
In preajma deschiderii noului un scoiur 
în învățămîntul de partid

CONDUCĂTORI
jde, partid și de stat 

in regiuneik Hunedoara
In zilele de 31 august a., c., tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu 

Stoica, PetPl^ Borilă. Leonte Răutu, Gh. Gaston Marin, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, și C;rol Loncear, ministrul Industriei 
Grele, au vizitat Combinatul siderurgic Hunedoara și Uzinele metalur
gice Cugir. Ei au fost intîmpinați de tovarășii Petru Furdui, prim-se
cretar al Comitetului regional de partid Hunedoara, Dumitru Dejeu, 
președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional, Nicolae 
Cătană, director general al Combinatului siderurgic Hunedoara, Ni- 
codim Roșea, director general al Uzinelor metalurgice Cugir, precum 
și activiști de partid și de stat din regiunea Hunedoara.

Conducătorii de partid și de stat s-au interesat îndeaproape de mer
sul producției în aceste întreprinderi. Au fost vizitate apoi cartierele 
de locuințe muncitorești de la Hunedoara.

Oamenii muncii de la Hunedoara și Cugir au făcu o primire căl
duroasă conducătorilor de partid și de stat.

Rezultatele obținute în anul șco
lar trecut de către organele și or
ganizațiile noastre de partid în 
organizarea și conducerea învăță- 
mintului de partid, dovedesc grija 
și preocuparea acestora față de apli
carea în viață a Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.M.R. privind îmbunătăți
rea propagandei de partid și apro
pierea ei de sarcinile construcției 
socialiste.

Merită să fie scos ni evidență 
iaptul că majoritatea propagandiști
lor care au activat în cadrul învă- 
țămintului de partid au fost munci
tori legați direct de procesul de pro
ducție, ceea ce a determinat ca in- 
vățămîntul de partid să fie mai 
aproape de viață, mai aproape ce 
practica construcției socialiste.

Pozitiv este și faptul că anul tre
cut au fost cuprinși in invățămintul 
de partid peste 97 la sută din to
talul membrilor și candidaților de 
partid, că s-a dat o mai mare aten
ție încadrării in diferite cercuri și 
cursuri ale invățămîntului de partid 
a unui mai mare număr de oameni 
ai muncii fără de partid. Printre 
cei cuprinși în învățămintul de par
tid au făcut parte și tovarăși ain 
activul tara ue partid, muncitori 
ingineri, tehnicieni, fruntași în pro
cesul de producție.

Organizați.ie noastre de pârtia, 
au arătat o mai mare atenție felului 
cum se desfășoară învățămniUl 
de partid, muncind pentru însușirea 
profundă și fidelă a tezelor marxist- 
leniniste de către cei care studiază 
în cercurile și cursurile de partid.

Pregătirile pentru deschiderea no
ului an de învățămint s.nt pe termi
nate. Majoritatea organelor și orga
nizațiilor de partid au muncit bine 
în această direcție. Propagandisto 
care urmează să activeze în cadrul 
cercurilor și cursurilor în noul an 
de învățămint au fost selecționați. 
Din rîndul propagandiștilor fac par
te muncitori, ingineri și tehnicieni 
bine pregătiți din punct de vedere 
politic și ideologic, tovarăși cu ex
periență în munca de propagandă. 
O parte din aceștia au lost temeinic 
pregătiți pe lîngă comitetul regio
nal de partid, iar pentru ceilalți, Co
mitetul orășenesc de partid a orga
nizat pregătirea în cadrul cabinetu
lui de partid.

Comisiile din întreprinderi și m-

De curînd a intrat în funcțiune laminorul de 650 mm. de la Hunedoara. 
ȚN FOTO i cuptoarele cu propulsie și linia de laminare.

LAZAR FRENȚONI 
membru în Biroul comitetului 

orășenesc P.M.R.

stituții formate in scopul recrutării 
cursanțiior, desfășoară o bună ac
tivitate. in cadrul organizațiilor de 
bază de la uzina cocso-chimică,
O. S.M. I, furnale 1-4 de la C.S.H. 
și construcții 11, mecanic șef și con
strucții 4 de la I.C.S.H. .cursanții 
au fost de mult recrutați. Acesta 
este doar incepuțul, mat este mult 
de făcut și în mod deosebit pentru 
ridicarea invățămîntului de partid 
la nivelul cerințelor vieții, in acest 
an va trebui acordată o mai mare 
atenție școlii economice de doi ani, 
cercului de economie politică și de 
economie concretă. Studierea proble
melor economice in lumina învăță
turii marxist-leniniste are o deose
bită însemnătate atit pentru lărgi
rea cunoștințelor teoretice, cit și 
pentru rezolvarea sarcinilor concrete.

Numărul cercurilor de istoria
P. M.R. in anul școlar 195.—195.1. 
a fost mare, ele au cuprins un nu
măr de 1.200 cursanii. Oamenii 
muncii manifestă un deosebit inte
res față de cunoașterea gloriosului 
trecut de luptă a partidului nostru 
împotriva exploatării ourgnezo-mo- 
șierești, pentru făurirea și consoli
darea regimului nostru democrat-po
pular, pentru asigurarea unei vieți 
din ce în ce mai bune pentru cei ce 
muncesc, in scopul satisiacerii aces
tei legitime dorințe este necesar ca 
în acest an să crească numărul de 
cercuri de studiere a istoriei P.M.R.

organizațiile noastre de pârlii 
pe zi ce trece primesc un număr tot 
mai mare de candidați de partid. 
Educarea și înarmarea acestora cu 
cunoștințele de bază ale teoriei 
marxist-leniniste se poate realiza în 
cele mai bune condițiuni în cadrul 
cercurilor de studierea Statutului 
P.M.R. In cadrul acestor cercuri 
candidații de partid vor cunoaște 
principiile ideologice și organizato
rice ale partidului, vor înțelege ne
cesitatea respectării normelor leni
niste ale vieții de partid, a drepturi
lor și îndatoririlor membrilor de 
partid. •

Bogata experiență a Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice con
stituie un nesecat izvor de cunoș

tințe pentru 'cei care studiază în 
cadrul cercurilor de Istorie a P.C.U.S.

Cercurilor de politică curentă și 
cursurilor serale din acest an va tre 
bui să li se dea mai multă atenție, 
să li se pună la dispoziție materialul 
bibliografic necesar, să nu se mai 
întîmple ca în anii trecuți cînd mul
te din aceste forme s-au desființat 
din lipsa de preocupare a organiza
țiilor respective.

In trecutul an școlar, comitetul 
nistru orășenesc de partid a ob
ținut lăudabile succese în organiza
rea și conducerea îiivățămî.itului 
ideologic al intelectualilor. ț>i >n 
acest an vor trebui luate toate mă
surile pentru găsirea celor mai inte
resante și potrivite metode de răs
pândire a teoriei marxist-leniniste 
în rîndul acestora.

O mare atenție va trebui să acor
de organele și organizațiile noastre 
de partid educației marxist-leniniste 
a tineretului. Ele vor trebui să dea 
tot sprijinul organizării învățămîr.- 
tului politic U.T.M., să-l îndrume și 
să-l conducă tot timpul anului.

Asigurarea unui înalt nivel poli
tic al lecțiilor și seminariilor și In 
general calitatea invățămîntului, de
pinde în primul rînd de propagan
diști. Propagandiștii sînt cei care 
înarmează pe comuniști și pe oame
nii muncii fără de partid cu cu
noașterea legilor de dezvoltarea so
cietății, cu știința construirii socia
lismului, îi ajută să înțeleagă hotă- 
rîrile și directivele partidului și gu
vernului, să lupte pentru aplicarea 
lor în viață.

