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Pe drumul LUMINOS 
deschis de PARTID

Jn aceste zile atenția 
întregului nostru popor 
muncitor este îndreptată 
sprt București, unde se 
desfășoară lucrările ce
hii de-al III -lea Congres 
al partidului nostru. Con - 
greșul constituie un eve
niment de importanță 
deosebită . în’ viața parti
dului și a Întregii țări.

In prima zi a Congre
sului, tovarășul Gheor- 
glie Gheorghiu-Dej a pre
zentat raportul C.C. al 
P.M.R. cu privire la ac
tivitatea partidului în pe
rioada dinire Congresul al
II- lea și Congresul al
III- lea al partidului cu 
privire la pianul de dez
voltare a economiei națio
nale pe anii 1960—1965 
și la schița planului eco
nomic de perspectivă tie 
15 ani.,

Făcînd bilanțul (însu- 
flețitor al realizărilor din
tre cele două Congrese, 
raportul a subliniat suc
cesele obținute de popo
rul nostru sub conduce
rea partidului, în construi
rea socialismului. In a- 
cest interval de timp, 
sarcinile trasate de Con
gresului al II-lea al par-

tidului nostru pentru dez
voltarea economiei națio
nale, au fost înfăptuite 
succes.

Muncitorii, tehnicienii 
inginerii din industrie 
muncit cu entuziasm 
elan pentru realizarea 
sarcinilor trasate de par
tid, îndeplinind planul de 
producție în patru ani în 
loc de cinci, la o serie 
de produse principale cum 
aînt: laminate 
motoare electrice, 
formatori, tractoare, 
grășăminte chimice, 
bilă, etc. In această 
rioadă s-au realizat 
un an mai devreme 
cinile industriei construc
toare de mașini, a cărei 
producție este în 1960 de 
peste două ori mai mare 
decît in anul 1955 și de 
zece ori mai mare decît 
în 1938.

Succese deosebit de im
portante s-au obținut pe 
tărîmul producției de e- 
nergie electrică. Astfel, 
planul de zece ani de e- 
lectrificare a țării, apro
bat de plenara C.C. al

Proletari . dirt
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Deschiderea Congresului al IlI-lea
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN
Luni 20 Iunie, la ora 

9, în sala congreselor 
din Palatul Republicii 
s-a deschis cel de-al 1 ll- 
lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

La Congres iau parte 
delegații aleși le org-mî- 
zațiile de partid din în
treaga țară.

In sală se află de a- 
semenea, ca invitați, 
fruntași în muncă din 
industrie și agricultură 
activiști de partid și de 
stat, oameni de știința 
ș! cultură, ziariști romîni 
și străini.

7

La lucrările Congresti- 
i participă, în calitate 

invitați, reprezentanți 
partidelor comuniste 
muncitorești frățești 

din 46 de țăn.
Delegații intîmpinl cu 

aplauze prelungite pe to
varășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Chivu 
Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borifă, 
Nicolae Ceaușescu, Ale
xandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Co- 
liu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Ion Gheorghe Mau
rer, Janos Fazekas, la in
trarea for în sală.

Delegații Iti Congres 
salută eu aplauze puter
nice delegațiile partidelor 
comuniste și muncitorești 
frățești.

In sală răsurtă chemă
rile : Trăiască Partidul 
Muncitoresc Roniîn 
frunte cu Comitetul 
Central 1 Trăiască cel 
al lli-lea 
Partidului 
Romîn I Trăiască puter
nicul lagăr al țărilor so
cialiste, in frunte cu U- 
niunea Sovietică! Tră
iască unitatea șl coeziu
nea partidelor comuniste 
și muncitorești I

Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej rostește 
cuvîntul de deschidere a 
congresului i

lui 
de 
ai 
și

Stoica,

in 
său 
de
alCongres

.Muncitoresc

încă înainte cu îtfeva zile de începerea lucrărilor celui dc-al IlI-lea 
Congres at partidului., J'urnalișttl au raportat Că ți au îndeplinit angijir 

-.metilul lut tn .ctnsțpa atestat eveniment.
Iii foto: maistru? Crifan Vastle, primul dindreapta) alături de Leut- 

fchall fț. fi Solea T. de la furnalul B.

Tovarăși și tovarășe.
Din Însărcinarea Co

mitetului Cemral al Par
tidului Muncitoresc Ro- 
mîn declar deschise iu- 
crărle celui de-al IlI-lea 
Congres al partidului și 
salut călduros pe delega
ții la Congres

In mijlocul nostru se 
află delegații ale parti
delor comuniste și mun
citorești dirt 46 de țâri, 
ingăduiți-mi sâ salut în 
numele Congresului pe 
scumpii noștri oaspeți. 
(Aplauze puternice, ura
le).

Salutăm din toată ini
ma delegația gloriosului 
Partid Comunist al Uniu
nii Sovietice, în frunte 
cu tovarășul Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov, prim- 
secretar al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovie
tice, președintele Consi
liului de Mlnjțtri al U- 
niunii Republicilor Sovla-

tice Socialiste. (Aplauze 
puternice, urale).

Salutăm cu călduri:
Delegația Partidului 

Muncii din Albania, în 
frunte cu tovarășul Hysni 
Kapo, membru al Birou
lui Politic și secretar al 
Comitetului Central ; (A- 
plauze).

Delegația Partidului 
Comunist Bulgar, în 
frunte cu tovarășul To
dor 
tar 
trai 
nist (Aplauze). 

Partidului 
Cehoslova
cii tovară- 

Novotny, 
al Comite- 
al Partidu- 
din Cehos-

Pățim într-o eta
pă nouă de dez
voltare, care de
schide poporului 
nostru perspectiva 
luminoasă a victo
riei depline a so
cialismului și tre
cerii treptate la 
comunism, cauză 
pentru care au lu
ptat ți s-au jertfit 
cei mai buni fii ai 
clasei muncitoare 
și ai întregului po
por romîn.

Din raportul C.C. 
al P.M.R, prezentat 
ue tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej,

Partidului Co- 
Algeria ; (A-

Partidului

Jivkov, prim-secre- 
al Comitetului Cen- 
al Partidului Comu- 
Btilgar;

Delegația 
Comunist din 
ciâ, in frunte 
șui Antonin 
prim-secretar 
tutui Central 
lui Comunist
lovacia, președintele Re
publicii Cehoslovace; (A- 
p! ti tize).

Delegația Partidului Co
munist Chinez, în frunte 
cu tovarășul Pin Cljen, 
membru al Biroului Poli
tic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Chinez, membru al Secre
tariatului Comitetului Cen
tral ; (Aplauze).

Delegația Partidului 
Muncii din Corcea, i i 
frunte cu tovarășul Kim 
Cian Man, vicepreședin
te al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din 
Coreea, membru al Pre
zidiului Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii 
din Coreea; (Aplauze),

Delegația
Socialist Unit din 
mania în frunte 
rășul Walter 
prim-secretar 
tului Central 
lui Socialist
Germania, prim vicepre
ședinte ăl Consiliului de 
Miniștri al Republicii De- 
mocrate Germane; (A-
plauze).

Delegația 
Popular 
Mongol, 
varășul 
membru 
liiic și 
mitetului
tidului Popular 
ționar Mongol; 
ze).

Delegația Palidului 
Muncitoresc Unit Polo
nez, în frunte eu tovară
șul Ed.vard Ochab, mem
bru al Biroului Politic și 
secretar al Comitetului 
Central al Partidului

Partidului 
Ger- 

cu tova- 
Ulbricht, 
Comite- 
Partidu- 

din

ai 
al 
Unit

în

al

Partidului 
Revoluționar 

frunte cu to- 
Dugursurun, 
Biroului Po-

secretar 
Central

al Co
al Par- 
Revolu- 
(A,plau-

Miincjiiorese Unit Polo
nez ; (Aplauze),

Delegația Partidului 
Muncitoresc Socialist Un
gar, în frunte cu tovară
șul Jănos Kâdăr, pritn- 
secretar al Comitetului 
Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Un
gar ; (Aplauze).

Delegația Partidului 
celor ce muncesc din 
Vietnam, în frunte cu to
varășul Le Duan, mem
bru al Biroului Politic și 
secretar al Comitetului 
Central âl Partidului celor 
Ce muncesc din Vietnam; 
(Aplauze).

Delegatul 
munist din 
plauze).

Delegația
Comunist din Argentina, 
In frunte cu 
Paulino Alberdi, membru 
al Comitetului Executiv
al Partidului Comunist
din Argentina; (Aplauze).

