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O nouă dovadă^ 
de pace a U.R.S.S.

Expunerea tovarășului N. 
S. llrușciov la Sesiunea So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
in care guvernul sovietic 
tace o nouă și importantă 
propunere cu privire la re
ducerea forțelor sale armate 
cu încă 1.200.000 de oameni, 
a produs în rîndul siderur- 
giștilor noștri un puternic 
ecou. Atlînd despre această 
măsură, oțetarii noștri și-au 
exprimat deplinul lor ata
șament față de propunerile 
guvernului sovietic, țață de 
politica sa de pace. Ei sint 
protund recunoscători Uniu- 
nii Sovietice și Partidului 
său Comunist care se situ
ează în fruntea luptei pen
tru menținerea și apărarea 
păcii în lume, Uniunea So
vietică fiind prima țară care 
a trecut parțial la înfăptui
rea propunerilor cu privire 
la dezarmarea generală și 
totală. Aceasta este o nouă 
dovadă că Uniunea Sovietică 
militează cu consecvență pen
tru pace în lume.

TRIPȘA STEFAN 
maistru oțelar 

Erou al Muncii Socialiste

Un exemplu luminos
Am luat la cunoștință cu 

mare satisfacție și bucurie 
raportul prezentat de tova
rășul Hrușciov la recenta 
sesiune a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S, cu privire la 
dezarmare.

Creșterea producției indus
triale a U.R.S.S. în primul 
an al srptenalului cu peste 
11 la sută, darea în folosin
ță în anul 1959 a peste 
1.000 de noi mari întreprin
deri, dezvoltarea impetuoasă 
a industriei și agricultu
rii, dovedește cu prisosință 
că în Uniunea Sovietică se 
înfăptuiește cu succes sar
cina trasată de P.C.U.S. — 
de a ajunge din urmă S.U.A. 
în ce privește producția pe 
cap de locuitor.

Dezvoltarea economiei so
vietice, realizarea gîndirii, 
tehnice, științifice, sint acelea 
care au creat condiții pen
tru reducerea forțelor arma
te în următorii 1—2 ani eu 
încă 1.200.000 de oameni.

Acesta este un exemplu 
luminos spre coexistență 
pașnică.

însuflețiți de acest docu
ment de mare Însemnătate 
noi laminatorii de la blu
nting vom depune de acum 
înainte și mai multă ener
gie pentru a contribui prin 
muncă pașnică, creatoare la 
consolidarea păcii.

PALCAU OCTAVIAN 
secretarul org. de bază 

P.M.R de la bluming
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Prin folosirea intensivă 
a capacității de producție —

spre noi victorii
Mai multă iontă ... ■

Zilnic colectivul de munca 
de ia secția Ia furnale reu
șește să smulgă agregatelor 
pe care le deservesc caiunut1 
tot mai mari de fontă. Ca re
zultat- al eforturilor depuse 
de întregul colectiv și în. 
deosebi de echipele prim-fur- 
naliștilor Hăjdățeanu Alexan. 
dru, Hrițcu Remus, Chiroșca 
loan și Uțiu Alexandru care 
au dobindit cele mai bune re
zultate —planul de producție* * 
pe primele 18 zile ale lunii 
ianuarie a fost depășit, pe în
treaga secție. cu nproape 
1.000 tone fontă.

Oricind te vei duce 
' la fabrica. de aglome

rare a minereurilor 
, poți afla lucruri in
i' teresante, pre care nu 

poți să nu le insem- 
1 nezi în filelb carnetu. 
1 lui. Sarcinile privind 

dezvoltarea economiei 
( naționale în anul 
i I960 i-a însuflețit de-
• opotrivă și pe aglo. 
1 meratoriști, ca pe toți

siderurgiștiț hunedo- 
’ reni. Cu toate că față 
i de anul trecut în I960 
i se prevede spoirea
> producției de aglome. 
i rat cu încă 140.000
• tone, cunoscîndu-și
• forțele și rezervele e- 

xistente în fabrică,
, nefolosite încă, colec- 
l tivul și-a propus ca
> anul acesta irnbună-
• tățtnd indicele de uti

lizare a mașinilor cu 
cel puțin 1,9 la sută

‘ să dea furnaliștilor
> 15.000 tone minereu
> aglomerat peste pre. 
I vederile de plan. A-

AMARIEI IOAN 
corespondent

... și oțel
Luptind pentru îndeplinirea 

angajamentelor, echipele de 
oțelari din secția I a O.S.M. 
reușesc ca prin îmbunătățirea 
indicilor de folosire a agrega
telor să obțină noi succese în 
producție.

Astfel; membrii echipei con. 
duse de prim-to pitarul Forțu 
Petru au elaborat în primele 
17 zile aie acestei luni o can- 

ț In fiecare secție a combi.- î 
î natului există ucenici de la * 
î școala profesională care 
j împletesc cunoștințele teo- 
♦. rețice cu practica. In foto .
1 elevul Pap Victor la locul x 
• său de muncă. J

pestetitate de 87 tone oțel 
angajament : echipa comunis
tului Mogonea Constantin 81 
tone, iar cele ale prim-toplto- . 
rilor Nojogah Alexandru șl 
Topor Loghin 53 tone și res
pectiv 52 tone de oțel.

G. L. 
corespondent

Indici sporiți
Distribuția termică cu aburi 

și apă caldă, de la centrala

Printre
ceasta idee stă călă*  
uză in munca' fiecărui 
pm din orișicare schi
mb. aceasta ii însuf
lețește în fiecare zi 
în lupta patriotică 
pentru prosperitatea 
economiei naționale.

Cei mal mulți din
tre agiomeratoriști 
sint cunoscuți citito
rilor noștri prin fap-i 
tele din întrecerea a- 
nilor trecuți, alții se 
afirmă acum. Un lu
cru, de altfel, a deve- 
nit obișnuit. Acolo la 
dozare, la sortare, la 
mașinile de' aglomera
re, acolo la zgomotul 
trepidant al bunkere. 
lor și al mașinilor, pe 
oamenii aceștia pră
fuiți, cărora le scli
pesc doar dinții în 
gură și ochii, aseme
nea unor oglinzi între 
agregate, îi auzi vor
bind Intr-un limbaj

ag 1 om er at oriști
gazetăresc. Ei știu să. 
ți destăinuiască fără 
zăbavă faptele cele 
mai semnificative din 
întreaga gamă a 
muncii lor.

