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TRĂIASCĂ cea de-a XV-a
0 eliberorii patriei de

aniversare
sub jugul fascist

Proletari din toate țările, uniți-vă! Conferirea de ordine și medalii 
ale Republicii 

Populare Romîne

!

J

înrcmirASii

(Continuare in pag. IV-a)

Bacnev 
lejul zilei 
decorat cu 
HI-a.

ARON COLCERU 
prim-secretar 

al Comitetului orășenesc 
P.M.R. Hunedoara

Iordan, cocsar. Cu 
de 23 August, a 
„Ordinul Muncii"

Karamalis , eodor, oțelar fruntaș 
în întrecerea socialistă. Pentru me
rite deosebite în muncă, a fost de
corat cu „Ordinul Muncii" clasa IlI-a.
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Cu prilejul celei de-a 15-a aniver- .nări Naționale a Republicii Popu- 
sări a eliberării Romîniei de sub lare Romîne a conferit: 
jugul fascist, Prezidiul Marii Adu-

ORD1NUL MUNCII CLASA l-a 
Combinatului Siderurgic. 

„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ — Hunedoara 
pentru contribuția importantă adu
să la refacerea după război a eco-

nomiei naționale și. la opera de in
dustrializare socialistă a țării, pen
tru rezultatele deosebite obținute în 
mărirea producției de 
laminate, creșterea 
muncii și reducerea 
cost.

fontă, oțel și 
productivității 
prețului de

în
po-

15-a 
e libe

rie

Sărbătorim astăzi, 
împreună cu 
tregui nostru 
por cea de-a 
aniversare a 
rării Romîniei

«.sub jugul fascist. 
lAcuni 15 ani for
țele patriotice populare, conduse de 
Partidul Comunist Romîn, au fău
rit, în condițiile înaintării victori
oase a armatei sovietice, insurecția 
armată de la 23 August 1944. Aceas
tă zi, a devenit cea mai mare săr
bătoare națională a poporului nos
tru, hotarul care ne desparte defini
tiv de orinduirea burghezo-moșic- 
rească, începutul marilor transfor
mări revoluționare care au dat pu
tință maselor de oameni ai muncii 
să-și cucerească libertatea și să 
treacă la construirea vieții noi, so
cialiste.

Insurecția armată de la 23 Au
gust 1944, rezultat al acțiumloi 
politico-militare pregătită minuțios 
cu mult înainte de Partidul Comu
nist și înfăptuită în. condițiile îna
intării victorioase a Armatei Sovie
tice eliberatoare, constituie un act 
istoric de înalt patriotism, o mîn- 
drie pentru eroica noastră clasă 
muncitoare.

A intrat în tradiția constructori
lor vieții noi din patria noastră, ca 
legat de aniversarea unor evenimente

importante, 
că un bilanț 
realizărilor lor. Pri
vind drumul par
curs în cei 15 aa 
cure alt trecut de 
la eliberare, ini
mile siderurgiști- 

lor, constructorilor și celorlalți oa
meni ai muncii din Hunedoara, ini
mile tuturor oamenilor cinstiți, se 
umplu de mîndrie patriotică. Intr-un 
deceniu și jumătate, poporul. nostru 
a parcurs o întreagă epocă istorică. 
In 15 ani, țara noastră dintr-o ța
ră înapoiată, semicolonie a statelor 
imperialiste din apus, a devenit un 
stat industrial — agrar în plină 
dezvoltare.

In viața unui popor, 15 ani re
prezintă un interval relativ scurt. 
Dar cei 15 ani care s-au scurs de 
la eliberarea patriei noastre oglin
desc cu prisosință ce poate înfăptui 
un popor care și-a cucerit libertatea. 
Sub steagul călăuzitor al partidu
lui, datorită elanului clasei munci
toare eliberată de exploatare, popo
rul nostru a realizat în 15 ani ceea 
ce burghezia n-ar fi realizat în 
multe zeci de ani.

Minunat este tabloul mărețelor 
realizări înfăptuite de poporul nos
tru în anii puterii populare. Politi-

Ptr tine, August 23 î
l lăcăi și fete-n șezători te ciută, (
Ostașii-n marș vioi trecînd, te cîntă: )
Șl oțel arid șarja cinci așteaptă /
Pe tine August 23, te citi tă ; \
Țăranul spic de aur culegi nd, te cîntă, s
Iar inima-mi in versuri ie binecuvîntă (
Ca-i fost a uremii mele prima treaptă. i
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Deva, a avut loc sesiunea 
Sfatului popular regional, 
celei de-a 15-a aniversări

Ieri la 
festivă a 
închinată 
a eliberării patriei noastre. Despre 
realizările obținute de oamenii mun
cii din regiunea Hunedoara în cei 
.15 ani de democrație populară a 
vorbit tovarășul Petru Furdui, 
prim-secretar al comitetului regional 
P.M.R. — Hunedoara.

