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Un grandios program de dezvoltare 
a economiei naționale în anii 1960—1965

Vom rfispunde prin lapte
IU... .

chemării partidului
uni....mu luiiiiiiiiiiiii . ............................................ .

Oamenii muncii din o- 
rașul nostru au luat la 
cunoștință cu profundă sa
tisfacție de lucrările plena
rei lărgite a Comitetului 
Central al P.M.R, din 17
— 18 mai a.c. care a dez
bătut proiectul de Direc
tive ale Congresului al 
IlI-lea al P.M.R. pentru 
planul de dezvoltare a e- 
conomiei naționale pe anii 
1960—1965 și pentru pro, 
gramul economic de pers
pectivă. Expunerea prezen
tată de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej și dezbate
rile plenarei au făcui o 
amplă analiză a rezultate
lor onținute de către oa
menii muncii în cpera de 
construire a socialismului 
în perioada care a trecut 
de la Congresul al ILlea 
al P.M.R. și a sarcinilor 
care stau în fața poporului 
nostru în perioada anilor 
1960—1965. Plenara a sta
bilit un program crucrci 
de activitate care însufle
țește pe oamenii muncii 
de la orașe și sate, le mo
bilizează puternic inițiati
va, talentul și hărnicia.

In perioada anilor 1956
— 1960 poporul nostru 
muncitor a obținut sub

' ' conducerea partidului noi 
Y și însemnate succese în 

dezvoltarea economică a 
țării. Planurile anuale de 
dezvoltare a economiei na
ționale în perioada 1956—
1959 au fost îndeplinite și 
depășite an de an, iar în 
primul trimestru al anului
1960 planul producției glo
bale industriale a fost 
depășit cu 4 la sută, ce
ea ce arată că există con
diții pentru îndeplinirea și 
depășirea planului pe între
gul an. Producția gioDaia in 
dustrială — așa cum ara
tă Directivele — va fi cu 
65 la sută mai mare în 
I960 față de 1955, reali- 
zîndu-se cu succes sarcina
trasată de Congresul al II- 
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îndeplinind angajamentele
Siderurgiștii hunedoreni continuă să realizeze 

noi succese în întrecerea socialistă pe care o desfă
șoară în cinstea Congresului partidului. In fiecare 
secție preocuparea pentru sporirea indicilor de uti
lizare a agregatelor se reflectă prin sporul de pro
duse ce se realizează zilnic. Colectivele de muncă 
din secția I-a furnale și oțelăria nouă ocupă pri
mul loc în întrecerea socialistă în urma rezultate
lor deosebite pe care le-au obținut. Furnaliștii 
din secția I-a au produs în 20 de zile din luna 
mai 1.522 tone fontă în contul angajamentului; 
oțelarii de la noile cuptoare și-au întrecut sarcini
le planificate cu 6.529 tone oțel, iar cocsarii au 
produs 570 tone cocs de bună calitate. La cele trei 
secții de laminoare s-au produs în plus 1692 tone 
laminate.

lea al P.M.R. cu privire 
la creșterea producției in
dustriale cu 60—65 la su
tă.

Transformări de însem
nătate istorică au avut loc 
în agricultură. Astfel, sec
torul socialist din agricul
tură cuprindea la 1 martie 
a.c. în total 77 la sută 
din suprafața arabilă a 
țării ; peste 76 la sută 
din totalul familiilor ță
rănești sînt cuprinse în 
G A.C. și întovărășiri.

Succesele dobîndite con
firmă justețea liniei par
tidului nostru bazată pe 
aplicarea neabătută a în
vățăturii marxist-leniniste 
care arată că singura ca
le de făurire a orînduirii 
socialiste este industria
lizarea socialistă, dezvol
tarea cu precădere a in
dustriei grele și îndeo
sebi a industriei construc
toare de mașini, transfor
marea socialistă a agri
culturii, revoluția cultura
lă Îndeplinirea prevederi
lor Directivelor celui de
al Il-lea Congres al par
tidului a creat baza teh- 
nico-materială — necesa
ră pentru progresul con
tinuu într-un ritm și mai 
înalt, a întregii economii 
naționale în anii urmă
tori.

Sarcina fundamentală a 
planului economic pe pe
rioada 1960—1965 — a- 
rată proiectul de directi
ve — este dezvoltarea 
bazei tehnico-matcrială a 
socialismului, creșterea 
rapidă a forțelor de pro
ducție în vederea desă- 
vîrșirii construcției socia
liste în R.P.R.

Prin încheierea colecti
vizării agriculturii, relați
ile de producție socialis
tă vor cuprinde întreaga 
economie națională care 
va căpăta, astfel, un ca
racter unitar.

Valoarea producției glo
bale industriale va fi a- 

anul 1965 de aproximativ 
2,1 ori mai mare decît în 
1959, corespunzînd cu un 
ritm mediu anual de creș
tere de cca. 13 la sută.

Pentru asigurarea rit
mului intens de dezvol
tare a industriei precum 
și a altor ramuri ale eco
nomiei naționale, princi
palele eforturi se vor în
drepta spre siderurgie, 
construcția de mașini, e- 
nergie electrică, industria 
chimică, precum și spre 
intensificarea lucrărilor de 
descoperire a noi zăcămin
te de materii prime.

La principalele produse 
industriale se vor atinge 
următoarele nivele de pro
ducție : în 1965 producția 
de energie electrică va fi 
de cca. 18,5 miliarde kWh 
de 2,7 ori mai mare decît 
în 1959; în industria căr
bunelui se prevede ca ex
tracția totală de cărbune 
să crească la 11,5 — 12,5 
milioane tone în 1965, de 
1,4—1,6 ori mai mult de
cît 1959.

In proiectul de directi
ve se prevede sporirea 
producției siderurgice pen
tru satisfacerea în măsu
ră din ce în ce mai mare 
a nevoilor crescînde de 
oțel și laminate ale econo
miei naționale. In anul 
1965 producția de fontă 
va ajunge la cca. 2 mili
oane tone, față de 846 mii 
tone în 1959 ; producția

...19 mai I960. Prin ci
erul proaspăt al dimineții 
difuzoarele de pe străzile 
Hunedoarei răspindesc in 
toate direcțiile textul pro
iectului Directivelor celui 
de-al 111-lea Congres al 
partidului, dat publicității. 
In jurul difuzoarelor se 
string numeroase grupuri 
de cetățeni care ascultă cu 
atenția încordată...

In incinta marelui com
binat siderurgic colțurile 
roșii au devenit și ele 
brusc populate. Strînși in 
jurul aparatelor de radio 
siderurgiștii, teșiți din 
schimbul de noapte, întîr- 
zie clteva minute pentru 
a asculta glasul partidulut, 
glasul perspectivelor din 
viitorul apropiat care con
turează deja înfloritoarea 
imagine a patriei în anii 
ce urmează.

Pînă la amiază frag
mentele cele mat principa
le ale proiectului de Direc
tive s-au răspindit cu re
peziciune printre oamenii 

de oțel la 3,3 milioane to
ne față de 1,4 milioane 
tone în 1959 ; producția 
de laminate finite pline 
(inclusiv bare pentru țevi) 
va ajunge la peste 2 mi
lioane tone, iar producția 
de țevi de oțel la peste 
500 000 tone. Sporul pro
ducției de fontă se va 
realiza prin reconstruirea 
furnalelor de la Reșița, 
construirea unei secții no> 
de furnale de mare capa
citate la Hunedoara și 
prin creșterea productivi
tății furnalelor cu cca. 46 
la sută în 1965 fată de 
1959.

Principalul obiectiv in
dustrial în perioada 1960— 
1965, este construcția no
ului combinat siderurgic 
la Galați Primele capaci
tăți ale acestui centru si
derurgic vor fi puse în 
funcție în 1965, urmînd ca 
treptat să se atingă spre 
anul 1970 capacitatea pre
văzută de cca. 4 milii ane 
tone oțel anual.

In anii 1960—1965 se 
vor construi trei cuptoare 
Martin de 400 tone/șarjă 
la oțelăria nouă din ora
șul nostru, a primelor cup
toare Martin la noul com
binat siderurgic de la 
Galați. Producția de oțel 
electric va crește aproape 
de două ori, iar a oțeluri
lor aliate de peste 2,5 ori 
în 1965 față de 1959.

(Continuare în pag. 2.a) 

Peste tot — înflăcărare, inimi îmbărbătate ...
de pe platforma furnalelor 
și oțelăriilor, in rlndul si- 
derurgiștilor din toate sec
țiile și sectoarele combina
tului. In micile răgazuri 
dintre două operațiuni ale 
procesului de producție oa
menii discută., comentează. 
Peste tot înflăcărare, inimi 
îmbărbătate. Pe loc se 
nasc imbolduri noi. Clteva 
scurte declarații luate în 
fața cuptoarelor încinse, în 
care se făurește metalul, 
sau în apropierea liniei de 
laminare a oțelului, sini 
semnificative în acest sens.

Maistrul dțelar Tripșa 
Ștefan — Erou al Muncii 
Socialiste:

„Priviți la oamenii din 
jur. E cel mai bun indi
ciu că au luat deja cu
noștință de proiectul de 
directive..."

