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ESistâieriâ de gudron — 
o nouă unitate industrială

a Hunedoarei
Din rîndul agregatelor și 

instalațiilor siderurgice ce vor 
intra în funcțiune în anul a- 
cesta la Hunedoara, se numă
ra șl distileria de gudroane. 
Pentru a afla unele amănun
te despre această nouă unita
te, un redactor al ziarului 
nostru a rugat, pe tovarășul 
inginer Strulea Vasile din 
C.S.H., să răspundă la urmă
toarele întrebări

INTREDARE : Ce importan
ță prezintă pentru economia 
noastră națională viitoarea 
distilerie de gudroane și ce 
produse vor fi extrase aici ?

RĂSPUNS : Mal tatii socot 
că e necesar să arăt că disti
leria de gudroane care se 
construiește la Hunedoara, 
este unica instalație de acest 
fel din țara noastră, datorită 
faptului că prelucrarea gudro 
nului în scopul extragerii a- 
numltor compofcenți se face 
continuu, spre deosebire de dis 
tilerîa de gudron de la Vasiova 
— Reșița — unde prelucrarea 
se face periodic.

Prelucrarea gudroanelor, 
respectiv distilarea lor, are o 
deosebită importanță pentru 
economia noastră națională. 
Produsele ce se vor obține aici 
vor constitui materia necesa
ră industriei chimice șl far- 
maceutice, pentru obținerea a 
o serie de produse finite pe 
care țara noastră ia ora actu- 
|lă le importă.
R Gudronul este un produs de 
culoare neagră, vîscos, asemă-

puțin. și asia nw,. a a(u... 
de formă. In schimb a

Muncitorii de la atelierul mecanic al combinatului se 
mlndresc cu tinărul Maier Ioan. Sudurile ce le face a- 
cesta la diferite agregate sint de cea mai bună calitate și 
executate Intr-un timp scurt. De aceea Maier Ion este 
trecut In rîndurile fruntașilor In muncă.

nător, ca aspect exterior, cu 
păcura, m urma analizelor de 
laborator s-au determinat cir
ca 300 de componenți, dintre 
care , numai cîțiva sint intr-o 
proporție mai mare șl pot fi 
extras! pe cale industrială. 
Printre acești componenți se 
numără: naftalina circa 1.0% 
antracenul circa 2%, fenol cir
ca 0,6%, .smoală sau rezidii de 
distilare circa.; 50% (desigur 
că aceștia nu pot 11 extrași 
Sută Ia sută din gudron). Naf
talina are o largă' întrebuin
țare în industria chimică, ca 
materia primă pentru o serie 
de sinteze organice in speci
al la coloranți de anilină, fa
bricarea rășlnelor sintetice 
întrebuințate în industria e- 
lectrotehnică ca izolanți, iar in 
industria blănurilor fiind uti
lizată împotriva molilor. Din 
antracenul brut obținut prin 
distilarea gudronului șe extra
ge antracenul pur întrebuin
țat în industria coloranțllor, 
e lacurilor și tananților sin
tetici : carbozolul — la colo- 
ranți precum și ia mase plas- 
tlco. Fenolul șl homologil săi 
se utilizează pe scară largă la 
fabricarea diîerițîlor coloranți 
și în industria farmaceutică

(Continuare ta pag. IV-a)

Am intrat In. a doaia lună 
de iarnă. Dar parcă pînă a- 
cum a fost iarnă ? A fost mal 
degrabă toamnă sau piimăva-

Pe șantierul 
ră. Tot ce vrei a fest, iarnă 
însă nu. Ce e drept, a nins

încă din primele zile ale noului an, si- 
derurgiștli hunedoreni au dobîndit succese 
de seamă. Iată cîteva rezultate din secțiile 
combinatului:

* La secția I-a furnale din 
combinat, colectivul de mun
citori, tehnicieni și ingineri a 
reușit ca în primele șase zi
le din anul I960, sâ ce ițeas
că planul de producție cu 
peste 1C0 tone fontă. Un a- 
port deosebit la succesul a- 
mintit 1-hu adus echipele 
prim-furnaliștilor Hăjdățeanu 
Alexandru, Tăgîrță Stelian, 
Hrițcu Remus și Chiroșca 
loan.

Salarii sporite
In luna decembrie, oțelarll din secția D-a a combinatu

lui siderurgic din Hunedoara, au realizat cea mal mare pro
ducție de oțel din cursul anului trecut. Ei au produs pes
te sarcinile de plan 4.224 tone oțel. In general, toate succe
sele repurtate de acest harnic colectiv, au întrecut pe cele 
realizate în lunile anterioare. Drept rezultat al muncii de
puse, salariile muncitorilor au, sporit cu mult. Prim-topitorii 
Orelt Paul, Maier Augustin, Opriș Avram, Karamalis Teodor 
și alții au primit salarii pe luna decembrie între 2.200 și 
2.500 lei. Șticarii Ardeleanu C ornel, CoJța Martin, Vlalcu 
Mihai au realizat și ei un salar de peste 2.000 lei. In lis
tele de plată, întîlnim numele multor femei muncitoare 
cum ar fi macaragistele Ecaterîna Azamfiroae, Ellsabeta 
Preduț, s-au Elena Stelian, care pentru munca depusă au 
fost răsplătite cu un salar de peste 1.700 lei.

plouat. A plouat ca pri
măvara. Pe șantier s-au 
format băltoace, s-a făcut 
noroi. Decît zăpadă, ger, să 
ți se lipească mina de fier, 
mai bine așa. „Și natura ne 
favorizează", observă constru
ctorii cu satisfacție. Ei au 
pornit acum în miez de iarnă 
să dureze în continuarea ha
lei ce adăpostește cele trei 
cuptoare Martin, construite 
în ultimii ani, o hală asemă
nătoare. Poate și mai mare. 
Cele: trei cuptoare ce se vor 
construi aici, vor produce în 
aceeași unitate de timp o 
cantitate de oțel mult mai' 
mare decît toate cuptoarele 
Martin ale combinatului luate 
la un loc.

...Angajamentul constructori 
lor sună clar: „Pînă la 23 
August 1960 vom termina 
primul cuptor". Deci, nu mal 
poate fi vorba de nici un fel 
de amînare. Lucrările trebuie 
executate, . indiferent' dacă 
plouă sau ninge, dacă este 
cald sau frig. Aceasta este o> 
hotărîre unanimă a lor. Ori-
cine o pcate observa de în
dată ce face primii pași pe 
șantier.

In partea stingă a șantieru
lui se ridică semeți stîlpii

Comunistul Ga- 
vrilă Ioan este cu
noscut de munci
torii de la lamino
rul bluming ca cel 
mai priceput ma
caragiu. Iată-1 iî 
futogiMia alătu
rată surprins 
chiar în cabina 
macaralei.

