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Noi succese în întrecerea socialistă

ÎN PRAGUL DĂRIIMELANJORUL
ÎN EXPLOATARE

Peste cîteva zile Hunedoara iși va 
îmbogăți „inventarul" siderurgic cu 
un nou și important agregat. Este 
vorba de darea în exploatare a me- 
lan jorului de 600 tone.

Construit din fier, beton și cără
midă refractară, acest melanjor nu 
„face" altceva decît să mențină la 
o temperatură constantă fonta ela
borată din furnale și s-o trimită 
oțelarilor la timpul potrivit pentru 
ca ei să poată executa șarjabilizarea 
în cele mai bune condițiuni tehnolo
gice

La prima vedere pare a fi un agre
gat de mică importanță. In mod 
practic însă, rezolvă una din greu
tățile 
oțelarii în aprovizionarea cu fontă 
a cuptoarelor la realizarea unei 
producții sporite de oțel. Pentru exe
cutarea acestor lucrări, singura de a- 
cest fel în țară, au fost necesare 
eforturi mari. Constructorii nu aveau 
experiență necesară. Au existat apoi

mari pe care o intîmpinau

ACTUALITĂȚI
HUNEDORENE

Distribuirea lemnelor
, Pentru a veni în sprijinul cetă
țeni'or care vor să se aprovi

zioneze din timp cu lemne de 
ioc, depozitul de lemne din ora- 

i șui nostru eliberează la cerere 
icantităfile de combustibil dir. 
tranșele 3 și 4 în fiecare zi de 
lucru, fără nici o altă forma
litate. Această măsură a fost, 
'luata în urma unei hotărîri a 
comitetului orășenesc pentru 
.combaterea gripei.

Expozifia „U.R.S.S. în plin 
avînt al construirii 

comunismului"
1 In ziua de 15 martie a.c. se j 
.va deschide în Hunedoara în \ 
sala Teatrului, nou expoziția J 
„U.R.S.S. în plin avînt al J

• construirii comunismului". A- J 
ceasta expoziție este organizată J 
,de comitetul regional și filiala X 
orășenească A.R.L.U.S. și în ca-3 
drul său vizitatorii vor putea ț 
admira machetele în mărime / 
naturală.ale celor trei „sputnici” ) 
sovietici. /

muzical
estradă al 

joi 12 martie, 
Teatrului nou 

„Vreau să

Spectacol
Ansamblul de

I.C.S.H. prezintă 
ora 20, în sala 
concertul muzical 
cînt”. După prima sa apariție 
publică din ziua de 15 februa
rie, unde soliștii, prezentatorii 
și orchestra au vădit frumoase 
calități, reluarea 
este așteptată cu

concerjului 
interes.

Filmele zilei
martie în sala■De la 12 la 15

„Filimon Sîrbu" din O.T. se va 
prezenta încă odată remarca

bila realizare sovietică ..Zboară 
cocorii”. In același interval de 
timp, în sala „Maxim Garki" 
rulează filmul „Zile furtunoase”, 
de asemenea producție a stu
diourilor din U.R.S.S. 

o serie de nepotriviri în proiect Ce 
era de făcut ? Melanjorul trebuia 
dat în exploatare.

Pentru a grăbi mersul lucrărilor 
de construcție a melanjorului de 660 
tone, organizația de bază de aici a 
hotărît într-o adunare generală ca 
toți comuniștii să treacă la desfă
șurarea unei astfel de agitații poli
tice de masă, încît fiecare muncitor 
și tehnician din cadrul acestui șan 
tier sa înțeleagă că orice întîrziere a 
dării în exploatare a noului tnelan- 
jor aduce prejudicii creșterii produc
ției de oțel. Comuniștii de aici an 
înțeles acest lucru. Prin convorbiri 
la locul de producție, prin lozinci 
eficace ei au reușit să mobilizeze 
întregul colectiv la o muncă entu
ziastă pentru încadrarea lucrărilor 
in grafie. Acum, cînd lucrările me
lanjorului, sînt pe terminate, „bătri- 
nul" zidar șamct-'st Raduli Gheor- 
ghe iți spune plin de mîndrie„• „Ve
deți ? Acolo, pe panou! ăla scrie că 
termenul de înzidire a cuptorului 
este la 15 martie. D.ir nu mai e va
labil acest termen. Noi am grafit 
lucrările de zidire cu 3 zile."

Comuniștii de aici care au stai 
tot timpul la datorie, au imprimat 
în rîndul constructorilor un spirit 
de disciplină model la locul de 
muncă, lucru ce a făcut ca rină pe 
rînd deficiențele ce s-au ivit pe par 
curs să fie înlăturate.

Un exemplu edificator. Pe șantier 
a sosit o cantitate de cărămidă re
fractară necorespunzătoare, cu di
mensiuni și unghiuri diferite. Ce era 
de făcut ? La îndemnul organizației 
de bază, un grup de tehnicieni în 
frunte cu tovarășul Pușcașii Marian, 
a confecționat două dispozitive de 
cioplit cărămida refractară, care a 
rezolvat problema, lucrările fiind 
continuate.

Bunuri de consum 
peste plan

In primele două luni ale acestui 
an, harnicii muncitori ai turnători
ei „Patria" au produs peste planul 
de producție 123 sobe de gătit, 2,888 
kg. tucerie comercială, 105 kg. di
verse piese, ș. a. La aceste rezultate 
și-au adus contribuția în mod deose
bit echipele conduse de tovarășii 
Schneider Ioan, Toplița Ioan, Sebe- 
sten Nandor si altele.

