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Viitor măreț, 
perspective luminoase

Vom munci cu entuziasm 
entru înfăptuirea mărețului 
I program

Arhitect COGAN ALEXANDRU 
I director general I.C.S.H.

Constructorii hunedoreni au luat cunoștință cu 
mare bucurie și însuflețire de proiectul de Directive 
ale ceiui de-ai lli-lea Congres al partidului.

Anul acesta întreprinderea noastră sărbătoreș
te a zecea aniversare de la înființarea ei. Perioada 
care s-a scurs a fost bogată în minunate 
coieccivui întreprinderii noastre a construit 
Hunedoara în acești ani agregate siderurgice 
care se mîndrește întreaga țara și care astăzi for- 
^ază puternica cetate a tontei și oțetului, lnfăptii- 

politica înțeleaptă a partidului nostru de in- 
rastrializare socialistă a țării, constructorii au înăl
țat la Hunedoara noi furnale, o uzină cocso-chimi- 
că modernă, o nouă oțelărie cu cuptoare Martin de 
mare capacitate, două laminoare cu un înalt grad 
de mecanizare și automati zare precum și mărețe 
construcții sociai-culturile. De asemenea la Călan 
s-a construit un nou furnal, o uzină de semicocs 
și în curînd va fi gata cea mai modernă turnăto
ri z de lingotiere din țară. Zilele acestea constructo
rii vor da în exploatare o nouă unitate industrială 
— distileria de gudroane. Succesele pe care noi le- 
am dobîndit se daioresc în mare parte sprijinului 
neprecupețit acordat țării noastre de țara prietenă 
Uniunea Sovietică.

Noi constructorii sîntem niîndri că partidul ne 
cheamă să contribuim cu entuziasm la măreața o- 
peră de continuă dezvoltare a industriei socialiste a 
țării. Directivele Congresului al IlI-lea al P.M.R. 
pun în fata noastră sarcini și mai mărețe. La Hu
nedoara va trebui să construim — așa după cum 
prevăd Directivele — o nouă secție de furnale de ma- 
r^-capacitate, completarea uzinei cocso-chimice cu 
îSfc. o baterie ; 3 cuptoare Martin de 400 tone 
iar pentru asigurarea producției de laminate și 
îmbunătățirea structurii acestora pe sortimente 
vom construi o secție de laminoare de mare capaci
tate.

ORAȘUL NOSTRU

oaspeți 
har- 

pîlc de vrăbii, 
potrivesc una 
glasurile, deo- 

cu sfială, să nu

... S-a deschis fereas
tra unei case. Un om ii- 

, năr privește afară. Ploa-
> ia din ajun a venit la 
’ vreme, aerul e proaspăt, 
î aburii dimineții se risi- 
’ pese molatici, liniștea e 
( încă stăpină peste tot. 
[ Castanul are
> foarte matinali și 
j nici, un 
’ care își 
, cite una 
' camdată

reaiizări. 
la 
cu

scrisese la școaia de ca
lificare venind dintr-un 
sat, de departe — ți-ar | 
povesti că >a aici, 
în apartarrrniul nou cu
rind după ce s'a căsă
torit, și-ar mintl ca Po
rnii castan ăe pe stradă 
au fost sd-1!1 Pr‘mă~ 
vara cînd rd fost confir
mată calitatea de mem
bru al partidului, multe 
și multe lucruri care îl 
leagă de aceste priveliști. 
Poate îl cheamă Ispas 
Iulian, poate Mîtcă Ilie, 
poate Tlrpescu Mihai... 
poate nu li s-a desfășu
rat viața așa cum am 
schițat-o, dar orașul 
muncitoresc a fost cons
truit pentru ei și tovară
șii lor, pentru aceste mii 
de siderurgiști ai Hune
doarei noastre.

i tulbure pe nimeni, dar 
[ curind mai hotărlte, mai 
, vioaie.
, Omul s-a sprijinit de 
’ pervazul ferestrei și un
> timp stă așa, uitindu-se 

la priveliștea dinaintea
• sa. Ii e familiară această 
, priveliște, și dragă, o cu- 
'i noaște bine, face parte 
» din viața iui. Dacă l-ai 
‘ întreba ai afla, poate, că
> vîrsta lui e de două ori
• și încă ceva cit vîrsta
• acestui oraș muncitoresc, 
[ ți-ar spune că blocul cel
> dinții se ridica pe vre- 
, mea cînd el abia se in-

...Uite, strada 
coboară din orașul mun
citoresc spre... spre ce ? 
tot spre orașul muncito
resc. Aici precizările se 
impun, sensul noțiunii 
„nou" cerînd atribute în

aceea

Proiectul 'de Directive al 
celui de-al IH-lea Congres 
al partidului nostru ne 
deschide in față marele 
și insuflefilorul tablou al 
avintului economic al ță
rii și al progresului ce-l 
vom înregistra in mersul 
hotărît pe drumul con- 
siruirii socialismului în 
scumpa noastră patrie.

Din mulțimea oameni
lor muncii care au citit 
și recitii textul proiectu
lui de Directive fac parte 
și învățătorii și profesorii 
școlilor din orașul nostru. 
Ei s-au oprit îndeosebi la 
prevederile directivelor 
cu privire la dezvoltarea 
pe mai departe a gigan
ticului nostru comoincu 
siderurgic, cit și la capito
lul privind dezvoltarea 
învățămintului.
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plus. Locatarii din O.M. 
ca să se facă înțeleși 
trebuie să confirme dacă 
este vorba despre ,,orașul 
nou de sus“, sau „carti
erul nou din O.M." adi
că partea aceea care s-a 
construit în locul numit 
convențional „cvartalul

tnSEMMKRI

de lingă poșta tot nouă". 
In fond, ceea ce are im
portanță este această 
dezvoltare vizibilă de la 
o zi la alta, prefacerile 
acestea perceptibile fără 
nici o greutate. Și poate 
că aici, ca nicăieri in al
tă parte a țării — dacă 
nu cumva mă ispitește 
mlndria de hunedorean 
— nu te asaltează com
parațiile cu atita vehe
mență; in locul acela 
era un maidan — cind 2

ORAȘ ÎNFLORITOR
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Ne aducem cu nelimitat 
entuziasm contribuția ta 
realizarea sarcinilor de 
mare răspundere pe care 
îndeplinirea uipecitveipr 
le pune in fața noastră, 
a cadrelor didactice. In 
același timp, ne angajăm 
de a nu precupeți nici e- 
nergie, nici pricepere, 
pentru ca tinerii pe care 
ii avem spre educare și 
instruire și care vor intra 
miine in armata celor 
260.000 de muncitori pe 
care-i cere dezvoltarea 
vertiginoasă a economiei 
țării, să fie cetățeni lumi
nați temeinic, pregătiți cu 
nețărmurită dragoste față 
de patria socialistă, față 
ae rartidui 
Romin.

Prof. ION

Muncitoresc

Publicarea proiectului 
de Directive ale Congresu
lui al IlI-lea al partidului 
nostru a fost primită cu 
bucurie și însuflețire de 
către toți oamenii muncii 
din țara noastră. Siderur- 
giștii și constructorii din 
orașul Hunedoara văd în

In următorii 6 ani se 
vor construi din fondurile 
statului în orașe și centre 
muncitorești peste 9 mili
oane m.p. suprafață locui
bilă.

(Din proiectul de Directive)

acum opt ani; dincolo 
creșteau mărăcini și 
scaieți — cind 2 acum 
cinci ani; alături, unde 
vezi schelele, nu era ni
mic — cind ? astă-pri- 
mtvară.