In continuare s-au înlnînat ordine 
ale Republicii Populare Romîne unui 
număr de 142 mineri, siderurgiști, 
ingineri și tehnicieni, activiști de 
partid și al organizațiilor de masă.

Din lista celor decorați cu prile
jui zilei de 23 August desprindem 
cîteva nume: Bîrlea Traian, Nojo- 
gan Alexandru, Karamalis Teodor, 
oțelari. Bacnev Iordan, David Vla
dimir, cocsari; Ștefan Vasile, fur- 
nalist, decorați cu ordinul Muncii cl. 
IH-a ; Colceru Aron, prim-secretar 
al comitetului orășenesc P.M.R. Hu
nedoara, decorat cu Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne" clasa 
V-a, Cogan Alexandru, director ge
neral I.C.S.H., decorat cu Ordinul 
„23 August" clasa V-a; Ardeleanu 
loan, președintele comitetului exe
cutiv al Sfatului popular orășenesc 
■— Hunedoara, decorat cu Ordinul 
Muncii clasa HI-a și alții.

Totodată un număr de 185 frun
tași din regiune au primit „Medalia 
Muncii".
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Mîndria 
siderurgiei 
noastre — 

noua ofelârie 
Martin

Siderurgia noastră in plin avînt

Dacă urci seara pe dealul} 
Chizidului în fața ta se arată} 
Hunedoara intr-o ipostază sur-} 
prinzătoare... Și in mijlocul a-} 
cestui ocean de stele, se așterne} 
umbra masivă a Combinatului! 
de fier, Încununată de flăcări șzi 
străluciri fugare, galbene, roșii,’, 
violete, care răzbesc din cuptoa-} 
re, din șarje, din aparate de szz-} 
dură, și apar aici la distanță} 
vîlvătăile neliniștite ale unor} 
constelații in formare.... Două} 
realități copleșesc pe om prin in-\ 
săși existența lor și-l fac mic și{ 
caraghios de îndată ce încearcă} 
să le desconsidere: universul | 
nemărginit în timp și spațiu și} 
revoluția ca destin implacabil} 
al istoriei... Ceva din sbuciumul} 
acestui univers și al acestei re-} 
ooluții se reflectă in acea tainică} 
și neostoită roire 'de lumini. }

Elogiul Hunedoarei este elo-i 
giul revoluției socialiste !

(„400 de zile în orașuh 
flăcărilor" — de V.{
■NICOROVIC1). •
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— Prin ce se caracterizează 
bilanțul ultimilor 15 ani de dez
voltare a combinatului siderurgic 
din Hunedoara ?

— Bilanțul dezvoltării de 15 
aru, oferă posibilitatea unei minu
țioase confruntări a drumului 
parcurs de industria siderurgică 
din Hunedoara. Intre marile 
transformări care au schimbat 
harta patriei noastre, se regă
sește și construcția Hunedoarei 
sociali Sie — una din creațiile de 
seamă ale politicii Partidului 
Muncitoresc Romin de industri
alizare socialistă a țării.

La 23 August 1944, tind hoar
dele fasciste au fost izgonite de 
pe paratului țarii noastre, ta
bloul uzinei din Hunedoara era 
tipic oricărei alte întreprinderi 
capitaliste, bazată pe exploatarea 
cruntă a oamenilor muncii, pe

Interviu cu tov. Cătană Nicolae, 
Director general al C.S.H.

menținerea acestora în întuneric 
și mizerie. Cinci jurnale din care 
numai două în funcțiune, o oțe- 
lărie și un laminor lucrind mult 
sub capacitatea lor și un orășel 
înglodat în noroi și mizerie, a- 
ceasta a fost întreaga moștenire 
rămasă de pe urma capitalismu
lui.

