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N. S. HRUȘCIOV 
a Împlinit 65 de ani

La 17 aprilie s au împlinit 65 
de ani de la nașterea tovarășului 
Nikita Sergheevici Hrușciov, prim- 
secretar al C.C, al P.C-U.S. și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.RțS.S., activist eminent al par
tidului comunist și al statului so
vietic.

Nikita Sergheevici Hrușciov s-a 
născut la 17 aprilie 1894 in satul 
Kalinovka, gubernia Kursk. Tatăl 
său era muncitor miner. De mic 
copil, N. S. Hrușiov a început să 
lucreze ca pastor in sat, iar apoi a 
plecat la tatăl său în Donbas, unde 

lucrat ca lăcătuș în uzine și mine- 
In 1918 a intrat în partidul co

munist. Ih anii războiului civil, N. 
S. Hrușciov a luptat în rîndurile Ar
matei Roșii pc irontui de sud- După 
terminarea războiului civil, el se re
întoarce în Donbas, unde lucrează 
în mină.

In toamna anului 1922, N. S- 
Hrușciov începe să urmeze cursurile 
facultății muncitorești de pe lîngă 
Institutul Industrial din regiunea 
Donețului. După absolvirea facultă
ții muncitorești, N. S. Hrușciov este 
ales într-o munca d'e conducere pe 
linie de partid în Donbas. In 1928 
este trimis la Kiev unde lucrează 
ca șef ai secției organizatorice a co
mitetului regional de partid. In 1929 
N. 3. Hrușciov se inscrie la acade
mia Industrială dm Moscova, unde 

Icomuniștii îl aleg secretar al cotai- 
ktului de partid. In ianuarie 1931, 
N. 3. Hrușciov este ales secretar 
al Comitetului de partid al raionului 
Bauman, iar apoi secretar al Co
mitetului de partid ăl raionului 
Krasxiaia Presnia din Aloscova. In 
anii 1932-1934, N. S. Hrușciov mun
cește la început ca al doilea secre
tar, apoi ca prim-secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Mosco
va și al doilea secretar al Comitatu
lui regional de partid Moscova. In 
1935 el este ales prim-secretar al

TOVARĂȘULUI NIKLTA SERGHEEVICI HRUȘCIOV, 
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președintele Consiliului de Miniștri al U.R. S. S.
Scumpe tovarășe Hrușciov,
Cu prilejul împlinirii a 65 de ani. 

Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Rorttin și Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare Rom- 
ne vă transmit un fierbinte salut și 
cele mai bune urări de sănătate.

Eminent conducător al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și al 
stalului sovietic, militant de seamă al 
mișcării muncitorești internaționale 
v-ați consacrat întreaga viața cau
zei mărețe a socialismului și comu
nismului.

Sub conducerea înțeleaptă a Par
tidului Comunist al Uniunii Sovieti
ce, a Comitetului său Central leninist 
in frunte cu dv., poporul sovietic • 
repurtat noi victorii strălucite in 

Prim-secretar al C.C. al P.M.R.,
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comitetelor de partid regional și 
orășenesc Moscova și rămîne în a- 
ceastă funcție pină în 1938. In acești 
ani, N.S. Hrușciov a depus o vastă 
muncă organizatorică pentru înde
plinirea planurilor trasate de partid 
și guvern pentru reconstrucția Mos
covei, sistematizarea capitalei, îm
bunătățirea condițiilor de trai ale 
murcitorilor și funcționarilor.

In ianuarie 1938 N. S. Hrușciov 
este ales prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Ucraina. La Congresul al 
XVII-lea al partidului, care a avut 
ioc în 1934, N.S. Hrușciov este ales 
membru al C.C. al P.C.U.S.

In 1938, el este ales membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S. iar în 1939, după Con
gresul al XVIIl-lea al partidului, 
este ales membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C-U.S.

In ami Marelui Război pentru A- 
părarea Patriei, N. S Hrușciov a 
desfășurat o activitate intensă pe 
front. El a fost membru al Consiliu
lui militar al Regiunii militare spe
ciale Kiev, membru al Consiliului 
militar al Direcției sud-vest, al fron
tului de la Stalingrad, al frontului 
de sud fi al frontului I ucrainean. 
N. S. Hrușciov are gradul de gene- 
ral-locotenent.

Paralei cu munca pe front, N. 3. 
Hrușciov, în calitate de prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Ucraina, a des
fășurat o intensă muncă pe linie 
de partid și de stat pentru a strin
gs rîndurile poporului ucrainean în 
scopul înfringerii dușmanului, pentru 
a organiza în Ucraina mișcarea de 
partizani.

Din martie pînă în decembrie 
1947, N. S. Hrușciov lucrează în 
calitate de președinte al Consiliului 
de Miniștri al R.S.S. Ucrainene, In 
decembrie 1947 este' reales prim-se
cretar âl Comitetului Central al Par

toate ramurile economiei, în știință 
și tehnică. In ridicarea bunăstării 
sale materiale șt culturale. Oameni
lor muncii din țara noastră le sînt 
cunoscute bogatele cțv. inițiative cre
atoare, prețioasa contrituție pe cate 
ați adus-o la dezvoltarea teoriei mar- 
xist-leniniste.

Prin aportul de. considerabil la 
întărirea unității și coeziunii lagăru
lui socialist, a mișcării muncitorești 
internaționale, prin activitatea dv. 
neobosită pentru dezvoltarea și im 
bunătățirea continuă a relațiilor din- 
ffe state, indiferent de brînduirea lor 
socială, pentru apărarea și consoli
darea păcii tn lume, ați cîștigat sim-
palia și stima celor ce muncesc și a 

Președintele Consiliului de 
al R. P. Romîne,

CHIVU STOICA

tidului Comunist din Ucraina. In 
decembrie 1949, N. S. Hrușciov este 
ales secretar al C.C. al P.C.U.S, și 
în același timp prim-secretar al Co
mitetului regional de partid Mosco
va. La Congresul ai XIX-lea al 
P.C.U.S., care a avut loc în octom
brie 1952, N. S. Hrușciov a . prezen
tat raportul „Cu privire la modifi
cările în statutul P C. (b) al 
U.R.S.S-'1 La acest congres el este 
reales membru al C.C. al partidu
lui, iar la plenara C.C, este ales 
membru al Prezidiului C.C- al 
P.C.U.S. și secretar al Comitetului 
Central al partidului.

In martie 1953, la ședința comună 
a plenarei CC. al P.C.U.S., a Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și a 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S-S., s-a considerat necesar ca 
N. S. Hrușciov să se concentreze 
asupra muncii în Comitetul Central 
ai P.C.U.S., fiind eliberat de sarci
na de prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Moscova.

In septembrie 1953, plenara C.C. 
al P.C.U.S: l-a ales pe N.S. Hruș
ciov prim-secretar al C.C. al P.C-U.S.