îmbunătățirea frecvenței p.opa- 
gandiștilor la pregătiri.e ce au loc 
la cabinetul de partid va trebui să 
preocupe mai mult în acest an or
ganele și organizațiile noastre da 
partid. De frecvența propagandiști
lor la pregătire depinde în bună 
măsură gradul lor de cunoștințe și 
calitatea învățămintului în cadrul 
cercurilor pe care le conduc.

Calitatea și rodnicia invațamin- 
tului de partid, ridicarea la nivelul 
cerințelor construirii socialismului 
în patria nppștrâ, făurirea unei con
științe tot mai înatte la, membrii' de 
partid și oamenii muncii fără de 
partid, depinde de felul cum organi
zațiile noastre de partid, realizează 
conducerea și îndrumarea acestei 
munci de mare răspundere. , .■

ÎNMÎNAREA DISTINCȚIEI 
Ordinul Muncii clasa I-a 

Combinatului Siderurgic Hunedoara
Miercuri, 2 septembrie, după terminarea schimbului dc dimineață, 

'peste 6.000 de muncitori, ingineri și tehnicieni siderurgiști au luat par- 
dc la festivitatea luminării Ordinului Muncii clasa I-a conferit cu prile
jul celei de-a 15-a aniversări a eliberării Rominiei de sub jugul fas
cist, Combinatului Siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" — Hunedoart 

* pentru contribuția importantă adusă la refacerea după război a economi- 
lei naționale și la opera de industrializare socialistă a țării, pentru rezul
tatele deosebite obținute în mărirea producției de metal, creșterea pro
ductivității muncii și reducerea prețului de cost.
ț După citirea decretului prin care Prezidiul Marii Adunări Naționale a 
R.P.R. a conferit Ordinul Muncii clasa l-a Combinatului Siderurgic — 
^Hunedoara, tovarășul grifon Moi sescu, vicepreședinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. a Viminat înalta distincție conducerii 

'combinatului, felicitindu-i călduros pe siderurgiști in numele C.C. al 
'P.M.R. al Consiliului de Miniștri și al Prezidiului Marii Adunări Națio- 
inalc.
i Harnicul colectiv de muncă al combinatului a mai fost felicitai de 
jCătre iov. Petru Furdui prim-secretar al Comitetului regional de partid 
\Hunedoara, tov. Dumitru Lazăr, secretar general in Ministerul Industriei 
(Ftele, tov. Dumitru Dejeu președintele Sfatului popular regional Hune- 

'doara, tov. Arori -Colceru, prim-secretar al Comitetului orășenesc de 
’partid Hunedoara și de către tov. Ntcolae Cătană, director general ai 
^Combinatului siderurgic Hunedoara.

In încheierea mitingului, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, side- 
rurgiștii au aprobat textul unei te
legrame prin care își exprimă ata
șamentul profund față de partid și

guvern, reafirmîndu-și încă odată 
hotărîrea pentru a dobîndi noi și 
mărețe realizări în întrecerea socia
listă ce o desfășoară. Iată textul 
telegramei;

Muncitorii, inginerii și tehnicienii Gombinatului siderurgic „Gh 
Gheorghiu-Dej" Hunedoara, prezenți la festivitatea înmînârii „Ordinu
lui Muncii" clasa l-a, acordat pentru contribuția adusă la dezvolta
rea economiei naționale, la sporirea producției de fontă, oțel și lami
nate, ne exprimăm recunoștința fierbinte și mulțumirile noastre Comi
tetului Central al Partidului, Prezidiului Marii Adunări Naționale și 
Consiliului de Miniștri, pentru înalta prețuire a muncii colectivului 
nostru. i

Sub conducerea înțeleaptă a partidului nostru și cu sprijinul pre
țios al Uniunii Sovietice, Hunedoara a devenit un puternic centru in
dustrial.

Datorită noilor construcții ridicate în anii regimului democrat- 
popular, producția de fontă în anul 1959 a crescut de 8 ori față de anul 
1948, cea de -oțel’-de. 10 ori, cea de laminate de 10 ori și s-au pus ba
zele, industriei cocso-chimice. •

Pentru siderurgiști s-a construit un oraș muncitoresc Cu peste 3.00b 
de apartamente, numeroase școli, magazine, spitale, săli de specta
cole și multe alte obiective social-culturale.

La chemarea partidului de a spori continuu producția de metal 
siderurgiști! hunedoreni au pornit întrecerea pentru a da industriei 
noastre metal mai mult, mai bun și mai ieftin. In contul angajamen
telor’luate în îrrtrecereia cu 'siderurgiștii din Reșița, qjif-a#>-produs de 
la începutul anului și piuă zâsțări 50.000- tone edos'T 18.t)0ff tone fontă ; 
31.000 tone oțel; 11.000 tone laminate și alte produse, sporind pro
ductivitatea muncii cu 63 Ia sută și economisind, peste sarcina plani
ficată, mal bine de 27 milioane lei

•* inSfta distincție - acordata va mobiliza și mai mult colectivul nos
tru de muncă, care se angajează să dea patriei pînă la sîîrșitul ami 
lui încă 30.000 tone cocs, 9.000 tone fontă, 43.000 tone oțel, 2.000 tone 
laminate și să economisească 13 milioane lei la prețul de cost, înde- 
plinindu-ne astfel angajamentul nostru în întrecerea cu siderurgiștii 
i'cșițerfi’.” ■" .

Asigurăm conducerea partidului și statului câ și pe viitor siderur
giștii hunedoreni vor lupta cu toată energia pentru sporirea continuă 
a producției de metal, pentru asigurarea nevoilor industriei Construc
toare de mașini cu oțeluri de bună calitate și pentru reducerea prețului 
de cost, câ în orice moment nu ne vom precupeți forțele pentru înfăp
tuirea politicii partidului nostru, pentru înflorirea sciinjpevțwastre patrii, 

COLEGT1VUL DE MUNCITORI, LNGJNIîfcl. -TEHNICIENI 
- DIN COMBINATUL SIDERURGJC-GHEORGHIU- 

DEJ" HUNEDOARA. ?

•- (Citițr in pag.. j-a',.,L.u9inlul sidetui giștilof la «dtlMrea festivă)
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î m plinire
copilăria mea...O iarnă-a fost

O iarnă cu zăpezi, cu ger, cu ghiață. 
Amurgu-n strai subțire mă-ntîînea 
La fel ca orișicare dimineață.

Zăpezile... ce aspre îmi păreau 1 
Din ele, sulițe de gheață, gerul, 
îmi trimitea-ntre coaste. Nu simțeau 
uureriie-mi met sieteie, nici cerul

Zăpezile de-atuncea s-au topit 
Și-n lunca vieți-i astăzi primăvară. 
Pe-al inimii răzor mi-a înflorit, 
Înaltă, floarea dragostei de țară.

PEISFVJ
Cițiva bărbați cu-albasire salopete 

Dezlănțuiri frămintare-n hală.

Ca și pe cerul Nordului, se naște 

Vestita auroră boreală.

Ca un potop cad roșii stele, 

Potop de foc feeric, sideral.

£ noapte-afară. In hală-i. insă ziuă 

Și ninge cu luceferi de metal.

VICTOR NIȚA -

In locul celor căzuți
Mi-au spus scheletele caselor arse, înegrite,
și palmele gliei cenușile,
mi-aa spus
și pomii frinți cu fruntea falnică-n pămint:
„ăst loc, copile, a fost lăsat anume
să arate, peste vremuri, prețul hbertățu-n lume". 
Mi-au spus
și parcă lăcrămau în fi< ce cuvint.