MARGONE PETRU 
corespondent

Confecționează obiecte 
de uz casnic

'La atelierul de tîmplărie al între
prinderii de industrie locală, lucrea- 

muncrtori puțini. In lunile ianua- 
și februarie ei au confecționat 

m. p. uși și mese, 70 indicatoa- 
8, dulapuri și altele, depășind ast- 
planul de producție cu 2,8 la

ză
rie
47
re, 
fel ■ 
sută. Tovarășii Serafim Iulian și 
Albit Avram se numără printre lu
crătorii -fruntași.

FLEȘERU CORNEL 
corespondent

Utilaje noi pentru fabrică
Recent pe adresa fabricii de pîine 

au șosit utilaje printre care ameste-

Acum, melanjorul este aproape ter
minat. Un nou agregat va intra pes
te cîteva zile în funcțiune. Pentru 
acest fapt merită laude întregul co
lectiv și în special maiștrii Raduli 
Gheorgbe, Deac Grigore și Borza 
loan, inginerii Rădvan Ștefan, Dan 
Aure! și multi alții, care la chema
rea organizației de bază n-au precu
pețit nici un efort pentru a da în ex
ploatare înainte de termen cel mai 
mare melanjor al industriei noastre 
siderurgice.

cOuști din industria tocată

C. CHIȚIGO1

atelierul de reparații electrice 
lucrări de calitate și într-un termen 
El realizează zilnic o depășire decător de făină, burate, încălzitoare, 

dozatoare, cîntare etc., produse de 
uzinele „Tehnofrig” — Ciut și „Ba
lanța" — Sibiu. Noile utilaje 
urmează să fie montate în curînd. 
Aceste utila je au fost cumpărate din 
suma de 240.000 lei — provenită 
din cota de beneficiu a întreprinderii 
„Ilie Pintilie".

Prin mecanizarea celor mai im
portante faze ale procesului tehno
logic, munca oamenilor va fi ușu
rată cu mult, calitatea pîinii se va 
îmbunătăți simțitor, iar producti
vitatea muncii va crește vu 2 la 
sută.

va

IGNATESGU AUREL 
corespondent

Club cu condiții bune 
de culturalizare

Pentru ca salariații întreprinderii 
„Ilie Pintilie' să aibă unde iiă-și pe
treacă cil: folos timpul liber, comite
tul sindical a cheltuit din fondul 
său cultural suma de 6.600 lei, ame- 
najînd un club. Acesta a fost în
zestrat cu un aparat de radio cu pi- 
cup, acordeon, șaburi, masă de pin- 
pong’și o bibliotecă care numără 
3.000 volume cu cărți diferite.

ILIES6U OOTAV1A 
corespondent

Adunare festivă cu ocazia
zilei de <3 Morile

Duminica trecută, sala Tea
trului nou a devenit neîncăpă 
toare față de marele număr de 
oameni ai muncii clin orașul 
nostru, veriți să participe la a- 
dunarea festivă închinată zilei 
de 8 Martie.

In cadrul acestei sărbători, 
tovarășa Petiția Ciorogaru, se
cretara comitetului orășenesc al 
femeilor a vorbit despre însem
nătatea Zilei Internaționale a

La noua oțelărie Martin
Indice de utilizare record

In ziua de 7 martie a. c. topitorii 
de la cuptorul nr. 3^)1 noii oțelării 
Martin din Combinatul siderurgic au 
realizat un indice de 8,36 tone oțel 
pe m.p. vatră de cuptor și zi calen
daristica. Acesta este cel mai mare 
indice realizat vreodată la un cup
tor Martin din țara noastră. Realiza
rea unui astfel de indice record, a 
făcut ca planul de producție pe acea 
zi să fie depășit la cuptorul respec
tiv cu 272 tone oțel.

Tovarășul inginer Kraft Natan 
care ne-a comunicat prin intermediul 
telefonului această informație, a 
menționat că o contribuție de sea
mă la înscrierea acestei victorii re
marcabile an adus-o membrii echipe-

Printre tinerii bobinatori de la 
combinat care se străduiesc să dea 
scurt, se numără și Pavel Axente. 
normă între 15 și 17 la sută.

In foto; tînărul Pavel Axente, 
marilor agregate din combinat.

Pe marginea activității brigăzilor 

artistice de agitație din C. S. li.

Primul pas s-a făcut
dar nu e

Activitatea brigăzilor artistice de 
agitație din combinat a constituit 
multă vreme unul din punctele nevral
gice ale muncii culturale de masă 
în marea noastră uzină siderurgică. 
Fie că funcționau sporadic, doar la 
„zile mari", fie că figurau doar cu 
numele în controalele comitetului de 
întreprindere, fie că textele prezen
tate erau de slabă calitate, sau ră- 
mîneau tributare spectacolului de es
tradă, cu alte cuvinte pluteau în 
generalitate, fără să aibă prea multe 
puncte comune cu viața propriu-zisă 
a secției respective, brigăzile artis
tice de agitație din combinat nu-și 
îndeplineau rolul din nici un punct 
de vedere.

I'emcii. In cuvlntul său vorbi
toarea a reliefat marile succese 
pe care le obțin în producție fe
meile muncitoare din Hunedoa

ra. cit .și munca lor neobosită 
și plină de roade pe țărim obș
tesc.