In februarie 1956 a avut loc Con
gresul al XX-lea al P.C.U.S. în ca
drul căruia N. S. Hrușciov a pre
zenta^ raportul de activitate al C.C- 
ai P.C.U.S., iar în cadrul unei șe
dințe închise a Congresului a pre
zentat raportul „Cu privire la cultul 
pcisouaiitații și urmările sale". Con
gresul partidului îl realege pe N.S. 
Hrușciov membru al C.C. al P.C.U.S., 
iar la plenara C.C., care a avut loc 
după congres, N. S. Hrușciov este 
ales membru al Prezidiului C.C. și 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.

La 27 martie 1958, Sovietul Su
prem ai U.R.S.S. l-a numit pe to
varășul N. S. Hrușciov președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

La Congresul al XXI-lea extracr

(Continuare In pag. Il-a col. 3-5) 

iuturor oamenilor cate năzuiesc spfe 
pace și progres.

Muncitorii, țăranii, oamenii de 
-cultură din Romînia dau o ■ înaliă 
prețuire sentimentelor prietenești pe 
care nu o dată le-ați exprimat față 
de poporul romin și față de Repu
blica Populară Romină, ca și spriji
nul frățesc pe cure Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice și guver
nul sovietic îl acordă operei de cons
truire a socialismului în patria 
noastră.

Poporul- nostru vă urează din toa
tă inima mulți ani de viață și de 
muncă rodnică închinată înfloririi 
continue a Uniunii Sovietice, cauzei 
păcii și prieteniei între popoare, cau
zei comunismului.

Miniștri

Meseria de topitor de 
oțel este pe cit de grea, 
pe atit și de frumoasă. 
Tocmai de aceea tovară
șul STINSA QHEOR- 
GllE din fotografia de 
alături și-a ales-o și 
continuă să și-o însu
șească. El lucrează în 
-.calitate de topitor în 
brigada lui Șerban Du
mitru de la cuptorul nr. 
5. Fără îndoială că to
varășul Slînea Gheor- 
ghe a adus o importan
tă contribuție la realiza
rea celor 560 tone 
oțel date peste plan 
acest an.

In cinstea zilei de 1 Mai

Să dezvoltăm și mai mult succesele 
din întrecerea socialistă
Ci e știe în întreaga țară ce an- 

gajamente mărețe și-au lu
at în întrecerea socialistă side- 
rurg'știi hunedoreni în acest an. In 
istoria combinatului nu s-a mai reali
zat o asemenea producție cum este 
cea preconizată pe seama îndeplini
rii acestor angajamente. De ordinul 
miilor și zecilor de mii de tone sînt 
numai sporurile de producție ce se 
vor realiza peste sarcinile planifica
te. Ia întrecerea cu reșițenii siderur- 
giștii hunedoreni — inițiatorii acestei 
întreceri — și-au propus astfel de 
angajamente a căror îndeplinire va 
asigura economiei naționale un spor 
dv produse în valoare de 144.312.000 
lei. Această valoare transformată în 
bunuri materiale reprezintă costul a 
peste 3.600 de apartamente sau este 
suficientă pentru a înzestra agricul
tura socialistă a țării noastre cu 
3207 tractoare U.T-O.S. Pînă acum 
s-au și făcut pași serioși în aceas
tă direcție. Majoritatea secțiilor de 
bază ale combinatului siderurgic 
și-au îndeplinit planul de producție 
pc primul trimestru din acest an cu 
rnuit Înainte de termen. La produc
ția de oțel, sporul realizat pe primul 
trimestru se ridică la aproape 14.000 
toneț cocs metalurgic 16.224 tone; 
fontă (numai din secția I-a furnale) 
1.635 tonei laminate peste 13-000 
tone.

Întrecerea socialistă în cinstea zi
lei de 1 Mai a cuprins peste 8.300 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din combinat, care cu un entuziasm 
deosebit luptă pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de plenara C.C. 
al P.M.R. din noiembrie 1958. In 
această bătălie au fost descoperite 
și valorificate numeroase rezerve 
menite să ducă la îmbunătățirea in
dicilor tehnico-economici ai agrega
telor siderurgice. Este suficient să 
amintim un singur exemplu. Față de

Ofelarii consolidează
l-.i primul trimestru din acest an, 

topitorii de la noile cuptoare Mar
gin au elaborat în afara sarcinilor 
de plan cu 3.921 mai multe tone 
de oțel și au realizat la prețul de 
cost o economie de 1-200.000 lei.

Aceste frumoase realizări dobindi- 
te în Întrecerea ce o desfășoară în 
cinstea celui de-al 70-lea 1 Mai, 
echipele de oțelari de la cele I cup
toare le crnnolideașă ge fiecațg 

producția de oțel realizată cu 5-6 ani 
în urmă la secția O.S.M. nr. 1, a- 
eum lunar se produce cu circa 5.000 
tone mai mult oțel cu aceleași cup
toare. S-a dezvoltat însă capacita
tea creatoare a colectivului de muncă 
din acesta secție, exigența și preo
cuparea organizației de partid și a 
comitetului sindical pentru valorifi
carea a cît mai multe rezerve ale 
producției. Aspecte asemănătoare se 
pot întîlni și in celelalte secții. Pre
ocuparea pentru a ajunge la o ex
ploatare cît mai aproape de capaci
tatea reală a agregatelor a dat re
zultate bune. Colectivele de muncă 
din secțiile furnale, cocserie, oțelă- 
rii și laminoare au dovedit în pri
mul trimestru din acest an că se pot 
realiza indici de utilizare a agrega
telor superiori chiar celor planificați. 
Acest fapt a constituit factorul ăe 
bază în sporirea necontenită a pro
ductivității muncii, care la închide
rea bilanțului trimestrial era mai 
mare cu 6,68 la sută, pe întreg cocu- 
binalul siderurgic, față de cea pla
nificată.

Experiența acumulată în primul 
trimestru și în perioada care s-a 
scurs din luna aprilie, scoate în 
evidență posibilitățile care există 
pentru a da un avînt și mai puter
nic întrecerii socialiste în cinstea 
zilei de 1 Mai. Trebuie subliniat fap
tul că mai există secții care pînă in 
prezent nu și-au realizat angajamen
tele ce și le-au luat. Aglomeratori- 
știi de pild?l, au rămas sub sarcini
le de plan cu 3,43 de procente din 
cauza slabei aprovizionări cu ma
terii prime. Furnaliștii din secția 
ll-a și-au realizat sarcinile trimes
triale numai în proporție de 97,94 
la sută.

Colectivul de conducere a combi» 

(Continuare în pag. ll-a col. 1-2)

realizările dobîndite
tă cu altele noi, mai de seamă. Bu
năoară, în intervalul de la 1-15 
aprilie, echipa prim-topi torul ui 
Pane Lucian de la cuptorul nr. 2 
a produs peste plan o cantitate de 
295 tone oțel, iar cea a lui Tîrpescu 
Mihai de la cuptorul nr. 3 și-a în- 
trecut planul cu 240 tone. 4

MUTICA MIHAI
______
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—— 2 Uzina noastră

In cinstea zilei de 1 Mai

Să dezvoltăm și mai mult succesele 
din întrecerea socialistă

(Urmare.din pag. I-a col. 4-5)

natului trebuie să se preocupe în 
mod deosebit ca în perioada care ne 
mai desparte de marea sărbătoare 
— ziua de 1 Alai ■— aceste secții să- 
poată recupera rămînerea în urmă-

Organizațiile de partid și sindica
le, în această perioadă a întrecerii 
în-cinstea zilei de 1 Mai, sînt che
mate să îndrume și să mobilizeze 
toate forțele spre îndeplinirea pla
nului de«producție la toți indicii. E- 
xistă înseipnate rezerve de a depăși 
chiar indicii planificați.