Au rămas pașii mei încremeniți
pe ctmpul zdremțuit de obuze.
și parc-aud sunind in n: ne groaznicul blestem 
al slovelor
— văpăi înscrise roș pi buze.

r i

Veste bună pentru iubitorii de mu
zică din orașul nostru: Filarmonica 
de Sfat „George Enescu'1 lin Bucu
rești, in turneu prin țară, va da in 
curind un concert la Hunedoara. La 
pupitrul, primei noastre orchestre 
simfonice, care a obținut atitea stră
lucite succese, vor fi prezenți artistul 
poporului George Georgescu și tină- 
rul dirijor M. Basarab. Soliștii concer
tului ; violonistul Ion Voicu, pianist
ul Valentin Gheorghiu, violoncelistul 
Vladimir Orlov. In repertoriu, lucrări 
de George Enescu, Paul Constanți- 
nescu, Ceaikovski, Bceihoven, Lalo, 
etc.

I
ROMELIli COPILAȘ

Sopilăria mea 
mușcată de obuze 
s-a rostogolit ca o minge 
în ierburile arse 
sub salcia

Dar — o 
strecurată
— zîmbetul tatii întors din război 
cu sărutul păcii pe 
a fluturat deasupra 
o mie de flamuri 
o mie de sori.

Tata
ar fi vrut să tragă
pentru noua navă ce-a pornit în larg

turile tuturor artiștilor partjeipanți 
fie că erau siderurgiști din' Reșița 
sau Hunedoara, țărani colectiviști 
din Argeș, sau de. pe malurile Pru
tului, sîrbi din Socol, maghiari din 
Cluj sau Tîrgu Mureș, germani din 
Nochrich etc. Cei peste 6.000 ar
tiști amatori, în majoritatea lor de 
o strălucitoare tinerețe și voioșie 
și-au dovedit măestria în sunet și 
imagine, în port și grație, în cu
loare și mișeare.
. ..Regiunea Hunedoara a fost pre 
zentă la concurs prin ceea ce a 
avut mai. reprezentativ: corul și 
orchestra combinatului siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" din Hune
doara, echipa de dansuri a trustu
lui regional de construcții din De- 

.va, fanfara -muierilor din Rupeni, 
«sechestra de- balalaici a . întreprin
derii „1 Mai" din Deva, corul că
minului cultural din Poiana (raion 
Sebeș), echipa de dansuri a cămi
nului cultural din Dobîca, echipa de 
fluierași din Jma; și. brigada artis
tică de agitație a minerilor din 
ninoasa.

Artiștii regiunii Hunedoara 
trăit clipe de emoție în ziua de 
august, cînd timp de 3 ore, sub

____ ‘ 1 a Reflectoarelor 
teatrului C.C.S. și-au exprimat me
sajul lor în verva spumoasă a cîn- 
tecelor, dansurilor și jocurilor din 
.regiune., arătînd spectatorilor (prin
tre care mulți oaspeți de peste ho
tare) coloritul; divers al costume
lor, grația șt sprinteneala jocului 
pădurenesc, măiestria glasurilor din 

.„•cor, sau armonia robustă a instru-

★
Ultimul număr al revistei „Lucea

fărul" publică la rubrica „Steaua fă
ră nume*', unde se consemnează 
succesele scriitorilor tineri, care fac 
cei dinții pași in literatură, două lu
crări ale tinâruiui poet hunedorean 
Victor Niță.

E un succes care merită subliniat.

Intre 16—24 august, capitala țării 
a găzduit cele mai bune formații ar
tistice de amatori de pe întreg cu
prinsul patriei, chemate să se în
treacă în cel de-al V-iea concurs 
de artiști amatori. întrecerea din 
acest an, a avut loc în condițiile 
aniversării a 15 ani de la elibera
rea patriei noastre de sub jugul 
fascist, sărbătoare deosebit de im
portantă pentru poporul muncitor, 
care s-a sărbătorit anul acesta cu 
un fast impunător.

Se înțelege de Ia sine că toate 
formațiile ce au evoluai pe. scena 
teatrului C C.S. au fost străbătute 
de dorința și ambiția firească de a 
se clasa pe. primele 3 locuri, pen
tru a obține — conform regula
mentului de concurs — titlul de 

,,„formație fruntașă pe fard". Lupta .
4 fost. „s.trirjsă și.. sarcinq., jw-iujui, 
deosebit de grea.

Spectatorii, care în aceste zile au 
umplut pînă la refuz cele 800 fo
tolii ale teatrului au răsplătit prin 
îndelungi ropote de aplauze apari 
ția fiecărei formații, fie de cor, de 
dans,: de orchestră, brigadă de agh 
tație sau diverși soliști vocali și 
instrumentiști populari. Toți acești 
promontori ■ ai ciuturii socialiste au tnina ..puternică 
demonstrat prin înalta lor pregă
tire artistică, ce salt calitativ și ce 
mărețe realizări se put face într-o 
țară liberă în care poporul este 
stăpîri pe soarta lui.
„Nici o regiune din țară ntț ș. lip- 

•sit «te ta această întrecere. .‘Fiecare 
din ele și-a Spus cuvîntul în lim
bajul ei propriu. Insigna concursu
lui. a strălucit deopotrivă pe piep-

SPort în mine mie de flamurio

plîngătoare.

rază de soare 
printre ramuri

buze 
mea

o salvă

A

au
20 
lu-

cu flamuri roșii pe catarg 
și flamuri albe.

Mama
m-a reținut o clipă în prag
și cu mîinile vibrînd ca o vioară 
mi-a cuprins umerii albi
și mi-a zis :
Copile.
păstrează o fărîmă de vis 
din marele vis a lui Lenin !

Vîslesc cu aripile gîndirii lui.
Soarele dimineții
din nou se joacă
picurînd raze prelungi 
printr-al mulțimii foșnet de ramuri.
...Port în mine o mie de flamuri.

meritelor din fanfară, precum și fi
nețea și claritatea instrumentelor 
populare.

Presa bucureștear.ă — cu deose
bire ziarul „Munca" și ziarul ad- 
hoc „Concursul nostru" — au ară
tat la timp potrivit prin cuvinte 
elogioase meritul artistic al străda
niei artiștilor hunedoreni.

Dintre formațiile de amatori din 
regiunea Hunedoara s-ati distins în 
concurs: fanfara minerilor din Lu- 
peni, care a obținut premiul II pe 
țară și corul siderurgiștilor din o 
rașul Hunedoara care a obținui 
premiul III. Ambele trofee sînt a- 
preciate ca deosebit de valoroase 
jinînd seama de numărul și cali
tatea celorlalte echipe concurente

Deplasarea în Capitală a corului 
hunedorean i-a prilejuit acestuia și 
alte satisfacții în afara premiului 
obținut la concurs. Astfel, în ziua 
de 20 august — două ore după ce 
și-a terminat programul pe scena 
teatrului C.C.S. — a fost invitat 
să execute un program din eînte- 
cele pregătite a capela sau acom
paniate de orchestră, la radiodifuziu
ne. S-au imprimat în studio, în ad
mirabile condiții de sonoritate, ur
mătoarele ciiitece : „Cîniec de dra
goste pentru Țara Sovietică" de 
D. Botez, „Cîntec pentru întrecerea 
dintre Hunedoara—-Reșița" de M 
Gorgos, „Fragment din opera „Ri
naldo" de Haendel, „Puterea noa
stră" de Zaharov și „Cîntecul si
derurgiștilor" de M. Gorgos, în ca
re ing. Strulea Vasile a demonstrat 
o frumoasă calitate interpretativă 
ca solist.

Acum cincisprezece ani
atitea buze-au spus — Cind vom vent... 
Zadarnic, mamele, iubitele
așteptau
cuvintele acelea a se-m plini.

Ci-n locul pomilor căzuți 
ne ridicarăm, ca un codru, noi, urmașii. 
Și scris-am pe ceru-albastrulut August, 
am scris pe geana zării-n 
fiilor ce-au spus — cind 
să vie!
Am scris cu litere de foc 
am scris
VOM IZB1NDI!

