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SIDERURGIȘTII ÎȘI IÎNSUȘESC
Documentele celui de-al lll-lea Congres al P.M.R.

Mai mult oțel
Prin reducerea timpului 

de ajustare, folosirea in
tensivă a cuptoarelor, o- 
(elarii hunedoreni au reu
șit să dea patriei în 23 
zile ale lunii iunie a.c. 
11.075 tone oțel peste 
plan.

S-au evidențiat echipele 
conduse de Orelt Paul,

După terminarea schimbului
La oțelăria electrică din 

combnat zilnic după termi
narea schimburilor au loc 
adunări la care participă 
toți muncitorii schmburilor 
respective.

Cu ocazia adunărilor 
care au avut loc șefii da 
schimb Catra Francisc, 
Popovici Adrian, Gruea

Revista
A devenit obișnuit la 

serviciul cercetări al uzi
nei cocso-chimice ca în 
timpul mesei, sau într-o 
Enică pauză, să se răsfoias
că ziarele, să se citească 
în colectiv și să se discute 
unele articole interesante. 
In ultimele zile subiectul 
principal al discuțiilor îl 
constituie Documentele ce
lui de-al lll-lea Congres

...Pe platforma noii o-
țelârii Martin, topitorii
primelor două cuptoare
n-au timp nici măcar să
bage de seamă cine-i
vizitează. Cei de la cap- 

s torul nr. I fac ajus
tarea la cald, iar la al
doilea începe dezbaterea
șticului. Mai liniștiți sini
topitorii cuptorului nr.
3, unde se face încăr
carea cu fier vechi. Ti-
nărui prim-topitor Gri
goroaie Dumitru dete ul
tima indicație cum tre
buie așezat fierul vechi.
apoi iși strigă băieții.
„Veniți încoace c-avem
un , pic de răgaz". Se
uită peste cadranul unui
aparat și tinerii se strin-
seră în jurul lui și al
inginerului Kraft Natan

,Jn 1965 oțelăriile de
la Hunedoara, prin dez
voltarea ce o vor lua
și mărirea randmentuliii
cuptorelor, vor atinge o
producție de circa două
milioane tone oțel —
spune inginerul Kraft
Natan. Voi știți cît re
prezintă aceasta din pro
ducția totală a țării?,..
Cit va trebui să creas
că productivitatea cup-
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Ponc Lucian, Grigoroaie 
Dumitru și oamenii din 
brigada lui Marian Axente 
și ispas Iulian de la sec
ția Il-a oțelărie. La secția 
I-a oțelărie, un aport deo
sebii l-au adus la obține
rea acestui succes briga
da condusă de Mihăilă 
Simion și brigada în care 
lucrează Pinca loan.

Ștefan au citit celor pre- 
zenți din documentele ce
lui de-al Ili-iea Congres 
al partidului subliniind 
sarcinile ce stau în fața 
oțelarilor pentru îmbunătă
țirea calității oțelului elec
tric.

La fiecare adunare de 
acest fel au participat în
tre 30—35 tovarăși.

presei
al P.M.R.' Laborantele Ba- 
loșin Eugenia și Junea 
Elena, inginerii Dan Va
lentina, Gheorghișcr 
Gheorglie și Taflan Mircea 
au citit din capitolele Ra
portului prezentat la Con
gres și au luat cuvîntul 
cu ocazia convorbirilor ce 
au avut loc, arâtînd prin
tre altele că în întreaga

toarelor noastre ?... Ce 
indici de utilizare vom 
atinge noi pină atunci?" 
Astfel de inirebări sînt 
lămurite pe ioc. Tirtărul 
inginer făcu citeua cal
cule și explică cile tone 
de oțel reprezintă creș
terea productivității cup
toarelor cu 40 ia sută, 
iar celor mai noi, care 

luni 
cum

lucrează de citeva 
la cuptor, le arătă 
se calculează indicele de 
utilizare.

— Asta înseamnă mai 
multe șarje rapide, faze 
mai mici pe fiecare ope
rație — spuse șeful e- 
chipei Grigoroaie Dumi
tru. Șarje de mare ca
pacitate...

— Reducerea timpului 
de ajustare la cald a cup
toarelor, interveni în dis
cuție maistrul Stanciu 
Aurel. Ajustrea să în
ceapă la fiecare șarjă o- 
dată cu desoărcarea oțe
lului... Vom dovedi par
tidului că sintem in sta
re să dăm viață sarei- 

sa istorie, poporul nostru 
muncitor nu a avut nicio
dată un asemenea plan 
grandios de dezvoltare a 
economiei, culturii și de

O gazetă de
Documentele Congresu

lui al lll-lea al partidului 
nostru constituie pentru 
colectivul de muncă al fie
cărei secții din combinat 
prilejul unor interesante 
discuții în care siderur- 
giștii își manifestă deplira 
lor satisfacție față' de po
litica partidului. La secția 
chimică, din ziua de 20 
iunie gazeta de perete a 
publicat zilnic informații 
despre desfășurarea lucră
rilor Congresului, despre 
puternicul ecou produs pes
te hotare. Comuniștii Neu-

Măsuri binevenite
Pentru cunoașterea da 

către fiecare muncitor din 
combinat a Documentelor 
Congresului al lll-lea, co
mitetul de partid a luat 
măsurile necesare în acest 
scop. Astfel fiecărei orga
nizații de bază din combi
nat i-au fost repartizate nu
meroase broșuri cu rapor
tul C.C. al PALR. cu pri

nllor ce ne stau in față.
Comuniștii Safta To

ma, Stoica Șofron, Tir- 
pescu Mihai, Brinzei Mi
hai, Damianoiu Eugen, 
Militaru Constantin și 
ceilalți oțelari, cu încre
dere deplină tn forțele 
lor, au discutai docu
mentele privitoare la lu
crările Congresului cu 
oamenii din schimburi. 
Caracteristic este senti
mentul unanim de bu
curie și hotărirea de a-șt 
spori forțele pentru a 
materializa, in ceea ce-i 
privește, țelul propus de 
partid: „Trebuie să ne 
ridicăm continuu califi
carea, să reducem la 
minimum durata de în
cărcare, să recuperăm 
minut cu minut, care la 
un loc înseamnă mit 
de tone de oțel...''

Și activitatea de pînă 
aci dovedește că oțetarii 
secției a doua discută 
pe baza faptelor. Jurna
lul întrecerii din aceste 
zile aduce date noi: la 

creștere a nivelului de trai 
al celor ce muncesc, cum 
are acum planul elaborat 
de Congresul al lll-lea al 
partidului.

perete activă
man Tiberiu și Vlad Ni- 
colae, operatorul Popescu 
Vintilă compresoristul Be
la Nicolae și alți tovarăși 
ca Florescu Viorel, Stan
ciu Nicolae, Dobrei Con
stantin au citit pasagii 
din raportul prezentat la 
Congres și au dat explica
ții tovarășilor de muncă 
despre marile perspective 
de dezvoltare a economiei 
noastre naționale în viito
rii ani. Ei s-au angajat că 
vor lupta cu toate forțele 
pentru aplicarea în practi
că a mărețului program 
elaborat de Congres, 

vire la activitatea partidu
lui dintre Congresul al II- 
iea și Congresul al III- 
lea, cu privire la planul 
de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960— 
1965 și la schița planului 
economic de perspectivă 
pe 15 ani. Broșurile vor fi 
prelucrate în fiecare orga
nizație de bază.

producție este tn- 
Simbătă diminca- 
inscris un nou 
— au dat ulii-

20 iunie au dat o șarjă 
de oțel peste planul si
lei, iar in 24 iunie spo
rul de 
trecut, 
fa au 
succes 
ma tonă de oțel din pla
nul lunar; de la înce
putul anului peste 33.300 
tone oțel In contul an- 
gajamoiului.

Aceiași animație exis
tă și in hala oțeiăriei 
Martin nr, 1. Agitatorul 
lonescu T. Joan in hala 
de pregătire, comunistul 
Cucu Petru din hala de 
turnare, inginerul Grt- 
gore Mihai, topitorii Mi
hăilă Simion și Pinca 
Ion pe platforma cup
toarelor, Toma Adam șl 
Oprica Frosina la între
ținere, discută in grupu
ri documentele lucrări
lor Congresului partidu
lui nostru. Peste 100 de 
oțelari care au discutai 
pe marginea perspecti
velor de dezvoltare a e- 
eonomiei țârii nostre, fi- 
au manifestat unanim

Domnfșan Adrian, 
Munteanu Ion, Lazăr 
Marin din anul II, cl. 
G. laminatori, Stanciu 
Eugen, Marin Viorel și 
Borăscu Constantin din 
același an — oțelari — 
se numără printre ele
vii fruntași la învăță
tură ai școlii profesio
nale din orașul nostru. 
Ei se pregătesc să de
vină muncitori cu o 
înaltă calificare, folo
sitori industriei noastre 
socialiste în plină dez
voltare.