Programul festiv a fost com
pletat de echipa de dansuri de 
femei din Orașul Muncitoresc 
și formația muzicală a I.C.S.H.

lor conduse de prim-topitorii Marian 
Axente, Crăciun Avram și Grigo- 
roaie Dumitru.
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Citiți in acest număr:
* Toate schimburile de oțeluri 

la același nivel
(/’«£ 2-a) 3

însemnări de la laminorul 650 3 
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In Hunedoara, transportul în
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comun poate fi îmbunătățit
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★ Cupa ziarului „Uzina noastră"
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bobinînd un motor electric necesar

de-ajuns
Astfel de formații artistice, orga

nizate la locul de muncă, în sectoa
re, în secții, sau direcțiile tehnice 
și administrative, se pot transforma 
în instrumente agitatorice de primul 
ordin, cînd concepția asupra func
țiunii lor este cea justă, cînd sînt 
conduse și îndrumate cu competen
ță și spirit de răspundere. Programe
le brigăzilor trebuie să fie oglinda 
fidelă a activității locurilor de mun
că pe care le reprezintă, să se anco
reze în realitatea imediată, să ia 
poziție în mod operativ față de toa
te fenomenele noi care se ivesc. A-

MIRGFA ENESCU

(Continuare în pag. Il-a col. 4-5)



Odată cu dezbaterea sarcinilor de 
plan pe anul în curs și luarea anga
jamentelor, cele trei schimburi de 
oțelari de la noile cuptoare Martin 
«u pornit o vie și susținută întrece
re. In această întrecere valorificarea 
într-o mai mare măsură a rezerve
lor interne pe seama cărora se poa
te spori neîncetat producția de me
tal are un cuvînt greu de spus. 
Astfel, atenția tuturor tehnicienilor 
și inginerilor din fiecare schimb a 
fost îndreptată încă de la bun înce
put spre organizarea și conducerea 
mai judicioasă a procesului de pro
ducție pe toate fazele de lucru, spre 
scurtarea timpului de elaborare a 
șarjelor etc.

Acest fapt, cît și unele măsuri teh- 
nico-organizatorice luate de condu
cerea secției și șefii de schimb care 
au dus la înlăturarea unor ștrangu
lări din procesul de producție, a fă
cut ca echipele de oțelari tă folosea
scă mai bine capacitatea cuptoare
lor și 
durata 
ținînd 
sporite 
cele două 
la începutul anului, schimbul con
dus de maistrul Răduica a dat pes
te plan 994 tone oțel, cel al mai
strului Sirca Tiberiu 884 tone, iar 
schimbul tînărului maistru Gălțun 
Valentin 838 tone.

Prin cantitatea de oțel elaborată 
în plus, în perioada amintită Și 
chiar în fiecare lună, se observă 
însă o oarecare inconstanță.

Bunăoară, din cauză că n-a 
existat o aprovizionare la timp 
cu fier vechi, fontă lichidă, dolomi- 
tă calcinată etc., cuptoarele, în

reducă în mod simțitor 
elaborare a șarjelor, ol>- 
această cale, cantități 
oțel. Spre exemplu, în 

luni care s-au scurs de

să 
de 
pe 
de

Taximetre în Hunedoara

In anii regimului nostru, orașul 
Hunedoara s-â extins mult. A apă
rut CXM-ul cu zeci de blocuri, noul 
cartier muncitoresc de la poalele 
Chizid, noi unități siderurgice etc. 
Ca urmare a acestora. numărul 
populației din acest puternic centru 
muncitoresc a crescut. Actualele au
tobuse nu izbutesc pe deplin să sa
tisfacă necesitatea de transport al 
cetățenilor. De aceea prcpun orga-

Șase zile pe o linie...
Nit știm cum se face, cum nu, dar 

de o bucată de vreme pe „capul" 
serviciului transporturi din combinat 
curg belelele gîrlă. Și curg într-una 
de ți-e mai mare mila de bieții oa
meni care cred că la ei lucrurile 
merg vorba aia ca... pe roate. Gum 
roatele însă se mai împotmolesc 
cîte o dată în cine știe ce „noroi” 
atunci vai și amar de cel ce trebuie 
să le scoată I Poate să le. tragă cu 
întreg parcul de locomotive existen
te în combinat, că tot „împotmolite" 
rămîn.

Iată un caz. Intr-o zi, pe la înce
putul săptămînii trecute, j>e linia a 
9-a din secția laminoare a deraiat, 
din nefericire, plin cu nisip industri
al, vagonul șablonat G.F.U. cu nr. 
101. De atunci și pînă acum au tre
cut vreo șase zile și sărmanul vagon 
nu se iasă „urnit" nici în ruptul ca
pului. De fapt nici n-a încercat ni
meni să-1 „deranjeze”. In schimb 
unii tineri din secția laminoare și-au 
luat inima în dinți și cu ajutorul 
unor roabe și iopeți au tăbărit asu
pra lui și au început să-i răscoleas
că sufletul încărcat cu păcate nisi
poase. După cîte am auzit, același 
lucru vor să-l facă și cei de la oțelă- 
ria nr. 1. Se vede treaba că le-a a- 
juns cuțitul la os de o asemenea

îndeosebi 
Aici, in 
schimbul

schimbul maistrului Calțun Valen
tin, au avut în prima jumătate a 
lunii ianuarie o staționare de 39 
ore — timp în care schimbul putea 
elabora trei șarje de oțel.

O inconstanță mai accentuată în 
ce privește realizarea unei produc
ții la același nivel de către toate 
schimburile, se constată 
în secția I-a oțelărie. 
cursul lunii ianuarie 
maistrului Lăbuneț Vaier avea un 
spor față de celelalte două schim
buri (care-și depășiseră și ele cu 
mult planul) de peste 70 tone de 
oțel. In luna februarie, acest 
schimb nu numai că nu s-a menți
nut fruntaș, dar a rămas cu vreo 
200 tone oțel în urma schimbului 
de tineret care în luna precedentă 
se situase pe ultimul loc în între
cere. In primele șase zile din aceas
tă lună, nivelul producției era de 
asemenea inegal In vreme 
schimbul maistrului Munteanu Ni
colae dăduse peste sarcinile 
plan o cantitate de 85,4 tone oțel, 
schimbul tineretului avea o depă
șire de numai 52,5 tone.