Siderurgiștn hunedoreni iniți
atorii insufiețitei întreceri cu tova
rășii lor de la Reșița, trebuie să 
lupte pentru cîștigarea primului loc 
în întrecere. Or, pentru aceasta 
mai sînt multe de făcut. In timp ce 
oțelării reșițeni au realizat un in
dice mediu de 6,52 tone pe m.p. vatră 
de cuptor și tind spre a-1 depăși și 
pe acesta, oțelării hunedoreni din 
secția I-a se învîrtesc în jurul unui 
indice de 4,27, iar cei din cadrui 
oțelăriei noi, unde se pune prob
lema sporirii considerabile a produc
ției de oțel, au realizat pe primul

îur- 
pro- 
pro- 
cum 
sau

trimestru un indice de 5,04.
întrecerea siderurgiștilor hunedo

reni trebuie canalizată spre obține
rea unei producții de cea mai bună 
calitate și la un preț de cost redus. 
De pildă, la ambele secții de 
nai, este de neîngăduit de a se 
duce fontă declasată într-un 
cent de circa 15 la suta, după 
s-a întîmplat în lunile trecute,
oțelăria nr. 1 să depășească procen
tul de rebut admis cu 1,67 la sută. 
In cadrul oțelăriei noi trebuie im
primată răspunderea față de res
pectarea sortimentelor planificate.

Conducerea tehnico-administrati- 
va a combinatului trebuie să ia mă
suri corespunzătoare ca Ia fiecare 
loc de muncă, în fiecare secție, să 
existe creată baza materială a des
fășurării întrecerii socialiste. Mai 
accentuat se pune această proble
mă pentru secțiile furnale, oțelării 
și fabrica de aglomerare. Creînd 
astfel de condiții, întrecerea socia
listă trebuie dezvoltată și mai mult

Siderurgiști, în cinstea zilei de 1 
Mai luptați cu forțe sporite pentru 
îndeplinirea și depășirea angaja
mentelor luate 1

La semnalele ziarului

„Comoditatea reversul operativității
Sub acest titlu a apărut în zia

rul „Uzina noastră" nr. 709 un ar
ticol în care se critica felul defec
tuos de muncă al difuzorului volun
tar din secția a doua O.S.M. pri
vind difuzarea presei în 
muncitorilor. In răspunsul
ziarului, biroul organizației de bază 
de aici arată că în urma celor se- 
zisăte au lost luate următoarele 
măsuri:

a) Difuzorul voluntar ridică 
cum presa în fiecare zi la ora 
dimineața:

b) Distribuirea presei se face

rîndul 
trimis

a-
10

in-

tre orele 10 și 12 pentru muncito
rii care sînt în lucru, iar pentru cei 
din celelalte două schimburi zia
rele se introduc în dulapurile de la 
vestiare.

c) Pentru controlul și îndrumarea 
muncii în ce privește mărirea nu
mărului de abonamente și difuzarea 
presei, dîn partea biroului organi
zației de bază a fost repartizat un 
tovarăș — Popa Cornel. Acest lu
cru a făcut ca numărul abonamen
telor să crească în luna aprilie la 
192 bucăți față de 97 cîte au exis
tat ir: luna martie.

N. S. H R U Ș 
a împlinit 65

(Urmare din pag. I-a col. 1-3)

dinar al P.C.U.S., care a avut loc 
în ianuarie-februarie 1959, tovarășul 
N. S. Hrușciov a prezentat rapor
tul „Cu privire la cifrele de con
trol ale dezvoltării economiei națio
nale a U.R.S.S. pe anii 1959-1955".

N. S. Hrușciov este președintele. 
Biroului C.C. al P.C.U.S. pentru 
R.S.F.S.R. In cadrul plenarelor C.C. 
al P.C.U.S, care au avut loc în ulti
mii ani, N. S. Hrușciov a prezentat 
rapoarte asupra problemelor de cea 
mai mare imporlanță ale construc
ției de partid și de stat, ale dezvol
tării continue a agriculturii și in
dustriei Uniunii Sovietice, precum și 
asupra unor importante probleme in
ternaționale. In ultimii ani, N. S. 
Hrușciov, împreună cu alți conducă
tori sovietici, a vizitat Republica 
Populară Chineza, India, Birmania, 
Afganistan, Polonia; Cehoslovacia, 
Bulgaria, Romînia, Republica Demo
crată Germană, Ungaria, Republica

Economisirea metilului
SARCINĂ IMPORTANTA

In cursul trimestrului I 1959, co
lectivul de muncă al Combinatului 
siderurgic din Hunedoara a econo
misit după datele preliminare 5.770 
tone metal. Este o cifră importan
tă. Valoarea metalului economisit 
se ridică la circa 4.000.000 lei.

La obținerea acestor economii au 
contribuit în cea mai mare parte 
următoarele secții principale ale 
combinatului :

Secfiile furnale
In sectorul producției de fontă, e- 

conomia. realizată se ridică la 2.942 
tone metal, adică cca. jumătate din 
economia totală realizată pe întreg 
combinatul-

In lupta pentru economisirea me
talului s-a evidențiat în mod deo
sebit colectivul secției a doua 
furnale, care a realizat 2.610 tone, 
adică peste 90 la sută din întreaga 
cantitate de metal economisit 
sectorul producției de fontă.

Ce metode a utilizat secția 
doua furnale ?

1. Prin menținerea unui regim 
constant al mersului furnalelor, s-a 
obținut o fontă de bună calitate, cu 
proprietăți . fizice bune care a • fă
cut ca pierderile de metal prin lau- 
furi, urși de fontă și solidificări

în

a

I J

de ani
An- 
luat

Populară Federativă Iugoslavia, 
glia, Finlanda și alte țări. Ei a 
parte activă la o serie de tratative 
internaționale foarte 
care au contribuit la 
dării internaționale.

Discipol credincios 
nin, eminent activist, 
comunist și statului sovietic, 
Hrușciov a primit în repetate rînduri 
înalte distincții de stat pentru mari 
merite în domeniul conducerii cons
trucției economice; precum și pentru 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
trasate de partid și guvern în timpul 
Marelui Război pentru Apărarea Pa
triei. N-S. Hrușciov a fost distins de 
trei ori cu Ordinul Lenin, cu Ordinul 
Suvorov clasa Ia și clasa II-a, Or
dinul Kutuzov clasa I-a, Ordinul 
Marelui Război pentru Apărarea Pa ■ 
triei clasa I-a, Ordinui Steagul Roșu 
al Muncii și cu trei medalii. Prin de
cretul Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. din 16 aprilie 1954 s-a 
decernat lui N. S. Hrușciov, pentru

importante, 
slăbirea încor-

al lui V.I. Le
al , partidului

:, N. S.

merite deosebite față de partidul co
munist și poporul sovietic., cu prile
jul împlinirii a 60 de ani, titlul de 
Erou al Muncii Socialiste, înmînîndu- 
i-se Ordinul Lenin și Medalia de aur 

" „Secera și Ciocanul". Pentru merite 
remarcabile in elaborarea și înfăptu
irea măsurilor în vederea valorificării 
pămînturilor' virgine și înțelenite, 
prin decretul Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. din 8 aprilie 
1957, N. S. Hrușciov a fost distins

-eu Ordinul Lenin -și cu a doua me
dalie „Secera și Ciocanul".

