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wfoMGRES ai PAILTII>ttlffl>
Noi locuințe pentru oamenii muncii

Constructorii de loc uințe muncitorești din 
' I.C.S.H. s-au angajat ca pînă la Congresul Parti- 
' dului să dea în folosință siderurgiștilor 200 de 

apartamente. In cîteva săptămîni de la luarea
acestui angajament, con structorii au și predat
beneficiarului 72 de apartamente. Pe întreg șan
tierul preocuparea pentru îndeplinirea acestui an
gajament a devenit mai intensă. Zilele acestea se 

j»or mai da în folosință alte 48 de apartamente, 
■itnnil în care se desfășoară întrecerea socialis

tă în cinstea Congresulu 
depășirea angajamentului 
rîți ca în loc de 200 de 
204 apartamente.

în șapte zile

Furnaliștii care săptă- 
mina trecută au produs 
in cinstea Congresului al 
Ill-lea al P.M.R. a 18-a 
mie tonă fontă in con
tul angajamentului, con
tinuă și săptămina aceas
ta să dea însemnate can
tități de fontă peste pre
vederile de plan. Brigă
zile care deservesc pri
mele patru furnale, prin 
îmbunătățirea indicilor de 
utilitare planificați au 
I'rjNk in primele șapte 
zile ain luna iunie 280 
tone fontă peste plan, iar 
cele din secția Il-a 683 
tone. Furnaliștil din bri- 

partidului asigură chiar 
Constructorii sînt notă- 
apartamente să realizeze

găzile prim-topitorilor 
Chiroșca Ion, de la fur
nalul nr. 4 șt furca St
ation de la furnalul nr 
5, au produs cu peste 
10 la sută mai multă 
fontă peste sarcinile de 
producție.

Nici un leu locafii
Feroviarii din trans

porturile uzinale C.S.H. 
continuă să consolideze 
șirul succeselor în în- 
timpinarea Congresului 
partidului. Din angaja
mentul anual, de a obți
ne cel puțin 3,5 milioa
ne lei economii, ferovia
rii au și realizat pînă în 

IN FOTO : Uzina 
cocso-chimică, una 

din multele obiective 
industriale' construite 
la Hunedoara.

prezent 2.718.000 lei. 
Demn de evidențiat este 
faptul că se împlinesc a- 
cum 11 luni de cînd 
combinatul nu a mai 
plătit locații, datorită 
îmbunătățirii activității 
transporturilor uzinale.

Economiile 
tinerilor 

siderurgișfi
Acțiunea patriotică de 

economisire a metalului 
ce o desfășoară tinerii 
siderurgiști, cunoaște o 
mare amploare în în- 
timpinarea Congresului 
partidului nostru. Din 
datele recente reiese că 
pînă acum ei au ec®no- 
misit 5.242,47 tone metal, 
cantitate care reprezintă 
îndeplinirea angajamen
tului anual în proporție 
de 48,4 la sută. La aces
te rezultate se adaugă 
21,354.997 lei economii 
realizate pînă în prezent 
la prețul de cost al pro
ducției.

In ordinea realizărilor, 
fruntașe se situează or
ganizațiile U.T.M. de la 
laminorul bluming și 
650 milimetri, cele de la 
oțelăria Martin II, lami
norul de 800 mra. ai că

ror secretari sînt tova
rășii Stanciu Gheorghe, 
Pâran Aron, Tîrpescu 
Mihai, P. Mihai și al
tele.

Pentru mărirea 
vitezei 

de laminare
Un sprijin prețios în 

ceea ce privește sporirea 
continuă a producției de 
laminate, așa cum se 
sutliniază și in Directi
vele celui de-al Ill-lea 
Congres al P.M.R., îl 
constituie extinderea acti
vității inovatorilor, crea
rea de soluții noi, efici
ente. In cadrul laminoru
lui de 800 mm. de pildă, 
inovatorii se străduiesc 
sa descopere noi metode 
pentru mărirea vitezei de 
laminare. Astfel, tovară
șul Radu lulin a realizat 
un multiplicator la foar
fecă de 1.000 tone, iar 
maistrul Nedelcu Nieolae 
a gâsit o soluție de la
minare -mai rapidă a oțe
lurilor. Astfel, că în toc 
de 12 iingouri, de oțel 
pe oră, acum se lami
nează 17 lingouri. Pentru 
meritele lor în activitatea 
de inovații, tovarășii a- 
minfiți mai sus au fost 
recompensași.

De la un
Congres 
la alful

I
 Muncitorii din combinat luptă să intlmpine cel de-al Ill-lea Congres i 
al partidului nostru cu rezultate sporite in muncă. Printre aceștia se nu- ț 
mărd și lăcătușii echipei conduse le Anghel Viorel de la secția meca- î

nici!. Aceștia confecționi nd mai multe matrițe și intr-un termen scurt !
pentru ștanțarea plăcilor de siguranță necesare blumingului au ajutai pe f 
laminatori să dea patriei mai multe laminate. I

IN FOTO: Lăcătușii ajustori Anghel Viorel, Popescu Constantin, Na- î 
pan Aurel, Nessmann Francisc, in timpul lucrului. f
ÎN FAȚA CONSTRUCTORILOR
stau sarcini de mare

du-se cu competență în 
majoritatea cazurilor de 
sarcinle. ce le-au reve
nit. constructorii s-au 
străduit să dea în exploa
tare une'e agregate chiar 
înainte Je termen. Ast
fel o parte din noile cup
toare adinei de la blu
ming au fost puse în 
funcțiune cu două săptă
mîni înainte de termen 
Aceasta a constituit un 
sprijin prețios dat lami- 
natorilor care s-au anga
jat ca în acest an să du
bleze producția de lami
nate față de cea realiza
tă în anul trecut.
Constructorii din I.C.S.H. 

s-au angajat să dea în 
funcțiune înainte de ter
men și cuptorul Martin 
de 400 tone, cunoscînd 
că fiecare zi de funcțio
nare va aduce în plus e- 
conomiei naționale circa 
1.000 tone de oțel.

Ritmul înalt de dezvol
tare a industriei siderur
gice în perioada anilor 
1955—1P60 a făcut posi
bil ca față de 1955, in
dustria siderurgică să 
poată produce în acest 
an de peste două ori mai 
mult oțel, de peste două 
ori mai multe laminate, 
de peste 5,6 ori mai mult 
cocs metalurgic. Desigur 
că la aceste succese au 
contribuit și constructorii 
hunedoreni care au dat 
în exploatare noi și mo
derne agregate siderur
gice.

Pe lingă realizările de 
seamă ale constructorilor 
trebuie scoase în eviden-

Hunedaora, unul din 
cele mai importante cen
tre siderurgice ale țării, 
s-a dezvoltat impetuos în 
ultimii ani. Grija pentru 
dezvoltarea combinatului, 
și odată cu aceasta a 
întregului oraș, confirmă 
justețea politicii partidu
lui nostru, care urmează 
cu consecvență învățătura 
marxist-leninistă potrivit 
căreia singura cale de 
făurire a orinduirii so
cialiste este industrializa
rea socialistă, dezvolta
rea cu precădere a in
dustriei grele și, îndeo
sebi, a industriei con
structoare de mașini.