In foto: elevii
mintiți mai sus, în 
parcul școlii, repetînd 
lecțiile.

a-

u- 
au 
de

a agregatelor 
peste sarcinile

La sfîrțif de lună
In perioada t—28 iunie 

sideturgiștii hunedoreni, 
îmbunătățind indicii de 
tilizare 
produs 
plan :

târ
&

814 tone cocs
997 tone aglome

rat feros

4.262 tone

11.085 tone
Martin și

fontă

oțel 
electric.

voința de a munci mat 
bine cu mai multă ab
negație pentru a trans
pune in fapt hotăririle 
ce au fost luate de Con
gres. Convingător este, 
că animați de sentimen
te de patriotism, oțeiaru 
secției a l-a obțin re- 
aultate deosebite. In ziua 
deschiderii Congresului 
el au produs peste plan 
712 tone oțel, cu două 
zile in urmă 154 tone, 
elaborind de lă începutul 
lunii și pini simbătă di
mineața cu 916 tone mai 
mult oțel.

Dincolo, tn hala lami
norului de 800 milime
tri, subiectul principal 
al discuțiilor îl constitie 
laminatele. Comuniștii 
Volevoda Ioan, Ilea Ior
dan, șeful de echipă Ctu- 
șnel Dumitru de la cup
toare, au atras in jurul 
lor un mare grup de 
muncitori. ,£ini sarcini 
mărețe, care eer efor
turi, dar îndemnul par
tidului șl încrederea ce 
ni se acordă, ne fac să 
ieșim întotdeauna învin
gători. O vom dovedi și 
de data aceasta prin 
fapte..." —• spun ei.I. G.

Ziua învățătorului

folositori

La 30 iunie, în fiecare 
an, se sărgătorește în în
treaga țară „Ziua învăță
torului". Poporul nostru 
muncitor cinstește în a- 
ceastă zi munca nobilă a 
celor peste 100.000 de în
vățători și profesori din 
învățămîntul de cultură 
generală educatorii noii 
generații.

In statul nostru demo
crat popular, învățătorii 
și profesorii de la orașe 
și sate au o înaltă misiu
ne patriotică, aceea de a 
crește cetățeni 
patriei, harnici și multi
lateral pregătiți, construc
tori devotați ai societății 
socialiste. învățătorii și 
profesorii duc în mase lu
mina științei și culturii, 
luptă împotriva obscuran
tismului și misticismului, 
sînt propagatori ai înalte
lor idei ale timpului nos
tru, nemuritoarele învă
țături ale marxism-leni- 
nismului. Munca învăță
torilor și tuturor pedago
gilor este grea și plină 
de răspundere, dar ce 
satisfacție mai mare a da
toriei împlinite poate fi 
decît încredințarea că ro
dul acestei munci este 
formarea unei generații 
de tineri demni continua
tori ai operei începute de 
părinții lor.

Condițiile de pînă mai 
Ieri ale activității învăță
torilor erau din cele mai 
umilitoare. Regimul bur
ghez era preocupat să a- 
sigure pentru învățătorii 
din sate cel mult rangul 
de șefi ai grupărilor ță
răniste sau liberale lo
cale. Scriitorul Cezar Pe
trescu, în romanul 
„Apostol", vorbește des
pre viața amară a învăță
torului de țară în al doi
lea deceniu al acestui 
veac. „Nu te va întîmpina 
nimeni cu pîine și sare..." 

său

PREGĂTIRI
PENTRU NOUL AN ȘCOLAR

Imediat după închide
rea anului școlar în în
vățămîntul de partid orga
nizațiile de bază din com
binat au și trecut la pre
gătiri în vederea noului 
an școlar. Astfel s-au for
mat comisii în majoritatea 
organizațiilor de bază care 
selecționează cursanții pen

este motto-ul cărții, sînt 
cuvintele bătrinului das
căl al eroului cărții. Și 
Nicolae Apostol se încre
dințează curînd de adevă
rul acestor cuvinte. El a- 
vea de ales între umilirea 
in fața latifundiarului din 
județ, între acceptarea li
nei vieți 
moartea 
de a fi 
colo, la

de slugă — și 
lentă, perspectiva 
azvîrlit de colo- 

bunul plac al 
prefecților și inspectorilor 
școlari.

Astăzi munca învățăto
rilor și profesorilor, prin 
grija partidului și guver
nului, este prețuită după 
cum merită. Mii de cadre 
didactice, sînt distinse eu 
ordine și medalii ale 
R.P.R., cu titlul de „în
vățător emerit" și „Profe
sor emerit", „învățător 
fruntaș" și „Profesor frun- 

se bucură de în- 
oamenilor mun- 
aleși deputafi, 
activ Ia opera 

a întregului po-

de ca- 
toate

a eco-

taș". Ei 
crederea 
cii, sînt 
participă 
măreață 
por muncitor.

In raportul prezentat la 
cel de-al lll-lea Congres 
al partidului. tovarășul 
Gheorghe Gheorgbiu-Dej 
a vorbit despre permanen
ta preocupare a partidului 
pentru pregătirea 
dre calificate de 
gradele necesare planu
lui de dezvoltare 
nomiei naționale în viito
rii șase ani, cît și planu
lui de perspectivă pînă în 
1975. In anul 1962 aprea 
pe întregul tineret de 
vîrstă școlară va fi ab
solvit școala de 7 ani.
Odată cu genera’izarea 
învăfămîntului de 7 ani
se prevede trecerea trep
tată la învățămîntul de 8 
ani, astfel că durata șco
lii medii de cultură gene
rală va ajunge la 12 ani.

(Continuare in pag. 2-a)

tru anul școlar 1960—1961 
De asemenea organizațiile 
de bază de la secția I-a 
furnale, oțelăria electrică, 
garaj, etc. au și făcut pro
puneri privind propagan
diștii care vor conduce 
anul viitor cercurile și 
cursurile din secțiile res
pectiv^
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Ansamblul C. C, S. 
la Hunedoara

Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, colec
tiv laureat al Premiului de 
Stat și decorat cu Ordinul 
Muncii cl. I, sosește pes
te cîteva zile în orașul nos
tru.

Alcătuit din elemente 
talentate, recrutate din rîn- 
durile artiștilor amatori 
din întreprinderile țării. 
Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Consiliului 
Central al Sindicatelor — 
îndeplinindu-și rolul său de 
agitator și propagandist, a 
educat și a creat totoda
tă o pleiadă de slujitori ai 
artei noi, cu care ansam
blul și țara întreagă se 
mîndresc. Foștii membri ai 
Ansamblului C.C.S. bari- 
tonii Nicolae Herlea, Dan 
Iordăchescu, Ladislau Ko
nya, actualmente soliști ai 
Teatrului de Operă și Ba
let al R.P.R. și basul Ion 
Prisăcaru, solist al Operei 
din Iași, laureați ai diferi
telor concursuri internațio
nale, tenorul Traian Uiie- 
can, solist al Operei din 
Iași, Gheorghe Cotovelea, 
balerin solist al Teatrului 
de Operă și Balet al 
R.P.R., soprana Elena Di
ma — Toroiman, solistă a 
aceleași instituții și alții 
sint astăzi cunoscuți și a- 
preciați în țară și peste 
hotare.

Colectivul Ansamblului 
C.C.S. a purtat și peste 
hotare — în 14 țări — fai
ma cîntecului și dansului 
romînesc.

Ca o datorie de onoare 
ansamblul vine în fiecare 
an să stringă legăturile cu 
oamenii muncii din toată 
țara organizînd turnee, 
unde în fața a mii și zeci 
de mii de spectatori, în 
săli și pe stadioane, s-a 
bucurat întotdeauna de o 
caldă primire și apreciere, 
prezentînd programe varia
te și bogate în conținut 
care oglindesc avîntul ar
tei noastre noi.

In cursul turneului din 
acest an, Ansamblu! de 
cîntece și dansuri al Con
siliului Central al Sindica
telor prezintă două dintre 
cele mai apreciate specta
cole ale acestei stagiuni și 
anume: spectacolul „Bucu- 
ria vieții" — pe stadioane 
și spectacolul „Te cîntăm, 
te slăvim libertate !" — în 
săli.