Repetiții .
Odată cu încheierea perioadei 

concediilor de vară, activitatea co
lectivului de teatru amator al side
rurgiștilor s-a întețit. In viitorul a- 
propiat acest colectiv artistic va tre
bui să participe la prima fază — pe 
raion — a concursului republican al

Corul hunedorean a fost-'selecțio
nat să participe la spectacolul de 
gală din 21 și 22 august cînd lao
laltă cu celelalte coruri fruntașe 
pe țară au executat în teatrul din 
parcul I. V. Stalin și la Teatrul de 
Operă și Balet din București în 
fața membrilor guvernului și a de
legațiilor oficiale străine, invitate 
cit prilejul marei demonstrații de 
23 August, Imnul de Stat al R.P.R 
și „Steagul Partidului".

In seara de 22 august, corul si- 
derurgiștilor din Hunedoara a fost 
invitat să prezinte un program de 
4 coruri în' studiourile de televi
ziune, iar în dimineața zilei de 23 
August, încolonat într-o aliniere 
perfectă cu alte formații corale nu- 
mărînd în total aproape 3.000 co 
riști, a defilat în fața tribunei ofi
ciale din piața I- V. Stalin, cîn 
tind într-o cadență impresionantă 
„Măreț pămînt al patriei iubite".

In încheiere aduc un cuvînt de 
lrudă tuturor coriștilor și instru
mentiștilor pentru admirabila lor 
comportare atît din punct de ve
dere artistic cît și disciplinar, pe 
toată durata deplasării. Este dem
nă de menționat dîrzenia lor în lup 
ta pentru câștigul cauzei pentru ca
re au plecat, știind că luptă-pentru 
victoria regiunii Hunedoara, ora
șului Hunedoara și Combinatului 
siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ un- 

muncesc cu abnegație și eroism.

Prof. MIRCEA GORGOS 
dirijorul corului și orchestrei 

Combinatului siderurgic
Hunedoara

de

care mamele așteaptă 
vom veni...

— VOM ZIDI!

. proiecte
formațiilor de teatru amatoare. Pa
ralel, va fi chemat să răspundă nu- 
meroselor acțiuni inițiate de comite
tul de întreprindere C.S.H., deplasări 
în raionul și regiunea Hunedoara, 
spectacole în orașul nostru etc.

Principalul accent în activitatea 
actuală a teatrului siderurgiștilor 
cade pe intensificarea repetițiilor pie
sei „Cetatea de foc“ a scriitorului 
Mihai Davidoglu. Lucrare de mare 
intensitate dramatică, reliefîud carac
tere puternice, „Cetatea de foc" își 
desfășoară conflictul în mijlocul vie
ții unei uzine metalurgice. Interpre’- 

‘ții' și regia (tovarășul Pavel Cri- 
șan) vor avea de depășit greutăți 
serioase în înscenarea acestei lu
crări, în munca de elaborare a fiecă
rei scene, în conturarea profilului 
moral al eroilor. Nu încape îndoială 
că toate greutățile vor putea fi între
cute, colectivul fiind talentat și har
nic.

Dar nu numai „Cetatea 
ce obiectul preocupărilor 
teatrului siderurgiștilor 
faza finală a repetițiilor 
patru piese într-un act: 
de Ionel Țăranii, „O întîmplare“ de 
Horia Lovinescu precum și cunos
cutele comedii „Ursul" și „Jubile
ul" de A. P. Cehov.

Dacă s-ar putea înlătura marile 
pauze în activitatea publică a forma
ției amatoare de teatru a C.S.H. 
spectatorii hunedoreni ar fi și mai 
satisfăcuți. Este neîndoios că aceasta 
s-ar putea realiza printr-un sprijin 
mai intens din partea factorilor de 
răspundere din comitetul de între
prindere. Ore nu este posibilă o ac
tivitate mai organizată, cu caracter 
permanent, a teatrului nostru ?

E. M.

de foc" fa
de azi ale 
noștri. In 
se afla și 
„Mori șea"

(

^Versurile publicate in această 
pagină si rit scrise de membri ai 
Cenaclului literar „F LAC ARA1'

din Hunedoara.
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VIAȚA DE PARTID CUV1NTUL SIDERURGIȘTILOR

Grupele de partid factor hotărâtor 
în mobilizarea și educarea comuniștilor

In lucrările celui de-al Il-Iea 
Congres al P.M.R., precum și în 

documentele plenarelor C.C. al P.M.R. 
a fost subliniată în nenumărate rîn- 
duri marea necesitate a mutării 
centrului de greutate a muncii de 
partid jos în cadrul organizațiile! 
de bază, la grupa de partid, -acolo 
unde se înfăptuiește îndeplinirea 
sarcinilor trasate ele-partid.

'Practică muncii de partid, ne do
vedește eficacitatea organizării mun
cii, de partid- pe lo.ul de. muncă pen
tru desfășurarea muncii politice, în 
scopul susținerii sarcinilor ce stau 
in fața schimbului sau brigăzii. A- 
cest lucru se poate realiza prin con
cretizarea răspunderii - personale a 
fiecărui membru și candidat de 
partid față de procesul de produc
ție; lucru ce Se "realizează în grupa 
de.,partid.

lir organizațiile'de bază, din ra
za de activitate a comitetului oră
șenesc P.M.R. au fost creeate 85 
grupe de partid pe agregate, schim
buri, .secții și puncte de construcții.

In urma creării grupelor, mem- 
brii.de partid, att pruiiit sarcini co
respunzătoare cu pregătirea lor p: • 

^[tfcă- și profesională. Aceste sarcini 
Bl rîndul lor se împart în sarcini 
‘permanente și sarcini periodice. Sar
cinile permanente au fost reparti
zate membrilor și candidaților de 
partid de a răspunde de un obiec
tiv al planului de producție, un a- 
gregat sau mașină, pe cind sarci
nile periodice revin grupei de par
tid din planul de muncă ai org..- 
nizațieide Vaza și sarcini e pro
puse de către grupă pentru im
pulsionarea activității politice și e- 
conomiee din Cadrul sectorului de 
activitate.

Astfel, tovarășul Lucaci Lăscuț 
din grupa de partid iir. 1 de la 
furnalele 1^-4,-a primit sarcina să 
răspundă în fața grupei de p. rt: l 
de buna. întrebuințare și funcționare 
a instalațiilor de apă și răcire 1a 
toate cele patru fuma ie și a face 

^treținerea necesară la timp și du- 
Ml grafic. Comunistul Cornea 
mheorghe-.din grup.-' de partid de pe 
șantierul oțelării noi I.C.S.H. a 
primit ca sarcină să se ocupe de 
cîțiva tineri utemiști pentru a le 
dezvolta mai mult dragostea față de 
partid, ai pregăti pentru a deveni 
candidați- de partid.

Astfel de exemple pot fi date jn 
multe grupe de partid. In scopul

Studiind posibilitățile existente
Măsurile adoptate de recentă ple

nară a partidului nostru, în luna 
iulie a. c. au un imens' efect mo
bilizator în rîndul oamenilor mun
cii din orașul Hunedoara. Alături 
de siderurgiști și constructori, care 
crează în această străveche așezare 
un- puternic centru al industriei gre
le, personalul din comerțul socia
list — O.C.L. Alimentara, se stră
duiește - să dea viață sarcinilor de 
a reduce .în mod simțitor cheltuie-. 
Iile la circulația mărfurilor.
' încă din primele zile după apa
riția. documentelor plenarei C.C. al 
P.M.R., a fost constituită o comi
sie care,-a - analizat posibilitățile e- 
xistente și a întocmit un plan con
cret care prevede măsuri în stare 
să ducă la obținerea de economii 
măi mari. Astfel S-a constatat că 
pînă Ia sfîrșitul anulUi curent, în
treprinderea poate vira în contul 
statului, economii în valoare de 
385.000 lei. . Cifrele enunțate pot ii 
însă concretizate prin : evitarea sta
ționării mașinilor auto și a parcu
lui hipo, înlăturarea locațiilor 
C.F.R., judicioasa repartizare a 

îmbunătățirii activității organiza
torilor de grupă, comitetul de partid 
și birourile organizațiilor de bază. 
S-au preocupat și se preocupă de 
instruirea și pregătirea lor politică. 
Biroul organizației de bază blunii.ig 
a redactat un material din „Munca4 
de partid", de felul cum trebuie să 
muncească grupa de partid și atri- 
buțiunile ei. Materialul a fost, dat 
spire studiere organizatorilor de gru-1 
pa și în alte organizații de bază.

