi 
Ioan și Șiret eanu Con 
stantin de pe terenul 
de sus. In schimbul a- 
cesta lucrează topito
rii Iacob loan, Culda 
Avram. Mihăilă loan, 
Dobre Vasile, cauperi- 
stul Farkaș Alexan
dru. încărcătorul Pos 
tolache Ioan și alții.

Ieri dimineață, îns-

de 
acestui an a 

cu 18 la su
rie cea reali- 
1958. Din lu-

este cu atît mai mare 
cu cit producția 
fontă a 
crescut 
tă față 
zată în
na noiembrie jurnaliș
tii secției l-a reușesc 
să obțină indici de 
utilizare a celor patru 
jurnale, aproape con-

RASPUNS : Colectivul de con
structori al

I.C.S.H., îndru
mat permanent 
de comitetul de
partid și ajutat de comi
tetul de întreprindere, și-a 
organizat în așa manieră acti
vitatea de construcții-montaj, 
incit aCum la sfîrșit de an 
poate raporta cu mindrie par
tidului și guvernului de rea
lizarea planului de stat la 
toți indicii, inregistrînd și o 
depășire a reducerii prețului 
de cost, față de sarcina plani
ficată, de 5.394 000 lei. Fizic, 
aceste realizări sînt concreti
zate prin predarea în exploa 
tare combinatului siderurgic, u- 
zinei Victoria Călan, între
prinderii miniere Teliuc etc. 
a peste 60 de obiective indus
triale și social-cuiturale d’.n 
care amintim cîteva mai im ■ 
portante : laminorul de 650 
mm. din cadrul complexului 
de laminoare Peșiiș, bateri:. 
de cocs nr 3, care la i febru
arie 1960 va intra efectiv în 
exploatare, melanjorul de 600 
tone al noii oțelării Martin, 
magazia centrală; noul club din 
O.M. ; peste 250 de apartamen
te la Hunedoara; furnalul nr. 
1 și bateria I-a de semicocs 
la uzinele Victoria Călan 
altele.

(Continuare în pag. III-a)
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Conferința orășenească 
P.M.R.

Prezentăm mai jos cîțiva din 
delegații la conferința orășe
nească de partid.

De sus în jos : Mărculescu 
Nicolae — C.S.H. banda de 
turnare, Furtună Gheorghe — 
pr'im-topitor oțelaria electri
că, Butulescu Gavrilă — co-- 
serie, Malancea Teodor — 
montor I.C.S.H.

ÎNTREBARE ; Care sînt 
ocupările conducerii tetcu 
administrative a I.C.S.H. 
ceea ce privește pregătirile 
vederea aplicării în prad 
a prevederilor plenarei C C 
P.M.R, din 3- 5 decemb 
1959 ?

RASPUNS : Intrucît 
directivele plenarei C.C.

■ 1 
stanți cu cei planifi
cați pentru producția 
anului viitor.

Dovedind mai multă 
exigență în respecta
rea rețetei de încăr
care și în conducerea 
procesului tehnologic 
al furnalelor, colecti
vul acestei secții a 
reușit ca în perioada 
1—23 decembrie să 

îmbunătățească indicii 
de exploatare pe me
tru cub de volum util 
in medie cu 15 la su
tă. Creșterea cantită
ții de fontă este de 
altfel chezășia care a 
asigurat posibilitatea 
jurnaliștilor secției I- 
a să raporteze ieri 
dimineață îndeplinirea 
în întregime a sarcini 
lor la producția de 
fontă pe 1959. De a-

tund și pină azi ei au 
produs aproape 
tone de fontă in 
tul anului viitor.

Cu acest prilej 
dimineață pe platfor
ma de descărcare a 
furnalelor și pe tere
nul de sus, tovarășii 
Bacnev Iordan, secre
tarul comitetului de 
partid, Cătană Nico- 
lae, director general al 
combinatului și Roșea 
Anton, secretarul co
mitetului U.T.M au 
felicitat călduros pe 
jurnaliști pentru fap
ta lor patriotică, do- 
rlndu-le noi succese 
în munca de viitor. 
Tovarășul inginer C. 
Constantinescu a ex
primat convingerea și 
hotărîrea unanimă a 
jurnaliștilor că 
muncii mai bine 
anul ce vine.

I. GARAIACU

500 
con-



urmInd Îndemnul partidului

co-

co- 
re-

ac.

Cocs mult 
și de calitate

știind că, cocsul metalurgic 
constituie una din principale
le materii prime în procesul 
de fabricare a fontei, redacția 
ziarului nostru a adresat tova
rășului inginer Gherghel Cor
nel, șeful secției cocsificare a 
uzinei coeso-chimice, următoa
rele întrebări :

ÎNTREBARE : Cocsarii hu- 
nedoreni s-au făcut cunoscuți 
in întreaga țară cu rezultate
le obținute în producția de 
cocs metalurgic. Vă rugăm să 
ne spuneți ce sarcini sporite 
stau in anul mii or in fața 
lecltvulul dumneavoastră ?

RĂSPUNS ; In acest- an 
lectivul nostru a obținut 
zultate pe care Ia Începutul a- 
nului nici noi n-am crezut- că 
te vom putea atinge. Acestea 
sînt rezultatul muncii pline 
de abnegație și ele înalt patri
otism dovedit de colectivul 
nostru, mobilizat de organiza
ția de partid a secției.

Pînă la 20 decembrie 
noi am realizat peste planul 
anual 53.376 tone cocs meta
lurgic și contăm pînă Ia 31 
decembrie pe încă 12.000 tone.