O parte din cauzele care 
făcut ca între schimburi să existe 
in fiecare zi și lună o inconstanță 
în ce privește ritmicitatea produc
ției, se datorește și slabei aprovi
zionări cu materii prime. Din lip
să de fier vechi, de pildă, în luna 
februarie un mare număr de șar
je elaborate de schimbul Munteanu 
au avut o durată de încărcare mai 
mare de două ore. Același lucru 
s a petrecut tot din cauza fierului 
vechi și în schimbul tineretului.

Inconstanța producției dintre 
schimburi se explică însă, mai ales 

ce

de

au

CETĂȚENII PROPUN
nelor competente să aducă în Hune
doara cîteva taximetre,

1. POP

A sosit timpul
dat sfoară că în Hunedoara 
amenaja un bufet expres, ln-

S-a 
se va 
tr-adevăr, la începutul acestui an, 
T.A.P.L.-ul, cu sprijinul comitetu
lui executiv al sfatului popular oră
șenesc, a identificat localul. Dar... de 
la identificare pînă acum a trecut 
mult. Consider că a sosit timpul ca 
bufetul expres să fie deschis, întru- 
cît el este necesar nu numai hune- 

belea, pentru care scurta ar trebui să 
o tragă cei de la serviciul transpor
turi, nicidecum ei.

B. ANAMA

Și asfea-s fapte patriotice

4

— Mă duo să-l iau...
Cîteva minute mai 

tirziu, secretarul orga
nizației U.T.M. Toma 
Petru a urcat sus, pe 
platforma de încărca
re, cu un caiet de în
semnări. Cu gesturi 
largi, l-a deschis. Pe 
prima pagină erau tre
cute următoarele cifre : 
29.01.1959 — data con
stituirii brigăzii de 
muncă patriotică. Iar 
mai jos, scrise cu gri
jă, numele tinerilor. In 
total, nouăsprezece bă
ieți și fete.

Toți lucrau acum în 
schimbul de diminea
ță. Unii, cu fețele îm- 
brobonite de sudoare 
aruncau sprinteni dolo- 
mită î.n gura nesățioa
să a cuptoarelor.

Secretarul organiza-

♦♦ 

prin existența unor lipsuri organi
zatorice interne. In ambele luni 
și chiar la începutul lui martie, s-a 
făcut simțită o coordonare insufi
cientă a procesului de producție. 
Unii șefi de echipă de la elaborare, 
dozatorii și maiștrii din schimbul 
tineretului și cel al lui Munteanu 
Nicolae, nu au luptat cu destulă 
combativitate pentru respectarea în
tocmai a procesului tehnologic. Așa 
se face că în luna februarie s-au 
efectuat numeroase dozări incorecte 
care au dus la pierderi mari de 
oțel; întreținerea cuptoarelor și în 
special a șticurilor, a lăsat mult 
de dorit. Unele șarje s-au turnat 
în mod necorespunzător etc.

In întrecerea pe care oțelarii din 
cele două secții Martin o desfășoa
ră, este necesar ca toate schimbu
rile să realizeze o producție pe cît 
posibil la același nivel. In aceas
tă direcție se impune ca organele 
de conducere ale celor două secții 
O.SM. și serviciul aprovizionării să 
ia măsuri pentru o mai bună ali
mentare a cuptoarelor cu materii 
prime. Maiștrii de la elaborare, do
zatorii și topitorii de la cuptoare 
să acorde o atenție deosebită doză
rii în bune condițiuni a șarjelor, 
precum și întreținerii cuptoarelor. 
De asemenea, între cele trei schim
buri de oțelari este necesar să e- 
xiste în permanență o strînsă co
laborare și ajutor reciproc, iar co
mitetul de întreprindere al combi
natului ar trebui să organizeze 
schimburi de experiență in cadrul 
cărora schimburile fruntașe să îm
părtășească din 
lor și celorlalți

experiența muncii 
oțelari.

A. B.

dorenilor, ci și altor persoane care 
vin să admire mărețele noastre cons
trucții

S. ALDEA 
muncitor

ÎNSEMNĂRI DE LA LAMINORUL 650
1959, industria side- 

va îmbogăți cu încă 
uzină ce își va pune

La 1 Mai 
rurgică se 
o puternică 
în mișcare minunatele-i agregate. 
Constructorii sînt ferm hotărîți să 
închine măreței sărbători o nouă 
victorie pe calea industrializării so
cialiste a țării.

★
In vorbirea curentă, constructorii 

și-au delimitat spațiul de lucru în 
zona I-a — Il-a și a IlI-a. Ele alcă
tuiesc de fapt marele șantier de con
strucții al marelui laminor. In zona

U.T.M. începu să 
detalii în legătură 
activitatea origă-

i 
vreme,

pentru valorificarea 
prafului de cocs. In 
scurt timp, tinerii a- 
cestei formații de mun
că au prestat 130 ore 
muncă de folos patrio
tic.

Succesele lor se re
flectă în 58 tone praf 
de cocs adunat, încăr
cat și expediat fabricii 
de aglomerare, pentru 
a fi folosit în produce
rea aglomeratului. E- 
conomii obținute : 
10.092 lei. La această 
sumă modestă tinerii 
au mai adăugat încă 
1.200 lei, proveniți din 
valorificarea celor 4 
tone de fier vechi, a- 
dunate din jurul fabricii.

Cifrele însă mai ex
primă : entuziasm și 
hărnicie în muncă. în
sușirile de față ti ca-

ției 
dea 
cu 
zii.

— înainte 
curtea fabricii de do- 
lomită era presărată 
cu maidane de praf de 
cocs, care nu putea 
fi folosit în cuptoarele 
noastre. Acesta era 
totuși o rezervă inter
nă de materie primă. 
Cum putea fi pgsă în 
valoare ? Plenara 
C.C. al P.M.R. din no
iembrie anul trecut 
ne-a ajutat să găsim 
întrebuințarea acestui 
praf de cocs...