îndemnul tovarășului 
Tripșa e elocvent. Intr- 
adevăr, pe platforma noi
lor cuptoare este o at
mosferă deosebită, car ac •

Perspective
care ne 

însuflețesc
De citeva zile în secția 

noastră se discută cu mul
tă însuflețire proiectul de 
Directive ale Congresului 
partidului care va avea loc 
în luna iunie. Oțelarii au 
luat la cunoștință cu satis
facție despre planul de 
dezvoltare a economiei na
ționale pe anii 1960—1965 
și despre programul eco
nomic de perspectivă.

Sarcinile pe care parti
dul le pune in fața noastră 
pentru viitor ne entuzias
mează. In proiectul de di
rective se arată că in anii 
1960—1965, producția de 
oțel va crește, prin con
struirea a 3 cuptoare Mar
tin de 400 tone per șarjă 
ta oțelăria noastră și prin 
creșterea indicelui mediu 
de utilizare a cuptoarelor 
Martin, cu 40 la sută in 
1965 față de 1959. Primii 
pași i-atn și făcut pe a- 
cest drum. Pată de anul 

------ -----------------♦♦------------------------

Sîntem entuziasmați
Entuziasmați de mărețele perspective ce stau în 

fața poporului muncitor, oglindite în proiectul Direc
tivelor celui de-al Til-lea Congres al P.M.R., lami- 
natorii în adunarea generală lărgită a organizației 
de partid care a avut loc în secția noastră, și-au 
propus sarcini mult mai ample pentru viitor ; să 
obțină rezultate mai bune în muncă și să-și însu
șească cu perseverență tehnica modernă. Toate cele 
trei schimburi de lamina tori au hotărît ca în me
die pe zi să producă 150 tone laminate peste sarci
nile de plan în cinstea Congresului partidului. 
Practic s-a dovedit că este realizabil acest ritm 
de producție.

In felul acesta înțelege colectivul nostru să 
lupte în această etapă pentru ca, așa după cum pre
văd Directivele Congresului al IlI-lea al partidului, 
în 1965 producția de laminate atît de necesară in
dustriei constructoare de mașini să ajungă la pes
te 2 milioane tone.

------ ’~\:iig. N1COLAE ȘERBAN 
•șeful laminorului bluming

teriz.dă printrun ritm 
mai vioi al muncii.

„In rezum.it — conti
nuă tovarășul Tripșa, o- 
țelarii noștri doar afli au 
putut prinde din vestea

Printre siderurgiștii 
hunedoreni — în 

prima zi a publicării 
proiectului 

de Directive ale 
Congresului al IlI-lea 

al P. M. R.

ce ne-a venit azi dimi
neață : înflorirea pe mat 
departe a economiei na
ționale, bunăstare, viitor 
fericit. Și acum., uitați-vă 
la ei! Zi record prin șar
je rapide este deviza pen
tru azi. Pînă Ia această 
oră (era ora 13,15) cel 
mai bun timp l-au scos 
oțelarii din echipa prim- 
topitorului Enache Cons
tantin la cuptorul 3 șt 

trecut, planul de producție 
pe I960 ce revine secției 
noastre prevede o sporire 
a producției de. peste 20 la 
sută. Pe lingă aceasta noi 
ne-am angajat să mai pro
ducem în plus zeci de mii 
tone de oțel. Numai în pe
rioada 1 mai — 20 iunie 
noi am hotărlt să realizăm 
din ongajamentul anual 
9.500 tone oțel peste sarci
nile de plan. Acest angaja
ment, avem garanția, că în 
cinstea Congresului parti
dului îl vom depăși, deoa
rece în primele 2 decade 
din luna mai oțelarii noș
tri au produs cca. 7.000 
tone oțel de bună calitate 
în afara sarcinilor planift- 
cate. Astăzi (joi 19 mai) 
oțelarii lucrează cu și mat 
multă înflăcărare fiind 
mobilizați de mărețele per
spective pe care partidul 
le pune in fața poporului 
muncitor. In această zi 
vom realiza o producție 
record de 10 șarje și vom 
produce în afara sarcinilor 
de plan peste 500 tone de 
oțel. Ritmul acesta de pro- 

oamenii lui Marian Axen- 
te la cuptorul 2, care au 
elaborat deja cile o șar
jă de mare tonaj în 7 ore 
și 25 minute, față de 7 
ore și 50 de minute cit e 
media actuală a duratei 
șarjelor în oțelăria nouă. 
In prezent Marian Axen- 
te pregătește cea de a 
doua șarjă care va fi ela
borată în mai puțin de 7 
ore.

Succesele de azi vot 
constitui prima reacție a 
colectivului nostru la în
demnurile cuprinse în pro
iectul de Directive..."

Către seară am aflat 
pe alte căi de isprava, din 
ziua aceea, a oțelurilor. 
Prin contribuția întregu
lui colectiv, care s-a stră
duit să elaboreze în acea 
zi 10 șarje, la cele 6.253 
tone oțel pe care le-au 
produs de la începutul lu
nii și pînă în prezent pes
te plan, ci au adăugat 
numai în cursul zilei de 
joi încă 540 tone.

Prim-jurnalistul Earkaș 

ducție îl vom menține și 
pe mai departe prin îmbu
nătățirea necontenită a in
dicilor de utilizare a cup
toarelor Martin.

Pozați pe experiența do- 
bmdită pînă acum, pe ma
rile posibilități de care dis
pune secția și ținînd sea
mă de abnegația cu care 
muncesc) oțelarii noștri, 
vom înfăptui cu succes 
sarcinile ce ne revin din 
planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale în urmă
torii 6 ani

TRIPȘA ȘTEFAN 
maistru oțelar — Erou al 

Muncii Socialiste

îndemn spre noi 
victorii

Colectivul secției I-a 
furnale a primit cu adin- 
că satisfacție proiectul de 
Directive ale Congresului 
al IlI-lea al P.M.R. în 
care văd tabloul mariior 
prefaceri din viitorul a- 
propiat.

Pentru înfăptuirea aces
tor mărețe perspective, co
lectivul nostru de muncă 
se vă sirădui să introducă 
și să extindă procese teh
nologice de înaltă produc
tivitate, să folosească în
treaga capacitate de pro
ducție a furnalelor, să ex
tindă metodele înaintate 
de muncă și să ridice în
trecerea pe o treaptă supe
rioară. Proiectul de di
rective ca și cele aproape 
8.700 tone de fontă ce au 
fost produse peste plan 
de la începutul anului și 
pînă la 15 tnai, constituie 
pentru noi un îndemn spre 
noi și mărețe victorii pe 
drumul luminos pe care 
ne conduce partidul nos
tru.
Ing. Constantinescu C-tin 
șeful secției furnale 1—4

Vilmoș de la noile furna
le ale combinatului a fă
cut o declarație simplă 
dar plină de conținut: 
„Proiectul Directivelor ce
lui de-al IlI-lea Congres 
al partidului îl așteptam 
cu îndreptățită nerăbdare 
și încredere, pentru că a- 
șa ne-a obișnuit partidul 
să-i așteptăm fiecare cu- 
vînt. împlinirea perspecti
velor îndrăznețe cuprinse 
în proiect nu numai că ne 
stimulează entuziasmul 
dar ne luminează mai 
bine asupra îndatoririlor 
ce ne revin pentru înflo
rirea patriei, pentru viața 
fericită pe care o constru
im. Nu vom precupeți 
nici un efort pentru izbîn- 
do. acestei vieți!

In acest sens colectivul 
secției noastre tinde spre 
obținerea ritmică a unui 
indice de o tonă fontă pe 
metru cub volum util de 
furnal. In ce privește echi-

I. DANUȚIU

(Continuare în pag. 2-«)
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Un grandios program de dezvoltare Vom
a economiei naționale în anii 1960—1965

realiza sarcinile 
ce ne revin

(Urmare din pag. I-a)

In scopul asigurării pro
ducției de laminate, de o- 
țel și îmbunătățirea struc
turii acestora pe sortimen
te. se va construi și da 
în funcțiune Ia Hunedoara 
o nouă secție de laminoare 
cu o capacitate anuală de 
850.000 — 1 milion tone 
laminate finite, se va con
strui un laminor de benzi 
la rece cu o capacitate de 
50 mii tone anual.

Extracția de minereuri 
va crește pini in 1965 la 
1,7—1,9 milioane tone mi- 
nereuri complexe, și 2—3 
milioane tone minereuri 
cuprifere. O dezvoltare 
considerabilă va lua indus 
tria constructoare de ma
șini a cărei producție va 
crește în anul 1965 de 2,2 
ori, cu un ritm mediu anu
al de peste 14 la sută 
față de cca. 13 la sută pe 
ansamblul industriei.

Industria chimică se va 
dezvolta intr-un ritm sus
ținut asigurînd o valorifi
care superioară a resurse
lor naturale ale țării. Pro
ducția globală a industri
ei chimice, cauciucului și 
hîrtiei va fi în anul 1965 
de 3,3 ori mai mare ca în 
f959.