Ținind cont de indicațiile 
plenarei C.C al P.M.R, din 
3—5 decembrie 19-5S, produc
ția de cccs metalurgic la coc 
seria din Hunedoara va creș
te in anul viitor cu 41,85 la 
sută față de cea realizată a 
nul acesta- In adunarea gene
rală de partid lărgită în caro 
noi am dezbătut cifrele planu 
Iui pe anul I960, comuniștii 
Bota Roman. Zamfir Constan - 
tin, mecanici pe mașinile de 
șarjare, inginerul Pavel Gheor
ghe, ușierul Cozma Zacheu și 
alții și-au exprimat hotărirea 
fermă de a clopune toate e- 
forturile și capacitatea ior ca. 
pianul prevăzut pentru anul 
viitor să fie realizat și chiar 
depășit.

ÎNTREBARE : Ce rnăsv i ați 
. preconizat pentru îndeplinirea 

ritmică a sarcinilor dc plan in 
anul vi d or pentru asigura
rea calității cocsului care si 
satisfacă cerințele jurnaliști- 
lor?

îîAȘPȚNS ; De fapt realiza
rea ritmică a planului la pro
ducția de cocs prevăzută pen
tru ânul i960 este condițio
nată de aprovizionarea .Ia 
timp și în bune condițiuni cu 
materiile primo și n ai ales cu 
cărbuni amelioranți și degre- 
sanți. Important de asemenea, 
pentru realizarea ritmică a 
planului este șl modul în care 
va satisface nevoile noastre a- 

*

In foto : aspect de la preda
rea unei lecții.

tît cantitativ cit și calitativ 
semi-cocseria din Călan.

Planul nostru <ie măsuri teh- 
nico-organizatorice cuprinde 
peste 70 de obiective. Ritmici 
tatea îndeplinirii planului se 
oglindește in graficul de lucru 
stabilit de 58 piloți pe baterie 
și zi calendaristică. Pentru ob
ținerea în anul viitor a unui 
cocs de ci-Ulate corespunză
toare. în planul de măsuri 
tehnlco-organizatoriee s-au 
stabilit exact parametrii de 
lucru care vorJ f-î controlați șl 
respectați cu mai multă exi
gență. Totodată s-a preconizat 
rețeta de lucru in care ames 
tecul de cărbuni din Valea Jî 
ului nu va conține mai mult 
de maxim 15 la sută cărbune 
de Vulcan, semicocsul nu va de
păși 16 la sută materii volati
le, iar cărbunii amelioranți și 
degresanți vor intra în proper 
țîe de aproximativ 30 la Sută.

Vom muncii 
cu forfe sporite 
In urma plenarei C.C. al 

PM.R, din .’ 5 decembrie a, 
c. colectivului nostru de mun
citori, tehnicieni și ingineri 
din cadrul grupului 2 cons
trucții I.C.SH,. ii revin sar
cini deosebit de importante in 
ceea ce privește intrarea în 
funcție, la 23 Avgust iSSff. a 
primului cuptor Siemens Mar
tin de 4',0 țcne.

Această Lucrare de importau' 
ță republ’.rbnă <■. obligat de pe 
acum colecttvul nostru să se 
angajeze in muncă cu toate 
forțele sale și râ ia o serie dc 
măsuri tehnico-organizatorice, 
pentru terminarea mal înainte 
a lucrării ir de construcții ce 
ne aparțin (turnări de betoa
ne, zidărie, săpături etc.) Da
torii u. acesta.! fapt noi, grUpui 
doi construcții, care avem cea 
mai mare pondere in lucrări, 
prin eforturile comune ce le 
vom depune rom termina p hă 
la 10 august i960 toate lucră
rile ce ne revin, puțind astfel 
deschide front de lucru sec
toarelor de montaj, instalații 
și electro-le'nnic. conform gră 
itelor de producție.

Întregul colectiv de muncă 
ce formează grupul 2 cons
trucții. IC.S.H. își asumă răs
punderea că terminarea cons
trucției. coșului de lum nr. 4 
ți căptușirea .?/• închiderea 
halei pe traveea nr. 4 cu toa
te 
lor 
lui 
lor 
de 
înainte de termen 
spre recepționate be.ieficiaru-

anexele, înzidii-, a canale- 
de fum aferente cuptoru- 
și men, ai ea turn,or linii- 
tehnologice C.F., vor fi 

bună calitate și cu mult 
predate

Pătrunși de importantele 
sarcini ce ne revin, de a cons
trui mai repede, mai bine și 
mai. ieftin, contribuind prin a- 
ceasta la întărirea economiei 
naționale, colectivul nostru de 
muncă sub îndrumarea orga
nizației de partid și cu spriji 
nul primit din partea condu
cerii int-eprinderii, se angajea 
ză să-și transforme cuvîntul 
in fapte, ca la 23 
I960, primele tone 
Martin. 3ă curgă pe 
tarului nr. 4.

— îng. Rădvan

August 
de oțel 

rina cup-

ștefan

Orașul nostru mereu mai frumos
Prin grija și strădaniile Co

mitetului executiv j l sfatului 
popular orășenesc Hunedoara 
devine pe "i ce trece un oraș 
lot mai frumos și mai curat. 
Oricine străbate astăzi orașul 
veclii, O M.-ul și cartierul de 
locuințe individuale, nu poate 
să nu remarce minunatele re 
alizări .e au fost înfăptuite în 
anii din u ■ -1

Pentru

e

îmbunătățirea 
asistenței medical

In scopul îmbunătățirii asis
tenței medicale acordată oa
menilor muncii din orașul nos
tru și familiilor lor, conduce
rea Policlinicii orașului Hu
nedoara a adoptat un nou pro
gram de activitate pentru cir
cumscripțiile sanitare. Con
form acestui program — spre 
deosebire de pînă aici — orele 
de consultație au fost extinse 
și în anumite după- amiezi.

Iată noul program al cir
cumscripțiilor sanitare :
CIRCUMSCRIPȚIA I — II — 111

Luni, miercuri, vineri consul 
tații 15—19 : teren 13—15- 
Marți, joi, simbătă consultații 
8—12 teren 12—14.