După naționalizare șz trecerea 
ia dezvoltarea planificată a eco
nomiei naționale, cu sprijinul ne
precupețit și generos al Uniunii 
Sovietice, a început construirea 
din temelii a unui combinat mo
dern, înzestrat cu agregate la 
nivelul tehnicii moderne. In scurt 
timp au fost date în folosință 

asemenea construcții industriale 
care constituie o mindrie a con
strucției socialiste. Astfel a fost 
dată in folosință uzina cocso-chi- 
mică, două furnale moderne de 
mare capacitate, o oțelărie Mar
tin — înzestrată cu cuptoare de 
185 tone, un blunting modern, an 
laminor de profile grele, o fa
brică de aglomerare, precum si 
numeroase alte obiective industri
ale. Paralel cu construcția de a- 
gregate noi s-a desfășurat o 
muncă sistematică de moderniza
re și mecanizare a vechilor agre
gate.

Siderurgiștii hunedoreni. sub 
îndrumarea organizațiilor de par- 
iid s-au străduit an de an să stă- 

. pineașcă cit mai bine tehnica ■ 
modernă pe care statul le-a pus-o 
la dispoziție, luptînd pentru o 
producție cit mai ridicată de me
tal, pentru realizarea unor indici 
:1c utilizare cit mai inalți și pen
tru reducerea continua a prețului 
ae cost, datorita acestm pipi 

producția de oțel Martin de a- 
proape 10 ori: s-au pus bazele 
producției de oțel electric: pro
ducția combinatului reprezentînd 
in momentul de față cca. 70 la 
sută din producția de fontă și 
aproape jumătate din producția 
de oțel și laminate a țării.

— întrecerea socialistă intre 
Hunedoara și Reșița ce va aduce 
economiei noastre naționale ?

— Anul acesta' siderurgiștii 
hunedoreni întimpină cea de-a 
15-a aniversare a eliberării pa 
triei noastre in focul unei pasio
nate întreceri cu siderurgiștii re- 
ș țeni, întrecere in care s-au an
gajat să dea patriei peste preve
derile planului anual: 80.000 tone 
rocs, 25.00C tone fontă, 67.009 
tone oțel și 30.000 tone laminate: 
să sporească productivitatea

(Continuare in pag. IV-a)
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"Com răspunde
Plenara C.C. al P.M.R. din 

13-14 iulie ac. a însuflețit și mai 
mult munca și elanul oamenilor 
muncii dii; întreprinderile orașu
lui Hunedoara. In întrecerea so
cialistă ce desfășoară cu a- 
vînt în combinatul siderurgic și 
l.C.S.H, colectivele de muncitori, 
ingineri și tehnicieni se strădu
iesc zi de zi să realizeze 
noi succese iu procesul de 

oducție și să realizeze totoda- 
inifxrtaote economii care să 

ico 4 sc«Mlcrv3 prețului ue cost 
orcduselor și construcțiilor, 
lată -v ize declaiă în preajma 

marii sărbători doi dintre siderir- 
giștii li'iuecoreni:

Dintr-un simplu muncitor obi
dit și disprețuit ir. timpurile bur- 
ghezo-rr.oșierești, astăzi am ajuns

przzz grii 
lui ziosf 
sectorul 
lui. /WăJ 
plenară 
salariulii 
și redua 
întărit șz 
nul de a 
mă angi 
să contri! 
ta organ!

trenez id 
jac parte 
mai muli 
tribute /a 
safe de 1 
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față de anul 1948. producția dc 
fontă a crescut dc aproape 9 ori.

Uzina 
cocso . 
chimică 
vedere 

genera 'ă

Poate vei spune cititorule că 
titlul de mai sus e oarecum ba
nal, tocit. Intr-adevăr el a mai 
fost întrebuințat. Și asta pentru 
că de fiecare dată el se naște 
dintr-o realitate a zilelor noas
tre și exprimă, chiar dacă lapi
dar, hotărîrea și voința unor 
oameni ce și-au disputat mai 
multă vreme intiietatea pentru 
traducerea in viață a unei anu
mite sarcini asumate în cadrul 
întrecerii...

Citindu-l cu atenție și pătrun- 
zindu-i înțelesul, titlul de față 
ne spune multe. In el este 'în
truchipată disputa aprigă pentru 
intiietatea în 'întrecere dintre 
luminători și celelalte colective 
de siderurgiști hunedoreni, fe
lul cum angajamentul lor luat 
in cinstea mani saroatori a 
eliberării a fost transpus in 
fapte. Și nu s-ar putea spune 
că lupta laminatorilor pentru 
respectarea cuvintului dat in 
fața partidului de a realiza o 
producție sporită, de a reduce 
rebuturile și de a realiza cit 
mai multe economii a fost o 
luptă ușoară. Nicidecum. Știind 
că angajamentul luat în ‘întrece
re este mai înainte de toate un 
cuvînt de onoare și conștiință

muncitorească, laminatont au 
muncit tot timpul cu rîvnă si 
elan pentru a dovedi prin reali
zări ciț mai mari că intr-adevăr 
au o malta conștiință muncito
rească și Că angajamentul luat 
n-a fost o formalitate, ci un cu
vin! de onoare.