...Toate acestea trec, 
peate, in clipa aceasta 
prinț mintea omului tl- 
nir [care contemplă ima
ginezi orașului său drag, 
de la fereastra casei, in 
aceasta dimineața fru
moasă. El este unul din
tre ofelarii, cocsarii, fur- 
naliștii sau laminatorii 
combinatului. .4 citit in 
ziare proiectul de Direc
tive pentru planul 
dezvoltare a 
naționale in următorii 
șase ani. El știe că la 
Hunedoara se construieș
te mereu. încă o baterie 
de cocs, încă trei cuptoa
re Martin, încă o secție 
de furnale, încă o secție 
de laminoare... Uzina 
care pină azi s-a înfiri
pat sub ochii Lui își ada
ugă secții noi, mai pu
ternice, mai moderne. El

de
economiei
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Proiectul de Directive al Congresului 
al IlI-lea al P.M.R. în dezbaterea 

oamenilor muncii

a citit proiectul Di
rectivelor de la un ca
păt la celălalt. A aflat 
că se vor construi, de 
pildă, 21 de posturi noi 
de radioemisie și 12 de 
televiziune și știe că u- 

nul din fiecare îl va ser
vi și pe el. A luat 
cunoștință de faptul că 
începe trecerea treptată 
la invățămintul general 
de 8 ani, durata înoăță- 
mintului de cultură ge
nerală va ajunge la 12 
ani, iar pînă în 1965 nu
mărul total al studenților 
va fi cu 38 ta sută mai 
mare ca in 1959... Și 
știe că proiectuil vorbeș
te în felul acesta și des
pre copiii lui. Acolo unde 
se vorbește despre crește
rea bunăstării oamenilor 
muncii — și Directivele 
vorbesc de la primul pî
nă la ultimul rînd des
pre aceasta — el este în
credințat că face parte 
dintre acei la care s-au 
gîndit cei care au făurii 
proiectul, comuniștii, par
tidul.

PtODUCTiEÎ Ot
TONTA

de-
so-

ple-
al

proiectul de Directive un 
program măreț de dezvol
tare a economiei noastre 
naționale în opera de 
săvîrșire a construirii 
cialismului.

In comunicatul său, 
nara lărgită a C.C.
P.M.R. din 17—18 mai a. 
c. cheamă organele și or
ganizațiile de bază cît și 
cele mai largi mase de oa
meni ai muncii de la ora
șe și sate să participe ac
tiv la dezbaterea proiectului 
de Directive. Prevederile 
acestui document de impor
tanță covîrșttoare, trebuie 
să pătrundă în toate colțu
rile orașului, în toate lo
curile de muncă din între- (Continuare în pag. 2-a)

ÎMPOTRIVA CELOR CE
SUBMINEAZĂ PACEA

Marți 24 mai a.c. la ore
15 muncitorii, tehni

cienii și inginerii din 
schimburile de dimineață 
și de după amiază de la 
laminorul de 800 al combi
natului s-au întrunit într- 
un miting fulger, consa
crat ultimelor evenimente 
internaționale. Cu acest 
prilej tovarășul Vlaicu Ni- 
colae — secretarul organi
zației de partid din sec
ție — a prezentat o scur
tă informare în legătură 
cu uneltirile și [provocările 
militariste ale imperialis
mului american, care ail 
zădărnicit ținei,^a confe
rinței la nivel 'înalt de la 
Paris.

Participanții la miting 
care au luat apoi cuvîntul 
— printre care prim-lami-

Buîturenii pășesc pe un nou drum
Primii pași pe calea marii gospodării agricole 

colective l-au făcut în urmă cu aproape două săp- 
tămîni țăranii muncitori din suburbiile Boș, Zlaști 
și Răcăștie. Pe drumul acesta care duce spre bună
stare și fericire, se hotără sc să pornească tot mai 
mulți țărani muncitori din suburbia Buituri. Și nu
mărul lor crește de la o zi la alta. Pînă acum, au și 
făcut cereri de înscriere peste 60 de țărani muncitori. 

Printre primii care au 
numără țăranii muncitori 
dan, Ardeleanu Gheorghe, 
alții.

depus cereri de înscriere se 
Munteanu loan, Sîrbu Ior- 
Zeicu Aron, Radu loan și

IN ANUL] 
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cîacA

prinderi și instituții, pen
tru ca sfudiera și însușirea 
lor să trezească și să dez
volte în conștiința tuturor 
celor ce muncesc imboldul 
de a-și aduce fiecare con
tribuția la înfăptuirea mă
rețelor sarcini ce ne 
stau în față.

Ținînd cont de comuni
catul C.C. al P.M.R., ieri 
după masă a avut loc 
plenara lărgită a comite
tului orășenesc de partid 
Hunedoara în cadrul că
reia a fost dezbătut, la 
nivelul orașului, proiectul 
de Directive. Cu acest 
prilej, participanții care 
au luat cuvîntul — pe 

natorul Bairas I., ingine
rul Hosu Mircea, maistrul 
sudor Pleșa Cornel — au 
înfierat acțiunile de spio
naj ale imperialismului a- 
merican îndreptate împo
triva Uniunii Sovietice, ac
țiuni care au dus la tor
pilarea Conferinței de la 
Paris. In continuare vorbi
torii și-au exprimat asenti
mentul față de riposta da
tă de poporul sovietic a- 
cestor provocări, față de 
poziția realistă și princi
pială pe care s-a situat 
guvernul Uniunii Sovietice 
în ce privește tratativele 
legate de coexistența paș
nică între popoarele eu 
sisteme sociale diferite, 
pionul principal al consoli
dării păcii în lume.



MUNCA POLITICA VIE SI CONCRETA
IȘI ARATA ROADELE

Laminorul 650 și-a în
ceput activitatea de pro
ducție în a doua jumătate 
a anului trecut. De atunci 
oamenii au îndrăgit. mo- 
dcrnul agregat, minunate-1' 
le condiții de muncă care 
au fost create aici, și 
s-au străduit să-și ridice 
măiestria profesională la 
nivelul tehnicii moderne 
din secție. Treptat proce
sul de producție devenea 
tot mai tine stăpînit de 
către oameni și odată cu 
începerea acestui an co
lectivul de muncă al lami
norului s-a avîntat la în
făptuirea unor mărețe sar
cini — sporirea continuă 
a producției de laminate, 
îmbunătățirea calității lor 
și reducerea prețului de 
cost. In primul trimestru 
aceste obiective att înregis
trat progrese deosebite, 
garanție a unui nou avînt 
al întrecerii socialiste în 
cinstea Congresului parti
dului. Astfel de la 1 mai 
pînă la 20 iunie.—» lami- 
natorii s-au angajat să 
producă 3.500 tone lami
nate peste plan și să rea
lizeze 600.000 lei economii

Inițiată intr-o perioadă 
cînd siderurgiștii hunedo- 
reni se găseau în plin a- 
vint al luptei pentru rea
lizarea sarcinilor de pro
ducție pe anul 1960, între
cerea pe profesii ce s-a 
desfășurat in luna trecută 
în cadrul combinatului a 
cuprins întreaga masă de 
muncitori, ingineri și teh
nicieni și a dus la obține
rea unor succese de sea
mă. Pentru a afla unele 
amănunte asupra acestei 
întreceri și ce succese a- 
nume au fost înregistrate, 
un redactor al ziarului 
nostru a stat recent de 
vorbă cu tovarășii Călțun 
Valentin, maistru de 
schimb la noua oțelărie 
Jurca Simion, șef de echi
pă la furnalul nr. 5, Ioan 
Mita, șef de echipă la bloc 
— valț~ de laminorul de

In jurul acestor obiective

s-au concentrat toate for
țele. Fiecare schimb Iși 
cunoaște sarcina ce-i re
vine din angajament.

In secție problema disci
plinei preocupă deopotrivă 
și colectivul gazetei de 
perete. In gazeta apar cu 
regularitate caricaturi și 
note critice la adresa ce
lor delăsători și indiscipli- 
nați. Ce-i drept, cazurile 
sînt rare, dar ori de cîte 
ori se mai ivesc sînt com- 
tătute. Suplimentul cu ca
ricaturi al gazetei de pe
rete a prins în „obiectivul" 
său pe Tudor Popescu care 
doarme la postul numărul 
19 • pe sudorul Gheorghe 
Usain care nu-și verifică a- 
paratul de sudură și 
cînd este vorba să lucreze 
apăratul e defect, sau pe 
losif Tuzai care ocolește 
consfătuirile de producție.