CIRCUMSCRIPȚIA IV :
Luni, miercuri, vineri consul

tații 8—12; teren 12—14. 
Marți, joi, simbătă consultații 
15—19 : teren 13-15-

Pentru zilele cind consulta
țiile se fac după masă, bol
navii grav care necesită să fie 
văzuți de medic la domiciliu, 
se anunță la policlinica trus
tului, telefon 2233. Numerele 
de telefon ale circumscripții
lor sanitare din orașul nostru 
sînt: Circumscripția I — 2049, 
circumscripția II — 2225, circum 
SCripția III -- 2228 și circum
scripția IV — 2111.

* Anul acesta, au fost mobi
lizate la diferite munci patri
otice din orașul nostru, peste 
27.000 femei muncitoare și gos 
podine, efectuînd 81 000 ore 
muncă. realizind aproape 
200.000 lei economii-

* In suburbiile orașului Hu
nedoara, există 56 cercuri de 
citit, care își desfășoară acti
vitatea în bune condițiuni. De 
pildă în suburbia Zlaști, la

Multe însă din aceste reali
zări au prins viață mai ales 
în cursul acestui aca urmare 
a perseverenței cu care Comi
tetul executiv al sfatului popu 
iar orășenesc a luptat pen
tru aplicarea în practică a 
sarcinilor prevăzute în Hoțări- 
rile conferinței orășenești de 
partid din anul piecedent.

In cursul acestui an au fost 
construite și asfaltate str. Nî- 
colae Bălcescu și zona de de
pozitare din Piața de alimen
te, iar de curind s-a terminat 
refacerea pavajului de pe 
străzile Popa Șapcă, Ecaterina 
Vargă și Elisabeta Mărginea- 
nu. Totodată, drumul din sub
urbia Răcăștie a fost pietru
it pe o distanță de 420 metri 
liniari, in vreme ce drumurile 
din Buituri și Ceangăi (str. 
Alexandru Petofi) se găsesc în 
curs de amenajare.

Pentru continua înfrumuse
țare a orașului nostru, în par
curile existente și pe diferite 
străzi s-au plantat de curind 
730 pomi ornamentali, 1000 
trandafiri și 5000 buc. bulbi 
de lalele. S-au amenajat de a- 
semenea 4.215 metri pătrați 
zone verzi și s-a împrejmuit cu

Planul de producție în discuția 
maselor

La furnale
Topitorii, încărcătorii șl in

ginerii din secția Il-a furnale 
s-au adunat mai zilele trecute 
in cadrul unei ședințe lărgite 
de partid, unde au dezbătut 
sarcinile de producție ce le re
vin pe anul i„„d. Cu acest 
Prilej, printr-un referat pre
zentat de biroul organizației de 
bază, s-a arătat aportul între
gului colectiv din secție depus 
in anul 1959.

In urma defalcării planului 
pe trimestre, luni și schim
buri, a reieșit că pentru înde
plinirea noilor sarcini trebuie 
ca indicele de utilizare a agre 
gatelor să crească de la 0.72Î 

0,931 tone fontă pe metru 

in vederea ridicării nivelului 
profesional și de cultură gene
rală un grup de ingineri de Ia 
secția l-a O.S.M. a pornit ini
țiativa a se ține in fiecare 
săptamină cursuri în care să 
predea lecții despre procesul 
de producție, lecții de chimie, 
fizică, istorie și altele.

cercul de eitit se predau lecții 
cu-caracter profesional despre 
croitorie, unde 20 de femei 
participă in mod activ

* In orașul nostru există 21 
biblioteci de casă ; în OM., 
O.T., Chizid, blocuri, str. Timo- 
tei Ciparu etc. înzestrate cu 
diferite cărți de cultură ge
nerală, satisfăcînd cerințele 
cititorilor din cartiere 

gard fostul bloc al cocsarî
Acestea sînt doar o păru 

din frumoasele realizări d-3b<- 
ndite în anul 1959 Alături te- 
să de multe altoie, ele ret le: 
tă în chip viu modul in care 
Comitetul executiv al statuia 
popular orășenesc s-a străduit 
să pună in aplicare sarcinile 
pe care conferința orășeneasca 
de partid din anul trecut i 
le-a trasat.

$

Tovarăși
Re în o i f i-v ă 

din timp abonamen
tul la ziarul

„Uzina noastră,, 1
Abonamentele se 

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

Costul unui 
nament pe o
1.60 lei, pe trei 
4,80 lei, pe 6
9.60 lei.

abo- 
lună 
luni 
luni

cub volum util de furnal 
care este o sarcină realizabilă. 
La discuții au luai pane n^ 
meroșl prim topitori print^ 
care Cazan Ștefan, Cios Ludo
vic, Comșa Alexandru, care au 
vorbit despre munca ce trebuie 
depusă- Cele trei schimburi 
de producție, și-au luat angaja 
mentul de a da 3 000 tone 
fontă, peste planul anului 
I960.

La I.C.S.H
Participanții la ședința ple

narei lărgite a comitetului de 
partid I.C.SH, au luat cunoș
tință intr-un cadru festiv des
pre sarcinile mărețe ce stau in 
fața colectivului de muncă 
I.CSH, pe anul i960. La dis
cuții vorbitorii au relatat po
sibilitățile de realizare a noi
lor sarcini, luind a gajamenie 
concrete în vederea terminării 
unor obiective de mare Însem
nătate, făclnd propuneri mul
tilaterale pentru îmbunătăți
rea muncii politice și tehnico- 
administrative

La ședința plenarei lărgite 
a comitetului de partid IC.S,H 
nu participat tova -ășii Frank
furt Tiberiu secretar cu pro
blemele de propagandă și agi
tație al comitetului orășenes* 
P.M.R-, Cornea Gheorghe din 
partea comisiei economice a 
comitetului regional PM.R, și 
tovarășul Trandafir Tănase vi
cepreședinte al Consiliului 
sindical regional care au făcut 
recomandări prețioase pentru 
munca de viitor.



D î n ▼ i a t a organizațiilor U. T. M.