In anii dintre cele do
uă Congrese ale partidu
lui nostru, colectivul de 
muncă al întreprinderii 
de Construcții Siderurgice 

< din Hunedoara a reali
zat succese remarcabile. 
Abnegația acestui colec
tiv harnic a fost pusă în 
slujba construirii noilor 
obiective industriale care 
au ridicat producția si
derurgică pe o treaptă 
mult superioară anilor 
anteriori. Muncitorii, teh
nicienii și inginerii din 
I C.S.H. au depus în pe
rioada amintită eforturi 
apreciabile pentru con
struirea și darea în ex
ploatare a furnalului nr. 
5 de 700 metri cubi, a 
noii oțelării Martin, a 
larrinoarelor bluming și 
de 650 milimetri, pentru 
construcția noilor baterii 
de cocs și a secțiilor 
chimice din cadrul uzinei 
cocso-chimico, Achitîn-

—---------------—— ♦«

La închiderea ediției 

Un nou succes al oțelarilor
Ieri, colectivul noii oțelării Martin din Com

binatul Siderurgic Hunedoara a înregistrat cel 
mai de seamă succes în cinstea celui de-al treilea 
Congres al P.M.R. In schimbul de după amiază 
topitorii au elaborat, cea de-a 30-a mie tonă de 
oțel peste prevederile pla nului, de la începutul a- 
nuiui pînă la această dată. Oțelării de la noile 
cuptoare au realizat acest succes acordînd atenție 
deosebită îmbunătățirii indicilor de utilizare a 
cuptoarelor, scurtării timpilor de elaborare a șar
jelor și reducerii repara țiilor la cald. Odată cu 
obținerea acestui succes, oțelării au raportat că 
prin reducerea prețului de cost al oțelului au 
realizat în perioada amintită peste 5.700.000 lei 
economii.

răspundere 
ță și unele deficiențe ca
re nu fac cinste I.C.S.H.- 
iilui și care în viitor tre
buie înlăturate cu desă- 
vîrșire.

Siderurgiștii hunedo
reni ar fi putut realiza 
succese și mai de seamă 
în sporirea producției de 
cocs, tontă, oțel și la
minate, dacă constructo
rul s-ar fi străduit să dea 
în funcțiune noile agre
gate cu instalații copleo 
te, evitîndu-se pornirea 
unora cu minimum de 
dotare. Astfel, laminorul 
de 650 milimetri, fiind 
dat în funcțiune incom
plet, nu a putut să in
tre în producție încă din 
primele zile cu întreaga 
sa capacitate. Au rămas 
restante lucrări de mon
taj și instalații la ma
caralele tehnologice; cup
torul cu propulsie nr. 3, 
deși terminat cu cîteva

C. ILIESCU

(Continuare în pag. 2_a)

jîctualiiăfi * 
☆ fjunedorene

* Colectivul teatrului 
muncitoresc al siderur
giștilor a prezentat dumi
nică 5 iurue cel de-al 
80-lea spectacol din a- 
ccastă stagiune. La Sebeș 
a avut loc spectacolul cu 
piesa „Take, Ianke și 
Kadir“ de V. I. Popa, 
iar la Petrestl a fost pre
zentată piesa „N-aveți o 
cameră in plus ?" de Flo
rin Vasiliu.

* Tot duminică 5 iu
nie a avut loc în sala 
clubului nou din O. M 
un concurs „Drumeții ve
seli" cu tema „Drumul 
glorios de luptă al parti
dului" la care premiul 
întîi a fost obținut de 
concurentul hunedorean 
Iulian Ispas prtm-topitor 
la O.S.M. II.

* La magazinul sport- 
foto-muzică marți a so
sit un nou Iot de moto
ciclete Jawa de 250 cmc. 
și 350 cmc., care au și 
fost puse în vînzare.



Vești din sectorul 
mecanic-sef I.C.S.H.»

Sub îndrumarea organizației de partid, mun
citorii din cadrul sectorului tnecanic-șef I.C.S.H., 
raportează noi succese in cinstea celui de-al III- 
lea Congres al P.M.R. Redăm pe scurt citeva din 
acestea :

* Tinerii de la secția de tîmplărie, reușind să 
dea o producție sporită și de bună calitate, au 
făcut ca secția lor să devină fruntașă pe între
prindere. In această secție s-au ridicat la gradul 
de fruntaș mai mulți tineri. Printre ei se numără 
și comunistul Lazăr Ion care a fost recompensat 
eu trimiterea lui în Republica Cehoslovacă.

* Colectivul de muneă al atelierului de con
fecții tehnologice a lost clasat pe locul I in ca
drul atelierului central de reparații, inreg'strind 
un indice de depășire a normei de 21 la sită, la 
următoarele operațiuni: confecționarea dispozitive
lor de acțiune dublă pentru uzina cocso-chimică, 
supape de reținere pentru distileria de gudroane, 
etc. La aceste lucrări 'Stau evidențiat tovarășii 
Gheorghe Ion, lntu Aristică si Mătulescu Ion.

ȘERBAN ION coresp.

Mane vr antu 1
In toamna anului 1958, 

un tinăr înalt cu privi
rea vie, iscoditoare, în 
care citeai dorința de a 
cunoaște totul, cu un 
mers ușor legănat, se în
drepta spre o nouă sec
ție a combinatului hune- 
dorean: modernul lami
nor blunting 1.000. In 
buzunar, lingă carnetul

ÎN FAȚA CONSTRUCTORILOR 
stau sarcini de mare răspundere

CONSFĂTUIREA

creatorilor literar*

de utemist avea reparti
zarea școlii profesionale 
din Hunedoara și carne
tul de proaspăt absol
vent al acestei școli. Se 
calificase în meseria de 
laminator. •

— Citi ani aveai atunci 
tovarășe Grigoreanu 7
- 18.
Optsprezece ani / Vîrs- 

ta la care, firesc, ai cele 
mai multe visuri. Ce 
nu-și dorește un tinăr ia 
18 ani 7 Ce și-a dorit 
Grigoreanu Ioan cind a 
pășii tntîia oară in ha
lele uriașului blaming, 
n-a fost greu de aflat.

— îmi doream să con
duc, să fac să mă as
culte un agregat ca aces
ta, spune el, arătlnd cil 
un gest larg lima de la
minare, zecile de role, ci» 
lindrii ce se invirtesc ia
ră răgaz și uriașa, pu
ternica foarfecă ce taie 
cu ușurință oțelul.

Privind la masa de co
mandă, la controlerele 

negre, peste care mlinile 
lui Grigoreanu alergau 
repezi, uimitor de repezi 
incit de-abia le puteai 
prinde cu privirea, trans- 
mițînd P'in fire și ca
bluri comenzi precise o- 
țelului, intorcindu-l pe o 
parte și pe alta trecin- 
du-l printre cilindrii ce l 
storc cu zvîcneie scurte.
subțiindu-l milimetru cu 
milimetru, te uimea sigu
ranța și indeminarea cu 
care acest tinăr lucrează. 
Unul după altul lingou
rile de oțel ce lăsau in 
urma lor un fișiit ca de 
mătase și jerbe de scintei 
treceau spre foarfecă, me
reu mai multe pentru a 
da viață cifrelor angaja
mentului luat in cinstea 
celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R. de către 
schimbul de tineret nr. 3.

Măiestria cu care lu
crează Grigoreanu, trans- 
formind oțelurile masive 
în bare lungi, suple, de 
forme perfecte, ce vor de
veni tractoare, mașini, 
piloni ai uzinelor de mîi- 
ne, arată o înaltă califi
care și importantul fapt 
de a-și fi găsit, locul In 
viață.

— „Pentru ceea ce sînt 
azi eu ii mulțumesc 
Partidului, spune adesea 
Ion Grigoreanu.

(Urmare din pag. l-a)

luni înainte, din lipsa u- 
nor aparate de control și 
a cîtorva suporți la bol
tă nu a fost pus în func 
țiune pînâ în prezent 
Din aceste cauze, o bună 
parte din timp, lamina- 
torii n-au putut îndeplini 
ritmic, zi de zi, planul 
de producție.

Se cunoaște că în a- 
cest an, producția de la
minate trebuie să spo
rească considerabil. Deci, 
cu atît mai mult, tre
buie să înțeleagă con
structorul (I.C.S.H.) că 
montarea noii macarale

Pe fața-i deschisă ca o 
carte fără umbre de tea
mă, nesiguranță sau șo
văială, se citește mulțu
mirea de a-și fi împlinii 
visul, de a fi astăzi unul 
din miile de muncitori 
înaintați din marele nos
tru combinat.

