
Proletari din toate tarile, anlțl-vil NUMELE LUI LEN1N
Pe arcul dc triumf al Libertății, 
Pe-ai primăverii mele curcubeu. 
Pe
Pe

fiecare treaptă-a Fericirii 
care liber calcă pasul meu.

In saltul ce-l înscrie orice zi 
Spre zorii noi ai zilei viitoare. 
Pe steaguri, în refrenul ‘înălțat 
Din avintate piepturi de tractoare,

ji a celui de-al lll-lea Congres al partidului
Ridicînd întrecerea soci alistă pe 

rioară în întîmpinarea celui de-al 
al partidului nostru ți a zilei de 
giștii și constructorii 
în fondul de economii

o treaptă supe
ll I-lea Congres 

1 Mai, siderur- 
hunedoreni înscriu noi sume 
so cialiste.

Pe
Pe
/n
Citesc numele lui.

panglica imac ulată-a Păcii, 
piscul înspre care zilnic sui, 
simetria gîndurilor lumii

I. DRAGANESGU 
tehnician G.S.H.

IDEILE LENINISTE TRIUMFĂ
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Furnaliștii secției 
Îmbunătățind indicele 
utilizare a agregatelor au 
produs de la începutul a- 
nului și pînă acunt 
6.300 tone fontă în 
sarcinilor de plan, 
odată cu aceasta, 
lor este îndreptată
spre realizarea a cît mai 
multe economii la prețul 
de cost al fontei. Numai 
în perioada 1 — 18 aprilie 
micșorînd consumurile 
specifice de cocs, calcar 
etc., după calculele ope
rative ei au produs 
care tonă de fontă 
6108 lei mai ieftină. 
^Bzultate demne

fie-
cu

de 
laudă a dobîndit și colec
tivul celei de a doua sec
ții de furnale care în a- 
ceeași perioadă de timp 
a redus prețul de cost o- 
perativ al 
900.000 lei. 
putui anului 
realizate de 
cestei secții 
suma de 5.680.000 lei.

fontei cu 
De la ince- 

economiile 
colectivul a- 
se ridică la

Alte 258.000 lei
Insemnate sînt și eco

nomiile realizate de oțe- 
lari în întrecerea socia
listă ce o desfășoară în 
întîmpinarea Congresului 
partidului nostru. La su
ma celor 2.866.000 lei, 
cît reprezintă reducerea 
prețului de cost al oțelu-

lui în decursul primului tri
mestru, ei au mai adău
gat suma de 258.000 lei 
economisite Ia prețul de 
cost operativ în perioada 
1—19 aprilie a. c.

Crește fondulde
economii

AMomeratori-dii hune- 
dorenl obțin rezultate bune 
la capitolul economii. Prin 
înlocuirea unei părți de 
hematită cu cenușă piri- 
tică, mai ieftină și cu 
conținut ridicat de fier, 
sporirea cu 15 la sută 
a cantității de praf de 
furnal la fiecare șarjă, 
ceea ce reduce cu 2 la 
»utl consumul specific 
la praful de cocs etc., 
s-a reușit să se Înregis
treze, pe primele 
luni și jumătate ale 
lui acesta, suma 
615.000 lei economii,
mai în cele două deca
de ale lunii curente bri
găzile de aglomeratoriști 
printre care și cea a ing. 
Răileanu Valentin, au 
produs 2.417 tone aglo
merat peste plan,
nînd o economie de 
lei Ia fiecare tonă.

dustriei locale care lucrea
ză la atelierul de prefa
bricate din beton, au eco
nomisit 19.116 lei. Suma 
amintită a fost înregistra
tă prin înlocuirea tiparelor 
de lemn cu altele de metal 
care rezistă la mai multe 
cicluri de turnare a be- 
toanelor prin înlocuirea 
unui troliu manual cu 
altul mecanic, confecționat 
din materiale recuperate și 
prin economisirea de fier 
beton, utilizarea deșeurilor 
și simplificarea ramelor 
de la ferestrele din beton 
armat. Fruntași în aceas
tă luptă s-au situat tova
rășii Mircea Andrei, Ghe- 
tău Sanda, Dulamă Alexan 
dru și alții.

Cu opt zile
înaintea timpului

Au colectat 
fier vechi

Zilele acestea un mare 
t;u.iu;r de salariați ai sfa
tului popular orășenesc, 
au intreprins o acțiune 
patriotică de colectare a 
fierului vechi. In cele 90 
de ore au fost strînse a- 
proximativ 3.000 kg. fier 
vechi, evidențiindu-se ute- 
miștii Lucaci loan, Dan- 
ciu Vlăduț și salariații 
cum sînt Rozalia Dull, 
Wâlther Gheorghe, Gaș- 
par Francisc și numeroși 
alții.

Mii ne se împlinesc 90 de 
ani de la nașterea lui V.I. 
Lenin, genialul învățător 
și conducător al proletari
atului international, înte
meietorul și conducătorul 
Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice și al pri
mului stat socialist al 
muncitorilor și țăranilor. 
Titan al gîndirii, el a lup
tat încă din fragedă tine
rețe împotriva influenței 
străine, oportuniste din 
cadrul mișcării muncito
rești. A combătut și zdro
bit teoriile
care socoteau capitalismul 
din Rusia ca un fenomen 
„întîmplător". In geniala 
sa lucrare : „Ce sînt pri-

narodnicilor

trei 
anu- 

de
Nu-

zilei de 1 Mai, 
de muncă al 
„Patria" a a-

obți-
3

Prin metode
mai bune

In primul trimestru, 
muncitorii din cadrul in-

♦ Hunedoara este tot mai
♦ mult vizitată de scriitori 

și artiști, care găsesc în 
munca eroică a siderurgiș- 
tilor teme pentru lucrările 
lor viitoare. Unul dintre 
oaspeții de curînd ai ora
șului nostru este compozi
torul Gheorghe Deriețeanu, 
pe care l-am rugat să ne 
vorbească despre munca 
sa de creație artistică in
spirată de realitățile hu- 
nedorene.

— Sînt de, mai multe 
săptămîni la Hunedoara, 
ne-a spus compozitorul. 
Scopul meu principal a 
fost un studiu documentar 
pentru un oratoriu, idee pe 
care năzuiesc de mai mul-

Analizînd rezultatele 
întrecerii ce o desfășoară 
în cinstea 
colectivul 
turnătoriei
flat cu deplină satisfac
ție că la data de 19 a- 
prilie lucra în contul zi
lei de 27 aprilie a.c. și că 
planul producției marfă 
a fost depășit, de la în
ceputul anului și pînă 
acum, cu 40 la sută.

Fruntași în obținerea a- 
ceston rezultate 
tuat membrii 
conduse de
Mîndreanu Dumitru, Sch
neider Ioan, Simereanu 
Teodor și Holocov Timot.

s-au si- 
echipelor 
tovarășii,

ti. AUREL
corespondent

in- 
fi 

ta-

M-a impresionat tinerețea 
tă vreme să o realizez. O- 
ratoriul pentru orchestră, 
cor și povestitor se va 
titula „Oțelul" și va 
compus din mai multe 
blouri.