Conferința comitetului U. T. M, din C. S. H.
OAMENI

O E
Zilele trecute s-'ju de^fășu* 

rat lucrările conferinței comi
tetului U.T.M. din combinatul 
siderurgic Hunedoara.

La conferință au participat 
tovarășii Tripșa Ștefan Erou al 
Muncii Socialiste, Cătata Ni- 
colae director general al C.S H., 
Szabo Carol prim-secretar al 
comitetului regional U.T.M., 
lacob Ladislau secretar al co
mitetului orășenesc de partid., 
Bocăni ci Remus prim-so retor 
al comitetului orășenesc 
U.T.M., Bachnev Iordan secre
tar al comitetului de partid c’in 
combinat, și alți activiști de 
pratid, U.T.M. precum și nu 
meroși invitați.

Lucrările conferinței s-au 
desfășurat la un înalt nivel, 
delegații dind dovadă de ma
turitate politică în dezbaterea 
problemelor ce au stat in fa
ța comitetului privind murea 
politică cu tineretul, îndrepta
tă spre îndeplinirea și depîșirea 
planului de producție.

Atit din darea de seami cit 
și din discuții a reieșit că ti
neretul din combinat — care 
reprezintă peste SO la sută din 
numărul salariaților — a adus 
o coatnb<rt>e însemnată la 

► inului de produc
te pe. anul 1959. Astfel iLierii 

alătur. de cei virstnici in cele 
11 luni ale anului, au realizat 
peste plan 30.337 tone ''țel. 
16.126 tone fontă. 24.415 tone 
aglomerat, 34.807 tone cocs 
metalurgic, 24.838 tone lami 
nate etc. Paralel cu acestea 
ei au economisit 8.852 tone 
metal ceea ce este echivalent 
cu 6.358.993 lei, și a colectat 
peste 3.400 tone fier vechi, 
realizind în același timp econo
mii la prețul de cost in valoa
re de peste 16.800.000 lei.

La obținerea acestor succe
se, au subliniat vorbitorii, o 
contribuție însemnată au adus 
cele 151 brigăzi de producție

I Comuniștii de ia
De îndată ce tovarășul Sto

ica Gheorghe. secretar al or
ganizației de prtid O.S.M. 1, a 
aflat scopul vizitei mele — 
deși era chemat de alte tre
buri — mi-a povestit pe în
delete despre activitatea or
ganizației a comuniștilor și 
a întregului colectiv. Se ve
dea cit de colo că ii place 
icest subiect de conversație. 
Are șt motive. Rezultatele 
muncii colectivului de oțelari 
'l îndreptățesc să țină frun- 
ea sus, să vorbească despre 
de cu mtndrie, pentru că aici 
iste înglobată munca jiecă- 
ui comunist. Am discutat 
nultă vreme, despre zilele 
ițele de la începutul anului, 
lespre acțiunile crga.nlzaiiei 
le partid A venit vorba apoi 
lespre inițiativa comuniștilor 
'e a spori indicii de utilizare a 
uptoareior. munca intens i 
usă pentru crearea condiți- 
'or de a se extinde inițiativa 
2 toate cuptoarele și pe 
oate schimburile, despre fe
ll. cum biroul organizației 
e bază a luptat pentru întă
rea spiritului de răspundere 
ersonală al. fiecărui comu
te. Am făcut însfirșît — 
șa cum se obișnuiește să se 
jună — un bilanț al intre- 
n activități din anul pe care 
'clarii l-au încheiat cu suc

ale tineretului și cele 11 secții 
și sectoare patronate de tineret. 
Printre brigăzile de producție 
care s-au remarcat în mod 
deosebit se numără cele con
duse de tinerii Mihăilă loan 
de la secția I-a furnale, Mogo- 
nea Constantin, Jescu Silvestru, 
Nojogan Alexandru de la O.S.M. 
I., Orelt Paul, Tîrpescu Mihai, 
Brînzei M., Grigoroaie Dumi
tru de la oțelăria „Filimon Sîr- 
bu", Gora Cornel, Moraru Vasile 
de la uzina cocso-chimică și 
altele.

Trebuie relatat că în majori
tatea secțiilor, sectoarelor au 
fost promovate cu curaj cadre
le tinere în posturile hotărî- 
toare ale producției, și ca 
urmare rezultatele în producție 
sînt îmbucurătoare. In condu
cerea sectoarelor fruntașe din 
combinat sint numeroși ingineri 
și tehnicieni tineri ca Olah 
Dezideriu, Răileanu Valentin, 
Drămbăreanu loan, Șerban Ni- 
colae, Grigore Mihai, Rusan 
Eronim, Iștoc Ioan, Kraft 
Natan, care prin munca lor 
conștiincioasă dovedesc atașa
ment și dragoste față de pa
trie.

Stăpînirea și mînuirea agre
gatelor moderne de înaltă teh
nicitate este imposibilă fără 
oameni cu o înaltă calificare. 
Cunoscînd acest lucru, organi
zațiile U.T.M. au pus un mare 
accent pe școlarizarea tineri
lor. Astfel în ultima perioa 
dă au fost calificați în diferite 
meserii un număr de 1997 ti
neri, 39 tineri au fost încadrați 
la școala tehnică de maiștrii 
și 209 tineri la liceul seral și 
la fără frecvență. Tot in ve
derea ridicării cunoștințelor 
profesionale un număr de 2.700 
tineri au fost cuprinși în ce
le 112 cursuri de minim teh
nic.

In cuvîntul lor tovarășii Că- 

ces încă, in ziua de 25 noiem
brie.

...Rămăsesem în mină cu 
un registru. El cuprindea sur
er ile fiecărui membru și 
candidat de part'd. II resio- 
iese. Intî.nesc multe nume 
cunoscute. Notez cîteva. No
tez și sarcinile pe care le-au 
avut comuniștii din partea 
biroului organizației d: bazi

iatăle :
Comunistul Eirlea Traian, 

în calitate de organizator de 
grupă șt de prim-topitor, ta 
conduce șl va controla în
treaga activitate politico-e- 

conomică din schimbul mais
trului Lăbuneț Vaier: va răs
punde de cercul de istoria 
P.M.R in afară de munca de 
agitator-

— Cum și-a îndeplinit to
varășul Bîrlea sarcinile?

