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In sala 'de spectacole 
arhiplină a Casei orășe
nești de cultură, a avut 
loc marți după amiază, 
serbarea festivă închinată 
zilei de 8 Martie. Tova
rășul lacob Ladislău, se
cretar al comitetului o- 
rășenesc de partid, a des
chis ședința, felicitînd cu 
această Ocazie femeile din 
orașul nostru, care au a- 
dus o contribuție la rea. 
Uzările obținute atît în 
producție cît și în munca 

^^atriotică, urîndu-le noi 
^■ccese în opera de con

struire a socialismului. 
Tovarășa inginer Letiția 
Ciorogaru, membră în 
Consiliul Național al Fe
meilor, a vorbit despre 
„Însemnătatea 
ționalâ a Zilei 
S-a dat apoi citire de că
tre tovarășa Segato Ele
na unui mesagiu de salut 
adresat femeilor din 
de către femeile din 
șui Hunedoara.

Premieri
Ca o recompensă 

tril eforturile depuse în 
activitatea obștească, co
mitetul orășenesc al fe-

interna- 
femeii".

Kiev 
ora.

pen.

meilor a stimulat un nu
măr mare de muncitoa
re, intelectuale și gospo
dine, cu premii în valoare 
de 5.000 lei. In conti
nuarea manifestărilor din 
sala Casei de cultură, s-a 
prezentat piesa într.un 
act ,,Dincolo de sîrmele 
ghimpate" de lv. Marti- 
novici în regia lui Pavel 
Crișan.

Din rolurile principale 
au făcut parte Elena 
Scurtu Bogdănescu, Vivi 
Bufa, Elena Dan și Aure
lia Cîzu. Spectacolul s-a 
bucurat de mult 
îu fața publicului, 
pretelor le.au fost 
flori, din partea 
zentantelor 
orășenesc de femei.

Distinse cu ordine 
și medalii

Pentru merite deosebite 
în activitatea muncii cu 
femeile, sfatul popular re
gional, din împuternicirea 
Marii Adunări Naționale, 
a conferit Ordinul Mun
cii cl. 111 tovarășei Se- 
gsto Elena, președinta 
comitetului orășenesc de 
femei și tovarășei Sora 
lancu, președinta comisiei 
de femei de pe lingă eo. 
mitetul de întreprindere

al combinatului siderur
gic. Au mai primit de a- 
semenea ,.Medalia Mun
cii" pentru activitate în 
munca obștească, tovarășa 
inginer Letiția Ciorogaru, 
Gostianu Aurora și Stoia- 
nov Vera. Decoratele au 
fost felicitate din partea 
comitetului orășenesc de 
partid și a comitetului e 
xecutiv al sfatului popu
lar, de către tovarășul 
Ardeleanu loan, președin
tele sfatului popular al 
orașului Hunedoara.

Gheorghinei". 
artistic s-a

,,Cuscrii
Programul
încheiat cu cîteva recitări 
și cîntece populare romî. 
nești și maghiare.

succes
Inter- 

oferite 
repre- 

Comitetului

La Răcășfie ...
...Sărbătorirea zilei de 

8 Martie a avut loc du
minică. După ce învăță
toarea Ecaterina lacob a 
vorbit despre a 50.a ani
versare a Zilei Internațio
nale a Femeii, a urmat un 
program artistic. Țăranii 
muncitori, membri ai în
tovărășirii agricole „Viață 
nouă’ au prezentat piesa

baza hotărîrii Bi. 
politic al C. C. al

Pe 
roului 
P.M.R., în cartierele ora
șului nostru s-au consti
tuit peste 20 de grupe de 
partid. Rolul acestora 
este de a milita pentru 
o mai bună gospodărire a

ii   —♦♦♦♦-----------------------------------------------------------

LUCRĂRI GOSPODĂREȘTI
In cvartalul de loc uințe Individuale se desfâ șoară în momentul de 

față lucrări de canalizare și sînt în curs de cons truire străzile Chizid și 
Tudor Vladimirescu. Pe străzile Nicolae Bălcescu 
anul

— care a fost terminată 
verzi.
colector de mare capaci- 
tot noul cvartal de locu-

trecut — și Chizid se amenajează zonele
Recent s-a termin at construirea canalului 

care deversează în rîul Cerna și deservește 
individuale. Pentru iluminatul public pe străzile amintite s-au plantat

ta te
ințe
stîlpl pentru electrificare din prefabricate.

Zrj 1960 itn retul 
hunedortan s-a angn/at 

să colecteze peste 
18 000 tone jier vechi

Fruntașii secției
Membrii celor 4 brigăzi 

de muncă patriotică din 
secția laminorului de 800 
mm. participă cu tot mai 
mult entuziasm la acțiunea 
ce se desfășoară pentru 
strîngerea de fier vechi. 
Despre acest lucru, vor
besc însăși cele 930 tone 
de fier vechi pe care ti
nerii laminoriști le-au a- 
dunat și expediat oțelă-

în perioada 1 ia- 
8 martie a. c. 
în această ac- 
situat în ulti- 
tinerii: lones-

rlUor 
nuarie —

Fruntași 
țiune s_au 
ma vreme
cu loan, Pavel loan, Mu- 
reșan Vasile, Cărbunaru 
Radu, Pițur Teodor, Băr- 
bulea Petru, Cînciu Va
sile, Sîrbu Gherasim și 
maistrul Dobre Niță.

1. BURTICA 
corespondent

cite 2.500 kg. de fiecare 
utemist.

Continuînd întrecerea 
cu aceeași însuflețire, ti
nerii din 
au reușit 
martie a.
ne încă
5 200 kg.

- ♦♦♦♦—------------- -------------------------

Constituirea grupelor 
de partid

fondului de locuințe și 
întreținerea unei desăvîr- 
șite curățenii și ordine în 
O.M.

continuă

2500 kg. de 
fiecare utemist
Mobilizați de biroul or

ganizației de bazâ.U.T.M.( 
membrii brigăzii de mun
că patriotică nr. 2 a sta
țiunii 7 utilaj greu au 
strîns prin muncă volun
tară în luna februarie 
76.000 kg. fier vechi, ce
ea ce ar veni în medie

*
Hotărîrea oțelarilor de 

cantități sporite de metal,
tot mai mulți tineri hunedorenl. Datorită 
fapt, s-a reușit ca de la începutul anului 
în ziua de 8 martie să se colecteze și 
I.C.M.-ului o cantitate de 2.760 tone fier 
Cele mai mari cantități au fost adunate
perioadă de tinerii slderurgiști și constructori. În
trecerea tineretului hunedorean pentru îndeplinirea 
angajamentului luat de a colecta în acest an pes
te 18.000 tone fier vechi, continuă.

cadrul stațiunii 
în ziua de 2ca

c. să mai adu.
o
fier vechi.

cantitate de

V NICOLAE 
corespondent

*
produce în acest ana

este sprijinită zilnic de 
acestui 
și pînă 
predea 
vechi, 

în acea

\

n t i i

Colectivul teatrului 
C.S.H., a prezentat pe 
scena Casei orășenești 
de cultură, spectacolul 
„Dincolo de sîrmele ghim
pate" de lv. Martinovici. 
Piesa a reflectat un epi 
sod de puternic drama
tism din viața unui lagăr 
de exterminare fascist. 
IN FOTO : O scenă în 
care Elena Scurtu în ro
lul unei bibliotecare, e- 
vocă pionierilor cîteva e- 
pisoade tragice din peri
oada ororilor fasciste.

I

In fruntea acestor gru. 
pe de partid au fost nu
miți ca organizatori co
muniști care s-au dovedit 
a fi gospodari pricepuți 
și care se bucură de 
încredere în masă. Astfel 

nr. 16 a fost 
Gheor-
grupa

la grupa 
numit tovarășul 
ghioni Ștefan, la 
nr. 34 tovarășul Dulamâ 
Alexandru, la grupa nr. 
10 tovarășul Crainic Pe
tre, la grupa nr. 35 to
varășul Savu loan.

Comitetele de blocuri la 
indicația grupelor de 
partid au luat o seamă 
de măsuri în vederea 

mobilizării locatarilor 
pentru înfrumusețarea in
terioarelor locuințelor.