MIRCEA TUȚA 
membru al cenaclului 

literar „Flacăra"

■" ........—»»♦»......... ..

Planul atelterului de reparații electrice din CO ml 'nat este lunar depășit 
cu 18—20 la sută. La această realizare contribuie iproape toți muncitorii 
printre care Predatu Constantin, Andrei Valerian șt Cozma Mihai.

IN FOTO: Comuniștii amintiți studiind un motor electrici

Tigler de la biuming nu 
poate întirzia.

Cazuri de predare a u- 
nor agregate cu instala
ții incomplecte au fost 
sezisate și ia furnalul 
nr. 5, laminorul blurning, 
fabrica de aglomerare, u- 
zina cocso-chimică, ur de 
coiistructorul nu a bine
voit să completeze de 
la bun început instala
ții e de control termoteh- 
nic, ventilații și altele.

Proiectul Directivelor 
Congresului al III-lea al 
P.M.R. prevede ca la 
Hunedoara să se constru
iască noi obiective indus
triale de o deosebită im
portantă pentru econo
mia naționala. Zilele tre
cute a și fost deschis 
șantierul ncii secții de 
furnale, iar din seria ce
lor trei cuptoare Martin 
de 400 tone, primul cup
tor a intrat în faza de 
zidire a spațiului de ela
borare. Va urma deschi
derea șantierului pentru 
construcția noilor lami
noare și altele. La con
strucția acestor obiective, 
muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din I.C.S.H., 

t ebuie să-și aducă apor
tul pentru darea lor în 
funcțiune de la început 
cu întreaga lor capacita
te: să se evite pe toate 
eSile pornirea cu mini
mum de instalații. De a- 
semenea proiectul de Di
rective ale Congresului 
prevede ca termenul de 
intrare în funcțiune a 
primelor capacități de 
producție ale noilor con
strucții să nu depășească 
în genere 24 de luni de 
la deschiderea șantieru
lui
Constructorii din I C.S.H. 

au create toate condițiile 
îndeplinirii acestor sar
cini. In plus, față de 
anii trecuți, ei sînt mai 
bine ajutați de către uzi
nele furnizoare, calitatea 
uzinatelor a fost îmbună
tățită etc. Ceea ce ră- 
mîne de rezolvat în ca
drul întreprinderii, este 
ta noile șantiere să fie 
încadrate cu cele mai bu
ne forțe tehnice și orga
nizatorice, care să rezol
ve cu succes mărețele 
sarcini ce le sînt încre
dințate

Duminică 5 iunie a 
avut loc la Deva o con
sfătuire a creatorilor li
terari. din regiunea noa
stră. Organizată de că
tre comitetul regional 
de partid și de comite
tul executiv al sfatului 
popular al regiuniii, con
sfătuirea a întrunit pen
tru prima oară pe mem
brii cercurilor literare 
cu o activitate mai înde
lungată, ca cel de la 
Petroșani și ai cercu
rilor literare recent în
ființate. Au participat 
de asemenea șefii sec
țiilor de învățămint și 
cultură de la sfaturile 
populare raionale și o- 
rășenești, directori de 
cluburi și case de cul
tură, precum și acti
viști pe tărîm cultural 
ai comitetelor sindicale.

O inovație prețioasă 4
Anul acesta, planul de 

producție al turnătoriei 
de tuburi a crescut. Pen
tru a asigura îndeplini
rea lui cu succes, oame
nii au făcut un studiu 
amănunțit al posibilității 
lor de mecanizare a tran
sportului de nisip, care 
solicita tot mai multe 
brațe de muncă. După o 
serie de încercări, un co
lectiv de muncitori, aju
tat de inginerul Raț 
Aron, a găsit cu cale sa 
oplice o inovație făcută 
de ei și aprobată de ca
binetul tehnic.

Aceasta constă dintr-o 
bandă transportoare, ac
ționată de un motor elec
tric și din niște eleva
toare. Cu ajutorul inova

■■■■ »♦-----------------------------

Pe lista cu premii
Zilele acestea, la I.C.S.H. a avut loc pre

mierea unui grup de șoferi pentru depășirea ci
clului de funcționare a autocamioanelor între do
uă reparații capitale. Pr intre cei care au fost tre
cuți pe lista de premiere cu sume între 1.000— 
1.200 lei sînt comuniștii Toma Constantin și Gal 
Gheorghe, Ruxanda Gheorghe și alții, care asi- 
gurînd o bună întreținere și exploatare a mași 
nilor au realizat și chiar depășit zilnic planul de 
transport |

Au fost ptezenți scrii
torul Haraiamb Zincă, 
poetul Ion Horea, criti- j 
cui I. D. Bălan.

Lucrările celei dinții ' 
consfătuiri a creatorilor ' 
literari ajn regiunea \ 
noastră, ait fost condu- ! 
se de tovcrTășul Lazăr i 
David, set ret ar al Co- ț 
mitetului /regional de '' 
partid i'urședoara. i ’

Refer aiul prezentat de 
tovarășul Cornel Cis- 
mașu șeful secției de ] 
învățămint al regiunii, / 
a oglindit succesele ti- ! 
nerilor crejiori literari j 
hunedorenl,

Pe marginea referatu
lui au uf mit dticulii (
A avut iov apoi un se- i 
minar în Jadrul căruia > 
au fost chiti și discu- 
tate lucrări alt unor 
creatori. j 

ției nisipul se poate 
transporta de sub cocli ile 
la moara „Hameus" și 
urca pe platforma de for
mare. Alica mecanizare 
realizată aici din resurse 
interne, a eliberat com
plet macaraua care tran
sporta nisipul pe platfor
mă și a creat spațiul util 
de montare a încă doua 
cochile mari pentru fa
bricarea tuburilor de 900 
mm.

Odată cu intrarea în 
funcțiune a acestei insta
lații concepută și exccu 
tată în timpul liber, pro
ductivitatea muncii a 
turnătoriei de tuburi a 
crescut cu zece la 
realizîndu-se totoda 
semnate economii.

Cuptorul trebuia să fie 
reînoit după miile de to
ne de oțel ce le dăduse. 
Flăcările încă nu dispă
ruseră în întregime din 
cuptor și „băieții" îi dă
deau deja tîrcoale. „Bă
ieții", așa le spun topi
torii oțel ari celor ce le 
înoiesc cuptoarele, deși 
Unii dintre aceștia sînt 
Intre două vîrste.

„Reparația începe la 
peste 1.000 de grade", a- 
tunci eînd în colțurile 
cuptorului, cărămizile mai 
sînt încă înroșite. N'u-i 
timp de așteptat. Oame
nii se împart în srupe. 
Unii urcă sus, după ce 
cuptorul ușurat de uși și 
țevile pentru apă, dau un 
adevărat atac: alții, jos 
la camerele regeneratoa
re fac la fel...

Reparația mijlocie a 
cuptorului nr. 2 al oțelă- 
riei noi a fost planificată 
a se executa într-un timp 
record de zece zile, Re- 

părătorii de cuptoare 
și-au propus s-o realizeze 
într-un timp și mai scurt, 
îneît să predea cuptorul 
oțelarilor cu două zile 
mai înainte. Cu tot greul 
întîmpinat (zgura sudată 
fiind nevoiți s-o găureas
că cu oxigen și apoi s-o 
spargă cu explosiv) chib
zuind bine lucrul, au e- 
canomisit timp prețios. 
După ce au demolat doi 
pereți au pătruns în in
teriorul cuptorului, ce ra
dia o căldură înăbuși
toare cu miros de sulf și 
de metal topit. Infruntînd 
temperatura de 20—40 
grade, zidarii au dat zor 
cu înzidirea pereților și 
apoi a bolții cuptorului 
.tos la camerele regene
ratoare, lucrul s-a desfă
șurat în trei planuri : se 
scotea molozul șl se în- 
zideau pereții și bolta.

