
Activitatea tehnico-științifică — 
la nivelul sarcinilor actuale

Sîmbăta trecută în sala Teatrului 
iKHi din orașul nostru a avut loc 
lucrările conferinței Filialei regie- 
nale A.S.I.T. Hunedoara. La lucră- 
rile conferinței au participat ingi
neri și tehnicieni, delegați aleși la 
adunările cercurilor A.S 1.1. din 
unitățile industriale din regiunea 
noastră, precum și numeroși invi
tați.

Raportul în fata
delegaților și «■■■l niHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih.. 
invitaților parti- ~—————————————--------

cipanți ia conte- insemnări de la conferința Filialei 
rmță a fost pre- . . o . _

tele filialei, tova
rășul Nicolae Gă-

zentat de președin- rS^iCnolS !■ !■ rlUfiSdOOIti

tană. Din expunerea făcută a reieșit 
pe de o parte felul cum comitetul 
Mialei s-a preocupat de orientarea 
șl îndrumarea activității tehnico 
științifice din întreaga regiune, iar 
pe de altă parte, aportul adus de in
ginerii și tehnicienii și de toți cei
lalți membri ai asociației, la uriîi- 
zarea mai bună a capacităților de 
producție existente și introducerea 
tehnicii noi, la descoperirea și valo
rificarea rezervelor interne în sco
pul creșteri! producției și producti
vității muncii și reducerea prețului 
de cost

Așa cum a subliniat raportul, Fi
liala regională A.S l.Tp și cercurile 
A.S.I.T din unitățile economice și 
instituțiile regiunii noastre au adus 
o importantă contribuție la îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
'producție în anii 1957-1958 pe sea
ma ridicării indicilor de utilizare a 
agregatelor, perfecționarea neînce
tată a tehnologiei de fabricație, ge
neralizarea experienței înaintate etc.

Pe lîngă aceste preocupări, o a- 
tenție cu totul deosebită s-a acordat 
ridicării nivelului tehnico profesio
nal al muncitorilor și creșterea de 
cadre de murfeitori specializați în 
ramuri cu caracter nou. Iu acest 
scop, cercurile A.S,I.T. au inițiat 
cursuri de specializare, asigurînd 
totodată ținerea unor lecții la nivel 
corespunzător în școlile de califica
re și la ridicarea calificării în ra
murile noi înființate. Importante rea
lizări a obținut îndeosebi cercul 
A.S.I.T „Oțelul" din cadrul combi

Confecții în rate
f Zilele acestea va începe desfacerea 
unor sortimente de confecții cu pla
ta în rate lunare. Printre acestea 
sînt: paltoane și pardesie, pentru 
Dărbați, femei și copii, costume băr- 
bătești din stofe de lînâ și țesături 
impermeabile, sacouri, taioare, ro
chii, fuste, jachete, canadiene, ra
glane impermeabile cauciucate, cos
tumase pentru copii, confecțiuni din

In secția de 
reparații electri
ce a combinatu
lui siderurgic în- 
tîlnjm tineri bo
binatori care cu- 
eunosc tainele 
acestei meserii, 
dar cărora le 
mai trebuie, cite 
o dată, și un 
sfat de Ia alții 
mai pricepuțl.

Maistrul Vă
lenii P. este în 
mijlocul lor cu 
sfaturile necesa
re.

In foto : mai
strul Vălean Po
pa explică bobi
natorilor unele 
reguli pentru a 
asigura calitatea 
bobinajuiui mo
toarelor electrice. 

natului, care a tiiuit cu regularitate 
timp de mai bine de un an cursu
rile din cadrul unui ciclu de lecții 
numit „Cuptorul școală" unde s-a 
dezbătut la nivel tehnic destul de 
ridicat toate problemele legate de 
exploatarea în condiții speciale lo
cale a oțelăriilor Martin. De ase
menea. în cadrid cercurilor A.S.I.T. 
din I.G.S.H au fost ținute cursuri 
de pregătire a electricienilor, cursuri 

cu caracter teh
nic pentru șe
fii de echipă elec
tricieni, cursuri 
pentru mecanici 
auto și pentru 
montori, construc
ții metalice și uti

lai tehnologic.
tot în scopul ridicării nivelului 

tehnico-știintific al membrilor aso
ciației. au fost ținute 703 conferințe 
cit subiecte specifice activității fie
cărui cerc. Problemele abordate 
s-au referit în special la posibilită
țile existente de îmbunătăț re a 
tehnologiei de fabricație a diferite
lor produse, la mijloace'e de punere 
în valoare a rezervelor interne încă 
nefolosite în întreprinderi, etc.

In același timp, au fost organiza
te 64 schimburi de experiență, 11 
vizite de studii, iarTnemfciii cercu
rilor A S I T. au efectuat 372 stu
dii tehnico-știintifice. Printre stu
diile mai importante care au fost 
întreprinse merită a fi amintite cele 
cu privire la ..Influența pregătirii 
mecanice a calcarului asupra func
ționării furnalelor" ; „Posibilități de 
îmbunătățire a calității cocsului me
talurgic prin perfecționarea tehno
logiei de fabricație"; „Studiile pri
vind căile de reducere a prețului de 
cost pe apartament”; „Posibilități 
de fabricare a aglomeratului auto- 
fondant la Hunedoara" și ..Folosi
rea rețetelor anti-ger și înlocuirea 
instrucțiunii pentru executarea be- 
toanelor și mortarelor pe timp de 
iarnă".

In afară de aceste realizări, atît 
raportul cît și participanții la con
ferință, au subliniat și unele as
pecte negative ale activității corni 
teiului filialei. S-a subliniat, îndeo- 

(Continuare în pag. IV-a col. 4-5)

niata-e, pijamale și cămăși din po
plin, pantaloni și haine vătuite etc. 
La încheierea contractului se va 
achita 25 la sută din valoarea con
fecțiilor. iar restul în cel mult 
șase rate lunare.

Confecțiile cu plata în rate lunare 
vor fi vîndute în orașul nostru la 
toate magazinele O.C.L. produse 
industriale destinate acestui scop.

Proletari din toate țările, unlțl-vă
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— schimbul nostru a elaborat un 
număr de 74 șarje rapide, fapt
ce a dus la o depășire a pla
nului cu 967 tone oțel. In lumina 
acestor fapte și a posibilităților pe
care le avem, cred că fală de cele
4 900 tone oțel cît ne-am angajat 
înainte, putem să mai dăm pînă 
la sfîrșitul anului încă 1800 tone.

Propunerea maistrului găsi a- 
probarea unanimă. Ba mai mult, 
pentru a sprijini cuvintele mai
strului lor, prim topitorii și-au 
luat noi angajamente. Bunăoarfl, 
prim-topitorul Bîrlea Traian s a 
angajat în numele echipei sale 
să mai dea în plus 500 tone, iar 
bătrînul oțelar Marișca Partenle 
alte 500 tone.

Angajamente similare și-au 
luat și oțelarii din celelalte două 
schimburi Acum, întreaga masă 
de oțelari a pornit o luptă și mal 
aprigă pentru a dovedi trăinicia 
muncii lor, pentru a se situa în 
fruntea întrecerii. Cine va cîști- 
ga oare 
nii san 
greu de 
ziasmul
vor fi trecuți în cartea de onoare 
a întreprinderii respective.

A BALINIȘTEANU

Eu nu știu cine le a crescut spre } 
stele j 

Coloși de cărămidă și de fum, j 
Ce oameni ele legendă, de pe j 

schele, j 
Făcură văii cel din urmă drum. ]

Dar noaptea, cînd la fum de 3 
coșuri luna J

Iși încălzește înghețata lume, 1 
F.u parcă simt cum mă privesc J 

într-una 1
Zidarii-aceia neștiuți pe nume. 1

CONSTANTIN II.IE

DIN VIAȚA ORAȘULUI NOSTRU
Răspuns Ia chemare

RăspunZînd chemării lansată de 
cele opt întreprinderi din Gapitală, 
colectivul de muncă de pe șantierul 
3. grupul 2 construcții I.G.S.H. 
(bluming) și-a luat zilele trecute 
angajamentul de a realiza pînă la 
sfîrșitul anului economii în valoare 
de 100.000 lei.