-------------- ...... ............ .

Pentru 115 lingouri pe schimb
Luni, colectivul ce de

servește laminorul de 
800 mm. s-a întrunit în 
cadrul unei consfătuiri 
unde a analizat rezulta
tele muncii pe luna tre
cută și rezervele ce e- 
xistă în secție nevalori
ficate pentru noi spo
ruri în producția de la. 
minate. Cu acest prilej 
laminatorii și-au sporit 
angajamentul anual de 
la 5.000 tone la 11.000

tone laminate peste plan. 
Comunistul Cușnel Dumi
tru, șef de echipă la cup
toare, s-a angajat să 
sprijine schimbul din ca
re face parte pentru a 
lamina 115 lingouri în 
fiecare zi. Asemenea an
gajamente și-au luat și 
echipele conduse de co
muniștii Ilea Iordan» 
Baidan Petru, Bairas la- 
nis și alții.

Repararea carbura
toarelor auto este o 
muncă migăloasă care 
cere’multă atenție. A- 
cest lucru se observă 
la tînărul candidat de 
partid NICU IOAN de 
la I.C.S.H. • care a re. 
dus mult timpul de 
reparații al carbura
toarelor depășind zil
nic norma cu cel pu
țin 18 la sută.

Astăzi și mîine, la clu
bul nou muncitoresc al 
combinatului va avea loc 
obișnuita proiecție săptă- 
mînală a unor filme do
cumentare și științifice,

. »♦

organizată de comitetul 
de întreprindere, pentru 
siderurgiști. Vor fi pre
zentate următoarele fil
me : „Știință și tehnică" 
nr. 1/1960, „Altarul din

La cuptorul nr. 1
Străduindu-se să întîmpine Ziua Internațio

nală a Femeii cu noi rea izări în muncă, marți, 
topitorii de Ia cuptorul nr. 1 al noii oțelării Mar
tin au marcat un nou succes. E'aborînd 4 șarje, 
ei au obținut un indice de utilizare de 10,94 tone 
oțel pe metru patrat vatră de cuptor. Echipele 
prim-topitorilor Orelt Paul, Ispas Iulian și Opriș 
Avram, care lucrează aci, au produs în primele 
nouă zile ale lunii, peste sarcina de plan, 761 
tone oțel j

• 1
11

Perga m“ (documentar 
sovietic), „Meseria popu. 
Iară a cazahilor" (sovie
tic), ,,Turnarea de preci
zie" (scurt metraj romî- 
nesc), ,, Vioara" (ger
man) și „Farmecul a- 
dîr.curilor" (romînesc).

Ar
Tovarășul profesor u- 

niversitar dr. Valeriu Bo- 
loga va fi duminică 14 
martie oaspetele orașului 
nostru. Cu această ocazie 
va conferenția despre 
„începuturile medicinei în 
țara noastră". Conferința 
va avea loc în sala clubu
lui nou k «ra 11 ă, a

O ȘARJĂ DEOSEBITĂ
Marți, la noua oțelărie 

l. Martin a avut loc un e- 
; veniment deosebit. Aproa- 
1 pe de orele 2 după-amia- 
' ză în afara febrilității 

obișnuite care precede e- 
' laborarea unei șarje, se 
' simțea și o altă însufle- 
1 1 țire: urma să se toarne 
" o șarjă de mare tonaj în 
1 cinstea celei de-a 50-a a- 

niversări a Zilei Interna- 
‘ ționale a Femeii. 
; Semnificativ era 
1 că la această șarjă 
! folosit fierul vechi
, tat de femei. Numai co- 
4 lectivele de femei de la

■«■«■«vev « « « « ««»«»» « « .

faptul 
a fost 
colec-

bluming, secțiile stații și 
rețele și reparații electri
ce au adunat 6.000 kg., 
iar cele de la serviciul 
cercetări chimice din 
combinat peste 5.000 kg.

La cuptorul nr. 3 era 
în ziua aceea în schimb 
echipa prim-topitorului E- 
nache Constantin.

Mai rămăseseră puține 
clipe. La orele 13,55 hala 
uriașă a fost inundată de 
lumina unei jerbe strălu
citoare. Pe urmă, echipa 
turnătorilor Mihăilă Emi- 
lian și Cical Constantin

și-a început munca. Cu 
atenție deosebită maca
raua a fost dirijată de 
ei spre trenul de turnare 
care fusese montat de fe
mei ca Ecaterina Azam- 
firoaie, Elisabeta Preduț, 
Maria Cical și altele.

Cînd turnarea s-a ter
minat, bucuria și mulțu
mirea se întipărise pe fe
țele oțelarilor îmbujorate 
de dogoarea metalului in
candescent.

In felul acesta au cins
tit ei Ziua Internațională 
a Femeii.

uimii»



Pag. 2

Echipa de tîmplari 
. condusă de comunistul 

Moriloi Ludovic, din sec
ția de modelărie a com
binatului lucrează modele 
pentru motoare de pom
pe, carcase redactoare, 
dălți de ghidare pentru 
laminorul de GSO și al
tele: Toate aceste lucrări 
executate Sînt de calitate.

Dar acești tineri ca 
Moriloi Ludovic. Popa 
Gheorghe, Ignat Gheor
ghe și Șerban Emil (din 
fotografie) au contribuit 
ș; la colectarea celor pes
te 6.000 kg. fier vechi ne
cesar oțelarilor.
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La sediul Comitetului 
orășenesc al femeilor, a 
fost deschisă zilele aces
tea o expoziție cu lucruri 
de mină, executate de fe
meile din circumscripțiile 
și suburbiile orașului nos
tru.

Un tablou din goblen 
fin, reprezentînd un splen
did trandafir înflorit cu 
petale mari, roz încăr
cat de frunze.de un verde 
pal, expune tovarășa 
pan AL O dantelă 
în șnur cu aplicație 
drugulețe, compusă
flori uniforme așezate >n 
formă dreptunghiulară este 
execuția tovarășei Borșan 
Clara. Pe o față de masă 
de un gri deschis este ar
borată tema „Hora Uni
rii1*. Costumele au un

S le- 
albă

de 
din

&

de 
pe 
în
de

201.379 iei 
beneficii

Pentru a ooiitribui la 
traducerea în viață a ho- 
tărîrilor plenarei C.C. al 
P.M.R. din 3—5 decem
brie 1950,. meni brii orga
nizației U.T.M. din cadrul 
Stațiunii 7 Utilaj Greu 
din Hunedoara s.att an
gajat sa dea statului mu 
mai în cursul lunii fe
bruarie beneficii in valoa
re de peste 2.500 lei 
fecare tînăr, ceea ce 
întreaga organizație 
seamnâ ntai mult 
100.000- lei.

In vederea înfăptuirii a- 
cestuî angajament s-au 
format cinci brigăzi ute- 
miste dc producție care 
prin' folo'sirc'a întregii ca
pacități file producție a 
utilajelor, elfrnrnăfea Tim
pilor ; morii, reducerea 

. consumului de carburanți 
ți lubrefian-ti- efc., an rea
lizat 'beneficii de 201.571 
Iei.

O . importantă contribu 
țfc la realizarea acestor 
beneficii au. adus-o bri
găzile conduse (le ' tova
rășii: Bueșteanu Lain 
rențlti, Drăgan Dumitru 
II, Seredinschi Marcel, 
Avram Vasile' și Nicula 
Gheorghe. Numai brigada 
utemistului Bueșteanu 

. Latirbnțiti de pildă, a a- 
duș un beneficiu dc 
63.134 Ici, .iar cea a lui 
Seredinschi Marcel 37,385 
Iei

Aceste rezultate se da- 
toresc pe de o parte și 
muncii depuse de birouk 
organizației LȚ.T.M. care 
a urmărit pe teren cum 
Ișl desfășoară activitatea 
aceste brigăzi și săpțl- 
mlnal a analizat ’brigă
zile utemiste de producție.