Intr-adevăr, membrii 
brigăzii de muncă pa
triotică în frunte cu to
varășul Novicov Ion, 
responsabilul, au por
nit acțiunea voluntară

Primul pas s-a făcut 
dar nu e

(Urmare din pag. I-a col. 4-5) 
tenția principală a colectivelor de 
creație ale brigăzilor de agitație 
trebuie să se îndrepte spre desco
perirea lipsurilor și neajunsurilor 
din munca zilnică a secțiilor și sec
toarelor, programele urmînd să îm
brace haina criticii constructive, a 
satirei viguroase și principiale.

Revirimentul care se observă în 
întreaga activitate culturală a combi
natului — în urma analizelor între
prinse de organele de partid regiona
le și orășenești, cît și a măsurilor 
preconizate — privește, deși nu în
tr-o măsură care să justifice numai 
aprecieri optimiste, și brigăzile artis 
tice de agitație. Sînt acum 9 brigăzi 
care activeaz'ă — la O.S.M. 1, 
O.S M. 2, aglomerator, reparații elec
trice, construcții metalice, furnale 
1-4, cantine, G.T.E. 2, și bateria 
de cocs. Alte trei — la laminoare, 
sectorul chimic de la cocserie și sec
ția stații și rețele vor prinde viață 
zilele acestea.

Trebuie spus însă din primele 9, 
doar brigăzile de la G.T.E. 2 șl con
strucții metalice sint prezente la da
torie cu mai multă regularitate și 
eficientă. Gea dintîi — îndrumată 
de tovarășii Moraru Virgil și Vicol 
Gavril — este formată din tineri 
inimoși, printre care Musulbaș Eca- 
terina, Nanu Hrisula, Nicolae Ilie, 
Sîntion Gonstantin, soliști sau reci
tatori. Brigada a luat ființă în luna 
decembrie a anului trecut și în ulti
ma vreme a dat spectacole la Go- 
văjdia — 14 II — și G.F.U. — 25 
11 — iar duminică 1 martie a fost 
programată în capitala regiunii, la 
Deva.

Un număr de 12 tovarăși alcătu
iesc brigada de agitație de la cons
trucții metalice. Patru dintre ei — 
Goșoiu Gheorghe, Ungureanu Ana, 
Diaconescu Nuța și Grăcănete Li- 
zica — sînt ucenici în secție^ elevi 
ai școlii profesionale. Dealtminteri, 
noul program al brigăzii se axează 
tocmai pe problemele vieții de școa
lă, fiindcă în afară de cei patru a- 
mintiți, la construcții metalice lu
crează multi alți tineri din cadrai 
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de-ajuns
grupului școlar profesional. Momen
tele programului vor privi proble
mele de conduită ale elevilor, aspec
te din munca lor de la școală și 
din secție etc. Brigada a prezentat 
în 1958 peste treizeci de programe, 
la stațiile de radioficare, la club, în 
tabăra nr. 1, în școli ș a.m.d., răs- 
punzînd și unor evenimente de sea
mă, ca Ziua ceferiștilor — program 
festiv la G.F.U. — și cîștigînd în de
cembrie trecut premiul întîi pe regi
une pentru cel mai bun text pe bri
gadă, ceea ce ni se pare că este 
demn de subliniat.

Acum cînd străduința siderurgiști- 
lor se îndreaptă spre sporirea con
tinuă a producției de metal, este da
toria brigăzilor artistice de agitație 
să sprijine această acțiune din toa
te puterile, prin specificul muncii lor. 
Un grupaj de melodii cunoscute și 
cîteva anecdote nu constituie încă 
un program de brigadă. Materialul 
care se poate modela luînd forma 
scenetei, a monologului, a cupletu
lui satiric se găsește la fiecare loc 
de muncă, dar nu e folosit cum tre
buie Cu sprijinul comitetelor de sec
ție, colectivele de creație ale brigă
zilor trebuie întărite prin atragerea 
unui activ larg de colaboratori, a 
tuturor celor cu pricepere și tragere 
de inimă. Comiterii! sindical C.S.H. 
trebuie să asigure brigăzilor un mi
nimum de mijloace materiale, fără 
de care programele nu se pot repre
zenta, mai bine decit a tăcut-o pînă 
acum — cazul de la C.I.E. 2 unde 
lipsește acordeonul — și să urmă
rească permanent eficacitatea cri
ticilor formulate în programe, ve
ghind ca acei care le-au iniățișat să 
nu poată fi „trași la răspundere" de 
către unii tovarăși certați cu critica.

In ajunul primei faze a celui 
de al cincilea concurs al formațiilor 
de amatori ale sindicalelor, pregă
tirea de noi programe trebuie inten
sificată. Va fi mîndria siderurgiști- 
lor dacă una sau mai multe din 
brigăzile de agitație din C.S.H. 
vor fi premiate pentru valoarea con
ținutului programului și forma pre
zentării.

cuvinte pur tehnice și care par a fi 
reci, își capătă conturul definitiv 
avînd la bază izvorul de creație en
tuziastă a omului. In orice oră din 
zi sau noapte, activitatea nu încetea
ză. Arcadie Balint cu brigada pe 
care o conduce s-a angajat să ter
mine cu trei zile mai de vreme lu
crările de Ia caja degroșesoare. An
gajamentul a fost deja întrecut. Și 
acest exemplu nu e singur.

— Tovarășe Covaliov — (Cova- 
liov Cornel este secretarul organi
zației de partid a grupului II mon
ta j-instalații) ce brigăzi fruntașe mai 
aveți pe șantier ?