Dellegația Partidului 
Comunist din Austria în 
frunte cu tovarășul Frie
drich Hexmann, membru 
al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Par
tidului Comunist din A- 
ustria; (Aplauze).

Delegația Partidului 
Comunist din Belgia, în 
frunte cu tovarășul Geor
ges Glineur, membru al 
Biroului Politic al Comi
tetului Central al Par
tidului Comunist din Bel
gia, prim-secretar al Fe
derației de partid din 
Charleroi; (Aplauze).

Delegația Partidului 
Comunist din Mărea Bri- 
tanie, în frunte cu tova
rășul Peter Kerrigan, 
membru al Biroului Poli
tic al Partidului Comu
nist din Mărea Britani»; 
(Aplauze),

Delegația Partidului Co
munist din Chile, în 
frunte cu tovarășul Luis 
Corvalan, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist din Chile: 
ze).

Delegația 
Progresist al 
muncitor din 
frunte cu tovarășul Eze- 
chil Papaioanu, secretar 
general al Partidului 
Progresist al. poporului 
muncitor din 
plauze).

Delegația 
Comunist din 
în frunte cu 
Filiberto Barrero 
bru al Comitetului Exe-

tovarășul

(Aplati-

Partidului 
poporului 

Cipru, în

Cipru; (A-

Partidului 
Columbia 
tovarășul 

«iern

cutiv, secretar al Comite
tului Central ai Partidu
lui Comunist din Colum
bia; (Aplauze).

Delegatul Pariidului So
cialist Popular din Cuba, 
tovarășul Kalcines Ra
mon, membru supleant al 
Biroului Executiv al Co
mitetului Național al 
Partidului Socialist Popu
lar din Cuba; (Aplauze),

Delegația Partidului Co
munist din Danemarca, în 
frunte cu tovarășa Petra 
Peterssen, membru al Bi
roului Politic ai Co i ci
tului Central al Partidu
lui Comunist din Dane
marca ; (Ap'auze).

Delegația Partidului 
Muncii din Elveția, în 
frunte cu tovarășul Etie
nne Lentilion, membru 
al conducerii Partidului 
Muncii din Elveția: (A- 
plauze).

Delegația 
Comunist din 
în frunte cu 
Viile Pessl, secretar ge
neral al Partidului Co
munist din , Finlanda; 
(Aplauze).

Delegația Partidului 
Comunist Francez, In 
frunte cu tovarășul Leo 
Figueres, secretar al Co
mitetului Central al Par
tidului Comunist Fran
cez ; (Aplauze).

Delegația Partidului 
Comunist din Germania, 
în frunte cu tovarășul Al
fred Kubin, membru aj 
Biroului Politic al Comi
tetului Central al Parti- 
dului Comunist din Ger- 
mania; (Aplauze).

Delegația Partidului 
Comunist din Grecia, in 
frunte cu tovarășul Apos- 
tolos Grozos, președinte 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din 
Grecia; (Aplauze).

Delegația Partidului 
Comunist din India, în 
frunte cu tovarășul Bhu- 
pesh Gupta, secretar 
Consiliului Național 
Partidului Comunist* din 
India ; (Aplauze).

Delegația Partidului 
Comunist din Indonezia, 
în frunte cil tovarășul Djo- 
kosudjono, 
Secretariatului 
lui Central al 
Comunfst din 
(Aplauze).

Partidului 
Finlanda, 
tovarășul

al 
al

membru al 
Comitetu- 
Partidului 
Indonezia:

țContinuare In gag. B-a£
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AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN a
i n prima z i 

Congresului
(Urmare din pag.

Partidului 
Irak ; (A*

Partidulyi 
iran, in

al Pardati- 
din Iran ;

Partidului

Mikunis, secretar 
ai Comitetului 

al Partidului Go
din Izrael (Apia*

Secretariatu-
Central

Comunist

Partidu. ni
Liban, in

secretar
Ceiur^i

Comunist

De.egația Partidului 
Comunist Italian, in
frunte cu tovarășul Artu
ro Uolomoi, inemoru al 
conducerii Partidului Co
munist Italian; (Apiau,- 
ze).

Delegatul 
Cuinuuist din 
piauze).

Licegația
Popu.ar uin
frunte cu tovarășul Taba- 
ry Ensan, membru ai Bi
roului Politic al Comite
tului Centrai 
lui Popular 
(Aplauze).

ue.egaiia
Comunist din izrael; în 
frunte cu tovarășul Sa
muil 
general
Central 
munist 
tize).

Delegatul Partidului 
Comunist din Japonia, 
tovarășul Itaru Yonenara, 
membru al
lui Comitetului 
al Partidului 
din Japonia; (Aplauze).

Delegația 
Comunist din
frunte cu tovarășul Ha
ssan Kra?tem, membru al 
Biroului Politic, 
al Coniiietuiui 
al Partidului
din Liban ; (Aplauze).

Delegația Partidului 
Comunist din Luxemburg, 
în frunte cu tovarășul 
Dominique Urbany se
cretar general al parti
dului Comunist din Lu 
xemburg; (Aplauze),

Delegatul Partidului 
Comunist din Maroc, to
varășul Ah Vata, 
tar general al 
Comunist din 
(Aplauze).

Delegația 
Comunist din 
în frunte cu 
nenr, Hoff, membru 
Secretariatului 
lui Central al 
Comunist din 
(Aplauze).

Delegatul 
Comunist din

secre-
Partidului 

Maroc ;

Partidului 
Norvegia, 
tovarășul 

al
Comitetu- 
Partidului 
Norvegia ;

Partidului 
Olanda, to-

Partidului 
to- 

Bagdaș, 
al Par- 
din Si-

al 
ai 

din

președinte-
Comunist 

(Aplauze).
Partidului 

Turcia ; (A-

Partidului
Uruguay, 
tovarășul 

membru; al
ai 
al 

din

varășul Pieter Bakker, 
membru al Biroului Poli
tic al Comitetului Cea- 
trai al Partidului Comu. 
n st din Uiauda : (Ap.au- 
ze).

Delegatul
Comunist din Siria, 
varășul Haled 
secreiar generai 
tidului Comunist 
ria; (Aplauze).

Delegația Partidului 
Comunist din Spania, in 
frunte cu tovarășul En
rique Lister, membru al 
Comitetului Executiv 
Comitetului Central 
Partidului Comunist 
Spania ; (Aplauze).

Deiegatul -Partidului 
Comunist din Statele U- 
nite aie Americii, tovară
șa Elisabeth Fi>nn, vice
președinte al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist din Statele Unite 
ale Americii; (Aplauze).

Delegația Partidului 
Comunist din Suedia, i.t 
frunte cu tovarășul Hil
ding Hagberg, 
le Partidului 
din Suedia ;

Delegatul 
Comunist din 
piauze).

Delegația 
Comunist din 
în frunte cu 
Jose Massera,
Comitetului Executiv 
Comitetului Central 
Partidului Comunist 
Uruguay ; (Aplauze).

Delegatul Partidului 
Comunist din Venezuela, 
tovarășul Humberto Arri- 
et.i, membru supleant al 
Biroului Politic al Comi
tetului Central al Parn- 
dului Comunist crin Ve
nezuela ; (Aplauze).

Delegatul Partidului 
Comunist din Noua Zee- 
landă, tovarășul John 
Manson, membru al Co
mitetului Național al 
Partidului Comunist din 
Noua Zeelandă ; (Apla
uze).

Le aducem tuturor cal
de mulțumiri pentru că 
au răspuns invitației noa-

(A-

s-a

sire venind să ia parte 
.a .uc.arue Congresului 
al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn. 
piauze puternice).

Tovarăși,
In perioada care

scurs de la Congresul al 
II-lea am suferit o grta 
pierdere prin încetarea 
din viață a tovarășului 
Dr. Petru Groza, preșe
dintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, fiu 
ci euuicios al poporului 
nostru, luptător devotat 
peniru făurirea și întă
rirea regimului democrat- 
popular.

Ar» pierdut din rîndu- 
rile noastre pe tovarășul 
Grigore Preoteasa, mem
bru supleant al Biroului 
Politic, secretar al Comi
tetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
militant de seamă 
partidului nostru.

A încetat din 
varășul Teodor 
chescu, membru 
teiului Central 
dului, care a

al

memoria lor propu
să păstrăm un 
de reculegere.

mo*

în 
mi-

apoi
PREZI-

CONGRESULUI

viață to-
Iordă- 

al Cotni- 
al parii- 
adus o

contribuție de preț la în
făptuirea unității clasei 
muncitoare din țara noas* 
tră

In 
nem 
ment

(întreaga asistență 
picioare păstrează un 
nut de reculegere).