Cu prilejui . împlinirii a 65 de ani, 
•oamenii nfoncii din patria noastră îi 
urează tovarășului N. S. Hrușciov 
multă sănătate și ani îndelungați de 
mtîncă rodnică pentru noi și mărețe 
victorii ale poporului sovietic în 
construirea comunismului, pentru 
continua,întărire a puternicului lagăr 
socialist, pentru triumful păcii în 
lumea întreagă.

x < «
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să fie substanțial reduse și menți
nute în limite

2. Păstrarea 
în bună stare 
care a condus 
rilor de metal prin stropi și lau- 
furi.

In anul 1958, pierderile de metal 
la mașina de turnat fontă pe ban
dă au reprezentat un procent 
semnat. Sezisarea acestui lucru 
către colectivul secției și luarea 
măsuri imediate, a contribuit 
reducerea pierderilor de metal.

3. Reducerea pierderilor prin soli- 
dificarea fontei pe oale a jucat de 
asemenea un rol important.

4. Menținerea unui regim normal 
al zgurii, a făcut ca pierderile de 
metal prin zgură să fie reduse la 
minim. Au scăzut de asemeni, a- 
proape total, cazurile cînd elabc- 
rînd o zgură proastă fonta antre
nată mecanic de zgură să fie în 
cantități importante.

In rezumat, secția a doua furna
le s-a preocupat îndeaproape de 
problema economisirii metalului. A- 
nul 1959 a însemnat o cotitură im
portantă în activitatea acestei secții. 
Dintr-o secție codașă în lupta pentru 
economisirea metalului, în primul 
trimestru al anului 1959 a devenit 
o secție fruntașă.

restrînse.
benzilor de turnare 
de funcționare, fapt 

la micșorarea pierde-

în- 
de 
de 
la

Secția I-a furnale a realizat în 
această perioadă o economie numai 
de 332 de tone. Această economie 
a fost obținută în mod neuni form în 
cele trei luni ale trimestrului I. De 
exemplu, în luna ianuarie s-a rea
lizat o economie de metal de 603 
tone, ca în februarie secția să aibă 

pierdere de 416 tone, iar în mar-

H Ce rezultate a obținut Combinatul si
derurgic din Hunedoara in lupta pentru 
economia de metal fl Ce metode a uti
lizat yl care au fost rezultatele ■ Ce 
mal este de fficut in aceasta privința

fes «tex

i să realizeze iar o economie de

0

metal prin zgură, atît sub formă 
de oxid de fier, cît și sub formă de 
picături de fontă antrenate de zgura. 
Menținerea furnalelor goale, constf- ’ 
tuie o abatere importantă de la 
prescripțiuhile ' tehnologice, fapt 
care de asemenea a contribuit la 
înrăutățirea mersului furnalelor.

Trebuie arătat ca o influență

negativă, în privința economiei de 
metal, semnalat' în cadrul secției a 
fost slaba’ calitate a cocsului, pro
dus' de U.C.C. care în unele perioa
de, de scurtă durată, n-au satisfă
cut' cerințele de exploatare ă furna
lelor în bune condițiuni.

ho-

tie
circa 46 tone. De ce economiile de 
metal obținute sînt relativ mici și 
mai ales neuniform obținute ? Că 
se poate face economie de metal o 
demonstrează din plin succesele din 
luna ianuarie și în oarecare măsură 
cele din luna martie. In luna ia
nuarie mersul furnalelor a fost 
menținut în condițiuni mult mai 
normale decît în lunile februarie 
și martie. In această lună s-a ob
ținut o fontă de calitate mai bună 
care a condus la pierderi minime 
de metal prin solidificări pe rine și 
oale. Mersul neregulat al furnalelor 
și mai ales mersul rece, a cauzat 
un procent ridicat de pierderi de

tărîtoare în buna funcționare a 
furnalelor din secția I-a îl consti
tuie sistemul de aprovizionare cu 
minereuri și cocs. In această privin
ță în trimestrul I s-au semtiaiar de
ficiențe serioase. Neaprovizionareă 
în cantități suficiente și în mod rit 
mic cu minereuri de la.minele Ghe- 
lar și Teliuc, a condus, la .un mers 
în gol, neregulat, cu un regim ter
mic necorespunzător, cu o zgură de 
calitate inferioară. Toți acești 
factori au iîiflubnțat negativ lupta 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor din .această secție, pentru 
economisirea de cît mai mult me
tal și reducerea prețului de cost. 
De asemenea ca factori cu influență

Secțiile oțelării
In sectorul producției de oțel, în 

cursul trimestrului I din acest an, 
s-a realizat o economie de metal de 
1.997 tone. Secție fruntașă situîndu- 
se oțelăria nouă, care a contribuit 
cu 1.725 tone metal economisit. 
Secția I-a O.S.M. a economisit în 
cursul acestui trimestru numai. 272 
tone metal. Cu toate că metalul eco
nomisit reprezintă o cantitate des
tul de însemnată, rezultatul este 
mult sub posibilitățile acestor secții. 
Cantitatea mare -de rebut rezultată 
în primele 3 luni din acest an a 
făcut ca economia de metal să fie 
diminuată. -Pierderile 
de metal., prin- 
debor.dări peste 
mare a unei slabe 
tarea trenurilor de 
rilor la oale și a. 
cuptoarelor ap: redus cu mult posi
bilitățile de economisire a metalu-. 
iui. " ‘'

La secția I-a.O-S.M. factorul ne
gativ care a influențat și a diminuat

importante 
erupții, sau 

oală, .ca ur- 
atenții la mon- 

turnare a dopu- 
șupra-încărcării
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INFORMAȚII DE PARTID
Ședința lărgită « biroului comiteiului orășenesc 

de partid
Miercuri după-amiază a avut loc 

o ședință lărgită a biroului comite
tului orășenesc de partid, în cadrul 
căreia s-a analizat felul cum au 
muncit birourile organizațiilor de 
bază de la C.S.H. pentru respecta
rea stricta a normelor leniniste ale 
vieții interne de partid.

Pentru a cunoaște în amănunțime 
această situație, cșțihitetul orășenesc 
de partid a repartizat pe membrii 
săi, precum și lucrătorii din cadrul a- 
paratului de partid pe organizații de 
bază unde au controlat, felul cum 
s-au achitat organizațiile de bază 
de această importantă latură a mun
cii de partid.

Din informările prezentate de tov.