»f’ăcînd bilanțul activi
tății din primele două 
luni ale anului, colectivul 
secției a ll_a furnale din 
C.S.H. a constatat cu 
bucurie că eforturile de
puse în scopul realizării 
directivelor plenarei din 
3-—5 decembrie* 1959 au 
fost încununate de succese 
deosebite. Aplicarea mă
surilor tehnico-organiza- 
torice propuse în aduna
rea generală lărgită a or
ganizației de bază P.M.R. 
din decembrie trecut, a 
înlăturat' inconvenientele 
produse în anii anteriori 
de înghețarea materialelor 
(deblocarea prin îngheț a 
materialelor în silozuri, a 
pîlniifor etc.).

Intr-un timp record apa. 
audierii sub conducerea 
maistrului comunist Coșa 
Gheorghe au terminat in
stalația de încălzire a 
silozurilor și pîlniilor de 
la instalația de cocs mă
runt, iar lăcătușii din 
brigăzile conduse de co
muniștii Dărămuș Grigo- 
re, Nicolae Gheorghe, au 
avut grijă în permanență 
de întreținerea utilajelor, 
în această perioada, evi 
tîndu-se defecțiunile care 
împiedicau buna funcțio
nare a furnalelor. Doza
torii de pe vagoanele cîn. 
tar

RID1CÎND ROLUL COMUNIȘTILOR
in

unui indice 
nemaiîntîlnit 
hunedorei.ie 
obținut la

Marian Silvestru, Diaconii 
fon — au., respectat rețe
tele întocmite pentru In 
cărcare, ceea ce- a dus 
la obținerea rinei foit? 
de bună calitate și la dc- 
pășirea planului'.

întrecerea furnalCștifor, 
în fruntea cărora sînt 
comuniștii —' pruii-topito.- 
rii Comșa Alexandru, O- 
laru Alexandru, Jiirca S>- 
îiiion — a avut ca tirma» 
re obținerea 
dc utilizare 
la furnalele 
Acest indice
cele două furnale numă
rul 5 și 6 depășetșe cu 
peste 8,06 la sută, indi
cele mediu de utilizare 
planificat. In lunile ia
nuarie și februarie a. c.. 
cu toate greutățile, ier
nii, furnaliștii au putut 
da 3.584,5 tone fontă pes
te plan, iar în primele 
opt zile ale lunii mar
tie alte 568 tone.

După cum se știe pla
nul de producție pe anul 
1960 este cu 28 la sută 
mai mare decît acela al 
anului 1959. Cu toate a- 
cestea în
făcute în adunările gene
rale ale organizației de
................ ♦ ♦ ♦ ♦■------------

Rodnica activitate a constructorilor
record o cantitate de 700 
mc. beton. De asemenea, 
trigada tînărului Radu Le- 
onte a realizat Ia lucră
rile de drumuri și pavaje 
un.indice de 1,18,

urma analizelor

producție

Excurs! 
la Baleea

e

Biroul local ude turism, 
și excursii primește - în. 
scrieri pentru viitoarele 
excursii organizate -în a- 
ceastă primăvara- atîț în, 
țară, cît și în străinătate.

' In afara călătoriilor în 
giupuri prin Oficiul Na
țional de Turism .Carpați, 
la biroul local Hunedoara 
sc pot inscrie.cci ce do
resc șă cunoască frumu
sețile regiunii noastre, 
f'rima clinti e aceste ex
cursii colective va fi la 
cabana Baleea cu ple- 
< are din orașul . nostru 
In ziua de 12 martie a.c. 
•ra 7.- • • -

specific național munte
nesc, oltenesc și săliș- i
tean ; sînt cusute în culori 
vii și plăcute.

Un motiv nou în execu
ția artistică manuală îl 
constituie, broderia cu de
cupaje asemănătoare unor 
pene de păun intitulată 
„Coadă de păun“ lucrată 
de tovarășa Radeș Ioze- 
fina. Se remarcă în ace
eași execuție un covor, re
prezentînd un buchet de 
flori mărunte de cîmp, în
cadrat de maci mari roșii.

O valoroasă prezentare
---- ---------------------

O nouă unitate T. A. P. L.

o constituie și tabloul lu
crat în ac persan al to
varășei Udrea Florica in
titulat ,,Lebedele,.. Tabloul 
unei țigănci, oacheșe cu 
o garoafă roșie în păr și . 
bani aurii în jurul gîtului 
este o lucrare gen me
dalion în ac persan a to. 
varășei Duduia Melania.

Varietățile de covoare, 
de dantelărie, fileuri, go. 
blenuri și cusături, repre
zintă valoarea talentului 
artistic cu care sînt în
zestrate femeile noastre în 
acest domeniu.

Ieri dimineață s-a des
chis în Piața Libertății o 
nouă unitate de deservire 
a trustului de alimentație 
publică locală. Instalat 
într-un local reamenâj’at, 
mobilat cu gust, prevăzut

cu instalații 
și bucătărie 
dern, bufetul ,,Expres' 
fost vizitat încă din pri
ma ii de sute de consu
matori.

frigoriferice 
utilată mo-

i" a

bază, furnaliștii și-au huit 
angajamentul inițial de a 
realiza o depășire a pla
nului cu 6.000 tone fontă. 
Avînd experiența 
trecute, colectivul 
noastre a liotărît 
reîrioiască ' angajamentul, 
și astfel să dea pînă la 
sfîrșitul anului 11.006 to
ne fontă peste plan.

Pentru aceasta 
organizației de ! 
dlcat roiul 
membrilor și 
lor de partid 
producție, ei 
tuie prin exemplul perso
nal, factorul motor al in 
uecerii socialiste. Fiecare 
membru și candidat de 
partid urmează acum uni
versitatea muncitorească, 
cri specialitatea furnale, 
școala de maiștrii, școala 
de calificare sail, liceul se
ral, străduindu-se să-și 
Inșușească tehnica nouă, 
să perfecționeze metodele 
de lucru. Drept urmare 
comisiei de raționalizări 
și inovații i se prezintă 
tot mai multe propuneri 
care, aplicate, asigură un 
randament ridicat al 
vității dc producție, 
de pildă în ultimele

lunilor 
secției 

să-și

i biroul 
bază a ri- 

politie al 
catididați- 
îneît, în 

să consti

comunistul Pieșca Petru 
a prezentat cîteva inova
ții din care aplicîndti-se 
două se realizează ecorrn 
mii anuale de peste 15.000 
lei

întregul colectiv strîns 
unit în jurul organizației 
de partid sc străduiește 
în luna aceasta să aducă 
un aport și mai înseninat 
la creșterea producției.

S. ARCADIE

■

Cinstirea 
femeilor 

fruntașe
La colțul femeii de la 

laboratorul U.C.C., mun 
cifoarele, laborantele și 
inginerele din secția chi 
taică, s-au întrunit pen 
Iru a sărbători cea de-i 
50-a aniversare a Zilei 
Internaționale de 8 Mar
tie. Cu această ocazie au 
i'vut loc o conferință cn 
Ierna „Importanța interne-, 
țională a zilei femeii», 
ținută de tovarășa Rodica 
'Icdca. Au fost înmînate. 
apei numeroase cadouri 
In cărți tovarășelor frun
tașe în muncă, printre ca
re Elena Bota, Elvira 
Pavel, Ana Mărgineanu 
șl e ițele. Pe fețele tutu
ror sc observa fericirea 
și bucuria din această zi, 
dar totodată și dîrzenia 
de a lupta necontenit pen. 
tru menținerea păcii și 
construirea socialismului 
hi patria noastră.

LADISLAU H. 
corespondent

Aproape toți strungarii din secția strungărie a 
mecanicului șef I.C.S.H., condusă de maistrul Szo- 
loși Gheorghe, sînt fruntași în mutică. Unul din
tre aceștia este și tînărul Popa loan. Pentru el- 
depășirile de normă au intrat în obișnuință. Nu 
xistă zi în care să nu depășească sarcinile ce.i re- U 
vin cu cel puțin 18 la sută.

act!’
Așa 
luni— Mustață Vasile,

Brigada dc dulgheri. în
drumată de comunistul 
Schuster Martin de pe 
șantierul nr. 1 O.S.M. s-a 
angajat într.o consfătuire 
dc . producție să realizeze 
lunar, în anul acesta, un 
indice de 1,30 și să tacă 
economii la material lem 
nos, cuie și altele, în va
loare de 30.000 lei. Lu- 
crind cu mult entuziasm, 
membrii brigăzii din rtn- 
dul cărora se evidențiază 
tovarășii Kiraly Alexan
dru, Asner Ștefan, Tigă 
oan Gheorghe și alții, mt

reușit ca în luna februa
rie să realizeze, la confec
ționarea și montarea co- 
frajelor și la alte lucrări 
de la cuptorul nr. 4 
O.S.M., un indice de nor
mă de 1,25.