In vederea asigurării bâ
zei materiale pentru reali
zarea volumului sporit de 
construcții industriale, lo
cuințe, drumuri etc. și sa
tisfacerii mai depline a 
necesităților gospodărești 
ale populatei, producția in. 
dustriei materialelor de 
construcții urmează să 
crească de cca. 2 ori în 
1965. Producția principa
lelor produse ale industri
ei lemnului va crește in 
perioada aceasta : la pla
caje de peste 4 ori, la mo
bilă de cc. 3 ori și se vor 
produce în 1965 peste 
300 000 tor e plăci aglome
rate și fibrolemnoase.

Uriașa dezvoltare, în ur
mătorii ani, a industriei 
și a celorlalte sectoare ale 
economiei noastre na,ionale 
cere un efort susținut în 
domeniul cercetărilor geo
logice. Astfel in perioada 
1960—1965 se prevede un 
volum de lucrări de cerce
tări geologice cu 65—70 
la sută mai mare decît în 
cei șase ani anteriori.

in vederea satisiacerit 
cererilor crescînde de țesă
turi, tricotaje, confecții și 
încălțăminte ale populației 
producția globală a indus
triei ușoare va crește de 
cca. 2,1 ori. In ce privește 
producția industriei ali
mentare și aceasta va înre
gistra creșteri de aproape 
2 ori.

Directivele Congresului 
al 111-lea al P.M.R. prevăd 
o dezvoltare uriașă a pro
ducției agricole. Astfel pro
ducția globală agricolă va 
trebui să înregistreze o 
creștere, pînă în anul 1965, 
de cca. 70—80 la sută fa
ță de anul 1959. In aceas
tă perioadă se prevede în
cheierea procesului de co
lectivizare a agriculturii.

însemnate fonduri și 
mijloace materiale vor fi 
îndreptate spre ridicarea 
continuă a nivelului d«

mecanizare a agriculturii. 
La sfîrșitui perioadei 1960 
—1965 în agricultură vor 
lucra un număr de cca. 
100.000 tractoare fizice, 
peste 70.000 semănători, 
peste 43.000 combine de 
cereale păioase, peste 
8.000 combine de porumb, 
precum și alts mașini a- 
gricole. Ca urmare, în a- 
nul 1965 vor reveni pe un 
tractor fizic 100 ha. teren 
arabil față de 270 ha în 
1959. Producția totală de 

cereale și leguminoase boa
be se prevede să ajungă in 
1965, în condiții climateri
ce normale, la 14—16 
milioane tone Se va acor
da în continuare atenție 
dezvoltării zootehnicii. In 
centrul preocupărilor va 
sta creșterea numărului și 
productivității bovinelor și 
în special a vacilor de lap
te. Pînă în 1965 se va pu
tea ajunge la un efectiv de 
aproximativ 5.800.000 bo
vine față de 4.450.000 în 
1959, din care, vaci aproxi. 
mativ 2.600.000 față de 
2.156.000 în 1959. Se pre
vede ca în 1965 să se a- 
jungă la cca. 13.000.000 
ovine, 7.500.000 porcine. 
De asemenea producția to
tală de carne se va du
bla ajungînd în anul 
1965 la 1.700 000 —
1.800.000 tone greutate 
vie, iar producția de lap
te va ajunge la peste 50 
milioane hl.

O dezvoltare conside
rabilă o vor lua trans
porturile și telecomuni
cațiile. Volumul total al 
maiiurnor transportate 
— în tone — cU mijloa
ce de folosință publică 
va crește pînă în 1965 
de 1,3 ori. Calea ferată 
va fi înzestrată eu 330 
locomotive Diesel electri
ce, cu cel puțin 11.000 
vagoane marfă noi, 500 
vagoane noi de călători 
etc. Parcul auto va fi în
zestrat cu pe-te 60.000 
autocamioane și 13.000. 
remorci ; parcul de auto
baze pentru călători va 
crește cu cca. 120 la su
tă. In domeniul transpor
tului naval va fi dezvol
tat transportul propriu 
maritim, astfel incit tra
ficul efectuat cu flota 
R.P.R. să crească de cca. 
7.5 ori, iar în domeniul 
poștelor și telecomunicați
ilor capacitatea centrale
lor telefonice automate 
va fi sporită cu peste 
100.000 linii.

In scopul asigurării 
dezvoltării forțelor de 
producție în ritmul și Ia 
nivelul preconizat și ți- 
nînd seama de creșterea 
treptată a resurselor ma
teriale și financiare, se 
prevede pentru penoaaa 
1960—1965 un volum de 
investiții din fondurile 
statului de 170—180 mili
arde lei, de cca. 2 ori 
mai mare față de perioa
da 1954—1959. Se preve
de ca G.A.C., cooperația 
meșteșugărească și coope
rația de consum să reali- 
zeze din fonduri proprii 
pentru nevoile dezvoltării 

lor economice, un volum 
de investiții de peste II 
miliarde lei Partea cea 
mai mare din investițiile 
statului va fi îndreptată 
spre continuarea dezvol
tării industriei, din care 
cca. trei sferturi vor fi a- 
locate ramurilor industri
ale hotărîtoare ale eco
nomiei naționale.

In raport cu ritmul de 
dezvoltare al economiei, 
volumul total al cons
trucțiilor va crește în 
1965 de cca. 2 ori față de 
anul 1959.

O condiție principală 
pentru îndeplinirea eu 
succes a planului econo
mic pe anii 1960—1965, 
se subliniază în proiectul j 
de Directive, este intro-' 
ducerea tehnicii celei mal 
noi în toate ramurile e- 
cenomiei naționale. Se va 
acorda o deosebită aten
ție mecanizării și automa
tizării complexe a produc
ției, proceselor tehnologi
ce avansate, specializării 
și cooperării în industrie, 
introducerii tn producție 
a realizărilor științei și 
tehnicii moderne.

Ridicarea continuă a 
productivității muncii in 
toate ramurile producției 
materiale prezintă condi
ția creșterii permanente 
a nivelului de trai al oa
menilor muncii. De ace
ea, în următorii șase ani 
productivitatea muncii pe 
salariat, pe ansamblul in
dustriei, va crește cu cca. 
60—65 la sută, ca urma
re a introducerii tehnicii 
noi, folosirii mai bune a 
tehnicii existente, adînei- 
rii specializării producției 
și lărgirii cooperării în
treprinderilor, extinderii 
pe scară largă a metode
lor de muncă avansate.

Prețul de cost în indus
tria republicană se va re
duce pînă la finele anului 
1965 cu 15--16 la sută 
față de 1959. In aceeași 
perioadă economiile tota
le provenite din reducerea 
prețului de cost și a chel
tuielilor de circulație, fa
ță de 1959, vor însuma 
cca. 80—82 miliarde lei. 
In ce privește volumul 
comerțului exterior el se 
va -dubla în 1965 fată de 
1959.

Principalele sarcini ale 
îtivățămîntului în perioada 
pînă la 1965 sînt: înche
ierea generalizării învăță
mîntului de 7 ani pînă în 
anii 1962—1963; pregăti
rea muncitorilor calificați 
a cadrelor medii și supe
rioare necesare dezvoltă
rii economiei naționale, 
culturii și ocrotirii sănătă
ții; legarea tot mai strîn- 
să a învățămîntului cu 
practica construcției socia
liste. In această perioa
dă va începe trecerea 
treptată la învățămîntiil 
general de opt ani, dura
ta învățămîntului de cul
tură generală ajungînd 
astfel la 12 ani.

Dezvoltarea economiei 
naționale în proporțiile 
prevăzute va avea drept 

rezultat creșterea venitu
lui național de 1,7 — 1,8 
ori în 1965 față de 1959. 
Fondul de consum al 
populației va crește în a- 
ceastă perioadă de 1,6— 
1,7 ori.

Salariul real al munci
torilor, inginerilor, tehni
cienilor și funcționarilor 
va crește în această pe
rioadă cu cca. 40—45 la 
sută, iar veniturile rea
le ale țăiănimii vor creș
te cu cca. 40 la sută. Vo
lumul desfacerilor de 
mărfuri, cu amănuntul, 
prin sectorul socialist va 
spori de cca. 2 ori.

In scopul dezvoltării 
activității culturale și ar
tistice se vor construi 
cca. 200 cinematografe noi, 

re eaua cinematogra
fică de la sate va primi 
peste 4.061 aparate. De a- 
semenea se vor instala 21 
posturi noi de radio emi
siune și 42 de televiziune. 
Se va dezvolta continuu 
asistența medicală cons- 
truindu-se cca. 100 poli
clinici noi, iar capacitatea 
spitalelor va crește cu 
cca. 18.00(1 paturi. In ur
mătorii 6 ani se vor con
strui din fondurile statu
lui cca. 300.000 aparta
mente pentru oamenii 
muncii.

Directivele pentru dez
voltarea economiei națio
nale pe 1960—1965 repre
zintă un măreț program 
de muncă și luptă al par
tidului și al întregului

♦♦-----------------------

Spectacolul școlii de muzică
Ieri la ora 10, în sala 

de conferințe a sindicatu
lui spitalului unificat Hu
nedoara, elevii școlii de 
muzică de 7 ani — Deva, 
secția Hunedoara, au pre-

-------------------------♦♦------------------------

Conferința ,,Metode de cucerire 
a spațiului cosmic“

La clubul muncitoresc al 
combinatului, în cadrul 
lectoratului pentru ingineri 
și tehnicieni, a avut loc 
ieri la ora 11 obișnuita 
conferință săptămînală cu

Consfătuirea colectivului teatrului 
C. S. H.