Afli, acolo că tova
rășul Furdui Mihai 
este unul dintre do-

zatorii principali șl 
conduce o echipă 
fruntașe. Nistor loan, 
la cele două mașini 
de aglomerare, este 
conducătorul altei e- 
chlpe. Semciuc Mihai 
și-a însușit meseria de 
lăcătuș și lucrează la 
ungerea instalațiilor. 
Toți aceștia sint co
muniști însuflețiton 
ai întrecerii. Ei iți 
povestesc cu plăcere 
despre tovarășii de 
muncă. Despre ute-

mistui Apostolache 
Gheorghe iți spun că 
ocupă un post tmpor. 
tant — mecanic la 

banda nr. 17 și acolo 
are grijă de distribu
itorul bunkerelor de 

șarje. La fel ca el un 
alt tlnăr, spoială Via. 
dimir, din echipa lui 
Gavrilovici Sava, de 

ila expedierea aglome
ratului, a început să 
se afirme printre noii 
fruntași.

Dar pentru angaja
mentul de 15.000 tone 
aglomerat peste plan, 
alături de bărbați, la 
întrecere iau parte ac. 
tivă și femeile. Și ele 
s-au dovedit, nu oda
tă, curajoase, demne 
de toată încrederea. 
Pe una din aceste to
varășe o cheamă Pe
tru Carolina. Este co
munistă fruntașă, me
canic la banda nr. 22

Băr_
Pompiliu

Utemistul 
bulea 
care lucrează la 
bluming 1.000 este 
unul dintre pisto
larii fruntași de 
la acest laminor. 
El depășește zii. 
nic norma cu cel 
Puțin 3 la sută.

termică nr. 2 a combinatului 
siderurgic este, în această lu
na, din ce în ce mai încărcată. 
Față de ritmul normal al a. 
nulul 1959 cînd media zilnică 
de aburi era de 4.000 — 4.100 
tone, în această, lună, numai 
in ziua de 17 ianuarie a.c. s-a 
produs peste 4.700 tone de a-

buri. Succesul se datorește 
funcționării din plin a celor 
trei cazane, precum și a tur- 
bogeneratorului care furnizea. 
ză către consumatori energie 
electrică la maxim. In com
parație cu luna decembrie a 
anului trecut indicele mediu 
de utilizare la termocentrală 
a crescut cu 10 la sută.

O consfătuire 
importantă

Marți, 19 ianuarie a.c., s-a 
ținut la Hunedoara o cons
fătuire pe tema cooperării 
intre fabricile furnizoare de 
uzinate șl aparataie și în
treprinderea de construcții 
siaerurgice Hunedoara. La 
consfătuire au participat re
prezentanți ai M.I.G., Ins
titutelor de proiectări, direc
torii uzinelor furnizoare și 
președinții comitetelor sin
dicale.

Lucrările consfătuirii au 
fost conduse de tovarășul 
Ardeleanu loan secretar al 
Comitetului regional P.M.R. 
Hunedoara. Consfătuirea a 
stabilit măsuri corespunză
toare pentru realizarea la 
timp și în întregime a pla
nului de investiții pe anul 
1960 la Combinatul siderur-1960
gic — Hunedoara.

un loc de muncă nu 
tocmai ușor, de unde 
cn ar unu oaroați s-au 
transferat în alte pos. 
turi. Ea 8-a dovedit 
mai energică, mai ta
re. Petru Carolina lu
crează acolo de patru 
ani, tn aceeași mun
că. Ea a întrecut pe 
mulți printre care și 
pe Brișcan Viorel de 
la banda nr. 3. Este 
un merit personal. 
Cîștigă peste 1.000 lei 
lunar. Astfel de e. 
xemple se mat găsesc 
la aglomerator și nu 
pot fi considerate 
ca fapte mărunte. 
Ele sint semnificative 
intrucît oglindesc ati 
tudinea nouă a mun
citorului înaintat, fă
uritor al societății so
cialiste.
„Nu uitați că și de 
data aceasta conducă
tor al întrecerii se 
menține schimbul 
Ing. V Răiieanu".

I. GARAIACU



—= Seară de poezie =
s Dintr-un mănunchi de ginduri asemănătoare primelon 
erase primăvăratice au răsărit citeva văpăi menite să tncu-\ 
[nuneze viața oamenilor ce iși slăvesc partidul iubit. Dragos-P 
< tea nestăvilită si întreg elanul tineresc a atins cele mai\ 
) sensibile clape ale inimii intonind imnuri mărețe închinatei 
[visurilor înfăptuite, și intr.un imn comun glasurile mem.l 
[brilor cenaclului literar Flacăra'' au închinat o seară dej 
[poezie partidului. * j;.u J

După cum se știe, chezășia 
asigurării bunei desfășurări a 
muncii politice de masă este 
existența unor agitatori com
petent și calificați. De 
aceea în materialul de față 
rtii-am propus să scriu cîteva 
cuvinte despre importanța 
muncii de agitație, despre 
organizarea și activitatea co
lectivelor de agitatori.

Pentru ca munca de agi
tație să aibă rezultate bune, 
pentru ca ea să corespundă 
cerințelor oamenilor muncii, 
problemelor ce le ridică mun
ca și viața de fiecare zi, a- 
gitatorii trebuie să cunoască 
bine cele mai importante tră
sături caracteristice ale agi
tației comuniste.

