
pfWLsrMi an row nmie wun-nf

Trăiască 23 August,

marea sărbătoare nația-
9

Organ ai Comitetului Raional P. iVL R. Hunedoara și ai Sfatului Popular Raional nală a poporului romîn !
Anul VI nr. 34 (267) VINERI 20 AUGUST 1954 4 pagini 20 bani

Marea sărbătoare națională a poporului nostru
Sa împlinesc 10 ani de oînd Armata So

vietică a eliberat România, alungind de pe 
teritoriul țării noastre urmata fiasdistă a 
Ini Hitler, creată cu arg.inții bancherilor 
americanii. Neuitatele zile ale lui august 
1344, au fost in același timp o încununare 
a luptei pe oare oamenii muncii diiin țara 
noastră, în frunte ou olasa muncitoare sub 
conducerea P.C.R. au dius-o pentru zdro
birea regimului fascist antonescian. Pen
tru prima oară în istoria sa, Rom inia a de
venit o țară cu adevărat liberă și indepen
dentă, în oare poporul muncitor a scăpat 
pentru totdeauna de jugul moșierilor și ca
pitaliștilor și a ajuns singurul stăpân al 
țării și al destinelor sale

Sub conducerea partidului, poporul nos
tru muncitor a lichidat proprietatea feu
dală moșierească asupra pământului, a 
înfăptuit în interesul țărănimii munci
toare reforma agrară, a naționalizat indus
tria, transporturile, Instituțiile bancaro- 
financiare și a făcut multe alte reforme 
democratice cu caracter revoluționar. In 
anii puterii populare, țara noastră a deve
nit mai bogată, mai înfloritoare, iar viața 
poporului muncitor tot mai frumoasă și 
îmbelșugată

Succese însemnate a obținut poporul 
nostru muncitor în dezvoltarea industriei 
socialiste

In 1945, numai la .Hunedoara, fostele u- 
2,'lne de fier lucrau numai cu 10 la sută 
din capacitatea totală a utilajului, iar din 
dele 5 furnale nu funcționa decît unul. 
Intr-un timp scurt, oamenii muncii mo
bilizați de partid, au dat producției în
tregul utilaj din marele combinat, iar în 
anul 1952 a început să curgă fonta din 
vatra unui nou furnal, cel mai mare din 
țara noastră.

Fostele uzine de fier au fost transfer-
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mate intr-un puternic oombinait, căruia 
muncitorul i-au atribuit numele tovarășu
lui Gh. Gheorghiu-Dej. Curtea combi
natului care ani în șir nu putea fi ase
mănată debit ou un cimitir de fier vechi, 
a fost transformată într-o adevărată gră
dină. Pomi, ronduri de flori, ailei spațioa
se, au impînziit incinta, dîndu-i un aspect 
plăcut. Sus pe dealul Chizidului, poporul 
muncitor a ridicat un nou ora? ; Orașul 
muncitoresc.

Din luna noiembrie 1948. ciad primele 
40 de familii ale celor mai buni munci
tori și tehnicieni au intrat în cele dintîi 
Locuințe ale orașului nou, și pînă acum, 
s-aiu ridicat blocuri, in care locuiesc mai 
mult de 1500 de familii. In cinstea lui 23 
August s-au mai dat în folosință alte 48 
apartamente. Alături de blocurile constru
ite de stat, metalufgiștii și-au ridicat din 
fondurile împrumutate de la stat, un mare 
număr de locuințe individuale. Vechea 
Hunedoara se transformă pe zi ce trece. 
No'i și felurite construcții s-au ridicat în 
anii puterii populare. Magazine alimenta
re, cofetării, farmacii, restaurante, fabrica 
de pîine, noua gară și multe alte construc
ții sociale, sînt mărturii grăitoare a grijii 
partidului și guvernului, pentru nevoile 
oamenilor muncii •

Ou salariile sporite pe oare le câștigă, 
muncitorii au posibililalea să mănânce 
mai bine, să se îmbrace mai bine și să-și 
petreacă plăcut timpul liber. In semestrul 
I. al acestui an, față de aceeași perioadă a 
anului trecut, valoarea mărfurilor vîndute 
prin O.C.L. produse induși triale, a crescut 

ou 1.637.900 lei, iar a celor vîndute prin 
O.C.L. Alimentara, a crescut ou 1.165.000 
lei. La aceasta se mai adaugă și vânzările 
făcute de cooperativă „Înfrățirea” care 
prin cele 15 fiLiale, a distribuit populației 
în primul semestru al acestui an, mărfuri 
cu mult mai multe decît în aceeași perin
dă a anului trecut.

Grija față de creșterea nivelului de trai 
al oamenilor muncii a avut oa urmare in
tensificarea luptei pentru îndeplinirea an- 
gajaimentelor luate îin cinstea zilei de 23 
August. La uzina „Victoria" Călan, au 
fost date peste plan mai multe bunuri de 
larg consum ca : sobe, bucerie comercială 
vase negre și emailate, lucrîndu-se la a- 
oeiste produse, încă de pe acum in contul 
lunilor viitoare. La Combinatul metalur
gic „Gh. Gheorghiu-Dei” secția O.S.M. dă 
șarje în contul lunii septembrie, iar 
Laminoarele au dat mii de tone Laminate 
peste pilan. Succese asemănătoare au ob
ținut și minerii de la Ghelar și Teliuc.

Un avânt puternic a cunoscut și agri
cultura. Numai în raionul nostru zeci și 
zeci de țărani săraci și mijlocași lucrează 
pământul în întovărășiri agricole, iar alții 
și-au unit pământurile de bună voie în 
gospodării agricole colective, în scopul de 
a scăpa de exploatarea chiaburească și de 
a obține o producție de cereale marfă me
reu sporită la hectar, care să le aducă 
bunăstare și fericire.

Sărbătorirea celei de a 10-a aniversări 
a eliberării patriei noastre, găsește po
porul romîn hotărât să ducă și pe mai de
parte lupta pentru construirea socialismu
lui și apărarea păcii. El este hotărît să a- 
dîncească prietenia cu popoarele sovietice 
și a țărilor de democrație populară și să-și 
ascuită vigilența împotriva uneltirilor im- 
periailiștiilior ațâțători la un nou război.

Angajamente îndeplinite
+ ★

Metalurgîșfii și-au respectai 
cuvin tul

Angajamentele pe oare oțeiLarii și laimiaa- 
torii Combinatului metalurgic „Gh. Gheor
ghiu-Dej” le-au luat în cadrul întrecerii 
socialiste pornite în cinstea zilei de 23 Au
gust, sîmt transformate ou licoare zi oo 
trece în fapte vii, grăitoare.

Numai în primele 17 zile ale lunii au
gust oțeliairli de la cuptoarele Siemens Mar
tin au elaborat un număr de 13 șarje ra
pide, dîhd 'peste prevederile planului, de 
producție însemnate cantități de oțel. E- 
chipa de oțeluri condusă de primtopitonuâ 
Miarișoa Parton ie de la cuptorul nr. 5 ae- 
laborait >în această perioadă cu 8 la suită 
mai mult oțel, iar cea a lui Oiah Ștefan, și 
a Lui Pebrovici Alexandru de la același 
cuptor, și-a- realizat angajamentul, prima 
în proporție de 107,1 la sută și a doua ou 
195,3 la sută. La cuptorul 4, realizări ou 
atuil deosebite au înscris echipele primtapi- 
torilLor Cosbache VasiLe și Lăbuneț Vaier, 
care față de angajament au dat cu 27 și 29 
la sută mai mult oțel.