O deosebită preocupare au acor
dat birourile organizațiilor de baza 
creșterii prestigiului organizatorilor 
de grupă, și creării condițiilor șr 
posibilităților prielnice rezolvăm' 
sarcinilor la niveiul grupelor de 
partid. Ele au devenit astfel un facf 
tor important în' munca de partid; 
mobilizînd membrii și candidâții de 
partid la realizarea planului de pro
ducție, îmbunătățirea calității pro
ducției, la întărirea disciplinei.

Grupa de partid condusă de to
varășul Alimpescu loăchim de la 
bluming G.S.H. desfășoară o acti
vitate bună. Agitatorii din grupă 
vorbesc despre necesitatea întăririi 
disciplinei, a reducerii absențelor 
r.emotivate și a întîrzierilor de Ia 
serviciu, preocupîndu-se îndeaproape 
de activitatea grupei siuiicale și 
mobilizînd pe toți muncitorii și teh-, 
Licieni» la îndeplinirea sarcinilor- de 
plan. Asupra rebuturilor grupa ține 
o evidență zilnică dînd posibilitate 
ca la terminarea schimbului fiecare 
muncitor să poată cunoaște situa
ția producției de laminate și a re
buturilor. In cazul depășirii procen
tului de rebut agitatorii discută cu 
manevranțti, cu maiștrii și. șefii de 
schimb asupra cauzelor luîndu-se 
măsuri operative pentru îmbunătăți
rea situației.

Același lucru putem să arătăm 
și despre felul în care grupa de 
partid condusă de Birlea Traian de 
la O.S.M. I., care văzînd cu cîteva 
luni în urmă, că procentul de re
but crescuse cu 0,7 la sută peste 
cel admis — lucru ce se datora ne
număratelor erupții, pierderi de oțel 
curs peste oale șarje prost elabo
rate — a intensificat munca poli
tică în rîndurile muncitorilor de la 
oțelărie, în scopul creșterii răspun
derii față de munca pe care o e- 
fectuează și produsul pe care îl 
realizează. Grupa a făcut, propu
neri biroului organizației de bază, 

forțelor de muncă în unitățile ali
mentare, buna gospodărire a fon 
dului de salarii și evitarea pena
lizărilor. La aceste posibilități se 
mai adaugă reducerea cheltuielilor 
la convorbirile telefonice, apă, lu
mină, etc. Acestea sînt într-adevăr, 
lucruri mărunte, dar ele adunate 
la un loc pot aduce economii însem
nate.

Transportul mezelurilor de la de
pozit la magazinele de desfacere se 
făcea înainte vreme cu ajutorul U- 
nor saci. Periodic, aceștia trebuiau 
spălați, cîrpiți, iar pînă la urmă în 
locuiți cu alții noi, deoarece se 
uzau lesne.

In urma studiului efectuat de co
misie, s-a dovedit că sacii sînt cos
tisitori și au fost înlocuiți cu tăvi 
confecționate din tablă subțire, ca
re sînt mai rezistente și mai eco
nomice. Așa s-a calculat că numai 
prin măsura amintită, întreprinde
rea realizează lunar o economie de 
cca. 12.000 lei.

V. DRAGOMIR 

care a organizat o consfătuire cu 
toți muncitorii, unde s-a analizat 
fiecare cauză în parte, liiî-ndu-se mă
surile corespunzătoare de îmbunătă
țire a întregului proces tehnologic. 
Astfel, în prezent, procentul de re
but este de numai 2,08 la sută față 
de 2,50 la sută admis.

Intr-una din consfătuirile sale, 
grupa II-a de partid de la furnale 
condusă de Negru Gheorghe a ana
lizat situația disciplinei în muncă 
care lăsa de dorit. Printre alte mă
suri comuniștii an propus grupei 
sindicale să ia în discuție pe Bur
tea Nicolae, Glod Mircea și Gheor
ghe Amariei, pentru abaterile disci
plinare. Aceștia au fost sancționați 
cu retrogradarea pe trei luni cu 
cîte două categorii de salarizare. 
Același aspect a fost dezbătut și de 
grupa de partid de la I.C.S.H. con
strucții II, condusă de Kovacs Paul. 
Ir. urma ajutorului primit Dumitru 
Ștefan și Vasile Petru — care o- 
bișnuian să nu respecte programul 
de lucru, aveau atitudini necuviin
cioase față de muncă — s-au în
dreptat. Vasile Petru, ulterior, a 
fost declarat fruntaș în producție.

Biroul organizației de bază de la 
Chimic C.S.H., a dezbătut activita
tea conducerii secției laborator și 
cercetări recomandînd conducerii 
secției unele măsuri pentru îmbună
tățirea muncii. După două luni, gru
pa de partid de la laborator, a a 
nalizat modul de îndeplinire a a- 
cestor sarcini, urmărind felul cum 
se duc la îndeplinire măsurile pro
puse de către biroul organizației de 
bază.

1:1 cadrul organizațiilor de bază, 
ca urmare a ajutorului primit din 
partea grupelor de partid, adună
rile generale se fin cu regularitate, 
frecvența la adunări fiind mai bună. 
Iată deci cum grupa de partid-ur
mărește și realizează hotărîrile și 
sarcinile organizației de bază.

METEȘAN NICOLAE 
activist P.M.R.

Noaptea
întunericul se lăsase peste așeza

rea hunedoreană.
In oraș viața devenise monotonă, 

liniștită. In uzină, cuptoarele con
tinuau să vuiascâ cu zgomotul lor, 
slobozind limbi de foc ce spintecă în
tunericul. Pe platforme, animația e 
la fel că ziua, intensă.

In fața cuptoarelor oțelăriei Mar
tin I, oamenii îmbrăcați în salopete, 
cu ochelari prinși în șepci, ori cu 
raînuși de asbest în mîini, la lu
mina flăcărilor, trebăluiesc în jurul 
cuptoarelor. Unii, cei de la cuptorul 
I, urmăresc sudarea vetrei cuptoru
lui după reparație,...alții dichisesc 
ceva la știe, urmăresc temperatura 
sau pregătesc materiale, (adausu
rile).

De data -aceasta parcă cei mai 
comunicativi sînt topitorii de la cup 
torul III, cei din brigada tovarășu
lui Alexandru Nojogan, prim-topitor 
fruntaș, decorat pentru merite deo
sebite cu Ordinul Muncii clasa IH-a. 
Ei sînt și cei mai . veseli. Rîd, dar 
nu stau o clipă locului. N-apucă să 
se ridice bine o ușă a cuptorului, că 
înainte de a auzi comanda respoti 
sabilului de brigade sau a-maistru
lui : „hideți băieți !“ loan Dinu, to- 
pitorul II, Zamfir Bustea și Stravros 
Digalov se îmbulzesc care să arun 
ce mai repede calcarul în cuptor.

— Să fie ca smîntîna I Zise unul 
celorlalți..

Așa-s oțelarii din brigada lui No-

Faptul că a fost decorat combi-față 
natul nostru cu OfUinul Muncii clasa 
l-a, constituie aprecierea muncii de
pusă de întregul colectiv al combi
natului în opera de construire a
socialismului — a spus, la festivita
tea înmînării decorației combinatului, 
Erou al Muncii Socialiste, maistrul 
oțelar Tripșa Ștefan.