In spectacolul „Bucuria 
vieții", care oglindește din 
plin optimismul zilelor fe
ricite pe care Ie trăim azi, 
se îmbină armonios cînte- 
cele noi create <Ie compo
zitori ca: I. Dumitrescu, 
A. Mendelsohn, FI. Comi
șel, N. Kirculescu și alții, 
cu dansurile pline de voio
șie și avînt pregătite de 
maeștrii coregrafi Floria 
Capsali, Mitiță Dumitres
cu, Petre Bodeuț — ar
tist emerit — și Ștefan 
Gheorghe, pe muzică de 
Mihail Jora și Paul Con- 
stantinescu — maeștri e- 
meriți ai artei, Laureați 
ai Premiului de Stat.

In program apar apre- 
ciații soliști instrumentiști 
Traian Lăscuț-Făgărășanu 
— artist emerit al R.P.R., 
Dumitru Marinescu — 
Ciuciu la țambal și Nico
lae Albulescu la xilofon.

--- ----------------
9.531 tone 

colectate pînă
Ca urmare a muncii po

litice desfășurată cu per
severență de organizațiile 
U.T.M. în rîndul tinere
tului, acțiunea patriotică 
pentru colectarea și valo
rificarea fierului vechi a 
căpătat un caracter tot 
mai organizat. Sute de 
tineri din orașul nostru, 
muncind cu entuziasm în 
timpul lor liber, au reușit 
să adune și să predea 
centrului I.C.M.-Hunedoa- 
ra, pînă la 25 iunie a.c., 
9.531 tone fier vechi.

De mult succes se bucu
ră și tablourile „Sîrba fi
nală" din baletul „Cînd 
strugurii se coc" pe mu
zica lui Mihail Jora, mult 
apreciata suită de dansuri 
romînești „Așa se joacă 
pe la noi", reprezentînd 
coregrafic toate regiunile 
țării și tabloul final din 
spectacolul muzical>-core- 
grafic „Balada patriei", u- 
nul din marile succese 
ale stagiunii 1959—1960.

Din spectacolul „Te 
cîntăm, te slăvim, liber
tate" ce va fi prezentat în 
sală, remarcăm suita de 
cîntece revoluționare din 
trecutul de luptă al popo
rului nostru: „Prin luptă 
am făurit o viață nouă" 
și „Dar de nuntă’' de Ra
du Paladi — lucrare pre
miată la concursul inter
national de cîntece de la 
Moscova.

L'n mare interes pentru 
public îl va constitui 
„Sărbătoarea primăverii" 
— primul balet romînesc 
cu temă muncitorească 
realizat după un libret de 
Florin Raba, pe muzica 
lui Florin Comișel, mon
tarea și coregrafia apar- 
ținînd maeștrilor Floria 
Capsali și Mitiță Dumi
trescu.

fier vechi 
in prezent
Organizațiile U.T.M. de 

Ia grupul școlar profesio
nal, școala medie, C.S.H., 
Construcții II O.S.M., 
T.U.G., mecanic șef — 
I.C.S.H. și cooperativa 
„Drum nou" au colectat 
la un loc 6.467 tone me
tal.

Situația încheiată la 
data de mai sus arată că 
din valorificarea fierului 
vechi colectat, tinerii din 
întreprinderile și institu
țiile din localitate au în
registrat o economie de 
peste 400.000 lei.

VEDERE DE LA COGSERIE

ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI
(Urmare din pag. 1-ajț

Copiii oamenilor muncii 
de la orașe și sate pri
mesc începînd din acesjj 
an în mod gratuit toate 
manualele școlare de la 
clasele I—VII inclusiv, iar 
în viitor se prevede graj 
tuitatea și a rechizitelor 
școlare. Un mare accent 
se pune pe dezvoltarea 
legăturii învățămintului 
de cultură generală cu 
munca productivă, pentru 
a ajuta pe școlari să iu
bească munca fizică, să 
capete deprinderi practice, 
să se orienteze spre pro
fesiunile către care au în
clinații, să se dezvolte 
multilateral. „Sarcina noii 
pedagogii — spunea Le
nin — este de a lega ac
tivitatea didactică cu sar
cina organizării socaliste 
a societății". Partidul 
nostru aplică în mod con
secvent această învățătură 
leninistă.

Hunedoara este unul 
din principalele centre in
dustriale >ale țării. Aoi 
învață mii de fii ai side- 

rurgiștilor, se pregătesc 
temeinic pentru viață, 
pentru munca constructi
vă. Invățămîntul de cul
tură generală a cunoscut 
în orașul nostru o mare 
dezvoltare. învățătorii și 
profesorii din școlile Hu
nedoarei, prin întreaga 
lor activitate, contribuie 
din plin la educarea noii 
generații în spiritul dra
gostei față de patrie, ti
neri devotați cauzei con
solidării păcii, a frăției în
tre popoare. Sînt cunos
cute și apreciate meritele 
învățătorilor și profesori
lor Văideanu Nina, Ciu- 
cescu Eliza, Dumitrescu 
Florica, Munteanu Silvia, 
Țăndău Augustin, Fotescu 
Romulus, Tempeanu Gorio- 
lan. Simțea Gheorghe și 
alții.

De Ziua învățătorului 
oamenii muncii din patria 
noastră urează spor Ia 
muncă tuturor învățători
lor și profesorilor și ie 
doresc succese tot mai 
mari în nobila lor muncă 
de educatori și luminători 
ai maselor 1

Vizitarea Expoziției 
sovietice

Duminica trecută 1.100 
oameni ai muncii din o- 
rașul Hnedoara au ple
cat la București pentru 
a vizita Expoziția sovie
tică deschisă la 20 iu
nie în pavilionul din Par
cul de cultură si odihnă 
I. V. Stalin.

Deschiderea Expoziției 
sovietice este un eveni
ment de o însemnătate 
deosebită, datorită căru
ia oamenii muncii din 
patria noastră pot lua 
din nou cunoștință de ce
le mai noi realizări ale 
Uniunii Sovietice în do
meniul științei, tehnicii șt 
producției. Ea este o ex
presie a marilor succese 
dobindite de către popoa
rele sovietice în munca 
lor pașnica, creatoare, a 
năzuințelor lor de pace 
și dezvoltare continuă a 
colaborării economice, a 
nouă și puternică dovadă 
a preocupării poporului 
sovietic de a lărgi pe 
mai departe relațiile pri
etenești, frățești, cu po
porul

In 
sint 
6.000 
dau imagini din cons
trucția bazei tehnico-ma- 
teriale a comunismului, 
oglindind succesele 
dezvoltarea științei, in
dustriei, culturii.*

nostru.
Expoziția sovietică 
prezentate peste 
exponate care re-

în

Spectacole noi
Zilele acestea orașul nostru va găzdui specta

colele Circului de stat din București care prezintă : 
„O seară la Varșoviă" cu concursul artiștilor de 
circ din Republica Populară Polonă. Intre 30 iunie 
— 4 iulie zilnic la oreie 20,30 iar sîmbătă și dumi
nică în matineu la orele 16,30 va putea fi văzu
tă și trupa de pitici liliputani Anitas.

Bilete pentru spectacolele Circului de stat pot 
fi găsite la casele de bilete ale circului, la agențiile 
loto și la responsabilii culturali ai comitetelor sin
dicale din întreprinderile orașului nostru.

Vizitatorii s-au 
îndeaproape de 
utilaje pentru 
minieră și pe-

Au atras astfel în mod 
deosebit atenția machete-\ 
le sateliților artificiali 
sovietici ai Pămintului, 
macheta ultimei trepte a 
rachetei cosmice, precum 
și diferitele materiule 
care ilustrează elocvent 
folosirea in scopuri paș
nice a energiei atomice. 
In stare de Juncțiune au> 
putut fi vizionate mașini- 
unelte cu un grad înalt 
de automatizare, instala
ții și utilaje ale industria 
ei ușoare, instalații și ai 
parate electronice, optice, 
de măsură și control.

Sînt expuse de aseme-. 
nea diverse produse ale 
industriei ușoare și ali
mentare, 
interesat 
diferitele 
industria 

trolijeră, de mașinile și u- 
tilajele agricole, precum 
și de diferitele tipuri de 
auto-vehieule.

Siderurgiștilor hunedo-^ 
reni le-au atras atenția 
în deosebi diversele pro
filuri de laminate din o- 
țeluri speciale.

Vizitarea Expoziției so
vietice dă tuturor celor 
ce au prilejul să o vadă 
o imagine a muncii paș
nice a marelui popor so
vietic prieten, constructor 
al comunismului.