— Despre aceasta a pre
zentat, de altfel, o informare 
in fața adunării generale. Vă 
pot da procesul verbal. Con
sider insă că este inutil. Re
zultatele vorbesc de la sine. 
Faptul că schimbul maistru
lui Lăbuneț s-a situat frun
taș pe oțelărie, elaborind, in 
loc de 8.700 tone oțel peste 
plan, cit se angajase la înce
putul anului, 9-237 și, cel mal 
mare număr de șarje rapide 
— 225 — că învățămîntul po- 

tană Nicolae, Szabo Carol, Ia- 
cob Ladislau și alții au apreciat 
pozitiv aportul tineretului la 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de producție, dînd în ace
lași timp recomandări valo
roase organizațiilor U.T.M. 
pentru desfășurarea activității 
în viitor in vederea mobilizării 
tineretului la toate acțiunile în
treprinse de către comitetul 
de partid și conducerea com
binatului.

Rezultatele în producție ale 
tineretului din combinat pu
teau fi și mai mari, au arătat 
vorbitorii Stanciu Gheorghe, Iii 
sei Ioan, Filip Lazăr și alții, 
dacă comitetul U.T.M. acorda 
un ajutor mai eficace comite
telor unor organizații de bază 
U.T.M. pentru îndrumarea și 
controlarea activității. brigăzi
lor - de producție. Acest ajutor 
însă, deseori a lipsit, fapt 
ce a făcut ca unele brigăzi de 
producție de la U.C.C. depozi
tul Peștiș, Edil, montaj și re
parații,: să fie formal organiza
te, ele nedeosebindu-se Cu ni
mic de echipele obișnuite de 
producție, astfel nefiind o 
școală de educare în munca 
tinerilor. Aceste lipsuri se da- 
toresc. în mare măsură tova
rășilor Verbuncu Petru, Dinu 
Mihai activiști ai comitetului 
U.T.M. precum și tovarășilor 
Vasiloni Horea, Breazu Stelian, 
Mustață Vasile, care au avut 
sarcina să controleze și să în
drume brigăzile de producție 
ale tineretului, insă care prea 
puțin au muncit în acest scop.

Din discuții au reieșit și alte 
lipsuri manifestate de comite
tul U.T.M. în decursul activită
ții sale. Pentru lichidarea de
ficiențelor în munca cu tinere
tul, conferința a adoptat o 
hotărîre corespunzătoare. Apoi 
a fost ales un nou comitet, iar 
ca secretar tovarășul Roșea 
Anton.

G. Z0LD

O.S.M. I
litic merge bine : că se respec
tă disciplina socialistă a 

demonstrează cu pri 
sosință că tovarășul Birlea 
Traian in rezolvarea sarcini
lor ce-i reveneau a mobili
zat și pe ceilalți comuniști 
din sch<mb și împreună cu ei 
s-a preocupat ca schimbul lor 
să se mențină mereu frun
taș în întrecere.

Al doilea nume pe care l- 
am notat, c fost al comu- 
nsitului Korody Iosif, lăcă

tuș la întreținerea macarale
lor. Secretarul organizației 

de bază îi remarca in mod de
osebit activitatea valoroasă-

— înainte vreme — spunea 
tovarășul Stoica — aveam 
multe staționări accidentale 
la macarale. De aceea biroul a 
încredințat, tovarășului. Korody 
sarcina de a se preocupa de 
buna funcționare a acestora și 
de respectarea, timpului plani
ficat pentru revizii și repara
ții. Avind o bună calificare, 
tovarășul Korody a putut să 
exercite un control eficace a- 
supra tuturor reparațiilor e- 
fectuate, achitîndu-se cu 
mult simț de răspundere 
de sarcini. Calitatea, reparați
ilor s-a îmbunătățit. întreru
perile accidentale au fost re
duse la zero, iar la macaraua tir

Un tînăr din cei mulfi
’ Șirul anilor a lăsat în urmă imaginea unui copitan- 
i dru sfios, destul de plăpînd, cu o straiță în mină, ce conți- 
i nea puțină hrană și niște schi mburi învechite. <
( Așa a pornit la drum Marian ștefan, fiul unui miner des
toinic din satul Bălța. Deprinderile și iscusința băiatului l-au 
îndemnat să învețe o meserie. In toamna anului 1947 s-a în- 

^scrts la școala profesionala am Hunedoara. La început uzina 
' i s-a părut destul de mohoritâ Privirile ii rătăceau ades 
i asupra furnalelor înalte iar zgomotul ce răzbatea din hale 
1 îi dădea zvîcnituri de inimă. Dar copilului firav, cu ochii 
xsctnteietori de inteligență, o lume nouă necunoscută îi apărea, 
) In față- Elevul bun de ieri devine eminentul muncitor de 
{azi. După terminarea școlii profesionale a fost repartizat la 
1 grupul de șantiere montaj lucrind la bateria IlI-a de cocs 
Ica șef de brigadă- Drumul parcurs a fost împodobit cu suc- 
tcese. Fruntaș la început cu întreaga brigadă, decorat cu Ori 
(dinul muncii, iși continuă în permanență activitatea et\ 
\ fruntaș in producție. Timp de șase luni a deținut drapelul del 
\ ini îi etate pe întreprindere. A aplicat în producție anumitei 
{principii de organizare a locului de muncă impărțindu-Și) 
[ brigada pe puncte șl loc de muncă. In cursul lunii octom l 
brie anul curent brigada condusă de Marian Ltefan s-a} 

( evidențiat în mod deosebit ca la sfirșitul lunii 'să devine}
\brigadă fruntașă in cadrul întrecerii socialiste, primind car 
>recompensă suma de 1500 lei- Munca sa, priceperea si per ) 
xseverența au fost apreciate de către comitetul de partid.} 
J Pentru meritele sale Marian ștefan a fost primit în rtndu-} 
rrile membrilor de partid, in luna iunie a.c. (
\ Preocupat de ridicarea nivelulut politic, profesionali 
5 și intelectual urmează cu perseverență cursul fără frecven-l 
\ță al școlii medii fiind apreciat ca unul dintre cele meii 
Vbune elemente. îmbogățirea cunoștințelor a contribuit ca, 
(meseria care la început i s-a părut poate grea să-și des-, 
țchidă tainele devenindu-i pe zi ce trece mai dragă și mai 
[atrăgătoare : '

Imperativul vremii ...
(Urmare din pag- I)

ere cu instalații moderne de 
concasoare și sortare.