Zilele trecute s-a ținut 
la teatrul amator al C.S.1L 
o consfătuire la care au 
participat reprezentanți ai 
C.C.S., consiliului sindical 
regional și raional, ai co
mitetului de întreprindere 
al combinatului și membrii a.

Peste tot -
(Urmare din pag. l-a)

pa pe care o conduc tre
buie să vă spun că- și-a 
făcut deja un obicei in a- 
ceastă lună, producind 
zilnic cu cel puțin 15 la 
sulă mai multă fontă pes
te plan. Azi și mii ne,- și 
in zilele care vor urma, 
fiți siguri că vom ridica 
media acestor procente I" 

nostru popor. Îndeplinirea 
prevederilor cuprinse in 
aceste directive va ridica 
economia națională pe o 
treaptă superioară, creind 
cununiile unui nou ,și 
puternic avînt al forțelor 
de producție și al creșterii 
bunăstării poporului.

Planul de 6 ani este 
prima etapă a programu
lui de perspectivă a dez
voltării economiei naționa
le pînă în anul 1975. Pro
gramul de dezvoltare a e- 
conomiei naționale in 
perspectivă va fi o- 
rientat în direcția creșterii 
intense și multilaterale a 
forțelor de producție, în 
vederea desăvîrșirii cons
trucției socialiste și trece
rii treptate îa construirea 
comunismului.

Din studiile efectuate, 
care stau la baza schiței- 
program rezultă posibilita
tea creșterii producției in
dustriale în următorii 15 
ani de peste 6 ori față de 
anul 1959. In 1975 produc
ția va putea să ajungă la 
un nivel de peste 26 ori 
mai mare ca în 1938.

Directivele congresului 
al IlI-lea al Partidului 
nostru constituie un gran
dios program de dezvolta
re a economiei noastre na
ționale. De aceea să facem 
totul pentru înfăptuirea 
cu succes a prevederilor 
pianului de dezvoltare e- 
conomică a tării în pro
cesul desăvîrșirii construc
ției socialiste.

zentat prima lor audiție 
muzicală publică. Progra
mul micilor interpreți a 
fost primit de cei prezenți 
cu deosebită căldură.

caracter științific. A confe
rențiat tovarășul profesor 
universitar Călin Popovici 
despre „Metode de cuce
rire a spațiului cosmic".

colectivului de interpreți al 
teatrului. S-au discutat și 
s-au preconizat măsuri 
pentru o mai bună organi
zare a activității teatrului 
muncitoresc, probleme le
gate de repertoriu în vede
rea viitoarei stagiuni etc.

înflăcărare, inimi
— Insupețitorul pro

gram al vieții noi, pe care 
l-am recepționat fragmen
tar pe calea undelor, a fost 
primit cu bucurie și deo
sebită satisfacție de lumi
nătorii noștri — spune 
comunistul Palcău Octa
vian de la laminorul bla
ming 1.0'00. Știm că acest 
program poate deveni re-

Am citit cu un deosebit 
interes proiectul de Di
rective ale Congresului al 
Ill-lea al P..M.R. privind 
dezvoltarea economiei noa
stre naționale pe anii 1960 
-1965.

Mărețele obiective pro
puse spre realizare nii-an 
umplut inima de bucu
rie. Numai în Hunedoa
ra în intervalul de timp 
menționat în proiect se vor 
construi 3 cuptoare Mar
tin de mare capacitate, 
o nouă secție de laminoa
re cu o producție anna-

UTEMIȘTII 
mulțumesc partidului

OOOOOOOCOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO

Toate poemele noastre de vis afund și foc nestăvilit, 8 
8 poemele in care șuerul locomotivei 
izbucnește alături de freamătul fluierului doinind, ° 
8 in care surîsul iubitei |
8 face ca inima noastră
| să fie ogorul în așteptarea primăverii, j[.
8 în care avîntul schelelor .
u e iureșul sufletului nostru,
8 toate poemele noastre — aripi mănoase de ploi, ? 
| poemele care vîslesc încrezătoare spre soare, 
8 poemele cu mireasmă dc 
| T oate poemele noastre 
| s-au născut sub faldurile 
a ,-au năși ut :a merii,
Rcari sub cerul primăverii.

pîine și trandafir...

iale.

dau în floare.

Și astăzi, 
cum se înalță ci nurliile

cum se înalță stejarii și

sevelor mereu proaspete-n 
cum, cu inima de cîntec 
vin fiii și mulțumesc tatălui, 
astăzi —
așa venim noi
lauri să aninăm pe bolta frunții tale, 
toate poemele noastre
cu mireasmă de pîine, de trandafir și de soare,

VICTOR NIȚA 
membru al cenaclului 

literar „r lacara

lumină, 
plină.
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Vești din regiune

Șimbătă dupa-amiază 
secția de invățăinint și cul
tură aflatului popular re
gional, Casa reguională a 
creației populare șt cercul

în întîmpinarea
Muncitoarele de la fa

brica de conserve din De
va lucrează cit multă în
suflețire pentru a întîtiipi- 
na conferința regionala a 
femeilor cu rezultate fru
moase în muncă. In peri
oada 1—20 mai colectivul 
secției conserve, unde lu
crează numai femei, și-a 
îndeplinit planul de pro
ducție la zi, în proporție 
de 103,68 la sută. S-au e-

îmbărbătate ...
editate numai prin munca 
unită a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră. 
Noi vom dovedi că am 
ințeles cuvintul partidului 
prin contribuția directă pe 
care a vom aduce la iu
de plinirea Directivelor. In 
consecință iată răspunsul 
nostru: obiectivul princi
pal al întrecerii în care. 

la de 850.000 — 1.000.000 
tone laminate finite, alte 
mii de apartamente pen
tru oamenii muncii...

Știm că pentru realiza
rea acestor obiective sar
cini de mare importanță 
ne revin nouă, construc
torilor de la I.C.S.H., care 
nu vom precupeți nici un 
efort atunci cînd este vor
ba de înflorirea patriei 
noastre,

ȚUȚU IULIAN 
membru în comitetul de 

partid I.C.S.H.

și mulțumesc întinderilor 
cerului 

mulțumesc sevelor 
pămîntului.

Simpozion literar
literar „Ion Slavici" din 
localitate au organizat la 
Casa de cultură din Deva 
un simpozion literar în
chinat lui Tudor Arghez.i.

conferinței lor
vidențiat în mod deosebii 
toy. Maria Florea și Roza- 
lia Cernat care au îndepli
nit planul de producție pî
nă în ziua de 20 mai în 
proporție de 114 la sută.

Rezultate bune a obținut 
și tov. Iuliana Mezo, Irina 
Zsok, Valeria Nicoară, Eli- 
sabeta Magreciuc din sec
ția cutii, Florica Bogdan 
din secția înmagazinare ș.

sîntem antrenați este spo
rirea vitezei de laminare 
și îmbunătățirea calității 
produselor. In prezent, am 
ajuns să laminăm în me
die 200 lingouri pe fiecare 
schimb, cu cca. 100 lin
gouri mai mult față de 
media obținută la sțirșitul 
anului trecut. Ce altceva 
am putea face de aci înco
lo dacă nu lansarea cuvin- 
tului de ordine: peste 200 
lingouri laminate pe fie
care schimb".



Realizări prin contribuția 
*»»» alegătorilor și

An de an se schimbă în
fățișarea orașului nostru. 
Se ridică noi construcții 
industriale și sociale. Stră
zile și parcurile iau un as
pect cit mai plăcut, gospo
dărirea orașului se face 
din ce in ce mai organizat.

Păcind un bilanț al rea
lizărilor obținute în ulti
mul timp in domeniul edi
litar și gospodăresc vedem 
că in acest an s-au făcut 
progrese semnificative. De 
la începutul, anului și pina 
in prezent au fost predate 
in folosință locatarilor un 
număr de 258 apartamente, 
cu 162 mai multe față de 
aceeași oerioadă a anului 
trecut. Și in ce privește 
mobilizarea cetățenilor la 
muncă patriotică pentru 
înfrumusețarea orașului 
nostru s-au obținut rezut- 

■ ■ »♦------------- —
A 80-a aniversare a lui 

Tudor Arghezi
Academicianului TUDOR ARGHEZI

■ Cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a zilei dv. 
de naștere, Comitetul Central al Partidului Munci
toresc Rornin. Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne 
și Prezidiul Marii Adunări Naționale a R. P. Romi
ne vi transmit dv., emi nent reprezentant al cultu
rii rominești, cele mai călduroase felicitări, urări de 
sănătate și viață lungă.

Opera dv., rod al unei îndelungate activități 
literare și publicistice, este cunoscută și prețuită dc 
milioane de cititori din țară și de peste hotare; o 
deosebită dragoste și-au cîștigat poemele de înaltă 
ținută artistică, bogate in idei, pe care le-ați creat în 
anii puterii populare.

Vă dorim, iubite tovarășe Arghezi, să dăruiți 
noi opere de seamă literaturii noastre, puse în sluj
ba făuririi vieții noi și în î'.cririi patriei.