La consfătuirea care a avut loc 
zilele trecute în vederea întocmirii 
răspunsului la această chemare, in
ginerul Popescu Stelian a arătat 
unele din metodele de lucru care 
vor putea duce la realizarea de eco
nomii, cum ar fi schimbarea cîtorva 
soluții de construcție, utilizarea ju
dicioasă a materialelor etc. Au mai 
luat cuvîntul în aceeași problemă 
maiștrii Vasilescu Zaharia, Ceaușu 
Dumitru și alții.

Excursie la Paring
Asociația turiștilor din Hunedoara 

organizează în zilele de 13 și 14

*

I

Nici cînd nu ml-a fost dat să 
văd o bătălie mai aprigă și în
drăcită între om și metal ca în 
aceste zile de început de februa
rie Nici cînd n-am mai întîlnit 
oameni mai decisivi, agitați și 
puși pe fapte mar! ca oțelarii din 
sccîa l-a a combinatului Șl dacă 
i aș cunoaște doar de cîteva zile, 
aș mai zice — așa sînt ei. Dar 
nn se poate De cînd i au pro
vocat pe confrații lor de ta Re
șița la întrecere, iar aceștia le- 
au răspuns cu angajamente spo
rite, oțelul pe care-l fabrică le 
înflăcărează parcă și mai mult 
glndirea, le stimulează voința, 
iar entuziasmul lor răstoarnă 
chiar orice calcule. Inchipuiți-vă 1 
Cine ar li omul ăla care odată 
ce și-a dat cuvîntul într-o anumi
tă problemă să revină ulterior 
asupra lui ?... E aproape imposi
bil de crezut așa ceva. Dar în 
realitate s-a întîmplat

Pentru a nu se face de rîs fa
ță de rivalii lor de la Reșița, și 
animați de o mare ambiție pen
tru muncă și pentru a ridica pre
stigiul lor și al Hunedoarei, ote 
larii din secția l a au constatat 
că își pot reînnoi angajamentul. 
De ce sînt oare acești topitori 
de metal atît de pretențioși cu ef

MIERCURI II FEBRUARIE 1959 

februarie o excursie coieclivă la 
cabana „Paring". înscrierile se fac 
la sediul organizației.

Concurs de texte pentru 
brigăzile artistice 

de agitație
Pentru stimularea colectivelor de 

creație ale brigăzilor artistice de 
agitație și a creatorilor individuali, 
în vederea creșterii calității progra
melor prezentate de brigăzi, Casa 
regională de creaiie — Deva insti
tuie în perioada 1 februarie — 15 
aprilie 1959 uii concurs pentru cele 
mai bune programe ale brigăzilor 
artistice de agitație. La acest con
curs pot participa colectivele de 
creație ale brigăzilor existente la 
căminele culturale, cluburile sindi
cale, colțurile roșii etc Programele 
prezentate la concurs vor trata ur
mătoarele probleme :

— Aspecte din munca dusă în 
întreprinderi .pentru îndeplinirea 
planului de producție, reducerea

Angajament reînnoit
însuși și de ce au făcut acest 
lucru ?l

învățămintele primei luni de 
întrecere din noul an, frămînta- 
rea for sufletească și ambiția 
de a nu se lăsa întrecuți, toate 
acestei, i-a îndemnat pe vred 
nicii oțelari ca pe lingă cele

carnetul unui reporter

16.500 tone oțel cît s-au angajat, 
să mai dea pînă la sfîrșitul anu
lui încă 5 500 tone.

.. l-am îritilnit pe o 
oamenii aceștia, dîrji 
în sala colțului roșu 
Se adunaseră acolo, 
noapte de muntă îndîrjită, topito
rii, turnătorii, cei din hala de 
pregătire a lingotierelor șl de la 
întreținere, toți din schimbul tî- 
năruiui maistru Vaier Lăbuneț. 
Problemele dezbătute în acea 
consfătuire obișnuită în aparen
ță la început de lună, au fost 
multiple și interesante.

— Din cele 3.721 tone de oțel 
date peste plan în luna trecută 
— a arătat atunci Vaier Lăbuneț

parte din 
și fermi, 

al secției 
după o
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prețului de cost, creșterea produc 
fivității muncii, ridicarea nivelului 
de trai material și cultural al oa
menilor muncii etc,

— popularizarea muncitorilor 
fruntași și extinderea metodelor a- 
vansate de lucru. Vor îi satirizat* 
de asemenea aspectele negative din 
muncă (risipa de materiale, llpsu 
rile nemotivate, birocratismul)

Prezentarea materialelor se va fa
ce de către toți participanții la Gas» 
regională a creației populare Deva.

Teatrul muncitoresc al 
siderurgiștilor 
Ia Sîntandrei

Duminică 8* februarie a c. colecti
vul de teatru amator al sfderurgtș- 
tilor a prezentat în fața colectiviș
tilor și țăranilor muncitori din co
muna Sîntandrei un spectacol cu 
piesa „Take, lanke și Kadîr". Spec
tacolul s-a bucurat de succes, fiind 
călduros aplaudat de cele cîteva su 
te de spectatori.
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pînă la urmă, hunedore- 
reșitenii ? Răspunsul e 
dat In orice caz, entu 
va învinge și biruitorii

t



--------2 ~ Uzina noastră

întărirea muncii culturale de masă și unele probleme j 
ale activității cultural-artistice în orașul Hunedoara

Recenta ședință de analiză orga
nizată din inițiativa biroului Comite
tului regional de partid în care s-au 
ridicat problemele muncii culturale 
de masă și s-au trasat caile pen
tru îmbunătățirea acesteia, a făcut 
obiectul unui studiu amănunțit din 
p;. iea factorilor de răspundere ai 
orașului nostru: Pentru a cunoaște 
obiectivele de viitor ale activității 
culturale și unele dintre greutățile 
care frînează dezvoltarea sa, am in
vitat la reoacție pe tovarășii Diaco- 
tiescu loan, responsabilul clubului 
„Alexandru Sabia", Veisler Teodor, 
responsabil cultural al I.C.S.H. și 
Gorges Mircea, dirijor al formațiilor 
de cor și orchestră din C.S.H. La 
întrebările noastre aut primit urmă
toarele răspunsuri:

RcDACȚiA: In anul acesta, săr
bătorirea celei de-a XV a aniversări 
a eliberării patriei întețește eforturi
le siderurgiștilor și constructorilor 
noștri în muncă. In același timp se 
apro, ie ziua împlinirii a 75 de ani 
de la elaborare^ primei șarje de 
fontă Ia Hunedoara, iar în cinstea 
eliberării e4e organizat al 
concurs al echipelor artistice 
maturi.

față de aceste importante
mente, cum se va orienta în viitorul 
apro, iat acti itatea culturală 
combin ful siderurgic

Tov. DIACONESCU 
trei evenimente ne-am 
acordăm, prin planul 
care privesc munca 
portanța cuvenită; I 
cultural din combinat a fost c..emat 
să sprijine din plin acțiunile im .is
te. Am pornit la reorganizarea acti
vității artistice a formațiilor de ama
tori. Astfel, corul nostru va prezen
ta pînă la 1 Mai 6 programe publi
ce, brigăzile artistice de agitație 10, 
echipa de dansuri 3, iar formația 
de teatru 10 spectacole pe scenele 
din oraș. Pentru concursul propriu-

zis, ansamblul de teatru va începe 
curînd repetițiile unei noi 
repertoriul contemporan,

REDACȚIA: Ce alte 
v-a)i mai fixat?