BILANȚUL FRUCTUOS 
al unui an de învățămînt

De curlnd a luat sfîrșit 
anul școlar în învățămîn- 
tul de partid. In anul de 
învățămînt 1959—1960 au 
funcționat pe raza orașu
lui nostru în întreprinderi, 
instituții etc. un număr de 
191 cercuri și cursuri în 
care au fost cuprinși 4696 
cursanți dintre care 2383 
membri de partid, 1154 
candidați de partid și 1156 
oameni ai muncii fără de 
partid, iar 61 tovarăși au 
urmat cursurile școlii se
rale economice de 2 ani.

încă de la începutul a- 
nului organele și organiza
țiile de partid au luat toa
te măsurile necesare pent
ru buna desfășurare a în- 
vățămîntului de partid, 
acordînd o deosebită aten
ție selecționării unui corp 
de propagandiști bine pre
gătiți din rîndul elemente
lor muncitorești. Peste 40 
propagandiști au fost pre
gătiți pe lingă comitetul 
regional de partid, iar cei
lalți de către comitetul oră
șenesc de partid. Datorită 
unei bune pregătiri a pro

pagandiștilor, calitatea lec
țiilor predate de ei în 
acest an a fost la un nivel 
înalt. Printre propagan
diștii care au adus o con
tribuție însemnată la ridi
carea cunoștințelor cursan- 
ților și care au obținut re
zultate deosebite în condu
cerea învățămintului de 
partid se numără tovarășii 
Rusan Eronim, Neuman 
Tiberitr de la combinat, 
Mihai Constantin de la 
I.C.S.H. și alții. Rezultate
le obținute de ei se dato
rase în mare măsură orga
nizațiilor de bază respecti
ve, care au analizat perio
dic felul cum se desfășoară 
învățămintul de partid, a- 
cordînd o mare aten
ție frecvenței cursanților la 
lecții și însușirii de căre 
aceștia a materialului pre
dai.

In acest an comitetul 
orășenesc de partid a pus 
un accent deosebit pe fe
lul cum se desfășoară în- 
vățămintul le partid în in
stituțiile orașului. Cercu
rile și cursurile din insti

tuții au fost controlata și 
îndrumate în permanență 
de către activiștii comitetu
lui orășenesc de către co
lectivele formate în acest 
scop. Se evidențiază prin 
tr-o bună activitate cursul 
seral condus de propagan
distul Vinca luliu de Ia 
O.C.L. produse industriale, 
cercul de „Istoria P.M.R ■ 
de la spitalul unificat pro
pagandist Bran Ioan, 
cursul seral din cadrul 
O A.D.L.F. propagandist 
Trifan Pompiliu și altele.

In scopul închiderii In 
bune condițiuni a anului 
școlar în sistemul învăță
mintului de partid, comite 
tul orășenesc de partid a 
luat încă din timp măsu
rile cuvenite. Pe baza unui 
plan de muncă fiecare 
membru al comitetului oră
șenesc de partid a primit 
sarcina de a răspunde de 
un număr de organizații 
de bază, iar membrii acti
vului de partid de Ia 
I.C.S.H. șl combinat au 
fost de asemenea reparti
zați pe forme de Învăță- 

mint pentru a da ajutor 
propagandiștilor șl a par
ticipa la convorbirile de 
sfîrșit de an.

Pentru a veni în ajuto
rul propagandiștilor șl 
cursanților, s-au organizat 
la cabinetul de partid, con
sultații colective atît pentru 
propagandiști cît și pentru 
cursanți pe forme de învă
țămînt. Astfel s-au dat con
sultații pe temele „Rolul 
conducător al partidului 
In construirea socialismu
lui", „Crearea P.C.R.", 
"Clasele și lupta de cla
să" și alte probleme ri
dicate de cursanți.

Convorbirile de închide
re au fost organizate în 
perioada dintre 9—20 iu
nie a.c. Din punct de ve
dere organizatoric toate 
formele de învățămînt 
s-au închis conform pla
nului stabilit.

Eficacitatea 
învăfămîntului 

de partid
La discuțiile de sfîrșit 

de an au luat parte toți 
cursanții, problemele fiind 
temeinic dezbătute, legate 

de activitatea concretă a 
organizațiilor de bază din 
secții. De pildă în cercul 
de economie concretă de 
la secția l-a furnale con
dus de inginerul Constan- 
tinescu Constantin s-au 
purtat discuții strins le
gate de problemele secți
ei, de activitatea membri
lor și canaidaților de par
tid în producție. Discuții 
asemănătoare s-au desfă
șurat la cercurile de eco
nomie concretă de la sec
torul turnătorii și lami
norul de 650, ai căror 
propagandiști sînt tovară
șii Balint Aexandru, res
pectiv inginerul Ciorogaru 
Nicolae, ia cercul de eco
nomie politică de Ia lami
norul de 800 mm. — pro
pagandist Vlaicu Nicolae.

Aici învățămintul de 
partid a avut o influență 
pozitivă asupra activității 
economice din secții. 
Cursanții au fost în pri
mele rînduri în întrecerea 
socialistă, fiind toți frun
tași în producție. Se poa
te arăta că în secție exis
tă unul dintre cela mai 
active colective de inova
tori din combinat. De e- 
xemplu cursantul Plașa

Gomel a realizat o ma
șină automată de condi
ționat cilindri ceea ce 
aduce combinatului sute 
de mii lei economii anual. 
Pe de altă parte cursanții 
din secție au efectuat 
peste 10.000 ore muncă 
voluntară. La organizația 
de bază mecanic șef din 
cadrul secției, din 25 
cursanți, 18 sînt fruntași 
în producție și peste 70 
la sută din ei urmează 
cursurile de minim teh
nic. J

In secția II-a O.S.M 
din inițiativa membrilor 
cercului de economie con
cretă condus de inginerul 
Farkaș Zaharia a pornit 
prețioasa inițiativă privind 
organizarea grupelor de 
inovatori. Majoritatea 
cursanților sînt cuprinși 
in grupe de inovatori. 
Inovațiile și rațonalizări- 
le propuse de această gru
pă și aplicate aduc econo
mii anuale de cca. 10 
milioane lei. La fel, 
cursanții de la cercul de 
economie concretă de la 
secția II-a Iurnale au pro
pus numeroase soluții 
pentru sporirea indicilor 
de utilizare a fanalelor.

Printre propunerile formu
late de ei se numără : 
„Ridicarea temperaturii 
aerului cald suflat în furJ 
nale", care aduce econo
mii în valoare de 50 lei 
pe tona de fontă, total i- 
zînd pînă în prezent 20 
milioane lei economii. O 
altă propunere aplicată 
la propunerea cursanților 
este și „Folosirea aerului 
Încălzit" ceea ce aduce un 
spor de producție de 30 
la sută, sau „Folosirea 
gazului metan în furnale" 
și altele. Printre cursan
ții inovatori se numără 
tovarășul Coșara Radu, 
Iascisin Nafan, Goșa 
Gheorghe și alții. Inovați
ile făcute de ei și aplica
te aduc economii în va
loare de cca. 2. milioana 
lei combinatului.

z De asemenea, cursanții 
de la I.C.S.H. au muncit 
cu multă însuflețire pentru 
a da în exploatare înain
te de termen cuptoarele a- 
dînci de la bluming. Prin
tre cursanții care au adus 
o contribuție însemnată 
la realizarea sarcinilor, 
fiind ei înșiși exemple, 

ae numără tovarășii Goți



uncitorii de ieri—maiștrii de azi HUNEDOARA CK SFÎRȘIT DE ȘESENrtE^
0 nouă promoție de ab- 

lolvenfi părăsește Fancile 
\colii tehnice de maiștrii 
lin Hunedoara. Sînt vii- 
arii maiștrii oțelari și la- 
ninatori atit de necesari 
Industriei noastre siderur
gice in continuă dezvolta- 
». Aceasta este prima 
vromoție a școlii tehnice 
te maiștri, care împreună tu celelalte școli medii 
Vin țară pregătesc cele 
100.000 cadre tehnice me- 
Iii necesare intre arul 
I960—1965 economiei noa
stre naționale — după 
turn se arată in raportul 
orezentat la cel de-al III- ca Congres al P.M.R. de 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej.

In cursul celor trei ani 
de învăfămint elevii s-au 
străduit să însușească 
cit mal temeinie lecțiile 
predate la dife-rtte disci
pline. Acest țapt este con
firmat in bună măsuri de 
rezultatele obținute ia exa
mene de către mulți elevi 
printre care pot ți citați:

Luna aceasta oțelarii 
de la O.S.M. II au dat 
patriei peste 8.600 tone 
oțel mai mult decît preve
derile de plan. Schimbul 
oțelarilor condus de mai
strul Colțun Valentin a 
realizat aproape 3.000 to
ne oțel peste plan. De alt
fel acest schimb a fost 
mai multe luni fruntaș și 

■^continuă să se mențină și 
pe mai departe.