Ou același elan, întâmpină măreața săr
bătoare și muncitorii din cadrul sectoruiluii 
Laminoare, oare din ziua de 17 august dau 
produse în centul zilei de 29 august. Echi
pele maiștrilor Trifiu loan și • Andreșesou 
Gheorghe au reușit să-și Ind'epLinească și 
chiar depășească angajamentul Luat, săltu- 
îndu-se astfel fruntașe pe sector.

Noi succese 
în sporirea producției 

bunurilor de larg consum
Munca plină de abnegație ce a fost des

fășurată in cinstea ailei de 23 August, a 
făcut ca muncitorii de la turnătoria „Pa
tria” să-și realizeze angajamentele pe oare 
și le—a.u luat.

Numai în perioada de la 1—17 august), 
coLecbivul de muncitori al acestei secții, a 
produs 125 plite „Vesta”, 68 mașini de gă
tit, 130 tigăi populare, 75 calapoade de 
cizmărie, 57 rame „Vesta” și alte produse 
da larg Consum, care au contribuit din plin 
la realizarea angajamentelor.

La obținerea acestor produse, in mod 
deosebit s-au evidențiat echipele conduse 
de U.T.M.-iștii Mica Nioolae, Nagy Ludo
vic, și tov. Radu Gheorghe care au înre
gistrat in această perioadă depășiri de 
normă între 25 —62 la sută

De asemenea, muncitorii secției de va
lorificare a deșeurilor din cadrul Combi
natului metalurgic „Gh Gheoghiu-Dej". în 
același interval de timp, au pus la dispo
ziția oamenilor muncii de la sate un nu
măr de peste 154 tone de raf uri pentru că
ruțe, 8668 sape și 658 fiare de plug.

MUREȘAN CORNEL 
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In frunlea muncilor agricole 
de vară

Ziua eliberării patriei noastre de către 
glorioasa Armată Sovietică, este întîmpi- 
naită de către țăranii muncitori din raio
nul nostru, cu noi succese în lupta pentru 
terminarea muncilor agricole de vară

Astfel, pînă La data de 17 august, seceri
șul a fost executat în întregime, treierișul 
în proporție de 38 la sută, iar dezmiriști- 
tul s-a efectuat in proporție de 54%. Frun
tași în executarea acestor munci, se află 
nembrii gospodăriei agricole colective „Via
ță Nouă” din satul Sîntandrei, precum și ță
ranii muncitori din întovărășirile agricole 
din Rapolt, Tâmpa, Cristiur, Băcia și Hăș- 
dait, care au terminat, așa cum se anga
jaseră, in întregime treierișul tuturor pă- 
ioaselor și au d^zmiriștit cele mai mari 
suprafețe de teren.



Priveliști in Hunedoara anului 1954
De jur împrejur dealuri domoaie, odih

nitoare, pe care suie alene pădurici proas
pete. Sus pe crestele dealurilor e liniște. 
Doar vântul care adie din cinci în cînd un

duiește coroanele pomiitor și frunzele porum
bului înalt. Dacă niu ți-ai arunca privirea 
jos, te-ai crede în mijlocul unui peisaj de 
o frumusețe molcomă, lipsit însă de mă
reția pe dare o dau locurilor semeția săl
batică a giganților de oțel, stau imensitatea 
Joruiinrțelor muncitorești.

Dar privarea nu poate adăsta miuilit timp 
pe aceste „locuri liniștite”. Ea este che
mată la ceea ce se petrece jos, pe locul 
unde curge Cerna, un rîu cenușiu, tulbure. 
Acolo, peisajul se schimbă dinitr-odată, ca 
intr-un film. Dintr-o clipă în alta ești în 
eită lume. Uiți de liniștea dealurilor do- 
moale.

Jos, scăldată toată in soare, respiră ca 
un uriaș, prin nenumăraț.i ptămîni, Hune
doara cea răscolitoare și dinamică. Pulsul 
ei este trepidant, atmosfera ei clocotitoare, 
ca în clipele cele mai înfierbântate ale u- 
nei lupte. Cu deosebirea că această ade
vărată divizie de artilerie grea a industri
ei noastre, luptă 24 ore în fiecare zi, pe un 
front larg, care trece pe la fiecare atelier 
și secție, pe la fiecare om. Spre cer se 
îniailță, luSndu-se la întrecere cu dealurile, 
furnalele, din rîndu'l cărora desprinzi silu- 
ieta puternică, masivă a numărutoi 6, ridi
cat în anii noștri. O pădure de țevi, mai 
groase și mei subțiri, șerpuiesc capricios, 
se încolăcesc în jurul coloșilor, pătrund în 
măruntaiele lor. Din coșurile înalte iese 
neîntrerupt fum gros, pătînd cerul albas
tru. Halele secțiilor, mani cât fabricile, 
diaiu siguranță și stabilitate peisajului, ro
șul construcțiilor îl îmbujorează, trenurile, 
autocamioanele, jocul macaralelor îi dau 
mișcare. Totul se desfășoară în acordurile 
larțgi ale cînitecului oțelului, în care se 
armonizează duduitul surd al furnalelor 
și cuptoarelor S.M., șuieratul nervos al 
locomotivelor, claxoanele autoritare ale 
mașinilor și alte o mie și o mie de sunete.

E un peisaj aspru, dur ca și minereul, 
ea și fierul Dar această asprime, această 
duritate, are ceva măreț, pentru că poar
tă pecetea muncii omului, pecetea creației 
sale. Aici omul și—a ridicat sieși și muncii 
sale un imn. ale cărui versuri sînt înorus-* * 
tete pe fundament de fier, beton și cără
midă. la cea mai înaltă temperatură. Aici, 
parcă și natura. în Comparație cu cea ce 
a zidit și zidește omul, pălește.

mare, mai zvelt, plin de îndrăzneală, el se 
ridică voinic spre înălțimi, ca un îndemn 
de luptă și biruință. Aici totul e mecani
zat. O simplă apărare pe pîrghie și corfa 
încărcată zboară sus, în tâmp ce alte vine 
jos. In jurul lui, locul e mai larg. Se ve
de grija constructorului pentru condițiile 
de muncă ale furniaiiiștilor, grija părin
tească pentru viața oamenilor.

Furnalul 6 ! Câte generații de fumaliști 
cu plămânii prăfuiți de zgură, cu fețele și 
mâinile arse de dogoare, istoviți, chinuiți, 
n-eu visat cu 10, cu 15, cu 24 de ani îna
inte, în visurile tor cele mai frumoase 
și mai pătimașe, ta acest furnal grandios, 
dar atît de omenesc, oare să fie copilul 
lor minune, să topească în el fontă, nu 
ctonstrînși, n.u apăsați, ci prin voința lor, 
din îndemnul și căldura inimii să dea mai 
multă tărie și strălucire metalului, spre 
binele oamenilor ?

★
Da unui din cuptoarele Siemens Martin 

se pregătea descărcarea unei șarje de oțel. 
Se luau probe care erau privite cu luare 
aminte de șeful de echipă și maistru, așa 
cum bijutierul privește un rubin rar. Mai 
trebuia' făcute anumite operații.