Frumoase rezultat? an 
înregistrat în luna trecută 
și muncitorii de sub con 
ducerea maistrului Pitea 
Constantin care la turna
rea betoanclor de la came
ra generatoare a cuptoru
lui nr. 4 și la completă, 
rile fundațiilor de la ha
lă au turnat într-un timp

CORNEA GHEORGHE

Din sala tribunalului

ția 
s-a

Cu frecvența sută la sută
Recent, biroul organizației de bază de la sec» 
modelărie din combinat a analizat felul cuni 
desfășurat învățămîntul de partid de la înce

putul anului școlar șl pînă în prezent. Cu această 
ocazie a reieșit că în acest an de învățămînt 
frecvența la cursuri a fost de sută la sută. Prin
tre cursanții care s-au evidențiat în însușirea 
celor predatețdc către propagandistul cercului dc 
studiere a Istoriei P.M.R. Moșuț ioan sînt tovară
șii: Pașitka Mihai, Spiridon Ioan, Sîrbu Nicolae, 
Cărăbuș Nioolae, Popa Gfic rghe, Măritai Ludo 
vie, Șerban Emil și alții.

A. TOMA
coresp. voluntar

Cum e fapta așa-i răsplata

...............—.. . 1

BRIGĂZI DE BUNĂ DESERVIRE
In magazinele O.C.L. Produse industriale,, din 

orașul nostru au fost organizate de curind 12 
brigăzi de bună deservire, compuse din cele mai 
bune lucrătoare din comerț, care vor contribui la 
o mai bună deservire a oamenilor muncii. Printre 
acestea se află brigăzile de Ia magazinele Tex

tila conduse de tovarășele Ivanciu. 0,, Butler E., 
Paludis E., cele de la magazinul copilului con- 

L, Chelaru I., dej . la 
brigăzile tovărășeîof 
Tordk L. - -

Paludis E., 
duse de tovarășele Bartok 
magazinul de menaj nr. 10, 
Ungureanu E„ Vasile V. și

Pe ta sfîrșitul lunii fe. 
bruarie I960 Sala Tribu
nalului Popular al raio
nului Hunedoara era su
pra aglomerată de cetă
țeni curioși. După un 
scurt timp, au început 
dezbaterile în procesul in- 
culpațifor: Moldovan fo
sil, Crîstea loan și Mo- 
ciociu loan.

In această cajțză erau 3 
tnctilfiîlți din trei colțuri 
ale țârii ș» cu o lună în 
urmă tâti,*șă se cunoască
s au ; împrietenit repede Au prins momentul pri- 
periTru că aveau ceva <f0- elhîc cîn«i personalul de

mun, ceva ce nu găsești 
la oamenii cinstiți. La nici 
unul din ei nu.i plăcea să 
muncească, să-și cîștige 
existența prin muncă cin-, 
stită. In schimb, toți se 
călăuzeau după „princi
piul" „ce văd ochii să nu 
lase nviiHte". Așa se ex
plică faptul că văzînd 
mărfuri și bani la un ma 
gazin aparținător O.G L. 
Alimentara — Hunedoara 
s-au hotă.-ît să dea lovi
tura.

deservire a magazinului 
nu era acolo și au reușit 
ca prin spargere să fure 
mărfuri și bani care s-au 
ridicat la suma de 13.000 
lei A urmat apoi împărți
rea „prăzii11 la care cu 
greu au căzut de acord 
După aceasta au pornit 
l»rin țară pentru a vinde 
lucrurile pe care le fura
seră. In focul mărfurilor 
vîndute și-au cumpărat 
haine, îmbrăcîndu-se atît 
de elegant îneît nu le 
venea să creadă că sînt 
ei înșiși.

Cum lupul își schimbă 
doar părul, dar nu șl nă
ravul nici „colaboratorii" 
furtului nu și-au schim
bat decît hainele, rămînînd 
pe mai departe cu năra
vul, așa că au putut fi 
ușor prinși de organele da 
cercetare penală.

In urma probelor admi
nistrate în fața instanței 
din Hunedoara, 11 s-a dat 
o sentință în care ținîn- 
du-se cont de fapta comi
să. au fost „răsplătiți11 cu 
cîte 8 ani închisoare co- 
recționalâ.

._. B. MARIANA

frunze.de


O I N VIAȚA SINDICALA

Buna organizare a consfătuirilor de producție 
în atenjia
Aproape 506 de dele

gați, aleși in adunările 
generale sindicale pe sec
ții și sectoare, au partici
pat la conferința pentru 
darea de seamă și alege
rea comitetului sindicatu
lui muncitorilor din com- 

a avut loc zi- 
sala cine,. 
„Victoria»

de seamă 
către tova-

pre-

bina.t, țe 
Iele trecute. în 
matQgrafului 
din localitate.

Din darea 
prezentată de
rășul Achim Ioan - 
ședințele comitetului de 
întreprindere — cît și din 
discuțiile purtate de dele- 
ga ți, a reieșit că în cen
trul activității comitetu
lui de întreprindere, a co
mitetelor sindicale de sec
ție și a activului din 
grupele sindicale, îndru
mate și conduse perma
nent de organizațiile do 
partid, a stat preocuparea 
pentru mobilizarea mase
lor de muncitori, ingineri 
și tehnicieni ia realiza 
rea principalilor indici de 
p' Grăitoare în acest 
sena slut rezultatele, lată 
doar cîteva din realiză
rile planului pe anul 1959 
la principalele produse în 
procente: cocs 116,4 la 
sută, aglomerat 108,20 la 
sută fontă 105,5 la sută, 
oțel 107,5 la sută, lami
nate 100 la sută, etc. 
Productivitatea muncii în 
combinat a crescut eu pes
te 20 ia sută, iar la pre
ta! de cost s-au realizat 
peste 46 milioane lei eco
nomii.

Trecînd în revistă rea
lizările obținute, o mare 
parte din vorbitori s-a 
referit ta problema orga
nizării consfătuirilor de 
producție, începînd cu cele 
de ’•> locurile de muncă, 
p< la consfătuirile pe 
secții și sectoare.

In consfătuirile de pro
ducție pe secții, conform 
indicațiilor primite, s-au

conferinței
analizat cu mult simț do 
răspundere felul cum se 
îndeplinesc indicii de 
plan din luna respectivă, 
precum și măsurile ce 
trebuiau luate pentru rea
lizarea în bune condiții și 
la timp a planului. In 
majoritatea lor, aceste 
consfătuiri au un singur 
punct pe ordinea de zi. 
respectiv — analizează o 
singură problemă mai im
portantă ridicată de ce
rințele producției
, La secția La furnale ?, 
arătat prim-topitorul Com- 
șa Alexandru, într-o con

ÎN ANUL

sindicale din C. S. H
rile „de producție au a- 
nalizat calitatea oțelului, 
s-au ocupat de buna 
funcționare și folosire la 
capacitatea maximă a a. 
gregatelor, de ritmicitatea 
producției". Consfătuirea 
cu tema „îmbunătățirea 
indicilo/ de utilizare a 
cuptoarelor" ținută spre 
sfîrșitul anului trecut a 
avut drept rezultat asigu
rarea unei producții spo
rite de oțel. Astfel, în ul 
timul trimestru oțelarii de 
aici au dat peste plan 
16.000 tone oțel, iar în 
anul 1960 pînă la 6 mar- ’ -

ja față de avutul obștesc, 
ele.