&
Delegații au ales 

în unanimitate 
DIUt.
compus din tovarășii : A- 
postol Gheorghe, Bodnă- 
raș Emil, Boghină Ana, 
Boriiă Petre, Ceaușescu 
Nicolae, Chivu Stoica, 
Col iu Dumitru, Csupor Lu
dovic, Dană iache Flprî- 
an, Drăghici Alexandru, 
Iazekaș Janos, Furdui 
Petru,, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Gheorghiu Du
mitru, Huditeanu Nicolae, 
Ionescu Manea, Isac 
Martin, Joja Atanase,

Pantelie 
Rădoi 

Leonte, 
Sălâjan 
Gheor-

la
a 

pe
Ia

Maurer Gheorghe Ion, 
Moghiroș Alexandru, Ne- 
cuia Gheorghe, 
Maria, Pas Ion, 
Gheorghe, Răutu 
Roșianu Mihai, 
Leontin, Stoica
ghe, Trobn Virgil, Vaida 
Vasile, Voitec Ștefan.

(n aplauzele puternice 
aie asistenței tovarășii 
aleși iau loc în Prezidiu. 
Alături de ei, la invita
ția prezidiului, ia loc 
tovarășul N. S. Hrușciov.

Congresul a ales apoi 
în unanimitate Comisia 
de validare, Secretariatul 
și Comisia de redactare.

Di.i COMISIA DE VA- 
UDARE fac parte tova
rășii : Bolojan Victor, 
Bugitici Simion, Crăciun 
Constanța,, Golea Petre, 
l.ascu Elena. Matei Ște
fan, Uglar Iosil. VerdeJ 
llie, Vîlcu Vasile.

Din SECRETARIAT fac 
parte tovar£|ii : Balalia 
Dumitru, Găzdoiu Stan, 
Gere Mihai, Petre Lupu, 
Patilineț Vasile.

Din COMISIA DE RE- 
DACTARE fac parte to
varășii : Marinescu Teo
dor, Marchian 
Nieuiusea-ivnzjl 
Roșu Gheorghe, 
Ștefan.

Congresul a 
în unanirditate
rea ordine de zi:

I. Raportul Comitetului 
Central a! Partidului 
Muncitoresc Romîn cu 
privire la activitatea par
tidului în perioada din
tre Congresul al II-lea și 
Congresul al III-lea al

Re-

tost 
de 

lucrărilor

partidului, cu privire 
planul de dezvoltare 
economiei naționale 
anii 1960—1965 și
schița pianului economic 
de perspectivă pe 15 ani.

2. Raportul Comicei 
Centrale de Revizie.

3. Alegerea Comitetului 
Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a 
Comisiei Cefitrale de 
vizir

De asemenea, a 
aprobat regulamentul 
desfășurare a 
Cc iigresultti.

La primul punct a! or- 
dinei de zi, tovarășul 
Chivu Stoica, care prezi
dează ședința, dă cuvîn- 
;ul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, peniru a 
prezenta raportul Comi
tetului Central. întreaga 
asistență în picioare a- 
clamă îndelung. In sală 
răsună urale. Se striga: 
Trăiască Partid,ul. 
citoresc Romîn, în 
cu Comitetul său 
trai 1 
III-lea 
dului 
mîn I

Raportul a fost 
niat în repetate rinduri 
de delegați și invitați 
prin aplauze puternice și 
ovații.

După 
portului. 
Congres
ovaționat îndelung.

Ședința s-a încheiat 
ora 15. Următoarea șe
dință a avut loc marți 
21 iunie ora 8,30.

Trăiască cel
Congres al 

Muncitoresc

Mim- 
frunte

Cen- 
de-al 

Parti-
Ro-

Nicolae,
ir <i. J4
Volcu

aprobat 
următoa-

subli-

încheierea
IXarticipanții 

în picioare

ra
ia 
au

---- -------------------...

Mare afluență de vizitatori 
sovieticăla expoziția

Duminică după-amiază 
s-a. deschis pentru public 
expoziția sovietică, orga
nizată in pavilionul din 
Parcul de cultură și o- 
dihnă „I. V. Stalin".

încă din primele două 
zile, expoziția sovietică 
s-a bucurat de un deose- 
im succes. Interesul oa-

la

ilus-inenilor muncit este 
trat de marea afluență de 
vizitatori, din zilele de 
duminică și luni, 'dornici 
să cunoască mai îndea
proape diferite aspecte 
din uriașele realizări ale 
Uniunii Sovietice.

(Agerpres).

20 iunie, ziua în care 
S-au deschis lucrările 
Congresului al III-lea al 
partidului nostru, a fost 
pentru furnaliștii secției 
a iniția ziua unui însem
nat succes care comple
tează pe cele anterioare 
în întrecerea socialista 
pentru o producție eres- 
cindă de fontă.

Pentru ziua de 20 iu
nie, cei mai harnici și 
entuziaști jurnaliști, 
fost muncitorii care 
crează la furnalul nr 4. 
Topitorii conduși de co
munistul Ion Chiroșca, 
un tînăr plin de voință 
și tndirjire, călit în mun
ca grea dar frumoasă de 
jurnalist, sini și de data 
aceasta in fruntea între
cerii, In prima zi a Con
gresului, ei au produs 
peste prevederile plariu- 
lut 71,3 tone fontă, iar 
cei conduși de prim-topi- 
torul Ion Iacob, 27,9 tone.

Furnaliștii au cinstit 
ziua d schiderii lucrări 
lor Congresului cu cele 
mai frumoase realizări 
in întrecere, obținînd cel 
mai mare virf de produc
ție din această lună in 
semn de recunoștință și 
atașament față de parti
dul nostru. împreună cu

acest succes, jurnaliștii 
secției a intiiaau produs, 
in perioada 1 mai — 2v 
iunie peste 4000 tone in 
cinstea Congresului parti
dului iar de la începutul 
anului, 11.788 tone peștii 
plan.

Ei și-au întregit succe
sul zilei de 20 iunie și 
prin mărirea fondului de, 
economii realizate la pre
țul de cost. Calculele o- 
perative scot tn euiden-au

lu- ță că în ziua deschiderii 
Congresului furnaliștii au* 
produs fiecare toni de 
fontă mai ieftină cu 
56,13 lei. De la începutul 
lunii iunpe economiile 
realizate la prețul de. 
cost operativ, prin folosi
rea economică a energiei 
electrice, a apei indus
triale și combustibilului, 
reprezintă 32,71 lei pc 
tona de fontă.

Acestea sini 
cîteva aspecte din 
sele pe care le-au 
dit jurnaliștii in intîmpi- 
narea C.ongrsului parti
dului. In zilele următoa
re, ei și-au propus să 
le întreacă. E un opti
mism justificat care-i 
caracterizează in munca 
lor plină de elan

I. G.

numai 1 
succe- \ 
dobîn-)

SCURT BILANȚ
In primele două zile care au avut loc de Ia 

deschiderea lucrărilor Co ngresuîui partidului, si- 
derurgiștii hunedoreni au produs pesta sarcinile 
de plan .

cocs metalurgic 
fontă

Vești din suburbia Răcăștie*
In suburt ia Răcăștie, 

în zilele de 18-19 iunie 
a.c. s-a întreprins o fruc
tuoasă acțiune în întîm- 
pinarea celui de-al III- 
lea Congres al partidu
lui. Deputății din subur
bie și Consiliul de con
ducere al Q.A.C., a mo
bilizat un mare număr 
de cetățeni care au pa
vat peste 250 metri lini
ari din drumul principal

Fapte din întrecere
harnici, au căutat și au 
găsit în întrecere lucruri 
noi, valoroase, și 
aplicat ; zilnic în 
cere s-au petrecut fapte
încununate de succese 
uneori s-au ivit și greu-

le-au 
între-

un tînăr 
calificat și 
Hunedoara

Acțtm 
aici

cuprins un 
crescînd 

muncii și 
fost din

In săptămînile ce au 
precedat ziua de 20 iunie 
— data începerii lucrări
lor celui de-al III-lea 
Congres al partidului — 
întrecerea pentru dobîn- 
direa de succese cît mai 
de seamă în cinstea a- 
cestui important eveni
ment din viața poporu
lui nostru, a 
număr mereu 
de oameni ai 
rezultatele au
cele mai tune.