In foto: maistrul Găl- 
țun Valentin.

Ghibu Gheorghe, Golește 
Aron, Enache Gabriel, 
Varga Mihai de la oțelari, 
precum și Suciu Nicolae. 
Bozdoc Teodor, Akerman 
Francisc și Stancovici Ni- 
colae de la laminatori.

Foștii muncitori de ieri 
sint maiștrii astăzi și fie
care vrea să arate colec
tivului din mijlocul căruia 
a plecai că nu i-a înșelat 
așteptările atit în rezulta
tele obținute la învățătură, 
cit și la practică in uzină. 
Proiectele de diplomă în
tocmite, ilustrează preocu
parea elevilor pentru a u- 
șura și îmbunătăți munca 
și procesul tehnologic. 
Astfel tovarășul Stanco- 
vict Nicolae s-a glndit la 
un sistem semi-automat 
de întoarcere a barelor la 
linia de laminare,’ Aker
man Franc isc la controlul 
arderii la cuptoarele a- 
dinei, precum și alte pro
puneri inaintate cabinetu-
iui tehnic.

0 parte din elevi și-au 
manifestai dorința de a 
învăța mai departe în in
stitutele noastre de învăță
mânt superior pentru a 
deveni ingineri. Toți însă, 
doresc ca în primul rînd 
să devină buni maiștri 
la locul de muncă șt ori
unde vor merge în com
binat, la Reșița sau Ora
șul Stalin să facă cinste 
școlii care i-a pregătit.

Le urăm succes!
B. A.

Ciclu de 
conferințe

Consiliul raional 
A.R.L.US. Hunedoara a 
organizat în oraș un ci
clu de conferințe : „Pe 
calea făuririi celui mai 
înalt nivel de trai din 
lume", „Noile propuneri 
ale Uniunii Sovietice în 
problema dezarmării gene
rale și totale". --

Mai mult ca niciodată, 
privirile întregului nostru 
popor au fost ațintite în 
zilele trecute către bătrî- 
na Capitală a patriei noa
stre, unde în noua sală a 
Palatului Republicii se 
desfășurau lucrările celui 
de-al 111-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Ro- 
rain. In raportul tovarășu
lui Gh. Gheorghiu-Dej, fie- 
care s-a regăsit pe sine, 
într-o cifră, intr-un cuvînt, 
dar s a regăsit în haine 
noi, mai matur, mai bogat, 
așa cum va fi la sfîrșitul 
anului 1965. Pentru noi, 
siderurgiștii, cifrele din 
raportul tovarășului Gheor
ghiu-Dej au o semnifica
ție deosebită, în ele se 
concretizează năzuinți la 
care în trecut nimeni nu 
putea să viseze, dar care 
astăzi, constituie pentru 
fiecare inginer, pentru fie
care funalist, oțelar, rea
litatea vie, către care 
partidul ne conduce cu în
țelepciunea sa, cu uriașa 
sa forță creatoare. In clo
cotul energiilor dezbătute 
de sarcinile șesenalului, 
mai mărețe decît oricînd 
sînt și sarcinile ce revin 
Hunedoarei 1

S-ar pare că pe noi cei 
care am trăit emoțiile, bu
curiile ca și greutățile 
primelor baterii de cocs, 
ale furnalelor uriașe, ale 
cuptoarelor de oțel și gi
ganticelor laminoare, nu 
ar trebui să ne uimească 
nimic. Și totuși, cifrele 
uimesc prin semnificația 
lor, prin conținutul lor, 
prin ritmul lor. In fiecare 
an al șesenalului sporul 
de oțel va fi cu mult 
tnai mare decît întrea
ga producție realizată în 
1938. In acest uriaș fluviu 
de oțel, mai mult decît de 
oriunde, se va concretiza 
munca, talentul, energia 
creatoare a siderurgiștilor 
Hunedoarei, a cărei cons

trucție atunci va fi desă- 
vîrșită, sau cum se spune 
400 tone, mîndrie a tehni
cii noastre, iar după el, 
în limbaj tehnic, în cifre
le proiectanților și econo
miștilor, va atinge un 
grad de integrare optim 
economicește

...Aliniați ca soldații la 
paradă, cuptoarele bateri
ei a patra de cocsificare, 
vor desâvîrșt construcția 
uzinei cocso-chimice.

Cu cit se va schimba 
însă pe atunci structura 
secțiilor producătoare de 
fontă I

La furnalele actuale vor 
fi introduse tehnologii a- 
vansate, se va lucra cu 
presiune ridicată la gît, în 
șarje va fi folosit aglome
ratul autofoadant, alături 
de cocs în toate furnalele 
se va insufla gazul metan, 
iar temperatura aerului 
va fi ridicată la peste 
1.000 grade. Alături de 
furnalele actuale, în locul 
mormanelor de zgură și 
murdărie din „Bataga" se 
v«r înălța mîndre către cer 
conturele unor furnale și 
mai mari și mai moderne, 
bazate pe ultimele cuceriri 
ale tehnicii și toate aces
tea se vor concretiza în 
cifre noi în productivități 
ridicate. Calculele de acum 
vorbesc deja de minimum
l. 200 kg. fontă pe fiecare
m. cub volum util, adică 
cu 40% mai mult ca în 
anul trecut. Dar Crișan 
Vasile, Pali Victor, Cios 
Ludovic, Olaru Alexandru 
și alții care se vor ridica 
în acești ani nu vor intro
duce oare corectivele lor, 
nu vor demonstra că to
tuși hîrtia înșală î

Cu cît va crește pînă 
atunci producția de oțel 1 
încă în cursul acestui an 
oțelarii vor primi un nou 
dar din partea constucto- 
rilor, primul cuptor de 
400 de tone mîndria tehni
cii noastre, iar după el 

altele și altele, astfel în- 
cît la acel nivel maximal 
de producție prevăzut în 
anul 1965 Hunedoara să 
contribue cu cca. 60,6% 
din întreaga producție de 
oțel. Același țel clar, să 
smulgem cuptoarelor tot 
ceea ce pot da luînd ca 
bază de atac 8,2—8,5 tone 
pe metru pătrat vatră, că
lăuzește și pe oțelari. Și 
aici vor avea loc schim
bări radicale, în ceea ce 
prvește structura produc
ției, condițiile de muncă 
ale oțelarilor. Alături de 
fantezia creatoare a pro. 
iectanților, nimic nu deter
mină în asemenea măsură 
progresul tehnic în indus
tria constructoare ca me
talul, calitățile lui, însuși, 
rile lui. Aceasta se va re
flecta în oțelăriile Hune
doarei, în producerea pe 
scară tot mai largă a oțe
lurilor pentru țevi, a oțe
lurilor de rulmenți, a oțe
lurilor slab aliate a oțel
urilor refractare, dure care 
vor face mașinile noastre 
mai ușoare, mai rezistente 
mai compacte.

Ca o încununare a tu
turor acestor transformări 
alături de blaming și la
minorul de 650 mm. se 
vor înălța zvelte, largi, 
spațioase, noile linii de la
minoare, de unde peste un 
milion de tone sîrmă, pro
file mijlocii, mici, ușoare.

----------------- ««------------------ 
închiderea cursurilor populare 

de limba rusă
In Hunedoara s-au ter

minat de curînd cursurile 
populare de limba rusă 
din anul 1959—1960. Au 
fost înmînate diplome de 
absolvire unui număr de 
30 cursanți de la Între
prinderea de construcții 
siderurgice Hunedoara și 

vor lua drumul către toa
te colțurile țării. O adevă
rată mare de metal 1 Cîte 
căi ferate, blocuri spațioa
se, tractoare, locomotive 
Diesel, nu vor fi atunci 
create din oțelul Hunedoa
rei și toate acestea baza
te pe tehnologii tot mai 
avansate pe scheme de la
minare tot mai rapide cu 
toleranțe negative, totul 
subordonat unui scop pre
cis : economie maximă de 
muncă vie și materializată. 
Multe se vor schimba a- 
tunci 1 Schimbări radicale 
vor ușura și munca lăcă
tușilor, electricienilor, apa- 
ductierilor. Nu există col
țișor din combinat pe care 
pasul de uriaș al șesenalu- 
lului să nu-1 transforme, 
să nu-1 întinerească. La fel 
vor crește și oamenii și 
cîți dintre ei nu vor ple
ca de aici să ajute la naș- 
teiea fratelui lor deși mai 
tînăr, totuși mai mare, ala 
cărui temelii vor fi puse 
la Galați.