— Sînt multe. De cînd am lan
sat chemarea la întrecere pentru 
grăbirea ritmului de construcție a 
laminorului, constructorii s-au avîn- 
tat cu și mai mult elan în muncă. 
Cu siguranță că 15 martie, termenul 
pentru executarea unor lucrări cum 
ar fi: închiderea grupurilor de role 
din fața și spatele cajei, precum și 
manipulatorul la care lucrează bri
găzile conduse de tovarășii Erdey 
Vasile și Gros Gavrilă, va fi respec
tat.

★
Brigada lui Gor Ștefan lucrează 

în zona a IlI-a. întrecerea de se 
desfășoară aici are același scop — 
blumingul trebuie să intre la 1 Mai 
în rodaj. Fără terminarea lucrărilor 
din această zonă, rodajul nu poate 
începe. Or, oamenii din această bri
gadă sînt optimiști. Au lucrat în ul
tima vreme cu atîta ambiție și hotă- 
rîre încît și-au îndeplinit cu 10 zile 
mai devreme graficul de centrarea 
grupurilor de role din spatele caje- 
lor finisoare. Acum brigada a ata
cat un nou front de lucru la mașina 
de îndreptat cu role, unde un nou 
succes îi va ere* * uit bun prestigiu.

I-a lucrările sînt avansate. Monta
jul agregatelor pentru alimentarea 
cuptorelor cu propulsie pînă la caja 
degroșesoare a fost terminat. Echi
pele de instalatori pun la punct sis
temul de ungere ca în jurul datei 
de 15 martie să poată începe roda
jul la rece. „

★
In zona a Il-a se dă cea mai aprigă 

bătălie. Aci, se află caja degroșesoa
re cu toate agregatele de deservire. 
Gaja propriu-zisă a fost montată.

Acum se lucrează la în
chiderea cajei de an
grenaj și la montarea 

barelor de cuplare.
Această înșiruire de

racterizează deopotrivă 
pe tinerii Călin Andrei, 
Călin Alexandru, Dan 
I. Aurel, Nedelcu SRco- 
lae, Hărăț Elisabeta... 
în sfîrșit pe toți ute- 
miștii din brigadă.

Pe ei nu-i mulțumesc 
succesele dobindite. 
De aceea, s-au decis 
să expedieze în conti
nuare ultimele canti
tăți de praf de cocs 
și să amenajeze un 
colț roșu in incrnta 
fabricii.

..Faptele tinerilor 
din această unitate de 
producție a combinatu
lui, sînt cu adevărat 
patriotice.

V. DRAGOMlR 

0, H.IBSSU



Invățămîntul de partid — 
in atenția organizațiilor de bază

.note:
/Năravuri

La unul din cercurile
Organizația de bază din cadrul 

serviciului tehnic C.S.H. cuprinde 
un mare număr de ingineri, tehni
cieni și funcționari. Preocupat în
deaproape de educarea marxist-le- 
ninistă a acestora, biroul organiza
ției de bază a încadrat pe comuniști 
în trei forme ale învățămîntului de 
partid și anume : cercul de studie
re a bazelor marxism-leninismului, 
un cerc de economie concretă și un 
cerc de Istorie P.M.R. anul II. La 
cercul de economie concretă, propa
gandist este tovarășul inginer Cior- 
tea losif.

încă de la începutul anului, el 
și-a întocmit tematica lecțiilor în 
concordanță cu necesitatea îmbogă-

Cînd sprijinii biroului orgcnizGfiei de bază 
este eficace

La secția construcții metalice din 
C.S.H. funcționează două forme ale 
învățămîntului de partid. Istoria 
P.M.R. anul I! și Istoria P.C.U.S. 
anul I. In ambele forme de învăță- 
mînt sînt cuprinși toți membrii și 
candidați! de partid, precum și to
varășii care fac parte din activul 
jtra de partid. Biroul organizației 
V bază analizează periodic partici
parea cursanților la aceste forme 
de mvățămînt. In urma acestor ana
lize a reieșit că unii membri de par

Unul dintre mecanicii principali care se ocupă îndeaproape de cali
ficarea tinerilor utemiști este și Opre an Viorel, de la secția cazane a 
centralei electrice nr. 2 din combi nat. Printre tinerii calificați de el 
la locul de muncă, se numără și Faul Petru, Coadă Viorel și alții.

In foto: Oprean Viorel urmărind buna funcționare a cazane lor.

In Hunedoara, transportul tn comun
POATE FI ÎMBUNĂTĂȚIT

..Pe această temă ne-au sosit ia 
redacție, în ultimul timp, numeroa
se scrisori ale oamenilor muncii 
din Hunedoara Majoritatea sezisă- 
rilor și propunerilor cuprinse tn 
scrisori se referă îndeosebi la două 
aspecte : circulația defectuoasă a 
autobuselor I.G.O.H. și comporta
rea neconștiincioasă a unor salari- 
ați ce deservesc aceste autobuse.

Vorbind despre primul aspect, 
trebuie arătat încă de ia început 
că lipsa unui garaj pentru autobuse 
(autobusele sînt „garate" sub ce
rul liber, pe strada Gheorghe Bari- 
țiu), inexistența unui/ atelier de 
reparații, dotat cu sculele, cu ma
șinile și accesoriile necesare, cons
tituie o greutate de prim ordin, că
reia I.G.O. cu greu îi face față. Ast
fel, nerespectarea normelor tehnice 
de întreținere a mașinilor, comple
tată de lipsa de răspundere în ex
ploatarea acestora duce la defecți
uni dese, care în ultima instanță 
pun în dezacord circulația autobu
selor cu graficul stabilit în prea
labil. Aici, Comitetul executiv al 
sfatului popular orășenesc trebuie 
si-și spun! cuvînțul. El trebuie să

de economie concretă
țirii cunoștințelor cursanților CU 
problemele de bază ale combinatului. 
Așa de pildă, printre cele 8 lecții 
ținute pînă în prezent, se numără 
„Prețul de cost și căile de reduce
re a lui", „Ge este productivitatea 
muncii" etc.