— Calitatea, nu numai cantitatea 1 — 
ne lămuri cineva laconic.

Aici. 1a oțeiărie, se desfășoară întrece
rea pentru „o șarjă pe schimb, oțel de 
bună calitate". Intre eroii principali, Oos- 
tache Vasale, Lăbuneț Vaier, Petrovici A- 
lexandtru și alții, se dă o luptă tovără
șească, dar aprigă și fierbinte ca oțelul 
topit.

In acele clape intense, care urmau să în
coroneze munca unui schimb, mișcările 
oamenilor au devenit mii energice, mai 
trepidante, dar pline totuși de o gravă so
lemnitate. Macaraua uriașă a adus în 
dreptul cuptorului, oala în care urma să 
curgă otelul. „Omul II”. cel dare avea să 
elibereze masa clocotindă, cu o privire în 
oare se concentra toată emoția acelei cli
pe, și-a început lucrul său. urmărit de 
tehnicienii și tovarășii din echipă. ,

De®părțindu-se cu greu de aceste locuri, 
privirea călătorește mai departe, la o az- 
vSrlitură de băț de uzină. Dincolo de Cer
na, chiar pe malul ei, întâlnește o altă lu
me, apusă demult, dar care și-a lăsat ves
tigiile ; Cetatea medievală a Huniaților. 
Sdnguiratică, asemenea unui ouib de vul
turi, ea își înalță semeață turnurile ascu
țite, zvelte și privește străină, invidioasă 
parcă, prin ochii mici ai ferestruicilor, via
ța oare o înconjoară, neînțeleasă pentru 
ea.

De acolo, privirea călătorește peste ve
chiul oraș, cenușiu și prăfuit, cu străzi po- 
vîrnite. cu case bătrâne. Vechiul oraș a 
rămas în urma dezvoltării Combinatului și 
a noului oraș

Apoi, privirea urcă, pe pantele domoale 
ale dealului Chizid. Fără voie zărești pri
veliști ce-ți desfată ochii și inima. De pe 
dealul Chizid te salută, vesel și prietenos, 
orașul nou, respirând curățenie, lumină și 
tihnă, întregind astfel peisajul, ca o cu
nună de lauri pe fruntea unui învingător.

Privim vechile furnale. Cuptoare uriașe, 
îndopate neîncetat eu siderită și limonită, 
munți de minereu, pe care-1 transformă 
Ja înălțimea a 1.200—1.300 grade, în fon
tă, In jurul lor, locul este mai îngust, se 
lucrează mai greu; moștenirea capitalis
mului. Dar oamenii nu mai simt apăsarea 
lor așa bum era înainte vreme, nu mai sânt 
robii furnalelor, ci stăpânii lor. înainte, de
fecțiunile ivite îi interesau numai în mă
sura în care le primejduiau viața. Acum, 
orice greutate ivită în muncă o pun la ini
mă. Nu de mult timp, diintr-o defecțiune 
oarecare, presiunea aerului a scăzut brusc, 
gura furnalului inundând și blocând ca ur
mare gurile de vânt. Era pericol să se 
spargă furnalul. Ca unul singur au sărit 
oamenii să apere viața bătrânului furnal, 
caire-i de fapt viața lor: de el sînt legați 
prin trecut, prin prezent cu ajutorul lui 

merg spre viitor. Au lucrat cot ta cot oameni 
de 45—50 ani ca Dobranschi și Avram lo- 
sdf și tineri da Munteanu și alții.

Furnalul 3, bătrân dar încă plin de via
ță, a continuat apod să duduie zii și noap
te, să dea șarjele de fontă clocotindă. Fur
nalul 3 produce tar fontă pentru Repu
blică.

Da, sânt bătrâne aceste furnale. Dar 
unde sânt oare încărcătorii care în opt 
ore trebuia să împingă zeci de căru
cioare de peste 1000 kg. Cu brațele, cu pi
cioarele, cu spetele, cu pieptul, cu inima ? 1

„încărcarea a fost mecanizată” — te lă
muresc furnaOiștii. Și cu aceste cuvinte 
înțelegi că s-a sfârșit odată pentru totdea
una du munca istovitoare.

Si tată furnalul 6. rod al vieții noi. Mai

Aspect de la furnalul nr. 6 Hunedoara

Sub presiunea oxigenului .„știdul" a ce
dat. Cu o mișcare grăbită, „omul II” s-a 
dat de o parte. Da început, a țâșnit un fir 
subțire de aur, apoi hala a fost umplută 
de soarele șarjei care curgea în cascade 
luminoase, în oală.

In timp ce cuptorul se libera de tava ce 
clocotea în pântecul său, „omul II„ își șter
gea fața asudată și asculta vorbele unui 
tînăr, tovarăș de muncă. Pe semne că era 
ceva foarte hazliu, deoarece, dezvelandu-și 
dinții a început să rîdă. Clipele grele tre
cuseră. Cuptorul începuse să arunce deja 
zgura. Munca era încheiată pe ziua aceea. 
Fusese o muncă simțită, spornică. Rîsul era 
pe deplin meritat și privind ultimele șu
voaie ale șarjei aurii „omul II” zâmbea, 
zâmbeau și ceilalți din echipă. Zâmbeau și 

oțelarii din schimbul următor, care se in
teresau de mersul muncii și zâmbetul lor 
fericit era mai frumos decât minunata 
șarjă pe care o elaboraseră.

Aici. în hala cuptoarelor Siemens Marian 
Rîpeanu Romelus, cere bătuse luni de 
zile, cu ani în urmă, la porțile uzinei pen
tru a i se da de lucru, îmi spuse arâtân- 
du-mi tovarășii de muncă ,

— Acum știm pentru ce muncim.
Și lămurind care este scopul muncii 

sale, vorbi și despre Republică și despre 
orașul nou și despre ventilatoarele care 
aerisesc continuu hala cuptoarelor, și des
pre faptul că un oțelor poate câștiga 2000 
lei pe lună chiar și mai mult. Da, oamenii 
muncesc pentru un scop.

*
Așezate pe coasta dealului Chizid, ta 

marginea unei păduri, orașul nou îți dez
văluie o nouă frumusețe a Hunedoarei.

Aici, intr-o înserare înmiresmată de par
fumul florilor am cunoscut pe tovarășul 
Brătan, un bărbat înalt, negricios, venit 
numai de cîteva luni în locurile acestea. 
N-ai putea ghici acest lucru decît după 
grai — muntenesc. Astfel, a îndrăgit pri
veliștile Hunedorene ca și cei cere sînt 
aid din tată-n fiu. Și cu cîtă mândrie îți 
înfățișează el orașul cel nou.

— „Alimentară”? — răspunde el la între
bare — cum să n-avem alimentare, avem 
și restaurant, uite colo chiar sus pe deal, 
„Ciuperca" îi spune.

In locul unde arată eu mina, se ivește 
o așezare, iar în lumina becurilor se văd 
oameni așezați la mese.

— Așa tovarășe — urmează nouia cunoș
tință — să aibă muncitorul aproape de 
casă un local u.nde să 'se distreze, să mai 
bea o bere, să audă muzică. Das-că mu
zică poate auzi și acasă, căci avem ra- 
dioficare doar... dar mai vrea omul să-șl 
scoată familia în lume... Uite, blocurile a- 
celea — arată el spre niște clădiri drepte, 
lungi, cu vre-o 3 etaje — acolo sînt canti
nele... Clădirile astea din fața lor, sînt 

locatari pentru șctoeta de 10 ani. Mai în
colo avem cămine pentru fete, cămine 
pentru băieți.