COMITETUL CENTRAL AL P.M.R.
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL R. P. ROMINE 
PREZIDIUL MARII ADUNARI NAȚIONALE 

A R. P. RO MINE

Conferirea Ordinului „Steaua R.P. Romîne" 
cl. I academicianului Tudor Arghezi

Printr-un decret al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romine, a lost con
te, it Ordinul „Steaua Republicii Populare Romîne' 
clasa 1 academicianului Tudor Arghezi cu prilejul 
aniversării a 80 de ani de viață, pentru activitate 
îndelungată și merite deosebite în domeniul creației 
literare.

ca in acei ași - 
anului 1959.
ca la munca ;>o- 
au participai

mie deosebite. Compărută 
valoarea lucrărilor obit..u- 
te prin muncă voluntară 
vedem că in anul I960 pi- 
nâ la 1 Mai ea se rid.-.ă 
la 1.108.157 lei, cu 600.000 
mat mult 
noadă a

Faptul 
luntară 
61.025 cetățeni, se datora
te in mare parte măsurilor 
organizatorice luate de că
tre comitetul executiv al 
sfatului popular. Încă in 
luna februarie a fost orga
nizat un curs de instru.iu 
a comitetelor de blocuri și 
st lăzi, unde s-au predai 
diferite lecții privind atri- 
butiunile ce le revin aces
tora. Iată citeva din teme
le lecțiilor: „Organizarea 
și funcționarea comitetului 
de blocuri, străzi șt circum 

deputaților 
scripții", „Normele privind 
gospodărirea orașului și 
legislația spațiului loca
li o'", „Conviețuirea soci ai ă 
— respectul reciproc și a- 
părarea bunului obștesc" 

In urma acestui curs 
comitetele dc blocuri șt 
străzi din O.M. au trecut 
la executarea atribuțiuruiof 
lor. Se evidențiază in mod 
deosebit in întreținerea șt 
îngrijirea blocurilor, pre
cum și in acțiunile de mo
bilizare a cetățenilor la 
muncă voluntară, comitete
le de la imobilele nr. 1, 3, 
5, 20, 21, 24, 25, 26, și co
mitetele străzilor Brincuș, 

„B" etc. O contribuție 
de seamă la mobilizarea 
cetățenilor din blocurile 
șt străzile amintite au a- 
dus-o tovarășii Bartoc 
loan, Forțu Petru, Bog
dan Petru, Rejcb Elena, 
Lada Ludovic, Tripșa 
ștefan, Iorgovan Constan
tin și alții.

Dacă acestea au fost 
realizările pînă in prezent 
apoi trebuie să arătăm că 
pînă la sfirșitul anului, 
comitetul executiv al sfa

-------------------------------------- >♦♦♦■

Ofelăriilor noastre - 
... . de fier vechi

cantități sporite

Pentru a sprijini efortu
rile harî-icilor oțelari în
dreptate spre creșterea coru 
tinuă a producției de me
tal, tineretul din între
prinderile și instituțiile o- 
rașului nostru s-a angajat 
ca în cursul acestui an să 
colecteze o cantitate de 
peste 18.000 tone fier vechi. 
Odată ce și-au asumat o 
astfel de răspundere, cei 
mai mulți dintre tinerii 
hunedoreni au și trecut cu 
entuziasm Ia strîngerea 
metalelor feroase nefolo
sibile, reușind astfel 
trimită oțelarilor și 
predea I.G.M.-ului cur 
tăți însemnate de 
vechi. Bunăoară, 1 
din cele mai multe 

să 
să

fier 
tinerii 
: sec-

tul ui popular și-a propus 
să realizeze prin contribu
ția cetățenilor lucrări de 
înfrumusețare, de amena
jări in valoare de peste 
900.000 lei. In acest scop 
se vor presta 375.200 ore 
muncă voluntară, acțiune 
in care vor fi antrenați 
peste 80.000 cetățeni.

In planul său de acțiu
ne comitetul executiv a 
prevăzut de asemenea 
realizarea unor economii 
importante. Astfel J.G.O.li. 
va trebui să obțină pînă la 
sfirșitul anului economii 
in valoare de 500.000 lei: 
intreprinderea dc industrie 
locală Ilie Pintilie 200.000 
lei: O.C.L. Produse indus
triale 200.000 lei; O.C.L. 
Alimentara 29.000 lei: 
T.A.P.L. 18.000 lei, tar 
O.A.ll.L.F. 68.000 lei..

Fără îndoială că pentru 
realizarea acestor obiecti
ve va trebui depusă o 
muncă susținută. Comite
tul executiv este convins 
că prin ajutorul deputați- 
lor și cu sprijinul fiecărui 
cetățean cifrele prevăzute 
in planul de acțiune vot 
fi traduse in fapte

SIMERIA AVEL
Șeful secțiunii secretarial 

a sfatului popular 
orășenesc Hunedoara 

ții ale combinatului au 
strîns de la începutul anu
lui și pînă in prima de
cadă a lunii mai peste 
5.300 tone fier vechi, iar 
elevii de la grupul șco
lar siderurgic și din cele
lalte școli, aproape -400 
tone.

Făcînd însă o scurtă a- 
rializă a muncii ce se 
desfășoară pentru colecta
rea fierului vechi de către 
tineretul hunedorean, se 
constată că ea nu se bu
cură peste tot de aceeași 
atenție. Acest lucru se ob
servă mai ales acolo un
de organizațiile de bază 
U.T.M. nu au în centrul 
preocupărilor organizarea 
și inițierea mai multor ae-

Rezervele producției sînt
iți lupta pentru a da pa

triei cit mai mult oțel, 
colectivul de muncă al 
secției O.S.M. I a por
nit încă din primele zile 
ale anului la studierea 
posibilităților de desco
perire de noi rezerve in
terne ale producției și la 
aplicarea acestora.

Din rezervele interne 
folosite în sporirea pro
ducției de oțel în oursul 
anului I960 de un interes 
deosebit s-a bucurat fo- 
1< sirea metodei de supra
încărcare a cuptoarelor, 
care a dus la o mărire 
a greutății șarjelor cu a- 
proape 25 Ia sută. Apli
carea acestei metode a 
fost posibilă datorită uti
lării cuptoarelor cu 
jgheab bifurcat basculant 
care a dus la evacuarea 
unei șarje în două căl
dări de turnare, precum 
și datorită menținerii la 
profil normal ; 
cuptoarelor și i 
rii eforturilor i 
către colectivul 
din halele de 
pregătire, pentru ca aces
te hale să poată prelua 
sporul de producție.

a vetrelor 
intensifică, 
depuse de 
de muncă 

: turnare,

ti-țitini în cadrul cărora 
neretul să fie antrenat. 
Deși pînă la data amin
tită, tinerii din I.C.S.H. 
au strîns o cantitate de 
350 tone fier vechi, orga
nizațiile U.T.M. și comi
tetul U.T.M. din I.C.S.H. 
(secretar tovarășul Bog
dan Alexandru) nu pot să 
spună că au acordat oțe- 
larilor cine știe ce mare 
ajutor. Oare pe șantierele 
I.C.S.H.-ului și în alte lo
curi ale Hunedoarei nu e- 
xistă fier vechi ?

Intr-un ritm încetinit se 
desfășoară acțiunea de co
lectare a fi-rului vechi și 
în unele secții ale com

(Continuare in pag. IV-a)

peste 
aminti- 

oțel. 
neres- 

normal 
permis 

în

Rezultatul aplicării me
todei de supraîncărcare 
poate fi concretizat prin 
creșterea simțitoare a in
dicelui de uti.izare a cup
toarelor în primul tri
mestru al anului 1960 fa
ță de indicele de utiliza
re mediu al anului tre
cut, creștere care însem
nează elaborarea 
plan, în perioada 
tă. a 5.750 tone

In luna aprilie 
pectarea profilului 
al vetrelor nu a 
încărcături mari decît 
mică măsură și rezultatul 
a fost o creștere a indi
celui de utilizare cu nu
mai 7 la sută iață de in
dicele mediu al anului 
trecut. Analizînd defecțiu
nile produse în luna apri
lie în aplicarea acestei 
metode și luind măsuri 
imediate de înlăturare a 
lor, colectivul de muncă 
al secției a reușit ca în 
li na mai să obțină (pînă 
la zi) o creștere cu 10 
la sută a indicelui de u- 
rnizare rața oe 
mediu al anului

Dintre măsurile 
în urma analizei 
asupra activității 
tive din luna aprilie, este 
demnă de remarcat stră
duința de a se pune baze 
științifice practicei de în
treținere a vetrei, precum 

reorganizarea colectivu-

in*iceie 
trecut, 

luata 
făcuta 

produc-

Și

-----------------------------H...

In Editura Folitică au apărut:
K. Marx: Capitalul

Vol. I, cartea I Ediția a IV-a
870 pag. 27,50 lei

Problema problemelor — Dezarmarea

Lucrarea prezintă citito
rilor, într-o formă popu
lară, o sinteză a luptei 
duse de U.R.S.S. și, ală
turi de ea, de întregul la
găr socialist, per.tru dezar
marea generală și totală. 
Ea scoate în evidență po
sibilitățile, în condițiile ac- 

inepuizabile 
lui care se ocupă de în
treținerea cuptoarelor.