Voi încerca să redau cu 
mijloacele acestei arte atît 
de iubite și de accesibile, 
muzica, măreția muncii o- 
țelarilor — și în general 
efortul grandios al tuturor 
tovarășilor care lucrează 
în marea noastră uzină 
siderurgică. Textul orato
riului va fi scris de poe
tul Alexandru Andrițoiu.

— Popasul dv. pe me-

nu
Iu

am 
cîn-

Interviu
cu compozitorul 

Gheorghe Deriețeanu 
leagurile hunedorene 
v-a inspirat și alte 
crări ?

— Da. Pînă astăzi 
scris chiar aici două
tece de mase. Unul dintre 
acestea „Prin șarjele noa- 
stie partidul slăvim" a și 
intrat în repertoriul coru
lui combinatului ale cărui 
repetiții am avut prilejul 
să le conduc de cîteva 
ori, și va fi curînd cîntat

De la începutul anului și pînă la 19 aprilie oțelarii 
din secția Il-a O.S.M. au dat peste plan 18.402 tone 
oțel. Printre echipele care au contribuit la obținerea 
acestui succes se numără și cea condusă de prim-to- 
pitorul Tîrpescu Mihai, din fotografia alăturată.

Hunedoarei I
într-un concert public. 
Cel de-al doilea este în
chinat muncii constructo
rilor. In același timp am 
compus o suită de melo
dii cu teme folclorice cule
se chiar de mine din sa
tele Runcul Mic, Cinciș, 
Cerișor, I.elese și altele. 
Vor fi nouă melodii, iar 
suita am realizat-o cu sco
pul de a fi de folos an
samblurilor corale hune 
dorene, în diferite progra
me artistice pe care le vor 
prezenta.

— Ce amintiri duceți 
din orașul nostru ?
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primul rînd că inițial po
pasul meu aici era pro
gramat pentru un termen 
mai scurt. Dar nu m-am 
putut despărți ușor de a- 
ceastă Hunedoara în plin 
efort al construcției. Și 
mă voi reîntoarce curînd, 
pentru munca de finisare 
a oratorului și pentru că 
orașul merită intr-adevăr 
să fie revăzut ori de cîte 
ori acest lucru este posi
bil. M-a impresionat în 
mod deosebit tinerețea 
Hunedoarei, pe care voi 
căuta să o redau în lu
crarea muzicală anunțată, 
oratoriul „Oțelul".

M. E.

etenii poporului și cum 
luptă ei împotriva social- 
democrației" scrisă în 
1S94, Lenin a supus unei 
critici nimicitoare concep
țiile narodnicilor, arătînd 
că singura clasă menită 
să conducă lupta celor ce 
muncesc pentru zdrobirea 
țarismului și a capitalis
mului, pentru victoria re
voluției socialiste, este cia- 
sa muncitoare. Tot în a- 
ceastă lucrare a enunțat 
pentru prima oară ideile 
alianței revoluționare din
tre muncitori și țărani ca 
principal mijloc de răstur
nare a puterii moșierilor 
și a burgheziei, subliniind 
necesitatea creării unui 
partid proletar cu rolul 
de conducător politic în 
lupta pentru făurirea so
cietății noi, fără exploata
re

Ideile făuririi partidului 
politic al clasei muncitoa
re au fost concepute de 
Lenin în articolul „Cu ce 
să începem", și dezvolta
te în cărțile „Cei de tă
cut" și „Un pas înainte, 
doi pași înapoi". După ce 
a zdrobit din punct de 
vedere ideologic economis
mul, Lenin a enunțat o 
serie de importante princi
pii ideologice și organiza
torice ale partidului mar
xist, a subliniat însemnă
tatea teoriei socialiste și a 
argumentat o teză funda
mentală a marxismului, și 
anume că partidul njarxist 
este unirea mișcării munci
torești cu socialismul ști
ințific. Totodată el a elabo
rat principiile organizato
rice ale partidului de tip 
nou, diametral opuse prin
cipiilor existente în sînul 
partidelor reformiste ale 
internaționalei a H-a.

In lucrările sale Lenin 
a dezvoltat în mod crea
tor tezele marxiste cu pri
vire la căile construirii co
munismului, la crearea ba
zei materiale de producție 
a comunismului.

Lenin a arătat marea 
superioritate a socialismu
lui față de capitalism și 
inevitabilitatea victoriei so
cialismului pe scară mondi
ală. Lenin era străin de 
modul mecanic, abstract, 
de a concepe teoria mar
xistă. Pentru el marxismul 
n-a fost niciodată o dog
mă moartă ci o că' ă'iză vie 
în acțiunea revoluționa
ră. Luptător înflăcărat

plin de elan revoluționar, 
Lenin s-a dedicat în între
gime luptei pentru victoria 
ideilor marxismului, pentru 
progresul și fericirea ome
nirii muncitoare. Lenin a 
iubit fierbinte, nespus d? 
mult oamenii simpli, a a- 
vut o încredere nemărgini
tă în forța și capacitatea 
lor de a-și făuri o viață 
nouă lipsită de exploatare 
Pe întreg globul nu există 
nume mai scump și mai 
apropiat inimilor oameni
lor muncii decît numele 
lui l.enin.

Intruchipînd iot ceea ce 
a acumulat mai bun, mai 
progresist mintea ome
nească de-a lungul vea- 
curikr, leninismul este o 
învățătură internațională, 
profund științifică, veșnic 
vie și dătătoare de viață 
în continuă dezvoltare și 
îmbogățire, este arxis- 
mul epocii imperialismului 
și al r.vo’uței proletare.

Nici o învățătură n-a 
exercitat o asemenea in
fluență profundă asupra 
conștiinței oameni lor, a- 
supra destine or popoare
lor ca marxism-leninis aiul, 
învățătura revoluționară a 
proletar.a.ului.

*
Anul acesta sărbătorim 

nașterea marelui Lenin în 
momente care confirmă 
mai mult ca oricînd trium
ful ideilor leninismului. Ni- 
cicînd forța acestor idei 
n-a fost atît de evidentă 
ca astăzi, cînd mișcarea 
comunistă mondială a luat 
u asemenea dezvoltare în- 
cît determină mersul îna
inte al întregii omeniri.

Caracteristica principală 
a epocii noastre este tre
cerea de la capitalism la 
socialism pe scară mondi
ală. Capitalismul se dove
dește neputincios să împie
dice acest proces revoltițio. 
nar. întreaga înfățișare a 
lumii s-a schimbat. Țările 
socialiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică obțin 
din ce în ce mai însem
nate succese în cadrul în
trecerii economice pașnice 
dintre cele două sisteme 
mondiale. Tot mai multe 
țări luptă pentru cucerirea 
independenței naționale. 
Sistemul colonial al impe
rialismului se găsește în 
faza sa finală. In Asia a-

(Continuare în pag. III-a)

ADUNARE FESTIVĂ
ln sala Casei orășenești de cultură din orașul 

nostru va avea loc astăzi la orele 18 adunarea 
festivă închinată celei de-a 90-a aniversări a naș
terii lui Vladimir Ilici Lenin. După conferința des
pre viața și activitatea marelui conducător al pro
letariatului va urma un program artistic ți film.