Noi membri și candidați de partid
Pe liniei activitatea ce o depune 

pentru asigurarea creșterii produc
ției de cțel, organizația de bază 
din secția a doua O.S.M. desfășoa
ră și o .susținută muncă politică și 
organizatorică in vederea întăririi 
compoziției sociale a partidului. Ca 
rezultat al muncii depuse de birou 
comuniști și. agitatori, in perioada 1 
ianuarie — 15 aprilie a.c- au fost 
primiți peste 30 de noi membrii și

Angajamentul comuniștilor de la ,,lrioli
în adunarea generală a organiza

ției de bază de la laminorul „Trio“ 
care a avut loc in ziua de 14 aprilie 
a.c,, comuniștii au analizat rezulta
tele muncii depuse pe primul tri
mestru al anului în curs. Din infor
marea prezentată în fața 'participant 
Iilor la adunare a reieșit că mun
citorii de aici au dobîndit în primele 
trei luni succese de seamă. Astfel, 
planul de producție a fost îndepli
nit în proporție de 106,6 la sută, iar 
la prețul de cost s-au realizat econo
mii în valoare de 6.000 lei. Aceste 
realizări se datoresc în mare parte, 
membrilor și candidațiior de partid 
ca, Apctre. Constantin, Stănciulescu 
Ioan, Vlad Ioan, Birău Augustin și 
alții, care au muncit cu hărnicie și 
Im atras prin exemplul lor și pe cet- 

alți oameni fără de partid la folo
sirea din plin a capacității lamino
rului.

In urma discuțiilor care au avut 

sută.' N'erespectarea întoc- lie deosebită pregătirii utilajului de

economia de metal a fost rebutul. 
In cursul trimestrului I 1959, cifra 
admisă de rebut a fost depășită cu 
0,92 la 
mai a prescripțiunilor tehnologice 
pentru fiecare sortiment în parte 
este una din cauzele principale a 
creșterii și depășirii procentului de 
rebut. Respectarea cifrei de rebut, 
ar fi mărit economia de metal cu 
peste 600 tone.

La oțelăria nouă s-a realizat după 
cum s-a văzut mai sus o importan
tă economie de metal. Aceasta se 
datorește reducerii pierderilor în ha
la de turnare ca : scoarțe, stropi etc

Conducerea elaborării șarjei, din 
punct de vedere al regimului zgurii 
a fost de asemenea îmbunătățită. 
Pierderile de metal prin zgură au 
fost ’astfel simțitor reduse. Calitatea 
bună a fontei elaborată la secția a 
doua furnale cu conținut de Si și 
Mn. scăzut a favorizat elaborarea 
oțelului cu cantități de zguri mai 
reduse, deci cu pierderi mai mici de 
metal prin zgură. Se știe că un 
conținut mic de Si. și Mn. în fon
tă face posibil reducerea consumu
lui de minereu de fier și deci a 
consumului de calcar și var, care 
în ultima instanță conduc la o 
cantitate de zgură mai - mică.

In producția de oțel mai sînt 
însă mari posibilități de economisi

Narița loan, Gherghel Cornel, . Bu- 
lișcă Ioan și Hălmăgeanu Nicolae, 1 
precum și din discuțiile ce au avut ■ 
loc s-au desprins o serie de lucruri 
bune, precum și unele aspecte nega
tive caic mai dăinuie în unele orga
nizații de bază.

Pentru îmbunătățirea muncii de 
viitor, biroul orășenesc de partid a 
hotărît ca acest ajutor, să continuie 
încă o perioadă de timp. In luna 
mai biroul orășenesc de partid va 
anaiiza din nou această problemă și 
va notări măsurile ce trebuie luate 
pentru respectarea cu strictețe a 
normeior leniniste, a vieții interne de 
partid.

candidați de partid din rîndul celor 
mai buni oțclari, turnători, lăcătuși, 
macaragii etc.

In ultimul timp, de pildă, au fost 
primiți în riadul membrilor de 
partid inginerul Kraft Natan, privfi- 
topitorul Miculic Ioan, și Tîrpescu 
Mihai, turnătorul Dosa Mihai, zida
rul Popa lean si alții.

BOGDAN IOAN 
corespondent

loc. comuniștii s-au angajat ca în 
cinstea zilei de 1 Mai să-șf depă
șească planul de producție cu 3 la 
sută, sa producă un nou sortiment 
de profile denumit „potcovița“.

DRAGOTA FRANCISC
corespondent

POȘTA REDACȚIEI
—■ Ionel Cristca, secția a doua, 

furnale — C.Ș.H.
■'Ariicolul cu titlul „La orice oră 

din noapte munca este în toi" l-hm 
primii ia redacție și el a fost folo
sit in reportajul „Noaptea la fur
nale'4. Despre asemenea țapte ce. 
prezintă interes, cit și altele, te ru
găm să ne mai seri.

— Bdkdș Arpad — Hunedoara. 
Scrisoarea „Alo, oprește în stație" 
a fost trimisă conducerii 1-G.O. 
pentru a cerceta faptele .și a lua 

| măsurile corespunzătoare.

re a metalului, ținînd cont mai ales 
de deficiențele semnalate. Pe de 
altă parte trebuie acordată o aten-

turnare, montării dopurilor la oale, 
dozării corecte a cuptoarelor la ni
velul capacității oalelor de turnare 
etc. Aprovizionarea cu minereuri 
de decarburare de o calitate mai 
bună cu maxim 8 la sută SiO2 
și minim 60 la sută Fe, așa după 
cum prevede planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice întocmit la în
ceputul acestui an, va creea noi 
posibilități de economisire a metalu
lui prin micșorarea cantității de 
zgură. De asemenea durata șarje
lor va fi mai mică, durata campani
ei de funcționare a cuptoarelor se va 
mări, datorită reducerii uzurii zidă
riei refractare.

In cursul trimestrului I 1959, 
Combinatul siderurgic Hunedoara 
a obținut însemnate succese în eco
nomia de metal. Totuși, ele sînt în
că sub posibilitățile reale ce există. 
Rămîne ca o sarcină patriotică pen
tru fiecare muncitor, tehnician și 
inginer de a găsi, noi posibilități și 
metode care aplicate în întrecerea 
ce se desfășoară să ducă la realiza
rea unor cantități cu mult mai mari 
de metal economisit.

Ing. REBREANU GH.
C.S.H.

™Lfl CUPEI ZIARULUI „<Uzina noastră“

Joi după-amiază s-a desfășurat 
pe stadionul Corvinul întîinirea fi
nală din cadrul Cupei „Uzina noas
tră". in această întrecere au fost 
înscrise 14 echipe ale colectivelor 
sportive aia orașul nostru. In dis
puta care urma să .desemneze echi
pa cițiigătoare a competiției s-au 
(țalificct echipele Corvinul III și 
Aglomercuor.