In cadrul colectivului 
de muncă al secției re
zultate deosebite a ob.i- 
nut echipa de oțelari de 
la cuptorul nr. 5 condusă 
de prim-topitorul Klusch 
Osvafd care a elaborat 
de la începutul anului și 
pînă în prezent 800 tone 
oțel peste plan, urmată de 
echipa condusă de prim- 
topitorul Mogonea Cons
tantin care a realizat în 
aceeași perioadă 636 tone 
oțel peste p'an.

Proiectul de Directi. e 
ale Congresului al IlI-lea 
al P.M.R. pentru planul 
de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960 — 
1965 și pentru programul 
economic de perspectivă, 
a însuflețit și mai m, it 
colectivul de muncă al sec
ției I-a O.S.M. care în 
cinstea celui de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. va pro
duce, așa 
angajat la 
mai, 3.500 
plan și va 
lei economii. La baza în
deplinirii acestui angaja
ment va sta perfecționa
rea metodei de supraîn
cărcare a cuptoarelor, pre
cum și reducerea consu
murilor specifice de mate
riale necesare elaborării 
oțelului.
ing. GRIGORE MIHAI 

O.S.M. I

după cum s-a 
începutul lunii 
tone oțel peste 
realiza 800.000

de Ion Mihăileanu 
trialului raport de forțe pe 
plan internațional, de a se 
ajunge la un acord în pri
vința dezarmării generale 
și totale, precum și cauze
le care impun că o necesi
tate vitală rezolvarea ur
gentă a acestei importan
te probleme.

40 pag. 50 bani

Principalul focar al 
muncii culturale de masă 
care se desfășoară cu in
tensitate crescindă in ora
șul nostru este clubul 
muncitoresc „Siderurgia 
tul". Aci sint concentra
te cele mat multe activi
tăți zilnice, sau cu carac
ter periodic, la care parti
cipă un număr mare de 
fruntași în muncă din 
combinatul hunedorean

Atragerea maselor de 
oameni ai muncii spre ac
tivitățile culturale, răspân
direa luminii științei și 
culturii a fost și rămine 
una din principalele preo
cupări ale politicii parti
dului. Pentru îndeplinirea 
sarcinilor de creștere con
tinuă a nivelului de Cul
tură al oamenilor muncii 
au fost repartizate însem
nate mijloace materiale, 
care să poată face posibi
lă desăvirșirea revoluției 
culturale in patria noastră

Centru industrial de im
portanță considerab ilă, Hu • 
nedoara reunește toate 
caracteristicile acestei e- 
poci glorioase a construi- 
fij ~Î9CiălisrhuluL Aci ș-au 

ridicat in anii puter i 
populare agregate siderur
gice de mari proporții, li
nele sint încă astăzi in 
faza de construcție, iar al
tele vor incepe in curind 
să prindă viață. Amploa
rea acestei dezvoltări ra
pide trebuia susținută prin, 
tr-un eșafodaj migălos de 
acțiuni și măsuri care să 
contribuie la satisfacerea 
nu numai a cerințelor ma
teriale ale siderurgiștilor, 
dar in același timp și a se
tei tor de a ști, de a cu
noaște, de a se cultiva

Nu trebuie să mergem 
prea departe in trecut pen
tru a găsi termen de com
parație hotărifori, fiind
că prefacerile s-au petre
cut viguroase, chiar sub 
ochii noștri șl adesea de 
la o 2l la alta. Acum cinci 
ani muncitorii combinatu
lui aveau la dispoziție o 
sală de spectacole cu 400 
de locuri, cu o scenă de 
abia cițiva metri patrați 
și un local de club vechi 
unde trebuiau să se desfă
șoare activitățile cele mai 
felurite, care se stlnțeneau 
una pe alta, fără posibili

Un club muncitoresc modern
tăți mari de progres. Co
rul și orchestra semi-simfo- 
niCS, echipa de dansuri, 
de teatru, biblioteca, jocu
rile distractive, conferin
țele tehnice, cercul de Io- 
to-amatori, cenaclul lite
rar. orchestra de balalaici, 
schimburile de experiență, 
in fine toate formele mun
cii Culturale de masă erau 
aglomerate intr-un spațiu 
restrins și impropriu. Si
derurgicii ciștigaseră prin 
munca lor eroică dreptul 
la un edificiu cultural co
respunzător avinlului con
tinuu al activi, Aților culta- 
rale și artistice din uzină.

Și iată că s-a portul 
construirea noului club 
muncitoresc. Acesta a 'în
ceput să funcționeze anul 
trecut, In preajma zilei de 
7 Noiembrie. Este o clă
dire impunătoare căreia 
constructorii s-au străduit 
să-i asigure condiții cil 
mai bune pentru dezvol
tarea unei munci cultura
la la, un nivel superior., 

Cele aproape 40.000 volu
me ale bibliotecii clubului 
și-au luat locul in noile 
rafturi în sala mare și lu
minoasă. Sint mii de fișe 
de cititori in evidența a- 
cestei biblioteci și pe ele

Realizări în perioada 
dintre Congresele 

partidului

citim numele multor side- 
rurgiști destoinici: Tnfu 
losif de la laminorul de 
800 mm., prim-topitorul 
Mihai Tirpcscu, unul din
tre' fruntașii în producție 
ai noii oțelării Martin, 
Rimneamțu Gheorghe din 
aceeași secție, — iar pe fi
șele lor cit și pe ale celor
lalți mulți prieteni ai clu
bului sint trecute opere li
terare din literatura cla
sică și modernă, lucrări- 
politice, tehnice și științi
fice. Biblioteca — cea mai 
bine înzestrată din între
gul oraș — e un factor de 
primă importanță in an

samblul operei de cultura
lizare a oamenilor muncii 
hunedoreni.

O altă formă de activi
tate care se desfășoară de 
asemenea la clubul nou 
din O.M. este universitatea 
muncitorească. Punerea 
bazelor acesteia și dezvol
tarea primului său nucleu 
— a inceput sub formă 
experimentală la oțelăria 
veche, — sint grăitoare 
pentru modul organizat, 
metodic, cum se dezvoltă 
munca de culturalizare a 
siderurgiștilor și dorința 
acestora de a se instrui 
cit mai temeinic. Muncito
rii și tehnicienii din trei 
secții întregi participă la 
cursurile universității aces
teia, inginerilor reiienindu- 
le rolul de îndrumători. 
Furnaliștii din secția fur
nalelor noi, Iaminatorii de 
la laminorul 800 mm. și 
oțelării din secția I-a vin 
de două ori pe săptămină 
și învață maiematicile, 
istoria, geografia, științele 

naturii. Sint aici tovarășii 
llea Iordan, Brinzei Dumi
tru, Ispas Iulian, Faramaliș 
Teodor, Opriș Avram, șefi 
de schimburi, de echipă, 
sau simpli laminatori, oțe
lari sau furnahști care își 
desăvirșesc necontenit pre
gătirea, învață, se instru
iesc.

Sala de spectacole a clu
bului siderurgiștilor din 
O.M. are o mie patru sute 
de locuri, fiind cea mai 
mare din oraș și printre 
cele mai încăpătoare din 
țară. In fiecare joi și vi
neri sint proiectate aici in
teresante filme documenta
re și de popularizare știin
țifică, vizionate de munci
tori. Pe scena clubului au 
avut loc mai multe spec
tacole artistice ale corului, 
orchestrei și brigăzilor ar
tistice de egitație din corn, 
binat șt curind —• după 
Citeva amenajări care sa 
impun — tot aici va pre
zenta spectacole teatrul de 
amatori al siderurgiștilor. 
Tinerii creatori de poezie 
și proză, muncitori și teh
nicieni din combinat sau 
elevi, începători în descit 

frarea meșteșugului creați
ei artistice, participă la șe
dințele săptăminale ale 
cercului literar ...ireea iu
tă, Victor Niiă, Gheorghe. 
Doici, Ion Drăgănescu șt 
alții au demonstrat posi
bilități frumoase șl un pro
gres evident. Dintre aceș
tia, o parte, cei mai talen- 
tați și mai stăruitori, se 
vor număra miine, poate, 
printre scriitorii noștri 
buni.

Clubul siderurgiștilor își 
perfecționează mereu mun
ca, se îmbogățește Cu alte și 
alte forme noi de activita
te : cine-foto-clubul amator, 
lectoratul pentru ingineri 
și tehnicieni etc. sint for
me necesare și interesante 
ale muncii Culturale. In 
Cadrul acestora sint atrași 
din ce in ce mai mulți oa
meni ai muncii și rezultate
le superioare pe care le în
scriu graficele de producție 
ale cbmoinaiuiui se aatoresc 
incontestabil și creșterii 
permanente a nivelului de 
cultură al siderurgiștilor 
noștri.
. / t - M. E.



Duminica SPORTIVA
Fotbal Corvinul a pierdut 

primul loc în clasament 
La Cluj: Rapid — Corvinul 1—1 (0—0)

1 numirea dintre echi
pele Rapid Cluj și Cor- 
vinul Hunedoara a fost 
așteptată cu mult interes, 
deoarece de rezultatul ei 
depindea lămurirea situa
ției din fruntea clasamen
tului. După un joc dispu
tat, in care hunedorenii 
au dominat mai mult, par
tida s-a terminat cu un 
rezultat de e'galltate 
(1—1) după ce prima re
priză scorul a fost alb.