Printre cele mai importan
te caracteristici ale agitației 
se pot enumera : înaltul ' ei 
conținut ideologic, caracterul 
ei de masă, legătura ei in

la cenaclul literar „FLACARA"

PART I D U L
AI.KIS SEVASTIANOS

...Tinerii poeți vor citi din 
poeziile lor. Emoția îi stapi- 
nește pe fiecare. Strinși in 
jurul unei meșe iși răsfoiesc 
cu nerăbdare poeziile.’Alkis 
Sevastianos iși face citeva re- 
tușări Ia poezia „Partidului**,  
iar cei mai tinăr poet al ce
naclului Victor Niță discută 
antrenant cu două colege, 
una din poeziile sale. Cons
tructorul Romeliu Copilaș 
manifestă un calm de cir
cumstanță insă culoarea îm
bujorată a obrajilor îi tră
dează emoția puternică. Pe 
rînd, în fața unei asistențe 
numeroase, poeții recită din 
poeziile lor. Viața înfloritoare 
a Hunedoarei a fost cintată 
in ciclul ,,Inscripții pe cără- 
midă“ de V. Niță. Clocotul 
nestăvilit al uzinei e redat cu 
măestrie în poezia lui C. 
Jristache, iar Alkis Sevasti
anos împletește cu mult li
rism teme mărețe cu imagini 
grandioase în poezia libertă
ții. Freamătul schelelor, mo. 
bllltatea macaralelor, înălța
rea noilor construcții aduce o 
notă specifică realizărilor hu- 
nedorene, In poeziile ,,Cons. 
tructor**  și „Intinerar**  ale lui 
Romeliu Copilaș. Frumoasele 
versuri ale lui î. Drăgănescu 
sînt străbătute de un puter
nic sentiment partinic „Cu-

vintul tău“ și „Partidul meu“
Unele dintre creațiile în 

versuri ale cenaclului literar 
au intrat în repertoriul gene, 
ral cum este „Cîntecul side- 
rurglștilor**  și „Invîrtita de la 
Hunedoara**.

Ca o recompensă adusă 
muncii de creație, membrii 
cenaclului literar ..Flacăra**  
au fost premiați printr.o serie 
de cărți din literatura actua
lă. Tovarășul profesor Stă- 
nescu a mulțumit comitetului 
orășenesc de partid pentru a- 
jutorul acordat cenaclului 
care a contribuit la înflorirea 
în scurtă perioadă, a produc
țiilor sale literare. Tov. secre
tar al comitetului orășenesc 
de partid Tiberiu Frankfurt 
a arătat că meritul deo
sebit îl constituie însăși caii 
tatea ideologică a acestui ce
naclu literar, lupta pentru 
crearea unei poezii adevărate 
care să înscrie cu litere de 
aur în literatura noastră na
țională munca eroică a lami. 
noriștilor, oțelurilor și celor
lalți sideruigiști.

Călăuziți de partid membrii 
cenaclului literar „Flacăra**,  
vor închina literaturii noastre 
generale ecoul mărețelor în
făptuiri a vieții hunedorene 
în opera de construire a so
cialismului.

Z. V.

Nicicînd inima noastră
nu și-a deschis atit de larg porțile 
sub puterea vreunui cuvînt, 
de cînd rostim Partid.
Partidul e trîmbița de aur ce-a cintat 

cîntecul dimineții 
in noaptea umilințelor.
Cu nici un alt cuvînt pe buze
n-am înfruntat moartea,
cum am învins-o rostind, Partid.
Partidul e ciocanul care a dezghiocat lanțul 
ce ne fereca puterea
e pumnul care a alungat pribegia 
și întunericul din tainițele gîndului
E mina ' ........J
care ne-a svintat lacrima
care ne-a alinat rănile
care a așezat pe masa goală a copiilor 

noștri 
o ciocolată, o păpușă, un paner răsplin 

de vise.
E zimbetul din colțul gurii muncitorului 
cînd spune că mîine

un nou bloc va înălța
cu verande spațioase pentru îlori 

cînd spune că mîine va clădi 
încă un stadion 
încă o bibliotecă
încă o universitate «.
încă un oraș. i?

Partidul e pieptul gigant
care acoperă tunelurile tunurilor 
îndreptate spre Democrație.

Partidul
e un soare înălțat peste livezile 
in care înflorește bucuria.
E curentul electric ce 

străbate, prin nervurile sirmelor, 
fiecărui *sat.

Partidul 
e seninătatea care veghează 
căminele noastre 
izvorul nesecat al creației 
care erupe din noi 
podul care leagă 

visul cu viață 
prezentul cu viitorul 
dragostea cu liniștea.

Partidul
e un indicator la răscrucea drumurilor 
cu săgeata îndreptată spre fericire. 
E compresorul care netezește 
bulevardele spre lumină
e inima care zvîcnește în pieptul nostru 
și al păcii 
este cuvîntul NOI

Și 
AL NOSTRU

Partidul
e un indicator la răscrucea drumurilor 
Cu săgeata îndreptată spre fericiri. 
E podul care leagă 

visul cu viața 
drugostea cu liniștea 
prezentul cu viitorul.

Acesta e Partidul.
in rominește 

Iv. MARTINOV ICI

Să nu cauți temeliile-n pămînt

C <0 N $ T
Te mireci cu soarele 
înaintea pnmeior raze 
Te strecori pnnrre stele :
Pornesc macaraieie
Ca niște lebede fldminde
Tîrnăcoape ae aur 
Ineep sa se avtnte

R U € T O R
Ciocanele bat
Hdsptndtnau-țt cnemarea
Setea desăvirșirii 
in tine parrunae
Ca valurile tn țărmul muru 
&nd se agita marea.

ROMELIU COPILAȘ

s
£

Poate-n pragul unei seri
Cînd pași domoli vor luneca pe stradă 
V ei întreba — de unde atîtea seve de puteri. 
De unde, și de cîte primăveri 
lumina aripile aici iși scaldă ?
Și-’.i vor răspunde în foșnete castanii
Ori poate chiar mulțimea de copii
Ce poartă-n trupurile flăcări anii
De la zidirea-ntrii temelii.

vor răspunde strada, zidul 5
le-a durat în noi adine partidul, J 
temelia lor e-n pămînt j
un catarg pornit spre zări albastre, z 
un filon imens de cîivt 5 *

Ui
Că
Că
Ca
Ca
Ele au-zbucnit cîndva, in inimile noastre
Să nu cauți temeliile-n pămînt... j

VICTOR NI I A <ț

In aurind se va deschide 
un curs pentru agitatori. 
De aceea cu acest articol 
începem ciclul de consulta, 
ții pentru orientarea agită, 
lorilor in muncă.

DESPRE ORGANIZAREA ȘI ACTIVITATEA 
COLECTIVELOR DE AGITATORI

disolubilă cu viața, operativi
tatea, caracterul ei combativ 
și ofensiva și puterea ei de 
convingere întemeiată pe a- 
devăr.