— Oamenii noștri sînt 
obișnuiți să lucreze la 
temperaturi — spunea

Reparația Începe la peste
„1OOO de grade"

tovarășul Inginer Sîntim- 
breartu Nicolae. El ștm 
că producția de oțel de
pinde în bună parte de 
munca lor, de calitatea 
reparațiilor și de reduce
rea timpului la efectua
rea lor.

Echipele zidarilor șa- 
motori Ratz Cornel, Roja 
Martin și altele, care au 
lucrat pe schimburi, au 
luat în primire pereții 
cuptorului ; cea a lui Co
coș Gavril a trecut la 
camerele de zgură. Cîte- 
va zile ei s-au întrecut 
în muncă pentru termina
rea reparației mai de
vreme. Zidarul Tanuris 
Mihanis a fost apreciat 
pentru conștiinciozitatea, 
operativitatea și calitatea 
lucrărilor executate. Ace
eași apreciere s-a făcut 

și echipelor de șamotori 
conduse de Weiss Petru, 
care a înzidit bolta cup
torului și Tdma loăn, ca
re a reparat camera stin
gă de zgură. Întrecerea 
zidarilor șamotori în cin
stea Congresului partidu
lui nostru s-a soldat și 

de data aceasta cu un 
frumos succes. Aplicînd 
metoda atacului simultan 
al tuturor lucrărilor, ei 
au înzidit 180.000 cără
mizi, o cantitate care ar 
încăpea în nouă vagoane, 
în numai patru zile. Du
rata tuturor lucrărilor 
(de la oprirea cuptorului 
și pînă la redarea lui 
în funcțiune) fiind nu
mai șapte zile, 23 de ore 
și 30 minute, față d« 

zece zile cît fusese plani- 
ficat.

— Succesul acesta tiu 
Constituie un secret — a 
precizat tOvarâșiil Inginer 
Catrlnoiu Constantin. Ca
pacitatea de muncă a oa
menilor a crescut. Zida
rii de astăzi se deoseJ 
besc mult de cei de acum 
cîțiva ani în urmă. Au 
progresat, și-au perfec
ționat metodele. Unii au 
acumulat o bună pregă
tire tehnică și o vastă 
experiență practică, alții 
au promovat, devenind 
meșteri iscusiți. Tovară
șul Curtan Leontin, este 
unul dintre cei mai ti
neri maiștri, dar este un 
bun tehnician. Fiind mun
citor, șef de echipă, la 
propunerea conducerii 
secției și a organizației 
de bază, a urmat școala 

de maiștri. S-a întors 
înapoi și ceea ce a acu
mulat în școală împărtă
șește acum tovarășilor de 
muncă. Zinc Mihai, e un 
alt maistru tinăr, bun 
organizator al muncii, 
respectă întocmai tehno
logia construcției cuptoa
relor Pentru pregătirea 
sa teoretică urmează 
școala serală de maiștri.

Tovarășul Balaș Mihai 
a trecut prin toate mun
cile : a fost lucrător în 
echipă, șef de echipă. A 
fost promovat în func- 
ția de‘maistru, iar acum 
este șeful unui schimb 
de muncitori. Schimbul 
lui execută înainte de 
termen reparațiile cup
toarelor.

Avînd în vedere meri
tele tovarășului Balaș 
Mihai în producție și ap
titudinile sale, el a fost 
primit în rîndul candida- 
ților de partid. De a. 
tunel, «lanul tu muncă 

i-a sporit și rezultatele 
continuă să fie mai fru
moase.

Dar cîte reparații im
portante i«u fac iscusiți! 
șamotori, cuptoarelor din 
secțiile combinatului. In 
ziua de I iunie, în nu
mai 14 oie de fa oprirea 
cuptorului 3 al aceleiași 
oțelării, echipele șamoto- 
rilor Pop Grigore și Pop 
Ambrozie tu înzidit circa 
1.600 cărămizi la repara
ția bolții. Citeva zile mai 
tîrziu șamotorii au fost 
solicitați de către tova
rășul Inginer Drăgan E- 
meric să vină în ajutorul 
muncitorilor de la lami
norul de 650 milimetri 
pentru a executa repara
ția cuptorului nr. 1 cu 
propulsie. Ieri și azi, de
sigur ei au luat în pri
mire alte cuptoare re« 
înoindu-le mereu, pentru 
a asigura astfel patriei 
cantități sporite de metal,

ION QARAIAgy
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în dezbaterea oamenilor muncii din orașul nostru
Sarcinile cadrelor didactice

In sala mică a noului
club muncitoresc din
OM. s-au adunat ca-
drele didactice din învă-
țămintul preșcolar. ele-

profesional și 
Ei au dezbătut 

prevederile 
Directive, 
mărețele 

se deschid

mentar, 
mediu, 
în comun 
proiectului de 
însuflețiți de 
perspective ce
pentru dezvoltarea Învă
țămîntului, educatorii, în
vățătorii și profesorii 
și-au analizat activitatea 
de pînă acum și au tă
cut propuneri care, înfăp
tuite, vor contribui la îm
bunătățirea invățămîntu- 
lui în orașul nostru.

In cuvintul său tovară
șul Coste Vasile, șeful 
secției de învățămînt al 
Sfatului popu'ar orășe
nesc a relevat faptul că 
io Huneuoara, p. i.i pu.i- 
Ka înțeleaptă a parii- 
“lui nostru, învățămin- 
tul a luat o uriașă dez
voltare în ultimii ani. Au 
fost construite noi școli, 
cămine și grădinițe; în 
momentul de față se iu- 
Crează la construcția șco
lii elementare cu 16 cla
se în O.M., iar numărul 
cadrelor didactice atinge 
aproape cifra de 200. Re- 
ferindu-se la îndatoririle 
de viitor ce revin cadre
lor didactice, tovarășul 
Coste Vasile a spus : 
„Principalele sarcini ale 
fnvâțămîntului în perioa
da 1960—1965 — așa 
cum arată proiectul de 
Directive — sînt: înche
ierea generalizării învăț 1- 
mivîului de șapte ani 

anii 1962—1963; 
pregătirea muncitorilor 
calificați, a cadrelor me
dii ; legarea mai strînsă 
a învățămîntului cu prac
tica construcției socialiste 
ele. De aceea să facem 
totul ca să fim în pri
mele rînduri pentru apli
carea in viață a acestor 
sarcini mărețe, izvorîte 
dill acest document im
portant".

Purtînd discuții pe mar
ginea proiectului de Di-

rective și a sarcinilor ce 
le stau în fa(ă, tovarășii 
Țindău Augustin, direc- 
toiul școlii medii. Ungur 
loan, profesor la școala 
profesională. Iorgovan 
Constantin, profesor la 
școala medie și toți cei
lalți care au luat cuvîn- 
tul, s-au referit la măsu
rile ce trebuie luate pen
tru îmbunătățirea conți- 
nuă a învățămîntului pro
fesional și mediu în ora
șul nostru. In acest scop 
ei au propus ca in vii
torii ani organele locale 
și în mod deosebit secția 
de învățămînt să studie
ze posibilitatea de a face 
o legătură și mai strîn-*

cu
SO-

să a învățămîntului 
practica construcției 
cialiste, în așa fel ca o- 
dată eu absolvirea școlii 
medii elevii să cunoască 
în mare măsură cîte o 
meserie.

In încheierea adunării 
a luat cuvintul tovarășul 
Frankfurt Tiberiu, secre
tar al comitetului orășe
nesc de partid, care a 
subliniat aportul pe care 
l-au adus cadrele didac
tice la educarea tinerei 
generații din Hunedoara, 
făcind totodată recoman
dări pentru activitatea de 
viitor în scopul traducerii 
în viață a sarcinilor din 
proiectul de Directive.