Cămin pentru fete ? Ce soartă ar fi 
avut aceste fete în urmă cu 15 ani, 
— Cine s-ar fi îngrijit ca ele să aibă, după 
ce ies din schimb, un Cuib cald al lor, un
de să se odihnească, să viseze ta cel drag, 
să serie scrisori de dragoste, să joace, să 
cînte ? Ce altceva ar fi așteptat ele decât 
munca brută și bunul pliac al marilor zbiri, 
cere abuzau în voie de forța lor de muncă 
și de tinerețea lor ?

Dar destul cu gândurile triste. Vocea 
tovarășului Brătan, tot mai înflăcărată ne 
amintește că sîntem în anul 1954, în Hu
nedoara cea nouă.

— Acolo jos, este școala siderurgică. Ve
deți construcția aceia ? Acolo se ridica un 
hotel cu restaurant.

Urmănindiu-i mâna, mângâiam cu privi
rile blocuri de locuințe, locuințe individu
ale, zeci și zeci de clădiri, zone verzi, șan
tiere. Pe străzi se joacă Copii, se plimbă 
îndrăgosti ții. discută vecinele despre eî’te-n 
lună și-n soare...

— Pe aid vor fi troleibuze așa cum am 
văzut in Uniune, vor crește pomi înailți cu 
coroane dese, orașul se va întinde din
colo de „Ciupercă” care va fi chiar în 
mijlocul lud.

Tovarășului nostru îi place să vorbească 
despre viitor. Și el vede acest viitor, nu 
nebulos, fără contur, ci limpede și trainic. 
A fost în Uniunea Sovietică și vede Hu
nedoara de mâine așa cum arată orașele 
epocii socialiste.

Intrăm împreună intr-un apartament. 
In sufragerie, fata gazdei a primit vizita 
unei tinere. Discută despre ale lor. Marna 
e în bucătărie, trăbăluiește. — Tata ? Nu, 
nu-i în dormitor, e la uzină. E sudor. Ds 
20 ani lucrează... Bucuroși de oaspeți. 
Știți, o să ne mutăm. Da, da, mi se dă 
împrumut și construim casă. Fata zugră
vește în cuvinte cum va arăta noua casă.

Și iar zboară gândul. Cîți zeci de ani ar 
fi trebuit înainte ca un muncitor de la 
Hunedoara să ajungă să aibă o casă ome
nească .?

Acum, iiată-d în locuință muncito
rească. mîine se va muta în casa lui pro
prie.

Aici. în orașul nou, oamenii visează în 
viitor. Elevii, la vremea cînd vor ieși o- 
țetari vestiți, ingineri sau savanți Fetele 
1a iubiții lor și la căminul ce-1 vor înjghe
ba tot aid, în orașul nou, în casă nouă, 
ier cei în vîrstă la viitorul copiilor lor.

... Darea în folosință a 75 noi apartamen
te, amenajarea cinematografului de vară, 
terminarea lucrărilor de amenajare a are
nelor sportive, amenajarea unor tabere 
pentru copiii muncitorilor și funcționari
lor din cadrul combinatului, o tabără la 
Poeni si o casă de odihnă la Geoagiu, — 
sînt cîteva din angajamentele realizate în 
cinstea zilei de 23 August.

Cum să nu visezi, cînd visele de azi de
vin realitate.

★

Noaptea, Hunedoara nu doarme.
Al treilea schimb intră la orele 11, cînd 

noaptea a cuprins de mult orașul. In jurul 
acestei ore, pe străzi este animație ca în 
miezul zilei. Sînt cei Care intră în schimb. 
Coboară înviorați de boarea rece, de pe 
dealul Chizidului. din împrejurimi și din 
vechiul oraș. Se unesc apoi ca niște pârâiașe 
într-un șuvoi larg și la ora potrivită își 
iau în primire furnalele, cuptoarele, mași
nile. Da puțin timp după aceea, iese schim
bul II. Oamenii osteniți după orele de lu
cru, își schimbă impresiile, privesc spre 
locul unde-: așteaptă casa lor

De pe dealul Chizidului. clipocesc lu
minițele orașului nou. încetul cu încetul, 
șuvoiul larg ai schimbului ce iese, se res
firă pe străzi, se pierde în case.

Și înainte de a se culca, fiecare munci
tor mai aruncă o privire asupra combi
natului. Acolo joacă luminile de la focul 
furnalelor, al cuptoarelor Siemens Mar
tin. laminoare! or. Omul parcă ghicește, 
după jocul de lumini, ce lucrare anume 
fac tovarășii săi care l-au înlocuit. Ii vede 
parcă înfierbînfați, taptându-se eu meta
lul, stăpânind coloșii.

Totul e în ordine. Hunedoara produce.
Da, zi și noapte Hunedoara produce în 

cinstea zilei de 23 August



Dragostea noastră pentru munca

Răsplata străduințelor
CIFRE ȘI FAPTE

Nu de mult, statul nostru democrat 
popular mi-a acordat titlul de „Laureat al 
Premtiiului de Stat”, cea mai înaltă distin
cție a muncii pe dare am depus-o pentru 
punerea în funcție a cuptoarelor de pră- 
jire a sideritei cu gaz de furnale.

Acesta lucrare am înceiput-o în anul
1952. Până la această dată, muncitorii de 
Ja prăjitoare munceau in condiții cit se 
poarte de grele, vătămătoare vieții lor : gaze 
paiart, temperatură, muncă rudimentară. 
Preocuparea inginerilor și a tehnicienilor 
la chemarea partidului de a înlătura aces
te condiții grele de muncă, a făcut ca în 
anul 1952 să se pună în funcție 40 de cup
toare pentru prăjirea sideritei ou gaz de 
furnale. Prin aceasta, pe lingă crearea 
unor posiMiități mai bune de muncă, s-a 
mărit cu mult și capacitatea cuptoarelor 
pentru prăjirea sideritei, asigurând fur
nalelor materia primă necesară.

De la Începutul acestei lucrări și până la 
terminarea ei, alături de echipa de muti

Metodele sovietice, călăuză în munca noastră
logic a fost ridicat pe treaptă superioară,la anii regimului de democrație popula

ră, s-au creiat condiții necesare creșterii 
continue a producției globale în toate ra
murile economiei naționale. Astfel, în pri
mii ani ai puterii populare, au fost con
centrate toate etorturille pentru industri- 
alazarea țării, dezvoltîndu-se rapid indus
tria grea, pîrghie sigură în creșterea a- 
vîntuliui economiei socialiste. Ca un exem
plu viu în dezvoltarea industriei grele, este 
însăși Combinatul metalurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej” din Hunedoara.

Cunoscând îndeaproape dezvoltarea o- 
țelăried Siemens Martin a acestui combi
nat, vreau să arăt că în cei 10 ani de 
muncă crea tore a poporului nostru, pro
ducția de oțel a crescut considerabil.