E atîta poezie în aceste 
cifre, ca în ploaia de luce
feri din fiecare șarjă de 
oțel și cine oare ar putea 
să spună astăzi cît se vor 
transforma odată cu uzi
na oamenii ei, cît se va 
lărgi orizontul lor tehnic, 
cultural, cît de mare și 
nemărginită va fi mîndria 
de a fi siderurgist.

Ing. I DOBRIN 

de la spitalul unificat. 
Pentru frecvența bună și 
însușirea în mod satisfă
cător a materiei predate 
este socotit frustaș cursul 
de limba rusă organizat 
la I.G.S.H., care a fost 
urmat de muncitori și teh
nicieni din întreprindere.

Emeric, Gligor Nicolae, 
Popa Aurel, inginer Po
pescu Stelian și alții, l.a 
fel au muncit la locurile 
de producție cursanții 
Schuster Adalbert, Belica 
Nicolae, Moise loan și 
alții din cadrul organiza
ției de bază instalații, 
în vederea terminării îna
inte de vreme a instalați
ei de gaz metan la furna
lele vechi.

De la I.C.S.H. din tota
lul membrilor și candidați- 
lor de partid care au fost 
încadrați în învățămîntul 
de partid un număr de 
peste 150 sînt fruntași în 
producție. Printre aceștia 
se numără tovarășii Las- 
zlo Francisc, electricianul 
Mănescu Vaier, instalato
rul Grigoruț Vasile, mon- 
torul Moraru Ștefan fie- 
rar-betonistul Roșea zMex- 
andru și alții.

Este de apreciat faptul 
că in suburbiile orașului 
nostru cei care au făcut 
primii cereri pentru înfiin
țarea gospodăriilor agri
cole colective au fost 
cursanți. Printre aceștia 
se numără tovarășii Si- 
meria Abel, Lenghel Ma
ria din Zlaști, Sîrbu Iosif, 
Munteanu loan din Buk 

turi, Andrășescu loan. 
Herban Petru și Me.sa 
Ioan din Boș, Iacob iosif 
Ballo Ștefan, Dan Iosif 
din Răcăștie precum și 
alții care au fost în p.'i- 
mele rînduri pentru co
lectivizarea agriculturii

Învăfămîntul 
ideologic

In acest an școlar In 
Învățămîntul ideologic al 
cadrelor didactice au tost 
cuprinși toți educatorii, 
învățătorii și profesorii. Ei 
au fost repartizați in anul 
I și II. Astfel în anul l 
au fost cuprinse 24 cadre 
didactice grupate intr-un 
singur seminar, iar ît. a- 
nul II 130 tovarăși gru
pați în 7 seminarii. Repar
tizarea lor pe seminarii 
s-au făcut după criteriul 
pregătirii profesionale și 
anume: un seminar pen
tru educatoare; 3 seituna- 
rii cu învățătorii și mai
ștrii de la grupul școlar 
profesional și 3 semmarli 
pentru profesori, grupați la 
rîndul lor pe specialități. 
Această repartiție a asi
gurat o omogenitate a 
discuțiilor în fiecare -emi- 

nar a dat posibilitatea fie
cărui cursant să participe 
la discuții conform nivelu
lui lor de cunjștințe 

învățămîntul ideologic 
a avut o eficiență deoseb’- 
lă în munca și activitatea 
tuturor cadrelor didactice 
atît la clasă cit și in ac
tivitatea obștească. In ca
drul orelor învățătorii și 
profesorii au legat conți
nutul științific al lecțiilor 
de practica construirii so
cialismului, de activitatea 
partidului, de lupta clasei 
muncitoare, lecțiile pri
mind în acest fel viață. 
Remarcăm în acest sens 
lecțiile ținute de tovarășii 
Găvănescu Ana și Iorgo
van Constantin. A crescut 
de asemenea colaborarea 
dintre conducerea școlilor 
și U.T.M. La școala medie 
serală a crescut preocupa
rea față de condițiile de 
muncă și de studiu ale 
elevilor, s-au intensificat 
vizitele la locul de mun
că al elevilor etc. Toate 
acestea se datoresc în 
mare măsură diriginților 
printre care tovarășii Fu- 
tescu Romulus, Avram 
Constanța și alții, care au 

muncit cu mult simț de 
răspundere. Lscțiilî au 
fost strîns legate mai 
mult de procesul de pro
ducție cu aplicații con
crete în secțiile unde lu
crează elevii și în mod 
deosebit la fizică, chimie 
și matematică. Frecvența 
la lecții și seminarii a ca
drelor didactice a fost de 
98 la sută.

Răspunsurile care s-au 
dat la sfîrșitul anului în 
cadrul colocviilor, au de
monstrat că majoritatea 
cursanților s-au prezentat 
bine pregătiți, dînd răs
punsuri convingătoare le
gate de activitatea prac
tică a partidului nostru în 
lupta pentru construirea 
socialismului. In acest sens 
s-au remarcat prin răspun
surile date la colocvii tova
rășii Ciontescu G. Riș- 
cuță Elena, Popescu Ovi- 
diu, Sibișan Mana, Tem- 
peanu Vera, llică Radu, 
Mărgineanu Doina, Mure- 
șan Avei, Voinea Alexan
dru, Boiangiu Raisa, Gos- 
tian Elena, Tințea Nicolae 
și alții.

Comitetul orățenesa d« 

partid a pus un accent de- 
o’cbit in acest an și pe 
feiul cum personalul me- 
dico-sanitar studiază teo
ria marxism-leninistă. În
că de la începutul anului 
au luat ființă 2 cercuri de 
studiere a bazelor înar- 
xism-leninismului. Ele au 
fost conduse de tovarășele 
Iuga Elena și Tomescu Bi
anca. Aici, au fost în
cadrați marea majoritate 
a medicilor și a persona
lului mediu sanitar. Cu o- 
cazia convorbirilor de în
chidere a acestor cercuri a 
ieșit la iveală că partea 
ccvîrșitoare a cursanților 
au însușit temeinic cele 
predate, dînd răspunsuri 
bune și foarte bune. Prin
tre cursanții fruntași se 
numără tovarășii Bran I., 
Nagy I., Poenaru A., Got
tlieb I. și alții.

A existat o preocupare 
intensă și față de îndru
marea și controlarea învă
țămîntului politic U.T.M. 
Propagandiții U.T.M. din
tre care peste 90 la sută 
membri și candidați de 
partid s-au achitat cu cin* 
ste de sarcini. Ei au con

dus cu pricepere și simț 
de răspundere cercurile șl 
cursurile învățămîntului 
politici

Deși s-au obținut rezul
tate bune în învățămîntul 
politic U.T.M., totuși tre
buie arătat că comitetul 
orășenesc U.T.M. nu a a- 
cordat suficientă atenție 
pregătirii propagandiștilor 
U.T.M. și nu a urmărit și 
controlat îndeaproape felul 
cum propagandiștii frec
ventează pregătirile orga
nizate. Din această cauză 
Învățămîntul politic în 
multe organizații de bază 
U.T.M. din combinat ș) 
I.C.S.H. nu s-a ținut cu 
regularitate, frecvența 
cursanților fiind slabă, iar 
discuțiile sub nivelul ce
rut. Aceste lipsuri se dato- 
resc în mare măsură biro
ului comitetului orășenesc 
U.T.M. care n-a analizat 
In mod temeinic de cît o 
Singură dată, în tot cursul 
anului, felul cum se des
fășoară învățămîntul poli
tic. Iată cauzele care au 
făcut ca în multe locuri 
cursanții să manifeste o 
atitudine pasivă față de 

problemele vieții U.T.M. 
și de producție.

Concluzii
Rezultatele obținute ara

tă că a existat o preocu
pare din partea organizaJ 
țiilor de partid față de 
conducerea învățămîntului 
de partid, ideologic și po
litic al oamenilor muncii 
din Hunedoara. Datorită a- 
cestui fapt a fost realizai 
tă o mai strînsă legătură 
între problemele teoretica 
și viața practică. Propa
gandiștii, atît în domeniul 
predării cît și’la seminarii 
zări au obținut bune rei 
zultate. Cursanții, la rîndul 
lor, au arătat că și-au în
sușit în mod temeinic în
vățătura marxist-leninistă. 
S-a făcut o opinie de 
masă a cursanților împo
triva lipsurilor manifesta* 
te în producție și în afara 
ei.

Lipsuri s-au manifestat 
îndeosebi în învățămîntul 
politic U.T.M. De aceea 
este necesar ca anul de 
învățămînt următor să fie 
privit cu atenția cuvenită 
din partea organizațiilor 
U.T.M.