Amintiri despre ILICX
O CONVORBIRE ÎNSUFLEȚITĂ

Era in anul 1918 Tint
ra Republică Sovietică se 
afla in primejdie. Armata 
Roșie dădea lupte crincene 
împotriva interventionist i- 
lor și gardiștilor albi. In 
țară domnea foametea și 
ruina, i ransoortul feroviar 
lucra defectuos. Nu ajun
geai). locomotivele și nici 
vagoanele.

In acele zile de grea 
încercare colectivul atelie
relor centrale de vagoane 
din Moscova și-a luat an
gajamentul Să repare cite- 
va vagoane in afara orelor 
de muncă. Despre această 
valoroasă inițiativă a aflat 
Vladimir Iii ci Lenin. Cu 
toate că era extrem de o- 
cupat el a hotărît să .,e 
ducă la ateliere și să stea 
de vorbă cu muncitorii.

De obicei, după ce su
ne sirena, la uzină nu mai 
răminea nimeni. Dar in 

acea zt mohorită de toam
nă nici :in muncitor nu se 
pregătea să plece acasă. 
Dretuflnd ’iir se ' vedeau 
grupuri de oameni in sa
lopete. lețele lor istovite 
exprimau de data aceasta 
o mare bucurie.

Cu Citeva ore în urmă 
la biroul atelierelor s-a 
primit un telefon de la ca
binetul lui Vladimir Ilici 
prin care se anunța că Le
mn va veni acolo. Vestea 
a făcut repede ocolul tutu
ror secțiilor.

Așteptindu-și oaspetele 
drag, oamenii discutau in
tre ei cu însuflețire. ■ ■ .

Lenin veruse neobservat 
de nimeni șt a intrat ime
diat în vorbă- cu muncito
rii...

Vladimir Ilici s-a urcat 
la tribună. Dar el nu a li
mit o cînaintare, nu a pre
zentat un referat. A fost 

o convorbire foarte însufle
țită.

Lenin vorbea , simplu, 
clar, pe înțelesul tuturor 
El nu a căutat să ascundă 
pericolul care plana asupra 
tinerei republici. El a vor- 
bit despre cei doi dușmani 
periculoși: pe front — m- 
tervenționiștii și gardiștii 
albi, iar în interiorul țării 
— foametea, ruina, mizeria. 
Pentru a învinge pe duș
manul nr 2 este necesară 
o atitudine conștientă ța
ță de sarcinile încredința
te, trebuie ridicată produc
tivitatea muncit. Or acest 
lucru se poate obține nu
mai prin electrificare.

Cuvintele profetice “' ale 
lui Lenin, rostite acum 42 
de ani.sîht In prezent tjf* 
duse in viață. Acest tfcnf 
este ilustrat grăitor și de 
exemplul fostelor ateliere 
de reparat vagoane, in 
prezent uzina „Voitovici",

Aici e LENIN!
de M. EENIUC

mîna de mi-o pun.

Locomotiva ,,U — 12 7“

J

Pe inimă eu
In fața tuturora pot să spun :

Aici e 
Și-o spun așa-n orașe și la sate 
Mulțimi, și vorbele-s adevărate :

• Aici e 
îmi cîntă pionieri și pioniere, 
Eu zic tăcut și mîndru în tăcere:

Aici e 
Ascult oștenii-n zori trecînd la pas 
Și tainic pîn-la mine vine-un glas :

, Aici e
Merg tinerii cîntind spre șantier 
Și cîntul lor vuiește pînă-n cer :

Aici e 
Privesc uzina ce se-nalță falnic 
Și zgomotele-mi povestesc năvalnic:

Aici e 
Din casa Comitetului Central, 
Măreț și grav răsună ca un val :

Aici e 
In țară din hotar pînă-n hotar 
Pornește corul muncii-adînc și clar:

Aici e 
Aici e Lenin și via ța nouă. 
Mi-a spus și-un trandafir scăldat în

Aici e

Lenin !

Lenin !

Lenin !

Lenin !

Lenin !

Lenin !

Lenin !

rouă : J 
Lenin !

In gara Pavelețk din 
Moscova se află o loco
motivă neobișnuită. Are 
de altfel și număr, așa 
cum se cuvine : „U-127“. 
Insa poate fi recunoscută 
și fără număr. E vopsită 
toata în roșu, numai co
șul e negru și roțile au' 
dungi albe. Numărul 
„1-127“ e scris cu vop
sea aurie.

Zilnic este șters praful 
de pe marginile roșii ale 
locomotivei. Deasupra ei 
a fost construit un aco
periș de sticlă pentru- ca 
nici o picătură de ploaie 
să nu mai cadă pe 
„U-127".

Această locomotivă a 
fost construită cu mulți 
ani în urmă, în cursul u- 
nui subotnic.

Fusese un subotnic nu 
numai de o singură zi. 
Muncitorii căilor ferate 
au lucrat mai multe zile 
de odihnă, astfel că la 1

Mai construcția locomoti
vei „1-127“ a fost gata.

Era o locomotivă minu
nată : cei mai buni fie
rari și lăcătuși au luat 
parte la construcția ei, 
cei mai buni vopsitori au 
vopsit-o. '

Muncitorii căilor ferate 
au hotărît să dăruiască 
locomotiva „U-127“ pu
terii sovietice, iar Vladi
mir Ilici Lenin să fie ales 
mecanic de onoare...

Au hotărît de aseme
nea să trimită lui Lenin 
o delegație din trei tova
răși pentru a-i comunica 
acest lucru.

Lenin primi pe munci
torii de la căile ferate, îi 
ascultă zîmbind și spuse :

— Am mai .umblat oda
tă cu locomotiva, ca fo
chist ; precum se vede, 
am fost avansat în grad...

Muncitorii rîseră. Toți 
știau că în preziua Revo
luției din Octombrie, Le

nin scăpă de dușmani fu
gind cu o locomotivă, ca 
fochist.

Apoi Vladimir Ilici se 
interesă de felul cum 
merge lucrul la căile fe
rate.

De subotnicul lor, el 
auzise dinainte. El se in
teresa întotdeauna în
deaproape de subotnice, 
socotindu-le începutul unei 
mari opere. Luîndu-și a- 
poi rămas bun de la mu
safirii săi, el le spuse :

— Transmiteți tovarăși
lor muncitori de la căile 
ferate mulțumirile mele.

De atunci locomotiva 
„U-127“ a făcut multă 
muncă pe căile ferate. A 
dus pasageri și mărfuri, 
mai ales trenuri cu căr
buni pentru uzinele din 
Moscova.

Ultimul ei drum l-a fă
cut în ianuarie 1924, în- 
tr-o zi de mare durere a 
poporului: murise atunci

la Gorki, tovarășul Lenin, 
învăluită în drapele de 

doliu, locomotiva „U-127“ 
a dus la Moscova corpul 
neînsuflețit al mecanicului 
ei de onoare.