Tov. DIACONESCU I. 
tai să întărim munca cu 
rînditl siderurgiștilor. Avem în plan 
trei șezători literare, 2 ghicitori li
terare, o consfătuire cu cititorii,

piese din 
original.
obiective

Ani cău- 
cartea în

3

a
In

<)

V- ea 
de a-

eveni-

în 
și I.C.S.H?
I. Acestor 

străduit sa le 
de măsuri 

i culturală, im- 
Fiecare activist

VOA.EOTIV
recenzii de cărți și o expoziție 
cărtd — toate pînă la 1 Mai. 
același interval vom organiza 
schimburi de experiență pe teme
specifice siderurgiei și vom acorda 
o mai mare importanță propagan
de: prin conferințe tehnice* științifi
ce, de cultură generală, publice și 
educau v-patrioti ce.

Tov. VEISLER T. Obiective ase
mănătoare am preconizat și noi în 
cadrul I.C.S.H. O problemă mai spi- • 
noasă o constituie pentru noi lipsa 
unei formații de teatru. Organizarea 
unui asemenea ansamblu ar.istic 
de amatori e te în prezent în aten
ția comitetului de partid, al celui 
sindical și conducerii întreprinderii 
noastre și nu va întîrzia să prindă 
viață. Pînă atunci vom căuta să 
întărim brigăzile artistice de agita
ție existente și să le sprijinim în 
munca de realizare a unor progra
me de calitate.

Tov. Gorgos M. Am preiuat abia 
de curînd conducerea ansamblurilor 
corale, și instrumentale din combi
nat. Deocamdată pot să vă spun 
că față de condițiile existente voi 
face totul ca să întărim frontul 
larg al muncii culturale aici în 
combinat și în oraș. Comitetul de 
întreprindere a și inițiat un concurs 
pentru textul unui viitor ,,Marș al 
siderurgiștilor" — sau în orice caz

pe o temă din munca uzinei — a că
rei muzică o voi scrie eu.

Tov. DIACONESCU I. în cadrui 
acțiunii de cunoaștere a trecutului 
glorios de luptă al poporului nostru 
și cunoașterea frumoasei noastre 
regiuni vom organiza pentru side- 
rurgiști și constructori cîteva excur
sii la Alba-Iulia, Grădiște, Govăj- 
dia.

REDACȚIA: Care este părerea 
Dvs. despre îmbunătățirea activită
ții artistice publice în oraș ?

Tov VEISLER T. Este știut că 
în zilele de duminică și sărbători și 
chiar peste săptămînă, în Hunedoa
ra cu greu vei putea asista la un 
program artistic. Doar filmul oferă 
o astfel de posibilitate. Ori, numai 
filmul nu ajunge, chiar și pentru că 
este insuficientă capacitatea 
de cinematograf existente, 
însă Teatrul nou. Pentru ce 
organizează aici spectacole 
tice ?

Tov. DIACONESCU I. Mă asoci
ez punctului de vedere al tovarășu
lui Veisler Teodor. Teatrul nou nu-și 
îndeplinește menirea. O clădire fru
moasă nu este un teatru cînd are 
zidurile reci. Nu ne vin turnee. Sfa
tul popular nu se străduiește să a- 
tragă spre Hunedoara ansamblurile 
din alte orașe. O greutate este in- 

«'■•■■>iea scenei și neîngăduita 
tărăgănare a repetițiilor. Dar aceas
ta nu explică totul. Dacă ar exista 
un interes mai statornic al secției 
de învătămînt și cultură a Sfatului 
orășenesc, lucrurile s-ar putea în
drepta.

REDACȚIA: Formațiile amatoare 
din oraș n-ar putea prezenta specta
cole aici ?

Tov. VEISLER T. Desigur, și a- 
ceasta ar remedia în bună măsură 
situația. Din păcate n am găsit încă

sălilor
Avem 

nu se 
artis-

(Gontinuare în paf. IV-a col. 4-5)

Convorbire cu autorul unei cărfi despre 
Hunedoara de astăzi

De asemenea am făcut și o 
cursiune istorică 
nedoarei fără de 
fi înțeleasă viața 
șului... O astfel 
de ansamblu alcătuiește ceea ce 
am denumit eu „o monografie li
terară a Hunedoarei",

— După cîte știu acum reve
niți la Hunedoara pentru prima 
dată după apariția cărții. Ce im
presie v-a produs revederea 
eroii 
care

în trecutul Hu 
care nu poale 
de astăzi a ora- 
de monografie

de

în 
la 
ca

cu 
reportajelor dumneavoastră, pe 
i-ați descris în carte ?
Cartea mea, a fost întîmpi- 
cu multă căldură de critica 

așa

Printre cocsarii care se strădu iese să dea patriei cocs mai mult și 
mai bun se numără și mașinistul Golcea Loghin care-și depășește nor
ma zilnic cu 5-6 la sută. »

De la 38 la 1,9
fierbinți
nori de

de
a-

Scriitorii! Vasile Nicorovici a 
stat mai bine de un an în ora
șul nostru pentru a cunoaște via
ța și munca siderurgiștilor hune- 
doreni. Ca rezultat al acestei do
cumentări este cartea intitulată 
„400 de zi.e în orașul flăcărilor’, 
care a apărut recent în Editura 
Tineretului. Acum cîteva zile Va
sile Nicorovici a fost din nou în 
orașul nostru, cu care ocazie a 
avut o convorbire cu unul din re
dactorii noștri.

—• Ce v-a determinat, tovarășe 
Nicorovici, să veni.i tocmai la Hu
nedoara și să rămîneti 400 
zile?

— Vorbind absolut sincer, 
ziua cînd am coberît din tren 
Hunedoara, nici nu bănuiam
voi scrie o carte de reportaje. Am 
venit la Hunedoara din curiozi
tate, atras de faima acestui oraș- 
șantier despre care se vorbea în 
toată țara. Cu timpul curiozitatea 
s-a transformat în dorința de a în
țelege și a cunoaște viața și num
ea oamenilor de aici, construc
tori și siderurgiști. Venit la în
ceput, pentru o lună, am rămas 
,,400 de zile în orașul flăcărilor", 
cum arată însăși titlul cărții mele.

— După cum spuneți în pre
fața cărții ați avut intenția să dați 
o „monografie 
lui”.

— întocmai 
căpetenie a fost 
de ansamblu, cît mai completă a 
Hunedoarei de astăzi. Desigur că 
în primul rînd am descris mun
ca de pe șantiere, la construcția 
furnalului 5 sau a noii oțelării,, 
munca oțelarilor, furnaliștilor și 
a constructorilor din combinatul 
siderurgic. Totodată însă m-a 
preocupat și viața din oraș, via- 
fi de toate zilele, din piață, de 
pa stradă, din sălile de spectaco
le. t-, orașul muncitoresc etc,

literară

dorința
să dau

a orașu-

inea de 
o imagine

nată 
literară. Aveam, cum să zic, 
un gir oficial asupra ei. Totuși m-a 
interesat poate mai mult decît opi
nia literaților, părerile oamenilor 
simpli despre care am scris și pe 
care de altfel, îi consider judecă
torii mei supremi. De aceea, înain
te de a-i întîlni aveam un senti 
rnent de emoție. Am stat de vorbă 
cu Pali, Cazan, Latzo, Lăbuneț, 
Stanciu și toți ceilalți despre care 
am scris și am fost foarte plăcut 
impresionat că reportajele mele 
le-au plăcut și mai ales că fiecare 
din ei „a subliniat" că așa s-a 
întîmplat întocmai după cum este 
în carte. Acesta a fost cel mai fru
mos compliment pentru mine, deoa
rece criteriul adevărului, constituie 
de fapt piatra de încercare a orică
rei opere artistice. Profit de aceas
tă ocazie pentru a mulțumi organi
zațiilor de partid, de sindicat, ac
tiviștilor, organelor administrative 
de la combinat și I.C.S.H., precum 
și redacției ziarului dumneavoastră, 
care mi-au dat un prețios ajutor 
în munca de documentare și ' de 
strîiigere a materialelor pentru ce
le ,,400 de zile în orașu! flăcări
lor".