Îmbunătățirea consfă
tuirilor de producție ți
nute in anul trecut se re
flectă în cele peste 18.000 
propuneri venite de la 
muncitori, ingineri și teh
nicieni. din care s-au 
aplicat 15.200. Numai în 
urma propunerilor făcute
la O.S.M, 11/ s-a realizat
o economie de peste 6
milioane lei.

Mulți vorbitori printre
care tovarășii Ostafle
Gheorghe de Ia aglome-

TRECUT

imporfante succese au fosî obți
nute și pe fărîm social. 0 Au lost 
date în folosința oamenilor muncii 
din-combinat 198 apartamente. $ h 
stafiuniie baineo-climateric® au fost 
trimiși 1770 muncitori, ingineri, teh
nicieni și funcționari. ® Un număr 
aproape de 300 de copii ai munci
torilor au fost trimiși în 
de munte.

I

taberele

sfătuire de producție s-a 
dezbătut problema indis
ciplinei, problemă care a 
influențat negativ indepli 
nlrea sarcinilor de pro
ducție. Ca urmare, s-au 
luat măsuri, care a făcut 
ca abaterile de la disci
plina socialistă a mun
cii, să fie lichidată cu 
desăvîrșire. Alte probleme 
puse în dezbaterea con 
sfătuirilor de producție, 
ținute la secția I_a fur
nale, au fost: ritmicitatea 
producției, realizarea de 
economii prin reducerea 
consumurilor specifice. „La 
noua oțelărie Martin — 
a arătat tovarășul Penes- 
cu Mircea — consfătui-

ei au produs 
12.000 tone

pozitive au 
și în con-

tie inclusiv 
peste plan 
oțel.

Rezultate 
fost obținute
sîătuirile de producție ți
nute la locurile de mun
că. Și aici, în afara dez
baterii și stabilirii pia
nului de măsuri tehnico, 
organizatorice în spriji
nul îndeplinirii și depăși
rii sarcinilor de produc
ție, au fost puse în dis
cuție probleme din cele 
mai importante ca: buna 
întreținere a utilajului și 
a agregatelor, . îmbunătă
țirea permanentă a cali
tății producției, reducerea 
consumului de metal, gri-

Intr.ună din. secțiile 
auxiliare' ale combinatu
lui secția laborator, a 
început să activeze spor
nic, o brigadă artistică, de 
agitație care în • scurt 
timp, s-a situat printre 
cele mai talentate ale u- 
zinei.

Cine formează brigada 
"irtistică de agitație a 
secției laborator ?

Trebuie să amintim în 
primul rînd că sufletul 
brigăzii, instructoare și 
coordonatoare a muncii 
este tovarășa Aurelia 
Cîzu. Nu este o necunos
cut! 
rale 
rășa 
din
C.S.H. a interpretat . nu
meroase i oluri în piesele 
prezentate în ultimii ani. 
Acum, în afară de răs
punderea pentru munca 
generală a brigăzii, este 
— împreună cu tovarășul 
Viorel Faraș — și autoa
re a primului program. 
Laolaltă cu aceștia, Popa 
M'nervă, Nadia Lăbuneț, 
Ghioc Otilia, Vîrtan Va- 

sile, Crișan Cornel,
Vosniuc Vasile, Truță Ti-

Brigada de la laborator

în activitățile cultu- 
ale Hunedoarei țova- 
Cîzu. Fâcîrid parte 

formația de teatru a

beriu, muncesc pentru 
realizarea unor programe 
cît mai vii și mai inte. 
tesănte.

Acesta este, de altmin
teri, principalul merit al 
brigăzii. Primul program 
pe care l-am prezentat în 
cadrul secției a fost 
strîns legat dec activi.ta 
tea practici n tovarășilor 
de aci, s-n ocupat d? 
munca lor obișnuită. Bri
gada a avut un cuvînt de 
laudă pentru stăruința și 
devotamentul zilnic al to-

varășilor Dumitrescu Pe
tru, Stoichița Scurta, și 
alții. In același timp fo 
cili criticii a fost îndrep
tat spre eîteya manifestări 
negative ale unor tova
răși, de pildă Boureayitt 
Titi, Prodan Ana . și
uiți cîțiva, pe’ntru felu
rite abateri (întîrzieri,
absențe nemotivate etc.).

întrebată despre munca 
sa în cadrul brigăzii ar
tistice de agitație a sec 
ției laborator, tovarășa 
Aurelia Cîzu a spus .

„—.—-----««----- ------ -——
Recenzarea autovehiculelor

La 1 aprilie I960 în orașul nostru va începe 
operațiunea de recenzare auto. In vederea desfășu
rării în mod operativ și în bune condițiuni a a- 
cestei acțiuni este necesar ca toți deținătorii de 
auto-moto-vehicule să ia măsuri din timp pentru 
punerea la punct a acestora: remedierea defecțiu
nilor tehnice, completarea la zi a actelor de iden
titate, clarificarea schimbărilor de deținători, de 
adrese etc.

Este de datoria lie cărui deținător de auto- 
vehicole cu tracțiune mecanică să sprijine aceas
tă acțiune, contribuind astfel la respectarea cu 
strictețe a legalității pop uiare.

rator, Goldiș Ioan de la 
direcția transporturi, Fi
lip Lazăr de la lamino
rul de 800 mm. au ară
tat că unele cadre teh- 
nico.administrative nu a- 
duc aportul cuvenit în 
organizarea și desfășura
rea consfătuirilor de pro
ducție. In mjdte cazuri 
delegații conducerii teh- 
nico-administrațive. a Com
binatului desemnați să 
participe la consfătuirile 
de producție pe sectoare, 
se eschivează sub diferite 
motive trimițînd înlocui
tori. Oare tovarășii din 

tehnico-admi- 
com.binatu- 

n-ar fi avut ce învăța 
aceste consfătuiri și 
ar putea da un aju- 
imediat și eficace la

conducerea 
nistrativă a 
lui 
din 
nu 
tor 
realizarea diferitelor pro
bleme ?

Cei care au luat cuvîn- 
tul la conferință, au ce. 
rut noului comitet al sin
dicatului să urmărească 
cu mai multă grijă cum 
sînt pregătite, organizate 
și cum se desfășoară con
sfătuirile de producție și, 
în același timp, să ve
gheze cu toată atenția la 
traducerea în viață a mă
surilor propuse de mun. 
citori în cadrul lor și ac
ceptate de conducerea 
teiimco-aaministrativa.

G. ZOLD

Timp de două zile, clu
bul „Filimon Sîrbtt" din 
orașul tineretului a găz
duit lucrările conferinței 
sindicate din I.C.S.H., 
pentru darea de seamă și 
alegerea noului organ 

. sindical pe întreprindere 
și a delegaților la con
ferința locală" a sindica
telor și la conferința 
sindicală a uniunii pe ra
mură

Darea de seamă, între
gită de discuții, a făcut 
o amplă analiză a rezul
tatelor dobîndite de con
structorii Hunedoarei a. 
nul trecut și a probleme 
Ier ce le ridică darea la 
timp în funcțiune a noi
lor obiective industriale, 
întrecerea socialistă, în 
care au fost angajate 300 
brigăzi de producție, s-a 
concretizat în realizarea 
și darea în funcțiune a 
83 de obiective construite 
îi: orașul Hunedoara și 
Călări, printre care lami
norul de 650 mm., 260 
apartamente în blocuri 
muncitorești la Hune 
doara, bateria 'II-â carbo- 
fiuid. furnalul nr. 1 de 
la Calau și altele.

Planul pe anul trecut a 
fost depășit cu 0,09. la 
sută, iar economiile rea
lizate la prețul de cosi 
reprezintă 7.288,000 lei, 
cu 3b lu sută mai mull 
dr.c-ît prevedea ■ angaja
mentul;. Brigăzile în care 
lucrează tovarășii Voinea 
Simion, -Cușmir Gheor- 
ghe, Laszlo Fraricîsc, lo 
nescu Petre, Ciobanu F- 
lena. Năzdrăvan Aurica 
și altele, au adus impor
tante contribuții la înde
plinirea sarcinilor de 
plan. Au fost apreclați 
numeroși ingineri și teb- 
niciero pentru activitatea 
depusă și răspunderea de 
care au dat dovadă în 
construcția obiectivelor in
dustriale. Printre acestea 
sînt
Ramba 
Ștefan,
maiștrii
Coti

Gheorghe
Gheorghe și mulți alții,
care au depus întreaga 
lor putere și capacitate 
de muncă pentru cons
trucția Hunedoarei socia
liste.