Muncitorii căilor ferate

păstrează și astăzi aceas
tă. locomotivă. O păstrea
ză cu sfințenie, în aminti
rea marelui Lenin.

Din volumul „Poves
tiri despre Lenin" de 
A. Kononov.

Reconstituirea simfoniei „Lenin”
Partitura monumenta

lei simfonii „Lehin" a 
compozitorului sovietic 
vis^arion Șebalin, consi
derată pierdută, a fost 
recent reconstituită.
. Această simfonie pentru 
cor, soliști, declamator și 
orchestră a fost creată de 
compozitor la începutul 
deceniului al patrulea. In 
ianuarie 1934 ea a fost 
interpretată cu mare suc
ces la Leningrad și de 
două ori a Moscova. Dar 
s-a întîmplat ceva nepre
văzut: exemplarele în ma

nuscris ale partiturii pen
tru orchestră au dispărut 
fără de urmă în tingMl 
incendiului care a Sțr 
loc la biblioteca Teatru
lui Mare în anul 1934. La 
compozitor rămăseseră 
numai cîteva ciorne dis
persate.

Filele arse ale partiturii 
simfoniei au fost desco
perite întîmplător într-iina 
din arhivele din Moscova. 
Materialul suferise mult 
dar, cu ajutorul ciornelor 
care s-au păstrat, Șeba
lin a reușit să reconsti
tuie în întregime opera.

Era pe la sfîrșitul anu
lui 1917 cînd agronomul 
Vladimir Alexandrox ici 
Bulanje a luat inițiativa 
de a organiza pe lîngă 
Sovietul Moscova o di
recție a fermelor și gră
dinilor de zarzavat. A- 
fliud despre aceasta, V. 
I. Lenin i-a încredințat 
personal sarcina de a e- 
labora împreună cu Dzer 
jinski un plan de organi
zare a legumicultorii și 
de creare a unor ferme 
pentru aprovizionarea cu 
lapte a instituțiilor de 
copii și a spitalelor.

De alunei au trecut 
peste 40 de ani. Astăzi 
V. A. Bulanje este pen
sionar. El păstrează vie 
amintirea întîlnirii sale 
cu Lenin.

*
Intr.-una din zilele pri

măverii anului 1919, ve
nind la servici, unul din 
funcționari îmi spuse;

— Ați fost căutat Ia 
telefon de Lenin.

— Da, și ? — am în
trebat eu, fără să sezisez 
imediat despre ce este 
vorba.

— Vladimir Ilici a 
spus că va telefona din 
nou.

Peste vreo două ere a 
sunat din nou telefonul.

— Tovarășul Bulanje? 
— a răsunat surd de la 
capătul celălalt al firului 
o voce graseiată. Ați pit 
tea să veniți la mine ? 
Astăzi puteți ? Nu va fi 
prea greu ?

Vladimir Ilici mă între
ba ca și cum s-ar fi te
mut că mă distrage de 
la alte treburi extrem de 
importante.

Am sosit la Kremlin, 
am urcat la etajul al doi
lea, am întrebat cum se 
poate ajunge la tovarășul 
Lenin, Am bătut la ușa 
indicată. M-a primit

„DE CE AVEȚI NEVOIE" ?
Bonei — Bruevici, s-a in 
teresat cine sînt și m-a 
rugat să aștept.

Lenin a intrat în cabi
net foarte repede. Am ob
servat că purta un cos
tum vechi, uzat, de culoa
re închisă, dar foarte in 
grijit. Am fost impresio
nat de privirea ochilor săi
— o privire blinda, tan
dră, atentă.

— Dumneavoastră .-în
teți tovarășul Bulanje ?
— m-a întrebat înclinîn- 
du-și capul. — Bună ziiia
— și mi-a strîns puternic 
mîna. Luați loc, vă rog 1 
Și cu un gest larg Vla
dimir Ilici îmi arătă un 
fotoliu lîngă un birou ma
re, el luînd loc în fotoliul 
alăturat. ,

Eram atît de emoțio
nat îneît nu știam despre 
ce să vorbesc. Observînd 

acest lucru Lenin m-a în
trebat :

—- Lucrați în domeniul 
grădinilor ?

M-a întrebat așa ca și 
cum am fi stat de mult 
de vorbă. Imediat m-am 
simțit mai ușor, îmi tre
cuse stinghereala, emoția.

— Da, am organizat o 
direcție a grădinilor de 
zarzavat și a fermelor pe 
lîngă Sovietul Moscova. 
Întreaga cantitate de le
gume și lapte o dăm lo
cuitorilor Moscovei in 
special instituțiilor pentru 
copii

— Foarte bine ! — a 
răspuns mulțumit Ilici. Și 
parcă pentru a-și susține 
ideea a pus cu putere mî
na pe masă. Mijindu-și 
ochii și zîmbind vesel Le
nin a început să riiă în

trebe despre numărul gră
dinilor, unde sîrit ele am
plasate, cine le muncește.

Condițiile noastre de 
muncă erau pe atunci ex
trem de grele. Săpam ca
nale stind pînâ la ge
nunchi în noroi — asa
nam terenul...

Cu o deosebită satisfac
ție a ascultat cele relata
te de mine despre creato
rii grădinii. I i brigăzile 
noastre munceau conștiin
cios, unități, oameni de di
ferite naționalități, o ade
vărată internațională

— Bine spus. Avem lîn
gă Moscova brigăzi inter
naționale ! Admirabil !

Lenin, emoționat, s-a 
ridicat și a inceput să .se 
plimbe prin cameră, repe- 
tînd bucuros : Admirabil ! 
Apoi, oprindu-se brusc în 

fața mea m-a întrebat se
ver, dar vesel :

— De ce ați tăcut piua 
acum ? Ați vrut să va ba
zați numai pe propriile for
țe ? Da? Doar despre-a- 
ceasta trebuia să țipați în 
gura mare I Singuri, fără 
ajutor, nu puteați s-o sco
ateți la capăt. O grădină 
muncitorească... Minunat ! 
încheie el entuziasmat. 
Dar după o s urtă pauză 
mi se adresă :

— Spuneți-mi direct, fără 
jenă, de ce aveți nevoie ? 
Cu ce vă putem ajuta ? Și 
ca și cum ar fi conceput 
pe loc un plan începu să 
vorbească încet. — Tre
buie să vă aprovizionăm 
cu cartofi de sămînță, se
mințe de legume vă von» 
da peste rînd. Trebuie 
convocată o ședință în a- 
ceastă problemă sub pre
ședinția lui Dzerjinski, 
trebuie discutate toate de

taliile organizării legumi- 
Culturii. Dacă se ivesc 
greutăți telefonați-mi di
rect.