I-am mulțumit și noi tovarășului 
Vasile Nicorovici pentru cartea sa 
despre Hunedoara, care face cu-

noscut țării întregi realizările oa
menilor muncii din orașul nostru, 
rugîndu-1 să mai revină în mijlocul 
nostru.

-- După ce voi scrie o carte de 
reportaje despre Industria petroli
feră, pentru care string material 
documentar în momentul de față, 
aș reveni bucuros la Hunedoara. 
Orașul e în Continuă dezvoltare și 
nici o singură carte, nici măcar un 
singur scriitor, nu poate epuiza 
toate aspectele de viață. Aici, va 
mai fi încă mult de lucru, nu nu
mai pentru oțelari, dar și pentru 
oamenii arfei.,.

De-alungu! bateriilor 
cocsificare, învăluită în 
buri, alunecă încet mașina de șarjare. 
De fapt acest nume pare impropriu. 
Mașina pare-mai curînd o uzină, o 
uzină pe roți, care execută opera
ții complexe; comprimarea piloților 
de cărbune, deschiderea cuptoarelor 
de cocsificare, descărcarea lor, in
troducerea piloților de cărbune și 
închiderea cuptoarelor. Țoale aceste 
operațiuni sînt executate complet 
mecanizat de către această mașină 
a cărei greutate trece de 400 de 
tone.

Aici, pe mașina de șarjare își 
are locui de muncă tovarășul Teiu 
Gheorghe, candidat de partid. Pen
tru cei care n-au mai fost pe aici, 
locul lui de muncă oferă o surpriză ; 
ai impresia că te aili în fața unui 
șteamp pentru zdrobirea minereuri
lor aurifere. Aici este însă o deose
bire. Maiele care bat în continuu nu 
zdrobesc cărbunele, ci îl transformă 
din stare de pulbere într-un bloc 
înalt de 4 m., lung de 12 m. și 
gros de 40 cm. pe care cocsarii îl 
numesc pilot. Teiu Gheorghe, mun
citor tînăr, dar priceput, știe că de 
munca lui depinde unul din princi
palii indici de apreciere a activită
ții întregului schimb: 
spargerilor de pilot. Ochiul 
urechea îi sînt deprinse 
semiîntunericul locului de compri
mare, cu zgomotul -maielor, șt cu- 
noscîudu-și bine munca, tovarășul 
Teiu știe precis cînd să dea drumul 
la cărbune, cînd să pună crengi, 
cînd să ridice mai sus maiele pe 
măsură ce pilotul crește. E scump 
la vorbă și asta din cauză că aici 
timpul e prețios, că minutele însea
mnă tone de cocs pe care le așteap
tă furnalele mereu flămînde.

Modul în care e comprimat pilotul

reducerea
Și 

eu

hotărăște în bună măsură procentul 
de spargeri. Atunci cînd cărbunele 
nu-i comprimat așa cum trebuie, la 
introducerea . pilotului se. desprind 
bucăți mari care cad. Lupta pentru 
reducerea spargerilor este o luptă 
pentru folosirea din plin a capacită
ții cuptoarelor, pentru o productivi
tate înaltă și realizarea de economii 
— sarcini de răspundere pe care 
parb'dul le pur.e în fața siderurgișt'L 
lor în opera de înflorire a patriei.

Comprimarea pilotului a lost ter
minată. Intre timp condusă de me
canicul 
mașina 
cuptor, 
împins 
a bateriei. Cuptorul fierbinte așteap
tă acum un nou pilot de cărbune, 
și el e gata. Iată-1 adus în fața gu
rii cuptorului. Se lasă o punte și 
asemenei unui'perete masiv de căr
bune, pilotul intră încet în cuptor

De la o depărtare de cîțiva metri, 
tovarășul Butulescu Gh., secretarul 
organizației de bază, urmărește atent 
operațiunea. Din pilotul greu de pes 
te 19 tone nu s-a desprins nici o 
bucățică, semn că s-a muncit bine.

■ft
Nu departe, în rînd cu bațeria de 

cocs se află sala colțului roșu. Aici 
se adună cocsarii cînd discută des
pre muncă, despre modul in care își 
îndeplinesc angajamentele. In aceas 
tă sală s-au adunat ei nu de mul 
și au făcut bilanțul muncii pe luna 
ianuarie. Procentul admis de ruperi 
este de 38 kg. pe pilot. Dar echipa 
în care lucrează candidatul de par
tid Teiu Gheorghe a lăsat mult în 
urmă acest procent, reducînd ruperi
le la 1,9 kg. pe pilot.

Un succes cu care echipa poate 
să se mîndrească.

principal Purcaru Âchim,’ 
s-a deplasat în fața unui 

l-a deschis și cocsul a fost 
afară, în partea cealaltă

I. BRANEA
♦♦♦♦♦♦

Corpi străini Jn O. R. L.
In timpul jocului copiii își intro 

duc în nas, în urechi sau în gură 
— singuri, sau unii altora — ce le 
cade la îndemînă, ca: sîmburi de 
cireșe, de prune, boabe de fasole, 
porumb, grîu sau alte cereale; apoi 
nasturi, pietricele, hîrtie, fragmente 
de lemne, chibrituri, mărgele etc.

Chiar și adulții fac adesea gre
șeala, cînd pentru a-și calma dure
rile de dinți, la sfatul ,,binevoi lori
lor" și medicilor neoficiali, își in
troduc în urechi căței de usturoi.

Corpii animali cum ar fi: purecii 
muștele, urechelnița, sau alte in
secte, intră singure.

Oricare ar fi natura corpilor stră
ini ajunși prin orice împrejurare în 
cavitățile feței, nu sînt lipsiți de 
pericole, care uneori produc chiar 
moartea, cum este cazul celor a- 
junși din gură în laringe și de aici 
în trahee și plămîni. De aceea se 
impune o supraveghere deosebită și 
îndeaproape a copiilor.

In cazul cînd totuși corpii străini 
au ajuns în cavitățile mai sus a- 
mințite, se vor scoațe chiar șt de

persoana străină de medicină, dar 
numai cu condiția ca ei să fie bine 
vizibili și ușor de prins. In caz 
contrar, expun la riscul de a fi 
împinși mai profund și cînd nu se 
mai pot scoate decît prin operații 
anevoioase și pline de neplăceri 
pentru pacient

IN URECHE. Dacă e vorba de

grăunțe, care se umflă prin absorb
ție de apă, împiedicînd și mai mult 
extracția lor, se pune alcool abso
lut 2-3 zile care-i usucă, îi zbîrceș- 
te, după care ies ușor prin spălă- 
tură sau cu ajutorul instrumentelor.

Dacă sînt insecte se pune oleu 
sau cloroform care le asfixiază, lew 
amorțește, apoi se scot prin spălă- 
tură cu apă caldă.

IN NAS. După anestezie, se scot 
cu instrumente potrivite în acest 
scop, după care urmează dezjnîec-, 
ția nasului.

IN FARINGE pot ajunge în a- 
migdale, sau în jurul lor, oase de 

. . de pasăre, țepi de grîu, cuie 
ace, nasturi, fragmente de jucării 
etc., iar ia adulți și proteze dentare.

Extragerea lor — cîrd se văd — 
se tace cu o pensă potrivită. Cînd 
nu se văd, se recurge Ia specialist.