Privind cu încredere 
spre viitoru 1 

Hunedoarei
O bună parte a lucră

rilor conferinței, și în 
special discuțiile, au. scos 
la iveală lipsurile, care au 
ftînat uneori activitatea 
constructorilor. Conduce, 
rea tehnico-administrativă 
u întreprinderii a fost as
pru criticată pentru nein
tervenția la timp cu mă
surile necesare în vederea 
asigurării ritmice a locu
rilor de muncă cu mate 
riale și pentru slaba ca
litate a reparațiilor unoi 
utilaje (ce s-au defectat 
deseori pe șantiere, în 
greunînd desfășurarea lu
crărilor). Asemenea defi 
c.iențe, caracterul formal 
al întrecerii în unele șan-

Din lucrările 
conferinfei sindicale 

I.C.S.H.

— N-am lucrat singu
ră. Am fost ajutată și en 
tuziasmată. de voința 
dragostea cu care 
pornit la realizarea 
cestui program toți tova
rășii mei. Si nu ne vom 
•opri aici.

au
a-

tovarășii
Mircea.
Enoiu Constantin, 

și tehnicienii 
Emeric, Bocan

II, Soloși

ingineri 
Rădvan

fiere și indisciplina ce s-a 
făcut simțită la grupurile 
de șantiere nr. 1, la 
montaj, electrotehnic, me
canic șef, au contribuit 
direct la nerealizarea in
dicelui planificat de pro 
ductivitate a muncii.

Anul acesta combinatul 
siderurgic va primi spre 
folosință noi agregate 
menite să sporească pro
ducția de metal a țării, 
iar planul de construcție 
al I.C.S.H, este aproape 
eu 80 la sută mai mare 
decît ariul trecut. Aceas
ta nu l-a speriat pe con
structori. Mîndrii de în
crederea ce le-a fost a. 
cordată Tie partid și gu
vern, ei s-au angajat să 
muncească în așa fel în 
cît să scurteze termenele 
de dare în exploatare a 
primului cuptor de 400 
tone oțel, a cuptoarelor 
adînci de la bluming, a 
distilăriei de gudroane, 
instalației de aglomerare 
autofondantă a minereu
rilor și a celorlalte con
strucții ce se vor realiza 
anul acesta.

Angajamentul luat la 
începutul anului de co
lectivul I.C.S.H., de a da 
peste plan economii în 
valoare de 6,5 milioane

lei, dovedește că în în
treprindere există încă îu 
semnate rezerve interne, 
care trebuie valorificate. 
Tovarășul inginer Rădvan 
Ștefan în cadrul discu
țiilor "a reafirmat printre 
altele voința constructori
lor de lă grupul de șan
tiere nr. ,2, care pe lingă 
lupta pentru darea în fo 
losință a obiectivelor în 
curs de realizare, înainte 
de vreme, s-au angajat 
ca peste sarcina de redu
cere a prețului de cost să 
obțină 1,4 milioane lei e- 
conomii, să construiască 
din economii două stații 
de alimentare a locomo
tivelor pentru combinat, 
iar planul anual să-l în 
deplinească pînă la 26 
noiembrie.-

Participanții la disculii 
au apreciat inițiativa pa
triotică pornită de colec
tivul de muncă al grupu
lui de șantiere nr. 4, de- 
a construi fizic un bloc 
din economii. Pentru bu 
na reușită a acestei valo
roase inițiative, căreia I 
s.au alăturat și celelalte 
colective, este necesar să 
se formeze un larg colec
tiv de ingineri, tehni
cieni și muncitori Irun 
tași, care să studieze .con
cret posibilitățile materia 
le, să stabilească măsuri 
și responsabilități precise, 
metodele și felul în care 
se va trece practic la 
construcția lui. Conferin
ța a apreciat că această 
inițiativă poate și trebuie 
să fie extinsă proporțio
nal cu amploarea con» 
trucțiilor de locuințe mun
citorești.

In încheiere, tovarășii 
Golceru Aron, prim-secre. 
tar al Comitetului orășe
nesc P.M.R. Hunedoara 
șl Cervencovici Mihai, 
preșe’dintele Consiliului 
sindical local, au tras 
concluziile necesare și au 
dat îndrumări prețioase 
pentru activitatea de vii
tor a noului organ sin
dical ales.

I. GARAIACU

Din carnetul corespondentului voluntar

Postul U T.M. de control — fruntaș
După ce arii citit 

ultimul nurriăr al pos
tului U.T.M; de con
trol de 1;’ 'sectorul' me
canic șef I.C.S.H., din 
curiozitate am răsfoit 
și dosarul cu vechile 
materiale ale postului. 
Printre altele, aici am 
găsit o serie’ de mate
riale ce .au. fost publi
cate la rubrica „Cinste 
for" în legătură cu ti
nerii fruntași în pro
ducție, în munca de 
folos obștesc pentru 
colectarea fierului vechi, 
etc. Pe lîngă astfel de
materiale, în dosarul

postului mai pot fi gă
site și articole critice 
ce combat risipa de 
materiale, lipsa de gri
jă față de avutul ob- 
.ștesc, tendința de chiul, 
lucrări' de proastă ca
litate și altele.

O luptă intransigentă 
au dus membrii postu
lui în special împotriva 
indisciplinei în produc
ție, unde un rol impor
tant l-au avut diversele 
caricaturi pe teme ca : 
,,Trio la bombă", ,,Cei 
trei mușchetari", „Re
cordul la întîrzieri", 
,,Intr-un ceas bun" etc.

și versurile satirice. In 
urma apariției acestor 
articole, tovarășii Mi- 
hart Aurel, Grosu Du
mitru și Stoicescu Cor
nel, Iorgu Vaslle, Cre- 
țu llie și Cristea loan, 
nu au mai fost văzuți 
în timpul serviciului 
prin restaurante. Mai 
mult, ei au devenit 
chiar fruntași în pro
ducție sau inovatori, 
cum e cazul tovarășu
lui Crețu Iile de la a. 
telierul forjă.

In ce privește buna 
desfășurare a procesu
lui de producție, postul

U.T.M. a reușit să a- 
ducă o importantă con. 
tribuție prin articolele: 
„Un melc pentru servi
ciul aprovizionare" care 
se referea la faptul că 
acest servicî nu asigura 
muncitorilor la timp 
materialele și piesele 
de schimb necesare; 
„Trei remorci" — care 
stăteau aruncate Ia în- 
tîmplare în curtea sec
torului și altele. Ca re
zultat al apariției ulti. 
mului articol amintit, re
morcile au fost repara, 
te și trimise în produc
ție.

O ediție reușită a 
postului U.T.M. a fost

ȘERBAN IOAN

(Continuare în pag. IV-a)



Franța
se pregâtește

PARIS (Agerpres). — 
Orașul Bordeaux, centra 
economic al Franței de 
sud-vest și unul din cele 
5 mari porturi ale țării, 
se pregătește să înti.ți
pi ne pe șeful guvernu
lui sovietic N. S. Hruș 
ciov. Un corespondent al 
ziarului „l'Humanite" a 
stat de vorbă în acest 
oraș cu membrii Consi
liului municipal, cu eo- 
niercianți, reprezentanți ai 
intelectualității, oameni ai 
muncii. Socialistul Geor
ges Bremont, membru al 
Consiliului municipal din 
Bordeaux, a subliniat în 
convorbirea sa că vizita 
lui N. S. Hrușciov va 
aduce foloase cauzei pă
cii și va contribui la dez
voltarea comerțului din
tre Franța și Uniunea 
Sovietică.