Respectarea acestor trăsă
turi caracteristice dau agitați
ei forța educativă și mobili
zatoare in antrenarea oame
nilor muncii în opera de con
struire a socialismului.

Numai ținînd cont de aces
te principale trăsături carac
teristice, agitația își poate a- 
tinge scopul. In munca prac
tică a agitatorului aceste tră
sături nu pot fi despărțite.

Organele și organizațiile 
de partid din orașul nostru 
au fost îndrumate să se ocu
pe permanent de munca de a- 
gitație, de organizarea și 
îndrumarea muncii agitato
rilor din secții și sectoare de 
muncă. Pe această cale s-au 
obținut rezultate însemnate. 
Astfel în cadrul organizației 
de bază de la termocentrala 
tineretului, oțelăria Martin 
nr. i, uzina cocso-chimică,.

FRANKFURT TIBERIU 
secretar al comitetului 

orășenesc de partid 
Hunedoara 

bluming din cadrul C.S.H. 
sau grupul montaj, construc
ții civile și altele de ta 
I.C.S.H., agitatorii au con
tribuit in mod direct la rea-

<D
Uzarea in bune condițiuni a 
sarcinilor economice șl poli
tice.

Printre cei mai activi agi
tatori putem aminti pe tovară
șul Fusoi llie manevrant la 
bluming, care a organizat 
numeroase convorbiri despre : 
disciplina socialistă a muncii, 
folosirea din plin a capacită
ții de producție a agregatelor 
etc. S-au tovarășul Rădoane 
Aron, cuptorar tot la blu
ming, a organizat convorbiri 

despre : încălzirea cuptoare
lor adinei, despre întreținerea 
și curățenia locului de muncă 
ș.a.m.d. Agitatori cu frumoase 
rezultate in muncă mai pot 
li amintiți inginerul Mocio- 
tan Stefan, Weber Andrei, 
Alexandru Olaru,’ Simion Fur
ca, Alexandru Comșa și mul
ti alții, care au dovedit in ac
tivitatea lor practică multă 
inițiativă și înțelegere a în
semnătății sarcinii deosebite 
ce o au in munca de educare 
și mobilizare a oamenilor 
muncii pentru realizarea sar
cinilor de plan.' Puterea lor 
de convingere este cu atît 
mai mare, cu cit ei însăși 
sînt exemple de conduită mo
rală, de grijă și atenție pen
tru realizarea sarcinilor eco
nomice, fiind mereu fruntași 
la locul lor de muncă.

De ce oare, nu peste tot, 
agitatorii reușesc să-și înde
plinească sarcinile ? De ce nu 
peste tot el reușesc să contri-

i ■■ i^> "" *țw  »»i*

buie la educarea și mobiliza
rea oamenilor muncii in lupta 
pentru realizarea sarcinilor ? 
Răpsunsul este cît se poate 
de limpede. Pentru că nu toa
te birourile organizațiilor de 
bază acordă atenția cuvenită 
muncii de agitație. Exista 
încă organizații de bază ca 
cele de la turnătoriile de fon- 
ă, oțel, atelierul mecanic, con 
strucții metalice și altele, care 
neglijează organizarea in
struirii periodice a agitatori
lor. Nu rareori trec chiar luni 
de zile în care nu discută cu 
ei. De asemeni, există negli
jență și în selecționarea agi
tatorilor în controlul și îndru
marea activității lor.

Cum trebuie să muncească 
organizația de bază pentru ca 
munca de agitație să dea roa
dele cuvenite ? Cine trebuie 
să fie agitatori ?■ Ce criterii 
trebuie să stea la baza se
lecționării lor ? Cum trebuie 
organizată munca colectivului 
de agitatori ? lată întrebări 
la care răspunzînd, vom reuși 
să clarificăm multe proble
me. Munca cu agitatorii 
nu se poate duce la întîm-



VIAȚA BE PARTID

Despre unele probleme privind 
compoziția socială a partidului la C.S.H.

Hotarîrea întovărășirilor

In activitatea organizațiilor 
de partid din C.S.H. un loc 

central îl ocupă preocuparea 
pentru îmbunătățirea compo
ziției sociale a part'dului.

Creșterea continuă a numă
rului membrilor și candidat i- 
lor de partid dovedește că 
majoritatea organizațiilor de 
bază se preocupă cu simț de 
răspundere de această proble
mă. Printre organizațiile de 
bază care se evidențiază în 
munca de primire Li partid 
se numără cele de la secțiile 
O.S.M. II, furnale 1-4, oțelăria 
electrică, laminorul trio,
C.T.E.  și altele. Aceste Organi
zații de bază nu s-au mulțu
mit doar cu atît. Ele S-au 0-
rientat ca in rindul candidați- 
lor de partid să fie atrași to
varăși cu o vechime de peste 
5 ani în producție. Și au re
ușit. Iată doar cîteva nume : 
Popa loan, Heriea Aurel, Ba
ba loan, Drașoveanu Gheor- 
ghe și alții, care nu numai că
au o vechime de peste 5 ani, 
dar în tot acest timp au fost 
fruntași in muncă.

Aceasta dovedește că orga
nizațiile de partid din combi 
rat se preocupă de atragerea 
în rînd urile lor a celor mai 
înaintați muncitori cu un 
stagiu îndelungat în producție, 
îmbunătățind astfel compo
ziția socială a rîndurilor paHi. 
dului.

Este necesar să arătăm că 
problema primirii in partid 
nu este înțeleasă peste tot 
așa cum trebuie. Mai sînt or 
ganizații de bază care nu văd 
strînsa legătură care există 
între ansamblul muncii de

numărul celor primiți în par
tid în ultimul timp este foarte 
mic, iar de două luni de zile 
nu au mai primit nici un 
membru sau candidat de 
partid.

Negativ este și /făptui că in 
combinat In momentul de 
față există încă mulți candi
dați de partid cu stagiul ex
pirat, care încă n.au fost puși 
in discuția organizațiilor de 
bază. Acest lucru se datorește 
în mare măsură faptului că 
dosarele lor sînt incomplete, 
iar organizațiile de bază nu 
au insistat pentru completarea 
lor. Cei mai mulți candidați cu 
stagiul expirat sînt la 
organizațiile de bază de 
la laminorul de 650. cocslf ca
re și furnale 5—6.