șî-au luat angajamente 
pentru a face economii 
pentru îmbunătățirea ca
lității muncii, pentru o 
deservire cît mai civili
zată a clienților etc.

Luînd cuvîntul, în în
cheiere, tovarășul Iacob 
Ladislau a făcut o apre-

cierc asupra celor discu- 
tate, dînd apoi cîteva re
comandări pentru 
tatea de viitor ;
retorilor privind 
rea în 
derilor 
voltare 
ționale.

a

practică 
planului 
a economiei

a 
de

activi- 
coope- 
aplica- 
preve- 

dez- 
i na-

Avem posibilități pentru
mărirea productivității

muncii

s Se definitivează §
i o nouă consirucfie

______________________ ®

Cuvîntul cooperatorilor
La adunarea muncito

rilor de la cooperativa 
meșteșugărească „DRUM 
NOU" ce a avut loc în 
sala comitetului raional 
dc partid, au participat 
peste 170 cooperatori. A 
tost de față 
Iacob Ladislau, 
al Comitetului 
dc partid.

Cu această 
pă ce tovarășul 
Adrian, secretarul 
nizației de 
cooperativă 
proiectului 

numeroși 
s-au înscris la cuvînt.

— Proiectul de Direc
tive constituie un vast 
program de dezvoltare a 
întregii țări spre o viață 
mai îmbelșugată, mai fe
ricită — a spus tovară
șul Lazăr Ștefan preșe
dintele cooperativei. Co
lectivului nostru de coo
peratori îi revin sarcini 
de mare răspundere pen
tru îmbunătățirea calită
ții muncii în unitățile de 
deservire a populației. Și 
putem face aeest lucru. 
Cred că nu există om în 
țara noastră, care să nu 
fi simțit din plin grija 
pe care nc-o poartă par
tidul nouă, oamenilor 
muncii. Cred că nu exis-

tovarășul 
secretar 

orășenesc

ocaz'e, du- 
Lucliin 

orga- 
bază de la 

a dat citire 
de Directive, 

participanți

tă om cinstit în Hune
doara care să nu se mîu- 
drească cu strălucitele 
realizări obținuie de oa
menii muncii, realizări 
oglindite cît se poate de 
convingător în fața noa
stră, prin noile 
laminoare, prin 
ratele blocuri 
rești în care 
mulți dintre noi. 
cooperatorii am făcut to
tul pentru a fi la înăl
țimea acestor realizări ? 
Cred că nu. Mai sînt în
că unii salariați în sec
țiile cismărie, croitorie, 
etc. care nu folosesc ju
dicios cele 480 minute, 
execută lucrări de slabă 
calitate, uneori refuzate 
de către clienți. In viitor 
trebuie să lichidăm aces
te lipsuri și fiecare să 
aducă o contribuție mai 
mare la îndeplinirea în
tocmai a sarcinilor de 
producție

In cuvîntul lor, nume
roși vorbitori dintre care 
tovarășii Porcișan Dumi
tru, Spătaru Pamfil, Ke- 
lemberger Iosif, Postachi- 
lis Tănase, Țachidis Leo- 
nidis și alții, după ce au 
arătat în mod autocritic 
lipsurile existente în uni
tățile în care lucrează,

furralc, 
nenuma- 
muncito- 
locuiesc 

Noi

Proiectul de Directive 
ale celui de-al 111-lea 
Congres al P.M.R, sub
liniază creșterea continuă 
a productivității tn l-t: ii 
in toate ramurile econo
miei naționale.

In ce ne privește pe 
noi, cred că trebuie va
lorificată cu perseveren
ță experiența pozitivă a- 
cumulată 
fruntașe 
realizăm 
producție 
față de cea 
șase ani , 

ceasta se datorește unor 
modernizări 
toarelor ; 
dispozitive 
cărora 
au fost automatizate etc. 
Odată cu acestea, gradul 
de calificare a muncite-

dn echipele 
de oțelari. Noi 
anul acesta o 

dublă de oțel 
obținută cu 

în urmă. A-

aduse cup- 
crearea 

cu ajutorul 
unele operațiuni

unor

me-

uneori

rilor a crescut, iar 
todele înaintate de obți
nere a șarjelor rapide au 
fost mult extinse.

In oțelăria nr. 1 din 
care fac parte,
durata medie a șarjelor 
depășește opt 
asta pentru că nu-S crea
te toate condițiile tehnice 
in stare să ducă la 
scurtarea duratei șarje
lor, încărcarea cuptoare
lor depășind uneori chiar 
trei ore. Dacă 
pozitul de fier 
fi înzestrat cu 
de balotat fier 
desigur că 
încărcare 
simțitor, 
putea fi 
rapid.

B. ALEXANDRU 
topitor, O.S.M. 1 _

PROPUNERI

ore. Șt

insă de- 
vechi va 
O presă 
mărunt, 

timpul de 
se va reduce 
iar șarjele vor 

elaborate mai

La adunările de dezbatere a pro
iectului de Directive ce au avut loc 
în perioada dintre 2—5 iunie a. c. în 
orașul nostru, au participat 3.664 oa
meni ai muncii, din care s-au înscris 

la cuvînt aproape 300. Cu această oca
zie, oamenii muncii au făcut 121 pro
puneri și sugestii. Redăm cîteva din 
ele:

Tov. ZLATIOR ANTON de la sec
torul turnătorii C.S.H. a propus să se 
studieze posibilitatea captării gazelor 
de furnal și folosirea lor în scopuri in
dustriale.

UN GRUP DE MUNCITORI de la 
secția cuptoare industriale din combinat 
a propus ca bolțile camerelor regene
ratoare și camerelor 
cuptoarele Martin de 
facă dintr-un singur 
redueîndu-se astfel timpul de reparație 
cu 8—16 ore.

de zgură de la 
185 tone, să se 
inel de cărămidă,

MIMcXa CMSimWHiUH
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[Constructorii se tin 
/ Pe șantierul de con- 
i strucții civile, acolo 
) unde se conturează tot
4 mai mult noul centra 
J al orașului Hunedoara, 
i stăruie o muncă entu- 
\ ziastâ. Pe zidurile unui 
I bloc cu trei etaje aflat
5 in construcție, se află 
f un panou, pe care stă 
f scris angajamentul con- 
j structorilor de a preda 
l siderurgișiilor, în cin-

Î
stea celui de-al IlI-lea
Congres al partidului,

200 apartamente.
Muncind cu tragere 

de inimă și valorificind 
experiența înaintată a 
celor care, cu un dece
niu și Ceva tn urmă au 
înălțat primle ziduri ale 
O.M.-ului, oamenii de

aici au obținut rezultate 
deosebite in producție.

— Intr-o lună și cl- 
leva zile — spune in
ginerul Cotleț Vasile, 
șeful șantierului nr. 1, 
colectivul nostru de 
muncă a terminat lu
crările de construcție a 
trei blocuri, iar acum 
finisează alte 2 blocuri.,, 

Epident, muncitorii 
luptă pentru a traduce 
in viață angajamentul 
ce și l-au luat. Ei slut 
nu numai constructori, 
ci și gospodari iscusiți. 
Odată cu înălțarea ce
lorlalte blocuri, accele
rează și ritmul de con
strucție a blocului nr. 
89 din economii. In a-

de cuvînt
cest sens, sînt grăitoa
re următoarele fapte: 
pină acum s-au termi
nat săpăturile de fun
dații, turnarea betonu
lui la soclu și s-a e- 
xecutat întreaga zidă
rie de la parter.

Constructorii efectuea
ză aceste lucrări prin 
muncă patriotică. Spre 
exemplu, brigăzile con
duse de tovarășii Lorenz 
D ioni sie și Casapu Ion, 
au executat un volum 
de 70 metri cubi de zi
dărie, iar membrii bri
găzii lui Fischer 
helm au montat
metri cubi cofraje pen
tru turnarea planșeulut 
de la parter.