...Minări că și-au respectat în
tocmai cuvintul dat, mîine, la 
demonstrația oamenilor muncii 
hunedoreni, luminătorii combi
natului se vor prezenta Cu un 
bilanț bogat al unor victorii de
osebite. Ei vor raporta partidu
lui că sporirea angajamentului 
inițial de 6.000 tone laminate 
la 8.000 tone, iar în cinstea zilei 
de 23 August la 9.000 tone, a 
fost îndeplinit încă la data de 
31 iulie a.c., și că de atunci și 
pină astăzi ei au mai trimis'în
treprinderilor prelucrătoare din 
țară aproape încă 1.000 tone la
minate. Totodată ei vor mai ra
porta că de ta începutul anului 
și pină acum au realizbt econo
mii de peste 1.200.000 lei.

Taina acestor rodnice reali
zări, cit și faptul că producția 
de laminate a crescut considera
bil in cei 15 am de la eliberare 
— sută la sută în 1944 și 1.350 
la sută in 1959 — își găsește

t
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bază fiind roabele, carele, lopețile 
și furcile.

Unde sînt toate acestea astă
zi ? Au dispărut. Au dispărut 
pentru totdeauna odată cu aspec
tul patriarhal al vechii Hune
doara.

A apărut în schimb orașul de 
azi. Combinatul gigant cu agre
gatele sale la care cu greu le 
poți găsi superlative, 
tea de 
cei 15 
numai 
ducerea vie, înțeleaptă, a parti
dului Pentru că numai comuniș
tii, oamenii aceștia cu mai multe 
suflete, au putut să înfăptuiască, 
in ani puțini, ceea 
ta Hunedoara. N-a
S-a muncit mult, de multe ori în 
condiții grele. Dar tocmai aceas-

Este ceta- 
foc care a fost creată în 
ani de muncă liberă. In 
15 ani de muncă sub con- 

a parti-

ce este azi 
fost ușor.

| grijii partidului
■
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Noile măsuri hotărîie de re
centa plenară a C.C. al P.M.R. 
au fost primite de colectivul nos
tru de muncitori din cadrul balet 
de pregătire a lingotierelor de 
ta oțel aria veche, cu o deosebită 
satisfacție și bucurie. Prin majo
rarea salariilor, reducerea impo
zitelor și reducerea prețurilor cu 
amănuntul ia peste 2.600 produ
se. noi simțim încă odată grija 
pe care partidul nostru 
ne-o poartă nouă.

Mă angajez ca in locul 
muncă să obțin succese 
in ce mai mari.

BELEHUZ FILARE! 
șef echipă O.S.M. 1

drag

meu de 
din ce

ta a dovedit puterea oamenilor, 
a partidului nostru.

S-au dărîmat dealuri, s-au 
secat mlaștini, s-au excavat mări 
de păipînt. Și privește cititorule 
ce s-a construit. Acolo unde 
este astăzi Orașul muncitoresc, 
care s-a întins tocmai din dealul 
I lâ-flrtului pînă la Buituri, ierni 
de aproape 10 km. pătrați, era 
cimp gol și pomi. Sînt acum 
construite aproape 3.000 de 
apartamente în blocurile scăldate 
în lumina soarelui, iar mai jos, 
in fața teatrului, se construiește 
viitorul centru al orașului.

In lunca Cernii, acolo unde 
era împărăția broaștelor, au lu
crat zi și noapte inimoșii briga
dieri. A fost o muncă titanică și 
iată roadele. Uriașa hală a celor 
două laminoare — bluming si 
050 mm. — eu toate anexele lor. 
stăpînesc asemenea unor palate 
ra în povești întreaga întindere...

Acum, cînd se face bilanțul 
agregatelor, fabricilor și uzinelor 
construite la Hunedoara în ani 
de aur, spunem lapidar: s-a 
construit uzina cocso-chimică, cu 
toate secțiile chimice, două fur
nale de mare capacitate, noua 
oțelărie Martin, oțelăria electri 
că fabrica de aglomerat minereu, 
fabrica de oxigen și lista ar pu
tea fi mult prelungită.