In alte secții cum ar fi la 
garaj, stații și rețele, termo. 
tehnică, din neglijența orga, 
nizațiilor de bază, dosarele 
candidaților de partid sînt su
perficial întocmite și nu în
trunesc normele prevăzute in 
statutul partidului. Este de a- 
juns să .arătăm. în acest sens 
că Ia unele dosare, autobiogra
fia solicitanțllor ocupă doar o 
jumătate de pagină. Or, din 
cîteva rînduri nu poți să-ți 
dai seama despre activitatea 
din trecut a viitorului candi- 
dat de partid.

Grija pentru respectarea 
normelor înscrise în statutul 
partidului este o sarcină pri
mordială a organizațiilor de 
bază.

hi perioada actuala în cadrul întovărășirilor agricole 
din suburbiile orașului nostru se desfășoară adunări genera, 
le de dări de seamă pe anul 1959, prelucrarea și aproba
rea planurilor de producție și a bugetelor de venituri Șt 
cheltuieli pe anul 1960.

Zilele trecute a avut loc și adunarea generală a 
membrilor întovărășirii agricole „Drum Nou“ din suburbia 
Buituri. Din darea de seamă prezentată de către secretarul 
întovărășirii, tovarășul Opri șan Ioan, a reieșit printre al
tele că in urma muncii desfășurate de către organizația de 
bază și de deputați, s.a reușit ca întreaga suburbie să fie 
in anul trecut complet cooperativizată. Astfel, numărul 
membrilor se ridică astăzi la 75 familii, de țărani muncitori 
care posedă o suprafață de 275 ha. teren agricol. In ce 
privește efectuarea muncilor agricole, acestea au fost 
făcute la timp și in bune condiții agrotehnice, fapt ce a 
dus la obținerea unei recolte sporite la toate culturile.

Lulnd ih dezbatere planul de producție pe noul an, 
membrii întovărășirii agricole au hotărît ca de acum încolo 
Să efectueze toate muncile în comun, iar prin aplicarea re
gulilor agrotehnice să realizeze o producție de 1.800 kg. 
griu la ha. și 2.100 kg. porumb. Din producția obținută 
de pe cele 75 ha. insămințate cu griu și 60 ha. ce vor fi 
cultivate cu porumb, tntovărășiții vor contracta cu statul 
15 tone griu și 5 tone de porumb.

■ Pentru mărirea fondului de bază al întovărășirii care 
urmează să crească in cursul anului cu 4.000 lei, partici
panta la adunarea generală au hotărit să mai valorifice 
prin intermediul comerțului de stat o cantitate de 15.000 
kg. griu și 1.500 kg. porumb, iar din banii realizați să-și 
cumpere diferite unelte agricole necesare întovărășirii, 
pentru efectuarea lucrărilor agricole.

Fier vechi oțelăriilor
in cinstea conferinței oră

șenești U.T.M., toți tinerii din 
sectorul laminorului de 800

O consultație cu ceilalți co
muniști din conaucerea secți
ei forjă, e coiaeauna oine ve
nită In foto : maistrul ropa 
Remus strou minai, sirow 
Gheorghe. rreaa Dumitru 5' 
Tugureanu constantin.

mm. participă activ la mun 
că voluntară pentru colectarea 
a.cît mal mult fier vechi ne
cesar oțelăriilor. In perioada 
1—18 ianuarie toate organiza
țiile din sector au participat 
la acțiunile organizate in a- 
cest scop colecții id peste 100 
tone fier vechi. Fruntași s.au 
situat membrii organizației de 
bază U.T.M. (secretar Ionescu 
Ioanl din schimbul tineretului.

Purțuc Mlhal coresp.

d i n B u i t u r i

partid și activitatea pentru 
îmbunătățirea compoziției so
ciale a partidului. Astfel de 

^^organizații de bază sînt cele 
de la secțiile reparații electri
ce, bluming, cocsificare, chi
mic, de la turnătoriile de 
fontă și oțel, montaj repara
ții, vagonaj, încărcări și des
cărcări, gara de vest etc. unde 

plare, ea necesită un sistem 
oine chibzuit și organizat.

Colectivul de agitatori se 
organizează pe lingă orga 
nizația de bază. Numărul ce
lor cuprinși in colectiv di
feră de la caz la caz. In orice 
împrejurare însă este necesar 
ca în fiecare secție, atelier, 
brigadă și în echipă să avem 
agitatori.

Cine poate îi agitator ? A- 
gitatori pot îi membri de par
tid, utemiști și tovarăși din 
activul fără de partid, tova
răși care înțeleg politica par
tidului, luptă cu fermitate 
pentru aplicarea ei în via
ță, tovarăși pregătiți atît din 
punct de vedere politic cît și 
profesional.

După ce selectionarea agi
tatorilor a fost făcută, ținînd 
cont de aceste criterii, biroi 
rile organizațiilor de bază 
trebuie să asigure pregătirea 
lor temeinică și în mod per
manent.

Agitatorul trebuie să cu
noască bine sarcinile de pro
ducție din întreprinderea, sec
ția sau sectorul său de mun
că ; el trebuie să fie la cu- 
fent întotdeauna cu cunoaș

In anul care a trecut șt în 
prima jumătate a .lunii ianua
rie a.c., colectivul de redac
ție al centrului de radioficare 
din orașul Hunedoara a pre
zentat în mai fiecare zi pro
grame care au cuprins dife
rite aspecte ale muncii din 
combinat, de pe șantierele de 
construcții și din viața ora- 

terea celor mai importante e- 
venimente din țară, cît și pe 
plan internațional. De aceea 
organizațiile de bază trebuie 
să țină cont neapărat atunci 
cînd pregătesc și instruiesc 
agitatorii, să expună sarcinile 
economice ale unității respec
tive în lumina liniei politice 
a partidului, să expună pro
blemele de politică generală.