Conducîndu-mă pîiiă la 
ușă, Vladimir Ilici mi-a 
mulțumit, mi-a strîns mîna 
și mi-a spus zîmbind :

— Este foarte bine că 
ați venit. Foarte bine! li 
voi telefona și lui Dzer
jinski, — și a repetat: 
Dacă va fi nevoie de ce
va adresați-vă direct mie.

Nu a mai fost nevp’e 
să-i amintesc lui Vladimir 
Ilici. Curînd după această 
intîinire memorabilă F. E. 
Dzerjinski a organizat con
sfătuirea despre care vor
bise Lenin. Iar după cî.e- 
va zile direcția noastră a 
primit peste rînd semințe 
de legume și, ceea ce era 
mai important — cartofi 
de soi, foarte frumoși, 
regiunea Voronej.
ț (Agerpres)
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Cunoașterea 

trecutului istoric
al regiunii

Pionierii fruntași la în
vățătură' de la școala me
die mixtă O.M. au vizitat 
duminica trecută colonia 
Ulpia Traiaria Augusta de 
la SarHiisegetuza, din a- 
propierea orașului Hațeg, 
așezare romană înființată 
in secolele l și H ale e- 
rei noastre. Elevii au as
cultat cu viu interes expli
cațiile profesorului de isto
rie, fiind impresionați de 
construcțiile cari se fă
ceau cu munca sclavilor 
daci, băștinașii acestor 
meleaguri.

Arena amfiteatrului ro
man le-a reținut in mod 
deosebit atenția. Acolo u- 
ocau loc odinioară luptele 
de gladiatori și nu arare
ori omul-sclav cădea pra
dă furiei animalelor, spre 
desfătarea aristocrației 
zomane. V izitind forai, 
țevilor li s-a vorbit des
pre munca imensă făcută 
numai de sclavii daci a- 
supriți pentru ca orașul 
să aibă instalație de apă 
— prin conducte și cis
terne —instalație de în
călzire, loc pentru dis
tracție, pentru paradă, di
verse așezări civile și 
militare. Termini nd cu vi
zitarea muzeului din lo
calitate unde se găsesc o- 
biecte găsite prin săpătu
rilefăcute de către arheo
logi, elevii au plecat, cu 
noțiuni clare despre evo
luția uneltelor de produc
ție pe teritoriul Daciei 
romane, cu noi cunoștințe 
tivind trecutul istoric al 
festei așezări romane.

Excursia pentru cunoaș
terea trecutului istoric al 
regiunii noastre organiza
tă cu pionierii fruntași la 
învățătură de la școala 
medie din O.M. s-a în
cheiat cu vizitarea parcu
lui dendrologic „Ocskai“ 
din Simeria.

în vă jind
Urmărind îmbunătăți

rea activității cabinetelor 
tehnice și a inovatorilor 
în general, pentru pro
movarea noului în produc
ție și realizarea de eco
nomii, Consiliul local al 
sindicatelor în colaborare 
cu filiala regionala 
A.S.I.T. au luat iniția
tiva organizării periodice 
a unei zile a cabinetului 
tehnic în cadrul căreia 
ingineri, tehnicieni, mun
citori, inovatori, să-și ex
pună reciproc metodele 
de muncă și să învețe 
din experiența celor mai 
buni.

In cadrul zilei cabine
tului tehnic care a avut 
loc marți la combinat au 
participat ingineri, tehni
cieni, inovatori de la 
C.S.H., I.C.S.H., Căîan. 
C.F.R. Simeria. Ghelar, 
întreprinderea de indus
trie locală și alte între
prinderi din raionul Hu- 
neioara. Cu acest prilej 
tovarășul inginer Gheor- 
ghiță Traian, șeful cabi
netului tehnic al combi
natului, a prezentat un re
ferat care a scos în evi
dență experiența și meto
dele cercurilor și grupe
lor de inovatori din com
binat, arătînd că de la 
începutul anului și pînă 
în prezent au fost lnre-

CONCURS 
„prieten al cărții"

Comitetul IJ.T.M. de la 
laminorul blnming a or
ganizat în primul tri
mestru din acest an con- 
fcutsul „Iubiți cartea". La 
concurs au fost înscriși 
peste 90 de tineri dintre 
care 16 au și fost exa
minați pînă acum. Prin
tre cei care au dat cele 
mai bune răspunsuri se 
numără tinerii Burghesin 
Sever, Colceru Remus, 
Tuța Mircea, Bădilă 
Gheorghe, Vereș Alexan
dru și alții.

STANCIU GHEORGHE
corespondent

reciproc
gistratc 134 propun ri de 
inovații din care 81 au 
fost aplicate in producție. 
Valoarea economiilor rea
lizate reprezintă 14.500.000 
lei.

tovarășul inginer Voina 
Alexandru, din partea sin
dicatului C.S.H., a vorbit 
despre formele organiza
torice ale cercurilor și 
grupelor de inovatori. In 
cadrul programului de 
desfășurare a consfătui
rii, delegații au vizitat cî- 
teva din principalele sec
ții ah combinatului și pe 
unii inovatori la locul de 
muncă. Participanții la 
consfătuire s-au interesat 
îndeaproape de metodele 
și stilul de muncă al 
cabinetului tehnic al 
C.S.H. Astfel de consfă
tuiri sînt rodnice și ele 
vor avea loc în viitor la 
alte întreprinderi din ra
ionul Hunedoara.

---------♦♦♦♦

In ultima vreme s-au construit și dat în folosință peste 700 apartamente nu
mai in cvartalul poștei. In foto: aspect de pe șantier

Festivalul bienal de
Duminica trecută s-a încheiat faza o- 

rașencasca a celui de-al 11-lea „Festi
val bienal de teatru 1. L. Caragia- 
le“, la care s-au prezentat formații 
de artiști amatori din orașul Hunedoa
ra și din suburbiile Zlaști și Boș. Pe 
primul loc — dintre formațiile din

teatru I. L. Caragiale
oraș — s-a clasat colectivul Teatru
lui muncitoresc al si decor giștilor cu 
piesa „Cetatea de toc" de Mihail Da- 
vidoglu, iar pe locul II o formație 
de teatru de la I.C.S.H. care a pre 
zentat piesa într-un act „Caietul ver
de".

BUNI 
gospodari

Jnifadtoa, MlDimiCdr COmKlOiiilOD 
fiSWMS, UH ©H©@ M TCONOMii!

Pe șantierul nr. 1 de 
construcții a locuințelor 
muncitorești, aici unde cu 
aproape două luni in ur
mi' s-a născut prețioasa 
idi ■ ■ de a se clădi un bloc 
cii 24 apartamente numai 
din economii, stăruie o 
•hi 'icâ entuziastă. In drep
ții „lanțului 12“, cum au 
numit constructorii locul 
unde se înalță acum cele 
patru blocuri, 113—Ud, 
au poposit oaspeți de pe 
șantierele din regiune, ve- 
uiți la Hunedoara cu oca
zia unui schimb de expe
riență, organizat la grupul 
IV construcții civile — 
l.C.S.H.