Organizația de partid a 
îndrumat agitatorii să se 
ocupe îndeaproape de pro
blemele ce hotărăsc soarta 
îndeplinirii angajamentelor 
colectivului. Ințelegînd □- 
ceasta sarcină, agitatorii 
militează neobosiți pentru 
însuflețirea muncii întregu
lui colectiv. Thelman loan

este maistru electrician și 
un priceput organizator al 
procesului de producție. 
Nu scapă nici un moment, 
din vedere graficul de 
piodttcție. Din oră în 
ora urmărește ce pro
ducție s-a realizat și 
unde trebuie intervenit ca 
sarcina de plan din ziua 
respectivă să fie îndeplinită 
întocmai.

— Ceea ce pierdem azi 
este mai greu să recupe
răm mîine —- le spune 
maistrul, muncitorilor cu 
care lucrează.

Organizația de partid 
i-a trasat sarcina șa se 
ocupe de buna întreținere 
a instalațiilor și pînă a- 
curn nu a dezamăgit cu 
nimic încrederea ce i-a fost 
acordata. Exemple de a- 
cest fel sînt numeroase în 
secție.

Nu de mult biroul orga
nizației de partid a anali
zat problema îmbunătățirii 
calității laminatelor. Cil.a- 
cest prilej au fost scoase 
la iveală unele lipsuri care 
trebuiau înlăturate. Ingi
nerul Bugariu Moise . și 
tehnicianul Delapeta Mir
cea au primit sarcina să 
remedieze cauzele care 
provoacă deranjamente e- 
lectrice. Preocupîndii-se de 
această prof.Iernă au găsit 
ca dit) cauza unor între
ruperi a circuitului de cu
rent pe magistrale se o- 
prea calea cu role de la li
nia de laminare și răniî- 
neau cîte 5 bare (9 tone 
de oțel), care se răceau pi
ua să fie găsită și remedi
ată defecțiunea. Inginerul 
Bugariu Moise și tehnicia
nul Delapeta Mircea au 
confecționat un dispozitiv 
de cuplare automată a al
tei magistrale cînd una se 
defectează și astfel ritmici
tatea funcționării. lamino
rului a fost asigurată din

acest punct de vedere.
Sporirea vitezei de lami

nare a constituit preocupa
rea mai multor agitatori, 
cum ar fi de pildă Bodea 
Tudor, manevrant lă cup
toarele cu propulsie, care 
a vorbit dese ori muncito
rilor/ des, re necesfiașej 

alimentarii ritmice a cup
toarelor cu branie ca li
nia de laminare să poată 
lucra intens,- sau îrifan 
load, cuptorar, care nu se 
împăca cu faptul că în de
pozitul intermediar brame- 
ie nu erau stivuite pe di
mensiuni și calități ceea ce 
le crea greutăți, tovarășul 
Iritau a sezisat acest lu

ciu secretarului organizați
ei de partid. Apoi a fost or
ganizată o ședință de bi
rou lărgită în cadrul că
reia inginerul Ciobea Mi
hai a prezentat o informa
re în legătură cu proble
ma sezisatâ. Măsurile care 
au fost luate, printre care 
se remarcă stabilirea unei 
colaborări mai strînse între 
conducerea laminorului 
Wuming și cea a laminoru
lui de 650 mm., au dus la 
îndreptarea lucrurilor. Ast
fel s-a ajuns ca producția, 
în medie pe zi să crească 
cu 200—300 de tone lami
nate.

Desfășurarea unei susți
nute munci politice în rîn- 
dul muncitorilor, tehnicie- 
nilQr și inginerilor și mobi
lizarea energiei lor crea
toare la îndeplinirea anga
jamentelor luate în cinstea 
celui de-al 111-lea Congres 
al partidului, a constituit 
preocuparea de bază a or
ganizației de partid de Ja 
laminorul de 650 mm. Efi
cacitatea unei astfel de 
munci este concretizată 
pînă în prezent prin faptul 
că cele trei schimburi con
duse de comuniștii Cîra A- 
lexandru, Deferii Alexan
dru și Cernei Constantin 
au produs în contul anga
jamentului, în numai 23 de 
zile din luna mai, 2448 to
ne laminate și au realizat 
însemnate economii la pre
țul de cost.

6. ILIESCU

Gospodari și...
228 ore muncă voluntară 
pentru înfrumusețarea 
parcului „Ccrvinul".

In aceste acțiuni s-au 
evidențiat Alitnpcscu 
acliim și Alimpescu 
lena, Hie Valeria și 
Cili., Popa Suscita 
Popa Lazăr, Oprea 
creția, Elena Rcjeb, 
rugiu Jenița, Lada 
sabeta și alții.

Zilele trecute 56 de 
cetățeni, au lucrat apro
ximativ 900 ore muncă 
voluntară pentru colecta- 

j /'c-a de fier vechi, Efec- 
. tăind fiecare cite 16 ore 
•. munca voluntara aceș- 
, tia au strins cantitatea 
• de 6.100 kg. fier vechi, 
, care a și fost predat la 
■ iar un număr de

118 femei din brigada 
de muncă pairiotică nr. 
1, de care răspunde Ma
ria Ardeleanu, au lucrat

lo-
E- 

llie 
și 

Lu- 
Su- 
Eli-

In ziua de 19 mai a.c. 
tovarășul Schifler Carol 
din blocul F’erometal a- 
pirtamentul nr. 1, și-a 
adus lemnele. Pînă a- 
cum nimic neobișnuit. 
Dar... camionul a fost 
îndrumat de acest „gos
podar" pes’te zona ver
de, iar lemnele au fost 
aruncate pe scările 
la intrarea blocului, 
cest fel de a proceda 
poate fi numit altfel
cit lipsă de respect față 
de munca celor care se 
străduiesc să facă ora
șul nostru cît mai fru
mos.

de
A-
nu 

de-

gospodari

Proiectul de Directive al Congresului 
al lil-lea al P.M.R. în dezbaterea 

oamenilor muncii
(Urmare din pag. l-a) 

lingă propunerile lacute 
— și-au luat angajamen
te sporite pentru aplica
rea în viață a prevederi
lor planului de dezvoltare 
a economiei naționale pe 
anii 1960—1965.

In următoarele zile se 
vor incepe dezbaterile pe 
marginea proiectului iu 
adunările oamenilor mun
cii oin întreprinderi, insti
tuții, pe secții și sectoare.

Oamenii muncii sînt 
chemați să participe activ 
la această dezbatere, fă- 
cind propuneri pentru 
îmbunătățirea prevederilor 
proiectului de Directive, 
arătind căile valorificării 
mai intense a rezervelor 
economiei noastre națio
nale și ale fiecărei unități 
de producție în parte, pu- 
nînd în lumină experien
ța înaintată, indicînd mă
suri pentru înlăturarea 
lipsurilor care mai există.

Dezbaterea proiectului 
de Directive pune în fața 
propagandiștilor și agita

torilor sarcini deosebit de 
importante. Sub conduce
rea și îndrumarea de zi 
cu zi a organizațiilor de 
partid, propagandiștii și 
agitatorii trebuie să devi
nă sufletul întregii campa
nii de popularizare și dis
cutare a acestui document.

Propagandiștii au sarci
na ca in convorbirile care 
vor mai avea loc pînă la 
includerea învățămîntuîui 
de partid să lămurească 
cursanțifor însemnătatea 
preveuerdor Directivelor și 
in lumina învățăturii mar- 
xist-ieniniste să arate ce 
importanță are aplicarea 
în viață a proiectului de 
Directive în făurirea orin- 
duirii socialiste.

In fala agitatorilor stă 
sarcina să popularizeze 
prevederile acestui docu
ment prin toate mijloacele 
și să mobilizeze la discu
tarea lui mase cît mai 
largi de oameni. Pentru 
aceasta trebuie organiza
te pretutindeni convorbiri 
în cursul cărora să fie 
discutat fiecare capitol din

proiectul de Directive.
In adunările oamenik 

muncii din secții și secwa 
re, din instituții, școn sa 
la domiciliu, îndeosebi • 
rindurile femeilor și tin 
retului, agitatorii treimi 
să noteze întrebările pus 
și să lămurească orie 
problemă. Ei trebuie s 
acorde propunerilor venii 
din masă o grija deose 
bilă, să sprijine cu Siam 
și îndemnul lor orice leu 
dință sinceră a oameniio 
muncii de a contribui ci 
propuneri la textul proicj 
tutui.