Trebuie să arătăm că succesele 
obținute de noi se datoresc condu
cerii înțelepte de către partid pe dru
mul industrializării țării, îndrumări
lor primite din partea organizațiilor 
de bază pentru extinderea și îmbună
tățirea întrecerii socialiste, întărirea 
continuă a disciplinei în producție, 
pentru creșterea productivității mun
cii. Aiializînd rezultatele obținute de 
noi și posibilitățile ce le avem am 
constatat că putem obține succese 
și mal importante.

Exprim aici călduroasa mulțumire 
și recunoștința fierbinte a colectivu
lui de oțelari din secția II-a pentru 
acordarea acestei mari distincții 
combinatului nostru. Pentru aceasta 
noi ne întărim angajamentele pe care 
le-am luat și ne mărim eforturile 
pentru a le îndeplini cu cinste, mili- 
tind astfel pentru traducerea în via' 
ță a politicii partidului, pentru con
strucția socialistă a țării, pentru în
tărirea păcii în lume.

w
In numele colectivului de muncă 

de la oțelăria Martin nr. 1 a vorbit 
tovarășul Cu-cu Petru, maistru. El a 
spus printre altele : Ordinul Muncii 
clasa I-a acordat combinatului nos
tru constituie pentru colectivul de 
la oțelăria veche un imbold însufle- 
țior pentru a ne îndeplini și depăși 
angajamentele luate, spre binele ce 
lor ce muncesc, pentru construirea 
socialismului în patria noastră.

Prin inițiative valoroase, colecti
vul nostru a luptat și luptă pentru 
indici măriți de utilizare a cuptoare
lor, pentru mai mult oțel, fapt ce a 
generat cea mai mare întrecere a 
siderurgiștilor cej se desfășoară a> 
cum, în cadrul căreia ne dezvoltăm 
succesele. Producția noastră de oțel 

in mijlocul ofelarilor
jogan, veseli, glumeți, că nici nu 
observă cum le trece timpul.. Așa 
este lupta lor de atîtea luni. Nu o 
slăbesc o zi numai pentru ca să 
producă mai mult metal, cerință a 
dezvoltării economiei naționale.

Unde-i prim-topitorul ...?
La cuptorul 5, oamenii dim bri

gada lui Dumitru Brujan ajunseseră 
cu șarja în faza de afinare. Dar 
conducătorul echipei lipsă I In locul 
lui lucrează un alt prim-topitor.

Unde-i tovarășul Brujan, prim-to
pitorul ?

Am aflat de la maistrul Tibenu 
Pascu că tînărul oțelar Dumitru 
Brujan nu lipsește. Poate la ora a- 
ceasta își recapitulează materialul 
studiat în decurs de atîția ani de 
muncă la oțelărie. Ii place să în
vețe, să fie la curent cu noul.

— S-a pregătit pentru admitere 
la Școala tehnică de maiștri. Au
ziți I S-a pregătit singur. Citea toa
te cărțile ce le găsea. E un bun 
prim-topitor, poate ieși din el un 
maistru capabil. Are voință... Azi 
dimineață au început examenele, îi 
ține locul tovarășul Ștefan Olah.

Se apropie ora 22,30, cînd șeful 
de schimb luă o probă în mină. Pri
vi structura barei proaspete, îi zîmbi 
lui Ștefan Olah și îi zise:

— încă vreo zece minute. Dar fiți 
atenți. Aveți grijă.

In timpul acesta prim-topitorul A- 

de cea realizată acum 5 ani a 
crsecut cu 67.000 tone anual, 
iar oțelarii duc lupta ca prin anga
jamentele luate să producem cca. 
30.000 tone oțel peste prevederile 
planului acestui an și să realizăm 
economii de 5 milioane lei la prețul 
de cost.

In semn de mulțumire pentru a- 
precierea muncii, siderurgiștilor hu- 
nedoreni acordată de partid și gu
vern ne întețim forțele pentru reali
zări și mai mărețe.

Colectivul de muncă de la secția 
II-a furnale mobilizat de organizația 
de partid și mîndru de marile qu- 
ceriri revoluționare ale poporului 
nostru — a spus tov. Cisnjaș Gheor- 
ghe — și-a luat angajamentul să dea 
țării peste plan 10.000 tone fontă. 
Acest angajament a fost realizat 
înainte de vreme. în urma plenarei 
din 13-14 iulie a.c. furnaliștii au 
studiat amănunțit toate posibilitățile 
de creștere a productivității muncii 
și însuflețiți de acestea au sporit 
angajamentul, propunîndu-și ca pînă 
la sfîrșitul anului să producă peâte 
plan 22.000 tone fontă. Pînă astăzi 
noi am realizat 15.859 tone, iar la 
prețul de cost, prin efort propriu, 
am înregistrat economii de peste 
8.000.000 lei. Acesta este răspunsul 
nostru. Acestea sînt realizările cu 
care funnaliștii' întîmpină marele 
eveniment din viața combinatului 
nostru și cu care cinstesc prețuirea 
acordată de înțeleptul nostru partid 
și de guvern.

Afirm aici voința muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor din secția 
II-a furnale că vom depune toate 
eforturile și priceperea pentru a ne 
achita cu cinste de angajmentele 
luate și de a le depăși, aducînd prin 
aceasta contribuția noastră la tran
spunerea în fapt a sarcinilor ce ne 
revin din recenta plenară a Comite
tului Central al P.M.R.

Mulțumim din tot sufletul parti
dului și guvernului pentru înalta 
cinstire ce a fost acordată oamenilor 
muncii din cadrul combinatului nos
tru.

lexandru Nojogan introdusese în 
cuptor o lingură, c.c-t drept mai mă 
rișoară. O lingură, că aș putea, face 
pariu că nti v-ar putea încape ț în 
casă. Lua „probă".

— Cam mare carbonul.
Asta înseamnă pentru oțelari-că 

șarja mai trebuie încă să fiarbă. Dar 
topitorii n-o lasă în pace. Ii dau cu 
„adausurile".

— Cele mai harnice dintre echi
pele ce lucrează acum — a ținut să 
precizeze șeful de schimb — sînt 
cele de la cuptoarele 3 și 5. Echipa 
lui Alexandru Nojogan a produs 8 
tone oțel peste plan, cea a luli Ște
fan Olah cu 7 la sută mai mult oțel.

Voi cîștiga mai bine
La ciocanul pneumatic, de alături 

se batea o probă. Macaragiul Victor 
Mihailescu a profita: de acest re
paus și deschise discuția despre sa 
lanzare.

— Măi, voi știți cucît îmi crește 
mie salariul tarifai în urina măsu
rilor luate de partid și guvern ? Cit 
182 lei. Am cîșțigat lunar peste 1000 
lei. De acum am să cîștig și mai 
bite. Și apoi pe lingă creșterea 'sa
lariului s-au redus prețir.ie. 100, de 
Ici în casă în plus, se simte Du e. 
Așa mi a 5pus mie nevastă-ni -a. Fa-

GARAIACU IOAN 
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în întîmpinarea celei de-a 15-a aniversări a
eliberării Bulgariei de sub jugul fascist

Uriașele succese ale industrializării
Înainte de 9 septembrie 1944, Bul

garia wa o țară agricolă slab dez
voltată cu o industrie primitivă, în 
special ușoară, care reprezenta nu
mai 25 la sută din producția de bu
nuri materiale a țării. Industria 
grea, ca ramură a economiei națio
nale er* d# fapt inexistentă.