Delegații se interesează 
îndeaproape de mersul lu
crărilor, de metodele ce 
sc aplică în procesul de 
producție și bineînțeles. 

de felul cum oamenii eco
nomisesc materialele pen
tru construcția blocului 89. 
linul dintre vizitatori, to
varășul Ianescu Vaier de 
la T.R.C.L.ll. sc adresea
ză conducătorului unei bri
găzi de zidari •

— Sini mai multe zile 
de clnd am aflbt de cu- 
tezătoarea inițiativă apă
rută pe șantierul dumnea
voastră și ea mă intere
sează. Țin itsă să aflu 
cum contribuiți concret 
la realizarea blocului 2

— Foarte bine — îi 
răspunde tovarășul Dor
ica Damian. Oamenii din 
brigada mea vor executa 
93 metri cubi de zidărie 
la un etaj, iar cei din 
brigăzile conduse de to
varășii Roșianu Ștefan, 
Fischer Vilhelm și Bră- 

nișteanu Titi vor face 
tencuieli interioare la va- 
partamente Vor confec
ționa 780 metri patrați co- 
fraje și vor monta inj 
stalația de încălzire cen
trală la 12 apartamente, 
Toate muncile le vom 
presta voluntar.

Spiritul acesta nou de. 
muncă, gospodăresc, se 
resimte la tot pasul in 
incinta șantierului. Nu. e- 
xistă. muncitor care să 
nu știe că •economiile rea
lizate de el duc la cons
truirea a 24 apartamente, 
deci la un bloc, care va
lorează cca. 700.000 lei . Toc 
mai pentru acest lucru, 
constructorii au găsit căi 
noi, eficiente, miăturind 
pierderile de 2 și 3 la su
tă, cit sînt admise la 
vopsea, țeabă de fier și 
fontă, folosind de mat 
multe ori panourile de
montările la planșeele de 
beton armat, înlocuind 
dușumelele de sub parchet 
cu un strat de 3—4 cm. 
de beton amestecat cu ru
meguș și reducind.la ma
ximum spargerile admise 
la cărămidă, ei au înscris 
economii importante de 
materiale.

Folosind procedeele a- 
mințite, muncitorii, din bri
găzile tovarășilor Petraș 
Petru, Sonleitner Samoilă

în vizită la
muncitorii reșițeni

La sfîrșitul săptămânii 
trecute, o delegație din 
combinatul siderurgic for
mată din furnaliști, oțeluri 
luminători, cocsari și a- 
glomeratoriști au făcut o 
vizită confraților lor — 
muncitorilor de la Reșița. 
După ce au vizitat mai în- 
tii secțiile combinatului, 
membrii delegației noastre 
și muncitorii reșițeni au 
discutat în mod tovără
șesc despre unele metode 
ce le întrebuințează in pro

și Svolenski Mihail au 
economisit deja 350 ng. 
vopsea, peste 5'3 kg. colo- 
ranți., M) kg. huma, mate
rial pentru instalația. sa
nitară la 6 apartamente, 
lemnărie pentru o șarpan
tă și altele, ca. var, nisip, 
ciment și, cărămidă, nece
sare unui apar lament. Așa 
deci, constructorii suit 
gospodari ctesăvtrșiți, Ta 
locul de muncă.

Pe terenul ugde se dor 
contura zidurile blocului 
8'3. s-au executat încă de 
pe acum săpături la fun
dație în procent di 30 ia 
sută și s-a turnat o pat le 
dm beton Aict, au și fost 
aduse din materialele eco
nomisite nisip, pietriș, ba
last și cărămidă. Construc
torii luptă ca în cinsfeli 
zilei de 1 Mai, marea săr
bătoare a celor ce mun
cesc, să termine săpăturile 
și apoi turnarea betoane- 
lor pentru fundații.

...Oaspeții care i-au vi
zitat pe constructorii hune- 
doreni la locul de muncă, 
i-âii asigurat că le vor 
urma pilda de a construi 
apartamente pentru oame
nii muncii 'din economiile 
ce le vor realiza, prin des
coperirea și Valorificarea 
a noi rezerve interne.

V. DRÂGOM.IR

cesul de producție- în ve
derea îmbunătățirii indice
lor.de utilizare a agrega
telor, obținerea de cît mbi 
multe economii etc. Apoi, 
siderurgiștii tnîiiedoreni și 
cei de la Reșița au dez
bătut și stabilit de comun 
acord principalele criterii 
pe baza cărora să se des
fășoare întrecerea socialis
tă în acest an între cele 
două mari centre siderur
gice.

P. Ml H A I 
corespondent

IDEILE LENINISTE
(Urmare din pag. l-a)

proape că nu mai sînt co
lonii. Ia avint mișcarea d.; 
eliberare națională a po
poarelor continentului afri
can,

Dovada cea mai bună a 
justeței 1..contestabile a n 
vățăttirii marilor gînditori 
revoluționari Marx-Engels 
și Lenin o oferă înfățișa
rea actuală a lumii ia 
comparație cu situația de 
acum 43 de ani. istoria 
contemporană evoluează 
exact așa cum au prevă
zut marii dascăli ai pro
letariatului. In timp ce 
capitalismul se îndreaptă 
spre pieire, socialismul 
crește și se întărește. Vic
toria lui este sigură. 
U.R.S.S. se află în faza 
construcției desfășurate a 
comunismului iar țările 
democrat populare în faza 
de construire a socialis
mului? -------

In sistemul mondial a. 
socialismului are loc în 
toate țările o dezvoltare 
impetuoasă a economiei 
naționale și a culturii. 
Ritmul rapid de dezvol
tare este o lege gene
rală a socialismului con- 
lirmaiă in prezent de 
periența tuturor țărilor 
lagărului socialist.

Trăsătura specifică a 
economiei U.R.S.S. și a 
tuturor țărilor care con
struiesc socialismul este 
dezvoltarea ei multilate
rală și orientarea ei gene
rală pașnică. in țările 
socialiste producția in
dustrială a crescut în 
1958 în comparație cu 
1937 de 5 ori. Viața a- 
rată că popoarele din ță
rile socialiste găsesc me
reu noi rezerve pentru 
obținerea unui ritm înalt 
de dezvoltare a produc
ției și de ridicare a bu
năstării oamenilor mun
cii, Noul tip de relații

TRIUMFA
economice și politice e- 
xistent între țari.e so
cialiste bazat pe princi
piul internaționalismului 
proletar constituie un a- 
vantaj deosebit. Reiatînd 
despre colaborarea țărilor 
socialiste tovarășul N. S. 
Hrușciov arăta la Con
gresul al XXl-lea al 
P.O.U.S. — „Noi înain
tăm în front unic, aju- 
tîndu-ne reciproc și spri- 
jinindu-ne frățește. In fe
lul acesta dezvoltarea e- 
conomică a tuturor țărilor 
socialiste va ajunge trep
tat la aceiași nivet".

Țările lagărului socia
list aplică neabătut învă
țătura leninistă despre 
posibilitatea coexistenței 
pașnice între socialism și 
capitalism urmînd în via
ța internațională, o poli
tică de apărare și conso
lidare a păcii, de colabo
rare între state cu regim 
social diferit.