Față de 1943, cel mai bun an de produc
ție a capitaliștilor, în anul 1954 la oțelărie 
se produce de 5,2 ori mai mult oțel. S-a 
schimbat radical procesul de producție, 
ușurând considerabil munca oțelarilor. Din 
oțelărie au fost scoase gazogeneie care su
focau primtopitorii de la cuptoare, au fost 
mecanizate toate muncile grele, prin in
stalare de macarale și greifere. Cuptoarele 
au fost perfecționate, iar procesul tehno- 

citori pe care am condus-o, am depus o 
muncă hotărâtă .pentru a termina noua 
Construcție de cuptoare. Văzând mai târ
ziu rezultatele acestei munci, aveam satis
facția că sânt și eu o părticică din forța 
creatoare a poporului nostru, în bătălia 
construirii socialismului.

înaltul titlu de „Laureat ai Premiului 
de Stat”, care mi-a fost acordat, consti
tuie pentru mine un imbold puternic în 
muncă. Mă voi strădui ca în procesul de 
producție să aduc ’ noi perfecționări.

Prin exemplul meu personal, mă anga
jez să susțin munca de inovații, în scopul 
ridicării productivității muncii și îmbună
tățirii condițiilor de munică, răspunzând 
prin aceasta chemării partidului nostru la 
luptă împotriva a tot ce este învechit și 
împiedică mersul nostru înainte.

BARTIȘ TITUS
Hunedoara

Laureat, al Premiului de Stat

prin aplicarea tehniced sovietice înaintate.
De la 23 August 1944 pînă în prezent, 

noi ne-am bucurat în permanență de aju
torul frățesc acordat de marele popor so
vietic, Ar trebui să vorbesc nespus de mult 
despre acest ajutor, însă mă limitez nu
mai la minunatele metode sovietice, Care 
au educat și au ridicat pe o treaptă supe
rioară nivelul cunoștințelor profesionale 
ale inginerilor, tehnicienilor și muncito
rilor oțelari.

Studiind metoda sovietică Matulaneț, o- 
țelarii hunedoreni, an de an au elaborat 
nenumărate șarje rapide. De asemenea 
metoda sovietică Maicar Mazai, i-a aju
tat pe oțelarii noștri să elaboreze șarje de 
mare tonaj. Astfel de metode, menite să 
ridice productivitatea muncii printr-o mun
că bine organizată și bazată pe experiența 
tehnicii înaintate a Uniunii Sovietice, au 
fost călăuza noastră de zi cu zi, în dobîn- 
direa victoriilor pe care le raportăm cu 
cinste partidului, la cea de a zecea aniver
sare a eliberării patriei noastre.

Ing NISIPEANU ILIE 
șeful Sectorului O.S.M.

• Cea mai mare producție de oțel rea
lizată în timpul orânduirii burghezo-mo- 
șierești, în România, n-a depășit niciodată 
175.000 tone In ceea ce privește pro
ducția de mașini, aceasta a fost ca și 
inexistentă. In anul 1940, nouăzeci și nouă 
la sută din mașinile unelte folosite în 
țară, proveneau din import.

Acum prin punerea în funcție a nodlor 
și puternicelor agregate metalurgice, .pre
cum și datorită reconstruirii și lărgirii în
treprinderilor metalurgice, producția de 
oțel a atins încă în anul tredut 750.000 
tone. De asemenea avem o puternică in
dustrie de mașini agricole. Producem în 
serie tractoare, secerători-ilegători, batoze, 
cultivatoare și alte mașini agricole de 
înaltă tehnicitate. încă la sfârșitul anului 
trecut, baza materială, tehnică a S.M.T.- 
urilor și G.A.S.-uriior cuprindea peste 
23.000 tractoare convenționale de 15 c.p., 
474 combine autopropulsate, 13.250 batoze, 
etc.

• Pînă la 23 August 1944, exploatarea 
petrolului în țara noastră a fost făcută de 
societățile petrolifere, aparținind măritor 
monopoluri străine anglo-americane. In 
1944, producția de petrol reprezenta nu
mai 44 la sută față de cea din 1936.

După actul revoluționar al naționalizării, 
raportată la producția anului 1948, pro
ducția de petrol reprezenta 109 la sută în 
1949, 122 la sută în anul 1950. 150 ia sută 
în 1951, 193 la sută în 1952, 219 la sută în
1953. In anul 1954 se va realiza 237 la 
sut.S față de producția anului 1948, 
cu 14 la sută mai mult decît cea mai 
mare producție atinsă sub capitaliști în 
anul 1936.

• Pînă în 1948, actuala fabrică „Ra
dio popular” nu ena decît un atelier ane
xă al fabricilor „Philipps”. După națio
nalizare. fostul atelier s-a transformat în 
prima noastră fabrică de aparate de radio. 
In această fabrică s-au produs în luna 
aprilie a anului 1949 primele 1800 de 
aparate tip „Record” cu 3 |-1 lămpi. Pînă 
acuma au fost realiziate câteva zeci de mii 
de aparate tip „Pionier” în 3 ediții, măr
cile „Universal”, ,,S. 512”, „Baltica”, „Par
tizanul” și câteva tipuri de aparate de ba
terie, printre care noul tip „Alianța” și 
altele.

• Pentru satisfacerea cerințelor de mo
bilă mult sporite, au fost create și dez
voltate un mare număr de fabrici. Ast
fel, la Cluj, Tg. Mureș, Timișoara, Bucu
rești, Cortleia și în alte orașe ale patriei 
noastre. întreprinderile fabrică lunar un 
mare număr de garnituri de mobilă de 
diferite tipuri. Astăzi în întreprinderile 
acestea se produc 18 tipuri de mobilă. In 
anul 1953. fabricile de mobilă populară au. 
produs cu 224,9 la sută mai multă mobilă 
față de anul 1950, iar în primul semestru 
al acestui an, volumul producției a de
pășit cu mult, pe cel din primul semestru 
al anului precedent

• Industria alimentară numără astăzi în 
țara noastră 330 de întreprinderi eu un 
număr de peste 1.100 unități productive. 
Printre ele se găsesc fabrica de pîine din 
orașul Stalin, cu o capacitate de 60 de. 
tone în 24 ore. cea de produse Lactate din 
Simeria, complet automatizate, fabrica de 
praf de lapte „Remetea”, fabrica „Hăr
nicia” din Podari și multe altele, con
struite în anii puterii populare.

• Peste 4.000.000 de neștiutori de oarte- 
număra țara noastră în perioada guver
nării burghezo-moșierești.

. In anii din urmă, partidul a organizat ■ 
o acțiune largă în vederea lichidării anal- 
fabestimului. Astăzi analfabetismul este. 
pe calea de a fi complet lichidat. .Numai, 
până în anul 1951, peste 2.500.000 de 
neștiutori de carte au învățat să scrie > 
și să citească. Alte cîteva sute de mii s-au , 
adăugat în anii următori.

8 După 10 ani de la eliberarea țării, 
contrastul între satul de odinioară și cel 
de astăzi este impresionant. Din cele 13.500 
de cămiine culturale, peste 7.000 sînt în
zestrate cu aparate de radio, iar 1.000, cu 
aparate proprii de proiecție cinematogra

fică, Filmul pătrunde în tot mai multe sate.
Anul acesta numai în decurs de 4 luni, 
cinematografele sătești și 45 de caravane 
cinematografice, care au cutreierat țara, 
au prezentat 80 de filme artistice de lung 
metraj, precum și 34 de jurnale agricole, 
în 6.000 de localități.