In prima parte a întă
ririi se ratează ocazii de 
ambele părți și in special 
de către înaintașii hune- 
doreni. In minutul 5 An
ton trimite cu capul ba-, 
tonul in bară, iar cîteva 
minute mai tirziu tot el 
șutează puternic, dar por
tarul reține. La un atac 
al echipei noastre, Zapis 
șutează în bară. Și gazde
le au ocazii de a înscrie 
dar apărarea noastră res
pinge cu succes — Nacu,

salvind de pe linia por
ții.

La reluare Corvinul 
continuă să atace, dar cei 
care înscriu sînt clujenii, 
în min. 57. La numai 3 
minute Corvinul egalează 
prin Zapis, care transfor
mă o lovitură de la 11 m.

Corvinul a prezentat 
formația: Niculescu I — 
Niculescu II, Nacu, Coicitt 
— Balint, Molnar — Ga
vrila, Anton, Zapis, Tăta
ra, Oprea. In această for
mulă echipa s-a descurcat 
destul de bine, evidentiin- 
du-se Molnar (cel mai 
bun de pe teren), Nacu. 
Anton și Oprea.

Din discuțiile avute cu 
jucătorii, imediat după 
meci, echipa noastră tre
buia să cîștige pentru că 
a dominat mai mult, a 
avut mai multe ocazii de 
a inscrie.

Spuneam la începui că 
rezultatul acestei par
tide hotăra, pentru mo

ment soarta primului loc. 
In cazul unei victorii a 
băirnărenilor la Sibiu — 
ceea ce s-a și intîmplat și 
al itnui rezultat de egali
tate al Corvinului, aceștia 
pierdeau primul loc. Prin 
urmare, că după ce Cor
vinul a condus mai toi 
timpul campionatului, a 
trebuit să cedeze șefia cla
samentului principalei ad
versare, echipa C.S.M. Ba
ia. Mare...

Iată dar ce prețios a. 
fost punctul pe care hu
nedorenii l-au pierdut pe 
teren propriu în fața echi
pei Tractorul, fără a a- 
minti și de cel cu Indus
tria Sîrmei. Acele două 
puncte le asigurau, fără 
alte emoții, primul loc.

Să sperăm că jucătorii 
echipei Corvinul vor reu
și ca in viitoarele partide 
să treacă din nou la șefia 
clasamentului: Mai ales ca 
duminica viitoare ei joacă 
pe teren propriu.

Lupte

~ Corvinul
învins la Craiova

(prin telefon)
In cadrul pregătirilor pe 

care le fac în vederea jo
curilor oficiale, echipa de 
lupte c/asice Corvinul Hu
nedoara a susținut ieri o 
nouă întîlnire amicală. 
Sportivii noștri s-au de
plasat la Graiova unde au 
întîlnit echipa de lupte 
clasice a 0. S. Craiova.

Multe din partide au 
fost interesante. Au cîști
gat gazdele cu scorul de 
13—7. Punctele echipei 
noastre au fost obținute 
de Petrișan Florea, Adam 
Ioan și Perișanu Dumitru, 
Hobicianu Cornet a obți
nut un rezultat egal. Cu 
siguranță că echipa Corvi
nul ar fi obținut un re
zultat mai bun dacă spor
tivii ar fi avut condiții 
mai bune de antrenament.

CATEGORIA B
Seria l-a Seria a ll-a

In campionatul regional

Pe stadionul nou s-a 
disputat ieri partida de 
fotbal dintre echipa Șan
tierul LC.S.H. și liderul 
campionatului ' regional, 
seria l-a, Minerul Ani
noasa. locul a fost de 
slab nivel tehnic, echipele 
jucind fără interes, fapt 
ce a dus la un joc con
fuz. Puținii spectatori ce
rn ți să urmărească jocul 
echipei din Aninoasa au 
plecat nemulțumiți de pe 
stadion. Oaspeții au ju
cat încâlcit, fără orizont. 
Acțiunile lor sporadice 
n-au constituit un pericol, 
pentru apărarea adversă.

lucătorii hunedorent au 
cîștigat pentru că au- tras 
mai mult pe poartă. ' Ei' 
au greșit însă că s-au 
complăcut îd jocul confuz 
al echipei din Aninoasa. 
Nu este mai puțin adevă
rat că hunedorenii n-au 
prezentat cea mai bună

--------------

Șantierul I. C. S. H. 
a întrecut liderul

formație. Din linia de a- 
tac numai Peronescu șl 
in parte Bodreanu au co
respuns. Lapșansctu a 
jucat slab, iar Sălceanit, 
în afară de faptul că a în
scris unicul gol al par
tidei, n-a justificat cu ni
mic locul său în echipă.

Formația prezentată de 
Șantierul LC.S.H. a fost 
următoarea: Coșereanu

■— Barta, Cismaș, Drosus 
— Dăscăliță, Popa — Con
stantin, Bodreanu, Pero
nescu, Lapsanschi, sat- 
ccanu.

-------------------------------------- -------------- -------------------------------------

Pe scurt
0 La Budapesta, în joc 

amical, reprezentativa de 
fotbal a R.P. Ungare a 
întrecut ieri formația An
gliei cu 2—0.

0 In cadrul Cupei Eu
ropei inter-țări s-a mai 
disputat ieri o partidă. în
vinși în prima întîlnire 
Ia Lisabona cu 2—1 de 
echipa Portugaliei, fotba
liștii iugoslavi s-au revan-

șat la Belgrad la un scor 
categoric (5—1) care le-a 
asigurat calificarea în 'se
mifinalele competiției.

0 Alt joc amical pentru 
reprezentativele naționale 
dc fotbal: la Sofia, R. P. 
Bulgaria — Belgia 3—1.

0 In turneul de polo 
de la Milan: R. P. Ro- 
mînă — Olanda 3—2.

| Atletism

Rezultate bune
Atleții clubului sportiv 

Corvinul au obținut rezul
tate bune în competiția 
dotată cu „Gupa primăve
rii", organizată de Federa
ția Romînă dc Atletism, 
întrecerile au avut loc pe 
stadionul Republicii din 
Capitală. La acest con
curs au participat repre
zentanți a 32 de cluburi 
din țară. Sportivii clubului 
Corvinul au ocupat locul 
11, ceea ce constituie o 
performanță excelentă.

Rezultatele obținute sînt 
următoarele : 100 m. Dinu 
Drăgan, 11,1 (același timp 
cu învingătorul) ; 100 m. 
plat fete, Inge Knobloch 
locul 2 cu timpul de 12,7 
sec. iar la 200 m. plat lo
cul doi cu timpul de 27,7 
sec. La 400 m. Ferentz Io- 
sif s-a clasat pe locul 
4 cu timpul de 51,2, La 
ciocan, Daniel Grafeiștein 
a ocupat locul 3 cu o a- 
runcare de 49,60 m. Lun
gime băieți: Dinu Dră
gan locul 6, cu o perfor
manță de 6,62. m.

—■— -------------------------- »♦♦♦♦♦<---------------------------------
Am dominat mai mult, am avut ocazii numeroase, dar ...

R. P. R. — R. Cehoslovacă 0—2 (0—2)
Ieri s-a desfășurat la 

București, pe,stadionul 23 
August, întîlnirea interna
țională între reprezentati
vele de fottal ale R. P. 
Romîne și R. Cehoslovace 
ccntînd pentru sferturile 
de finală ale „Gupei Eu
ropei" inter-țări. Cele 
două formații eliminaseră 
pînă în această fază a 
competiției echipele Turci
ei și respectiv, Irlandei 
și Danemarcei.

In partida de ieri, Ia 
care au asistat aproape 
100.000 spectatori, fotba
liștii noștri au desfășu-. 
rat un joc destul de bun,.

superior comportării : lor 
din ultima întîlnire inter
națională la care au par
ticipat (cu R. P. Bulga
ria la Sofia). înaintașii 
romîni au realizat faze de 
atac rapide și. spectacu
loase, dar ca de atîtea. ori 
șuturile lor puternice au 
ocolit poarta, sau au lost 
blocate de Stacho, porta
rul oaspeților. Rînd pe 
rînd Tătaru (la .o.lovitu-: 
ră liberă de la 16 m.),
Mateianu (singur cu por
tarul), Racsi, din nou Tă
taru și Mateianu, apoi. Ef- 
timie, au ratat ocazii.cla
re.

In prima, repriză, cu 
toate că ani dominat a;- 
proape tot timpul, două 
contra-atacuri ale înain
tașilor cehoslovaci și două 
ezitări ale apărării noas
tre s-au încheiat cu go
luri (în min. ;7 și 45). 
.Repriza a doua a debu
tat cu atacuri susținute 
ale reprezentativei romîne 
care a dominat în conti
nuare pînă. în min. 70. A- 
poi jocul se echilibrează, 
e rindul oaspeților să ai
bă superioritatea teritori
ală, dar scorul nu mai 
poate fi modificat. In par

tida retur care se va des
fășura duminica . viitoare 
la Praga, fotbaliștii noș
tri au o misiune foarte 
dificilă, handicapul de do
uă goluri fiind extrem de 
greu de refăcut.