Desfășurînd o munci 
susținuta organizatorica ș 
poiincă pentru populariza 
rea și dezbaterea proieciu 
lui de Directive organiza 
țiile de partid și sindicali 
cor trebui să aducă o con 
tnbujie prețioasă la stima 

darea aviniului creator ai 
maselor, care luptă pțntri 
obținerea de noi și inș _.n- 
iiale succese în întîmpina- 
rea marelui eveniment di» 
viata poporului nostru — 
cel de-al 111-lea Congres 
al P.M.R.

■ ■ ' •= , ^7-----------r— rov. JURCA SIMION:

întrecerea pe profesii — mijloc important 
de mobilizare a muncitorilor la îndeplinirea 

sarcinilor
800, Stingă Dumitru, oțe- 
Iar la noile cuptoare Mar
tin.

Iată ce au declarat ei :
Tov. CALȚUN VALEN

TIN: Întrecerea pe profesii 
pornită nu de mult a fost 
bine venită și s-a dovedit 
pînă în prezent a fi una 

PE TEME ACTUALE

dintre metodele cele niai 
eficiente în ce privește ri
dicarea celor rămași în ur. 
mă la nivelul fruntașilor. 
Spun aceasta prin faptul 
că în tot cursul lunii oțe- 
larii din schimbul ce-l con 
duc au dovedit un mai 
mare interes față de prob
lemele ce hotărăsc soarta 
producție; respectarea ln«

de plan
tocmai a prescripțiunilor 
tehnologice, întreținerea in 
bune condițiuni a cuptoa
relor, întărirea disciplinei 
Socialiste a muncii etc. Tot
odată, am observat la ei 
dorința de a-și ridica 
neîncetat gradul de cali
ficare, de a lucra mereu 

mai cu spor și de a da 
oțel de bună calitate.

Ca rezultat al acestor 
preocupări, numai schim
bul nostru a reușit ca în 
luna aprilie să dea, în 
afara sarcinilor de plan, 
1.651 tone oțel și să re
ducă procentul de rebut 
după laminare sub cifra 
admisă. Qontinuînd între

cerea cu aceea rîvnă, în 
luna inai rezultatele se 
arată a li și mai fructu
oase. fn primele 19 zile 
care s-au scurs din a- 
ceastă lună planul l-am 
depășit cu 1.487 tone.

Legat de întrecerea pe 
profesii țin să arăt ca un 
fapt pozitiv întărirea co
laborării între echipe și 
schimburi în ce privește 
încărcarea, dozarea și a- 
justarea cuptoarelor, în
treținerea lor corectă și 
preocuparea pentru asigu
rarea cantităților necesa
re de materiale. Pe noi, 
șefii de schimb, acest 
lucru ne bucură și consti
tuie o garanție în plus 
că angajamentele luate în 
cinstea cc-lui de-al IlI-Iea 
Congres al partidului vor 
fi îndeplinite și chiar de
pășite,

Bazată pe criterii, cu to
tul deosebite și concrete, 
întrecerea pe profesii 
ne-a mobilizat și mai 
mult in activitatea noas- 

fiecăruia dorința vie de a 
face tot ceea ce îi stă în 
putință pentru ca uriașul 
agregat — furnalul nr. 
5 — să producă cu în
treaga lui capacitate. 
Una din preocupările e- 
chipei pe care o conduc a 
fost și este în tot cursul 
întrecerii încărcarea corec
tă a furnalului, menține
rea temperaturii și res
pectarea graficului de 
descărcare a fontei și 
zguiei. Împletind această 
activitate cu grijă față 
de întărirea disciplinei și 
îmbogățirea cunoștințelor 
tehnico-profesionale, eu și 
ceilalți membrii din echi
pă am izbutit să mărim 
simțitor indicii de utilizare 
ai furnalelor și să produ
cem, astfel, în aprilie 321 
tone fontă peste plan, 
iar de la începutul lunii 
mai și pînă în ziua de 19 
o cantitate de 238 tone.

In urma sarcinilor ce 
se desprind din directive
le Congresului al Ul-lea 

al P.M.R. pentru planul 
de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960— 
19ut> și pentru planul eco
nomic de perspectivă, e- 
chipa noastră este hotă- 
rnă să-și intensifice eior- 
turiie în cadrul întrecerii 
pe profes-i pentru a obți
ne succese și mai mari in 
procesul de producție.

Tov. ION Mi l A : Pînă 
la pornirea întrecerii pe 
profesii, munca în echipa 
de la linia cajei bloc-val- 
țului de la laminorul de 
800 nu prea mergea cum 
trebuie, tu urma prelucră
rii însă a criteriilor ce 
stau la baza întrecerii și 
a antrenării oamenilor de 
a participa în cadrul a- 
cestei întreceri, spiritul de 
răspundere a crescM și fie
care om caută să-și ridice 
pe toate căile nivelul său 
profesional, să cunoască 
cît mai bine procesul teh
nologic. Datorită acestui 
fapt, agregatele sim păs
trate în mai tot timpii» in 
slarc tuia de funcț jna> • 
și se duce o luptă intensă 
pentru a se lamina numai 
lingouri încălzite la tem
peratura prescrisă.

Dezbătind cifrele cuprin
se in proiectul de Directi

ve ale Congresului al 111- 
lea pentru planul de dez
voltare a economiei na- 
naționale pe anii 1960— 
luoa și pentru pianul eco
nomic de perspectivă, noi 
am socotit că este bine 
să continuăm această în
trecere și să ne menținem 
fruntași,

Tov. STINGĂ DUMI
TRU : De la pornirea în
trecerii pe profesii nu a 
trecut mult timp, lotuși 
consider că ea a dat pini 
acum rezuitate foarte bune 
acolo unde a lost îmbră
țișată.

Căutind să respecte dis
ciplina tehnologică, să ri- 
aice continuu nivelul pro- 
iesional și să reducă peri
oada de lucru pe șarje, 
echipa prim-topitorului de 
la cuptorul nr. 2 pe care 
am condus-o cînd șeful a 
lost in concediu, a obținut 
un indice de utilizare a 
cup.orului cu mult îmbu
nătățit și a produs în afa
ra sarcinilor de plan a- 
proape 800 tone de oțet, 
in primele două decade 
ale lunii mai, indicete de 
utilizare a sporit și mat 
mult iar producția de oțel 
dată peste plan s a ridi
cat la 780 tone.



SĂ PREGĂTIM TEMElNICjNCHIDEREA
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI DE PARTID

In curînd va lua sfîrșit 
anul școlar în învățămîn- 
tul de partid.

In acest an școlar or
ganele și organizațiile de 
partid din orașul nostru 
au dat o deosebită aten
ție cuprinderii în învâțâ- 
niîntul de partid a tutu
ror membrilor și candida- 
ților de partid. Iu total 
au fost înscriși în învăță- 
mântui de partid peste 
10.000 cursanți. Bilanțul 
activității cercurilor și 
cursurilor de partid arată 
că în acest an s-au obți
nut realizări însemnate: 
a crescut interesul cursan- 
ților pentru studierea 
marxisHi-leninismului, a 
sporit preocuparea orga
nelor și organizațiilor de 
partid pentru conducerea 
învățământului de partid, 
și ca urmare, cursanții 
au contribuit activ la în
deplinirea sarcinilor po
litice și economice trasate 
de partid.

k Pentru reușita închide- 
"rii învățămîntului de par

tid organele și organiza
țiile noastre de partid au 
luat din timp măsuri efi
cace. Astfel comitetul de 
partid de la I.C.S.H. a în
tocmit un plan de mă
suri. In acest plan se pre
vede ca pînă la 28 mai 
să- fie predate toate lec
țiile și sa se înceapa re
capitulările. Convorbirile 
de sfîrșit de an vor avea 
ioc între 5—20 iunie, (n 
scopul aplicării în via
ță a planului de măsuri, 
membri comitetului au 
fost repartizați pe forme 
de învățămînt, care vor 
controla și îndruma pro
pagandiștii și cursanții în 
această perioadă. Este 

pozitiv faptul că datorită 
măsurilor luate de către 
comitetul de partid de la 
I.C.S.H. la peste 80 la 
sută din cercuri și cursuri

S-au terminat predările, 
in momentul de față fa- 
cîndu-se recapitulări.
Printre formele de învă
țământ care au obținut 
rezultate deosebite se nu
măra cercurile de studie
re a Istorici P.M.R. de 
la construcții 2 și de la 
direcția generală, condu
se de propagandiștii Bo
ca Dumitru, respectiv

V i a I a de p aj t 1 d

Stoica loan, 
studiere a

de
statutului

P.M.R. — propagandist 
Crișan loan, cursul seral 
de la montaj în frunte cu 
propagandistul Nazarie 
Victor.