* Harnicul colectiv de mun
că de la secția II-a furnale 
care în anul trecut a realizat 
aproape 30.000 tone fontă 
peste plan șl o economie la 
prețul de cost de 14.500.000 
lei, a obținut în perioada 1—• 
6 ianuarie a.c. o depășire a 
planului de producție cu pes
te 103 tone fontă. Pentru mun
ca depusă merită să fie evi
dențiate echipele lui Cios Lu

noii ofelării
metalici de pe șirul „B". Să-t 
numărăm. Sint nouă. Monta
rea lor a început în ziua de 
23 decembrie. Mat sînt de 
ridicat încă șase. In prima 
zi de lucru din acest an mem
brii echipei de lăcătuși men
tori. condusă de tov. Almă- 
jean Gheora^e an m-n-'tnț 
ce vor juce in silele următoa
re. Au stabilit ca stilpii ce au 
mal rămas pe șirul „B" să-i 
monteze cu patru zile mai re
pede. Adică pînă în ziua de 
10 ianuarie. Nu e lucru u- 
■șor să montezi un stîlp care 
cîntărește circa 33 de tone I 
Din neatenție un stîlp a fost 
montat cu cîțiva milimetri 
mai sus. A trebuit scos din 
nou și tăiat din fundație. Aici 
toate se măsoară în mili
metri și nu se admite nici o 
deviere în plus sau în minus. 
Iată de ce mentorii trebuie 
să lucreze cu multă băgare 
de seamă, și să posede un 
înalt grad de calificare.

„Totul depinde de
, Derik"

Discutam cu maistrul Tru- 
‘(escu Ioan despre evoluția lu
crărilor de montaj. Printre al
tele ne spune: „Totul depin
de de Derik". La început e- 
ram nedumeriți. Am aflat a- 
poi că este vorba de macara
ua „Derik" de 25 de tone a

dovic, Costea Nicolae și Jur- 
ca Simion.

* Prima săptămînă de lucru 
din acest an, a marcat la u- 
zina cocso-chimică o creștere 
simțitoare a indicilor de uti
lizare a cuptoarelor de cocsi
ficare. Datorită acestui fapt, 
de la 1—6 ianuarie a.c. s-a 
realizat cu aproape 500 tone 
cocs mai mult de cit sarcinile 
de plan. In fruntea Întrecerii 
socialiste se află schimburile 
conduse de tovarășii Drlmbă- 
rea^u Ioan, Ardeleana Viorel 
și Vasîu Traian.

* O muncă rodnică au des
fășurat și oțelarll de la cup
toarele electrice de 3 șl 20 
tone, unde s-au elaborat pînă 
miercuri 6 ianuarie, 188 tone 
oțel electric peste cit preve
dea planul. Succesul acesta se 
datorește în bună parte echi
pelor conduse de Bogdănescu 
Petre, Maftel loan și celorlalți 
topitorl.

cărei montare a început de 
cîteva zile. „Dacă macaraua 
va 'fi montată intr-un termen 
scurt, atunci și noi vom pu
tea monta stilpii pe șirul „C“ 
cu mult mai repede".

In legătură cu acedsta am 
discutat și cu tovarășul Dtr- 
man Alexandru, șeful echipei 
care execută lucrările de 
montaj la macaraua amintită. 

Sperăm ca în maximum 
8 zile să ridicăm macaraua 
pe șine și sîntem siguri că 
vom realiza acest lucru, pen
tru că avem în echipă oameni 
de nădejde, cu care am făcut 
față și altor lucrări mult mai 
mari.

Intr-adevăr, echipa de sub 
conducerea tov. Dirman a lu
crat și la Bluming. Ea n mon
tat macaralele „Pratzen— 
Kran“ și .,Striper" de la de
pozitul intermediar, podurile 
rulante de la Bluming și al
tele. De trei ani echipa lu
crează numai la macarale și 
poduri rulante. S a speciali 
zat. Cu siguranță că cele opt 
zile în care s-au angajat să 
termine instalarea macaralei, 
nu vor fi depășite.

Prin introducerea 
mecanizării

In anul 1960, I.C.S.H.-ul va 
trebui să execute un volum 
de lucrări cu anroape 80%

£ Jf. IEȘANU
(Continuare ta pag. IV-a)



„Din activitatea unei brigăzi artistice" HOTE HOTEN O T E
Una dintre brigăzile artis

tice de agitație ce continuă 
să-și desfășoare eu succes ac
tivitatea în orașul nostru, 
este cea a cooperativei „Drum 
nou“. De la înființarea sa in 
luna august 1955, a străbătut 
un drum luminos reușind să 
ia parte la toate manifesta
țiile culturale, locale, concur
suri, festivaluri raionale și re
gionale elasîndu-se pe locuri 
de frunte. Cu ocazia festivalu
lui raional din anul 1958 a 
fost premiat textul brigăzii cu 
premiul I, iar la festivalul 
din Hunedoara în anul 
1959 a obținut primul loc. Au 
fost făcute de asemeni o serie 
de deplasări în comunele Ghe- 
lar, Simeria Veche, Zlaști, 
Răcăștie, etc. unde au fost 
date reprezentații ce “ s-au 
bucurat mult de aprecierea 
spectatorilor. Cu ocazia împli
nirii a 15 ani de la eliberarea 
patriei, s-a închinat un fru
mos program artistic „Zilei de 
23 August11, care a fost pre
zentat de altfel și la stația de 
radio-amplificare. In prezent 
programul ce se instruiește, 
cuprinde aspecte din viața 
secțiilor cooperativei și a celor 
lalte întreprinderi locale. Sînt 
criticați fără cruțare prin cîn- 
teqe satirice cei care nu-și fac 
datoria sau vin în stare de 
ebrietate, leneșii, codașii etc. 
Un accent deosebit se pune pe 
criticarea modei, fiind unul 
dintre aspectele specifice

Nu de multă vreffie munci
torii din secția reparații elec
trice a laminorului 650 au 
terminaă confecționarea a 
două aparate de sudură elec
trică de mare amperaj, care 
pînă aci se importau. Cu cele 
două aparate amintite s-au 
adus economii combinatului 
în valoare de peste 10.000 lei.

In foto : electricienii Her
man Frldrich, Barbone loan, 
Micluță loan și Băluțoiu loan 
făcînd prima probă unuia 
din aparatele confecționate 
de ei.

muncii acestei cooperative.
Sînt atacate vehement lip

surile de la O.C.L. Alimentara, 
T.A.P.L., O.C.L., Produse indus
triale ce se referă la deservi
rea populației. Un exemplu 
concludent este luat de la 
T.A.P.L. : un cetățean așteap
tă cu orele să fie servit deoa
rece ospătarul este ocupat cu 
completarea... unui pronos
port.

Brigada n-a neglijat în re
dare nici aspectele pozitive și 
îndeosebi grija partidului pen
tru oamenii muncii care a 
creiat puternice mijloace în 
vederea ridicării nivelului in
telectual și cultural al mun
citorului ca : teatre, cinema
tografe, biblioteci etc.