Important este faptul că după ce 
tema lecției a fost pusă în discuție, 
cudsartții leagă în discuțiile lor, 
problemele teoretice cu aspecte con
crete din cadrul secțiilor combina
tului.

Printre cursanții care au o mai 
mare preocupare în această direcție, 
se numără tovarășii Munteanu 6a- 
rol, Gațighera Ecaterina, Buda Vic
tor, Trifu Gheorghe și alti tovarăși.

tid ca tovarășii Lăcătuș Liviu, 
Vrîncuț Petru, Stratina Ținea și 
alți tovarăși, nu frecventează cursu
rile lucru pentru care au fost 
puși în discuția adunării generale. 
Această metodă a dat rezultate bu
ne. In prezent frecvența la învăță- 
mînt s-a îmbunătățit simțitor.

La ambele cercuri lecțiile sînt la 
zi, iar propagandiștii Luci Martin 
și Savu lean se ocupă îndeaproape 
de calitatea lecțiilor și a discuțiilor 
ce se poartă.

ÎN LIBRĂRII

Pe urmele
materialelor publicate

In urma articolului „Dezvoltarea 
întrecerii socialiste pretinde o te
meinică bază materiala", apărut in 
numărul o'.i-l al ziarului „Uzina 
noasira", conducerea serviciului a- 
provizionări din combinat ne-a a- 
dus ia cunoștință ca lipsurile in 
legătură cu aprovizionarea defectu
oasa ca și a materialelor de proas
ta calitate au fost juste.

L>e asemenea, în răspuns se arată: 
„Neajunsurile semnalate au fost 
discutate pe larg într-o consfătui
re de producție ținută recent, în ur
ma cărora au lost luate măsuri 
practice de îmbunătățire a bazei 
materiale menite să ducă la tradu
cerea în fapt a angajamentelor luate 
de siderurgiști pentru depășirea 
planului anual de producție, de că
tre toate secțiile și sectoarele de 
bază ale întreprinderii".

iot din combinat ne-a mai sosit 
un răspuns referitor la articolul 
„Activitatea oțelăriei vechi poate să 
fie îmbunătățită”, publicat în nr. 
701. Conducerea secției O.S.M. I 
ne-a comunicat următoarele: „Ca 
urmare a criticii făcută de ziar am 
luat măsuri imediate pentru apro
vizionarea ritmică a cuptoarelor Mar- 
tin cu fontă lichidă, fier vechi, dolo- 
mită calcinată și brută, var și mag- 
nezită. Iar pentru prevenirea pier
derilor de oțel s-au luat măsuri 
tehnice de evitare a erupțiilor, 
printr-o dozare corespunzătoare a 
șarjelor și închiderii perfecte a do
purilor la oalele de turnare.

UN GRUP DE SPORTIVI. Da, 
I aveți dreptate. Comisia de arbitri 
I de fotbal, de pe lingă comitetul

se efectuează, pentru că multi con
ducători auto (ca Popescu Titus, 
Vereș Ioan, Ureche foan și alții), 
manifestă o totală lipsă de grijă 
față de mașinile încredințate și 
nu-și respectă îndatoririle de servi
ciu, petreeîndu-și timpul mai mult 
la atelierul de reparații sau la ca
pul de linie după preferință. Pornind 
de Ia graficul ireal de circulație a 
autobuselor, ajungem apoi la ine
xistența unui punct central de 
dirijare a autobuselor (In alte ora
șe situat deobicei ia cap de linie). 
Toate acestea îi situează pe con
ducătorii autobuselor în afara unui 
control eficace în ce privește res
pectarea numărului de curse, res
pectarea orarului și le crează posi
bilitatea de a sustrage carburanți, 
întrucît fișele de parcurs și le în
tocmesc singuri, de comun acord 
cu... taxatoarele. Cum nici controlo
rii de pe trasee nu-și fac datoria 
(tovarășul Gornea ion, se urcă în 
autobuse doar pentru.., plimbare, 
fără a-1 interesa cauza întîrzierii 
autobusului, felul în care taxatoa
rele distribuie biletele), situația 
transportului în cemun din erațui

Vînzătoarele de la chioșcul de di
fuzare a presei nr. 139 din strada 
Lenin au un obicei: favoritismul. 
Anumite publicații cu o largă popu
laritate, printre care Magazin și 
Programul de Radio sînt date pe 
„sprinceană”. Acest nărav este bună...

D-ale telefoanelor
Mare lucru este și telefonul 1 Dacă 

ai telefon poți sta liniștit acasă și 
să spui la birou că te alti undeva 
pe... teren. Dar frumusețea mare 
este atunci cind noaptea, după ce 
ți-ai dat sufletul în brațele bunului 
morfeu, ești trezit brusc din dulceața 
somnului. Ridici receptorul și un 
glas speriat întreabă :

— Alo, acolo spitalul ?
Cu ochii închiși îi explici că 

este o confuzie și din nou adormi. 
Deodată sari speriat, visînd că su
nă telefonul. Mirat peste măsură 
constați că visul s-a adeverit. Ridici 
receptorul și un glas amabil întreabă:

— Alo, pompele Cerna ?
Pe un ton politicos — adică atît 

cît poate fi politicos unul sculat în 
miezul nopții — îi arăți că este o 
regretabilă greșeală.