Măsuri eficace au fost 
luate și de către comite
tul de partid din coniti- 
nat. Aici s-a trecut la 
pi egatiri pentru convor
birile de sfîrșit de an; 
Cercurile și cursurile ca
re au dat rezultate deose
bite, unde cursanții au 
însușit cunoștințe vaste 
sînt: cercul de studiere 
a Statutului P.M.R. de la 
secția chimică U.C.C. 
condus de Vlad Nicolae, 
cercul de studiere a Isto
riei P.M.R. de la secția 
l-a furnale, propagandist 
Toma Constantin și alte- 
le. Trebuie remarcat că 
toți cursanții care au frec
ventat aceste cercuri sînt 
fruntași în producție. Ia
tă. doar cîțiva dintre ei: 
Grăițoiu Mircea, Bolioș 
Vasife, Deak Andrei, Curt 
Iosif, Dune Petre (U.C.C.) 
Duduia loan, Luțic loan 
(furnale). Exemple de a- 
cest fel găsim la majori
tatea cercurilor și cursu
rilor din combinat și 
I.C.S.H.

Cu toate acestea, în u- 
nele cercuri și cursuri au

existat și lipsuri. De e- 
xemplu unele organizații 
de bază nu au urmărit și 
nu au controlat îndeaproa
pe mersul învățămîntului 
de partid, neglijînd mo
bilizarea celor înscriși la 
cursuri. Așa se face că 
cercul de studiere a Isto
riei P.M.R. de la montaj 
și cercul de economie con
cretă de pe lingă eomite- 

tul de partid I.C.S.H., pre
cum și unele cercuri din 
secțiile auxiliare din com
binat, sînt ramase mult 
în urmă. Ca urmare, orga
nizațiile de bază respecti
ve au fost nevoite să pro
grameze cile două pre
dări sau seminarii pe săp- 
tăinînă.

In perioada care a mai 
rămas pîna la închiderea 
anului școiar în învățămîn- 
tul de partid, în fața or
ganizațiilor de partid stau 
sarcini importante. Ele tre
buie sa acorde o atenție 
deosebită prot lemelor pri
vind pregătirea propagan
diștilor, organizarea seini- 
nariilor recapitulative, asi
gurarea unui înalt nivel 
al discuțiilor de închidere,

Acțiuni sportive în cinstea Congi esului partidului
In orașul nostru sînt or

ganizate o serie de acțiuni 
închinate celui de-al 111- 
lea Congres al P.M.R. 
Printre acestea se numără 
șf concursul sportiv orga
nizat de comisia orășenea
sca a femeilor în colabora
re cu Consiliul orășenesc 
U.C.F.S.

Duminică 29 mai la ora 
9 a.m. va fi dat startul în- 
tr-o cursă ciclistă pe cir

analiza învățămîntului du 
partid din acest au etc.

Atenția principală trebu
ie îndreptată spre asigu
rarea însușirii temeinice 
de către cursanți a prob
lemelor de baza ale teori
ei marxist-leniniste, a 
principalelor .hotărâri de 
partid și de stat. Se înțe
lege ca în seminariile re
capitulative nu vor putea 
fi abordate toate probleme
le discutate în cursul anu
lui, dar organele de partid, 
birourile organizațiilor de 
baza, propagandiștii, vor 
trebui să pună în discuție 
temele cele mai importan
te, care sint actuale și 
strîns legate de activita
tea practică a orgnizați- 
ilor de partid, de sarcinile 
lor economice, de viața 
ideologică și politică a 
partidului nostru, a miș
cării comuniste și munci
torești internaționale.

Odată cu închiderea a- 
nului școlar 1059—1960 în 
învațămîntul de partid, 
organizațiile de partid vor 
trebui să se ocupe de pre
gătirea deschiderii noului 
an de învățămînt, să asi
gure 'desfășurarea unei 
susținute propagande de 
partid prin conferințe, în 
timpul verii.

-----------------»♦♦♦-----------------  

cuit pentru biciclete d« 
oraș și semicurse (sepa
rat). traseul este următo
rul : Piața Libertății, ta
băra nr. 1, cartierul de lo
cuințe individuale, spitalul 
de boli contagioase, (J.M. 
arena nouă, fabrica de 
pline, gară, piață. Primii 
trei clasați la fiecare pro- 
la vor fi premiați cu ma
teriale sportive, insigne, 
diplome.

Combinatul siderurgic Hunedoara: Un aspect de la secția Il-a furnale.

Vom sprijini cu toate forjele înflorirea 
agriculturii noastre

Citind proiectul Directi
velor Congresului al III- 
lea al P.M.R., in-ain oprit 
mai mult asupra proble
melor legate de agricultu
ră întrucît în acest dome
niu îmi desfășor activita
tea. In capitolul rezervat 
acestui domeniu care cu
noaște o largă dezvoltare 
și înflorire, se prevede — 
printre altele — ca pînă 
la sfîrșitul anului 1965 să

In aceeași zi la ora 
10, tot in Piața Libertății, 
copiii se vor întrece într- 
un concurs de triciclete, 
trotinete și biciclete pen
tru copii.

Marți 31 mai pe stadio
nul Corvinul se vor des
fășura întreceri atletice în 
cadrul cărora au fost 
programate probe de vite
ză, sărituri și rezistență. 

se încheie procesul de co
lectivizare a agriculturii 
țării noastre. La noi, în 
suburbiile orașului Hune
doara, acest proces se gă
sește în plină desfășuiare. 
Prin munca depusă de or
ganizațiile de partid și de 
către deputați, s-a reușit 
ca pînă acum 86 la sută 
din suprafața agricolă să 
fie complet colectiviza
tă.

Pentru ca noile gospo
dării agricole colective 
să meargă pe drumul cel 
bun, comitetul executiv al 
sfatului popular orășenesc 
și organele secției agrico
le au hotărit să dea în 
permanență un ajutor sub
stanțial, .acestora. O mare 
atenție va fi acordată mai 
ales dezvoltării și întăririi 
lor economico-organizato- 
rice, astfel îneît să-și mă
rească continuu avutul ob
ștesc, să sporească produc
ția vegetală și animală.

In calitate de inginer a

gronom, voi căuta- să spri
jin pe noii colectiviști prin- 
tr-o îndrumare agrotehni
că cit mai operativă și 
de calitate, prin răspândi
rea metodelor agro-zooteh- 
nice cele mai avansate 
In orice moment, mă voi 
strădui(să-i ajut pe colec
tiviști pentru ca ei să exe
cute lucrările agricole lă 
timp și de bună calitate, 
să. crească animale cu c 
înaltă productivitate. A- 
vîrtd tot sprijinul și îndru
marea necesară, sînteru 
convinși că gospodăriile a- 
gricole colective din subur
biile orașului nostru vot 
putea să se dezvolte, să se 
întărească și să aducă îr 
acest fel, contribuția lot 
la înfăptuirea sarciniloi 
prevăzute în proiectul Di
rectivelor în legătură' cv 
sporirea producției de ce' 
reale și leguminoasa.