★
Deoarece, au existat unele 

interpretări greșite privind 
rolul centrului de documenta
re, este necesar să arătăm că 
existența centrului de docu
mentare a agitatorilor, chiar 
și atunci cînd este creat pe 
lingă o mare întreprindere, nu 
înlocuiește instruirea pe care 
trebuie să o facă periodic bi
roul organizației de bază și 
în special secretarul ei care 
răspunde în mod direct de 
această latură a muncii de 
partid.

Cunoscînd temeinic oame
nii, problemele ce le ridică 
importanța unor acțiuni, agi
tatorul trebuie să fie necon
tenit în mijlocul colectivului

Emisiuni scurte, atractive și mobilizatoare
șului. S-a constatat insă că 
emisiunile prezentate au fost 
în marea lor majoritate lungi, 
slab pregătite și uneori plic
tisitoare. Și aceasta pentru că 
programele se întocmeau cu 
puțin timp înainte de înce
perea emisiunilor cu materi
ale din ceea ce se găsea la; 
îndemînă. In loc să caute și 
să descopere tot ceea ce este 
nou și înaintat, să afle care 
sînt principalele evenimente 
ale zilei, să cheme în fața 
microfonului pe anumiți mai
ștri, ingineri și fruntași în 
producție care să vorbească 
despre metodele și succesele 
lor, cei doi responsabili de 
stații — tovarășii Stoica 
Maria și Suciu Andrei — au 
preferat să transcrie unele 
materiale, informații, note, 
reportaje, etc. din ziare, să 
prezinte anumite conferințe și 
sfaturi ale medicului de cîte
va pagini și diferite alte mate
riale nu tocmai interesante.

Obișnuindu.se să alcătuias
că emisiunile astfel, cei doi 
responsabili au „uitat" că 
sarcina lor este de a merge 
pe ieren, în mijlocul oameni
lor, de a participa la diferite 
consfătuiri de producție, adu
nări, ședințe operative, etp. 
pentru a putea cunoaște care 
sînt preocupările muncitori
lor și nevoile lor, cum luptă 
ei pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de produc
ție. Datorită acestui mod de 
a munci, tovarășa Stoica de 
la stația combinatului și to

varășul Suciu de la cea din 
O.T.. care aparține de sfatul 
popular orășenesc, nu au fost 
întotdeauna în pas cu eveni
mentele zilei și de multe ori 
din lipsă de materiale nici 
n-au prezentat emisiuni. De 
pildă, echipa prim - top itorului 
Brînzei Mihai din secția oțe- 
lăria Martin nr. 2 a elaborat 
în ziua de 9 ianuarie a.c. o 
șarjă de oțel de mare tonaj 
în numai 6,40 ore. iar cea a 
lui Mihai Tîrpescu în 6,50 ore. 
Acest succes remarcabil presa 
l-a înserat la timp în coloa
nele sale și radiodifuziunea a 
dat program special în cins
tea acestor fruntași ai luptei 
pentru mai mult oțel. Cen
trul de radioficare din Hune
doara însă, și îndeosebi stația 
combinatului, nici n-a amin
tit despre acest succes, ca 
și cum nu s-ar fi întimplat 
nimic. Și exemple de acest fel 
cît și din cele legate de ne- 
ținerea emisiunilor pot fi da
te multe.

îmbunătățirea activității 
centrului de radioficare din 
Hunedoara cere din partea co
mitetului de partid și a comi
tetului de întreprindere din 
combinat, precum și din par
tea Comitetului Executiv al 
Sfatului popular orășenesc 
să acorde un mai mare ajutor 
celor două stații. In primul 
rînd ele au datoria de a a- 
juta efectiv pe cei doi res
ponsabili în reorganizarea 
colectivului redacțional și a

tragerea unui larg activ de. 
colaboratori și corespondenți 
care să sprijine în perma
nență activitatea stațiilor prin 
diferite sugestii și materia
le menite să ducă la alcătui
rea unor emisiuni scurte, a- 
trăgătoare și mobilizatoare.

Sarcini de mare răspundere, 
pentru ca stațiile de radio
lie are să devină într-adevăr 
un mijloc de educare a oame
nilor muncii din Hunedoara, 
revin deopotrivă și celor doi 
responsabili. Abandonînd ve
chea metodă de a întocmi e- 
misiunile cu tot ceea ce cade 
la îndemînă, ei trebuie să țină 
o mai strînsă legătură cu 
secțiile, șantierele și cu cele
lalte întreprinderi ale orașu
lui, să caute în permanență 
noi și noi metode de prezen
tare a emisiunilor, să cheme 
mai des în fața microfonului 
pe specialiștii în diferite pro
bleme și pe fruntașii în pro
ducție. Străduindu-se să al
cătuiască în fiecare zi emisi
uni din ce în ce mai bune, 
colectivul de redacție în 
frunte cu cei doi responsabili 
poate și trebuie să aducă un 
aport și mai mare la mobili
zarea siderurgiștilor și cons
tructorilor, la lupta ce se 
duce pentru îndeplinirea mă
rețelor sarcini pe care ple
nara C.C. al P.M.R. din 3—5 
decembrie 1959 le-a trasat 
pentru noul an.

A. B.(Continuare in pag. iV-a)
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Cu elan tineresc
Colectivul de muncă din ca

drul turnătoriei ,.Patria'1 
muncește cu însuflețire pen
tru a-și îndeplini angajamen
tele luate cu ocazia prelucră
rii documentelor recentei ple
nare a C.C. al P.M,R. și a ci
frelor de control pentru noul 
an.

Bilanțul făcut pe prima ju
mătate a lunii ianuarie, arată 
că muncitorii de aici au pro. 
dus și livrat în această peri
oadă cu 47 la șută mai multe 
mașini de gătit peste plan șl 
cu i2 la sută mai multe pie
se mecanice necesare combi- 
natului sideru-gic și I.C.S.H.- 
ulul.

COTEȚ AUREL 
co:espondent

Despre organizarea și activitatea colectivelor de agitatori Fondul
(Urmare din pag. Ill.a)

cu care luorează, să desfii 
soare o muncă vie, atrăgă
toare, de la om la om, bazat 
pe principiul muncii de con 
vingere. Agitatorul trebuie să 
folosească cu pricepere mij
loacele muncii politice de 
masă ca i agitația vizuală, a- 
gitația scrisă și vorbită pen
tru susținerea unor sarcini ce 
stau în îața oamenilor mun
cii.