In ultimii zece ani după lichida
rea urmărilor războiului țara a fost 
industrializată rapid. In 1958, pro
ducția industrială a sporit de opt 
ori în comparație cu 1939 anul cel, 
mai favorabil pentru dezvoltarea ca 
pitalistă a țării, iar raportul dintre 
produbția agricolă și cea industrială 
s-a schimbat de la 75; 25 la 30,1 ; 
69.9. Producția de energie electrică 
a crescut aproximativ de 11 ori, iar 
extracția de huilă — de peste 6 ori

producția de minereuri — de cîieva 
zeci de ori. Construcția l.ziuci i. 
ltirgice „Lenin" în apropierea ora
șului Dimitrovo a permis să se pună 
bazele industriei sidermgice bulga
re. S-au dezvoltat într-un ritm fără 
precedent industria constructoare de 
mașini, industria chimică.' incif.stri.i 
materialelor de construcție.

S-au obținut succese considerabile 
și în dezvoltarea industriei ușoare : 
textilă, alimentară, a porțelanului și 
faianței, sticlei etc.

Iu cursul următorilor 5—6 ani. în 
fața industriei se deschid perspec 
live grandioase. Bulgaria va efectua 
un adevărat salt în dezvoltarea sa 
economică. In anul 1965, se vor 
produce aproximativ 10 miliarde

kWh energie electrică, 700.000 tone 
fontă, 900.CW tone oțel, aproxima
tiv 700.000 tone laminate, 3 milioa
ne tone ciment. Producția industriei 
chimice va crește de aproximativ 7 
ori în comparație cu anul 1957, a 
industriei constructoare de mașini — 
de aproximativ 5 oii, a extracției de 
cărbune de 3—4 ori.

Producția industriei ușoare va 
spori de peste trei ori. Conform pre
vederilor va spori considerabil rit
mul industrializării. Aceasta va duce 
la o îmbunătățire și mai mare a ni
velului de trai, la trecerea treptată 
la ziua de muncă de 7 și 6 ore, la 
creșterea veniturilor medii ale popu
lației în cursul următorilor ani cu 
peste 30 la sută.

Electrificarea Bulgariei în anii puterii populare
Înainte de 9 septembrie 1944 în 

Bulgaria existau doar centrale elec
trice neînsemnate, care produceau în 
total 311 milioane kWh de energie 
electrică. In cei 15 ani de putere 
populară au fost construite și date 
în exploatare centrale electrice cu o 
putere totală de 590.000 kW. In a- 
eeeași perioadă producția de ener
gie electrică a atins 3,04 miliarde 
kWh — de 10 ori mai mult decît 
în 1939.

Bulgaria, care înaintea celui de al 
dbilea război mondial se găsea pe 
penultimul loc în Europa în privin
ța dezvoltării electrificării, produce 
acum mai multă energie electri'ă 
decît Turcia și Grecia luate îm
preună. depășind în această privin

ță și Portugalia. Calculat pe cap de 
locuitor Bulgaria produce mai multă 
energie electrică decît Iugoslavia și 
Spania, decît țările Asiei (cu excep
ția Japoniei), decît toate țările Afri
cii, (cu excepția Uniunii Sud-Afri- 
cane) și decît țările Americii La
tine.

Odată cu creșterea producției de 
energie electrică a crescut și numă
rul localităților electrificate. In 66 
de ani în Bulgaria capitalistă au 
fost electrificate 791 de localități, iar 
în 15 ani de putere populară — au 
fost electrificate 2.931 de orașe și 
sate. Numărul total al orașelor și sa
telor electrificate este în prezent de 
3.722.

In cursul celui de al treilea plan 
cincinal baza energetică a Bulgariei 
se va dezvolta și se va lărgi într-un 
ritm accelerat. Pînă în anul 1962 
puterea totală a centralelor electrice 
se va mări de două ori, iar a hi
drocentralelor de 2,7 ori. Conform 
prevederilor pînă în anul 1962 pro
ducția de energie electrică va atinge 
6—7 miliarde kWh, iar în 1966 — 
10-12 miliarde k\Vli. In 1965, Bulga
ria va produce în zece zile o can
titate de energie electrică egală cu 
cea produsă în tot anul 1944. In 6 ani 
Bulgaria socialistă va depăși în pri
vința producției de energie electrică 
pe cap de locuitor țări mari și dez
voltate din punct de vedere indus
trial ca Italia, Franța și Japonia.

Dezvoltarea industriei grele
In Bulgaria capitalistă industria 

gc»a era aproape inexistentă. In 
1939, în Bulgaria s-au produs 
2.200.000 tone cărbune, 266.000.000 
kWh energie electrică, 225.000 tone 
ciment. In trecut Bulgaria ocupa u- 
nul din ultimele locuri din Europa 
în privința producției pe cap de lo
cuitor a acestor produse importante. 
Metalurgia, construcția de mașini, 
industria chimică aproape că nu <•- 
xlstau.

Industria grea a fost creată în 
Bulgaria în anii puterii populare. In 
perioada 1949—1958, aproximativ 88 
la sută din investițiile capitale au 
fost folosite pentru dezvoltarea in
dustriei grele. Ca rezultat, extracția 
de cărbune a crescut anul trecut de 
șase ori în comparație cu anul 1938, 
producția de energie electrică de 
peste 11 ori, extracția de minereuri 
și producția de metale feroase și ne
feroase de cite va zeci de ori. In a- 
propierea orașului Dimitrovo s-a 
construit prima uzină metalurgică 
„Lenin" care în anul 1958 a produs 
peste 210.000 tone oțel și aproape 
140.000 tone laminate. In prezent 
tînăra industria bulgară constructoa- 

. re de mașini satisface aproape com
plet cerințele interne și produce tot
odată numeroase articole pentru ex
port. Electromotoarele, ruașinilftu- 

-r-fielte pentru prelucrarea metalelor 
și a lemnului, pompele, vagoanele 
de marfă și navele, motoarele Die
sel ș’i instalațiile pentru fabricile de 
Hotare de producție bulgară se bu 
cură de o înaltă apreciere și peste 
hotarele țării.

Industria chimică a produs anul 
trecut aproximativ 2004)00 tone în

grășăminte minerale, peste 118 000 
tone sodă calcinată și caustică, 
64.000 tone acid sulfuric, zeci de 
mii tone celuloză, lacuri, coloranți 
și alte produse chimice.

In 1958, producția industriei gre
le reprezenta 45,8 la sută din pro
ducția industrială globală a țârii

In viitorii cîțiva ani se prevede 
dezvoltarea continuă, într-un ritm 
accelerat a industriei grele. In 1965

Bulgaria va produce aproximativ 
10 miliarde kWh de energie elec
trică, sute de mii de tone de oțel, 
aproximativ 700.000 tone laminate, 
3.000.000 tone ciment. Producția in
dustriei chimice va crește de șapte 
ori, a industriei constructoare de 
mașini și de prelucrară a metalelor 
— de aproape cinci ori în compa
rație cu anul 1957. Extracția de 
cărbune va spori de trei—patru «ri.

Cea mai modernă rafinărie
In apropiere de Bratislava, pe o 

suprafață de 6 km. p., este în curs 
de construcție cea mai modernă ra
finărie. Muncitorii de pe marele 
șantier de construcție și-au luat an
gajamentul ca procesul de cracare 
să poată fi început la 1 octombrie, 
cu două luni înainte de termenul

prevăzut în hotărîrea guvernului. 
Paralel cu construcția marilor hale 
ale rafinăriei se desfășoară și con
struirea unei mari clinici medicale 
pentru muncitori, avînd toate secți
ile unei clinici moderne. Activitatea 
la această clinică va începe încă în 
cursul lunii septembrie a.c.