Dintre elementele cele mai 
valoroase și talentate ale bri
găzii fac parte: Barbir M., 
Șerban M., Aleman M., Botea- 
nu C„ Pirtea I., Băescu I.

Actualul repertoriu al aces
tei brigăzi este bogat și variat 
reușind să distreze spectato
rul și în același timp, prin 
sezisarea deficiențelor, să aju
te la lichidarea acestora pen
tru a asigura buna desfășu
rare a procesului de producție. 
In felul acesta putem spune 
că brigada și-a atins scopul.

Atitudine urîtă
Intr-una din zilele trecute 

fiind șofer de serviciu pe 
autobusul I.G.O. cu nr. 50.822 
Dv. iată ce mi s-a Intîmplat :

M-am oprit la stația de Ia 
farmacia O.M. Călătorii se 
urcau pe rînd prin ușa din 
spate, dar iată că Ia un mo
ment dat un cetățean tînăr, 
fără să țină cont de regulile 
elementare pe care trebuie 
să le respecte fiecare călător, 
se urcă tacticos pe ușa din 
față. Văzînd acest lucru, am 
atras, atenția că urcarea este 
prin ușa din spate, la care 
mi-a răspuns :

— Ce vorbești ? Mă urc 
prin ușa care-mi convine, și 
se așeză pe una din băncile 
libere.

— Aici nu merge pe vrute 
și nevrute, am răspuns hotă- 
rit. Dumneata cobori frumu
șel și te urci prin ușa din 
spate, că altfel nu plec cu a- 
utobusul din stație.

Cu toată intervenția mea 
și a celorlalți călători, cetă
țeanul nu a vrut să se con
formeze regulilor în vigoare, 

astfel că am plecat cu inten
ția să-1 predau organelor de 
control. Cînd am ajuns însă 
la stația din piață, s-a ridi
cat deodată de pe bancă și 
cît ai clipi din ochi, era deja 
pe scară, făcîndu-ne cu mina 
parcă In ciudă șl depărtîn- 
du-se a mai avut timp să 
spună ironic :

-- Sîc, sîc... v-am dus și de 
data aceasta.

Atitudinea de dispreț și de 
desconsiderare de care a dat 
dovadă acest cetățean față 
de călători și de regulile de 
disciplină în autobus este cit 
se poate de urîtă. De aceea 
călătorii cinstiți din autobus 
au fost profund indignați față 
de comportarea sa șl unul 
dintre ei cunoscîndu-1, mi-a 
dat numele rugîndu-mă să-l 
dau la ziar, lucru pe care 
l-am și făcut prin scrisoarea de 
față. II cheamă Munteanu 
Constantin și locuiește în blo
cul nr. 11 din O.M.

Intr-adevăr urît lucru din 
partea lui 1

T. IOaN 
șofer I.G.O.

0 stradă pe cale 
de dispariție

Orașul nostru se transformă 
pe zi ce trece. Se ridică fără 
încetare noi agregate, blocuri 
de locuit, așezăminte cultura
le. Se formează noi cartiere, 
iar vechile cartiere se siste
matizează. In acest scop se 
fac săpături, canalizări, etc. 
Orașul primește un nou as
pect mai frumos, mai plăcut. 
Dar iată că ici, colo, mal sînt 
și unele neajunsuri în ce 
privește întreținerea și înfru
musețarea unor străzi și, spu-

î n prim
♦ încă de la începutul anu

lui laminatorii de la „800 
mm“. au dobîndit succese fru
moase în muncă. Numai pină 
la 4 ianuarie a.c. sarcinile de 
plan au fost depășite cu 
80.0.00 kg. țagle laminate. La 

nînd acest lucru, mă refer la 
strada Mohănescu. Drept că 
strada e neînsemnată șl cu
prinde doar cîteva case, dar 
aceasta nu înseamnă că ea 
țrebuie să fie uitată. In ulti
mii ani această stradă trecînd 
prin zeci de săpături, a pier
dut forma și aspectul pentru 
care a fost cîndva destinată. 
Din ea n-a rămas decît o 
singură cărare, unde circulă 
cu greu cetățenii din această 
parte a orașului și călătorii 
care se duc sau vin de la ga
ra de sus,

Dar și această cărare e pe 
cale de dispariție cum de alt
fel și noua stradă construită 
alături, deoarece în ultimul 
timp, aici se mtîmplă lucruri 
curioase. Din cînd în cînd, și 
aceasta destul de des, apar 
niște camioane basculante 
care se opresc și fără să se 
sinchisească, descarcă conținu
tul }or, lăsînd pe Stradă Și 
alături de ea grămezi mari de 
prafuri și reziduri de la fabri
ca de dolomită. Și grămezile 
adunate în decursul lunilor și 
inilor au format din această 
Stradă o adevărată haldă. Șt 
dacă va mai trepe un timp oa
recare și nu se vor lua mă 
surile cuvenite, strada va de
veni a doua „Bataga“ din Hu
nedoara.

Este necesar ca sfatul popu
lar să oblige conducerea fa * 
brici! de dolomită, ea în cel 
mai scurt timp posibil să ia 
astfel de măsuri, încît grăme
zile de reziduri care strică 
aspectul străzii, să dispară de 
acolo, iar acei șoferi care des
carcă basculantele la voia în- 
tîmplării, să fie trași la răs
pundere.

GREFF LUDOVIC 
corespondent voluntar

ele zile
sporirea producției de lamina
te au contribuit în egală 
măsură strădaniile celor tre| 
schimburi conduse de tovară* 
șii Păcuraru Eugen, Trifu Io
sif și Crăciun Ștefan.

MUNCA POLITICA DE MASA

creș- 
pro- 
acu-

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
ni în din 3—5 decembrie 1959 
a dezbătut și aprobat planul 
de Stat al dezvoltării econo
miei naționale pe anul 1960. 
Ceea ce caracterizează planul 
de stat pe 1960 este accentu
area ritmurilor de 
tere a producției, a 
ductivității muncii șl 
mulărilor socialiste, de ridicare 
c mtlnuă a bunăstării oameni
lor muncii.