O metodă toarte eficace, 
este, convorbirea agitatorului 
cu un grup de tovarăși. Cali
tatea convorbirilor, elicacita- 
tea acestora, depind însă in 
mare măsură de problemele 
propuse spre a îi dezbătute,

Cuptorarii Vi- \ 
zitiu Gheorghe, i 
Bodea Mihai și 1 
Beni Bugen de ț 
la laminorul \ 
bluming 1.000 4 
sînt cunoscuți \ 
ca cei mai buni > 
muncitori. Acest \ 
lucru II justifi- i 
că priceperea j 
lor în folosirea 1 
agregatelor re- ) 
ușind astfel să ) 
reducă timpul de / 
ineălzire al lin- < 
gourilor cu do- < 
uă ore. x

In foto: Cei } 
trei cuptorari f 
la masa de co- ? 
mandă. ; 

felul cum ele sînt redate. 
Se cere ca între agitatori și 
masă să existe o înțelegere 
deplină, să-i lase pe oamen 
să ia cuvînt să-și exprime 
părerile în problemele discu
tate, iar la urmă să concre
tizeze ce este bun și ce esu 
de făcut pentru îndeplinirea 
sarcinilor.

O cerință
Locomotivele R-7 și R.28 

din cadrul C.F.U. ale combi
natului care-și desfășoară ac
tivitatea în sectorul mașinii 
de turnat fontă pe bandă a 
adus multe greutăți în munca 
turnătorilor. Deseori in con
sfătuirile de producție ale tur
nătorilor, discuțiile se învîr- 
teau ore în șir în jurul acestor 
două locomotive. Și pe buni 
dreptate oamenii ridicau a- 
ceastă problemă, ca pînă la 
urmă să rămînă tot nerezolva
tă de către direcția transpor
turi. Au sezisat și in scris de 
citeva ori conducerea sectoru
lui mașini de turnat fontă pe 
bandă, dar atît depoul C.F.U. 
cit și serviciul producției, nu 
au ținut cont de sezisările fă
cute. Datorită acestui fapt în 
producție continuă munca in 
salturi si se simte tot mai 
frecvent lipsa de locomotive 
aproape In fiecare schimb. 
Iată de pildă, că în ziua de 
9 ianuarie a.c. de la orele 19 
la 20,30 in stația de granula, 
re a zgurii, patru trenuri cu 
oale de zgură nu au plecat 
la furnale și linia 44, fiin
dcă mecanicul și manevrantul 
de pe locomotiva R-28 intirzle 
din serviciu. Așa se face; că

I inînd cont de aceste cî- 
teva indicații organizațiile 
de bază sînt datoare să ve
gheze ca agitația politică 
să se desfășoare in lumina 
învățăturii partidului, să res 
pecte trăsăturile caracteris
tice ale agitației comuniste 
și să aibe un caracter con 
structiv și permanent.

întemeiat ă
și în ziua de 12 ianuarie a.c. 
cele 16 vagoane C.F.R, încăr
cate cu fontă pentru expedie
re au stat necîntărite timp 
de 5 ore pentru că locomotiva 
R-7. a stat la alimentare mai 
mult de trei ore.

Practica aceasta care dău
nează producției sectorului 
este folosită de mult timp de 
către depoul C.F.U.

Este necesar ca in viitor, di
recția transporturi să îmbună
tățească serviciul de manevră 
în cadrul cambinatului șl să 
întrebuințeze sisteme avanta
joase în muncă, pentru oricare 
alt sector de producție, indife. 
rent de ponderea ce o are in 
U.S.H.

D. J.

Succese de seamă
Colectivul nostru de muncă 

de la laminorul ,.Trio‘ desfă
șoară o largă șl susținută în 
trecere în vederea înfăptuirii 
cu succes a sarcinilor ce îi re
vin pentru noul an. Datorită 
acestui fapt, cit și introducerii 
ghidajului cu role la lamina
rea oțelului rotund, care a 
mărit productivitatea muncii 
cu 20 la sută, noi am izbutit

păcii
Problema păcii, problema 

progresului și a bunei stări a 
oamenilor muncii, a fost și 
este o preocupare permanen
tă a conducătorilor țării 
noastre, a tuturor țărilor iu
bitoare de pace.

Și în orașul nostru, popu
lația a înțeles importanța 
luptei pentru pace și de ace
ea și-a concretizat dorința 
de a contribui prin orice 
mijloc la reușita ei. Unul 
din aceste mijloace este con. 
tribuția benevolă la crearea 
„Fondului păcii - reușindu-se 
să se încaseze in acest oraș 
o sumă frumoasă, și anume, 
depășlndu-se 14.000 lei.

Demn de remarcat este 
faptul că. cea. 9 000 lei sînt 
încasați de la angajații Com
binatului siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, care doresc 
să fie fruntași nu numai în 
producție ci și în acest do
meniu, iar restul de peste 
5 000 lei au fost încasați de 
la întreprinderea de cons
trucții siderurgice Hunedoa
ra.

E. U.

ca de la 1 la '.*>  ianuarie ac. 
să producem în afara sarcini
lor de plan cu 7,& la sută 
mai multe tone de oțel lami
nat. In întrecerea desfășura
tă pînă acum, fruntașe S-au 
situat schimburile comuniș
tilor Vlad loan și Stănci des- 
ou loan

jat la noi, și acesta conversa 
la telefon cu nevasta. Atlt a 
reținut Stănică din toată dis
cuția : „Salată fără piper ? De 
cite ori să-ți spun că nu-mi 
placecă a și deschis Ușa, 
alunecînd înăuntru.

— știu la o Alimentară niș
te piper grozav ! Bob și bob.

— Ce piper ?
— Pentru salată. 
—Cumpăr eu la amiază.
— Parcă e nevoie de asta 

cind e Stănieă aici...
— Nu l
Lui Stănică nu l-a plăcut 

răspunsul, dar nici nu l-a tul
burat prea tare. A doua zi s.a 
înfățișat din nou :

— Ce.mi aduci aici ?