Doua noi stadioane
La Bratislava s-a început cons- de' antrenament pentru parașutiști,

fruirea unui nou stadion sportiv. El tir. lac artificial pentru sporturile
va avea o suprafață de 122 hectare- nautice, un bazin de înot, etc.
Sala de sport va avea o capacitate La 15 august a.c. a fost inaugurat 
de 10.000 locuri. Complexul sportiv la Kosice în Slovacia un nou stadion
cuprinde o pista ciclisiă, un teren sportiv pentru 30.000 persoane.

20.000 noi locuințe
Constructorii din R. Cehoslovacă 

au terminat în perioada ianuarie- 
I iulie 20.000 noi locuințe pentru

muncitori. Ei au produs de aseme
nea 48.000 tone de ciment și 12.000 
tone de var peste plan.
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Noaptea în mijlocul oțelarilo
(Urmare din pag- IH-a)

ceți și voi socoteala la atîtea zeci 
de mii de salariați ce stimă enormă 
a acordat statul nostru !

Cei care „le știu pe 
toate"

— Ieri noapte ați lucrat mai bine 
Ați produs mai mult — căută s 
precizeze utenustul Pavel Plomă- 
deală, controlor tehnic la cuptorul 1 
- depășirea este de 10 la sută, ia 
ia ai doilea 40 la șută. Pe schlm 
media este de 30 de procente...

...Orele 22,30. La ora aceasta des
tul de tîrzie urni oameni dorm, alții 
citesc. Cei ce lucrează iu schimb de 
noapte se îndreaptă spre' uzină. Pe 
platforma cuptoarelor electrice oțe- 
larii încă nu se pregătiseră pentru 
predarea schimbului cînd și-au fă 
cut apariția prim-topitoni N. Feideu 
și Florian Haiduc din schimbul con
dus, de maistrul Mihai Drăgan și in
ginerul Mihai Popovici. Veniseră în
că cu mult înainte de vreme. Așa 
obișnuiesc ei, unii dintre oțelari le 

Asta peu- 
vin la 
înainte

Să ne întreacă dacă pot
Am aflat că în luna trecută prii 

reducerea rebuturilor la oțețăria e 
lectrică, a trecut în producție de bu 
nă calitate o cantitate de oțel spe 
cial din care se pot construi . 16 auui 
camioane „Steagul Roșu". Cel ma 
bine a muncit schimbul condus d
maistrul Drăgan Mihai și inginerii 
Adrian Popovici. Schimbul lor a în 
cheiat luna cu o depășire în jurul 
30 de procente. Cu o noapte în ur 
mă acest schimb a dat 25 tone oțe 
special peste plan.

înainte de a pleca, maistrul Miha 
Drăgan și-a reafirmat voința că n
va ceda locul de frunte din între 
cere. Celelalte schimburi dacă vo 
să le-o ia înainte n-au decît să muu 
ceașcă mai bine. Să-i întreacă dac 
pot.

zic în gluma „șmecheri", 
tril că de fiecare dată ei 
cru cu aproape un ceas 
începerea schimbului lor.

— Auzi dumneata. Ăștia nu 
lasă pînă nu știu „tot". Ce-a făcut 
schimbul dinaintea lor ? Hum a 
mers celălalt ? Cît a durat topirea, 
ori oxidare șarjei...?

Cei veniți pentru schimbul urmă
tor se strînseseră în birou! maiștri
lor, făcură socoteala cît a produs 
[teste plan brigada lui Gh. Furtună 
de la cuptorul 1 din schimbul mais
trului Popescu. Opt tone peste plan. 
La cuptorul 2, sporul producției re
prezintă 20 la sută. La prima șar
jă au obținut cu peste 3,6 tone mai 
mult oțel.

A -Așa sînt oțelarii făuritorii de me 
tal. Oameni veseli, comunicativi 
dîrzi, plini de voință și încredere îi 
forțele lor. Ziua și noaptea îi gă 
sești la cuptoare întreeîndu-se într 
ei știind să utilizeze mai b^ 
agregatele, care din care să fie 
dibaci, mai pricepuți, numai pentrÎJ 
a putea produce oțel mai mult, mai 
bun și mai ieftin pentru a-și faceJ 
patria mai frumoasă, mai hogată. E 
un țel măreț și nobil.

Studiind posi6i(ităfite existente
(Urmare din pag. IlI-a)

Prin contribuția efectivă a lucră
torilor operativi, care au gospodă 
rit și expediat la timp ambalajul la 
întreprinderile furnizoare, au des
cărcat într-un termen scurt măi fu
ri le transportate pe calea ferată și 
cu mașinile auto, veghind totodată 
la o mai bună depozitare a mărfu
rilor alimentare, întreprinderea a 
reușit ca pînă la 1 august să vireze 
tu contul statului economii în va 
ioare de 95.000 lei.

Paralel cu lupta activă ce se dă 
pentru economii s-a lărgit și re
țeaua magazinelor alimentare. Au 
lost înființate noi unități, printre 
care un centru pentru distribuirea 
laptelui și altul pentru pîine la 
O.T.: un magazin tip „15“ în ta
băra Stufit, iar în piața nouă s-a 
deschis un magazin specializat cu 
băuturi. De asemenea sînt în curs 
de a se deschide două centre spe
cializate de produse lactate în cen
trul orașului.

Mărirea salariilor la întreg per 
sonalul operativ și funcționăresc a 
cortstituit un puternic stimulent în 
muncă. S-a îmbunătățit simțitor 
modul de deservire a publicului

consumator, vînzîndu-i-se acestuia 
tot mai multe mărfuri alimentare. 
Așa, de pildă, în luna trecută pla
nul de desfacere a fost depășit J 
2 la sută, iar cel economic, cu i 
la sută.

La aceste succese au adus o con
tribuție însemnată vînzătorii și ges
tionarii cinstiți, care înțeleg rolul 
lor în comerțul socialist de stat. 
Numele vînzălorilor și gestionari
lor fruntași ca: Ungureanu 
distins de curîitd cu insigna ,.FWJ» 
taș în comerțul socialist", EneScu 
Gheorghe, Spomi Mihai, BertieJ 
Gheorghe, Oprița Florian și alțnj 
sînt bine cunoscute în toată întreg 
prinderea. Ei depășesc sistematic] 
in fiecare lună planul de desfaceri 
și realizează importante economii 
prin gospodărirea temeinică a riiaJ 
gazinelor, ce le deservesc.

Sub conducerea și îndrumarea» 
permanentă a organizației de pad 
tiu, lucrătorii din O.C.L. AlimenJ 
tara dovedesc prin fapte, că nu 
precupețesc nici un efort pentru a 
ridica pe o treaptă superioară nivel 
Iul de deservire a populației, pen 
tru gospodărirea mai judicioasă 
mărfurilor și realizarea de economii 
cît mai importante.

informații Opera de Stat din Timișoara 
pe scena teatrului nou

Turneul special al Operei de Stat 
din Timișoara in orașul nostru se 'în
scrie pe linia intensificării legături
lor dintre artiștii teatrelor dramatice 
și lirice din țara noastră și masele 
de oameni di muncii.

In această seară va fi prezentată

In sala teatrului nou opereta „Lăsa- 
ți-mă să cinti' de Gherase Dendrino, 
mîine la ora 10, opereta „Văduve 
Veselă'1 de Frarii Le har ; seara laA. 
ora 20,30 opera „Traviata'' de Giu
seppe Verdi iar luni seara „Trubadu
rul1', operă a aceluiași compozitor.

Spectacolele circului de stat din București
Aseară a avut loc primul specta

col al Circului de Stat din București, 
„Cavalcada circului1’. Acesta este cel 
dinții dintr-o serie de spectacole care 
se vor desfășura timp de mai multe 
săptămîni la Hunedoara. Colectivul

„Circului de Stat'* este format diti 
artiști talent ați, mulți dintre ei /<' 
ind laureați ai concursurilor irtter 
naționale. Vor fi prezențe, de asemel 
nea și mu’.ți artiști din străinătate.
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