Renunțarea la război ca 

mijloc de reglementare a 
litigiilor și divergențelor 

înUrtiăponaie, r-zottarea 
exclusiv pe caiea tratati
velor, iată platforma po
litica penj-u coexistență 
pașnică, platformă care 
corespunde intereselor tu
turor popoarelor, oameni
lor muncii din toate ță
rile.

Propunerile făcute de 
către tovarășul N. S. 
Hrușciov în septembrie 
1959 la O.N.U. privind 
dezarmarea generală și 
totală, vizitele întreprin
se în S.U.A., India, In
donezia și în alte țări 
oin Asia precum și recen
ta vizită în Franța dove
desc eforturile poporului 
sovietic pentru îmbunătă
țirea climatului interna
țional. Vizitele și nume
roasele propuneri ale gu
vernelor țărilor socialiste 
exprimă aceleași năzuinți 
— destinderea încordării 
internaționale susținerea 
propunerilor U.R.S.S. de 
folosire a tuturor desco
peririlor științifice și a 

realizărilor tehnice în sco
puri pașnice, în scopul îm
bunătățirii continue a 
condițiilor de viață a ce
lor ce muncesc.

Zadarnic Încearcă apă
rătorii și susținătorii 
„războiului rece" să zăn- 
gâne armele, să dezvolte 
isteria războiului. Coexis
tența pașnică fn zilele 
noastre este un fapt real, 
ea este o necesitat» o- 
biectivă care decurge din 
actuala situație existentă 
în lume.

Mișcarea comunistă in
ternațională cîștigă teren 
din ce în ce mai mult. 
Dacă în 1919 numărul or
ganizațiilor comuniste era 
foarte mic reprezentînd 
doar ctteva sute de mii 
de membrii, astăzi există 
partide comuniste și mun
citorești în 83 de țări 
numărînd peste 33 mili
oane de membri.

Aplicarea consecventă a 
liniei leniniste în mișca
rea comunistă iniei italic- 
nală, nu le sînt pe placul 
imperialiștilor și lacheilor 

lor. De mulți ani dușma
nii și trădătorii clasei 
muncitoare se Îndeletni
cesc cu răspîndirea de ca
lomnii la adresa comunis
mului și a comuniștilor. 
In orice timp și împreju
rări ei au primit riposta 
cuvenită.

*
Partidul Atunoitoresc 

Romîn se călăuzește în în
treaga sa activitate după 
ideile luminoase ale iui 
V.l. Lenin. întreaga p-xli- 
tieă a partidului nostru 
de construire a socialis
mului se călăuzește după 
adevărul istoric evidenți
at de marxism-leninism și 
anume că socialismul pre- 
supune o înaltă dezvoltare 
a forțelor de producție.

Rezultatele obținute pe 
calea industrializării socia
liste a țării sînt oglindite 
prin progresul continuu al 
economiei. Țara noastră 
fabrică astfel utilaj petro
lifer, minier, energetic, 
tractoare și mașini agri
cole, camioane și alte pro
duse pe care în trecut tre

buia să le import» din 
alte țări. La sfîrșitul aces
tui an, industria siderur
gică va produce de peste 
2 ori mai mult oțel șî la
minate decît in 1955 și de 
aproape 7 ori mai mult 
decît în 1938.

Toate succesele obținute 
pe calea construirii socia
lismului în țara noastră, 
in domeniul industrializării 
socialiste a țării a trans
formării socialiste a agri 
culturii, a ridicării necon
tenite a nivelului de trai 
material și cultural al ce
lor ce muncesc sînt o ur
mare a aplicării juste de 
către partidul nostru a în
vățăturii marelui Lenin, a 
bogatei experiențe a 
P.C.U.S.

Oamenii muncii din o- 
rașul nostru ca de altfel 
toți cei ce muncesc din pa
tria noastră sărbătoresc a- 
niversarea genialului în
vățător și conducător al 
proletariatului internațio
nal V.l. Lerlin, cu noi suc
cese în lupta pentru con
struirea socialismului.

indicelor.de


OAMENI LA
Mustea Casian, Nițu 

Marin și Ruxandra 
Gheorghe sînt trei dintre 
tovarășii care muncesc în 
cadrul transporturilor — 
auto la I.C.S.H. li puteți 
vedea în fotografia care 
compune titlul 
noastre. Șoferul 
Casian conduce
culanta Steagul 
50.513 și in luna 
a realizat un indice 
1,30; Nițu loan, utemist,
la rlndul său șofer pe al
tă basculantă, a înscris în 
aceeași perioadă un indice 
de 1,jj. in fiecare auminica, 
atunci 
nizate 
pentru 
vechi, 
munca

VOLAN, Pe scurt despre
un frunte} 
în muncă

Constructorii, cei care înalță hunedoara nouă, socialistă, marile 
secții ale uzinei, edificiile social culturale, blocurile de locuințe muncitorești, 
privesc cu mîndrie la munca lor. A fi constructor, a-ți încorda puterile pentru 
izbînda unei cauze înalte, a participa direct la efortul grandios al întregului 
nostru popor muncitor, este pentru constructorii hunedoreni un titlu de onoare, 
o datorie socială imediată.

Auxiliare prețioase ale muncii constructorilor sînt mașinile. Fără mașină 
nu poate fi înțeleasă activitatea unui mare șantier, fără excavatoare, buldo
zere, auto-basculante, este de neconceput ritmul unor lucrări de asemenea 
proporții, cum sînt acelea care se desfășoară în fiecare colț al Hunedoarei. 
Conducătorii mașinilor, șoferi pe autobasculante, sau orice alte mașini de 
transport, excavatoriști, buldozeriști și tractoriști, sînt prezenți de la prima 
oră a dimineții și pînă seara în toate punctele de lucru ale orașului, 
toate șantierele I.C.S.H. Tovarăși îndemînatici și 
realizări însemnate.

Poate că munca acestora e mai anonimă 
priu ziși, poate că pârtiei parea lor la închegarea 
trece cîteodată neobservată. In 
demnați să vedem mâi de grabă 
aminti că orice șantier important 
sare apoi tot felul de activități 
înălțimi a pieselor metalice și elementelor prefabricate cu macarale etc., iar 
acest efort este îndeplinit de conducătorii auto și cei de la exploatarea uti
lajelor.

Despre unii dintre acești tovarăși ne-am propus să vorbim în rîndurile 
de față.

Comunistul CRISTA- 
CHE TOMA, șofer pe o 
autobasculantă, este unul 
din oamenii de bază ai 
sectorului de transporturi- 
auto al I.C.S.H. Dovedind 
multă dragoste față de 
muncă, tovarășul Toma 
Cristache a depășit cu 
mult ciclul de funcționare 
a motorului mașinii pe 
care o conduce.

paginii
Mustea 

autobas- 
roșu 

martie 
ăe

ciad, au fost orga- 
acțiuni voluntare 
colectarea de fier 

care să sprijine 
oțelarilor, tînărul

pe 
plini de hărnicie ei aduc

decît a constructorilor pro- 
uzinei și întregului oraș 

edificarea blumin gului, de pildă, sîntem în- 
strădaniile montorilor, totuși ne vom re
începe cu lucrări de excavați! — sînt nece- 
legate de transporturi, nivelări, ridicări la

4

CONSTATARI PE BAZA CIFRELOR
De la 1—29 II. a.c. pla

nul la transporturi-auto a 
fost realizat în întregime, 
iar planul în tone/km. de
pășit cu 5 procente.