Ing. BUDA OCTAVIAN 
șeful secției agricole sf* 

oraș

Una din cele mai impor
tante caracteristici ale in
dustriei siderurgice o con
stituie angrenarea în 
procesul de producție " 
unor cantități mari de 
materii prime și mate
riale, consumul ridicat 
de diferite forme de ener
gie ca și ponderea simți
toare ’ mijloacelor ue 
bază cu care sînt înzes-- 
trate secțiile de producție. 
Toate aceste trăsături spe
cifice sîfltpe deplin reflec
tate în prețul de cost al 
produselor, prin ponde
rea deosebit de ni’re ce 
o ocupă aceste elemente 
și care, în ultima instan- 

determină însăși nive
lul prețului de cost al 
metalului- Este semnifica
tiv in această direcție fap
tul ca prețul de cost al 
tontei numai consumul de 
mMei n prime, auxiliare 
și combustibil tehnologic 
reprezintă cea. 84 la sută; 
în prețul de cost al oțelu
lui Martin trei elemente : 
materiile prime și auxili
are, materialele directe și 
combustibilul tehnologic, 
ocupă cea. 83,6—86,5 la su
tă din prețul. de cost

Rezultă din aceasta eă 
unul din-obiectivele prim 
pipăie asupra căruia țrg- 

buie acționat pentru a ief
tini costul metalului îl con
stituie folosirea cit mai e- 
couomică a tuturor re
surselor de materii pri
me, materiale și combusti
bil, reducerea permanentă 
a normelor de consum a 
acestora pe fiecare uni
tate de produs.

Colectivele de muncă 
din principalele secții ale 
combinatului siderurgic 
din Hunedoara, îndrumat» 
și sprijinite de către or
ganizațiile de partid, au 
manifestat in ultima peri
oadă de timp o grijă spo
rită pentru folosirea cit 
mai rațională a-resurselor 
de matern prime și mate-, 
riale, pentru reducerea 
consumurilor specifice, și 
pe aceasta baza, a prețu
lui de cost. Ai. castă linie 
iși găsește reflectarea în 
scăderea continuă a nive
lului consumurilor speci
fice din principalele secții 
începând încă din anul 
1957 și in special din 
trimestrul 111 al anului 
1959.

In acest an — primul an 
al planului de șase ani — 
preocuparea pentru redu
cerea consumurilor speci
fice este și mai mare da
ci ținem cont ci pe lin

gă sarcina de reducere 
simțitoare trasata prin 
plan, siderurgiștii s-au 
angajat să faca economii 
suplimentare -de 3u milioa
ne lei. Sub conducerea or
ganizațiilor de partid, in 
cursul lunilor ianuarie — 
februarie, în adunări gene
rale de partid și în cons
fătuiri de producție, s-au 
dezbătut pe larg căile

| Remiterea consumurilor specifice I
| sursa importanta de economii j
concrete prin care se pot 
i educe consumul ile specifi
ce și s-au stabilit măsurile 
ce trebuiesc aplicate. Ro
dul acestor dezbateri i-a 
constituit elatorarea de 
tehnologii de fabricație îm
bunătățite, bazate pe nor
me de consum progresive. 
Astfel la furnale s-au ela
borat noi procese tehnolo
gice la care din consumul 
specific a. fost exclus mi
nereul de mangan, consu
mul de cocs a fost redus 
cu 13 kjț. pe tonă la sec

ția I-a și cu 28 kg. pe to
na la secția 11-a furnale ; 
la oțelaria Martin nr. 1 
consumul de minereu a 
fost redus cu 20 kg. pe 
tona de oțel, cel de țunder 
cu 5 kg. pe tona de oțel, 
iar la O.S.M. II consumul 
de minereu indigen a fost 
redus cu 18 kg. pe tona 
de oțel, cel de păcură cu 
5 kg. pe tonă, de gaz de 

cocs cu 20 m.c. pe tonă. 
Numai de pe urma aces
tor reduceri a rezultat o 
economie în prețul de cost 
al produselor siderurgice 
de peste 43 milioane lei pe 
anul 1960.

Instișindu-și aceste pro
cedee tehnologice avansa
te, siderurgiștii au reușit 
în primele luiti ale anului 
să obțină importante eco
nomii de matei ii prime și 
materiale. Astfel la secția 
I-a furnale consumul de 
calcar s-a redus cu 15,13 

kg. iar consumul de.cocs 
cu 70,65 kg. pe tonă. Lup- 
tînd pentru o scoatere cît 
mai bună a fierului din 
șarje furnaliștii de la fur
nalele 5—6 au redus con
sumul de încărcătură me
talică cu 25,48 kg. pe to
na scăzînd și consumul de 
cocs cu peste 290 kg. pe 
tonă. La oțelăria Martin 
nr. 2 consumul de încărca- 

tură metalică a fost redus 
cu 16,37 kg. per tonă iar 
consumul de păcură cu 
6,25 kg. pe tonă.

Nu poate fi trecut însă 
cu vederea faptul că ală
turi de rezultatele bune și 
de o bogată experiență, 
se manifestă și unele lip
suri care diminuează rea
lizările obținute. Astfel la 
secția I-a furnale, consu
mul de încărcătură metali
că în șarje este depășit 
în consumul trimestrului I 
a.c. cu 11,88 lei pe tonă. 

La oțelăria Alartin veche, 
consumul de lingotiere a 
lost mai mare cu 3,77 leî 
pe tonă iar la oțelăria Mar
tin nouă cu 7,49 lei pe 
teră.

Proiectul Directivelor 
Congresului al III-lea al 
Partidului Muncitp.’esc 
Romîn prevede ca în de
cursul planului de șase 
ani prețul de cost al pro
duselor siderurgice să 
scadă cu 15,16 la sută 
față de anul 1959, din 
care cel puțin 50—60 la 
sută să se realizeze pe 
calea micșorării cheltuie
lilor materiale pe unitatea 
de produs. Aceasta pune 
sarcini deosebit de impor
tante în fața siderurgiștl- 
lor httnedoreni care ocupă 
în cursul acestei perioade 
— pînă la terminarea 
construcției noului comti- 
nat de la Galați — pon
derea cea mai mare în 
producția de metal a țării 
Atenția principală trebuie 
și în viitor îndreptată în 
primul rînd spre îmbună
tățirea tehnologiei de fa
bricație. Aparatul tehnic și' 
tehnologic trebuie să dea 
dovadă 'de rhai multă o- 
perativitate în revizuirea 
proceselor tehnologice. De 
urgență se cere rezolvată 

problema extinderii utili 
zâiii gazului metan ii 
furnalele i — 4, p :cum Ș 
creșterii procentului d( 
gaz metan insuflat în fur 
nalele 5 și 6. In oțelării îi 
mod mai energic trebuiesi 
studiate căile și posibili 
tățile de reducere a pier 
derilor de metal din hale 
le de turnare și de redu 
cerea consumului de lihgo 
tiere, care constituie < 
importantă rezervă în pre 
țul de cost. Evitarea pier 
derilor de temperatură li 
lingourile, calde, printr-i 
programare mai corectă i 
producției, pr intr-o vitez. 
mai mare de circulați I 
trenurilor și prinir-o stri 
pare mai corectă a loi 
constituie o important 
sursă de reducere a con 
sumului de comtustibi 
etc.

Rezultatele de pînă a 
cum, alături de preocupa 
rea tot mai largă a fie 
cărui colectiv de munci 
controlul și îndrumare 
permanentă a organizați 
ilor de partid, constitui 
garanția sigură, că preve 
derile proiectului de Di 
rective vor fi îndeplinit 
și depășite.
Ing. N. DUNAREANU
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e către S.U.A. a conferinței la nivel înalt

Declarația 
guvernului 

R. P. Albania
TIRANA (Agerpres) — 

Ziarele publică declarația 
guvernului Republicii Popu 
lare Albania în care acea
sta sprijină întrutotul pozi
ția guvernului sovietic in 
problema conferinței la ni
vel înalt care a fost tor
pilată de guvernul State
lor Unite ale AmericiL

In declarație se arată 
că în timp ce guvernul 
isovietic a luptat ca lu- 
Icrările conferinței să fie 
iineununate de succes, gu
vernul S.U.A. a acționat 
în direcția opusă. Prin 
acțiunea lor agresivă pre
meditată trimiterea în 
Uniunea Sovietică a unui 
avion în scop de spionaj, 
imperialiștii americani au 
torpilat în mod conștient 
conferința la nivel înalt.

Declarația făcută de N. 
S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., la îutîlnirea 
preliminară a șefilor gu
vernelor celor patru mari 
puteri care a avut loc la 
Paris, a demascat defini
tiv imperialismul ameri
can.

Guvernul Republicii 
Populare Albania sprijină 
întrutotul poziția Uniunii 
Sovietice ca o poziție 
demnă de un puternic 
stat socialist care apără, 
cauza păcii.