La 18 iunie 1960 co
lectivul grupului 4 con
st! ucții civile din I.C.S.H. 
au raportat partidului 
despre o nouă realizare 
a lor : darea în folosință 
pînă la această dată a 
unui număr de 462 apar
tamente față de 366 cîi 
era planificat pînă la 1 
iulie a.c. Zilnic construc
torii, oameni pricepuți și

tăți peste care au trecut 
avîntîndu-se în muncă și 
luînd-o înaintea vremii.

Instalatorii
Pentru cei din briga

da lui Auner Martin, 
consfătuirile de producție 
la fiecare două zile au 
devenit o. necesitate. 
Consfătuirile acestea 
sfat rigide, „oficiale", 
mai mult uri fel de 
cuții tovărășești în 
se ajută reciproc, 
cu toți 11 oameni.

nu 
ci 

dis- 
care 
Sînt 
Au-

de 
lu
de
6
î‘ 

s-a

ncr Martin 
26 ani s-a 
crează în 
10 ani.
ani și-a adus 
pe fratele lui care 
calificat tot în meseria 
de instalator și acum cei 
doi frați lucrează împre
ună. Responsabilul 
găzii esie candidat 
partid ca și 
vic.or care este 
printre oamenii 
ai brigăzii, iar 
sfat utemiști.

Intr-o asemenea 
fătuire au ajuns 1 
cluzia

bri- 
de 

Țîrvulea 
socotit 

de bază 
ceilalți

al comunei. In această 
acțiune s-au evidențiat 
comuniștii: Bertalam Io
sif, Toma Beny, Opri? 
Iosif, Bolajy Alexe, O- 
lah Beny, Beetles Andrei, 
Deasemeni s-au eviden
țiat cetățenii: Farcas 
Abel, Botez Ioan, Chili
an loan, Roșu G., Gos- 
tan Petru, Lungu Petru 

Tot în zilele de 18—19 
iunie, cetățenii 'șfuburbi 

ei, au transportat, cu a- 
telajele propiii peste 50 
căruțe de pietriș din ca
rieră pentru pavaj. S-au 
evidențiat în această 
muncă colectiviștii : Ia* 
cob Ladislau ((Hoașcă), 
Farcas Alexe (Murgu), 
Varody Iosif, Iacob Beni, 
Iacob Ladislau și alții.

Consiliul de conducere 
al G,A.C.-ului raportează 
partidului că întreținerea 
culturilor se află într-un 
stadiu înaintat. Prașila
I- a la porumb a fost e- 
fectuată în întregime, 
membrii G.A.G. aplică a
II- a prașilă din care s-a 
executat 30% pînă acum. 
Cartofii au fost prășiți 
de două ori și acum se 
aplică a treia prășilă.

Membrii G.A.G. din su
burbia Răcăștie, privesc 
cu mare încredere lucră
rile Congresului al III- 
lea al paitidului și vor 
munci cu dragoste pen
tru traducerea în fapt a 
hotărîrllor ce vor fi luate.

IACOB IOSIF 
președintele G.A.C. — 

Rleiștie

au terminat lucrul cu 
două zile iar la blocul
101 cu trei zile mai de
vreme. S-a întîmplat ca 
cel ce lucrau la blocul
102 să rămînă în urmă. 
Atunci Pettaș Petru cu 
cei din brigada lui au 
hotărî! să-și ajute tova
rășii. Drept rezultat blo
cul a fost predat cu 2 
zile înaintea datei prevă
zute.

In cinstea celui Je-al 
III-lea Congres al Par
tidului Muncitoresc Romîn 
ei au realizat în primele 10 
zile ale acestei luni un in
dice de 1,18 la sută, iar 
în cea de a doua deca
dă l-au mărit la 1,21 la 
sută.

In aceste zile cons
tructorii grupului 4 mun
cesc avîntat pentru a 
da în folosință oamenilor 
muncii hunedoreni, alte 
noi apartamente luminoa
se și confortabile,

de 
de 
le-

astfel să termine lucrări
le de instalai*! Ia un 
bloc în cinci zile în Ioc 
de șase cît era prevăzut.

In cinstea Congresului, 
după ce au terminat cu 
două zile mai devreme 
lucrările de instalații Ia 
blocurile 99 și 1 o, au 
mai executat instalații 
de apă și la parterul altor 
patru blocuri. Cei din 
brigada lui Auner Mar
tin au reușit, datorită în
trecerii dintre echipe, ca 
pe lîngă lucrul de bună 
cahtaio, să înlăture a- 
proape în întregime pier
derile de material 
mise, ralizînd în
mai un indice de îndepli
nirea normei de 1,28 la 
sută, iar în 
de zile ale 
un indice de

ganizației de bază 
partid și 
secție au 
dință cu 
gravi în 
au fost dezbătute sarcini
le ce revin acestora pen
tru accelerarea 
lor. Atunci, cu 
acestei ședințe, 
sabilii de brigăzi 
angajat că muncind 
țioital, folosind cu price
pere timpul, vor contri
bui și ei la darea în fo
losință a unui număr cîi 
mal mare de apartamen
te. Un astfel de angaja
ment și-a luat și Petraș 
Petru responsabilul une
ia dintre brigăzi.

Din brigada de zu
gravi condusă de Petraș 
Petru fac parte 31 de 
oameni și care sînt cu- 
noscuți îndeosebi pentru 
faptul că reușesc să dea 
lucru de cea mai bună 
calitate și întotdeauna 
înainte de termen. Astfel, 
la blocurile 99 și 100 ei

comitetul 
organizat o V 
brigăzile de zu- 
cadrul căreia

lucrări- 
ocazia 

respon- 
s-au 

ra-

ad-
lunai cons- 

la cori
de Iu
ti apli- 
rezulta- 
instala- 

s-au îm-

că metoda 
cru în lanț 
cată — cu 
te — și de 
tori. După 
părțit pe echipe au por
nit la muncă. O echipă 
punea diblurî, următoa
rea dihtuia obiectele, iar 
alta le monta, reușind

poate 
bune 
către 
ce

primele 20 
lunii iunie 
1,32 la 3ută.

Zugravii
Cu cîtva timp în urmă 

la șantierul 1, tiroul or-



PE DRUMUL LUMINOS
== DESCHIS DE PARTID

(Urmare din paf. l-a)

P.M.R. din octopibrio 
1950, a fost realizat și 
depășit. In 1960 producția 
de energie electrică va fi 
de 7,7 miliarde kWh față 
de 2,1 miliarde kWh în 
1950.

Cît de mult a crescut 
puterea economică a ță
rii, se vede din faptul 
că în 1960 realizăm in 
numai 11 săptămîni în
treaga producție industria
lă din 1938; Ia fontă — 
în șapte săptămîni, la o- 
țel — în opt săptămîni, 
la ciment — ’ui zece săp
tămîni.

In agricultură sirena 
trasată le Congresul al 
11-lea al partidului, de a 
se asigura preponderența 
sectorului socialist ca su 
prafață și ca producție 
marfă, a fost îndeplinită 
încă la sfîrșitul anului 
1959.

In perioada dintre cele 
două Congrese, au fost 
construite 101 întreprin
deri noi, 93 secții noi, iar 
294 de întreprinderi au 
fost reutilate și dezvolta
te. Intre principalele o- 
biective intrate în func
țiune se numără două 
baterii de cocsificare a 
cărbunelui la uzina coc- 
so-chimică, un furnal mo
dern, o oțelărie Martin,
un bluming și un lami
nor, construite la com
binatul siderurgic Hune
doara. In acest an a cres
cut simțitor și produc
tivitatea muncii. Calculată
pe un muncitor, ea creș
te in anul 1960 față de 
1955 cu 48 la sută. De 
asemenea, în industrie 
prețul de cost a scăzu,t 
cu 12 la sută.

Pe măsura dezvoltării 
forțelor de producție, a 
creșterii productivității 
muncii și a venitului na
țional, partidul și guver
nul au luat măsuri de 
sporire a veniturilor oa
menilor muncii. Astfel, 
salariul real a crescut In 
1959 cu 33 la sută față 
de 1955, îndeplinindu-se 
cu un an mai devreme 
sarcina trasată de Con
gresul al 11-lea al par
tidului. In același timp 
au fost construite circa 
94.000 de apartamente la 
care se adaugă și locuin
țele individuale construite 
la orașe de oamenii mun
cii. In mediul rural au 
fost construite 330.000 lo
cuințe.

lată doar cîteva din 
principalele realizări obți
nute de oamenii muncii 
conduși de partid între 
cele două Congrese.