Dacă in această finală califica
rea primei echipe nu a surprins pe 
nimeni, deoarece componența săi 
au o mai mare rutină și-o tehnică 
bună, in schimb prezența adversa
rei sale, formația fabricii de aglo
merare, r.u era de așteptat atunci

Corvinul—Petrolul Pioești 2—1 Co—1)
După finală a început partida 

dintre Pctrolui Pioești și Corvinul 
Hunedoara. Cele două echipe au in
trat pe teren în următoarea alcă
tuire:

PETROLUL — Sfetcu — Pahon- 
țu, Marinescu, Topșa — Neacșu II, 
Tabarcea, Constantinescu, Marin 
Alarcel, Dridea, Babone, Bădulescu.

CORVINUL — Nebela — Coiciu, 
Manta, Balint — Sîrbu, Smărăn- 
descu — Pîrvu, Anton, Zapis, Tă- 
taru, Nistor.

încă din primele minute jocul se 
anunță a fi foarte disputat. Inain-

Babone Sfetcu
tașii echipei Petrolul încearcă de 
cîteva ori poarta de la distanță, dar 
fără rezultat. Cîteva minute înain
tarea petroliștilor este într-un per
manent duel cu apărarea hunedore- 
nilor.

Hunedorenii răspund prin contra
atacuri foarte bine construite. La o 
acțiune ofensivă, Tătarii înscrie un 
gol valabil, dar arbitrul nu se știe 
din ce motive, după ce se consultă 

g La căminul cultural din comuna Basarabi, regiunea Constanța se 
K desfășoară o vie activitate.
g Aproape săptămânal formațiunile culturale — brigada artistică 
i de agitație, corul și formațiunea de teatru — dau spectacole in fața 
x țăranilor muncitori din comună-
? In cadrul căminului funcționează și o bibliotecă care are peste 
g 5.000 de volume și e frecventată zilnic de numeroși țărani muncitori 
« romîni și tătari din comună. IN FOTO: Un grup de tineri romîni 
g și tătari din. comună la biblioteca căminului cultural.

cind s-a dat startul întrecerilor. Dar 
tinerii cnmponenți ai selecționatei 
de la aglonierator au dovedit în jo
curile pr. tmtnarii o pregătire exce
lentă, o vcțnțâ remarcabilă, un 
etan demn de subliniat. In semiji- 
nale ei au întrecut la un punct di
ferență echipa Șantierul, după o 
partidă aprig disputată.

Este adevărat că în confruntarea 
de joi, dîrzenia tinerilor sportivi a- 
glomeratoriști n-a mai fost sufi
cientă. Ei au fost întrecuți cu 8-0 
de un adversar mai puternic, care 
are avantajul unei experiențe mult 
mai mare.

Au jucat formațiile: 

cu arbitrul de tușă, anulează punc
tul înscris.

Peste puțin timp de joc ploește- 
nii inscriu : Neacșu II șutează pu-

Dridea Manta
ternic de la distanță, Nebela sur
prins nu poate reține și boxează 
balonul piuă la Dridea, care reia 
în gol: l-0. Cu acest scor se ter
mină și prima parte a jocului.

La reluare hunedorenii intră cu 
o formație modificată. Iar în for
mația oaspeților apar Voica și Bo- 
tescu. Tinerii jucători ai gazdelor 
insistă mai mult, ceea ce dă o notă 
de mai multă voiciune. Acțiunile 
par mai închegate. Participă la fa
zele de atac întreaga linie de atac. 
Egalarea survine tocmai dintr-o ac
țiune colectivă. De la Tătărucă ba
lonul ajunge la Zapis, care îl lan
sează pe Gavriiis și acesta înscrie 
pe iîngă Roman: l-l.

Ploeștenii luptă pentru modifica
rea scorului. Apărarea hunedoreni- 
lor se descurcă destul de bine în 
fața acestor afacuri și se remarcă 
în special portarul Niculescu, care

CORVINUL III — Buzea — Ileș, 
Simian II, Morcov, Moga, Vasile, 
Uțiu, Bodreanu, Popa, Huzum, Bir- 
lad.

AGLOMERATOR — Nanus 
Simion II, Morcov, Moga Vasile, 
Rădulescu — Dodu, Simion II, 'io- 
mi, Ursache, Tănase.

După terminarea partidei, echipe
le Știința (volei băieți). Siderurgia 
(tenis de masă băieți), Comerțul 
(tenis de masă fete) și Corvinul III 
(fotbal) au primit cupele câștigăto
rilor întrecerilor organizate de zia
rul nostru.

In numărul viitor al ziarului vom 
reveni eu amănunte- 

intervine, cu mult curaj salvînd si
tuații dificiie. La numai cîteva mi
nute este rîndul lui Roman să sal
veze în ultima instanță.

Șutul fie lui Babone, Marin Mar
eei, Dridea, nu-și ating ținta. Cei 
care înscriu sînt tot hunedorenii. 
Oprea, după o cursă scurtă, trimite 
balonul la Gavriiis, care deși blo
cat de Roman înscrie: 2-1.

Rezultatul acesta este deosebit 
de 1 un pentru hunedoreni. Cu atît 
mai mult cu cît ei au învins o echi
pă redutabilă — Petrolul Pioești 
campioana R.P.R. în sezonul trecut.

Cîteva cuvinte despre arbitraj. 
Arbitrul de centru, Melnic, a făcut 
cîteva greșeli care au influențat în 
mod direct rezultatul. Și de data a- 
ceasta s-a văzut că arbitrii din ora
șul rioslru nu sînt încă puși la

Niculescu Gavriiis
punct cu pregătirea fizică și că nu 
cunocc regulamentul. Se impune 
din partea comisiei orășenești de 
arbitri să se ocupe cu mai multă 
atenție de pregătirea arbitrilor.

MIRCEA NEAGU

Succesul deosebit 
al cocsarilor

In urma strădaniilor depuse pen
tru îndeplinirea angajamentelor lua
te în cinstea zilei de 1 Mai, munci
torii, inginerii și tehnicienii de la 
cele două baterii de cocs din com
binat au repurtat de curînd un deo
sebit succes pe frontul producției. 
Prin respectarea umidității constan
te a cocsului pe schimburi și urmări
rea spargerilor pe piloți și mașini, 
cît și aplicarea in procesul de pro
ducție a . unor măsuri cu caracter 
tehnico-economic, cum ar fi ridica
rea înălțimii pilotului cu o sută 
mm., mărirea gradului de compri
mare etc., ei au reușit ca în ziua 
de 14 aprilie a.c. să-și realizeze pla
nul lunar și să dea astfel în con
tul lunii mai aproape 700 tone cocs 
metalurgic.

Făcirtd un mic calcul al succese
lor dobîndite de acest harnic colec
tiv, se poate constata că, cu coc
sul livrat peste plan în perioada I 
ianuarie—14 aprilie se poate produ
ce circa 17.000 tone fontă.

S, IONICHENTE
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Marșul de ia Aldermaston

Ziua libertății Africii

Reiatînd despre marșul de la Al- 
dermâstdn împotriva armei nucleare, 
care a avut loc în Anglia de la 27 
la 30 martie, ziarele conservatoa
re au scris câ împreună cu demon
stranții au mersi patru cîini, un 
poney, trei jazz-uri, cîțiva ^chitarist i 
de profesie și o orchestră de instru
mente de pereuție din Trinidad. Se 
comunica în primul rînd numărul 
clinilor, iar numai apoi cel al de
monstranților. Lra vădit că ziarele 
respective voiau să prezinte citito
rilor lor acest marș drept ceva ne
serios, ca un tei de plimbare dis
tractivă. Dar...