Pentru întreprinderile orașu 
lui nostru revin sarcini de-, 
osebit de importante. Produc
ea de metal în cadrul C.S.H. 
va crește cu aproximativ 50%, 
volumul lucrărilor executate 
de către întreprinderea de 
construcții speciale Hunedoa
ra. va fi cu circa 80% mai 
marc decit in 1959. Creșteri în
semnate trebuie să înregistre
ze si celelaib întreprinderi

ri ce stau în a- 
faț< cb’mocîțțpr 
«rașul nostru

FRANKFURT TIBERIU 
secretar al comitetului 

orășenesc de partid 
Hunedoara

pentru îndeplinirea mărețelor 
obiective stabilite de planul 
de stat, cer organelor și or
ganizațiilor de partid să ridi
ce la un nivel mai înalt ac
tivitatea de conducere a eco
nomiei. „Organele și organi
zațiile de partid — a arătat 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej în 
expunerea la Plenară — tre
buie să desfășoare o largă 
muncă politică și organizato
rică în rîndul oamenilor mun
cii în vederea realizării obiec
tivelor pe anul 1960“. Aceas
tă recomandare primește o 
semnificație și mai importan
tă, dacă ținem cont că în 
urma dezbaterii sarcinilor 
de plan, oamenii muncii — 
in frunte cu comuniștii — 

tone oțel, 1T.000 tone cocs, 
iar constructorii să dea în fo
losință cuptorul nr. 4 al oțe- 
lăriei noi la 23 august, bate
ria a patra de cocs la 7 
septembrie și altele, să reali
zeze o creștere a productivi
tății muncii cu 2% peste 
prevederile planului, să asigu
re economii însemnate, astfel 
ca după fiecare bloc cu 24 
apartamente, economiile rea
lizate să echivaleze cu costul 
unui apartament. Organele șl 
organizațiile de partid din 
C.S.H și I.C.S.H. și din cele
lalte întreprinderi au acumu
lat pînă în prezent o mare 
experiență în conducerea eco
nomiei, s-au ocupat mai te
meinic de problemele econo
mice din întreprinderi. Iniția
tiva oțelarilor de a chema la 
întrecere toate sectoarele prin
cipale ale combinatului cu o- 
biective concrete ca : mărirea 
indicilor de utilizare a cuptoa
relor, reducerea prețplui de 

tății muncii șl altele, au în
suflețit pe toți muncitorii, 
tehnicienii și inginerii combi
natului, care s-au angajat 
să se întreacă cu slderurgiș- 
tiî reșițenl. Rezultatele oa
menilor muncii de la combi
nat pe ahul 1959; s-au soldat 
cu realizări frumoase, pianul 
fiind realizat la 25 decembrie, 
iar întrecerea cu reșițenli fi
ind ciștlgată. Această iniția
tivă trebuie să-și găsească 
din nou loc in activitatea sl- 
derurgiștilor, alături de pro
punerea constructorilor de a 
chema la întrecere pe cons
tructorii de la Reșița.

Cu prilejul acțiunilor de 
pînă aci, organele șl organi
zațiile de partid au scos la i- 
veală nenumărate metode e- 
ficace în miinca politică de 
masă cum sînt : consfătuirile 
cu muncitorii pe profesii, ca 
de exemplu cu oțelaril șl coc- 
saril, „Ziua Inovatorului", în 
cadrul căreia se fac expuneri 
cu privire la ultimile noutăți 
tehnice, „Joia oțelarului" un
de se discută probleme teore
tice și practice ale tehnologiei 
țfe TaWc’ațfe' <gjp'u’p‘e'ie Ihb’vato'- 

rilor conduse de cîte un orga
nizator, iar în ultima vreme 
— din inițiativa oțelarilor — 
secțiile școli înființate pe lin
gă universitățile muncitorești, 
chemate să asigure cunoștin
țele de cultură generală și 
profesională pentru stăpinlrea 
mai bine a noilor agregate — 
inițiative îmbrățișate și de 
către furnaliști, cocsari’ și în 
curs de organizare și la restul 
secțiilor importante ale com
binatului

Ca o sarcină deosebit de 
importantă a muncii politice 
de masă, este răspîndirea ex
perienței înaintate. Aceasta 
necesită studierea metodelor 
bune și luptă hotărîtă pentru 
răspîndirea lor, asigurînd ast
fel ridicarea masei de mun
citori la nivelul fruntașilor, 
ridicarea întreprinderilor ră
mase în urmă la nivelul celor 
care-și depășesc cu regulari
tate sarcinile de plan. Este 
necesar de asemeni ca inova
torii fruntași în producție să 
fie mai mult folosiți în mun
ca politică de masă.

Un rol deosebit îl are mun
ca politică in atragerea mase- 
«i muncitori, tehnicieni și 

H la îwtțwwie» sbbThlW1', -r ’
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Prima expoziție
a foto-amatorilor hunedoreni

O 
saje 
țwi

varietate de pei- 
reprezentind col
ite o rară, măies

trie naturală, prinse 
în efecte de lumină 
și umbre, reușesc să 
scoată la iveală cite
va talente reale ale 
cercului de foto ama
tori al combinatului 
siderurgic. Fotografi
ile sînt multe expuse 
cu gust pe citeva pa
nouri in sala clubului 
Alexandru Sahia. li
nul dintre tablouri 
intitulat .Așteptare" 
al lui Varga B. atra
ge imediat privirea 
spectatorului. Intr-un 
încintător apus de 
soare citeva raze răz
lețe sînt proiectare 
pe oglinda apei. O 
salcie își înclină ra
murile pînă aproape 
ae suprafața apei, o 
tînără așteaptă în- 
gin durată pe mal pri
vind cu melancolie 
ultimele raze de as
fințit. Un peisaj tot 
atît de reușit ne înfă- 
țișază o stîncă abru
ptă invadată de gru
puri mari de flori al
be. Alături un brad

își înalță semeț ceti
na înspre înălțimile 
muntelui.

„Orfanii" este inti
tulat tabloul a doi 
pui de căprioară ră
mași singuri ce sînt 
hrăniți cu biberonul. 
Este de remarcat 
naturalețea și gingă
șia, specifică de altfel 
acestui soi de anima
le, cu care își întind 
gîturile pentru a fi 
hrănite. Dar nu mai 
puțin interesant este 
peisajul 
tulburi" 
midt, ce 
ne cînd 
lăslnd să se întrevadă 
în zare un frumos pe
isaj. Tot atît de valo
roasă este „Spălarea 
rufelor pe Mureș", fo
tografie executată 
de Schmidt amin
tind o notă specifică 
a vieții ardelene. Ori
unde de-a lungul sate
lor pe valea Mureșu
lui își are valabilita
te prin aspectul real. 

„Paradisul păsărilor" 
este o reușită realiza
re a lui A. Bogdan. 
De pe malul

„Curg apele 
al lui Sch- 
trec cind li-

învolburate

rîului

CURSURI
AGROZOOTEHNICE

a- 
li- 
lui

Bran se vede în per
spectivă „Retezatul" 
împădurit cu brazi. 
Apa își face loc prin
tre bolovanii răzleți 
prin care mișună ne- 
numărați păstrăvi.

O luminozitate 
parte prezintă „In 
niștea văii" a
Mann R. Valea Cer
nii este inundată de 
lumină, doar in mar
gine un copac înfrun
zit îi dă o slabă nu
anță de umbră. O ex
cepțională poză este 
„Cascada" în care a- 
celași autor a prins 
minunat căderea apei 
de la înălțime printr- 
o vegetație bogată de 
brazi și arbuști.

„Pelicanii la odih
nă" este fotograf ] t în 
ccie ni se infățișază 
un crîmpei din viața 
acestor păsări în cli
pe de răgaz, care im
primă tabloului o 
notă calmă, senină 
de atmosferă rela
xantă. Bine prins este 
și „Vîrful Judele" so
bru, înălțîndu-se în
tunecat, fotografiat 
de către Ciocîrlia S.