Din punct de vedere social- 
Pblitic și profesional se vor 
deschide cursuri de calificare 
și de ridicarea calificării pen
tru toate meseriile, ridieîndu- 
se astfel nivelul profesional, 
tehnic al muncitorilor, iar pen
tru tehnicieni și ingineri, prin 
cabinetul tehnic și ASI.T vor 
fi organizate periodic confe
rințe cu caracter științific și 
tehnic pentru a permite aces
tora însușirea noilor cuceriri 
ale tehnicii moderne.

ÎNTREBARE : Ce obiective 
principale veți ataca incepind 
din luna ianuarie ?

RĂSPUNS : Prin realizarea 
volumului mare de investiții 
pe anul 1960 se prevede prin
tre altele, construirea și pu
nerea în funcțiune a celei de 
a patra baterii de cocs ; cup
toarele 4 și 5 de la O.S.M. 
nouă ; șase cuptoare adinei 
la bluming ; prelungirea lami
norului de 800 mm ; începerea 

4 de care s-a ocupat personal, 
durata reparațiilor a fost re
dusă de la 18 ore planificate, 
la numai 2,30 ore, lucru ce a 
permis realizarea ritmică a 
sarcinilor de producție-

Despre comunistul Mihăilă 
Simi.cn, prim-topitor la cupto
rul nr. I am aflat că, în urma 
preocupărilor sale de a impri 
ma simțul răspunderii perso
nale față de întreținerea și 
exploatarea corectă a cupto
rului, pe toate schimburile, s-a 
reușit să se obțină cel mai 
înalt indice pe oțelărie — 5.30 
tone per metru pătrat de va
tră de cuptor. Numai in felul 
acesta comunistul Mihăilă Si- 
mion și cu întreaga sa briga
dă de oțelari a putut să pro
ducă de la începutul anului 

unei noi secții de furnale și .a 
laminorului de 450 mm., pre 
cum și construirea a cca. 700 
apartamente la Hunedoara. La 
Călan se vor construi și da 
în exploatare a doua bateria 
de semicocs ; turnătoria de lin- 
gotiere și se va atapa noua 
secție de turnătorie de tu
buri ; stația pilot pentru cocs 
brichetat și altele.

ÎNTREBARE : Ce rezultate 
preconizați să obțineți in ur
ma aplicării măsurilor de mai 
sus ?

RĂSPUNS: In primul rînd 
va crește productivitatea mun 
cii pe întreprindere cu peste 9 
la sută față de anul 1959, a- 
jungind în unele sectoare Ja 
o Creștere de 25—30 la sutf 
Prin aceasta vom asigura rea 
lizarea planului de producția 
la toți indicii și totodată re
ducerea prețului de cost cu ti 
la sută față de an ui acesta.

Prin aceasta constructorii 
hunedoreni răspund imperati 
vului vremurilor noastre, act 
la de a construi mai repede. 
mai bine și mai ales, mai ief
tin.

Și pină in ziua de 17 decem
brie o cantitate de 2.396 ton" 
oțel în afara sarcinilor plani 
ficate. Angajamentul inițial & 
nual, era doar de 2 000 tone.

Aceste cîteva exemple wu 
sint izolate Ele pot fi întîlnite 
la comuniști ca Lăbuneț Va
ier, Topor Loghin. Mogonee 
Constantin și in general l 
toți comuniștii de la oțelăria 
Martin nr. 1 care au insufle 
ții. prin exemplul lor personr ’ 
întregul colectiv de oțelari 
cbnducindu-l la obținerea cc 
Ier mai de seamă rezultate, 
printre care și acela că ince
pind din 25 noiembrie, la sec 
ția întiia se produce oțel în 
contul anului I960-

N. IEȘEANU

Simi.cn


DE FESTE HOTARE — DE PESTE HOTARE

Din țările
’ U-RSS-

Alimentarea cu apă 
a pustiului Kara-Kum

Peste 10 milioane hectare 
de noi pășuni vor fi alimentate 
cu apă între anii 1959 și 1965 
în Kara-Kum, unul dintre cele 
mai mari pustiuri din lume 
care ocupă aproape în între
gime teritoriul Turkmeniei.

O parte din acest pustiu nisi
pos este acoperit de păduri de 
arbuști. Frunzele și lăstarii 
arbuștilor constituie un nutreț 
bun pentru vite. Pină în pre
zent au fost valorificate apro
ximativ trei pătrimi din su
prafața de 40 milioane ha. de 
pășuni existente în Kara-Kum.

Pentru a asigura apa nece
sară vitelor se construiesc în 
pustiu, prin metode rapide, 
puțuri adinei. Anul acesta au 
fost construite aproximativ 500 
de astfel de fîritîni, ceea ce 
a permis alimentarea cu apă 
a aproximativ 2 milioane hec 
tare de noi pășuni.

Căptușirea puțurilor se face 
cu plăci prefabricate dii be
ton armat și nu cu lemn sau 
cărămidă cum se făcea înain
te. In afară de accelerarea lu
crărilor, aceasta reduce prețul 
de cost al construcțiilor și 
protejează puțurile de surpări.