In continuare tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej în ra 
portul ținut în fața Con
gresului a expus pe larg 
sarcinile planului de dez
voltare a ecenomiei na
ționale pe anii 1960-1965.

Obiectivul prinelpal al 

planului economic pe anii 
1960-1965 este dezvolta
rea bazei tehnico-materia- 
le a socialismului, înche
ierea procesului de fău
rire a relațiilor de pro
ducție socialiste în întrea
ga economie, în vederea 
desăvîrșirii construcției 
socialismului. Planul eco- 
mic pe șase ani pune ac
cent deosebit pe continua
rea industrializării țării, 
încheierea colectivizării a- 
griculturii, extinderea me
canizării și automatizării 
producției, îmbunătățirea 
repartizării teritoriale a 
forțelor de producție, creș
terea bunăstării materiale 
și culturale a oamenilor 
muncii.

In industrie se prevede 
o creștere a producției 
industriale, în 1965, de 
aproximativ ‘2,1 ori față 
de 1959, cu un ritm me,- 
diu anual de creștere de 
circa 13 la tută față 
de ritmul de aproximativ 
10 la sută în anii 1954- 
1959.

Se prevede dezvoltarea 
mai puternică — pestș 
creșterea medie a indus
triei — a principalelor 
ramuri producătoare de 
mijloace de producție. Ash 
fel, producția de oțel va 
crește de 2,3 ori, extrac
ția de minereu și meta
lurgia neferoasă de 2,2 
ori, producția industriei 
constructoare de mașini 
de 2,2 ori, chimie, cau
ciuc, celuloză și hîrtie, 
de 3,3 ori, energie electri
că și termică de 3,3 ori.

In cadrul planului de 
șase ani, partidul nostru 
va acorda în continuare 
o atenție deosebită indus
triei siderurgice. Produc
ția de fontă urmează să 
crească în 1965 la circa 
2 milioane tone, cea de 
oțel la 3,3 milioane, to
ne, a laminatelor la pes
te 2 milioane tone, pro
ducția de țevi la peste 
500.000 tone.

Sporul producției de o- 
țel va fi obținut în prin
cipal din dezvoltar&a o- 
țelăriei de la Hunedara 
și construirea de noi cup
toare electrice, Oțelar.ii 
yor trebui să sporească 
productivitatea cuptoare
lor Martin în medie cu 
40 la sută față de anul 
1959, să-și însușească și 
să extindă producția de 
noi tipuri de oțeluri pen
tru rulmenți, pentru in
dustria electrotehnică, pro
ducția de oțeluri inoxi
dabile, pentru utilaje chi
mice și petroliere, con- 
centrîndu-și eforturile pen
tru îmbunătățirea calită
ții oțelului, în vederea re
ducerii greutății mașini
lor, a construcțiilor meta
lice și economisirii me
talului.

In acest an va începe 
la Hunedoara lucrările de 
construcții a unei noi sec

ții de laminoare de sîr- 
mă, profile ușoare, mij
locii și benzi cu o capa
citate de circa 1 milion 
tone pe an, care va intra 
în funcțiune treptat în a- 
nii 1961 și 1962 și va 
satisface necesitățile eco
nomiei la aceste produse 
pe o perioadă de 5-6 ani. 
Planul prevede de ase
menea construirea unui 
laminor de benzi la rece.

O parte însemnată a 
sporurilor de producție 
se va realiza prin dez
voltarea întreprinderilor e- 
xistente pînă la capaci
tatea lor economică ma
ximă, ceea ce va asigura 
o eficiență ridicată a in
vestițiilor. Astfel, cu chel
tuieli de investiții de 
400 lei tona de oțel, față 
de 780 lei în perioada 
1954-1959, se va spori 
producția de oțel Martin 
a Combinatului siderur
gic Hunedoara de la 
700.000 tone în 1959 la 
circa 2 milioane tone în 
1965.

In următorii ani se va 
construi uri nou centru 
siderurgic la Galați, A- 
cest centru siderurgic va 
avea un rol de cea mai 
mare importanță în dez
voltarea tuturor ramuri
lor economiei la nivelul 
cerut de sarcinile desăvîr
șirii construcției socialis
mului. Constiuirea aces
tei grandioase lucrări a 
fost primită cu deosebită 
însuflețire de întregul 
nostru popor. In vederea 
construirii și aprovizio 
nării combinatului în tim
pul necesar dezvoltării 
bazei proprii de minereu, 
Uniunea Sovietică acor
dă un sprijin substanțial 
și dezinteresat țării noas
tre.

Pentru ajutorul priete
nesc acordat și cu acest 
prilej țării noastre, tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej, 
în numele Congersului și 
al întregului nostru po
por a adus calde mulțu
miri G.C. al P.C.U.S., 
guvernului sovietic, și 
personal tovarășului N. 
S. Hrușciov.

In continuare, în raport 
sînt enumerate în mod 
amănunțit sarcinile de 
niarc importanță ce stau 
în fața cercetărilor geo
logice, industriei construc
toare de mașini, indus
triei chimice, economiei 
forestiere, industriei u- 
șoare etc; unde de ase
menea sînt prevăzute spo
ruri mari în cadrul pla 
nului de șase ani. '

Raportul a pus un ac
cent deosebit pe agricul
tură. In ultimii ani au 
avut loc schimbări pro
funde în viața satelor 
noastre. Sectorul socialist 
din agricultură cuprinde 
peste 81 la sută din nu
mărul gospodăriilor ță
rănești și din suprafața 
arabilă a țării. A fost 
lichidată chiaburimea, cea 
mai numeroasă clasă ex
ploatatoare, desființîndu-se 
astfel ultimele forme de 
proprietate capitalistă în 
agricultură. Pe baza re-

pînă

un
pro-

zultatelor obținute se 
poate aprecia că procesul 
de colectivizare a agri
culturii se va încheia 
în 1965.

In viitor se pune 
accent pe creșterea 
ducției globale agricole, 
care va trebui să crească 
pînă în 1965 cu 70-80 la 
sută față de 1959, asi- 
gurînd un belșug de pro
duse agro-aliraentare pen
tru ridicarea continuă a 
nivelului de trai al popu
lației. Astfel pînă în 
1965 trebuie să ajungem 
ca în condiții climaterice 
normale să producem a- 
r.ual 14-16 milioane tone 
cereale din care grîu 5-5,4 
milioane tone, iar po
rumb boabe 8-9 milioane, 
tone.

In problema transpor
turilor și telecomunica
țiilor planul de șase ani 
prevede reînzestrarea teh
nică a transportului fero
viar prin introducerea 
ti acțiunii Diesel și elec
trice prin mecanizarea și 
automatizarea proceselor 
de exploatare. Calea 
rată va fi dotată cu 
locomotive Diesel și 
locomotive electrice, 
lei câ 
putea efectua cu mijloa-. 
ce de 
45-50

fe-
330 
cu 

ast- 
în anul 1965 se va

tracțiune moderne 
la sută din. trafi

cul total feroviar.
Pentru dezvoltarea 

înzestrarea cu mijloace 
tehnice moderne a trans
portul ilor și telecomuni
cațiilor se vor investi 
circa 16 miliarde lei, 
două ori mai mult ca 
ultimii șase ani.

In anii 1960—1965 
prevede un volttm 
investiții din 
statului de 170-180 miliar
de lei, aproximativ de 
două ori mai mult decît 
în ultimii 6 ani. Aceasta 
înseamnă' că în următorii 
șase ani vom investi în 
economie cu circa 40 la 
sută mai mult decît în 
cursul ultimilor zece ani. 
Se poate aprecia în afa
ră de acestea investițiile 
din fondurile proprii ale 
gospodăriilor agricole co- 
lective, ale cooperației 
meșteșugărești și de con
sum care se vor ridica 
la peste 11 miliarde lei. 
Investițiile destinate in
dustriei, se vor lidica la 
peste 100 miliarde lei, 
ceea ce reprezintă aproa-

59 la sută din tota- 
investiților economice 

social-ciilturale, față 
circa 55 la sută în

și

de 
în

se 
de 

fondurile

<■

pe 
Iul 
Și 
de 
ultimii șase ani.

In industria republica
nă vor intra în funcțiu
ne peste 180 de între
prinderi noi și aproape 
300 secții noi. Vor fi lăr
gite și reutilate aproape 
400 de întreprinderi din 
toate ramurile industriei, 
la aceasta adăugîndu-se 
întreprinderile ce se vor 
construi în industria lo
cală.