Peisajul maritim 
„Pescărușul" al lui 
Marosin E. in care un 
pescăruș flutură dea
supra mării aduce o 
notă originală în ex
poziție unde abundă 
în special peisaje de 
munte". „Lacul Lia“ 
ce străjuiește în mun 
ții Retezat este redat 
cu claritate de Seve- 
rineanu E.

O deosebită înclina 
ție pentru peisaje de 
iarnă se remarcă în 
tablourile lui Varga 
B. Nuanțele variate 
ale iernii sînt excep
ționale în „Paradă de 
iarnă". Copacii întro - 
ieniți de zăpadă sînt 
o adevărată paradă a 
naturii în imensitatea 
albului imaculat. 
Splendid sînt realizați 
„'țurțurii de iarnă": 
pe citeva ramuri 
guratice de brad 
pada zăbovește cu 
sclipiri argintii 
brăcînd într-o brode
rie măiastră întregul 
decor. Dar zăpada a 
îmbrăcat în întregime 
întreaga atmosferă. 
Straturi groase aco-

sin- 
ză-

îm-

peră. munții și virtuți
le ce sînt mai întu
necate din cauza no
ianului de nori. O 
simfonie deosebită a 
iernii prinsă de obiec
tivul fotografic în 
toată amploarea, re
dă într-adevăr „Fan
tezii de iarnă“ așa 
cum și-a intitulat a- 
utorul tabloul.

Foarte mic este nu
mărul portretelor pri
ntre exponatele expo
ziției. Tinărul cerc de 
foto amatori al Com
binatului Siderurgic a 
luat ființă de abia in 
luna mai 1959. O 
muncă asiduă de lec
ții teoretice și de la
borator a fost presta
tă de către membrii 
acestui cerc care au 
reușit să expună lu
crări de o înaltă fac
tură artistică- Locuri
le ce au fost alese 
precum și realizarea 
fotografiilor fte-au 
demonstrat simțul es
tetic și pentru f mi
mes al acestor tineri 
amatori. Prima expo
ziție a acestui cerc a 
scos în evidență fap
tul că multe talente 
pot contribui prin re
alizările lor la îmbo
gățirea și dezvoltarea 
artei noastre fotogra
fice socialiste.

ZINA VESESCU
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Luna de experiență

Ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale al țărani
lor întovărășiți și al țăranilor cu gospodării individuale 
din suburbiile Hunedoarei, constituie una din preocupările 
de seamă ale secției agricole a sfatului popular orășenesc. 
In acest scop, încă din toamna trecută în suburbiile Zla- 
ști, Boj, Buituri și Răcăștie au luat ființă un număr de 4 
cercuri agrozootehnice, iar la Ceangăi și Groș sau organizat 
două cicluri de conferințe.

Pînă acum, în cadrul acestor cursuri și cicluri la care 
sînt înscriși peste 120 de țărani muncitori întovărășiți șl 
100 țărani muncitori cu gospodării individuale, au fost pre
date mai multe lecții și conferințe legate de sporirea pro
ducției agricole și creșterea șepteluluî de animale.

Oțelarii de la noile cuptoare 
Martin din combinatul hune- 
dorean se afirmă ca oameni 
deosebit de entuziasmați. Nu 
le scapă o zi în care să nu 
cucerească cite un nou succes. 
Apoi la Sfîrșit de lună bilan
țul lor se măsoară în mii de 
tone de oțel produse în plus 
față de sarcina planificată.

îmi amintesc de frămîntă- 
rile de la începutul lunii de
cembrie anul trecut, a prim- 
topitorilor, maiștrilor, ingine
rilor și a muncitorilor din ha
lele de pregătire și turnare. 
Se punea problema ca luna 
decembrie să fie declarată — 
luna de experiență pentru

realizarea celei mai mari 
producții de oțel. A fost sufi
cient să se nască această ide- 
ie. Oamenii au concretizat-o 
de îndată:

— Ne vom organiza în așa 
fel munca încît să realizăm 
20,5 tone oțel oră, efectiv pe 
cuptor: să reducem cu 2% 
pierderile de oțel la turnare și 
să reducem cu 5 lei pe tonă 
prețul de cost 1

In jurul acestor angajamen
te oțelarii au desfășurat între
cerea socialistă în luna de 
experiență cu multă pasiune. 
Rezultatul ? S-a obținut cea 
mai mare producție de oțel 
din cursul anului 1959, cu

Tot mai mulțl oameni ai 
muncii din orașul nostru pă
trunși de un adînc simț uma
nitar intră in rîndul donatori
lor de singe voluntari. In toa
te spitalele din țară este folo
sită din ce în ce mai mult 
transfuzia de singe ca un tra
tament eficace în numeroase 
cazuri, accidente, nașteri a- 
normale, “
rite alte 
de singe 
litate de 
navulul.

In vitrina farmaciei nr. 1 
din orașul nostru, un frumos 
panou cu dedicația „Vă mul
țumim dragi tovarăși pentru 
înaltul simț patriotic și uma
nitar" expune pe donatorii 
de sînge voluntari. Printre 
aceștia se află Sîrbu Ileana, 
Cor Maria, Simeria A., Haiduc 
St., Dr. Miștoi, Dr. Pațachla.

Donatorii de Sînge sînt re
crutați de către activiștii de 
cruce roșie. La centrul de re
coltare a sîngelui din Hune
doara vin din ce în ce mai 
mulțl cetățeni pătrunși de 
înaltul spirit umanitar pentru 
a salva vieți în pericol. Acest 
medicament ce nu poate fi 
obținut în laboratoare îl dau 
cu multă dragoste donatorii 
voluntari de sînge ca un dar 
generos al oamenilor sănătoși 
pentru semenii 10r suferinzi.

operații și in dife- 
boli, cind transfuzia 
este singura posfbi- 
salvare a vieții bol-

deoarece ea este una dintre cele 
mai bune forme de îmbinare 
a activității politice cu cea 
economică și oglindește creș
terea conștiinței oamenilor 
muncii, care pe baza convinge 
rii se iau la întrecere pentru 
realizarea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor luate. 
Pentru a asigura rezultate bu
ne în cadru! întrecerii socia
liste, treouie să se asigure o 
activitate politică confirmă, 
foiosindu-se cu pricepere toa
te mijloacele de agitație ca : 
agitație vizuală, scrisă și ver
bală pentru stimularea meto
delor bune, pentru combate
rea lipsurilor ca ; risipă, proa
stă gospodărire a bunurilor 
obștești, indisciplină, etc.