Folosirea din plin a utilajului ș
chezășia îndeplinirii angajamentelor luate j 

OLTYAN IOSIF "
Muncitorii și tehni- Directorul Uzinei „Victoria” Călan rii si tehnicienii în-

— treprinderii, în frunte
cu comuniștii, s-au străduit să folosească 
dan plin utilajul, factor principal în lupta 
pentru îndeplinirea și depășirea planului 
de producție. Cu sprijinul inginerilor, ei 
s-au străduit să descopere, la fiecare loc 
de muncă în parte, căile care duc la mai 
buna folosire a utilajului. In primul rînd, 
colectivele secțiilor și-au concentrat aten
ția asupra întreținerii mașinilor, a repa
rațiilor preventive, curente și capitale. 
S-au alcătuit în acest scop brigăzi însăr
cinate cu curățirea și ungerea mașinilor. 
Brigăzile au lucrat după un grafic special 
întocmit ; graficul prevedea de pildă că la 
strungurile automate, ungerea să se facă 
în fiecare zi, precum și ori de câte ori este 
nevoie. De asemenea au luat ființa brigăzi 
care se ocupă cu reparațiile preventive și 
curente. Ele au lucrat după un plan întoc
mit de serviciul mecanicului șef, plan care 
prevedea printre altele ca furnalele să 
treacă periodic' prin revizie si dacă este ne
voie prin reparații generale (cum e cazul 
furnalului 1). Datorită grijii și atenției co
lectivului uzinei față de problema între
ținerii utilajului, atât planul intern de re
parații, cit și sarcina de plan obligatorie, 
au fost îndeplinite în întregime. Faptul a- 
cesta a adus o mare contribuție la înde
plinirea angajamentelor luate, precum și 
la buna pregătire a utilajului întreprinde
rii, în vederea sarcinilor de viitor.

Un rol deosebit de im,portant în desfă
șurarea activității unei întreprinderi, îl 
are aprovizionarea locurilor de muncă Cu 
materii prime. Colectivul uzinei noastre 
s-a străduit să descopere cît mai însemna

te rezerve interne în vederea unei bune 
aprovizionări a locurilor de muncă, pentru 
ca utilajul să poată fi folosit cât mai de
plin. In acest scop, conducerea întreprin
derii s-a străduit să existe totdeauna o 
perfectă concordanță între plenul de pro
ducție și cel de aprovizionare și să organi
zeze mai bine transporturile în interiorul 
întreprinderii.

Tot în vederea unea mai bune folosiri a 
utilajului, în scopul ca angajamentul să 
poată fi tradus în fapte, un rol deosebit 
l-au avut și măsurile tehnico-organizato- 
rice. Pe baza propunerilor făcute de mun
citori și tehnicieni, conducerea întreprin
derii a întocmit un plan concret de mă
suri tehnico-organizatorice pentru fiecare 
secție în parte. Planul de măsuri tehnico- 
organizatorice odată întocmit, a fost ur
mărit și respectat cu rigurozitate. Dato
rită unor măsuri tehnico-organizatorice 
au putut fi descoperite și folosite imense 
rezerve interne, de mare importanță în 
lupta pentru folosirea deplină a utilaju
lui. In Ceea ce privește munca efectivă la 
mașini și agregate, colectivul uzinei a cău
tat de asemenea să găsească căi noi de a 
spori necontenit randamentul utilajului. 
Astfel, am. ajuns la concluzia că aplicarea 
sistematică, în mod științific, a metodelor 
de muncă înaintate, constituie un izvor pu
ternic de folosire cît mai deplină a utilaju
lui.

Dintre metodele de muncă înaintate spe
cifice sectorului nostru, ne-am concen
trat atenția asupra metodei Voroșin, pe 
care o aplică în prezent în mod corect 
peste 50 de muncitori.

Metoda Ciutchih pentru o calitate ex
cepțională a produselor, precum și metoda 
Cotlear pentru calificarea muncitorilor la 
locul de muncă, au și ele o mare impor
tanță pentru a realiza folosirea din plin a 
utilajului.

Datorită muncii politice desfășurată de 
Comitetul de partid al uzinei. în tot cursul 

acestei perioade, numeroși muncitori și 
tehnicieni, au făcut propuneri de inovații 
și naționalizări, dintre care au fost accep
tate și s-au pus în aplicare pînă acuma 5 
raționalizări și 3 perfecționări tehnice.

Iată așa dar care au fost metodele de 
muncă ale colectivului uzinei noastre — 
metode care ne-au .permis să obținem suc
cese însemnate în producție, în cadrul an
gajamentelor luate în cinstea celei de a 
10-a aniversări a eliberării patriei noas
tre. Muncitorii și tehnicienii uzinei „Vic
toria" Călan sînt hotărâți să dezvolte mai 
departe succesele pentru a-și putea reali
za cu cinste sarcinile oare le stau în față. 
De asemenea noi tragem învățăminte se
rioase și din lipsurile ce le-am avut în ulti
mele două luni. Există la noi încă defi
ciențe in generalizarea sistematică a ex
perienței înaintate. In uzina noastră lu
crează fruntași ai întrecerii socialiste ca 
furnaliștii B.'ikos Anton, Arghir C-tin, ca 
mecanicul Bibarț loan, ea turnătorii No
vac Iosif, Constandache Elena și alții, care 
obțin succese importante în producție.

Studierea și generalizarea sistematică 
a metodelor bune de lucru, obținute de a- 
cești muncitori, și de alții, n-au constituit 
o preocupare permanentă pentru condu
cerea uzinei. Munca noastră a șchiopătat 
uneori și în ceea ce privește buna între
ținere a utilajului. Conducerea uzinei n-a 
acordat suficientă atenție reparării la 
timp a unor agregate. Și în problema ex
tinderii inovațiilor am făcut încă puțin 
pînă în prezent.

Conștienți de importanța angajamente
lor luate, de însemnătatea deosebită a pro
ducției bunurilor de larg consum, colecti
vul de muncă al uzinei noastre luptă ho
tărât împotriva greutăților ce se mai ivesc 
în muncă. Sporindu-și tot mai mult efor
turile, muncitorii, tehnicienii și inginerii 
uzinei „Victoria” Călan, dau acuma bătă
lia pentru îndeplinirea rs’omiTiu.i anual al 
uzinei în 11 Iun:'

cienii uzinei „Victo- —
rta“ Călan — au întîmpinat ziua de 23 
August cu hotărârea de a da oamenilor 
muncii produse de larg consum mai mul
te, mai ieftine și de bună calitate.

întregul colectiv al uzinei a muncit cu 
hărnicie pentru traducerea în viață a an
gajamentelor luate în cinstea măreței ani
versări.

In cursul acestor luni, muncitorii și 
tehnicienii uzinei noastre au dobîndit în 
cadrul întrecerii socialiste, succese de sea
mă. Astfel, pînă la data de 14 august, la 
furnalul 2 planul de producție a fost rea
lizat în proporție de 101 la sută, la servi
ciul transporturi planul a fost depășit cu 
47 la sută, iar muncitorii secției turnătorii 
lucrează global în contul lunii februarie 
1955. Demn de subliniat este și faptul că 
Ja îndeplinirea și depășirea angajamente
lor munca s-a desfășurat în mod ritmic, 
fără salturi la sfîrșit de lună.