DRAGOTA FRANOIȘG 
maistru șef

L
poate, statura lui puțintică, o. 
blceiul de a umbla parcă alu- 
necînd și croiala demodată a 
hainelor. Este dintre oamenii 
aceia despre care se spune cu 
îndreptățire că „nu pune pro
bleme^. Totul la Stanică, de 
ld chelie și fața sa veștedă, 
dar de o mobilitate extremă, 
și pînă la virful galoșilor, e 
făcut din tonuri "lare, fără 
nuanțe, fără compromisuri. 
Dar o a doua impresie, după 
o perioadă care ți-a îngăduit 
să-l cunoști mai amănunțit, 
n-0 întărește pe prima. Și iată 
de ce.

Stanică are o particularita
te, aș zice, convenabilă : e să
ritor la nevoie ca nimeni al
tul. Nu există persoană în ser
viciul unde lucrează — dar ce 
spun eu, în toată instituția ! 
— căreia eroul nostru să nu-i 
fi făcut șapte — opt servicii 
prietenești.

Servicdie pe care le face 
Stănică sînt de cea mai deru
tantă varietate. De la adresa 
celui mai priceput dentist din 
oraș, pină la ora și tzcul unde 
poți găsi fără greș ouă de 
rață proaspete ; de la ultimul 
și cel mai potrivit sistem de 
bretele, piuă la manualele ce
le mai modeme pentru dresu
ra de clini și porumbei, Steni
că știe totul. N.a avut in via
ța lui grădina de zarzavat, dar 
te sfătuiește cu o competen
ță miraculoasă asupra timpu

străluciiă. De vină 0,

a prima vedere, Stănică 
nu lasă o impresie prea

lui celui mai potrivit pentru 
răsădirea lăptucilor; cu toa
te că n-a călcat de cind e el 
prin Caracal, știe cu siguranță 
cd aproape de poștă — nu 
prima stradă la stingă, a doua 
— locuiește cel mai dibaci 
ceasornicar din țară. Și mai e 
Stănică de o abilitate pur 
și simplu de necrezut: poartă 
c.a pe nimica, în mtini și sub 
brațe, 10—12 pachete cu tot 
felul de cumpărături mărunte 
și se strecoară cu ele prin cea 
mai cumplită aglomerație cu 
ușurința unui acrobat.

Iată-l, de pildă, în acțiune : 
— Muștar ? Merg eu și cum

păr.
El ține regim. Ficatul.
— Un chibrit? Poftiți, avt 

eu.
El nu fumează.
—. Mîine ? Bate Dinamo.
El nu știe dacă fotbalul se 

joacă pe gazon, sau fn apă 
curgătoare.

...Totuși Stănică are un duș
man. Chiar el ne-a spus.o.

— Ce.e ?
— Un dușman, tovarăși. 

Tocmai eu, tocmai mie, care..,
— Nu se poate f
— Vai de capul meu...
— Și cum, de cind?
— De cinci zile.
— Ți s-o fi părînd.
— Da' de unde !

~ ta zi, nene, de ce ?
— Parcă eu știu
— Care e ăla?
— Serafim.
—■ Fii cuminte, nene stăni

că, nu e cazul.
&

Ce se tntimplase ?
In ziua pomenită. Stănt- 
că trecea prin fața bi

roului Ivi Serafim, nou anga-
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— Impregnel. Un pachet de 
impregnoi,

— ?!
— Bun pentru balonzalde. 

Le face tari ca scoarța, imper
meabilitate sută la sută.

— Mulțumesc, am să .mi
cumpăr.

— Parcă în pachetul ăsta 
nu e tot impregnol...

— Păstrează-l. Cine știe 
cind ai nevoie de el.

Sau, altădată :
—Mîine, cind vii la birou, 

nu mai trece pe strada Covil
tirului, ci ocolește-o pe Garde
robei.

— Pentru ce ?
— Pe Coviltirului se de

molează începind de mîine o 
clădire. Șantierul e periculos.

-Mulțum sc, nu era nevoie
începe să devină limpede 

că lui Serafim nu-i trebuiau 
serviciile omului nostru. Grea 
lovitură pentru el.

Dar nu s-a lăsat.
—- Poate ai nevoie de ceva, 

tot mă duc eu după țigări.
— Am tot ce-mi trebuie.
— Pari obosit. Un pirami. 

don.
— La ce bun?
- Tranșa a patra de lemne 

ți-ai luat-o ?
— Am calorifer.
— Murături ți-ai pus ?
— E treaba soacră-mi. Și...

lasă.mă, am de lucru

R efuzat astăzi, repezit mii. 
ne, Stănică luneca pe cu 

loarele instituției ca un
dine bătut. Pe fața lui se ci

tea spaima. Serafim dăduse 
dispoziție să nu-l mai lase tnă£ 
untru Jovitwa fusese cum^*  
plită. Ce om, ce om ! Crud și 
fără inimă. Intr.un tlrziu, Stă
nică se hotărî să mai încerce 
odată. Iși făcu mai IntH cu
raj cu două drojdii tari, pe 
urmă se năpusti pe ușă :

— Serafime, ai milă !
Celălalt se ridică nedumerit 

în picioare.
— Ingădue-mi să-ți fac un 

serviciu ! Unul singur ! Cere- 
mi orice, dar nu mă lăsa !

— Nu.
— Am un cumnat la spațiul 

locativ, mdură-te Serafime I
— Nimic.
— Știu un loc de casă chi

lipir.
— Nu.
— Poate mîine...
— Nu.
— Săptămira cealaltă...
— Nu.
—Niciodată ?
— Niciodată !

...Era sfirșitul. Stănică simți 
că se năruie ceva intr-tnstfl. 
ieși împlettcindu-se. A doua zi 
căzu la f>at. Doctorul l-a cio
cănit pe toate fețele un ceas 
încheiat, a ridicat din umeri 
și a plecat bombănind. Mai 
tlrziu, se pare că ar fi mărtu
risit cuiva că dacă Stănică o 
mai ține tot așa, n-o mai duee 
mult. Alții spun altele.

Precis, nu știe nimeni.

Redacția ți adq&fcîiriția ; flaț*  r.lb«H&țg - tțMn 26W., Tiparul; Inirepc, „1UE PINHLIE“ - Hunedoara