Sartoulet, președintele 
unei mari uniuni a în
treprinderilor metalurgice, 
a declarat: ,.Industriașii 
și comercianții nu pot 
decît să se bucure de a- 
cest dezgheț, întrucît co
merțul se dezvoltă numai 
în condiții de pace. In 
plus, consider că priete
nia ruso-franceză a fost 
totdeauna rodnică. Reprc. 
zentanții intelectualității 
preconizează dezvoltarea 
schimburilor culturale eu

Postul U.T.M. de control — fruntaș
(Urmare din pag. 111-a)

numărul festiv cu ma
terialul „Cu ce contri- 
buiți la miliard", unde 
s-a publicat un grafic 
ce echivala în obiecte 
un miliard de lei econo
mii peste plan ; artico
lul cu metodele întrebu
ințate de atelierul forjă 
care a realizat peste 
120.000 lei economii și 

Uniunea Sovietică. Con
servatorul muzeului de 
arte frumoase ar vrea să 
organizeze la Bordeaux 
o expoziție de tablouri 
din Uniunea Sovietica. 
Louisiani, profesor la U- 
niversitatea din Bor
deaux șî-a exprimat 
convingerea că vizita în 
Franța a șefului guver
nului sovietic va întări 
tradiționalele legaturi de 
prietenie dintre cele două 
popoare.

La întrebarea : „Ce 
credeți de3pre vizita lui 
N. S. Hrușciov ?" cores
pondentul ziarului „l’Hu- 
iuanite“ a primit din 
partea unor muncitori 
răspunsuri lapidare și 
expresive: „Aceasta ar 
ajuta la întărirea priete
niei dintre Franța și 
'U.R.S.S.". „Trebuia de 
mult să se organizeze a- 
ceastă vizită",

*
MOSCOVA (Agerpres). 

TASS anunță : Pe adresa 
Comitetului sovietic pen
tru apărarea păcii sosesc 
scrisori și telegrame dm 
diferite departamente șl 
orașe din Franța în ca
re este salutata cu căl
dură apropiata vizită a 
lui N. S. Hrușciov în 
Franța.

cel cu inițiativa tova
rășului Morozan Pompi- 
liu care aduce o econo
mie de 5.000 lei.

Postul U.T.M. de con
trol a publicat de ase
meni o serie de articole 
legate de viața de or. 
ganizație, de problemele 
muncii culturale de ma
să și de alte domenii 
de activitate.

Faptul că colectivul

Vizita lui N. S. Hruș- 
eiov în Franța, scrie Yves 
Chaulier în numele secre
tariatului Consiliului pă
cii din departamentul 
Sena, va contribui la dez
voltarea legăturilor fran- 
co-sovietice, la înfăptuirea 
unor acțiuni hotărîte pe 
calea spre lichidarea pri
mejdiei războiului și spre 
colaborare pașnică care 
sa garanteze securitatea 
tuturor țarilor.

Stabilirea de legături 
Intre comitetele partiza
nilor păcii din arondis- 
mentele Parisului și din 
raioanele orașului Mosco
va, se spune în scrisoa
rea secretariatului Consi
liului păcii din departa
mentul Sena, va constitui 
o mare contribuție la cau
za înțelegerii reciproce.

S-au primit de aseme
nea scrisori din partea 
Comitetului partizanilor 
păcii de pe lîngă coope
rativa centrala din regiu
nea industrială — minie
ra — Beaumont — En- 
Artois (departamentul 
Pas de Calais), din par
tea Consiliului Național 
al Mișcăiil pentru pace 
din departamentul Ain și 
din partea altor organi
zații franceze ale partiza
nilor păcii.

postului U.T.M. de con- J 
irol din sectorul meca- 2 
nic șef — și îndeosebi 
tovarășii Tehei , Nicolae 
și inginer Gheorghe Va
ier — a știut să trans. S 
pună în viață sarcinile l 
ce le-au fost încredința- ' 
te, a făcut ca acest co- \ 
lectiv să cîștige drape- ) 
Iul de fruntaș pe între- < 
prindere pe care îl de- ( 
ține și în prezent. (

Guvernul vesf-german este decis să continue 
tratativele militare cu Franco

BONN (Agerpres). — 
După cum rezultă din 
știrile publicate de presa 
vest-germană, guvernul 
R. F, Germane intențio
nează să continue trata
tivele cu privire la crea
rea în Spania a Lart'or 
de aprovizionare aleBun-

Poporul sovietic

RABAT {Agerpres). — 
La 5 martie D. P. 
Pojidaev, ambasadorul 
U.R.S.S. în Muroc, a fă
cut o vizită prințesei 
Lalla Aisa, președinta 
Societății marocane de 
Semilună Roșie, și a in
format-o că Prezidiul Co
mitetului Executiv al U-

din orașul Agadir

In dimineața zilei de 
19 februarie, pe un șan
tier din Neapole a avut 
loc o întimplare drama
tică : doi șomeri —
Francesco Lettiga, de 32 
de ani, și Micnele Moș
ea, de 33 de ani, amin- 
doi capi de familie — 
s-au urcat pe macara, 
declarînd că se vor a- 
runca de pe ea dacă nu 
ii se va da de lucru. In. 
cercările poliției de a-i 
da jos de pe macara 
n-au avut succes. Ei au 
coborît dor peste 6 ore, 
și numai după ce repre
zentantul firmei și corni, 
tarul de poliâe i-au asi
gurat că cererea lor va 
fi satisfăcută.

Trei zile mai tîrziu, în. 
tr-un alt cartier din Nea
pole a vut loc un caz si

deswehrului. După cum 
relatează buletinul de 
presă „Parlamentariscn 
Politischer Pressedienst", 
ministrul de război Stra
uss, va riu.ca această 
problemă la 31 martie di
rect la conferința miniș
trilor de Război ai țărilor

♦♦  ............ .....— ■■ —-

în sprijinul sinistraților

niunii Societăților de 
Cruce Roșie și Semilună 
Roșie din U.R.S.S. a ho- 
tărît să pună la dispozi
ția Societății marocane de 
Semilună Roșie, medica
mente, alimente și alte 
obiecte de primă necesi
tate pentru ajutorarea si
nistraților de la Agadîr.
______________ ►♦♦♦♦♦«

Fapte care acuză

„De lucru sau moartea"
milar : șomerul Antonio 
Anebeta, în vîrstă de 25 
de ani, s-a urcat în vîr- 
ful unui turn metalic 
înalt de 40 de metri, 
construit de o firmă pen
tru reclame, și a arun
cat de acolo un bilet pe 
care scrie: „De lucru 
sau moartea".

Zilnic ziarele publică 
știri despre tragedii ai 
căror eroi sînt șomerii 
din Neapole. lată, de pil
dă, cazul lui Antonio 
Palma, care, pierzîndu-și 
speranța de a mai găsi 
de lucru, a înnebunit și 
a împușcat un funcționar 
de la oficiul de plasare. 
Acum cîteva luni, un alt 

N.A.T.O. pentru ,,a ob
ține consimțămîntul lor, 
arâtînd prioritatea aces
tei probleme din punct de 
vedere militar". „Strauss, 
— subliniază buletinul — 
speră că pe această cale 
va înlătura sau cel puțin 
va ocoli obi-ețiunflc cate 
au loc în organele poli
tice ale N.A.T.O.". Bule, 
ținui arata în legătură 
cu aceasta că reprezen
tanții țărilor scandinave 
membre ale N.A.T.O., 
cer să fie discutată amă
nunțit problema creării 
bazelor Bundeswehrultii 
în Spania, „guvernul fe
deral însă caută să evite 
aceste discuții". In caz 
dacă se vor ivi unele 
greutăți, Strauss inteiu 

muncitor, aflînd că a 
fost concediat, s-a sinucis 
tăindu-și venele. O mun
citoare de la o fabrică 
de conserve s.a otrăvit 
cind sezonul de lucru 
pentru care fusese anga
jată s-a terminat O ma
mă cu 4 copii, care ii 
așțepta pe al cincilea, s-a 
otrăvit cu sodă caustică 
Ea a hotărît să-și pună 
capăt zilelor deoarece so 
țul ei nu reușea să gă
sească de lucru...