Pe zi ce trece, acțiu-

Wil- 
3C0

nea pentru obținerea de 
economii necesare con
struirii blocului 89, ca
pătă amploare. Oame
nii din brigăzile tova
rășilor Dirlea Damian, 
Napău Simian Sonleit- 
ner Samoil, Zvolenschi 
Mihai și alții, au eco
nomisit 72 000 cără
mizi, 6 tone fier beton, 
20 tone ciment, 34 me
tri cubi cherestea, 76 
metri pătrați carton 
asfaltat, nisip, pietriș șl 
alte materiale.

Cum au fost obținute 
aceste economii de ma
teriale 7 In primul rind, 
membrii brigăzilor au 
pus un accent mai ma
re pe evitarea pierde
rilor admisibile la tran
sportul și manipularea 
cărămizilor, Iar in ceea 
ce privește consumul 
specific de ciment pe 
metru cub de beton (a- 
cest a s-a redus cu 2 la 
sută, datorită unor mă-

Poposind pe șantierul 
dc construcție a noii in
stalații de preparare a 
aglomeratului autofon- 
dant, mi-a fost dat să 
cunosc — printre alții — 
patru montori iscusiți: 
Dinu Mihai, Munteanu 
Petru, Giubalcă Aurel și 
Benedekfi Ladislau. Toți 
comuniști, oameni minu
nați care luptă pentru a 
termina în tune condt- 
țiuni lucrările instala
ției.

Experiența acumulată 
de ei, timp de mai mttlți 
ani, îi ajută să țină pa
sul cu tehnica avansată 
de muncă. MașinT com
plicate și zeci de tone de 
metal au fost 
de mîinile lor.

Numeroaselor 
toare care vor 
concasoarele
cu cocs, benzilor 2—6 șl 
talerelor, montate cu gri
jă de constructori, li 
s-au făcut rodajul par
țial la rece. Recent, 
rauneitorii au terminat și 
montajul celor două bun- 
kere de răcire. Lucrările 
se află într-un stadiu a- 
vansat. îndată ce 
sosi pîlniile de la 
ncle „Steaua Roșie"

montate

transpor-
alimc'.ita

„S.M. 19“

♦

SUGESTII

vor 
uzi- 
Bu-

Toy. TAUTSKY VASILE din combi
nat, propune instalarea unei centrale te
lefonice automate în C.S.H. care să de
servească toate secțiile și sectoarele, 
asigurînd-se o mai mare operativitate 
colaborării dintre secții și sectoare.

Tov. CONSTANTINESCU CON- 
STANT1N, șeful secției 1—4 furnale, 
propune să se studieze găsirea de so
luții pentru ridicarea temperaturii în 
caupere, întrebuințînd în acest scop ga
zul metan.

UN ALT GRUP DE MUNCITORI au 
propus să se introducă televiziunea în 
orașul Hunedoara, să se construiască 
un hotel, să se extindă rețeaua unități
lor alimentare și industriale în O.M., 
să ia ființă încă un centru de dis
tribuire a butel'i'o' aragaz și un teatru 
de stat (formație teatrală), iar stațiile 
de autobus să fie înzestrate cu bănci 
și telefoane publice.

suri eficiente, cum a 
fost de pildă îmbunătă
țirea curbei granulome- 
trice a agregatelor). Re
zultate bune a dat st fo
losirea repetată a panou
rilor demontabiie la exe
cutarea cofrajelor pen
tru planșee, eConomisin- 
du-se pe această cale 
zeci de metri cubi de 
cherestea.

...Zilele trecute, cu o- 
cazia dezbaterii Directi
velor celui de-al IlI-lea 
Congres P.M.R., munci
torii de pe șantierul nr. 
1 și-au exprimat dorin
ța unanimă de a con
solida succesele obținu
te. Astfel că pină la 
data de 19 iunie a. c„ 
ei vor termina construc
ția celor 200 aparta
mente, iar la finele a- 
cestei luni vor da gata 
și zidării etajului intti 
al blocului nr. 89.

V. DRAGOMIR )

Turism

In cinstea celui de-al 
treilea Congres al parti
dului, asociația sportivă 
„Corvinul" organizează 
în munții Retezat o întâl
nire în
Cu această 
niștii 
pune 
nire 
tivă.

formă de steâ. 
ocazie atpi- 

asociației, vor de- 
la locul de întîl- 

o placă comemora-

curești, constructorii vor 
termina ultimele opera
țiuni de montaj, pregă
tind instalația pentru ro
dajul general.

...Directivele celui de-al 
IlI-lca Congres al P.M.R. 
subliniază marea însem
nătate ce o are pentru dez
voltarea economiei na
ționale sporirea continuă 
a producției de metal. 
Pentru îndeplinirea a- 
cestor prevederi, aglome- 
ratoriștii vor furniza fur
nalelor hunedorene aglo
merat autofondanf de bu
nă calitate. Iată însem
nătatea acestei materii 
prime pentru sporirea 
producției de fontă...

Prin punerea în func
ție a noii instalații — 
spune inginerul Răileanu 
Valentin — la furnale 
va scade consumul de 
cocs metalurgic, pentru 
că acesta n-o să mai fie 
introdus direct în furnal 
în vederea descompunerii 
calcarului. Dozarea aces
tuia se va face ia aglo- 
meratorși apoi va fi intro
dus în furnal.

De asemenea, silicații 
de calciu care se formea
ză în procesul de aglo
merare reacționează la a 
temperatură mai joasă în 
furnal decît în starea in 
care se găsește în mine
reu. Minereul autofondant 
va duce la creșterea vo
lumului util al furnalelor 
în sensul că pe unitatea 
de volum se introduc 
materiale cu un conținut 
mai mare de fier. Avan
tajul e că nu se mai in
troduce în furnal calcar 
în formă 
de calciu 
liciu.

Oxidul 
uniform 
moara de aglomerat spre 
deosebire de calcarul 
brut care se introduce 
Intr-o granulație de 70 
milimetri. In felul acesta, 
consumul de cocs la fur
nale va 
la sută, iar productivita
tea 
cu 6

La 
teza 
crește simțitor, iar pro
ductivitatea mașinilor va 
ajunge la 12 la sută — 
încheie inginerul Răilea- 
nu*.z

însuflețiți de Directi
vele celui de-al IlI-leâ 
Congres al P.M.R., hăr
nicii aglomerătoriștl vor 
rnurtci cu și măi multă 
hotărîre pentru îndepli
nirea uriașului program 
de dezvoltare economică 
și social-culturală inițiat 
de partid.

brută, ci oxidul 
combinat cu si»

de calciu este 
repartizat in

scade cu zece

furnalelor va crește 
la sută.
noua instalație, vi

de aglomerare va

Excursii individuale și colective
Pentru a veni în ajutorul celor interesați, 

Oficiul Național de Turism acordă 50 Ia suta re
ducere pe căile ferate pentru călătorii individuale 
în centre turistice ale țării.

Beneficiază de acest drept toți acei care că
lătoresc în centrele Sib iu, Orașul Staliri, Si» 
naia, Slănicul Moldovei, Cluj, etc., cu condiția să 
aibă formele întocmite în acest Scop de către fi
liala O.N.T..

De asemenea se pot organiza excursii indivi
duale și colective în circuit. De exemplu: Hune
doara, Orașul Stalin, București, Iași, Cluj, Timi
șoara, Petroșani, Hunedoara. Costul biletului 
circuitul cel mai lung fiind de 180 lei.