Au jucat formațiile :
R. Cehoslovacă: Sta

cho — Bomba, Popluhar, 
Novak — Bubernik, Maso- 
pust — Pavlovici, Voyta, 
Kvasnak, Butnik, Dolin- 
ski.

R. P. Romînă : Mîndru 
— Popa, Apolzan, Soare 
—■ Jenei, Nunweiler — 
Hașoti, Racsi, Mateianu,. 
Eftimie, Tătaru.

Dinamo Galați — Știința București
4-1; Gloria Bistrița — G.S.M.S. Iași 
0-0; Prahova Ploiești — Rulmentul 
Bîrlad 6-0; Dinamo Suceava — Uni
rea Focșani 3-1; Unirea lași — G.S.M. 

Rădăuți 3-1; Victoria Buzău — S.N.M. 
Constanța 2-0; Foresta Fălticeni —
G.F.R. Pașcani 1- 0.

1. G.S.M.S. Iași 21 16 3 2 64:18 35
2. Dinamo Gl. 21 15 2 4 50:25 32
3. Știința Buc. 21 9 5 7 43:24 23
4. Dinamo Suc. 21 8 7 6 32:30 23
5. Prahova PI. 21 7 8 6 40:31 22
6. Unirea Iași 21 8 5 8 26:25 21
7. Foresta Fălt. 21 7 6 8 25:38 20
8. Rulment. Bd. 21 9 2 10 21:38 20
9. S.N.M. C-ța. 21 6 7 8 25:30 19

10. Gloria Bistr. 21 6 6 9 25:27 13
11. Victoria Bz. 21 5 6 10 25:33 16
12. G.F.R. Pașc. 21 6 5 10 20:31 16
13. Unirea Focș. 21 3 10 8 23:40 16
14. G.S.M. Răd. 21 5 3 13 22:50 13

Garpați Sinaia — Dinamo Obor l-l; 
Drubeta T. Severin — Știința Craiova 
2-0; G.F.R. Tmș. — Poiana Cîmpina 
4-0; Metalul Tîrg. — Metalul Oțelul 
Roșu 5-1; C.S.M. Reșița — Dinamo 
Pitești 0-1; Metalul Titani — Flacăra 
Moreni 2-1; G.S. Craiova — Știința 
Timișoara 0-0

1. Știința Tmș. 21 13 4 4 41:17 30
2. Dinamo Obor 21 12 3 6 36:27 27

-3. Dinamo Pit 21 10 4 7 32:32 24
4. C.F.R. Tim. 21 9 5 7 35:21 23
5. Flac. Moreni 21 11 1 9 36:34 23
6. Poiana Gîmp. 21 9 5 7 25:25 28
7. Știința Crv. 21 9 3 9 27:25 21
8. Metalul Tîrg. 21 9 2 10 39:36 20
9. Met. Titani 21 9 1 14 27:32 19

10. Drubeta Tr. S. 2f 7 5 9 29:55 19
11. C.S. Craiova 21 6 6 9 22:37 18
12. C.S.M. Reșița 21 7 3 11 37:36 17
13. Metalul O.R. 21 6 4 11 29:45 17
14. Carpați Sinaia 21 5 4 12 25:38 14

Etapa viitoare
G.F.R. Pașcani — Gloria Bistrița: 

Prahova Ploiești — Unirea Focșani: 
S.N.M. Constanța — Unirea Iași; Rul
mentul Bîrlad — Foresta Fălticeni; 
Dinamo Galați — Victoria Buzău: 
Știința București — C.S.M. Rădăuți: 
G.S.M.S. Iași — Dinamo Suceava.

Seria a IH-a
TracFrul Orașul Stalin — Industria 

Sîrmei Cîmpia Turzii 1-1; G.S. Tîrgu 
Mureș — Gaz Metan Mediaș 0-1; 
G.F.R. Arad — G.F.R, Cluj (nu ni s-a 
transmis rezultatul); A.S.A. Sibiu — 
G.S.M. Baia Mare 0-2; Rapid Cluj — 
Corvinul Hunedoara 1-1; Recolta Că
rei — G.S. Oradea 0-0; Chimia Făgă
raș - A.M.E.F.A. 2-0.

1. C.S.M. B.M. 21 12 6 3 47:19 30
2. Corvinul 11 8 2 42:17 30
3. G.S. Oradea 21 10 5 6 33:25 25
4. Ind. Sîrmei 21 7 9 5 35:28 23
5. A.S.A. Sibiu 21 5 11 5 31:25 21
6. Recolta Cărei 2T 7 7 7 29:33 21
7. C.FR. Cluj 20 9 2 9 28:24 20
8. A.M.E.F.A. 21 8 4 9 19:25 20
9. Gaz Metan 21 6 8 7 23:31 20

10. Rapid Cluj 21 6 7 8 23:31 19
11. Tractorul 21 5 8 8 23:23 18
12. G.S. Tg. M. 21 7 3 11 18:37 17
13. Chimia Făg. 21 7 2 12 27:43 16
14. G.F.R. Arad 20 4 4 12 16:31 12

Etapa viitoare:
G.S. Oradea — G.F.R. Arad; Chi

mia Făgăraș — Tractorul Or. Stalin; 
A.M.E.F.A. — G.S. Tîrgu Mureș; Cor
vinul Hunedoara — Gaz Metan Me
diaș; G.F.R. Cluj — G.S.M. Baia Ma
re: Industria Sîrmei Cîmpia Turzii — 
A.S.A. Sibiu; Recolta Oarei — Rapid 
Gluj.

Etapa viitoare:
G.F.R. Timișoara — Flacăra More

ni; C.S. Craiova — Metalul Tit' 
G.S.M. Reșița — Drubeta Tr. Seve. . 
Poiana Cîmpina — Știința Craiova; 
Metalul Oțelul Roșu — Știința Timi
șoara; Dinamo Obor — Metalul Tîr- 
goviște; Dinamo Pitești — Carpați Si 
naia.

| Volei Voleibaliștii 
s-au comportat bine

In orașul Petru Groza regiunea O- 
radea, s-a desfășurat un concurs de 
volei la care au participat echipele Di
namo din localitate, Corvinul Hunedoa
ra, G.S. M. Baia Mare și I.G.A. Ora
dea. întrecerile au fost foarte dispu
tate, jocurile fiind de bun nivel tehnic.

Reprezentativa clubului Corvinul a 
avut o comportare bună, reușind să 
se claseze pe locul doi, Ia egalH— 
de puncte cu prima clasată. Cupa a 
fost cîștigată de voleibaliștii echipei 
Dinamo, datorită setaverajului. De re
marcat că echipa cîștigătoare a pier
dut în fața echipei din Baia Mare, 
pe care Corvinul la rîndul său a în
vins-o cu scorul de 3—0.

Rezultatele obținute de echipa noas
tră sînt următoarele; Corvinul I.C.A.
3—2; Corvinul — G.S.M. Baia Mare 

3—0; Corvinul — Dinamo 0—3. Cor
vinul Hunedoara a folosit următorul 
lot: Pănoiu, Stoianov, Iacob, Rogo- 
zan, Bartoș, Herban, Severineanu, Ig
nat, Perja, Mantea, Maniat. S-au re

marcat Pănoiu, Stoianov, Rogozăn și 
Severineanu.

Ofelăriilor noastre — 
cantități sporite de fier vechi
(Urmare din pag. 111-a)

binatului și instituții . ale 
orașului. Cu toate că au 
posibilități, tinerii din sec
ția mecanică și cei de la 
direcția tehnică , a combi
natului nu și-au îndepli
nit nici cel puțin anga
jamentele pe care și le- 
au luat pentru primul tri
mestru al anului în curs. 
Cît despre aportul tine
rilor din secția * forjă, 
șpan, pompieri și direcția 
administrativă nu se poate 
vorbi. In cele patru luni 
și ceva care au trecut pî
nă acum, tineretul din or

ganizațiile. de bază U.T.M 
din secțiile amintite n-au 
colectat nici un singur kg 
de fier vechi.

In cinstea celui de-al 
III-tea Congres al partidu
lui, colectivele de oțelari 
și-au luat noi și impor-, 
.tante angajamente. Pentru 
ca ele să-și poată respec
ta cuvîntul dat este nece-. 
sar ca organizațiile U.T.M. 
să întreprindă mai multe 
acțiuni de colectare a fie
rului vechi și să- mobili
zeze întreaga masă de ti
neret. Sarcini de mare 
răspundere revin îndeosebi

acelor organizații unde pî
nă acum nu s-a reușit să 
se adune fier vechi. Ace
lor organizații care sînt 
complet dezinteresate față 
de problema colectării fie
rului vechi, comitetul 
U.T.M. din combinatul si
derurgic are datoria să le 
dea un sprijin mai con
cret, iar acolo unde situa
ția cere să ia măsurile su- 
venite. Același lucru tre
buie să-1 facă în cel mai 
scurt timp și comitetui 
U.T.M. din I.C.S.H. pre
cum și comitetul orășenesc 
U.T.M. care este direcl 
răspunzător de nerea fza- 
rea la timp a angajamentu
lui luat de tinerii hunedo- 
reni privind colectarea fie
rului vechi.

Redacția și administrația: Piața Libertății tir, 11 etaj. — Telefon 2669. Tiparul Intrepr. JLIB PINTILIEȚ — Hunedoara

C.FR