Potrivit datelor oficia- . 
le, în Italia există aproa
pe 2.000.000 de șomeri. 
In același timp, propa
ganda guvernamentală 

ționează să recurgă la 
un ultimatum. După cum 
anunță buletinul, Strauss, 
intenționează să declare 
că membrii N.A.T.O, tre
buie să pună la dispozi
ții Republicii Federale pe 
teritoriul țărilor lor baze 
necesare de aprovizionare 
cu o capacitate de 2,2 
milioane tone de diverse 
materiale.

Planurile de creare a 
bazelor Bundeswehrului 
în Spania continuă să 
neliniștească opinia pu
blică din Germania oc
cidentală. Deputatul Hei
nemann din Bundestagnl 
vest-german cunoscut 

fruntaș al vieții publice 
din R.F. Germană a cri. 
ticat la 4 martie aceste 
planuri ale lui Strauss.

susține că în țară n-a 
existat încă niciodată o 
situație economică atît de 
înflori.oare ca în prezent. 
La 19 ianuarie, Antonio 
Segni, șeful guvernului i- 
talian, c.re a demisionat 
recent, publicase în zia
rul ,,11 Popota", organul 
oficial al partidului de>- 
mocrat.creștin, un articol 
in care declara că în Ita
lia producția crește, șo
majul scade și că, în 
general, totul e cum nu 
se poate mai bine.

După cît se par- tot 
răul vine de la faț. că 
șomerul napolitan Anto
nio Anebeta nu citea zia
rul ,,I1 Popota"..

CINE BOMBARDEAZĂ CUBA?
Duminică 21 februarie, 

focuitorii suburbiilor din 
răsăritul capitalei cubane 
— Havana — au văzut 
pe cer un avion bimotor 
fără semne distinctive. 
După citeva minute, în 
cartierele Cojimar și Re
gla s-au Suzit exploziile 
surde ale unor bombe ex
plozive. Una dintre ele a 
căzut în apropierea unui 
internat pen.ru copii. Cei 
200 de copii au scăpat 
cu viață numai perttru că 
piratul aerian a țintit 
prost. Suflul altei bom
be a spart geamurile u- 
nei rafinării de petrol. 
După ce a lansat bom
bele, avionul a dispărut 
în direcția nord.

In ultimele luni deasu
pra pămîntului pașnic al 
Cubei au fost efectuate 
peste 30 de astfel de a- 
tacuri. Ele s-au soldat cu 
victime. Astfel, fa 21 oc- 
tembrie 1959 un avion 
venind dinspre nord a 
mitraliat oamenii pe stră

zile Havanei. Au fost 2 
morți și 50 de răniți. A- 
vioanele care zboară dea
supra Cubei venind din
spre nord parașutează 
deasupra regiunilor pustii 
ale insulei armament, 
posturi de radio și muni
ții, bombardează uzine, 
incendiază plantații de 
trestie de zahăr. Bombele 
incendiare au distrus 
19.38o.000 arob s (o .ro
ba = 11,5 kg) de tres
tie de zahăr.

„Sîntem singura țară 
din lume care este supu
să unor atacuri aeriene 
în timp de pace" — a 
declarat Fidel Castro, 
primul-ministru al Cubei.

Cine săvîrșește aceste 
atacuri aeriene ? De unde 
își iau zborul avioanele 
care seamănă moarte și 
distrugeri în Cuba ?

Guvernul cuban decla
ră că avioanele decolează 
de pe teritoriul Floridei 
și că armele și posturile 
de radio lansate de avi

oane poartă marca „Made 
în U.S.A.*. Bombele ne- 
exploadate sînt tot de 
producție americană.

Statul Florida este des
părțit de Cuba printr-o 
strîmtoare îngustă doar 
de 150 km. Chiar și un 
avion cu viteză mică, lu- 
îndu-și zborul de pe unul 
din numeroasele aerodroa- 
me situate în Florida, 
poate să ajungă în Cuba 
și să se înapoieze de a. 
colo în num^i cîteva ore.

Cît despre cei ce exe
cută aceste acțiuni agre
sive, aceștia sînt acoliții 
fugiți din Cuba ai fostu
lui dictator Batista, trădă
tori șj călăi ai poporului 
cuban. Ei își desfășoară 
activitatea de subminare 
împotriva Cubei de pe 
teritoriul Statelor Unite.
Organizația denumită 

„Trandafirul alb", pe care 
au creat-o în Florida, 
trimite pe insulă arma
ment și muniții elemen
telor contrarevoluționare. 

Tot ea organizează și a- 
tacurile aeriene pe terito
riul Cubei.

Guvernul cuban a ce
rut de nenumărate ori 
guvernului Statelor Unite 
să la măsuri energice 
împotriva activității con
trarevoluționarilor cubani, 
dar Washingtonul a res
pins aceste cereri, susți- 
nînd că autoritățile din 
Statele Unite nu știu ni. 
mic despre o astfel de 
activitate. Chiar atunci 
cînd trădătorul Diaz 
Lanz, fugit din Cuba în 
Statele Unite, a recunos
cut în mod public că la 
21 octombrie, luîndu-și 
zborul din Florida, a e- 
fectuat un atac aerian a- 
supra Havanei, poliția a- 
mericană n-a găsit în a- 
ceasta nimic condamna
bil. Arestat in mod for
mal, Lanz a fost elibe
rat peste puțină vreme, 
„din lipsă de dovezi".

In luna ianuarie, în to
iul atacurilor aeriene asu

pra Cubei, Lincoln Whi
te, reprezentaptul departa
mentului de stat al 
S.U.A., a declarat la o 
conferință de presă că nu 
există nici un indiciu în 
sensul că vreun avion 
pornit de la o bază si. 
tuată pe teritoriul State
lor Unite ar fi lansat 
bombe incendiare deasu
pra Cubei,

Cubanii au pus însă 
mîna pe dovezi incontes
tabile că această declara
ție este falsă.

In dimineața zilei de 
18 februarie, pe cînd în
cerca să bombardeze fa- 
brica de zahăr „Espana" 
din provincia Matanzas, 
un avion necunoscut a 
explodat în aer. Cei doi 
piloți au pierit. S-au gă
sit însă documentele lor : 
un buletin de identitate 
eliberat de autorităț.le 
din Statele Unite pe nu
mele Robert Kelly Ross, 
jurnalul de bord al avio
nului și cîteva hărți. Pe 
hărți erau însemnate iti- 
nerariile de zbor, care a

testă că avionul a efec
tuat de mai multe ori a- 
tacuri aeriene deasupra 
Cubei și că-și avea baza 
pe aerodromul Tamiami 
din Florida. Acest aero
drom este situat nu de
parte de orașul Miami, 
în apropierea bazei mili
tare aeriene de la Ho
mestead,

De data aceasta, dove
zile erau într_atît de con
vingătoare, îneît același 
Lincoln White a fost ne
voit să admită că avio
nul care s-a prăbușit 
deasupra Cubei este ame
rican. In legătură cu a. 
cest incident, guvernul 
Statelor Unite a prezen
tat scuze oficiale. In ace
lași timp, el a promis că 
va lua măsuri „pentru a 
preîntîmpina asemenea 
zboruri". Aceste declara 
fii au fost făcute Ia 19 
februarie, iar două zile 
mai tîrziu — duminică 21 
februarie — s-au aruncat 
bombe asupra internatu
lui de copii și rafinăriei 

de petrol din suburbiile 
Havanei.

Bombardamentele stîr- 
nesc indignarea și protes
tele locuitorilor Cubei.

„Protestăm cu cea mai 
mare hotărîre și acuzăm 
Statele Unite că duc o 
politică de agresiune cri
minală împotriva țării 
noastre, în cârdășie cu 
criminalii de război, cu 
latifundiarii și contrare
voluționarii" — se spune 
în protestul Federației na. 
ționale a muncitorilor dir 
industria tutunului.

Acest protest reflecta 
starea de spirit a între
gului popor cuban. E! 
este împărtășit și de o- 
pinia publică mondială 
cu atît mai mult cu cî 
acțiunile piratereștii îm
potriva Cubei nu numa. 
că agravează încordarea 
dar creează in celași timj 
și un pericol serios pen 
tru pace în această par. 
te a lumii.

Articol scris de 1. Lu. 
kianov și apărut în revis.- 
ta „Timpuri Noi" nr. 10
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