Este necesar, ca toate orga
nizațiile de partid să desfă
șoare o muncă susținută și în 
strînsă legătură cu probleme
le ce le ridică viața, să com
bată manifestările unor tova
răși care privesc munca poli
tică ca un lucru in sine, des- 
iășurînd o activitate abstrac
tă, ruptă de problemele eco
nomice. Așa se explică faptul 
că mai există in numeroasele 
secțfi are combinatului, în

grupe de șantiere ale I.C.S.H.- 
ului și în alte întreprinderi 
un volum mare de lozinci, pa
nouri șl grafice, dar care prin 
conținutul lor abstract nu reu
șesc să mobilizeze masa de 
oameni ai muncii în jurul sar
cinilor de plan. In aceste îm
prejurări întilnești tendința de 
a înlocui munca politică cu 
metode administrative. Acor- 
dînd atenția cuvenită muncii 
poiitice și leglnd-o strins de 
problemele economice din în
treprinderea și secția respec
tivă înseamnă că trebuie să se 
meargă pînă la sarcinile con
crete ale fiecărui muncitor. In 
munca politică de masă, un 
rol important revine agitatori
lor. Vorbind despre propagan
distică, despre agitatori, tov. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a a- 
rătat că aceștia trebuie să fie 
activiști animați de pasiune 
revoluționară, mllitanțl neo
bosiți pentru realizarea politi
cii partidului, luptători hotă- 
rîțl pentru promovarea noului, 
plini de ură împotriva dușma
nului, intransigenți față de 
lipsuri și neajunsuri. Pornind 
de la acvste iWciațîh orgtrnv-

le și organizațiile de partid 
trebuie să acorde atenția cu
venită muncii politice de ma
să, și să înțeleagă că ridica
rea acesteia depinde in cea 
mai mare măsură de oamenii 
care sînt atrași la această ac
tivitate, de gradul de partici
pare al cadrelor de partid 
și de stat.

Pentru îmbunătățirea mun
cii cu agitatorii, de care de
pinde în cea mai mare măsură 
mobilizarea și participarea 
conștientă a oamenilor muncii 
la realizarea sarcinilor de 
plan, este necesar să se dea 
mai multă atenție selecționă
rii și pregătirii agitatorilor, 
să se înlăture practica folo
sită de unele birouri ale or
ganizațiilor de bază din C.S.H. 
și I.C.S.H., care consideră că 
prin existența unui „Centru de 
documentare a agitatorilor** 
obligația de instruire a aces
tora de către birourile organi
zațiilor de bază nu ar mal fi 
necesară.

Ar
Sarcinile mari șl deosebit de 

importante ce stau în fața 
osmeWoi* muncii aîn oralul

nostru, a muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor de la 
C.S.H. și I.C.S.H., cer din 
partea organelor și organi
zațiilor de partid o preocu
pare calificată pentru ridica
rea nivelului muncii politice 
de masă in scopul asigurării 
mobilizării și participării con
știente a tuturor celor ce 
muncesc, la realizarea sarci
nilor de plan pe 1960. Munca 
politică de masă trebuie să-și 
aducă aportul la realizarea 
mărețelor angajamente ale si- 
derurglștllor de a da patriei 
zeci de mii de tone metal 
peste plan, ale constructori
lor, de a pune cit mai rapid 
în funcțiune obiectivele pla
nificate pe 1960, asigurînd 
astlel ca investițiile respecti
ve să înceapă să dea roade 
mai devreme, sporind canti
tățile de metal șl creșterea 
venitului național.

Pătrunși de însemnătatea 
mărețelor sarcini trasate de 
către plenara C.C. al P.M.R. 
din 3—5 decembrie 1959, să 
luptăm pentru ridicarea mun 
cil polftice de masă îa uive- 
luT s'afrcrnlîof ăbt'uăie.

4.224 tone peste sarcina pla
nificată ; indiclle de utilizară 
a cuptoarelor a atins valori 
de-a dreptul surprinzătoare — 
9 și chiar 11 tone pe metru 
pătrat de vatră : pierderile de 
oțel au fost rediise cu mull 
sub procentul de 2% cît pre
vedea angajamentul. Pe 
drept cuvînt se poate spune că 
luna de experiență — așa du
pă cum a fost organizată în 
oțelăria nouă — a deschis ca
lea spre progresul ce trebuie 
înfăptuit în 1960.

...Au trecut doar cinei zile 
din noul an. La noua oțelărla 
a combinatului șirul succese
lor continuă. întrecerea pen
tru sporirea producției de oțel 
preocupă pe fiecare muncitor. 
Animatorii sînt cunoscuțil oțe- 
larl: Enache Constantin, cara 
elaborează șarje de mare tonaj 
în mal puțin de opt ore : Ka- 
ramalis Teodor, Brînzei Mlhal, 
Oreit Paul. Maier Augustin șl 
Opriș Avram, a căror preo
cupare se resimte în realizarea 
celor mai ridicați Indici de u- 
tlllzare a cuptoarelor. Pe a- 
ceastă cale s-au produs peste 
sarcinile de plan numai in cin
ci zile din noul an 859 tone 
oțel, iar indicele mediu de uti
lizare a cuptoarelor a sporit 
la 6,83 tone pe fiecare metru 
pătrat de vatră de cuptor.

Valoarea minutelor
Am văzut la noua oțelărla 

cum unii Ingineri calculau eu 
rigla valoarea minutelor ee- 
ea ce a dat naștere unui 
astfel de calcul este preocu
parea pentru valorificarea a 
cît mal multe rezerve ale 
producției. Prima dată un 
grup de inovatori

țCtâmuart tn



Distileria de gudron?— 
o nouă unitate industrială 

a Hunedoarei
(urmare atn pag. 1 -a)

Pe șantierul noii oțelării

pentru fabricarea acidului sa- 
Hcilic, aspirinei, sălciului etc.

ÎNTREBARE : In ce stadiu 
se găsesc lucrările distileriei 
de gudroane?

RĂSPUNS : In ce privește 
stadiul lucrărilor, trebuie ca 
Înainte de toate, să amintes : 
că proiectul acestor instalații 
ne-a fost trimis din Uniunea 
Sovietică șl adaptat de Ipro- 
met București și că majorita
tea agregatelor sînt furnizate 
din U.R.S.S. Toate agregate
le sînt sosite și majoritatea 
lor sînt deja mont-'e. L? ora 
actuală I.C.S.H.-ul dă bătă- 

. (la pentru ca la finele trimestru 
Iul întîi al acestui an distile
ria de gudron să Intre In 
funcțiune. Trebuie însă să a ■ 
răt că față de termenul des
tui de apropiat al punerii în 
funcțiune a acestei instalații 
de prelucrare a gudronului, 
c.oele lucrări de montaj șl in
stalații sînt cam rămase în 
urmă, ceea ce ar putea duce 
la situația' ca distileria să nu 
poată fî dată în exploatare la 
termenul fixat. Bămîneri în 
urmă se observă îndeosebi la 
cuptorul tubular și coloane, 
Pentru aceasta, conducerea 
I.C.S H,-ului va trebui să ur
genteze comenzile făcute la 
diferiți furnizori pentru ca a- 
eeștia să trimită materialele 
necesare în cel mai scurt timp 
posibil.