Noi cutremure în Chile

„Cele mai cuprinzătoare 
și amănunțite propuneri** 

Presa indiană salufă noiîe propuneri sovietice 
în problema dezarmării

DELHI (Aegr preș). — 
TASS anunță: Comen- 
tînd noile propuneri so
vietice cu privire la de
zarmarea generală șl to
tală, influentul ziar „Ti
mes Of India" scrie in
tr-un articol redacțional: 
„Cea dinții reacție la 
planul sovietic de de
zarmare trebuie să cu
prindă recunoașterea că 
el conține fără îndoială 
cele mai cuprinzătoare și 
amănunțite propuneri ca
re au fost prezentate 
vreodată de un guvern. 
Desigur că un document 
ații de convingător și 
bine redactat lasă im
presia că a fost prezen

---------------------------------------------- >♦♦♦♦♦<----------- ----------- ---------------------------

Comunicatul întîlnirii interparlamentare 
de la Stockholm

STOCKHOLM (Ager
pres). — TASS anunță : 
La 5 și 6 iunie la Stock
holm a avut loc o întîl- 
nire a reprezentanților 
parlamentelor din S.U.A., 
Anglia, Franța, Italia, 
Belgia, Suedia și Uniu
nea Sovietică. Scopul a- 
cestei întîlniri a constat 
în examinarea probleme
lor dezarmării. După în
cheierea intîlnirii a fost 
dat publicității un comu
nicat în care se subli
niază că nu se poate 
admite ca amînarea con
ferinței la nivel înalt să 
pună în primejdie coexis
tența pașnică și să ducă 

tat de un guvern care a 
hotărit cu toată seriozita
tea să obțină nu doar o 
dezarmare parțială, ci 
ceva mai mult".

„Times Of India" con
sideră că „Occidentul 
trebuie să [ie gata să a 
depte o atitudine obiec
tivă și calmă față de 
planul sovietic, fără pă
reri preconcepute și fără 
condițiile preliminare pe 
care le-a formulat pînă 
in prezent".

După cum arată co
mentatorul politic al a- 
celuiași ziar, noile pro
puneri sovietice confirmă 
părerea că N S Hruș- 
ciov intenționează să ia

Ia reînvierea „războiului 
rece".

Parlamentarii prezen'.i 
la această întîlni.-e con
sideră că sarcina cea 
mai urgentă constă în 
încheierea la tratativele 
de la Geneva a unui a- 
cord cu privire Ia înce
tarea experiențelor cu ar
ma nucleară și cu privi
re ia dezarmare, atrăgînd 
îndeosebi atenția asupra 
propunerii guvernului so
vietic din 2 iunie 1950.

La baza tuturor efortu
rilor îndreptate spre în
tărirea păcii în lumea 
întreagă, subliniază au
torii comunicatului, tre

parte la o conferință la 
nivel înalt și să tindă 
spre normalizarea rela
țiilor cu Occidentul.

Intr-un editorial consa
crat noilor propuneri so
vietice. ziarul ,Jdaw Bha
rat Times" sene: „Stu
dierea atentă a noului 
plan de dezarmare în 
trei etape ne convinge 
că nu poate exista plan 
mai practic decît acesia. 
Caracterul planului este 
de așa natură incit cl 
corespunde punctelor de 
vedere ale Angliei și 
Franței și nu lasă loc 
pentru obiecțiunile pe ca
re 'S.U.A. le-ău formulat 
în legătură cu planurile 
ruse de dezarmare.

buie să stea respectarea 
strictă de către toate sta
tele a principiilor Cartei 
Organizației Națiunilor 
Unite și a prevederilor 
dreptului internațional, în 
special a prevederilor re
feritoare Ia interzicerea 
zborurilor deasupra teri
toriilor străine

Războiul, se spune in 
continuarea comunicatu
lui, nu este inevitabil. 
Primejdia de război poa
te fi înlăturată pe calea 
tratativelor consacrate a- 
doptării unor hotărîri 
juste, acceptabile pentru 
toți.

Reluarea 
lucrărilor 

Comitetului celor 
zece state 

pentru dezarmare 
de la Geneva
GENEVA (Agerpres). 

TASS anunță: In ședin
ța din 7 iunie a Comi
tetului celor zece state 
pentru dezarmare, a luat 
cuvîntul șeful delegației 
sovietice, V A. Zorin,
locțiitor al ministrului A-
facerilor Externe al
U.R.S.S., care a prezen
tat noile propuneri so
vietice referitoare la te
zele principale ale tra
tatului cu privire ia de
zarmarea generală și to
tală și motivele care au 
determinat formularea a- 
cestor propuneri.

Autorii comunicatului 
anunță că cea de-a 4-a 
conferință internațională 
pentru dezarmare „a me
sei rotunde" se va în
truni în toamna anului 
curent. Participanții la 
ea vor căuta să găsească 
soluții în scopul regle
mentării problemei cu 
privire la reprezentarea 
Chinei în O.N.U., demi
litarizării parțiale în Eu
ropa centrală, respectării 
efective a Cartei O.N.U. 
atunci cînd tratativele 
dintre mările puteri nu 
duc la realizarea unui 
acord.

SANTIAGO (Agerpres). 
Potrivit relatărilor agen
țiilor de presă, în regiu
nea Anzilor Chilieni s-aii 
semnalat la 6 iunie două 
noi cutremure de păniînt, 
dintre care unul foarte 
puternic, avînd gradul 
șapte. Cutremurul a fost 
întegistrat concomitent de 
seismografele din S.U.A., 
Japonia, U.R.S.S., Vene
zuela și alte țări. După 
cum transmite agenția 
France Presse, noile cu
tremure nu au cauzat

Poporul Kenyei lupta pentru 
Independență

LONDRA (Agerpres). 
Arap Moi, membru al 
Consiliului legislativ din 
Kenya, a declarat in ca
drul unei conferințe de 
presă, ținută la Londra, 
că poporul african din 
Kenya cere să i se acor
de imediat independența. 
El a adăugat că africa
nii din Kenya nu mai 
sînt satisfăcuți cu rezul
tatele conferinței consti
tuționale cu privire la 
Kenya de acum patru 
luni, deoarece situația a

-------- --------------------- ♦♦

Răscoale în Paraguay
BUENOS AIRES țA- 

gerpres). — Presa ar- 
gentiniană relatează des
pre noi răscoale în Pa
raguay, ca urmare a 
creșterii nemulțumirii po
porului Paraguayan împo
triva dictatorului Stroes- 
sner. După cum scrie 
„El Diario" recent, au 
izbucnit răscoale în mai 
multe localități din Pa
raguay, urmate de lupte 
între răsculați și trupele 
lui Stroessner. Poliția și 
armata paraguayană au 
luat măsuri speciale de 
supraveghere a persoane
lor care sosesc în capi
tala țării, Asuncion, din 
Argentina și, Uruguay.

Ziarul „Clarin" rel.evă 
că în afara intensificării 
activității răsculaților în 
regiunile Santa Elena, 
San Jose etc., tulburări 
s-au produs în capitala 
Paraguayului unde au a- 

victime, întreaga popu
lație din această regiu
ne, lipsită de locuințe, 
fiind refugiată pe cîrap. 
Intre timp, operațiunile 
de evacuare a populației 
din regiunea Vald.via 
sînt mult îngreunate din 
cauza ploilor torențiale 
și a inundațiilor. Agen
ția France Presse trans
mite că la 6 iunie au fost 
evacuați locuitorii cartie
relor joase ale orașelor 
Miraflores, Sonarela și 
Zoto, unde apa a atins 

evoluat de atunci foarte 
repede in Africa și ea se 
schimbă aproape săptă- 
rninal sau zilnic. Țări ca 
Somalia — a declarat. 
Arap Moi, care au făcut 
parte din delegația Ke- 
nyei la conferința con
stituțională de la Londra 
— își obțin independența 
in curînd, și Kenya tre
buie să obțină indepen
dența imediat.