IN LARINGE. Din fericire corpii 
străini care pot 
ajunge în laringe 
sînt mai rari și 
ajung în timpul 

rîsului. Natura lor e 
a celor din cavități-

strănutului și 
diferită ca și 
le mai sus amintite, cu deosebirea 
că sînt extrem de gravi, producînd 
moartea prin asfixie sau sufocație.

îndepărtarea lor se face numai 
de medicul specialist și impune de 
multe ori traheotomia (spintecarea 
gîtlejului). Chiar și în cazul cînd 
ei se fixează și sînt tolerați de bol- . 
nav trebuiesc extrași, altfel expun 
la infecții, perforații de diferite or
gane și alte complicații

Doctor POPESCU PIRVU 
specialist Q.R.E,
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Printre cei peste 60 agitatori ai 
organizației de bază din sectorul 
! OS M — schimbul tineretului — 
se numără și prim-topitcrul Șerban 
Dumitru, Cmd a fost analizată acu- 
\itatea colectivului de agitatori, a- 
dunarea generală a comuniștilor a 
apreciat că tovarășul Șerban Dumi
tru a dat dovadă da simț de răs
pundere în îndeplinirea acestei sar
cini Cu acest prilej el s-a angaj ,t 
de a fi și în viitor un neobojt lup
tător pentru aplicarea în viață a 
hotărîrilor partidului și guvernului. 
Angajamentul lui n-a fost formal.

Printre problemele pe care le 
discută și le lămurește tovarășilor 
săi de muncă, sînt și problemele de 
politică inter.ia.ională.

El urmărește cu regularitate pre
sa, ascultă radio-jttrna.e ș. buletine
le de știri, se documentează din re
viste și alte publicații, pentru ca 
apoi să informeze la timp oțelarii 
de la cuptor.

O atenție deosebită acorda agi
tatorul Șerban Dumitru populariză
rii raportului tovarășului Hrușciov 
prezentat la Congresul ai XXi-iea 
al P.C.lJ S. Pe această temă el a 
organizat o convorbire în grup, la 
care a participat întreaga echipă 
de oțelari.

Agitatorul a început cu r, relatare 
de la deschiderea celui de-al XX1- 
lea Congres ai P.C.U.S., apoi a 
trecut la popularizarea cuvîntării 
tovarășului Hrușciov cu pri.ire la 
cifrele de control aie dezvoltării 
economiei na .tonale a U.R.S.S. pe 
ani 1953-1965. Printre altele agita
torul a citat următoarele din ra
port : „Venitul național al U R.S.S 
va crește în anul 1965 fată de 1953 
cu 62-65 la sută și va depăși nive
lul anului antebelic 1940 aproape 
cîe șase ori. Un asemenea ritm ra

pid al creșterii venitului național 
nu cunoaște nici o țară capitalistă."

Aș vrea să vă arăt pe scurt — a 
spus agitatorul — ce se va realiza 
prin venitul naț onal. Se știe că în 
S U.A. și în alte state capitaliste, 
clasele conducătoare își însușesc 
peste jumătate clin venitul na.io- 
nal. In U.R.S.S. în schimb, circa 
trei pătrimi din venitul național va 
fi destinat satisfacerii necesite.ikr. 
materiale și culturale aie o.imenHor 
muncii, iar restul va fi folosit pen
tru lărgirea producției socialiste.

Vorbind în continuare despre 
unele probleme aie situației inter
naționale, agitatorul s-a referit prin
tre altele la acea parte a euvîntării 
tovarășului Hrușciov care se ocu
pă de problema Germană, a cărei 
rezolvare justă are o mare înseni 
nătate pentru asigurarea păcii și 
securității popoarelor. El a arătat 
că în prezent există două state su
verane și că reuniîicarea Germa
niei nu poate'fi realizată, decit prin 
tratative între R. D. G. și R. F. G. 
Cancelarul Adenauer se teme însă 
de reunificarea Germaniei pe baze 
pașnice. El vrea să rezolve această 
problemă prin presiuni din partea 
unor puteri străine, prin înghițirea 
R. D. G

Pentru ca oțelarii să înțeleagă 
mai bine pe ce drum greșit mer
ge acest „creștin" Adenauer — agi
tatorul a citat un alt pasaj din ra
portul tovarășului Hrușciov și anu
me • „Dacă domnul Adenauer este 
intr-adevăr un om credincios, s-ar 
părea că potrivit învățăturii crești
ne, el ar trebui să se îngrijească 
ca „sufletul său să ajungă în rai". 
Dar dacă privim faptele reale ale 
domnului Adenauer, trebuie să spu
nem fără înconjur că el nu are 
nici o șansă să nimerească în rai.

Potrivit spuselor evangheliei, pentru 
astfel de fapte este pregătit un loc 
cu totul diferit — „focul ghenei".

In încheiere agitatorul a vorbit 
despre rolul istoric al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice — 
forța conducătoare a poporului so
vietic în iupta pentru victoria co
munismului, subliniind că P.C.U.S. 
strîns în jurul Comitetului său Cen- 
tr 1 este capabil să rezolve cu suc
ces marile sarcini, ce stau în fața 
oamenilor sovietici.

O brigadă fruntașă
Nu de mult, în cadrul organiza

ției de bază U.T.M. bluming, s-au 
organizat primele brigăzi de mun
că patriotică. Acestea au un rol im
portant în ceea ce privește aportul 
tineretului la îndeplinirea sarcinilor 
de producție. După alegerea colecti
velor de conducere au fost întocmite 
programe de lucru pentru o perioa
dă de 3 luni de zile. De exemplu, 
brigada condusă de tovarășii Păran 
Aron, Marian Petru și Neacșu Ion 
și-au trecut în plan următoarele 
obiective : efectuarea a 8.000 de ore 
de muncă voluntară; colectarea a 
100 tone fier vechi; economisirea 
de energie electrică în valoare de 
2.500 lei și altele.

In cadrul acestei brigăzi care pî- 
nă în prezent a și efectuat 300 de 
ore muncă voluntară, sau eviden
țiat tovarășii Păran Aron și Marian 
Petru. Un însemnat ajutor a dat 
brigada și la curățenia din halele 
laminorului.

Acesta este un bun exemplu pen
tru toate celelalte brigăzi de muncă 
patriotică organizată în cadrul în
treprinderii noastre.

STANGIU GH.

ta Soci s-a terminat construcția corpului principal al sanatoriului 
..Bielorusia" (U.R.S.S.) Această clădire în două etaje cuprinde dor
mitoarele. cabinetele de tratament și diagnostic, cantina, clubul, biblio
teca și alte încăperi.

In foto .• Noua clădire a sanato riului Bielorusia".

ACTIVISTA CULTURALĂ

♦ ♦♦♦♦♦

însemnări de ta liceul seral
...In uzină, la tabloul de coman

da al unui agregat, în pauza mesei, 
ori la colțurile roșii din secții, 
îi puteți găsi adesea răsfoind un 
manual școlar, de fizică, chimie, 
algebră sau mediiîiid asupra no
tițelor ori a unei probleme din 
caiete. Sînt zgireiți Ja vreme. Nu 
le-af scăpa un repaus cît de mic 
fără folos. V-ați întrebat desigur 
cine sînt ? Și răspunsul n-a fost 
greu de găsit. Aceștia sînt elevii 
liceului seral. Tineri, în majori
tate absolvenți ai școlilor profesio
nale, care după oe și-au însușit 
meseria de electrician sau cocsar, 
oțeiar sau lăcătuș, au rămas mai 
departe prieteni buni ai școlii, dor
nici să-și ridice nivelul de cultură 
generala, alții cu ghidul să devină 
ingineri, /Unii dintre ei sînt șefi de 
echipe, mecanici sau controlori 
tehnici. In clasă toți sînt elevi, 
chiar dacă pentru unii băncile 
sînt nepotrivite referindu-ne la fi
zicul lor.