ÎNTREBARE: Ați amintit 
mat înainte că la sfîrșitul pri
mului trimestru din noul an, 
distileria va treblii să intre în 

. funcțiune. Ce măsuri au fost 
luate pentru pregătirea viitoa
relor cadre ?

RĂSPUNS; O astfel de In
stalație complexă, presupune 
fără îndoială și cadre bine
pregătite. In acest scop, au

ScorSe știri externe gj Scurte știri exw^e
MOSCOVA. — Pe lingă Co

mitetul sovietic pentru apă
rarea păcii a fost creată o 
comisie pentru strîngerea le
găturilor. între oamenii de 
știință sovietici și străini. Din 
comisie fac parte acad. Ev- 
ghenl Varga, Serghei Golun- 
skl, membru corespondent al 
Academiei de Științe a 
U.R.S.S. și alții. In curînd, 
comisia va edita o culegere 
intitulată „Oamenii de știin
ță luptă pentru pace“.
. BANGKOK. — După cum 
transmite corespondentul a- 
genției France Presse, la 
Ianuarie a sosit la Bargkok, 
într-o vizită de 2- zile, minis
trul Forțelor terestre al 
S.U.A., Bruker. In timpul că
lătoriei sale la Bangkok, Bru
ker va vizita cartierul gene
ral al S.E.A.T.O. și va avea 
consfătuiri cu conducătorii 
misiunilor americane din Taî- 
landa. Din Bangkok,; Bruker 
se va îndrepta spre Saigon 
(Vietnamul de sud), iar de 
acolo spre Okinawa și Core
ea dde sud.*- ■ ■* ..... . .

MOSCOVA. — Cu prilejul 
sărbătorii naționale a Birma- 

fost luate din vreme o serie 
de măsuri cum ar fi, recruta
rea cadrelor șl specializarea 
lor, atît a personalului tehni- 
co-ingineresc cit și a viitorilor 
operatori chlmiști. Pentru a- 
ceștia din urmă, cursurile de 
calificare au și început sâp- 
tămîna trecută. Un mare a- 
vantaj îl prezintă pentru noi 
faptul, că muncitorii care vor 
deseryi distileria au deja în 
față agregatele și instalațiile, 
ceea ce face ca însușirea cu
noștințelor prin îmbinarea 
cursurilor teoretice cu partea 
practică, să se facă mult mal 
ușor șl mal temeinic. De alt
fel, rezultatele se șl văd cu o- 
cazia seminarizărilor care se 
țin.

Luna de e
(Urmare din pag. m-a)

studierea amănunțită de în
cărcare a cuptoarelor. Din re
zultatele înregistrate în luni
le anterioare, reieșea ce mare 
influență au staționările la 
cald asupra duratei șarjei. 
S-a ajuns la concluzia că 
timpul de ajustare a vetrelor 
între două șarje a fost în 
șase luni de 1163 ore. Se pu
nea întrebarea : cît oțel se 
putea produce în acest timp ?

Timpul lung de ajustare 
după flecare șarjă, se datora 
faptului că prin metoda de 

— încărcare a fierului vechi pe 
vatră nu se putea menține 
un profil uniform al vetrei, 
înlăturarea neuniformităților 
în formă de dîmburl, scurge
rea oțelului și a zgurii de pe 
vatră cu ajutorul aerului 
comprimat, duceau la o pier
dere de minute prețioase. 
Pentru înlăturarea situației,

niel, ziua independentei, am
basadorul Uniunii Blrmane în 
U.R.S.S., U Cin a rosrit la 4 
ianuarie o cuvlntare la pos
turile de televiziune din Mos
cova.

BERLIN. — După cum a- 
nunță agenția ADN, în legă
tură cu proclamarea Inde
pendenței Camerunului, pre
ședintele Republicii Demo
crate germane, Wilhelm Pie
ck, a adresat primului minis
tru al Republicii Camerun, 
A. Ahidjo, o telegramă de 
felicitare în care anunță că 
guvernul R. D. G. .a hotărît 
să recunoască Republica Ca
merun ca stat suveran.
' HANOI. —- După cum a- 
nunță agenția vietnameză d< 
informații, la Hanoi a apărut 
într-un tiraj de 300.000 e- 
xemplare primul volum al is
toriei partidului celor ce 
muncesc din Vietnam. Istoria 
partidului celor ce muncesc, 
din Vietnam — intitulată „30 
de ani de luptă a partidului11 
— vr>. ansre în 3 volume Vo
lumele 2 și 3 vor fi editate 
în următoarele cîteva luni. 
Primul volum cuprinde pe

(Urmare din pag. I-a) 
mai mare decît în anul pre
cedent. De aceea, încă de la 
început, conducerea întreprin
derii a pus un accent deosebit 
pe introducerea pe scară largă 
a micii și marii mecanizări.

De cum intri pe șantierul 
noii oțelării, observi, după 
zgomotul motoarelor și huru
itul macaralelor, că aici pre
domină mecanizarea. Toate 
muncile grele se execută a- 
cum mecanizat. Dacă anul 
trecut mai intîlneai pe unele 
șantiere oameni cărtnd cu 
roaba sau cu targa pămint 
sau materiale dintr-un loc în 
altul, acum la noua oțelărie 
toate mișcările de pămint, 
nivelările s-au executat și se 
execută cu mijloace mecani
zate.

Prin introducerea mecaniză
rii, s-a reușit ca într-.un ter
men relativ scurt să se efec
tueze un volum de lucrări

xperiență
s-au studiat și încercat feluri
te metode cunoscute în teh
nologia elaborării oțelului, ca 
să se ajurgă la aplicarea ce
lei mai avantajoase. In jurul 
acestei probleme și-au concen
trat preocuparea, încă din 
anul trecut, inovatorii din 
colectivul condus de inginerul 
Kraft Natan șl au reușit s‘ 
valorifice o rezervă internă 
care asigură creșterea neînce
tată a producției de oțel. Re
venind la calculul de care re
aminteam la început, minute
le tșl au acum valoarea con
cretizată. Adunate la un loc, 
minutele economisite la fle
care șarjă, după procedeul 
propus de inovatorii amintiți 
șl aplicat de către oțelarl prin 
reduzeiea timpului de ajusta
re și reparații la cald a cup
toarelor, echivalează cu tim
pul necesar elaborării în plus 
în acest an a circa 41.000 
tone oțel.

rioada de la înființarea Par
tidului comunist din Indochi
na (anul 1930), pînă la revo
luția din august (august 
1945).