3 milioane 
demonstranți 

la Șanhai
ȘANHAI (Agerpres) — 

După cum anunță agenția 
China Nouă, la 22 mai 
peste 3 milioane de lo
cuitori ai Șanhaiului au 
participat la mitinguri și 
demonstrații în sprijinul

Visurile devin realitate
Anul care a trecut s-a 

remarcat prin mari eve
nimente științifice de o 
importanță deosebită: oa
menii de știință sovietici 
au realizat o planetă care 
a devenit satelit artifici
al al Soarelui, pe supra
fața Lunii a fost adus un 
fanion simbolizînd măreția 
geniului uman, s-a efectu
at fotografierea părții in
vizibile de pe Pămînt a 
Lunii.

La începutul anului 
I960; vorbind despre lan
sarea cu succes a primi
lor sateliți artificiali ai 
Pămintului și a rachete
lor cosmice, N. S. Hruș- 
ciov a spus: „Lumea va 
fi. fără îndoială, martora 
unor succese și mai gran
dioase în acest domeniu'. 
$■' iată că asinii am de
venit martorii unei noi 
victorii istorice a științei 

poziției juste a guvernu
lui sovietic.

Luînd cuvîntul la mi
tingul central din Piața 
Poporului, Cen Pi Sean, 
membru al secretariatului 
Comitetului orășenesc 
Șanhai, al P. C. Chinez 
a condamnat cu hotărîre 
pe imperialiștii americani 
pentru provocarea între
prinsă împotriva Uniunii 
Sovietice, pentru torpila
rea premeditată a confe
rinței la nivel înalt și 
pentru intensificarea în
cordării internaționale.

La miting au luat de 
asemenea cuvîntul A. I. 
Elizavetin, consul gene
ral al U.R.S.S. la Șanhai, 
reprezentanți ai partidelor 
democratice, ai organiza
țiilor de masă, ai munci
torilor și țăranilor.

După miting a avut loc 
o mare demonstrație.

.,Un hoț prins 
cu mina în sac“
HAVANA (Agerpres). 

— Opinia publică din ță
rile Americii Latine con
tinuă să condamne S.U.A. 
pentru torpilarea conferin
ței la nivel înalt.

Referindu-se la discuta
rea de către Consiliul de

— ——    — ————

40 de ani de la întemeierea 
Partidului Comunist din Indonezia

DJAKARTA (Agerpres).
— TASS anunță : La 23 
mai s-au Împlinit 40 de 
ahî de la întemeierea Par
tidului Comunist din Indo
nezia.

La 23 mai a avut loc 
la Djakarta o adunare fes
tivă consacrată acestei glo
rioase aniversări. La adu
nare au participat repre
zentanții organizațiilor de 
partid și ai organizațiilor

de IGOR MERKUROV, 
vicepreședinte al secției de 
astronautică a Federației

de Aviație din U.R.S.S.

sovietice — in spațiul cos
mic a fost lansată o navă 
cu o greutate de peste 
■1,5 tone și cu apar at a j 
științific de aproximativ 
1,5 tone. In aceste dale 
impresionează :n primul 
rînd greutatea încărcăturii 
utile care poate fi ridica
tă în spațiul cosmic de 
rachetele sovietice.

Crearea și lansarea cu 
succes pe orbită in jurul 
Pămintului a primei nave 
cosmice reprezintă o nouă 
și remarcabilă realizare a 
științei și tehnicii sovie
tice de rachete, un pas 
nou pe drumul omului 
spre alte planete.

Dacă primul satelit arti

Securitate a acuzațiilor a- 
duse S.U.A. de Uniunea 
Sovietică în cazul avio
nului spion „U-2", ziarul 
cuban „iloy" subliniază 
temeinicia acestor acuzații 
„In fața Consiliului de Se
curitate, Statele Unite a- 
par ca un hoț prins cu 
mîna in sac", scrie zia
rul. Sînt reproduse de a- 
semenea declarațiile unor 
oameni simpli din Cuba 
care condamnă acțiunea 
americană.

Ziarul mexican „Diario 
de Mexico" publică un ar
ticol al liderului partidului 
popular, Carrion, care 
scrie că „guvernul S.U.A. 
a mers prea departe încer- 
cînd să justifice dreptul 
la spionaj internațional și 
ia violarea teritoriului al
tei țări".

Săptămînalul columbian 
„La Caile" spune într-un 
editorial că „conducătorii 
guvernului S.U.A. poartă 
răspunderea pentru eșecul 
conferinței la nivel înalt". 
Ziarul argentinian „Noti- 
cias Graficas" publică de 
asemenea un comentar de- 
nunțînd S.U.A. pentru in
tensificarea încordării inter 
naționale pe calea acțiuni
lor de spionaj.

de masă din capitală, 
membri ai guvernului, con
ducători ai altor partide 
din țară, reprezentanți di
plomatici ai țârilor socia
liste.

A. N. Aidit, președintele 
C C. al Partidului Comu
nist din Indonezia, a pre
zentat raportul cu privire 
Ia rezultatele luptei revo
luționare desfășurate de 
P.C. din Indonezia în cei 
■10 de ani de existență.

ficial sovietic avea o gre
utate de peste 80 kg, în 
prezent, noua rachetă a 
transportat în cosmos o 
greutate de 60 de ori mai 
mare. Nava cosmică aro 
aceeași greutate ca și a 
multor avioane.

Este interesant să se 
facă o comparație a suc
ceselor obținute de știin
ța sovietică în studierea 
Cosmosului cu cele reali
zate tn acest domeniu in 
alte țări.

După cum se știe, lu
crări pregătitoare în vede
rea lansării de sateliți ar
tificiali ai pămintului s-au 
efectuat în multe țări ale 
lumii și aceste lucrări au 
fost însoțite de o reclamă 
zgomotoasă. De pildă, în 
S.U.A. unii oameni de 
stat făceau declarații că în 
1957, în S.U.A. va fi lan
sat pentru prima oară în

Politica externă a S.U.A. a suferit 
un mare eșec

Declarația Partidului democrat din S.U.A.
NEW YORK (Agerpres).

— TASS:
Consiliul consultativ al 

Comitetului național al 
Partidului democrat a dat 
publicității o declarație in 
care critică cu asprime gu
vernul Eisenhower pentru 
acțiunile sale în legătură 
cu incidentul cu avionul 
„U-2“.

Așa cum procedează și 
cercurile oficiale din S.U.A 
autorii declarației încearcă 
să arunce răspunderea a- 
supra Uniunii Sovietice 
pentru torpilarea conferinței 
la nivel înalt. Din decla
rație rezultă însă cine este, 
adevăratul vinovat al ză
dărnicirii conferinței : gu
vernul S.U.A. și politica 
acestuia.

„Politica externă a gu
vernului Eisenhower, se 
spune în declarație, nu re
prezintă acum decît un 
morman de sfărîmături. 
Este limpede că activitatea 
guvernului Statelor Unite 
în cele mai importante do
menii are un caracter hao-

—------ -----— , ....—-♦ ♦ ♦ ♦ —■■-----------

DECLARAȚIILE LUI CYRUS EATON
PRAGA (Agerpres). — 

După curii relatează agen
ția United Press Interna
țional, cunoscutul indus
triaș american Cyrus Ea
ton, laureat al Premiului 
internațional Lenin „Pen
tru întărire păcii între po
poare" căruia i-a fost de
cernat titlul de doctor 
„Honoris Causa" al uni
versității din Praga, a a- 
vertizat împotriva groaz
nicelor primejdii la care 
s-ar expune poporul ame
rican în cazul unui răz
boi nuclear. EI a sublini
at că conferințele de la 
Pugwash, organizate sub 
auspiciile sale, au creat 
un for pentru oamenii de

lume un satelit artificial 
al pămîhtului.

In realitate însă S.U.A 
nu a reușit în general să 
lanseze in anul 1957 un 
satelit artificial al Pămîn- 
tului și nici să fie primele 
din Lume. Astfel, chiar și 
ziariștii americani au fost 
nevoiți să scrie că 90 la 
sută din discuțiile despre 
sateliții Pămintului au re
venit Statelor Unite, în 
timp ce 100 la sută din 
cele înfăptuite au revenit 
Unianii Sovietice.