încercați o dată și întrebați la 
cancelaria școlii care sînt cei mai 
buni elevi ai liceului seral ? Veți 
Vedea mai întîi râsfoindu-se în 
jurul dumneavoastră cîteva regis
tre. Răspunsul?

— Toți elevii noștri sînt har
nici, sîrguineioși și buni.

Apoi după aceasta nu veți reuși 
să notați toate numele și notele 

.citite de profesori. Tovarășele pro- 
■fesoare (care sînt și diriginții ce
lor cinci clase) încep cu amă
nunte :

— Eu îl apreciez pe Pitulice 
Gheorghe. E unul dintre bunii 
elevi ai clasei a VlII-a a precizat 
tovarășa profesoară de științe na
turale Negrescu Maria.

—- De ce tocmai Pitulice ?
- Pentru că e disciplinat. Vine 

totdeauna pregătit la orele de cla
să. Notele lui numai 8 și 9. Lu
crează la centrala electrică. E 
mecanic de profesie... Trifu Cos- 
nia e controlor tehnic la combinat. 
Are de asemenea toate notele 
bune, eu excepția unui,,, 7 lâ fran-

— Dintr-a opta mai 
nul Păcurarii Nicolae, 
bluming 
tovarășe Avram Constanța, Ludo- 
șan Victoria, Albuțiu Sabina.

— Lascu Pe.ru de la reparații 
electrice, Spiropolos Pavlos de la 
uzina cocso-chimică sînt în clasa 
a IX-a... încă un elev bun mai e- 
Ilie Haralarabie, constructor la 
I.G.S.H. Toți, în majoritate au 
note 8—9 și 10 la ur.ele matern.

Aici a intervenit o discuție.
— Cîte note de șapte are Ilie ?
— Două, i.
— Înseamnă că celălalt o mai 

bun (era vorba de Spiropolos) a 
căutat să precizeze tovarașa Ludo- 
șan. Are trei medii de 8.

— Ilie n o să se lase. Sînt sigu
ră. Iși corijează nota la teză, deși 
sînt convinsă că putea mai mult.

Așa a continuat șirul de însem
nări referitor la sîrguința și com
portarea muncitorilor hunedoreni 
elevi ai liceului seral.

Din clasa a X-a Matache Du
mitru, lucrează pe macarale în 
condiții nu tocmai ușoare și înva
ță bine. Cristache Cornel de ase
menea e cunoscut de colegi și 
profesori ca unul din elevii sîrgti- 
incioși. Ștefan Nicolae, Ionici 
Ghecrghe au fost totdeauna Iau- 
dați. Profesorii s-au interesat și 
de felul cum muncesc în produc
ție. Nici în această privință nu au 
observații de făcut. Sînt amîndoi 
comuniști.

L-am cunoscut și pe Ion Gheor
ghe. Un băiat simpatic și descurcă
reț la... copiat (cînd e vorba de 
teză). Nu-i place geografia, știin
țele naturale — spune el. Pre.eră 
restul materiilor. Dar și ia acestea 
din urmă de cele mai multe 
merge nepregătit 'la școală,

In cîteva cuvinte, tovarășul 
dușsn, directorul școlii ne-a 
cizat: 5 clase; același număr de 
profesori; 161 elevi; nici un repe
tent. Față de anul trecut, cttid 
procentajul de promovare a atins 
46 U sută, gnul acesta (compara-

e electricia- 
muncitor la 

au continuat celelalte

tiv ct: aceeași perioadă) media -de 
promovare a ajuns la 53 la sută...

Un adevărat merit cîștigat prin 
muncă atît de elevii liceului seral, 
cît și de 
sori.

colectivul lor de profe-

I. G.

Dacă mergeți cumva prin atelie
rul mecanic al combinatului, căuta- 
ți-o neapărat pe tovarășa Ciovican 
Paraschiva că n-o să vă pară rau. 
O să aveți ocazia să cunoașteți o 
tînără- harnică, corectă, posesoare 
a multor calități. Dcobicei, o întîl- 
niți la mașina de rectificat — îm
brăcată într-un halat negru, cu pă- 
ru-i întunecat și bogat ascuns sub 
o basma multicoloră, cu privirea vi
oaie și fața rotundă, mereu surîză- 
toare. Am enunțat și semnalmentele 
acestea mai mult pentru a vă ușu
ra recunoașterea aceluiași chip și în 
fotografia de la gazeta de perete 
a secției și în tînăra membră a bi
roului organizației de bază U.T.M. 
și în corista sau’ dansatoarea an
samblului artistic al combinatului, 
în sfîrșit, și în bibliotecara secției 
mecanică, „Hm, cam multe pentru 
un singur om!’’ ve-ți zice. Sînt de 
aceeași părere, dar ce sînt eu de 
vină dacă tineretea nu-i dă astîm- 
păr Paraschivei ? Frumosul o In
cintă și de aceea îl caută ea cu a- 
tita înverșunare peste tot, acolo 
unde există. Și-apoi din toate înde
letnicirile înșiruite mai sus găsiți 
dumneavoastră vre-ima lipsită de 
frumos ? Nu I Păi atunci decît să 
discutăm despre competența Paras
chivei în această direcție să-i ur
măm mai de grabă, exemplul și s-o 14-

sL.v ■ -5 "-SL »♦♦♦»♦♦ ...

săm să-și facă datoria în toate ce- 
lea, ca și pînă acum. Mai bine să 
discutăm puțin despre una din func
țiile ei — bibliotecară. Despre pro
ducție ajunge dacă am amintit 
locul unde este afișată fotografia. 

Si ca bibliotecară Ciovican Pa 
raschiva este mult apreciată. 
Cînd aduce cărți noi în bibliotecă 
totdeauna, zăbovește în secție mult 
timp după ce sirena sună ieșirea 
din schimb. Funcția o obligă la a- 
ceastă zăbovire pentru că are citi
tori mulți. Și doar „reclama" cărți
lor bune, servirea cărților solicitate 
și înregistrarea lor în fișe răpește 
timp. Tîriăra Ciovican nu ezită în 
asemenea zile de împrospătare a 
bibliotecii să plece ultima din secție. 
Dimpotrivă, de fiecare dată trăieș 
te bucuroasă satisfacția datoriei îm
plinite. Satisfăcuți sînt și cititorii 
„ei” tineri sau vîrstnici, care numai 
cuvinte de laudă au pentru ea.

Ei dar am uitat să va spun că 
Paraschiva nu are încă 18 ani. „Și 
ce-are asta aface ?“ veți zice din 
nou dumneavoastră. Ziceți, ziceți 

. așa, dar vedeți că totuși are aface : 
spre necazul tinerei și al comunis
tului Feher Ladislau, care se ocupă 
de ea, abia prin aprilie împlinește 
Paraschiva 18 ani... Și vedeți dum
neavoastră, pînă atunci ea nu poate 
deveni candidată de partid...

' :■! \ ...... .

Prinmuncă de folos
sarcinile ce le-au reve-Pe lîngă 

nit pe ultima lună a anului trecut, 
pentru încărcarea și descărcarea 
vagoanelor C.F.R. și uzinale, mun
citorii de la secția încărcări și des
cărcări din combinat au mai prestat 
1.200 ore muncă voluntară la între
ținerea liniei ferate tir. 44, aducînd 
astfel secției o economie de 4.800 lei. 
In același timp, ei au încărcat 1450

tone zgură expandată, remarcîndu- 
se în mod deosebit tovarășii Nec- 
șa Iosif, Răduț Vasile, Gotfrid La- 
dislau, Goanță Ștefan și alții.