La 27 martie, la Aldermaston s-au 
adunat 5-000 de participanți ai mar-

Modernizarea fabricii 
„Orion“

Recent, îabrica de aparate de 
radio, și televiziune „Oricn" din Bu
dapesta s-a îmbogățit cu o nouă 
secție de montaie a televizoarelor. 
Prin punerea în îuncțiune a aces
tei secții, construită în numai șase 
săptămîni, îabrica „Orion“ a de
venit una dintre cele mai moderne 
întreprinderi de acest fel din Eu
ropa.

Munca în secția de montare a 
televizoarelor se desfășoară pe 
două benzi rulante de cîte 80 metri 
lungime, care efectuează un avans 
din 4 in 4 minute, asigurind execu
tarea montării în bune condiții-

In prezent, secția produce 200 te
levizoare pe zi, iar pînă la sfîrșitul 
aruiui ea va realiza 70.000 de a- 
parate de televiziune.

Noua secție de montare a televi
zoarelor se încadrează în planul 
general de reconstruirea și moder
nizarea iabricii, care prevede in
vestiții în valoare de 26.000.000 fo- 
rinți și construirea unei clădiri 
uriașe cu 4 etaje.

Noua bază carboniferă 
de la Pintinșan

Noua bază carboniferă de la Pin 
tinșan (provincia Henan), una din- 
tre cele mai mari ale republicii a 
fast extinsă spre a-și putea rea-
liza sarcina anuală de producție — 
extragerea a 6.000-000 tone de căr
bune.

Se construiesc noi mine carboni
fere, dintre care cea mai mare va 
produce 1.500.000 tone cărbune pe 
an,

Iri ianuarie a.c, această bază a 
produs dc 7,5 ori mai mult cărbu
ne cocsificabil decît în ianuarie 
1953, iar în februarie 1959 cu 50*/» 
mai mult decît în ianuarie a.c. Anul 
trecut s-a extras aici 800.000 tone 
de cărbune.

Sînt in curs de construcție o uzi
nă modernă pentru prelucrarea căr
bunelui, cu o capacitate anuală de 
4.QOOM) tone, precum și alte 11 
uzine simple de prelucrare a căr
bunelui, care vor produce în total 
3,3 milioane tone cărbune cocsifica
bil pe an, destinat uzinelor siderur
gice.

Zăcămintele din regiunea Pintin- 
șan se întind pe o lungime de 100 
km., stratul de cărbune avlnd o 
grosime de 17 metri. 

șuiul sosiți din diferite orașe ale 
Angliei — de IC ori mai mulți de- 
cit‘ se așteptau chiar organizatorii.

Trecerea coloanei demonstranților 
prin poarta centrului de cercetări în 
domeniul armei atomice din Alder
maston a durat 45 de minute. De
monstranții purtau pancarte care 
aminteau de grozăviile de la Hiro- 
șima și cereau interzicerea armei a- 
tomice și cu hidrogen.

Cîr.d demonstranții s-au apropi
at , de Londra, după un marș obosi
tor de 85 km., numărul lor ss ridi
case la nouă mii. Pînă la piața 
Trafalgar Square, numărul demon
stranților crescuse la cincisprezece 
nîiiț Coloana se întindea pe o 

distanța de 11 km. Participanta la 
marș au umplut piața într-o tăcere 
desăvîrșită. Nu se auzea decît ro
potul pașilor și bătăile surde — ca 
un semnal de alarma — ale tobelor, 
care reproduceau două litere din al
fabetul morse : ND, ceea ce înseam
nă Nuclear Disarmament — dezar
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Perspectivele dezvoltării ocrotirii 
sănătății

In cadrul septenalului, în U.R.S.S. 
urmează să se lichideze în mod 
practic, difterip, malaria, febra ti
foidă și tifosul exanteniatic, traho- 
ma și o serie de alte boli.

ta 1965, în U.R.S.S. vor exista 
aproximativ 500.000 medici — un 
medie la 450-460 de locuitori. Nu
mărul lucrătorilor sanitarii cu stu
dii medii de specialitate va 
cre.te în această perioadă pînă 
la 1.500.000 persoane. La sfîr- 
șitui septenalului rețeaua de spi
tale va dispune de peste 2-000.000 
de paturi, ceea ce va permite să se 
asigure populației asistență medi
cală în spitale în condiții con
siderabil mai bune.

O mare atenție se acordă dezvol
tării ocrotirii sănătății la sate, ta 
localitățile rurale se vor construi 
în. special spitale raionale cu 100 de 
paturi și chiar mai multe.

Un mic sondaj efectuat în riadul 
cititorilor ar scoate la iveală pre
dilecția lor pentru problemele exter
ne. Obișnuința d_e a afla noutățile 
externe înaintea celor interne, evi
dențiază grija cu care constructorul, 
gospodina sau topitorul urmăresc 
zilnic direcția în care evoluează 
evenimentele internaționale. Făptui 
că puterile occidentale — în urma 
inițiativei Uniunii Sovietice — s-au 
pronunțat in favoarea Conferinței 
la înalt nivel, a fost caracterizat de 
opinia publică ca atare.
Este însă îngrijorătoare atitudinea 

unor oameni politici apuseni și în
deosebi unele acțiuni întreprinse în 
ultimul timp care contravin intere
selor iubitorilor de pace și pericli
tează liniștea în diferite regiuni ale 
globului. Așa de pildă, în Vietnam
ul de Sud continuă să sosească 
armament american. In acest sens, 
Agenția Vietnameză de Informații 
relatează despre livrarea de către 
S-U.A. în luna ianuarie a 600 tone 

mare nucleară.
La mitingul din Trafalgar Square, 

care a durat două ore și la care s-a 
adoptat o rezoluție cerînd guvernu
lui să renunțe la bomba cu hidrogen 
și la toate armele nucleare, au parti
cipat treizeci de mii de oameni.

„Aceasta nu mai este o demons
trație, e o întreagă mișcare — scria 
la 31 martie ziarul „News Chroni
cle". — Fie că este dorită sau nu, 
mișcarea există... Și un guvern care 
va încerca s-o ignoreze își va pri
mejdui existența, oricît de trainic 
s-ar socoti."

Marșul de la Aldermaston a dat 
o serioasă lovitură politicii cursei 
înarmărilor nucleare, care a fost 
multă vreme una din temeliile poli
ticii conseryatorilor. Si oricît s-a 
străduit presa conservatoare — pu- 
nînd pe primul plan jazz-uri le și 
numărînd cîinii care alergau ală
turi de coloană — să diminueze im
portanța demonstrației, este un lu
cru cert că ea nu a izbutit s-o facă.