Socialismul, așa cum a 
arătat în continuare ra-. 
portul, asigură un CÎrnp 
nelimitat de aplicare a 
cuceririlor științei și teh-

murică, 
un număr 

mare de forțe de 
și sporirea ne- 
a productivității 

pe baza introdu-

noi orizon- 
luminoase : 
construcției 
perspectiva

con-

nicii. Pentru realizarea 
unui ritm înalt de creș
tere a producției, lărgi
rea continuă a activității 
economice și social-cnltu- 
rale, reducerea treptata a 
duratei zilei de 
sînt necesare 
tot mai 
muncă 
încetată 
muncii 
cerii tehnicii «oi în toate 
ramurile economiei și a- 
plicării în practică a cu
ceririlor științei moderne.

Creșterea productivității 
muncii va fi în industrie 
de b5 la sută, pe aceas
tă cale urmînd să se ob
țină peste 70 la sută din 
sporul producției indus
triale.

Va . crește cu mult de 
asemenea venitul național. 
Pe această bază salariul 
real va fi pînă în 1965 
cu 40-45 la sută mai 
mare față de nivelul din 
a doua jumătate a anu
lui 1959, prin sporirea 
salariilor nominale și re
ducerea treptată a prețu
rilor de desfacere la măr
furile de consum, far ve
niturile reale ale țărăni
mii vor spori cu. 40 la 
sută.

înfăptuirea prevederilor 
planului de șase ani, 
prima etapă a progra
mului de perspectivă a 
cărui schița a fost întoc
mită în ultimii doi ani, 
va deschide în fața po
porului nostru 
turi și mai 
desăvîrșirea 
socialiste și 
trecerii treptate la 
struirea comunismului.

Din studiile efectuate 
pînă acum, rezultă 
sibilitafea creșterii 
ducției industriale 
bale în următorii 15 
de peste șase ori.

înfăptuind programul de 
perspectivă, patria noas
tră va deveni în următo
rii 10-15 ani o țară in
dustrială dezvoltată cu o 
agricultură multilaterală 
și de înaltă productivi
tate : bogățiile ei, puse 
în valoare de oamenii 
muncii, vor permite tre
cerea treptată de la prin
cipiul repartiței după mun
că la repartiția după ne
voi, asigurînd întregului 
popor condiții de viață 
demne de epoca socia
lismului victorios și con
strucției comunismului.

Ocupîndu-se de activi
tatea organizatorică a 
partidului, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej a arătat 
că în perioada care a tre
cut de la Congresul al 
II-iea s-au obținut succe
se deosebit de însemnate 
în creșterea numerică și 
calitativă a partidului, în 
activitatea sa ideologică 
în întărirea continuă a 
unității salp politico-oi 
ganizatorice.

Numărul 
candidați lor de partid era 
la 1 iunie 
de 834.600 
148.000 candidați, aceasta 
înseamnă o creștere de 
239,200, adică cu piste

po- 
pro- 
glo-
ani

membrilor și

anul acesta
— din care

40 la sută față de 1955.
Schimb ări deosebit de 

însemnate s-au produs 
în compoziția socială a 
partidului, numărul mun
citorilor membri și can
didați de partid reprezen- 
tînd astăzi 51.05 la suta 
din totalul efectivului 
partidului, față de 42,60 
la sută cît reprezenta în 
rimpul Congresului al II- 
lea. Dacă adăugăm și 
pe membrii și candidații 
de partid, muncitori care 
dețin diferite funcții în 
aparatul de stat și eco
nomic, procentul total al 
muncitorilor în partid, 
este de fapt 54,64 la 
sută.

In acest fel, sarcina 
trasată de Congresul al 
Il-lea de a asigura pre 
ponderența muncitorilor 
în partidul nostru,, a fost 
îndeplinită cu succes.

O activitate deosebită 
partidul nostiu a deslî-i 
șurat și în domeniul îceo- 
lc.giei și culturii. Astfel, 
a fost pus la îndemîna 
membrilor de partid și a 
oamenilor muncii fără de 
partid, nesecatul tezaur 
al operelor clasice ale 
marxism-leninismului. Nu
mai în ultimii cinci ani, 
operele lui Marx, Engels, 
Lenin, au fost editate în- 
tr-un tiraj de peste 
1.300.000 de exemplare. 
Aceste opere geniale con
stituie pentiu partidul 
nostru o călăuză sigură 
în rezolvarea .problemelor 
complexe economice, po
litice, sociale ale construi
rii orînduirii socialstc.

In învățămîntul de par
tid studiază în prezent 
670.000 membri și candi
dați de partid, precum și 
peste 350.000 oameni ai 
munci fără de partid. In 
ultimii cinci ani, școlile 
de partid au fost abs'olvi- 
te de peste 25.000 de ac-: 

Din riadul oțelarilor care s-au străduit ca in 
cinstea celui de-al lll-lea Congres al partidului să 
de patriei tot mai mult of el peste plan, se aflu 
fi tovrăful BU CU R AR! TON din fotografia de 
mai sus țepilor la oțelăria nouă a combinatului.

tiviști de partid, de stat, 
din organizațiile de masă 
și din economie.

In domeniul vieții in
ternaționale raportul a 
subliniat că, principala 
caracteristică a perioa
dei care a trecut de la 
Congresul al II-Iea al 
partidului nostru, a fost 
creșterea uriașelor forțe 
ale socialismului, progre
sului și păcii, continua 
accentuare a superiorității 
lor pe plan mondial. O 
însemnătate hotărîtoare, 
au în această privință 
succesele țârilor socialiste, 
avîntul puternic al econo
miei și culturii lor, creș
terea prestigiului lor po
litic în lumea întreagă.

Anii la care ne refe
rim, a avut o mare în
semnătate în viața miș
cării muncitorești inter
naționale, caracterizîndu- 
se prin creșterea rînduri- 
lor partidelor comuniste 
și muncitorești prin în
tărirea unității și coeziu
nii lor. Mișcarea comu
nistă internațională se 
dovedește o forță uriașă 
a progresului în viața 
societății contemporane.

Problema fundamentală 
a zilelor noastre este a- 
părarea păcii în lume. 
Considerînd de datoria 
fiecărei țări, mari sau 
mici, să-și aducă contri
buția la cauza apărării 
păcii, Republica Popularii 
Romînă este hotărîtă să 
militeze în strînsă unire 
cu celelalte țări ale la
gărului socialist pentru 
micșorarea încordării in
ternaționale, pentru ză
dărnicirea oricărei unelti
ri a cercurilor agresive, 
pentru promovarea per
severentă a principiilor 
coexistenței pașnice și sta
tornicirea unei păci trai
nice în lume.
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Rezultate deosebite în examene
La furnalele 5 - 6 j

Colectivul secției a doua furnale continuă 
să-și dezvolte cu entuzi asin succesele in zilele 
Congresului partidului nostru. In ziua de 20 
iunie, cînd s-a deschis la București Congresul 
partidului, topitorii de la furnalele 5—6 au des
cărcat 70 tone fontă peste plan. In întrecerea ce 
se desfășoară pentru o producție sporită de fon
tă, brigăzile de topitori conduse de prim-topitorii
Jurca Sunion și Cios 
mențină fruntașe.