Despre fiecare din aceste coti- 
sirticțn s-ar putea scrie volume 
întregi, fiecare își are povestea 
ei. Despre oțelării se poate spu
ne că sînt cel^ mai moderne cup
toare de topit oțel din țara noas
tră, că la uzina cocso-chimică, 
fabrica de aglomerat minereu ca 
și la furnale procesul de produc-

M1RCEA NEAGU 
(Continuare in pag. IV-a) \

I

Pe frontul 
întrecerii

Zncd din primele zile de 
apariția Documentelor Plenarei 
C.C. al P.M.R. din 13-14 iulie a. 
c. constructorii din întreprinde
rea noastră au pornit cu avini 
sporit la realizarea angajmenie- 
lor luate.

Constructorii și montării de 
la laminorul 650 au reușit să-și 
realizeze angajamentul luat, iar 
laminorul de 650 a intrat in ro
dajul general la cald și se pre
gătesc formele de recepționară și 
predare către beneficiar.

Constructorii Bateriei a IH-a 
de cocs au terminat și ei inzidi- 
rea și in prezent lucrează cu 
însuflețire la montarea ramelor.

Din angajamentele luate de a 
termina cit mai multe obiective so- 
cial-culturale, s-au realizat ur
mătoarele : club — sală de re
uniuni. care s-a terminat ‘înain
te de 23 August, iar lucrările de 
la complexul sportiv sini realiza
te pînă în prezent in proporție 
de 93*/,.

MIHAILA GHEORGHE

la

Blumingui — fortăreața 
lunca Cernei cum l-au denumit 
localnicii — este unul dintre ti- scris și prima filă din istoria a 
nerele vlăstare ale industriei noa
stre socialiste și una din cele 
mai moderne instalații siderurgi
ci* de 'a noi din țară. Munca la 
acest laminor care este cel de-al 
8-lea agregat siderurgic constru
it în anii puterii populare la 
Hunedoara, este complet mecani
zată și parțial automatizată, iar 
condițiile de lucru în locurile cu 
temperaturi ridicate sînt excep
țional de bune datorită instalați
ilor de condiționare a aerului în 
funcție de anotimp.

Odată cu laminarea primului

din lingou, care a avut loc în seara 
zilei de 1 August 1958, s-a în-

festei tinere uzine siderurgice. De 
atunci și pînă acum, colectivul 
de muncă de aici a reușit să 
treacă prin caja laminorului zeci, 
sute și mii de tone de oțel care 
a luat drumul numeroaselor 
forje și intreprinderi prelucrătoa
re din țară. Numai în primul se
mestru din acest an și în luna 
iulie a.c., de pildă, colectivul de 
muncă al laminorului bluming a 
laminat cu peste 14.000 mai mul
te tone de oțel în afara sarcinilor 
de plan.

< * ■

■Z:

Țara noastră a devenit un ade
vărat șantier; orașele au început 
să înflorească, cultura a. pătruns 
pînă in cel mai îndepărtat sat, via
ța muncitorilor și a țăranilor a de
venit tot mai ușoară, mai frumoa
să. Unul din orașele care cunoaște 
o dezvoltare uriașă este și Hune
doara.

In foto : Aspect din Orașul Mun
citoresc.

In anii de democrație populară, in orașul nostru au luat 
ființă numeroase cantine menite să îmbunătățească condițiile de 
trai ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor.

Numai in orașul Muncitoresc funcționează două mari cantine 
cu sute de abonați.

In foto : Aspect interior de la cantina l.C.S.H.-ului din Q.M
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15 ani de
(Urmare "din pag. 1)

ca leninistă de industrializare so
cialistă a țării, promovată cu fermi
tate de partid, munca plină de avînt 
creator a oamenilor muncii, au tran
sformat vechea Romîuie într-o ța
ră cu o industrie puternică în plină 
dezvoltare.

Pretutindeni, pe întinsul patriei 
se înalță fabrici, uzine, termocen
trale, sonde petrolifere. Ogoarele 
țării sînt lucrate de tractoare puter
nice, fabricate în țară iar șoselele 
patriei sînt străbătute de autocami
oane purtînd mărci romînești.