S.U.A au reușit să rea
lizeze lansarea unui sate
lit abia în ianuarie 1958. 
Acesta a transportat un a- 
parataj științific de numai 
5 kg., adică de 100 de ori 
mai mic decît cel de-al 
doilea satelit artificial so
vietic al Pămintului, care 
pe. atunci efectuase deja 
sute de rotații în jurul pla
netei noastre.

Cel de-al doilea satelit 
american avea o greutate 
de 1,5 kg. Nici pînă în pre 

tic. Cuvîntul Statelor U- 
nite a fost pus la îndoia
lă".

„In primele două săptâ- 
n.îni ale lunii mai 1960, 
politica externă a guvernu
lui Eisenhower a suferit 
un mare eșec. După ce gu
vernul sovietic a anunțat 
că avionul „U-2“ a fost 
doborît deasupra teritoriu
lui U.R.S.S. guvernul Ei
senhower — Nixon s-a în
curcat într-o serie de de
clarații contradictorii...'' 
Documentul reproduce ur
mătoarele cuvinte din co
mentariul ziarului „New 
York Times" : „Președinte
le Eisenhower poartă di
rect sau indirect răspunde
rea pentru cea mai lungă 
serie de greșeli înjositoare 
săvîrșite de S.U.A. în ulti
mii zece ani..."

„Aceste evenimente, se 
spune în continuare în de
clarație, nu au'fost pur și 
simplu o serie izolată de 
greșeli'. Ele au fost rezul
tatul lipsurilor adînci în
rădăcinate în politica noa- 

știință din toate țările în 
care să se poată efectua 
schimburi de vederi since
re în legătură cu aceas
tă primejdie.

Referindu-se la declara
țiile provocatoare ale unor 
senatori americani, ca se
natorul Dodd, care au ce
rut arestarea lui pentru 
activitatea sa consecventă 
de luptător pentru pace, 
Eaton a spus : „Sînt une
le greșeli care nu pot fi 
repetate și războiul nu
clear este una din ele...

In ciuda acelora care, 
ca senatorul Dodd, nu vor 
să înțeleagă primejdiile, 
vom continua să averti
zăm omenirea împotriva

zent S.U.A. nu au reușit 
să creeze un satelit care 
să fie egal în greutate cu 
cel de-al treilea satelit so
vietic al Pămintului — de 
aproximativ 1,5 tone. Chiar 
gr< itatea totală a tuturor 
sateliților americani, cu toi 
numărul lor mare, nu atin
ge greutatea celui de-al 
treilea satelit sovietic, pri
ma rachetă cosmică s.oeie- 
tică, lansată în ianuarie 
1959 purta o greutate de 
360 kg., în timp ce racheta 
americană lansată două 
luni mai iîrziu purta o gre
utate de aproximativ 6 kg., 
adică de 60 de ori mâi mică.

Tehnica sovietică de ra
chete se caracterizează nu 
numai prin puterea rache
telor, nu numai prin marea 
lor capacitate de ridicare, 
ci și prin înalta precizie 
a mișcării ior. Toată lumea 
își amintește cu ce preci
zie s-a efectuat lansarea 
rachetei sovietice pentru 
zborul circumlunar în oc
tombrie anul trecut. In ia
nuarie 1960, în cadrul zbo

stră externă și internă și 
în guvernul nostru. Poli
tica noastră externă a 
suferit un eșec nu datori
tă recentelor greșeli in 
legătură cu conferința la 
nivel înalt, ci datorită lip
sei totale de consecvență 
și cinste. Am suferit un 
eșec în mai 1960 pentru 
că am suferit eșecuri și 
în trecut".

..f'iasco-ul de la Paris 
ridică din nou problema 
lipsei de competență a 
actualului nostru guvern. 
Politica noastră în dome
niul dezarmării este un e- 
xemplu tipic care ilustrea
ză situația haotică ce 
domnește în organul nos
tru executiv al puterii. 
In guvern există serioase 
divergențe în problemele 
dezarmării și, în special, 
în problema încetării expe
riențelor atomice".

„Și toate conflictele 
care au provocat discuții 
in sinul guvernului nu au 
fost niciodată rezolvate în 
mod definitiv de președin- 

riscurilor unui război nu
clear, chimic și biologie 
și vom face sugestii tutu- 
icr șefilor de state în le
gătură cu căile și mijloa
cele pentru diminuarea a- 
cestor riscuri".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _____

Conferința partizanilor păcii 
pe întreaga Coree

PHENIAN (Agerpres). 
. La 23 mai a avut loc la 
Phenian conferința parti
zanilor păcii pe întreaga 
Goree. • ‘ ~

Președintele Comitetu- 
] lui coreean pentru apăra

rurilor experimentale ra
chetele, sovietice au par
curs o distanță de 12,5 mii 
km. și au coborît în regi
unea stabilită a Oceanului 
Pacific cu o deviere de 
mai puțin de 2 km, de la 
punctul stabilit. Pentru 
comparație se poate arăta 
din nou că, potrivit decla
rației președintelui S.U.A. 
Eisenhower, din ianuarie 
anul curent, în ultimele 14 
lansări experimentale ale 
racnetei caustice „atlas 
pe o distanță de 8.000 km. 
devierea medie a fost de 
peste 3 km.

Puternicele rachete so
vietice, posedind o înaltă 
precizie a zborului, deschid 
posibilități largi pentru cu. 
cerirea spațiului cosmic. 
Lansarea cu succes a pri
mei nave cosmice apropie 
cu mult ziua cind omul 
va păși pe suprafața plane 
telor apropiate de noi ale 
sistemului solar. 

te. Ele au fost trecute 
sub tăcere cu ajutorul u- 
nor formulări lipsite de 
orice sens sau prin trimi
terea înapoi a acestor pro
bleme la organele cores
punzătoare, unde ele erau 
de asemenea trecute, sub 
tăcere tot cu ajutorul unor 
formulări lipsite de orice 
sens".

Este de asemenea sem
nificativ faptul că autorii 
acestei declarații recoman
dă printre altele „să se lăr
gească programul ameri
can" de pregătiri militare.

Puternic cutremur 
in Chiis

SANTIAGO (Agerpres). 
— La 21 mai în Chile s-a 
înregistrat un puternic cu- | 
tremur de pămînt cu epi
centrul în apropiere de 
marele oraș. Concepcion. 
Acest oraș a suferit cele 
mai mari pagube: 74 de 
morți, sute de răniți și 200 
de clădiri distruse complet. 
Printre clădirile distruse se 
află monumente vechi a- 
le culturii chiliene. Mari 
pierderi s-au semnalat și 
în orașele Coronee și Lota 
unde au murit peste 30 de 
oameni iar peste 100 au 
fost grav răniți.

rea păcii, Han Ser Ia, a 
prezentat raportul. El a 
apreciat recentele mani
festări ale poporului sud- 
coreean împotriva clicii 
lisînmaniste drept o luptă 
eroică pentru libertate și 
drepturi democratice.

Raportorul, precum și 
cei care au luat cuvîntul 
la discuții, reprezentînd 
diferite pături ale popu
lației din Coreea au ce
rut retragerea neîntîrzia- 
tă a trupelor americane 
din Coreea de sud și din 
țările Asiei și ale Ameri
cii Latine, și au condam
nat cu hotărîre actul agre
siv al Statelor Unite care 
au trimis un avion de spi
onaj în spațiul aerian al 
U.R.S.S. torpilînd prin •- 
ceasta conferința condu
cătorilor celor patru pu
teri.

Conferința partizanilor 
păcii din Phenian a adop
tat un apel adresat po
poarelor iubitore de pace 
din întreaga lume în care 
se subliniază că cu toate 
că au trecut 7 ani de la 
armistițiu primejdia unui 
război în peninsula Core
ea nu a fost lichidată.

Apelul cheamă opinia 
publică mondială să spri
jine lupta poporului co
reean pentru retragerea 
trupelor americane din Co
reea de sud.

Redacția și administrația: Piața Libertății nr, 11 et aj. — Telefon 2669. Tiparul Intrepr. ,JLIE PINT! LIR," — Hunedoara