COMUNICAT 
cu privire la întîinirea reprezentanților 

partidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste

Reprezentanții partidelor 
comuniste și muncitorești 
din țările socialiste, care 
au asistat la Congresul al 
lll-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn din partea 
Partidului Muncii din Al
bania, Partidului Comunist 
Bulgar, Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, Par- 
tioului Comunist Chinez, 
Partidului Muncii din Co
reea, Partidului Socialist 
Unit din Germania, Parti
dului Popu.ar Kevoiuționar 
Mongol, Partidului Munci
toresc Unit Polonez, Par
tidului Muncitoresc Romîn, 
Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, Partidului 
Comunist al Uniunii So
vietice, Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam au 
holărît să folosească pre
zența lor la București pen
tru a avea un schimb de 
păreri asupra problemelor 
actuale aie situației inter
naționale contemporane și 
a concluziilor care rezul
tă din aceasta pentru par
tidele frățești.

Participanții la consfătu
ire constată în unanimita
te că întregul mers al e- 
venimentelor internaționale 
și al dezvoltării țărilor sis
temului mondial socialist a 
confirmat pe deplin juste
țea tezelor marxist-leninis- 
te ale Declarației și ale 
Manifestul Păcii adopta
te de partidele comuniste 
și muncitorești la Moscova 
în noiembrie 1957.

Partic.panții la consfătu
ire își confirmă fidelitatea 
față de principiile Decla
rației și ale Manifestului 
Păcii, care reprezintă Car
ta mișcării comuniste și 
muncitorești internaționa
le, programul ei de luptă

Compararea nivelurilor de trai
Articolul lui P. Mstis- 

lavski „Despre nivelul 
consumului popular. Unele 
eomparații și perspective", 
publicat în revista noas
tră (nr. 21 și 22 din mai 
1960), a stîrnit ecouri în 
rîndurile cititorilor sovie
tici și străini. Intr-o scri
soare din Paris, america
nul B. Nelson își expri
mă regretul că informații 
de felul celor,cuprinse în 
articolul nostru „ajung la 
un număr mic de oameni". 
B. Nelson comentează u* 
nele păreri ale economiști
lor burghezi în legătură 
cu problemele ridicate de 
revista noastră. El scrie :

„In articolul lui Mstis- 
lavski „Despre nivelul con
sumului popular" (Timpuri 
noi nr. 21, din mai 1960) 
autorul citează următoarea 
părere a economistului a- 
merican W. Rostow în 
problema nivelului de trai 
sovietic: „Pericolul constă 

pentru pace, democrație și 
socialism.

Reprezentanții partidelor 
comuniste și muncitorești 
din țările socialiste consi
deră că toate concluziile 
cuprinse în Declarație ș] 
în Manifestul Păcii : cu 
privire la coexistența paș
nică a țărilor cu orînduiri 
sociale diferite; cu privire 
la posibilitatea preîntîmpi- 
nării războaielor în epoca 
actuală ; cu privire la ne
cesitatea de a ține mereu 
trează vigilența popoarelor 
față de pericolul de răz
boi, întrucît în condițiile 
existenței imperialismului 
se menține terenul pentru 
războaie agresive, — sînt 
pe de-a-ntregul aplicabile 
și la situația actuală.

„Partidele comuniste — 
a subliniat Declarația — 
consideră lupta pentru pa
ce drept sarcina lor pri
mordială. împreună cu 
toate forțele iubitoare de 
pace, ele vor face tot ce 
depinde de ele pentru a 
preîntîmpina războiul".

Declarația cuprinde de 
asemenea o concluzie im
portantă cu privire la for
mele de trecere ale dife- 
ritelo- țări de la capita
lism la socialism. „In con
dițiile contemporane, într-o 
serie de țări capitaliste, 
clasa muncitoare, în frun
te cu detașamentul său de 
avangardă, are posibilita
tea... să înfringă rezisten
ța forțelor reacționare și să 
creeze condițiile necesare 
pentru înfăptuirea pașnică 
a revoluției socialiste". In 
același timp,trebuie avută 
în vedere și posibilitatea 
cuceririi de clasa munci
toare a victoriei în revo

în repartiția concretă a 
resurselor sovietice".

Este interesant să urmă
rim părerile d-lui Rostow 
despre repartiția din State
le Unite.

In decembrie 1956 el a 
declarat într-o ședință a 
Comisiei economice unite a 
Congresului („Creșterea e- 
conomiei universale și 
concurența". S.U.A. 1957) :

„Sînt profund convins 
că nici unul din scopurile 
noastre creatoare nu va 
putea fi atins dacă nu 
vom folosi forța americană 
pentru crearea unui inel 
al stabilității, iar aceasta 
cere folosirea unor mijloa
ce de intimidare, care in
clud atît războaie locale 
cît și un război general".

Despre capacitatea noas
tră economică de a înfăp
tui acest lucru el a spus: 

„Nu mă îndoiesc că ne 
stă în putere să înfăptuim 
ceea ce trebuie să înfăp
tuim, atît în domeniul mi

luția socialistă și pe cale 
nepașnică.

Participanții la prezenta 
consfătuire relevă cu un 
sentiment de profundă sa
tisfacție uriașele succese 
obținute de toate țările 
sistemului socialist în do
meniul dezvoltării econo
miei și culturii, al întări
rii orinduirii sociale și de 
stat, în dezvoltarea conti
nuă a democrației socialis
te. Pe zi ce trece se dez
voltă și se întărește tot 
mai mult marea comunita
te a țărilor socialiste. La
gărul socialist se găsește 
în deplină înflorire a for
țelor sale. El exercită o 
infuență uriașă și mereu 
crescîndă asupra întregu
lui mers al dezvoltării o- 
menirii. Succesele Uniunii 
Sovietice și ale țărilor de 
democrație populară însu
flețesc clasa muncitoare și 
pe toți oamenii muncii 
din țările capitaliste la 
lupta împotriva ofensivei 
exploatatorilor, contra in
tereselor lor vitale, la lup
ta pentru pace și socia
lism.

Participanții a consfă
tuire declară că partidele

♦♦-------------------------

Pentagonul intenționează 
să reia zborurile de spionaj

NEW YORK (Agerpres), 
— După cum relatează 
corespondentul din Wa
shington al ziarului „Chri
stian Science Monitor", 
Pentagonul și unii repre
zentanți ai agenției centrale 
de investigații intenționea
ză să reia zborurile de spi
onaj deasupra Uniunii So- 
victice.

litar cît și în domeniul po
liticii economice externe".

D-I Rostow și alți ex- 
perți au subliniat în re
petate rînduri că pentru 
menținerea nivelului de 
trai american „este nece
sar" să se instaureze con
trolul asupra piețelor mon
diale „de materii prime".

In această problemă e- 
conomiștii burghezi gre
șesc de la început pînă la 
sfîrșit. Ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor so
vietici nu reprezintă nici 
o primejdie pentru poporul 
american.

Pe de altă parte, situa
ția materială, socială și 
culturală a poporului nos
tru, din care 20% se sub- 
alimentează, se îmbracă 
prost și trăiesc în condi
ții proaste, nu poate fi 
îmbunătățită prin mijloa
ce militare și imperialiste.

D-l Rostow a declarat de
asemenea : 

comuniste și muncitorești 
vor întări și pe viitor 
coeziunea țărilor sistemu
lui mondial socialist și vor 
apăra ca lumina ochilor 
unitatea lor în lupta pen
tru pace și securitatea tu
turor popoarelor, pentru 
triumful marii cauze a 
marxism-leninismului.

C.C. al Partidului Mun
cii din Albania

C.C. al partidului Co
munist Bulgar.

C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia

C.C. al partidului Co
munist Chinez

C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea

C.C. al Partidului Socia
list Unit din Germania

C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol

C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez

C.C. al Partidului Mun
citoresc Romîn

C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar

C.C. al partidului Co
munist al Uniunii Sovie
tice ;

C.G. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam 
București, 24 iunie I960.

Corespondentul scrie: 
„Dacă țările aliate, decla
ră entuziaștii zborurilor a- 
vioanelor „U-2“, nu vor 
autoriza folosirea bazelor 
lor aeriene pentru zborurile 
de recunoaștere vor trebui 
folosite pentru aceste zbo
ruri port-avioane america
ne reutilate".

„Este necesară voința 
evidentă de a folosi for
ța".

Incidentul ou avionul 
„U-2“ și torpilarea Confe
rinței la nivel înalt arată 
că aceste concepții sînt 
încă împărtășite de un 
mare număr de persoana 
sus-puse din Statele Unite.