Marele laminor de țevi de la 
Roman, fabrica de rulmenți de la 
Bîrlad, fabrica de mașini-unelte 
„Iosif Rangheț" de la Arad, fabrica 
„Electroputere" din Craiova, fabrica 
de autobuse „Tudor Vladimirescu“ 
din București, fabrica de antibiotice 
de la Iași, sînt numai cîteva din 
creațiile regimului democrat popu
lar. La Bicaz se înalță tot mai 
mult barajul care va zăgăzui și pune 
în slujba omului uriașa forță a 
apelor Bistriței. La Onești, Borzcști 
și Craiova iau naștere puternice uni
tăți ale industriei chimice — ramu
ră nouă a economiei noastre națio
nale, căreia cel de-al Il-lea Congres 
al partidului i-a dat un avînt fără 
precedent.

Există cifre care prin graiul lor 
vorbesc cu deosebită putere de im
petuoasa dezvoltare economică a 
patriei. In numai 60 zile realizăm 
în prezent întreaga producție de 
energie electrică a anului 1938. Ța
ra noastră produce acum de 5 ori 
mai mult ciment ca în 1938. Imen
sele rezerve de stuf ale deltei, lem
nul de esență moale vor da naștere 
la produse de mare preț. Plenara 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 1958 
a elaborat un măreț program de 
creștere a puterii industriale a pa
triei pentru a cărei înfăptuire popo
rul nostru muncește cu -ntuziasm.

Succesele obținute în dezvoltarea 
economiei naționale în cei 15 ani 
care au trecut de la eliberarea pa
triei noastre au făcut posibilă îm
bunătățirea continuă a nivelului de 
trai și de cultură al poporului mun
citor. In 1958 veniturile bănești ale 
salariaților provenite din salarii, au 
sporit cu cea. 8,4 miliarde lei, față 
de 1955.

In cursul anilor 1955-1958 venitu
rile nete ale oamenilor muncii de

mari victorii
la orașe și sate au sporit și de pe 
urma faptului că în aceas’.ă perioa
dă statul a efectuat de patra ori 
reduceri de prețuri la vînzarea unor 
produse de larg consum ceea ce a 
adus populației o economie anuală 
de cca. 500 milioane lei.

Plenara C.C. al P.M.R. din 13-14 
iulie a arătat că cea mai mare 
parte a sumelor necesare acoperirii 
actualei sporiri de venituri sînt pre
văzute în bugetul pe anul 1959, iar 
o parte, reprczeutînd un miliard lei, 
urmează a se acoperi pînă la sfîr- 
șitul anului prin reducerea prețului 
de cost peste sarcinile planificate, 
corespunzător cu angajamentele a- 
sumate de colectivele întreprinderi
lor în cursul anului. Această sarci
nă patriotică de mare răspundere.' 
de a intensifica lupta pentru econo 
mii, a fost primită cu entuziasm de 
masele largi de oameni ai muncii, 
care în nenumărate mitinguri și 
adunări și-au exprimat hotărîrea de 
a munci cu și mai multă abnegație 
pentru a îndeplini această sarcină.

Sub conducerea clasei muncitoare, 
avînd în frunte partidul său mar- 
xist-leninist, poporul muncitor este 
hotărîl să lupte pe mai departe pen
tru întărirea alianței muncitorești- 
țărănești, pentru întărirea statului 
democrat-popular și să obțină noi 
realizări în construirea societății so
cialiste în țara noastră.

(Urmare din pag. 2-3)

ție este în întregime mecanizat 
și automatizat.

Cîte nu s-ar putea spune des
pre hărnicia constructorilor side- 
rurgiști, acești neobosiți prie
teni ai siderurgiștilor care au 
lucrat zi și noapte, pe viscol sau 
ploaie, pentru ca agregatele 
să primească botezul focului mai 
repede decît planul stabilit. Mîn- 
dria de a te ști făuritorul unor 
asemenea lucruri ridicate la Hu
nedoara, răsplătește pe deplin 
eforturile depuse.

Mic și neînsemnat a fost ora
șul Hunedoara. Dar în 15 ani de
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Uzinele „Electroputere" din Craiova au luat în anii puterii populare 
o dezvoltare tot mai mare.

In cinstea zilei de 23 August colectivul uzinei a realizat pînă la 
___________________ _ ______ . sfîrșitul lunii iunie, la întreaga

putere populara, orașul acesta a 
devenit un oraș socialist cu o in- 
dus'rie puternică, sau așa cum 
îi spun poeții o cetate a oțelului. 
Este munca duinitale cititorule, 
a tuturor celor care în această 
dimineață de sărbătoare, încreză
tori in forțele lev, raportează 
partidului succesele înregistrate 
pe frontul producției, succese 
care vor asigura Hunedoa'rei un 
viitor măreț.