De asemenea se construiesc 
bazine subterane in care apa 
de ploaie care se aduna Ia su
prafață poate fi păstrată ani 
de zile, rămînînd proaspătă și 
rece.

Se prevede ca pină în anul 
1966 să se construiască pes
te 3.000 de puțuri adinei si ba
zine subterane.

socialismului
R.P. Chineză

Succesele minerilor 
chinezi

Minerii combinatului carbo
nifer de la Huainan — cel mai 
mare din China de est — au 
îndeplinit cu 17 zile înainte de 
termen sarcinile de produc
ție pe 1959, livrînd țării peste 
13.400.000 tone cărbune, cu 64 
la sută mai mult decît în anul 
trecut.

Introducerea metodei hidra
ulice avansate a permis să se 
sporească considerabil extrac
ția de cărbune din fiecare a- 
bataj al minelor carbonifere de 
la Huainan. In cupsul primelor 
11 luni ale acestui an extrac
ția medie lunară de cărbune din 
fiecare abataj a crescut cu 27 
la sută în comparație cu peri
oada corespunzătoare a anului 
trecut.

Au realizat înainte de ter
men sarcinile de producție pe 
1959 de asemenea minerii de 
la minele carbonifere Datun.

R. D. Germană 

17.000 de berlinezi 
își construiesc locuințe 

17.000 de oameni ai muncii 
din Berlinul democrat muncesc 
astăzi la construirea unor lo
cuințe moderne. Urt'ți ia așa- 
numltele cooperați.*- de locu
ințe muncitorești ci sa ajută 
reciproc contribuind prin mun
ca lor la ridicarea locuințelor 
care le vor aparține. Aceste 
cooperative vor deveni unul 
din cele mai importante mij
loace de îndeplini ?e a planu

lui de construcție de locuințe. 
Actualmente în capitala K. D. 
Germane există 40 cooperative 
de locuințe muncit a ești. Statul 
îi ajută pe membrii cooperati
velor cu cea mai tiara parte 
din fondurile necesare și cu 
material de construcție, fn a- 
fără de munca prestată la ex- 
cavații și la cărămidarii mem
brii cooperativelor plătesc la 
instalarea in noua locuință o 
sumă pe baza căre i obțin ac
tul de proprietate. După ace
ea ei plătesc în contul costu
lui locuinței o sumă lunară 
mică care reprez’aiă de fapt 
echivalentul unei chiui obiș
nuite.

R. P; Polonă

Un mare concurs 
urbanistic

In R.P. Polonă se pregătește 
la începutul anului 1960 imul 
din cele mai mari concursuri 
urbanistice de după război. Se 
prevede participarea unui în
semnat număr de arhitecți și 
urbaniști, care vor concura 
pentru proiectarea unui, nou și 
întins cartier din Varșovia, pe 
locul numit azi Nowe Brudno. 
Noul cartier al Varșoviei se va 
desfășura pe o întindere de 
340 hectare, suprafață egală cu 
aceea a localității Nowa Huța.

R. P. Ungară

Conducta de apă 
Dunărea-Pecs

Recent s-a terminat cons
trucția conductei de apă, Du
nărea—Pecș, care este menită 
să alimenteze acest orbș cu 
apă potabilă. Această conductă 
are o deosebită importanța 

pentru dezvoltarea industriale 
a orașului Fees, aeoarece iz
voarele din Mecsek și fîntînile 
săpate la șes nu au mai putut 
satisface nevoile mult crescu 
te ale orașului în plina dez 
voltare.

Noua conductă are o lungi
me de 42 km. și este una din ■ 
tre cele mai moderne si cele 
mai lungi conducte de acest 
gen din. Europa.

Construcția conductei a cos
tat 120 milioane forinți. Ea 
este construită din țevi, avind 
o greutate totală de 6.000 tone. 
Prin această conductă sosesc 
la Pecs 125 kg. de apă în fie
care secundă. Cu ajutorul 
pompelor de la Mohacs ca va 
aproviziona cu apă termocen- 
trala de la Pecs care, în for. na 
defin’tivă va avea o capa :ita- 
te de 220.000 kW. Primul grup 
generator cu o capacitate de 
32.000 k.W. al acestei termo
centrale va intra în funcțiune 
în curînd.

Sesiunea consiliului
n.a.t.o.

PARIS (Agerpres). După 
cum relatează agenția France 
Presse, în cursul zilei de 22 
decembrie a c. a fost reluată 
la Paris sesiunea Consiliului 
N.A.T.O, In cursul singurei șe
dințe care a avut loc miniștrii 
de Externe ai celor 4 puteri 
occidentale — au adus la cu
noștință celorlalți membri, ai 
N.A.T.O. discuțiile care au x- 
vut loc in legătură ca proble
ma convocării conferinței en- 
Vest.

[ Arhipelagul Ciușan de pe - 
L coasta provinciei Cijețztar. 4 
ț este una din principalele -j 
ț baze de pescuit ale R. P.} 
(_ Chineze. După eliberarea 5 
(_ Chinei, pescarii de aci ] 
(. s-au cooperat pentru a-și ] 
[ spori veniturile. In foto : ] 
t Pescarii lucrînd la uscarea 1 
t peștelui.

Numele lui Maurice Audin
— tînăr am de știință, devenit 
victimă a călăilor colonialiști
— e înscris în cartea mar
tirilor războiului din Algeria.

-.La 11 iunie i957, Maurice 
Audin, în vîrstă de 25 de ani, 
profesor de matematici la Fa
cultatea de științe din Algeria, 
membru al Partidului Comunist 
din Algeria, a fost răpit de un 
grup de parașutiști francezi a- 
flați sub ordinele generalului 
Massu. Nu i s-au adus nici un 
fel de acuzații...