Oțel s
Rezultate de seamă ob

țin în zilele desfășură
rii lucrărilor Congresului 
și oțelarii ce deservesc 
cuptoarele electrice. Prin 
scurtarea timpului pe fie
care fază la pregătirea 
și elaborarea șarjelor, ei 
au reușit să producă

Comuniștii în frunte
Muncitorii de la turna

toria „Patria" in țruiite 
cu comuniștii, înscriu pt 
graficul de producție :n 
aceste zile rezultate toi 
mai frumoase in munca 
pentru Confecționarea a 
cit mai multe piese peste 
sarcinile de plan. In zi- 
lele de 20 și 21 iunie ci 
au depășit sarcinile de 
plan, (turnând mai multe

--------- ■»»----------------------

Alături de constructori
Pentru a cinsti eveni

mentul deosebit ce-1 tră
iește în aceste zile între
gul nostru popor, utemfș- 
tii de la laminorul de 800 
mm. sprijină pe construc
torii noii oțelării prin 
muncă patriotică. In pri
ma zi a Congresului, 30 
tineri și în a doua zi

Concursul „Cine știe cîștigă“
Duminica trecută a a-

Vitt loc în grădina de
Vârâ „FliifnOn Sîrbii". un

Lu dovic continuă să se

♦»----------------
p e c i a 1

peste sarcinile de plan 
în zilele de 20 și 21 iu
nie circa 100 tone oțel 
special. Printre cei care 
au obținut depășiri mai 
importante de plan, sînt 
topitorii conduși de co
muniștii Trokas Nicos, 
Solcan Vasile, și alții.

roți dințate, grătare pen
tru fabrica de aglome
rare, saboți pentru utila
jul de rulare al parcului 
C.F.U.), in medie cu 
peste 3 la sută. Comu
niștii Maxim Ion și Prca
za Iosif, au depășit in a- 
ceste zile sarcinile de 
producție ce le reveneau 
cu 30 și respectiv Ca 8 
la sută 

peste 20 tineri, au apro
vizionat pe constructori 
cu cărămidă la înzidirea 
stîlpilor de jos la cupto
rul de 400 tone oțel. 
S-au remarcat candidați! 
de partid Florea Teodor 
și Pitar Teodor, tinerii 
Samoilescu Valeria, Las- 
cau Emilia, Nisipașu Ni- 
colae și alții 

concurs „Cine știe cîști- 
gă" organizat de către 
comitetul de întreprindere

I.C.S.H. Concursul a a- 
viit temele. „Realizări ale 
orașului nostru" și „în
treprinderile de construc
ții siderurgice — în anii

- ■ ' ------------------------------------------------

Expoziție de fotografii artistice
La clubul muncitoresc 

al siderurgiștilor a fost 
inaugurată duminică o 
expoziție de fotografii 
ale membrilor cinefoto- 
clubului amator din ora

*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦ ♦♦♦•♦♦♦

Cu planul semestrial îndeplinit
In anul acesta colectivul de muncă al fa

bricii de aglomerare a minereurilor din com
binat a obținut succese frumoase în producție De 
la începutul anului și pi ră la data de 21 iunie 
a.c., acest colectiv a produs 23.586 tone aglome
rat de bună calitate peste prevederMe sarcinilor 
<fc pian. Totodată, în cinstea celui de-al IH-lea 
Congres al partidului, a glomeratoriștii au înde
plinit planul semestrial cu 12 ziie mai devreme 
și au economisit suma de 250.000 lei la prețul 
de cost. Pe locul întîi, în întrecerea socialistă, 
s-au situat brigăzile conduse de tovarășii Rădea- 
nu Va.entin și Ostafie Gheorghe,

Colectivul de munci tor!, tehnicieni și ingi
neri de la secția centrale electrice din CS.H. ra
portează că în cinstea celui de-al IH-lea Con
gres al partidului, caic Iși desfășoară în aceste 
zile lucrările la București, și-a -realizat planul se 
mestrial Ia energia etec frică dînd agregatelor 
din combinat pînă în ziua de 20 VI. a.c. in
clusiv ziua deschiderii Congresului, cantitatea de 
2.308.780 kwh energie e lectricâ peste plan.

Prin micșorarea consumurilor specifice de com
bustibil și reducerea chel tuielilor de reparație, ei 
au contribuit la reducerea însemnată a prețului 
de cost, dînd numai în primele 5 luni ale anu
lui suma de 1.027.876 lei economii din etort pro
priu.

Muncitorii de pe șantierul nr 2 montaj — 
I.C.S.H., au raportat zile le aceitea un nou succes 
in cinstea celui de-al III- iea Congres al P.M.R. Ei 
au îndeplinit planul se mestrial in proporție de 
10023 la sută și au făcut însemnate economii Ia 
prețul de cost. Printre brigăzile fruntașe care 
șt-au îndeplinit cu peste două ztle mai devreme 
angajamentele luate In cinstea Congresului pur- 
tidulul se află cele con duse de montorii Qligor 
Padel, Almăjanu Gheor ghe fi Năstase Nicolae, 
care au executat importante lucrări la construc
ția metalică a cuptorului de 400 tone

dintre ceie două Congre
se ale partidului". Au 
participat muncitori și 
tehnicieni fruntași.

șul nostru. Sînt expuse 
nenneroase lucrări inspi
rate din frumusețile na
turale ale regiunii Hune
doara.

Ing. RUSAN IERONIM 
șeful secției Centrale 

electrice C.5.H.

Școala serală economi
că de doi ani care func
ționează pe lingă comite
tele raional și orășenesc 
de partid și-a încheiat zi
lele trecute cursurile. Cei 
peste 100 cursanți din 
anul I și II au susținirt 
examenele de fine de an 
la obiectivele:. economie 
politică, construcții de 
partid, respectiv filozo
fie, construcția economi
că și construcții de par
tid. Examenele au scos 
la iveală faptul că ma
rea majoritate a cursan- 
țîlor s-au străduit în tim
pul anului să-și însușeas
că problemele de bază

SPORT

u I t
Dumiț^că se desfășoa

ră ultima etapă a campi
onatului categoriei B. la 
fotbal. Se va încheia, 
astfel, ediția din acest 
cm a acestei populare 
competiții sportive. Echi
pele Iși vor face bilan 
țal activității,- vor trage 
concluzii din victorii și 
infrtngeri și vor porni la 
lucru pentru pregătirea 
întrecerilor viitoare.

boii nația hui ied ore ci
nă Corainul este astăzi 
fruntașă in seria a 111-a 

■ vină in tot lungul cam
pionatului o comportare 

.Doar trei infrin- 
geri in 25 de partide is
te o performanță pe care 
nici o altă echipă din 
cele 42 ale categoriei B 
iu o egalează. Și co
mentatorul obiectiv va 
recunoaște că dificultă
țile acestei serii sint in- 
^mpdraoil mai mari ca 
■le celorlalte două. Ma- 

loritatea adversarilor 
coMnulul sînt formații 
cu tradiție, eu experien
ță, de forțe sensibil ega
le. Ca să conduci un 
pluton in care flecare 
participant emitea preten
ții justificate la Uit loc 
fruntaș, nu a fost posi
bil dec'ti printr-o muncă 

ale marxism-leninismuliti 
și ale politicii partidului 
dînd răspunsuri bune și 
foarte tune cu acest pri
lej.

Printre cursanții anu
lui I care sau dovedit 
cei mai cunoscători în 
problemele ce li s-au 
predat și la care au răs
puns în mod competent 
se numără tovarășii • Pri- 
ca Ștefan, Țifrea loan, 
Pangas Târiașîs, Buf 
Gheorghe, Liuba Da rid 
și mulți alții. Comisiile 
de examinare au apreci
at răspunsurile lor ea 
foarte bune

Cu rezultate deosebite 

———————  —

Trei zile înaintea 
imului |oc
de pregătire temeinică 
(meritele antrenorului, 
iov Ilie Savu fiind esen
țiale) și printr-un efort 
colectiv de voință și pu
tere.

Acum, in această du
minică, unsprczecele hu- 
nedorean susține ultimul 
joc — și cel decisiv — 
la Arad. De rezultatul a- 
ceslei partide depinde 
promovarea echipei care 
reprezintă pe muncitorii 
Hunedoarei in categoria 
A. Infrîngereâ de la Ba
ta Mare se explică prin 
jocul energic, chiar prea 
energic al formației lo
cale, care iși apăra cu 
tndirjire ultima șansă, 
prin gratuitatea unui 11 
metri acordat de arbitrul 
Andrei Rădulescu la o 
fază care nu justifica o 
măsură decisivă și prin 
indisponibilitățile ivite 
(Rtidu Tudor șt Oprea) 
care au dus la o înain
tate Improvizată Cu Ba- 
lint int-et și Matei aripă 
stingă (Jucător talentat 
dar fiind la prima sa 
partidă oficială din acest 
campionat)

. COtvinul . poate, obține 
o victorie sau un meci 
egal la Arad. fft felul 

au absolvit școu,a sera
lă economică de doi ani 
cursanții Flegel Emil, 
Vodă Petru, Galamboș 
Ioan, Popescu Stelian, 
Lucaci Gheorghe, Fren- 
țorii Doinei, Trîlan Porn- 
piliu, Ghițufescu Gheor
ghe și alții.