Nemărginit, luminos îi este 
viitorul. Este viitorul unui oraș 
din țara noastră, viitorul patri
ei care pășește cu pași de uriaș 
pe drumul orînduirii de mîine — 
orînduirea socialistă. 

producție de marfă, economii în va
loare de 1.232.000 lei.

In foto: Transformatorilor de 
3/5 K.V.A. li se fac uitimile fini
sări înainte de a fi expediați pen
tru export.

Gli două zile
La întrecerea socialistă în cinstea 

zilei de 23 August, participă cu 
entuziasm alături de ceilalți oameni 
ai muncii hunedoreni și tipografii din 
cadrul întreprinderii de industrie 
locală „Ilie Pintilie", care s-au an
gajat să realizeze planul de produc
ție pe întreaga lună pînă în ajunul 
acestei sărbători. In urma strădani-

Siderurgia 
noastră 
în plin avînt

(Urmare din pag. 2-3)

tone 
plani 
cost

'muncii cr. 5 /<; sută și să reducă\ 
'prețul de cosi piste sarcinile pla- ) 
nifi cate cu peste 40 milioane lei.' 

1 In această întrecere la care\ 
' participă peste 8.000 de oameni ai \ 
) nuncii clin combinat, s-au obți- 1 
nut rezultate deosebite. Siderur-7 

\gistii noștri se vor prezenta în' 
' coloanele sărbătorești ale demon-' 
) straliei din 23 August cu cca. \ 
47/>Cu tone cocs, 13.000 tone fon-\ 

}tă. 29.000 torn- oțel, 17.200 
laminate peste sarcinile de 

Lș! cu economii la prețul de 
de ap'oape 24 milioane lei.

lniimpinîtid a 15-a aniversare 
a cl-.bcrârti patriei noastre del 

jugul fascist cu noi succese 
i.i lupta pentru sporirea produc-' 
.rfe metal, jurnaliștii, oțelarii 
| șz toți ceilalți muncitori din a-' 
) est combinat se bucură laolaltă 
cu întregul popor muncitor de 

Țnăsurile luate de plenara dini 
'.iulie a. C.C. al PM.R care asi
gură o nouă și simțitoare creșA 
fere a nivelului de trai. Ei vor 
sprijini aceste măsuri prin inten-\ 

' stficarea eforturilor pentru o' 
producție tot mai sporită și mai 
ieftină fiind un detașament de. 
^nădejde in lupta poporului nostru' 
pentru construirea sacialismului.ț

mai devreme
ilor depuse ei au reușit să realizeze 
angajamentul luat cu două zile mai 
devreme, depășind sarcinile de plan 
cu 5 la sută.

Printre cei care au contribuit în 
mod deosebit la acest succes se 
numără candidatul de partid Co- 
dreanu Viorel paginator, Otvoș 
Elena linotipistă, Hegy Maria, Stra- 
tan Ștefania puitoare și alții.

Cu multi ani in urmă a izbuc
nit la San-Francisco un incendiu 
de mari proporții. Incendiul a dis
trus o mare parte din oraș, fapt ce 
a atras la fața locului, aidoma unui 
magnet, mulți gazetari atît de pe 
continentul Americii, cit și de pe 
alte continente. Zeloșii gazetari au 
interviat atunci pe toți supraviețu- 
ițoriti orașului despre cauzele in
cendiului, pagubele pricinuite ș. a. 
m.d. Singura vietate care a fost 
scutită de întrebările siciitoare ale 
gazetarilor a fost o pisică neagră. 
Fapt este că statueta pisicii negre, 
cu o pereche de ochelari pe nas, 
simboliza in acest oraș, mai ales 
în rîndul gazetarilor, sinceritatea. 
Dacă pe masă se afla cumva sta- 
tuieia pisicii negre, cei din părțile 
locului știau că urmează o discuție 
deschisă, sinceră și purtată de la 
egal la egal. Dimpotrivă, dacă pe 
masă se va găsi o „pisică de ar
gint" discuția urmează a fi canali
zată pe un făgaș oficial, confiden
țial și pur gazetăresc...