După cum reiese din 
relatările ziarelor londo- 
ntze, situația din colo- 

vut loc ciocniri între u- 
nități ale armatei și gre
viști. Dictatorul Stroes
sner încearcă să stăvi
lească creșterea nemulțu
mirii poporului întărind 
în grabă forțele armate 
și operînd arestări în 
masă în rîndul patrioți- 
lor paraguayeni. Mai 
multe mii de patrioți sînt 
de acum în închisori. 

Li Sîn Man dă semne de pierderea 
facultăților mintale

NEW YORK (Ager
pres). -* Potrivit relată
rilor agenției France 
Presse, dictatorul sud- 
coreean Li Sîn Man care 
a fugit în urmă cu ci- 
ieva zile in Statele Unt
ie a fost internat la 6 
iunie la spitalul din Ho-

primul etaj al clădirilor. 
Potrivit aceleiași agenții, 
au fost pierdute toate 
speranțele pentru salva
rea orașelor Los Loges, 
Antilhue, Pishunco și 
Huellehue. Sutele de sol
dați și civili care luptă 
să împiedice revărsarea 
apelor lacului Rinihue și 
să le deschidă o cale de 
ieșire spre ocean conti
nuă munca ajutați de 
buldozere. Situația con
tinuă să fie apreciată 
drept foarte gravă.

britanică Kenya di- 
din nou încordată.

reiese din 
britani

lingurile și. 
fost inlcr^K

s-a aflat la 
autoritățile

iunie 
că

nia 
vine

După cum 
relatările presei
ce, in două mari regiuni 
din Kenya a fost intro
dusă din nou starea ex
cepțională, trimițindu-se 
totodată întăriri de poli
ție. Toate mii 
adunările au j 
zise.

La 6 
Londra 
din Kenya refuză să re
cunoască ca legală .Uni
unea națională africa
nă din Kenya", creată 
recent, cerînd ca liderul 
acestei uniuni, Jomo Ke
nyatta, care este încă in 
închisoare, să nu dețină 
nici un fel de funcție in 
această uniune. Autorită
țile britanice cer de ase
menea să fie scos din 
statutul uniunii articolul 
care prevede aderarea la • 
această organizție a sin
dicatelor în calitate de 
membri colectivi.

manifes-
„pierdere 
mintale".

nolulu deoarece 
ta semne de 
a facultăților
Un reprezentant al spi
talului din Honolulu a 
declarat ziariștilor că 
boala lui Li Sin Mau 
trebuie pusă în legătură 
cu „șocul provocat de

Sesiunea Consiliului General nl F.1M.
PEKIN (Agerpres). — 

In ședințele din diminea
ța și după-amiaza de 6 
iunie, a celei de-a Xl-a 
sesiuni a Consiliului Ge
neral al Federației Sin
dicale Mondiale, partici
panții au arătat că apro
bă în unanimitate apre
cierea situației interna
ționale și sarcinile mișcă
rii sindicale In etapa 
actuală, prezentate în ra
poartele lui Louis Sai
llant și Ibrahim Zakaria.

Reprezentantul sindi
catelor din Cipru, A. 
Ziarkidis, exprlnînd pă
rerea tuturor oamenilor 
muncii din țările colo
niale și dependente a de
clarat că popoarele aces
tor țâri sprijină întru- 
totul noua inițiativă de 
pace a guvernului sovie
tic, care deschide posibi

lități reale stabilirii unei 
păci trainice în întreaga 
lume.

Pentru noi toți, a sub
liniat în cuvîntarea sa 
președintele Confederației 
oamenilor muncii din A- 
merica Latină, Lombardo 
Toledano, problema cen
trală este problema pă
cii. Forțele păcii, a sub
liniat el, sînt mai puter
nice decît forțele războ
iului și dacă imperialiș
tii americani recurg la 
tot felul de provocări a- 
ceasta se explică nu prin 
superioritatea lor ci prin 
aceea că ei își simt slă
biciunea în fața forțelor 
păcii și socialismului. A 
mai luat cuvîntul la dez
bateri președintele Consi
liului Central al Sindi

catelor din Cehoslovacia, 
Frantîșek Zupka, vicepre
ședinte al F.S.M., care a 
vorbit despre situația in
ternațională.

Diallo Se;.dou, secretar 
al Biroului Internațional 
al Uniunii Generale a 
oamenilor muncii din 
Africa Neagră (UGTAN) 
care nu este afiliată la 
F.S.M., și-a exprimat 
convingerea că actuala 
sesiune a Consiliului Ge
neral al F.S.M. va aju
ta Uniunea generală a 
oamenilor muncii din 
Africa Neagră să lege și 
mai strîns acțiunile cla
sei muncitoare din Afri
ca de mișcarea muncito
rească internațională și 
de activitatea Federației 
Sindicale Mondiale.

Nikola Aleksiev, se

cretar al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din 
R P. Bulgaria, a pro
pus ca cea de-a Xl-a se
siune a Consiliului Gene
ral al F.S.M. să adopte 
o declarație specială sau 
vre-un alt document în 
sprijinul noilor propuneri 
sovietice cu privire ia 
dezarmare și pentru a a- 
peia la organizațiile sin
dicale din întreaga lume 
să organizeze acțiuni 
concrete ale clasei mun
citoare în scopul de a 
sili guvernele care se si
tuează pe o poziție ne
gativă în această proble
mă, să sprijine propune
rile Uniunii Sovietice cu 
privire la dezarmarea 
generală și totală.

La 6 iunie a luat de 
asemenea cuvîntul Anton 
Moisescu, vicepreședinte 

al C.C.S. din R P. Ro- 
mînă, care după ce a a- 
dus salutul tuturor oa
menilor muncii și sindi
catelor din țara noastră, 
a arătat să este de a- 
cord cu conținutul ra
poartelor prezentate și cu 
concluziile privind acti
vitatea viitoare a F.S.M. 
și a sindicatelor afiliate 
acesteia A. Moisescu a 
subliniat că poporul ro- 
mîn, alături de toate po
poarele, a sprijinit și 
sprijină poziția justă a 
U.R.S.S. față de acțiu
nile agresive ale milifa- 
riștilor americani. El a 
propus ca F.S.M. să tri
mită un memorandum 
O.N.U. prin care să se 
ceară condamnarea poli
ticii agresive a S.U.A. 
și luarea de măsuri e- 
ficace pentru împiedica
rea pe viitor a unor ast
fel de acțiuni tîlhărești 

care tulbură și amenință 
pacea și securitatea po
poarelor. A Moisescu a 
propus de asemenea să 
se adreseze un apei cla
sei muncitoare americane 
pentru ca aceasta să-și 
manifeste mai hotărît so
lidaritatea sa cu lupta 
pe care o duc oamenii 
muncii din celelalte țări 
pentru menținerea și con
solidarea păcii în lume.

La sesiune au luat 
cuvîntul și reprezentanții 
sindicatelor din Cuba, 
Argentina, Japonia, Cey
lon, Congo, Somalia, Ve
nezuela, — în total 24 
de vorbitori. Discuțiile 
din ședințele din 6 iunie 
s-au transformat într-o 
vie demonstrație a hotă- 
rîrii oamenilor muncii din 
toate țările de a apăra 
pacea și de a zădărnici 
orice provocări ale ațî- 
țătorilor la război.

—recentele evenimente din 
Coreea de Sud", care, 
după cum se știe au dus 
la alungarea dictatorului 
sud-coreean de la putere.

SCURTE ȘTIRI
PEKIN — La 5 iunie, 

un avion militar ameri
can a pătruns în spațiul 
aerian al R. P. Chineze 
în regiunea Sînghai, pro
vincia Guandun. Un pur
tător de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Exter
ne al R. P. Chineze a 
fost împuternicit să dea 
un nou avertisment se
rios.

NEW YORK. - Peste 
30.000 de muncitori, ca
re lucrează la patru baze 
pentru rachetele „Atlas" 
și la uzinele de rachete 
ale societății „Convair", 
au declarat grevă la 6 
iunie, cerînd majorarea 
salariilor.
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