Parcursul mediu zilnic 
arată o cifră de 91,4 km. 
în intervalul amintit. Dacă 
anul trecut planul mediu 
zilnic al fiecărei mașini a 
fost de 90 km., iar în fe
bruarie a fost posibilă o 
simțitoare depășire a lui,

cuaoscind vrednicia con- 
ducătorilor-auto din cadrul 
I.C.S.H. se pot prevedea 
pentru lunile viitoare, cînd 
ritmul construcțiilor va fi 
mult sporit, rezultate su
perioare. In același timp, 
coeficientul de utilizară a 
parcului de mașini, coe
ficientul de utilizare a ca
pacității și transportul de 
mărfuri au fost îndeplinite 
cu succes.

Intr-o singură lună 
activității transporturilor 
auto au fost economisiți 
18.400 litri benzină, lucru 
care a devenit cu putin
ță prin grija față de a- 
cest bun material al fie
cărui conducător în parte. 
De pildă, tovarășul Toma 
Aristide, șofer pe autoca
mionul Zis 26.387 a în
scris în contul personal, 
în luna februarie, o eco
nomie de 963 litri benzină, 
Iacob Ștefan 192 litri mo
torină, Crain Marin 388 
litri benzină etc.

a
LOZINCA VIE

Agitația vizuală la ser
viciul de transporturi-auto 
al I.C.S.H. e deosebit de 
bine susținută. Panouri cu 
lozinci mobilizatoare chea
mă la întrecere pe lucră
torii din secție în cinstea 
zilei de 1 Mai și a celui 
de-al III-lea Congres al 
Partidului. Pe un alt pa
nou se poate citi: „Con
ducători auto 1 îngrijiți 
mașinile și utilajele cu 
care lucrați, ele fiind un

bun al întregului popor 
muncitor".

E o lozincă simplă care 
vorbește despre interesul 
comun față de 
care îl ajută pe construc
tor. E o lozincă vie, tran
sformată în fiecare zi în 
fapte.

uneltele
ic-

șofer . 
nul 
munca 
luat 
tă 
tică. Al treilea șofer din 
fotomontajul nostru, Rux- 
andra Gheorghe, condu- 
cînd mașina Tatra nr. 
25.212 a obținut prin mun
ca sa bine organizată un 
indice de 1,37, tot în luna 
martie.

...In aceste zile, pe șan
tierul terenului de zgură 
a; stadionului nou poate 
fi iniîlnit un tînăr înalt, 
îmbrăcă cu o haină obiș
nuită de lucru, in cabina 
de comandă a buldozeru
lui Kirov 07. E buldoze
ristul Grivei Aristide. .4 
venit in Hunedoara din 
păi Iile T ir gu-Jiului prin 
anul 1951 și după aceea 
n-a mei părăsit orașul, 
nici riant ia mașinii Ca
racteristic pentru munca 
tovarășului Grivei este 
faptul că buldozerul pe 
care îl conduce trebuia sa 
intre în reparație capitală 
încă de anul trecut, din 
septembrie. Dar fiind în
treținută cu pricepere, ma
șina și-a prelungit perioa
da de funcționare pînă a- 
cum în aprilie.

...In punctele de lucru 
de la groapa de cărbune 
(uzina cocso-chimică) și 
depozitul de minereu auto- 
fondant (fabrica de aglo
merare) lucrează alți to
varăși destoinici. Uiemis- 
itil loniță Constantin, șo
fer pe autobasculanta 
Steagul roșu 50.991 care 
transportă balastul rezul
tat din săparea fundațiile: 
comunistul Preda 
glie care conduce 
torul Aufbau 35, 
utemist Părăoană 
conducător al 
turn 05, iată numai citeva 
exemple de tovarăși pe 
care îi însuflețește spiritul 
nou, avintat al muncii.

Nițu loan, la voia- 
mașinii, sau în 

de colectare a 
parte la aceas- 

inițiativă patrio- Lucrează pe excava
torul 17 la secția noi
lor cuptoare Martin.

Se numește Binder 
Mihai și este cunoscut 
ca unul dintre cei mai 
buni organizatori, mai 
harnici și mai de nădej
de conducători de uti
laje pentru construcții 
din cadrul I.C.S.H. E 
un tovarăș cu experien
ță, lucrează cu spor,

/ 
Gheor- 

excava- 
tînărul 
Vasile

macaralei

plin de voie bună. Ex- ■ 
cavatorul 17, care a ; 
bătut drumurile multor ! 
șantiere ale Hunedoarei Ș 
participînd la edifica- ; 
rea multor construcții ; 
importante, e întreținut 
de tovarășul Binder cuflB 
grija omului pentru ca- 
re mașina e un bun de • 
cel mai mare preț.

Angajamentul cons'- ; 
tructorilor noilor cup- ■ 
toare Martin a fost re- ! 
înnoit în cinstea celui • 
de-al III-lea Congres • 
al Partidului. Părtaș la ■ 
efortul victorios al tu- ■■ 
turor constructorilor, ! 
excavatoristul Binder J 
Mihai lucrează fără ■ 
preget, cu stăruința u- ; 
nui adevărat fruntaș ; 
în muncă.

Macaragiul OPREA 
LEONTIN lucrează la de
pozitul Peștiș III pe o 
macara Demag. E un 
bun muncitor, care prin 
grija acordată mașinii i-a 
prelungit simțitor durata 
de funcționare.

Șo'erul CRAIU MARIN, 
utem'st, conducînd auto
basculanta 50.473 pe șan
tierele hunedorene a înre
gistrat peste 180.000 km. 
fără reparații capitale și 
a deținut doi ani la rînd 
drapelul de fruntaș în 
muncă.

Un excavator stă. Un utilaj puternic, făcut să 
fie tovarăș credincios al constructorilor, pierde timp 
prețios. Alături, un număr de coloane autobascu
lante (dintre care se văd în fotografia noastră abia 
două) așteaptă vreme bună, chiar ore întregi. Aici 
este vorba despre excavatorul Demag 252 care lu
crează la halda de zgură

Acesta este, într-adevăr, un caz izolat. Are 
totuși importanța sa. Conducățorii de utilaje și auto 
sînt puși în această situație, pentru că organizarea 
șantierelor (de pildă grupurile 1 și 2) nu este des
tul de operativă, nu se asigură căi de acces su
ficient de bune, producând tot felul de întîrzieri. Un 
interes mai mare din partea serviciuui de produc
ție al I.C.S.H. și al conducerii șantierelor ar eli 
mina și aceste neajunsuri.
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