PNOM PENH. — La Pnom 
Penh se desfășoară într-un 
ritm rapid lucrările de cons
trucție a spitalului oferit în 
dar de Uniunea Sovietică po
porului Cambodgiei. Pină în 
prezent s-a efectuat 80 la 
sută din întregul volum de 
lucrări. Potrivit ultimelor cal
cule, construcția spitalului 
va fi terminată în luna apri
lie a.c. — cu cîteva luni îna
inte de termenul stabilit. Din 
U.R.S.S. sosesc aparatele me
dicale cu care va fî înzes
trat spitalul. Acest spital, 
construit potrivit celor mal 
noi realizări ale științei me
dicale, va avea 500 de paturi. 
In afară de aceasta el va pu
tea să deservească zilnic 500 
de bolnavi ambulatorii. Spi
talul va avea o secție de ra- 
dlo-teraple unde, pentru pri
ma oară în Cambodgia, vor 
fi folosiți izotopii pentru vin
decarea bolnavilor. 

mult mai mare, realizîndu-se 
în felul acesta și o praductlvi- 
tate sporită. Rău este însă că 
mașinile existente nu sînt fo
losite la întreaga lor capaci
tate. Se mat întîlnesc încă 
macarale pe șenile care sta
ționează ore întregi fără să li 
se dea vreo întrebuințare. 
Conducerile șantierelor ar 
trebui să studieze și să stabi
lească program de lucru șl 
pentru mașini.

Cel 10.000
metri cubi de beton
Cu bf tuiul turnat pină a- 

cum la fundația noii oțelă'ii 
Martin de către colectivul de 
muncă ăl șantierului 1 cons
trucții s-ar fi putut construi 
un dig de 6 metri înălțime și 
2 metri lățime pe o distanță 
ae ,n x, „e i Kilometru. zece 
mii de metri cubi este o cifră 
impresionantă, totuși, brigă
zile de betoniști au reușit să-i 
toarne într un timp record. 
Obținerea acestui rezultat a 
fost posibilă datorită elanului 
de care au dat dovadă echi-

Mîndrie >1 satisfacție tinerească
...Intr-un fel sau altul, mal 

mult sau mai puțin, orice 
muncă efectuată în afara 
programului de lucru este 
răsplătită așa cum se cuvine. 
Se întîmplă însă cîteodată, 
ca unii dintre cei stimulați 
să nu fie mulțumiți, ori să 
nu privească cu ochi buni 
ceea ce li s-a oferit. Asta o 
fac îndeosebi oamenii îngîm- 
fațl, mofturoși și cel cu pre
tenții prea... mari.

In brigada de muncă patri
otică a tînărului comunist 
Gheorghe Andrlca de la ate
lierul de tîmplărie I.C.S.H. 
fie că-1 vorba de Adam Hors, 
Link lacob, Lazăr Ioan, 
Marcu Gheorghlță, Barbu 
Gheorghe, Popescu Nicolae

BONN—TASS anunță: 3 fir
me vest-germane care au 
primit comenzi de Ia Ministe
rul de Război al R. F. Ger
mane - lucrează la elaborarea 
construcției de noi tipuri de 
tancuri pentru Bundeswehr. 
După cum anunță presa, pri
mele modele ale noilor tan
curi vor fi gata anul acesta.

PARIS. — Ziarul ,,1‘Huma- 
nite“ relatează că opinia pu
blică din Franța a primit cu 
vie indignare hotărîrea auto
rităților franceze de a punt 
in libertate pe criminalul de 
război Karl Oberg, supranu
mit pentru bestialitățile sale 
din timpul ocupației fasciste, 
„călăul Parisului14.

,Nlcl un patriot francez, 
scrie ziarul, nu poate uita că 
Oberg este călăul a 80.000 de 
francezi omorîți din ordinul 
lui în timpul ocupației hltie- 
rlste“.

„Eliberarea lui Oberg nu 
este altceva decît o profanare 
a memoriei tuturor acelora 
care s-au jertfit pentru a 
apăra Franța de cisma fascis- 
tă“. 

pele de dulgheri, fierari-beto- 
niști, betoniști, conduse de to
varăși pricepuți ca : Schuster 
Martin, io<,-.*rd Petre, Nico 
lae Gheorghe, care zilnic își 
întrec normele de producție 
cu 15—20 la sută.

Mai dificil de executat sînt 
coșurile de fum. Dar aici lu
crează brigada lui Buh loan, 
care în decursul anilor a acu< 
mulat o bogată experiență la 
înălțarea coșurilor.

Am mai întîlnit oamenii a- 
cestei brigăzi la înălțimea de 
90 metri cînd au construit co
șurile de la uzina cocso-chi- 
mică, de la O.S.M. 2 care stră- 
juesc acum neclintite, ca niște 
ostași de pază, întreaga așeza 
re hunedoreană. lată-i a- 
cum se pregătesc din nou să 
asalteze înălțimile. Astăzi sînt 
abia la șapte metri. Dar nu 
va trece mult și vor ajunge 
din nou la 90 de metri, cît va 
măsura coșul de fum al pri
mului cuptor Martin de mare 
capacitate, din care, conform 
angajamentului luat de cons
tructori la 23 august anul a- 
cesta se va elabora prima 
șarjă de oțel.

sau de ceilalți 14 tineri ce 
alcătuiesc brigada, iuți sînt 
mîndii și satisfăcuțl de suc
cesele de pînă acum. Care 
ce mîndrie mai mare poate 
fl pentru cei 20 de tineri din 
această brigadă decît steagul 
de brigadă fruntașă pe care 
l-au cîștigat anul trecut în 
cadrul întrecerii din secția 
lor și insigna de „Brigadieri 
al muncii patriotice I ?...“

Pentru ultima distincție pe 
care fiecare tînăr o poartă 
cu deosebită mîndrie și satis
facție, întreaga brigadă a 
muncit mult în afara pr gra
mului de lucru. Și nimănui 
nu-i pare rău. In timpul celos 
peste 2.000 ore muncă volun
tară prestate în anul ce a 
trecut, curtea secției lor a 
devenit mai frumoasă. îm
prejmuită pe o distanță de 
100 m. 1. cu gard făcut de 
ei: multe din materialele sec
ției stau acum adăpostite sub 
șopronul clădit tot de ei prin 
muncă voluntară, iar oțela ii 
oombinatulul siderurgic au 
primit din partea lor o mare 
cantitate din cele 159 000 kg. 
fier vechi colectate de întrea
ga secție.

...Acestea sint doar o parte 
din realizările brigăzii de 
muncă patriotică a comunis
tului Andrlca Gheorghe pe 
anul ce s-a scurs. In noul an, 
al cărui prag l-au trecut 
doar de cîteva zile, membrii 
acestei brigăzi sînt deciși să 
înscrie fapte cu mult mal 
mari.

Șl nu numai eL Aceeași do
rință vie, fierbe, șl în inima 
tînărului Moga loan căruia 
în anul trecut nu i-a prea 
plăcut să participe la toate 
acțiunile întreprinse de briga
dă. Pe pieptul lui t năr și 
voinic, dorește, și chiar este 
hotărît, să strălucească fru
moasa insignă de Brigadier 
al muncii patriotice. Și o va 
obține, fără doar și poate...

A. BALINIȘTEANU
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