Această intimplare poate fi pusă 
în legătură cu asaltul început de 
ziariștii apuseni in urma publicării 
comunicatului cu privire la vizita 
reciprocă între N. S. Hrușciov și 
D. Eisenhower. Cu acest prilej, sini 
inierviați politicieni, conducători de 
stat, fabricanți, economiști și alții.

Problemele litigioase 
rezolvate pe calea 
tratativelor

să fie

Dacă s-ar face o statistică, s-ar 
dovedi și de astă-dată că numărul 
acelora care nu au făcut declarații 
presei in aprecierea discuției ce 
urmează să aibe loc intre Hrușciov 
și Eisenhower, este foarte mic. De 
fapt nu acest lucru interesează in 
mod deosebit, ci faptul că marea 
majoritate a oamenilor politici și 
de stat iși exprimă credința că vizi
ta reciprocă dintre cei doi oameni 
de stat va contribui efectiv la mic
șorarea disensiunilor existente pc 
plan internațional.

Dacă interviurile ziariștilor din 
povestea cu San-Francisco, conse
mnau pagubele pricinuite de incen
diul distrugător, relatările presei de 
astăzi subliniază că marele dialog 
esi-vest ale cărui porți urmează a 
fi date in lături cu hotărire, va îm
bogăți tezaurul mondial atît sub 
raport material cit și uman.

Vizita reciprocă între N.S. Hruș
ciov, președinte al Consiliului de 

Miniștri al U.R.S.S. și D. Eisenho
wer președinte al S.U.A. ne arată 
cu prisosință că, metoda tratativelor 
și a contactelor directe dintre con
ducătorii de state, a devenit unica 
metodă de rezolvare a problemelor 
litigioase ivite in urma celui de-al 
doilea război mondial.

„Dacă cu cîtva timp în urmă — 
după cam relatează ziarele apusene 
— o întrevedere intre domnul Hruș
ciov și Eisenhower părea a fi de 
domeniul fanteziei, astăzi ea devine 
o realitate efectivă".

Intr-adevăr, pentru cei care pînă 
mai ieri se postau pe pozițiile ri
gide ale politicii „războiului rece" 
pare uluitor marșul triumfal al for
țelor păcii. In fața acestui val pu
ternic, mobilizator și contaminant, 
ghețurile formate în jurul „politicii 
războiului rece" au început spre 
marea satisfacție a milioanelor de 
oameni simpli, să troznească, să se 
topească. „Nu! Războiului" a cu

prins orașe, țări și continente. A- 
cest „Nu" sobru, categoric și impe
rativ a trezit la realitate multe 
minți înfierbintate din apus. A fă
cut ca relațiile dintre state să fie 
apreciate nu prin prisma intereselor 
particulare, ci printr-un unghi de 
ansamblu care se numește reali
tate.

Realitatea este că pe aceeași pla
netă există lagărele socialist și im
perialist care trebuie și pot să 
conviețuiască in mod pașnic. Or, a 
conviețui in mod pașnic înseamnă 
a rezolva prin metoda tratativelor 
problemele litigioase existente. Tot 
realitatea ne indică că problemele 
care afectează pacea și securitatea 
popoarelor trebuiesc neapărat puse 
în legătură cu elaborarea și semna
rea Tratatului de Pace cu Germa
nia.

Lucrările conferinței de la Gene

va și mai ales propunerile făcute 
de delegația sovietică la această 
conferință internațională, au arătat 
că Tratatul de Pace cu Germania 
poate fi elaborat și semnat în con
dițiile în care Germania este unită 
pe bază de Confederație, fie sepa
rat cu cele două state Germane 
existente. Rezolvarea problemei 
germane, contribuie la stingerea 
pentru totdeauna a tăciunilor care 
mai mocnesc încă de la cel de-al 
doilea incendiu mondial și amenin
ță, datorită politicii revanșarde a 
lui Adenauer, cu o nouă incendiere 
nu numai Europa ci și întreaga lu
me.

Omenirea așteaptă ca vizita intre 
N.S. Hrușciov și D. Eisenhower, 
precum și Conferința șefilor de gu
verne, să elucideze numeroasele 
probleme de primă importanță și să 
asigure efectiv condițiile încheierii 
unui Tratat de Pace cu Germania 
Actuala situație pe plan internațio
nal conține elemente îmbucurătoare 
șt promițătoare, permit profilarea 
unui orizont optimist între relațiile 
dintre state. Omenirea așteaptă și 
este convinsă că se va face totul 
pentru crearea unei lungi perioade 
de încredere reciprocă și pace.

A. NAGY
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