In studiul recent prezen
tat Comisiei economice 
(„Securitatea națională și 
economia americană în de
ceniul al 7-lea", S. U. A„ 
ianuarie 1960) expertul 
politic H. Ro.ven cere ca 
pînă în 1970 bugetul nos
tru militar să fie dublat. 
EI declară:

„Uniunii Sovietice îi va 
fi greu să țină pasul cu 
un spor însemnat — de
pășind 10 miliarde de do
lari anual — al alocați
ilor pentru apărare ale 
Statelor Unite. Presiunea 
crescîndă asupra Uniunii 
Sovietice va întrerupe dez
voltarea ei rapidă... Acea
sta poate îngreuna rezol
varea problemei creării co
interesării materiale în 
Uniunea 'Sovietică (!)",

In alt loc, el spune:

DE PESTE HOTARE
In preajma vizitei Iul 11. S. Hrusciou

în Austria
MOSCOVA (Agerpres). 

TASS anunță : La 28 iunie 
ziarul „Sovetskaia Rossia" 
a publicat interviuri lua
te primarilor orașelor aus
triece pe care le va vizita 
N S. Hrușciov. Primarii 
au fost întebați ce inten
ționează să arate oaspete
lui sovietic și ce părere 
au despre însemnătatea a- 
cestei vizite pentru dezvol
tarea relațiilor dintre Uni
unea Sovietică și Austria.

Nădăjduiesc, a spus pri
marul Vienei, Franz Jo
nas, că vizita, conducăto
rului statului rus va fi u- 
tilă nu numai pentru o 
bună dezvoltare a relați- 
lor sovieto-austriece, ci și 
pentru toate popoarele lu
mii care nu se tem de ni
mic mai mult decit de 
război și nu au năzuință 
mai arzătoare decît năzu
ința de pace.

CAZUL HENRI ALLEG
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Cunoscutul ziarist Hen
ri Aileg, redactor-șef at 
ziarului „Alger republi
cam", autorul cărții „Tor
tura", tradusă in 17 limbi, 
a fost condamnat de un 
tribunal militar francez la 
10 ani închisoare. Potri
vit tuturor canoanelor ju
ridice, ,fazul Henri A- 
lleg“ a fost, in felul aces
ta, închis. Dar opinia pu
blică progresistă din 
Franța și din întreaga lu
me nu recunoaște legali
tatea acestei condamnări 
pronunțate de tribunalul 
francez. Organizația inter
națională a ziariștilor a 
cerut redeschiderea „cazu
lui Henri Aileg"...

Arestat în iunie 1957,
Henri Aileg a fost supus

„Dacă coexistența baza
tă pe concurență 1 va des
chide în continuare pers
pective promițătoare pentru 
Uniunea Sovietică, atunci 
amenințarea chiar cu u- 
nele prejudicii relativ mici 
pe care i le-am putea 
produce va preîntîmpina 
un atac din partea ei. Da
că însă într-o anumită e- 
tapă perspectivele Uniunii 
Sovietice se vor înrăutăți, 
atunci pentru preîntâmpi
narea atacului trebuie să 
amenințăm cu prejudicii 
mai serioase".

Așadar sporirea puterii 
noastre militare și preju
dicierea coexistenței pașni
ce sînt recunoscute ca 
fiind necesare pentru înce
tinirea progresului Uniu
nii Sovietice, care va li 
nevoită să-și sporească 
forțele armate. Pe cît se 
pare, aceasta le convine 
capitaliștilor americani mal 
mult decît coexistența paș
nică.

D-l Rowen declară de a- 
semenea:

„Mărirea cheltuielilor

Primarul orașului Graz, 
Gustav Scherbaum, a 
spus : sînt convis că vizita 
la Graz a primului minis
tru Hrușciov va constitui 
o nouă confirmare a bune
lor relații existente între 
Austria și Rusia Sovietică.

Sînt încredințat că, prin 
vizita d-lui prim-ministru, 
Uniunea Sovietică dorește 
să recunoască odată mai 
mult în fața întregii lumi 
politica austriacă de neu- 
traiitate și să-și exprime 
simpatiile față de Austria, 
a declarat primarul orașu
lui Klagenfurt Hans Aus- 
sertinkler. Ca rezultat al 
fiecărei vizite oficiale, a 
spus ol în continuare, spo
rește mult interesul popu
lației față da statul de 
unde a venit oaspetele. 
Sint convins că vizita 
d-lui prim-ministru Hruș

unor torturi rafinate, chi
nuitoare. Dar împotriva 
lui nu s-a formulat nici 
o acuzație...

De-abia în august 1957, 
anchetatorul militar fran
cez a declarat că Aileg 
este acuzat de a fi aten
tat la securitatea externă 
a statului. „Atentatul" a 
constat în faptul că Aileg 
a iuat auiuaine in pre
să împotriva ororii răz
boiului algerian, dezvălu
ind crimei» colonialiști
lor... ,

De atunci, cu toată evi
denta absurditate și nete- 
memicie a acuzației, Aileg 
a continuat să fie deținut 
de autoritățile militare 
franceze. Și abia la 15— 
15 iunie 1960 el a fost a<

pentru apărare va face ca 
o parte din fondurile noa
stre pentru ajutorul de șo
maj să fie folosite pentru 
munca productivă (!)... 
Nivelul înalt al cheltuieli
lor guvernamentale va 
micșora oscilațiile ce in
tervin în ciclul activității 
de afaceri"...

Ce-i drept, el observă că 
„cheltuielile pentru apăra
re" nu sînt „singurul mij
loc de reducere a șomaju
lui", dar nu vorbește ni
mic despre alte mijloace.

Folosirea puterii militare 
pentru exploatarea popoa
relor din țările coloniale și 
semicoloniale și pentru frî- 
narea dezvoltării pașnice a * 
țărilor socialiste aduce în
să prejudicii și poporului 
american, pentru care coe
xistența pașnică constitute, 
de asemenea, singura pers
pectivă promițătoare".

1 Așa este numită une
ori în Occident întrecerea 
economică dintre cele do
uă sisteme.

Din revista „Timpuri noi" 

ciov se va resfrînge favo
rabil asupra dezvoltării 
relațiilor austro-sovietice.

Primarul orașului Salz
burg, Alfred Beck, și pri
marul orașului Linz, Ernst 
Koref, salută de asemenea 
vizita lui N. S. Hrușciov 
în Austria. In primul rînd, 
arată Koref, năzuim spre 
dezvoltarea continuă a re
lațiilor economice. Sperăm 
că vizita șefului guvernu
lui sovietic va contribui 
la aceste bune relații. In 
interesul păcii în întreaga 
lume și al prosperității 
popoarelor sîntem bucuroși 
să luăm parte la acțiuni 
care contribuie la îmbună
tățirea relațiilor internațio
nale, dorită mult de locui
torii orașului Linz. Vom 
face tot ce ne stă în pu
tință pentru a atinge acest

dus in fața tribunalului 
militar francez din Alger

Clădirea tribunalului a 
fosi înconjurată de un 
cordon compact de poli
țiști și jandarmi cu arme 
automate. Accesul la tri
bunal a fost permis nu
mai ' militarilor, reprezen
tanților autorităților șt a- 
vccaților. Nimeni nu avea 
voie să treacă nici măcar 
pe trotuarul din fața clă
dirii.

La prima ședință, auto- ~~~ 
ritâțile au cerut ca proceA 
sul să aibă loc cu uși!» 
închise. N-au servit la < 
nimic protestele avocați- 
lor șl ale acuzaților (îm
preună cu Aileg, pe banca 
acuzaților se mai aflau șt 
alți fruntși ai mișcării na
ționale algeriene.) Cind 
Henri Aileg a încercat să 
protesteze, el a fost scos 
din sală în mod brutal. In 
semn de protest, toți acu
zații au hotărtt să nu răs
pundă la întrebările jude
cătorilor. De Comun acord 
cu clienții lor, avocații au 
hotărit și ei să păstrez» 
tăcerea.

Ca judecători fuseseră 
desemnați oameni care nu 
cunoșteau de loc fondul 
problemei, și care luau cu
noștință de material pen
tru prima oară, chiar la 
proces. Parcurgind în fugă 
piesele din dosar, el pu
neau întrebări acuzaților 
șt alocaților. Aceștia tă
ceau. La întrebări răspun
dea președintele tribunalu
lui, care expunea concomi
tent (!) punctul de vedere 
al acuzării, al acuzaților 
șt al apărării. Această bă
taie de joc a durat trei 
zile. A treia zi judecătorii 
au dat „sentința"...

E limpede Că această 
sentință nu are tuci o 
forță legală. Autoritățile 
judiciare superioare din 
Franța au și primit sute 
de proteste din diferite 
țări împotriva fărădelegii 
din Alger și împotriva 
eondamnării lui Aileg.
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