Succese frumoase au obținut și în 
cursul acestei luni. Astfel, potrivit 
unor angajamente luate în consfă
tuirea de producție, s- a început pu
nerea la punct a Unei halte noi, a- 
rnenajîndu-i-se linia ferată nr. 3,

obștesc
Aceasta din urmă a fost amenajată 
tot prin muncă de folos obștesc, în- 
registrindu-se o economie de încă 
24 mii lei. Și aici s-au distins în 
muncă oameni harnici ca : Galam- 
boș Iosif, Monoran 
doș Ion, Popescu 
Gheorghe etc.

Gheorghe, Cor- 
Cornel, Marioa

RAȚ MARTIN
corespondent

ELECTRICITATE

FARA CUVINTE
Desen de A. MfllH

BALAURUL: Uite-l pe Fit Fra 
mos, Pe el eă nu-i taie paloșul [

electricitate

Pe.ru


Uzina noastrfi ’

Activitatea tehnico-știinfifică — 
la nivelul sarcinilor actuale

Progresul cercef&rilor nucleare
Primul reactor experimental din 

R. P. Chineză a produs pînă în pre
zent 33 tipuri de izotopi radioactivi. 
In curînd, acest reactor, cel mai 
puternic din Asia, va produce toate 
tipurile de izotopi radioactivi. Reac
torul atomiic chinez, cu o putere 
de 10. COC kw., a fost pus în funcțiu
ne în toamna anului trecut.

Printre cele 33 de tipuri de izo
topi radioactivi produși de acest 
reactor se numără cobai t-60, sodiu- 
24. fosfor-32 și calciu-45. Izotopul 
cobalt-60 este utilizat în tratamentul 
cancerului, pentru detectarea defecte
lor interioare ale metalelor, precum 
și în agricultură.

♦♦♦

Cît praf rețin frunzele arborilor
reținut de frunzele plopului, care, 
avind o suprafață netedă și lucioa
să, nu poate să-l prindă și să-l re 
țină.

Aceste cercetări au importanță 
pentru alegerea arborilor care tre
buie plantați pe străzile orașelor, 
ținîrd seama de necesitatea ca pra
ful să fie oprit în cantitate cit mai 
mare pe frunzele arborilor.

La institutele de medicină din 
Tașkent și Riazan s-au făcut, de 
curînd, cercetări în legătură cu o 
problemă care ar părea la prima 
vedere că nu prezintă mare interes, 
darTare este totuși importantă. Este 
vorba despre posibilitatea frunzelor 
diferitelor specii de copaci de a re
ține praful.

Frunzele rețin la suprafața lor 
praful foarte variat care se poate 
întîliti pe străzile orașelor : praf de 
funingine de silicați și siliciu (din 
păinînt și nisip), pulberi industria
le etc. Privind la microscop, se vâd 
pe suprafața frunzelor numeroși 
pori și perișori în care praful este 
oprit.

S-au examinat în special frunzele 
unor copaci plantați pe străzile ora
șelor din P.S.S Uzbecă: platanul, 
frasinul, abanosul, dudul, arțarul 
de zahăr, plopul, etc. Cel mai mult 
praf îl rețin frunzele de abanos, ur
mează apoi cele de platan, dud, ar
țar, frasin. Cel mai puțin praf este

Cu energia unui ki'.owat pe 
oră se pol îndeplini oricare din 
următoarele munci ■

Extragerea și transportarea 
din mină la suprafață a. 75 kg. 
de cărbune ■ laminarea a 50 kg. 
de metal 1 mișcarea timp
de o oră a unui cir
cular de 150 mm. ; treier area a 
130 kg. de grîne; tocarea a 
600 kg. de nutreț; mulgerea 
electrică a 40 de vaci; prepara 
rea a 20 kg. de unt: concen
trarea și turnarea î.n forme 
42 kg. de zahăr; prepararea 
35 kg. de mezeluri; țeserea 
10 m. de ptnză ;■ fabricarea 
2 perechi de ghete; luminarea 
72 de ore a unei locuințe for
mată din 
de 4 ori 
matogr.af 
mentarea
unui aparat de radio.

a 
a 
a 
a

camere; proiectarea 
a unui film de cine- 
de lung metraj; aii- 
timp de 25 de ore a

(Urmare din pag. I-a col. 1-2)

sebi. faptul că ședințele de comitet 
nu s-au ținut cu regularitate, iar 
atunci cînd s-au ținut nu au parti
cipat toți membrii comitetului. în
drumarea și controlul cercurilor 
A.S.I.T. din partea biroului și co
mitetului filialei nu a fost suficient 
de operative, membrii biroului și co
mitetului s-au deplasat foarte rar 
la cercurile din alte întreprinderi. 
La fel, comitetele unor secții de 
specialitate, cum ar fi, transporturi 
și chimice, nu au îndrumat îndea
juns și calificat activitatea cercuri
lor respective. Intre inginerii și teh
nicienii siderurgiști și constructori 
din orașul Hunedoara, au arătat 
unii vorbitori, n-a existat o strînsă 
colaborare.

—■ La noi — a spus inginerul 
Bîrsan Aurel din combinatul side
rurgic, mai există la ora actuală 
o serie de probleme tehnice ca îm
bunătățirea indicilor de utilizare, 
care ar putea fi rezolvate numai 
printr-o strînsă legătură între con
structor și beneficiar.

In cuvîntul său, inginerul Rădvan 
Stefan de la l.C.S.H. a arătat. 
,,Raportul prezentat aici n-a ilustrat 
care este rolul adevărat al ingineri
lor și tehnicienilor, felul cum ei 
se preocupă de problemele tehnice 
ale producției La noi în LC.S.Ii. 
s-a introdus începînd din anul tre
cut sistemul urmăririi productivității 
muncii pe om și zi, fapt care dă re
zultate bune. Totuși, mai sînt des

tui ingineri și tehnicieni care iu. 
folosesc din plin tot timpul afectat 
producției Cu aceștia, cercurile 
A S.I.T. trebuie să se ocupe mai 
îndeaproape..."

Discuțiile purtate au scos Ia ivea
lă o serie de lipsuri ce au existat 
în activitatea biroului și comitetului 
filialei, necesitatea de a se acor 
da în viitor o mai mare atenție în
drumării activității cercurilor 
A S.I.T. Participanții la discuții au 
mai arătat că este necesar a se or
ganiza schimburi de experiență în- 
re cercuri similare, consfătuiri în
tre oțelari și prelucrători, între tur
nătorii de la Călan care livrează 
lingotiere necorespunzătoare și oțe- 
larii de la Hunedoara și mai ales, 
între acei factori ai combinatului 
care concură la fabricarea oțelului.

Pentru îmbunătățirea activității 
tehnico științifice din cadrul cercu
rilor A.S.I.T din regiune și o mai 
bună îndrumare a muncii acestora, 
conferința a adoptat un proiect 
care cuprinde o serie de sarcini im
portante pentru noul birou și comi
tetul filialei. Transpunerea lor în 
viață va duce la înviorarea activi
tății tehnico-științifice, la intensifi
carea măsurilor de studiere și intro
ducere a tehnicii moderne și extir 
dedea automatizării industriei, la 
dezvoltarea cooperării între între
prinderi și a specializării lor în pro
ducție în vederea atingerii unor in
dici tehnico-economici superiori, la 
nivelul tehnicii mondiale.

A STRAHOVEANU

Turnul din Pissa
(curiozitati arhitectonice)

deplasării terenului nisipos, turnul 
a căpătat prima înclinare. Cu toca
te acestea după ce au fost consul
tați cîțiva constructori celebri, arhi
tectul Guilel Mus de Insbrtich a 
continuat, in anul 1234 lucrările 
pinii la etajul al șaptelea. Ultimul 
etaj ridicat în anul 1350 este opera 
arhitectului Tomassc din Pissa. El 
este acela care a instalat și cele 
șapte clopote armonizate. După cum 
se vede cu întreruperile, construirea 
turnului a durat 200 de ani.