Rezultate însemnate a obținut colecti
vul uzinei „Victoria" Călan și în direcția 
îmbunătățirii produselor — sarcină cen
trală a întreprinderilor producătoare de 
bunuri de larg consum. De asemenea pre
țul de cost al produselor a scăzut simțitor. 
In perioada 1 iunie—15 august 1954, pre
țul de cost al produselor a fost redus față 
de indicele planificat cu 1 la sută, reali- 
zîndu-se astfel economii de peste 14.000 
lei.

Față de plan, productivitatea muncii a 
sporit cu 10 la sută pe cap de muncitor, 
făcînd să crească salariul mediu cu 10 la 
sută fată de lunile anterioare.

In cadrul întrecerii socialiste, muncito-



Un nou pas spre lichidarea libertăților 
poporului american

Camera reprezentanților din S.U.A. a aprobat proiectul de lege 
pentru interzicerea partidului comunist

Țările de democrație populară 
pe drumul construirii socialismului

— TASSWASHINGTON (Agerpres).
transmite:

Camera reprezentanților a Congresului 
american a aprobat varianta prezentată 
de guvern a proiectului de lege ou pri
vire La interzicerea Partidului Comunist 
din S.U.A

In vreme ce In proiectul de lege adop
tat în ajun de senat apartenența la par
tidul comunist este considerată crimă, 
proiectul de lege adoptat de Camera re
prezentanților interzice partidul Comunist 
ca organizație recunoscută de lege și—l 
privează de toate drepturile juridice.

împotriva proiectului de lege au votat 
Matter (statul New-York), membru al Ca
merei reprezentanților din partea parti

Muncitorii mataiurgiști vest-germani continuă greva
BERLIN (Ageirpres). — A. D. N. trans

mite :
în Bavaria continuă de peste o săptă- 

mînă greva metalurgiștilor. Tratativele 
dintre sindicatul mebalurgiștillor și pa
troni au fost întrerupte. Propunerile de 
compromis ale acestora din urmă au fost 
respinse de greviști.

La 16 august au încetat lucrul încă 
2.500 de muncitori din Niirnberg și Miin- 
chen. La Nutmberg au declarat grevă 
muncitorii de la uzina „Triumph”, iar la 
Miinchen — muncitorii de la uzina „Agfa”.

Comitetul central de grevă a difuzat în

Creșterea mișcării greviste în rîndul 
muncitorimii americane

NEW YORK. (Agerpres). — Presa ame
ricană subliniază creșterea mișcării gre
viste în S.U.A. In prezent sînt în grevă 
aproape o treime din muncitorii din in
dustria cauciucului a S.UA..,. care cer mă
rirea salariilor. Au declarat grevă 48.000 
de muncitori de la marile societăți de 
oaiuciuc „Goodyear and Rubber Com
pany” și „Firestone and Rubber Com
pany”.

După cum anunță agenția Associated 
Press, la societatea „American AirLine

Monopolurile străine exploatează din nou 
petrolul iranian

WASHINGTON (Agerpres). — TASS 
transmite: Departamentul de stat al 
S.U.A. a dat publicității textul unei de
clarații comune ou privire la semnarea 
acordului dintre guvernul Iranului și con
sorțiul internațional (din consorțiu fac 
•parte cinci mari monopoluri petrolifere 
americane, societatea petroliferă anglo- 
îinaniană, căite monopolizează extracția și 
desfacerea petrolului iranian pînă La pro
mulgarea în 1951 a legii du privire la 
naționalizarea industriei petrolifere ira
niene, societatea „Royal Dutch-Shell”, 
în care predomină capitalul englez și so
cietatea franceză „Compagmie Franțaise 
de petrele”)

Textul acordului dovedește că monopo
lurile petrolifere străine își stabilesc din 
nou controlul asupra bogățiilor petrolifere 
ale Iranului (cu singura deosebire că 
dacă pînă în anul 1951 în Iran era stă- 
pînă societatea petroliferă anglo- uraniană, 
aduim cel mai larg acces la petrolul ira

PE SCURT

• Cu prilejul zilei de 23 August, sărbă
toarea națională a Republicii Populare Ro
mâne, La 16 august La Casa Tehnicii din 
Sofia s-a deschis Expoziția arhitecturii ro
mâne, organizată de Comitetul pentru 
prietenie și relații culturale cu străinăta
tea 

dului democrat, și republicanul Burdick 
(statul North Dakota). Burdick a declarat 
că se pronunță împotriva acestui proiect 
de Lege, deoarece Congresul tinde să de
clare ilegale ideile oamenilor.

Proiectul de lege nu prevede pedepse 
împotriva membrilor partidului comunist, 
dar nu modifică legile represive ca cea 
privitoare la „securitatea internă”, legea 
Smith și alte legi oare sînt folosite pe 
scară largă de autorități Împotriva comu
niștilor.

Proiectul de lege adoptat de Camera 
reprezentanților, ca și proiectul de lege 
al senatului, sînt menite să ducă la lichi
darea sindicatelor și organizațiilor pro
gresiste.

rândurile greviștilor manifeste în care se 
spune, printre altele, că patronii încearcă 
prin promisiuni, amenințări și prin folo
sirea forței să sporească numărul spărgă
torilor de grevă. Ei concediază pe munci
torii care participă la grevă. Acest lucru 
— se spune în manifeste — „nu va fringe 
voința greviștilor. Nu vom încheia nici 
un fel de contracte atîta timp cît nu vor 
fi reprimiți la lucru toți greviștii conce
ding. Am încetat lucrul cu toții în mod 
solidar și îl vom relua cu toții în mod 
solidar. Lupta va fi încununată de suc
ces daică vom menține unitatea”.

Company” au început concedieri în masă 
ale muncitorilor și funcționarilor în legă
tură cu greva declarată acum trei săptă- 
mîni de piloții care cer stabilirea zilei de 
muncă de opt ore. La 17 august au fost 
concediate aproximativ 2.000 de persoane. 
Societatea amenință cu concedierea pe 
ceilalți 12.000 de muncitori și funcționari 
dacă pitoții nu vor înceta greva.

De la 22 iunie sînt în grevă muncitorii 
din industria forestieră din statele de vest 
care cer de asemenea mărirea salariilor.

nian L-nu căpătat monopolurile ameri
cane).

Este semnificativ că, după cum s-a 
anunțat, consorțiul a fost dreat pentru 
„desfacerea” petrolului iranian. în timpul 
tratativelor însă, monopolurile petrolifere 
au prezentat guvernului iranian cereri 
care însemnau stabilirea controlului 
străin atî't asupra zăcămintelor petrolifere 
ale Iranului, cît și asupra prelucrării și 
desifaicterii petrolului iranian.

In același timp s-a încheiat un acord cu 
privire la despăgubiri „pentru daunele” 
pricinuite Societății petrolifere anglo- 
iraniene. Aceasta înseamnă că o mare 
parte a încasărilor visteriei Iranului, de 
pe urma exploatării petrolului iranian de 
către consorțiu, va fi înapoiată monopo
lului englez.

După cum se anunță din Washington, 
secretarul de stat al S.U.A., Dulles a de
clarat că Statele Unite „sînt extrem de 
mulțumite” de încheierea acordului din
tre guvernul iranian și consorțiu.