In localitățile rurale dintr-o serie 
de republici unionale au început să 
se construiască cu participarea col
hozurilor instituții profilactice-cu- 
rative, ceea ce de asemenea va 
îmbunătăți considerabil baza mate
rială a ocrotirii sănătății.

ta anii de după război, în 
U.R.S.S. mortalitatea infantilă a scă
zut de patru ori, iar în 1958 a scă
zut aproximativ cu 11% în compa
rație cu 1957. ta cadrul septenalului 
se va acorda o mare atenție ocroti
rii sănătății copiilor de vîrstă pre
școlară. In această perioadă numă
rul locuitorilor în creșe va crește cu 
peste 800.000.

In perioada 1959-1965 se vor 
cheltui peste 23 “miliarde ruble pen
tru construirea de conducte de apă 
și lucrări de canalizare în orașe și 
așezări muncitorești, ceea ce va per
mite îmbunătățirea considerabilă a 
mediului exterior și reducerea im
plicit a cazurilor de îmbolnăvire.

NOI UNELTIRI 
la adresa păcii

de armament cu destinație diversă, 
precum și sosirea a 14 eșaloane de 
soldați americani în Vietnamul de 
Sud.'

De asemenea, instruirea soldați- 
lor vest germani din SU.A. aruncă 
o lumină vie asupra faptului că oc
cidentul sfidează tendința popoare
lor de a împiedica reînarmarea 
Bundestagului. Faptul că din 1956 
au. fost instr uiți cum să mînuiască 
arma-rachetă 2.000 de soldați și că 
actualmente încă circa 1-000 mili
tari vest germani se află la diferite 
centre militare din S.U.A. pentru 
instructaj, vădește tendința S.U.A. 
de a nesocoti totalmente acordurile 
semnate la Yalta și Potsdam-

Deși se face multă paradă și i se 
atribuie S.U.A. rolul de apărător 
al păcii și umanității, realitatea

Potrivit hotărîrii Congresului po
poarelor Africii care a avut loc în 
1958 la Accra în fiecare an, ,1a .15 
aprilie Se sărbătorește . Ziua liber
tății Africii. Această hotărîre a a- 
vut răsunet pe întregul continent 
negru de 200 de milioane de oa
meni dintre care două treimi mai 
trăiesc încă sub jugul colonial. Ziua 
libertății Africii devine simbolul lup
tei pentru libertate pe „continentul 
negru", ultimul continent unde co
lonialismul mai sălășluiește în for
mele sale cele mai brutale. Intr-a- 
devăr, astăzi, în lume, din cei a- 
proximativ 160 de milioane de oa
meni care mai trăiesc sub cnutul 
colonialiștilor, 140 de milioane 
sînt în Africa.

Deznodămîntul războaielor din 
Coreea, Indochina, eșecul interven
ției din 1956 împotriva Egiptului 
după naționalizarea Companiei Ca
nalul de Suez, forțarea retragerii 
trupelor americane debarcate în Li
ban și Iordania imediat după ce 
Irakul a devenit republică au ară
tat laolaltă că intervenția armată 
nu înlesnește imperialiștilor să în- 
frîngă popoarele care luptă pentru 
o viață liberă, independentă. Lecția 
înfrîngerilor suferite de agresorii 
imperialiști pe toate continentele 
n-ar trebui uitată în aceste zile cînd 
în diferite părți ale continentului a- 
frican puterile colonialiste folosesc 
forța în speranța prelungirii domi
nației lor.

Puterile imperialiste urmăresc în 
Africa nu numai scopuri economice, 
ci și agresive, de transformare a

Colonialiștii brita
nici din Ntjasaland în
cearcă să înăbușe în 
singe lupta anticoloni- 
ală a populației din 
Nyasaland.

In foto: Indigeni 
aduși in fața judecății 
de către jandarmi bri
tanici.

imediată irifirmă parțial dacă nu 
pe de-a întregul pretendența la titlul 
de „părinte mondial".

După cum informează United 
Press Internațional în noul exerci
țiu financiar, care va începe la 1 
iulie a.c., cheltuielile pentru înarma
rea aliaților cu diferite tipuri de 
rachete se cifrează la suma de 
303.000.000 dolari. Această informa
ție lasă să se întrevadă că „părin
tele" este .părinte numai în măsura 
în care în buzunarul „tătucului" con
tinuă să curgă dolari sunători, in
diferent de proveniența lor.

Sintetizînd conținutul informații
lor de mai sus, se poate vedea că 
tăișul acțiunilor întreprinse este în
dreptat spre ridicarea de noi greu
tăți in fața conferinței Miniștrilor 
cu Afacerile Externe și a Celui la 
înalt nivel. 

acestui continent într-o rețea de 
baze militare împotriva statelor la
gărului socialist și pentru reprima
rea" mișcării de eliberare națională 
a popoarelor din Africa și Orientul 
Mijlociu. Recent, guvernul rasist 
al Uniunii sud-africane făcînd jocul 
colonialiștilor a elaborat planul u- 
ritii „N.A.T.O. pitic", ca apendice al 
celorlalte blocuri militare ale im
perialiștilor și pentru acest scop 
ministrul de război sud-africăli a 
colindat capitalele vqst-europene 
după ce a anunțat că „N.A.T.O. 
pitic" are aprobarea Washingtonu
lui.

Dar, oricîte eforturi ar depune 
puterile imperialiste în strădania 
lor de a menține Africa în calitate 
de ,,rezervă" a capitalismului, pla
nurile Rr sînt sortite eșecului.

.15 aprilie 1958 — Ziua libertă
ții Africii, ziua luptei pentru liber
tatea Africii, a fost sărbătorită în 
i'nreaga lume. La sediul O.N.U. de 
la New York drapele de stat ale 
țări’or independente din Africa, ale 
Ghanei și Marocului, ale Etiopiei și 
Tunisiei, și ale celorlalte state care 
și-an cucerii independența. Pe con
tinentul african, luptătorii pentru 
libertate își sărbătoresc ziua în lup
tă. întreaga omenire progresistă își 
manifestă solidaritatea cu popoare
le Africii.

Poporul romîn avîntat în cons
trucția socialismului trimite salutul 
său fierbinte popoarelor Africii care 
s-au eliberat din cătușele colomalis- 
mu’ui, precum și Africii luptătoare 
pentru libertate.

________

Or, perioada premergătoare celor 
două conferințe trebuie să apropie 
și mat mult punctele de vederi, nu 
să se creeze alte baze de discuții 
și in consecință să se rezolve pro
bleme de ordin secundar. Trăim 
intr-o epocă în care avem nevoie 
spre binele întregii omeniri de înțe
legere, răbdare și perseverență. U- 
niunea Sovietică și țările lagărului 
socialist, au dovedit și dovedesc că 
in problemele internaționale trebuie 
căutate acele căi care ne apropie, 
nu care seamănă discordia și dez
binarea.

Acum, e rîndul puterilor apuseni, 
de a da dovadă de aceeași loialitate 
și înțelegere ca partea, sovietică, iti 
rezolvarea problemelor ce afectează 
pacea și liniștea popoarelor. Tim
pul nu așteaptă, însă nu este încă 
tirzia ca puterile occidentale in. lu
mina realității să adopte o poziție 
rezonabilă care, să răspundă cerin
țelor actuale.

A. N.
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