Cu timpul, neînsemnata înclinare 
sa accentuat, ajungind astăzi la 
430 metri. In anul 1934 situația era 
atlt de primejdioasă incit a fost 
nevoie ca o parte din clopote să fie 
demontate. In același timp s-a proce
dat la o serioasă consolidare, folo- 
sindtl-se 100 tone de ciment.

In anul 1944 cu prilejul bombar
dării orașului de căre aviația ame
ricană, trei bombe au căzut la mică 
distanță de acest străvechi monu
ment, agravînd situația Specialiș
tii au stabilit că înclinarea continuă 
și dacă nu se va găsi o soluție teh
nică. turnul va trebui ddrîmat.

Printre curiozitățile arhitectonice 
ale timpului nostru se numără și 
turnul din Pissa. capitala provinciei 
Toscana din Italia. «

Turnul nu a fost construit inten 
ționat cu închipuirea lui actuală Ea 
s-a produs deabta în timpul cons
trucției.

Turnul din Pissa arc -56 metri 
înălțime și 8 etaje și a început să 
fie ridicai în anul 1174. Totul a de
curs normal pină ce s-a ajuns la 
etajul a! patrulea cînd din cauza

Din carnetul cu sfaturi
❖ Atît ceaiul, cît și cafeaua tîș- 

nitâ, se păstrează bine în cutii de 
tablă, ermetic închise, ca sS 
piardă aroma.

❖ Tălpile încălțămintei de 
se ung, cînd sînt noi, cu ulei 
încălzit.

❖ Pentru conservatele în 
muiați dopurile îritr.-o baie de

nu-și

sport 
de in

sticle 
para

fină caldă, ele devin astfel imper
meabile.

❖ Nu adăugați bulionul de roșii

în itiîncare decît atunci când carnea 
e aproape fiartă. Astfel riscați ca 
aceasta să se întărească. Procedați 
la fel cînd puneți vin sau oțet î» 
sos. A;

»> Cînd preparați un sos alb, ca 
să nu se formeze cocoloși, stingeți-1 
de o parte de foc, cu lapte sau zea
ma fierbinte. Repuneți la fiert nu
mai după ce lichidul s a amestecat 
perfect cu făina.

CUVINTE ÎNCRUCIȘATE
ORIZONTAL: I) Colos in ceta

tea otelului — Fructifer. 2) Imagi
nar. — Creangă. — Pe el. 3) Sce
nă improvizată — Localitate în E- 
gipt 4) împărțite în ramuri 5) Con
curentă ce se naște în întrecere 6) 
A îndrăgi — O fac chimiștii în la
boratoare 7) Ciuntită — Acasă 
(pop.) 8) Urcări 9) A suda — 
Secții industriale pe lîngA marile 
întreprinderi industriale. 10) Locali
tate în R.S.S Letonă — Ceas 11) 
Cămașă țărănească — Fabrică de 
lînă, lapte și... mici (pl.) — Călit 
(fig.) 12) Mînuiesc mașinile —• 
Hală.

VERTICAL: I) Hrana furnalelor 
— Priceput, ca fiecare muncitor 
fruntaș. 2) Se găsesc în păduri și 
-- din păcate — cîteodată și la 
gura furnalelor — Benzi transpor
toare. 3) Răsplata binemeritata a 
muncitorilor 4) Deprinsă eu apucă
turi rele — Face umbră pămîntului. 
5) Aramă plus zinc — A emana, a 
emite. 6) Cu dimensiuni mările 
(pi.) 7) Acțiunea de a face un me
tal mai fin — Diftong 8) Gonjue- 
ție — Fir — Sclav la vechii, spar

tani 9) Prietenească — Superstiție 
(pop.) — Stînjenire, deranj 11) 
Recompunerea unui corp ch'mic cu

elementele separate — Pronume 12) 
Nicovale (Mold.) — A avea răbda
re.
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Întărirea muncii culturale de masa și unele 
probleme ale activității cultural-artistice

în orașul 
(Urmare din pag. ll-a col. 1-3) 

modalitatea de colaborare strînsă 
între marile întreprinderi și Sfatul

Hunedoara
popular. Unificarea muncii cultur. .» 
pe întregul oraș rămîne o problemă 
deschisă.

Mulțumind tovarășilor pentru răspunsurile date, am socotit nece
sare și cîteva concluzii:

Planurite de măsuri în vederea întăririi muncii culturale de masă 
în orașul nostru cuprind numeroase obiective a căror ducere la indepli* 
itire ar întări simțitor acest sector de activitate. Este necesară atrage
rea unui larg activ voluntar, lega rea cît mai strînsă a conținutului', 
acțiunilor culturale de viață, de practica muncii zilnice și folosirea 
judicioasă a mijloacelor materiale existente.

Pentru orașul nostru, cu dezuol tarea sa vertiginoasă, cu miile sale 
de oameni harnici și însetați de cultură, problema organizării cît 
mai multor manifestații artistice publice este de cea mai strictă ac
tualitate. Doar cartea și filmele nu pot umple acest gol. Este nevoie 
de o colaborare mai strînsă a actl oului cultural din mărite întreprin
deri cu secția Invățămînt și cultură a Sfatului popular orășenesc. Cre
dem că trebuie studiată posibilita tea organizării unei Case de cultură 
orășenească, a tutui ansamblu artis tic orășenesc ca activitate perma
nentă. Unificarea muncii culturale* a orașului Hunedoara nu mai poate 
întîrzia.

SELECT IUN I DIN PROGR.A MUL DE RADIO

MIERCURI 11 FEBRUARIE 1959 
(programul 1) 9,00 Muzică ușoară; 
10,00 Concert de muzică din opere ; 
12,00 Cintâ corul Sfatului popular 
â! Capitalei; 16.30 Cîntece de dra
goste și jocuri populare romînești; 
23,15 Simfonia a 6-a de Dmitri 
Sostakovici; (programul II) 14,30 
Evocări literare t Poeți ai ..Contem
poranului" ; 16,15 Din muzida po
poarelor ; 16,50 Curs de limba ru
să ; 19,00 Teatru la microfon: „Ce
tatea de foc” de Mihail Davidogln. 
JOI 12 IANUARIE (programul 1) 
9,00 Muzică din opere ; 12.35 Mari 
orchestre de muzică populară romî- 
nească; 15,45 Emisiunea : „Cultu
ra romînească peste hotare" ; 19,05 
Tribuna Radio: „Planul de 7 ani 
și dezvoltarea sistemului socialist

mondial”; 19,45 Concertul orches
trei simfonice Radio; 23,00 Album 
Joii.:...- Strauss, (programul II) 
1”.Emisiunea ,,De toate pentru 
:o’i" ; 14,05 Cîntece din trecutul de 
luptă al poporului nostru; 
21,15 Cîntece studențești; 23,15 
'itizică corală clasică. V(- 
NERI Î3 FEBRUARIE (programul 
I) 9,10 Emisiunea muzicală „Uniți 
prin cîntec"; 10,00 Concert simfo
nic ; 11,03 Concert distractiv; 16,15 
Emisiunea „Vorbește Moscova I"; 
16,05 „Actualitatea în țările sociali'- 
te ; 22,30 Doine și jocuri populare 
romînești. (programul II) 16,15 
Prin sălile de concert ale Cacitafe- 
17,00 Cîntă Ioana Radu; 17.30 Cîn- 
tece revoluționare romînești19,30 
Opera : „Turandot" de Puccinî.

FILME

De Ia 12 — 15 II pe ecranele ci
nematografelor din orașul rlostni 
vor rula următoarele filme :

Sala MAXIM GORKI „Rita" film 
sovietic.

Sala „30 DECEMBRIE" „(iod. 
zilla", film japonez.

Sala „FIL.IMON SIRBU (O.l ) 
„Ei au fost primii", film soyietii.
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