Este demn de remar
cat faptul că nici tiriul 
dintre cursanți n-au dat 
lă examenele de sfîrșit 
de an răspunsuri nesa
tisfăcătoare. Acest lucru 
se datorește perseveren
ței lor în studierea mate- 
Halelor indicate în bfblîcr- 
grafie. • • 

acesta jucătorii și-ar ne* 
dea încununate eforturile 
și susținătorii echipei, 
siderurgiștii noștri, s-ar 
bucura ca de uti succes 
meritat. O eventuală in- 
fringere la cate s-ar a< 1 
dăuga o altă eventuallfa- ’ 
te, vivtbria C.S.M. Baia 
Mate la Tg. Mureș, tir 
aduce ateste două echipe 
la egalitate de puncte, 
tăminind să decidă gola
verajul. Este necesar, de 
aceea, un efort in piua 
din partea fiecărui făcă
tor, multă voință și dra
goste față de culortlt 
clubului, pentru a depăși 
duminică A.M.E.F.A. Oa
menii muncii din orașul 
nostru privesc cu încre
dere această partidă ho- 
tăritoare. Mulți dintre 
el vor fi prezetițl în tri
bunele tfadfonului ari
da n Șt'vor susține cu 
căldură echipa lor. Vic
toriilor in muma lor e- 
totcă la Jurnale, cup-^ 
toarele Martin, bateriile ' 
de cocs sau liniile de 
laminare, doresc să te a- 
dauge șt un rezultai bun 
al sportivilor care-i re* 
prezintă.

Succes, Cbrvimitf
5 - . E. M

Oamenii muncii din o- 
rașut Hunedoara s-au 
pregătit să întimpine cu 
cinste cel de-al II 1-lea 
Congres al partidului și 
să raporteze importante 
realizări în muncă. Suc
cesele obținute zi de zi, 
Ilustrează minunatul e- 
ian patriotic, dragostea 
șl profundul atașament 
al oamenilor muncii fa
ță de partid și guvern

Dacă am face o com
parație între Hunedoara 
de Ieri și Hunedoara de 
azi, reahizâi ile obținute 
în toate domeniile de ac
tivitate o fac de nere
cunoscut. Micul orășel 
de ieri, fără importanță, 
a devenit în anii regi
mului democrat popular. 
Until dintre cele mai im
portante centre siderur
gice ale țării, mărindu-și 
numărul populației de la 
8.000 de locuitori la pes
te 45.000

Paralel cu Înfăptuirea 
mărețelor construcții in
dustriale între cele două 
Congrese, realizări im
portante s-au . obținut. și 
In domeniul gospodăririi 

și înfrumusețării orașu
lui Hunedoara, precum și 
în privința creării un..r 
condiții mai bune de trai, 
prin ridicarea bunei stări 
materiale și cui .urate u 
oamenilor muncii.

Din experiența dobîndi- 
tă de comitetul executiv 
al sfatului popular orășe
nesc, rezultă că adevăra
ta cheie a succeselor 
constă în atragerea unui 
număr cit mai mare de 
cetățeni în rezolvarea 
multiplelor sarcini de in
teres obștesc. In această 
privință, în munca 
sa comitetul executiv 
a pus un accent deosebit 
pe aportul deputațiior, 
comisiilor permanente și 
a comitetelor de cetățeni 
Rezultaicle acestei munci 
nu au intirziat să se a- 
rate și odată cu începu
tul primăverii au apărut 
parcuri, zone verzi, ron
duri cu flori în piețe șl 
în fața blocurilor, s-a e- 
fcctuat și se Întreține o 
mai bună curățenie în 
gospodărire a întregului 
oraș. Trandafirii îmbobo
ciți, lalelei» proaspăt în

HUNEDOARA — oraș înfloritor^
florite, parcurile verzi, 
au dat posibilitatea oa
menilor muncii din ora
șul nostru să-și trăiască 
viața in condiții tot mai 
plăcute.

Munca patriotică pres
tată oglindește pe deplin 
dragostea oamenilor mun
cii pentru înflorirea tâ
râșului lor. In cursul a- 
nului 1959 au participat 
la munci voluntare un 
număr de peste 1 OP.600 
cetățeni prestînd un nu
măr de 564.180 ore mun
că voluntară valoarea 
lucrărilor executate s-a 
ridicat la suma de 
1.600.000 lei. In acest 
an, avîntul în efectuarea 
muncilor patriotice a 
crescut și mai mult. Nu
mai pînă la data de 10 
iunie a.c. au participai 
la munci patriotice un 
număr de 82.075 cetățeni 
prestînd 580.200 ore, lat 
valoarea lucrărilor ridi- 
cîndu-se la 1.337.89? iei. 
Lucrări mai importante 

care au fost executate 
sîrtt întrețineri și creări 
de zorle verzi, parcufi, 
plantări de pomi orna
mentali, salubrizarea o- 
raștiiui etc. In acțiunea 
de înfrumusețare a ora
șului, o contribuție de 
seamă au avut-o depută
ții, comitetele de cetă
țeni, organizațiile U.T.M, 
precum șl Comitetele de 
femei. Merită a fi apre
ciată în mod deosebit ac
tivitatea depusă de către 
ddputâți ca! lafemsehi 
Constantin, din Cireum. 
scflpția nr. 64; Cetven- 
covicl Mihah circumscri
pția nr. 1; Rejet Elena, 
Crainic Elisabeta, Sega- 
to Elena și alții.

Comitetul orășenesc 
U.T.M. deasemenea a 
sprijinit in mod efectiv 
prin organizațiile sale 
din oraș acțiunile între
prinse de către comitetul 
executiv. Astfel, în mun
ca de înfrumusețare și 
gospodărire a orașului 

s-âu evidențiat organiza
țiile U.T.M. de la oțelă- 
ria nouă, secretar Gămaii 
l.ămbrache, organizația 
U.T.M. de la grupul șco
lar secretar Rusu loan.

O contribuție însem
nată au avut-o șl femeile 
care, mobilizate de către 
comisiile de circumscrip
ții, au participat intens 
la acțiunile întreprinse 
de sfatul popular. De 
pildă, membrele brigăzii 
nf. 1, de care răspunde 
Maria Ardeleana, au e- 
fectuat peste 7.200 ore 
muncă patriotică la ame 
najarea zonelor verzi, 
întreținerea parcurilor, co
lectarea de fier vechi, 
valoarea lucrărilor ridi- 
clndu-se la aproape 
35.000 lei.

In anul acesta, pltlă 
în prezent s-au plantat 
în orașul Hunedoara un 
tiumâr de peste 1.200 
pomi ornamentali, 21.000 
fiori, 2.350 bucăți tran

dafiri, 6.000 flori perene.
In privința construcți

ilor edilitare generale și 
tiî vederea unei mhi bu
ne aprovizionări a ora
șului cu apă, s-au intro
dus peste 3.840 metri 
conducte, s-au Construit 
trei puțuri de mate adîn- 
ci.ne din care unul fun
cționează, două rezervoa
re de mare capacitate și 
două rezervoare de cîte 
5M) metri cubi capacitate; 
s-au Introdus cabluri e- 
lectriee de 6kv/pe o lun
gime totală de 2.360 
metri; s-au creiat zone 
verzi In suprafață de 
peste 66.900 metri pă- 
trați. Deăseniertea s-au 
construit alei carosabile 
pe d suprafață de 34.355 
m. patrați, trotuar*! pe o su
prafață de 13.600 metri 
irătrați șl altele.

O problemă centrală a 
planului de dezvoltare 
economică îrt următorii 
sase ani o constituie îm
bunătățirea în continuare 
a condițiilor de locuit a 
oamenilor muncii. Proiec
tul de Directive ale celui 
de al IlI-lea Congres 

prevăd construirea din 
fondurile statului în ora
șe șl centre muncitorești 
circa 300.000 apartamen
te, de peste trei ori inai 
mult decît s-a realizat 
în cel 6 ani precedent 
In cursul anului 1960 sint 
prevăzute a se construi 
în orașul Hunedoara pes
te 750 apartamente. Pen
tru copiii oamenilor mun
cii se va donstrui ijcâ 
o școală cu te săli de 
clasă. Vor începe dCose- 
mCrtea lucrâriie de con
struire a unui hotel în 
valoare de 1.500.000 let; 
o bale publică în valoa
re de 1.300.000 lei. LU- 
crările vor fl termiiiats 
în cursul anului 1961; 
Se va cohtinira cu mări
rea rețelei alimentare cu 
apă a orașului, lucrări 
Ce Se ridică la suma de 
1.000.000 lei șl se vot 
executa lucrări edilitare 
generale în valoare de 
3,41)0.000 Iei.

SIMBRIA AVBL 
șeful secțiunii secretariat 

a sfatului populat 
orășenesc, Hunedoara
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