Timp de patru zile, soția lui 
Audin și cei trei copii ai săi 
n-au avut permisiunea să iasă 
din casă și nici măcar să vor
bească la telefon. La 16 iunie, 
d-na Audin a putut să dea a- 
larma. Ea s-a adresat autori
tăților polițienești, prefecturii, 
statului-major al generalului 
Massu, așa-numitei Comisii pen
tru protecția drepturilor (!) 
cetățenești, dar fără nici un 
rezultat. I s-a răspuns că nu 
se știe nimic de Maurice.

Abia Ia 22 iunie, după ne- 
•umărate rugăminți și cereri, 
uri funcționar de la cancelaria 
ministrului-rezident din Alge
ria a anunțat că Audin, chipu
rile, „se simte foarte bine“ și 
că soția Iui „va obține în cu- 
rind permisiunea să corespon
deze cu el".

La 1 iulie însă, locotenent- 

colonelul Trinquier, reprezen
tantul administrației militare, 
a comunicat oficial doamnei 
Audin că soțul ei a evadat din 
închisoare și că autoritățile 
militare nu știu unde se află...

D-na Audin n-a dat crezare 
acestei comunicări. Din nume
roase inconsecvențe și con
tradicții ale declarațiilor ofi
ciale, precum și din atitudinea 
autorităților, a înțeles că i se 
ascunde adevărul. La 4 iulie, 
ea a deschis o acțiune judicia
ră, exprimînd bănuiala că soțul 
ei a fost ucis. Așa a început 
cazul Maurice Audin.

Acest caz este relatat într-o 
broșură intitulată „Cazul Au- 
din“, apărută anul trecut la 
Paris.

De atunci au trecut peste 
doi ani. In tot acest timp Mau
rice Audin n-a dat nici un 
semn de viață. E limpede că 
versiunea „evadării** lui este 
o minciună. Este clar că el 
a fost ucis. Dar cum, de cine 
și în ce împrejurări ?

Prietenii tînărului om de ști
ință au constituit încă în 1957 
„Comitetul Maurice Audin’*, 
care și-a propus să afle ade
vărul. Prin forțele comitetu
lui și sub conducerea lui s-a 
desfășurat o amplă activitate. 
La sfîrșitul lunii noiembrie a.c. 
cazul a fost pe deplin lămu
rit. A ieșit la iveală crudul a

devăr despre crima săvîrșită 
de colonialiștii francezi.

...La 11 iunie 1957, Maurice 
Audin a fost aruncat într-o 
celulă a închisorii din El-Biar 
și supus torturilor. Călăii pa
rașutiști voiau să obțină din 
partea tioărulul om de știință 
informații despre organizația 
ilegală a Partidului Comunist 
din Algeria. Audin a fost tor-

Cazul
Maurice

Modi H
turat cu apă și curent electric. 
Medicul arab Hadjadj, care a 
fost întemnițat împreună cu 
Audin la El-Biar, scrie în de
pozițiile sale că Audin a fost 
supus, sub privirea sa, unor 
torturi monstruoase, care de
pășesc orice imaginație.

Torturile au continuat cîteva 
zile. La 21 iunie principalul 
călău al lui Audin, locotenentul 
Charbonnier, într-un acces de 
furie, s-a aruncat asupra tînă
rului om de știință și l-a su
grumat cu miinile sale, fără 
a fi reușit să smulgă din par

tea-i nici un fel de mărturi
siri...

Crima a fos comisă în pre
zența unor ofițeri superiori din 
regimentul 1 de parașutiști — 
colonelul Godard, locotenent- 
colonelul Trinquier (astăzi co
lonel) și alții. Este vorba de 
același Trinquier care cîteva 
zile mai tîrziu ia comunicat 
d-nei Audin că soțul ei a re
ușit să „evadeze”...

Asasinarea lui Audin a fost 
comunicată generalului Massu, 
care a aprobat acțiunile subor
donaților săi. Chiar la statul- 
major al acestui general s-a 
plăsmuit versiunea cu privire 
la „evadare”. Din ordinul lui 
Massu a fost pregătit și apoi 
difuzat în unități un buletin 
cu descrierea semnalmentelor 
„evadatului” Audin...

Relatarea amănunțită a cri
mei și documentele respective 
au fost publicate într-un co
municat publicat de „Comitetul 
Maurice Audin” și trimis tutu
ror ziarelor franceze la 2 de
cembrie. In aceeași zi, comu
nicatul a fost reprodus ritr-o 
ediție specială a săptămina- 
lului „France Nouveue*, iar 
apoi în numeroase alte pu
blicații.

„...Această crimă, care, ca și 
multe altele, rămîne nc-pedep- 
sită, a căpătat o importanță 
simbolică,” — scria la 4 decem
brie Jacques Fauvet, comenta

torul ziarului „Le Monde". In
tr-adevăr, cazul lui MauriA 
Audin — tînăr om de știi’WB 
care, fără a se fi făcut cu ni
mic vinovat, a devenit victima 
călăilor parașutiști — este 
pentru francezi un simbol 
al nenorocirilor pe care le-a 
adus Franței războiul din Al
geria, unul dintre cele mai 
crude războaie coloniale din 
istoria omenirii.

Numele lui Audin a devenit 
stindardul patrioțîlor care 
luptă împotriva „cangrenei răz
boiului”. In prezent, în întrea
ga Franță acționează „Comitete 
Maurice Audin”, centre ale 
luptei împotriva terorii colo
nialiștilor din Algeria, împotri
va războiului.

După apariția comunicatului 
publicat de „Comitetul Mauri
ce Audin” în legătură cu îm
prejurările în care a fost ucis 
tînărul matematician, în Fran
ța s-a pornit o nouă luptă in 
tre forțele colonialismului și 
forțele care se pronunță pen
tru pace. Elementele colonia
liste cer să fie trase la răs
pundere ziarele care au pu
blicat materialele demascatoa
re ale comitetului, sub pretext 
tul că acestea, chipurile, „in
sultă armata". De fapt, efets 
vorba de o încercare de a în
chide gura adepților încetări 
războiului.
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