• După cum anunță revista „Rose el 
Youssef”, trimisul Yemenului la Londra, 
Hasan Ibrahim, a declarat unui corespon
dent al acestei reviste că guvernul Ye
menului „sprijină în întregime și salută 
din toată inima ideia recunoașterii Chinei 
comuniste”.

★

Construcția de noi întreprinderi 
industriale în provincia Sinfzian

Ziarul „Sințiianjibao” relatează că între
prinderile industriale de stat din provincia 
Sințziian au obținut în decurs de patru ani 
mari succese în producție.

In anii puterii populare, în provincia 
Sințzian din China de nord-vest au fost 
construite numeroase uzine, fabrici și în
treprinderi ale industriei extractive, prin
tre care o uzină metalurgică, mine de căr
buni. două uzine electrice, o uzină de con
strucții de mașini, o uzină chimică, o fa
brică de ciment, o uzină de reparații auto, 
o mare fabrică textilă și numeroase alte 
întreprinderi.

In prezent, în această provincie se con
struiește o filatură de mătase, o hidrocen
trală. o fabrică de vopsit, o uzină chimică, 
o uzină pentru reparații de automobile și 
o uzină pentru reparații de tractoare. In 
anu.1 1953 producția de mărfuri industria
le ale întreprinderilor din provincia Sin
țzian a sporit de peste 26 de ori în compa
rație cu anul 1949. Numărul muncitorilor 
și funcționarilor a crescut în aceeași pe
rioadă de 13 ori.

Noi mine se deschid

★

Mari lucrări pentru construcția 

de întreprinderi industria e și 
de locuinfe în R. P. Albania

In R. P. Albania sânt în curs de con
strucție mari întreprinderi industriale și 
case de locuit, destinate muncitorilor și 
funcționarilor.

La Vlora progresează în ritm raipid lu
crările de construcție a fabricii de ciment, 
care va fi dată în exploatare încă la sfîr
șitul acestui an și care va produce 40 000 
tone ciment pe an. Tot la Vlora a început 
construcția fabriciiii de conserve de peș
te, care este prima întreprindere de acest 
fel din Albania.

La Terrik, localitate situată în împreju
rimile orașului Elbasan, se muncește cu 
avînt pe șantierul de construcție a unei 
mari rafinării de petrol care va produce 
anual 150.000 tone de benzină, în afară de 
alți derivați

Un alt mare șantier de construcție est® 
cel al hidrocentralei „Enver Hodja”, de pe 
riul Miati, care va fi dată în funcțiune în 
anul 1957.

In afară de clădirile destinate întreprin
derilor industriale, în R. P. Albania se 
Construiesc numeroase locuințe pentru oa
menii muncii din centrele muncitorești și 
din orașele țării. Anul acesta se vor con
strui 137.000 m2 de suprafață locativă.

In sectorul lucrărilor agricole continuă 
în mod intens lucrările de săpare a ca
nalului de irigație Levan-Fieri, care va 
iriga o suprafață de 15.000 ha de pământ.

_  • _

Dezvoltarea industriei peștelui 
în R. P. D. Coreeană

Prelucrarea produselor piscicole va creș
te în anul 1956 de șase ori. In această 
perioadă se prevede sporirea aprovizionă
rii populației eu pește proaspăt,, congelat 
și sărat și îmbunătățirea calității conser
velor de pește. Pentru a asigura o aseme
nea dezvoltare a industriei peștelui secto
rul de stat va înfăptui larg mecanizarea 
în întreprinderile sale și la sfîrșitul pla
nului trienal va dispune de numeroase 
mecanisme pentru această industrie.

Pentru dezvoltarea prelucrării produ
selor piscicole se construiesc camere re
frigerente cu o capacitate de 1.500 tone și 
fabrici de conserve de pește la Cendin și 
Vonsan In 1955, în orașul Phenian se va 
construi un fr.igorifer ou o capacitate de 
300 tone. Acesta va aproviziona în mod re
gulat populația cu pește proaspăt și Con
gelat. La fabrici se vor utila pompe și 
conveiere și va fi mecanizată cea mal mare 
parte a proceselor de prelucrare a peștelui.

Din succesele industriei ușoare 
vietnameze

Urmând exemplul lui Ngo Gia Kham, 
Erou al Muncii, și al muncitorului fruntaș 
Cao Viet Bao, oamenii muncii vietnamezi 
au participat activ la întrecerea pentru 
mărirea producției și pentru realizarea de 
economii.

Astfel de pildă, muncitorii de la fabrica 
de hârtie „Hoang Van The” au reușit să 
depășească cu 10% planul pe 1953 și să 
reducă prețul de cost cu 18%.

Apltcînd experiența muncitorilor frun
tași, muncitorii din Vietnamul central, 
și-au îmbunătățit tehnica și au confec
ționat îmbrăcăminte ieftină și de bună 
calitate. In unele fabrici, țesătorii aiu reu
șit să ridice producția cu 70—80%

(Agerpres}.

în R P. Po?onă
tn R. P Polonă se construiesc noi mine 

carbonifere și noi întreprinderi industria
le, iar oale existente sînt extinse, ceea ce 
contribuie la întărirea economiei națio
nale a țării. Săparea de noi mine, galerii 
și puțuri miniere constituie una din con
dițiile esențiale pentru îndeplinirea pla
nului de șase ani în industria cărbunelui.

Anul trecut au fost deschise patru noi 
mine de cărbuni, iar anul acesta se Con
struiesc alte cinci. Două dintre ele, minele 
„Julian” și Nowy Wirek” vor intra în 
funcțiune pînă la sfîrșitul acestui an.

Mina carboniferă „Porombka”, care se 
construiește în prezent în voevodatul Sta- 
linogrud, va fi cea mal mare dintre mi
nele în construcție.

Cînd ea va fi dată în exploatare eu în
treaga Capacitate de producție, va produce 
zilnic pînă la zece trenuri de cărbune.

Pentru anul acesta se prevede săparea 
de noi galerii în nouă mine carbonifere. 
In felul acesta capacitatea de producție 
zilnică a fiecărei mine va fi cu multe mii 
de tone mai mare decît înainte.

La uzina „Dimavag"

din Diosgyor (R. P. Ungară)

Uzina de construcții mecanice „Dlma- 
vag” din Diosgyor a primit de șapte ori 
titlul de uzină fruntașă. In cadrul între
cerii socialiste, inițiate în cinstea Congre
sului al III-lea al Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria, muncitorii acestei uzi
ne s-au evidențiat din nou. îndeplinid pla
nul pe luna aprilie în proporție de 104,6%, 
iar planul pe luna mai în proporție de 
110%.

Muncitorul Gyula Meszăros a îndeplinit 
zilnic cinci norme, iar echipa lui Jozsef 
Papp, de la secția de forjă, și-a îndeplinit 
planul în proporție de 278%. Muncitoarea 
Toth și-a îndeplinit planul de producție în 
proporție de 409 %. Aceste succese au avut 
drept rezultat acordarea Steagului Roșu 
transmisibil al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria uzinei „Dimavag”.

Muncitorii acestei uzine și-au luat an
gajamentul să îndeplinească planul de 
producție pe cel de al doilea trimestru al 
anului curent în proporție de 103% și să 
depășească planul de export. Ministerul 
metalurgiei, siderurgiei și industriei de 
mașini a acordat celor mai buni munci
tori ai uzinei premii în valoare de 70.000 
forinti

S.UA