Toate aceste greșeli pornesc de la 
cartea de telefon. Deși centrala auto
mată din orașul nostru s a montat 
de aproape 4 ani, cărțile cu nume
rele abonaților telefonici din oraș, 
n-au apărut nici pînă acum. Abona
ților li s-au dat cîteva file cu nume
rele de telefon, dar care nici pe de
parte nu cuprind marele număr de 
abonați. Atunci, cînd să zicem Io- 
nescu îl caută pe Popescu, deși nu-i 
cunoaște numărul real, ci numai 
așa din amintiri, neavînd unde să-l 
controleze, formează un număr la

!n loc de „fPoșta redacțieU
AI. EMANOIL REȘIȚA. Propu

nerea dumitale trebuie studiată cu 
atenție. Intr-adevăr să nu primești 
nici un ziar pe luna ianuarie și 
doar cîteva din luna decembrie 
(itkdi) este un „record" pentru care 
tovarășii de la oficiul P i .T.R. me
rită „felicitări'-.

Ne mai scrii că celelalte ziare la 
care ești abonat deși apar in Bucu
rești, le primești regulat.

Nu trebuie să te mire acest lucru, 
pentru că ziarele despre, care ne 
vorbești nu sînt expediate de oficiul 
P.r.T.R. Hunedoara.

E o diferență... 

nostru nu poate fi alta în acest 
caz decît cea actuală.

In felul acesta autobusele 50572 
și 30527 de pe traseul blumingulur, 
5.,359 (Piață — O.M. — Gară) și 
altele pot staționa la cap de linie 
îthre 35 60 minute în timp ce sute 
de călători așteaptă zadarnic de-a 
lungul traseelor; în felul acesta 
taxatoarea Neagoie Elena își per
mite să „uite" a da restul sau 
să elibereze bilet pentru care a în
casat banii, după cum a „uitat" 
să predea la administrație stiloul 
găsit în autobus de o călătoare și 
încredințat ei în ziua de 26 februa
rie 1959 în autobusul 50359 (Piață 
— Spitalul de contagioși — Resta- 
uranul Corvinul). In sfirșit, în fe
lul acesta taxatoarea Tehei Elena 
poate sfida nestingberită interese
le călătoriloit, modificînd traseul 
autobusului pe care lucrează, după 
bunul plac, își poate manifesta 
„aptitudinile" certărețe, lipsite de 
respect față de călători, față de 
tovarășii săi de muncă.

De altfel trebuie spus că contro
lul îndeplinirii de către salariați, a 
îndatoririlor ce le revin, lipsește 
și din partea organelor de conduce
re ale întreprinderii. Gum poate fi 
explicat altfel faptul că mecanicul 

(Continuare în pag, IV-a gol, 4-5)

practicat de amîndouă vînzătoarele. 
Lucru destul de explicabil pentru că 
sînt... gemene. S-ar crede că în a- 
cest caz sînt necesare două măsuri, 
pentru curmarea acestui nărav,

E suficientă una singură. Dar 

întîmplare și ce se întîmplă s-a vă
zut.

Se înțelege că dacă ar fi cartea de 
telefon, serviciul de informații n-ar 
fi atît de ocupat și nu s-ar face nici 
greșeli de numere. Dar dacă nu 
este carte...

La mai multe sezisări ale abona
ților, tovarășii din conducerea ofi
ciului P.T.T.R. Hunedoara au răs
puns... tăcînd — de unde și prover
bul că și tăcerea este un răspuns. 
Numai că de data aceasta ar fi bine 
ca tovarășii din conducerea oficiu
lui să răspundă totuși.

Și pe cît posibil răspunsul să fie... 
sonor 1

P. S. Poate vă faceți timp tova
rășe diriginte să răspundeți și la 
criticile aduse in mai multe ziare 
din anul trecut în legătură cu in
troducerea unor telefoane publice în 
cîteva puncte ale orașului. De fapt 
cititorii noștri așteaptă telefoane 
publice și cărțile cu numerele abo
naților, dar credem că se vor mulțu
mi și cu un singur răspuns. Mai 
ales dacă va fi și... autocritic. Căci 
în fend autocritica dumneavoastră 
trebuie să fie foarte simplă : In
stalarea în cel mai scurt timp a 4-5 
posturi telefonice publice și grăbi
rea editării cărții de telefon.

Spor la autocritică...
MARIN NEACȘU

U.C.F.S. orășenesc Hunedoara n-a 
răspuns la critica adusă in ziarul 
nostru din 25 februarie. Deși terme
nul pentru a răspunde ia o notă cri
tică este de IC zile, probabil tova
rășii vor să stabilească un nou re
cord, răspunzind după citeva sup
tă mini /

I. G. — COC SERIE. Ne pare șl 
nouă rău că ți-ai pătat bunătate de 
haină. Singurul sfat pe care ți-l pu
tem da este să te duci cu ea la o 
curățătorie chimică. Rărnine insă ca 
dumneata să alegi unde vrei s-o 
duci: la... Deva, sau Orăștie. La 
noi în oraș — ai să rlzi — nu a- 
vem spălătorie chimică. Utilajul 
necesar — așa cum ne informează 
cooperativa „Drum nou" — este, 
dar neavînd un local corespunzător 

’ unde să fie montat, stă nefolosit. 
Adică nu chiar nefolosit. Folosește 
drept hrană,., ruginei.

UN GRUP DE ELEVE - ȘCOA
LA MEDIE O.M. Nu, pină acum 
nu s-a modificat sistemul de notare. 
Singurele criterii de la care se 
pleacă atunci cind se dau note a 
rămas cunoașterea materiei și buna 
comportare a elevilor. Nu, pentru 
coafura ,,infidelă" și „tifos" ca și 
pentru îmbrăcămintea mai cu șic, 
nu se dau încă note.

Adică este totuși o notă proastă 
pentru unele eleve...

GIGEL GRIPATUL — FURNA
LE. Ne spui că In luna trecută ați 
fost pontat, pe nedrept, absent. Ar
gumentul dumitale — că ai băut 
„cîteva" sute de grame de spumă 
de drojdie pentru a nu te trudi gri
pa la pat, nu este plauzibil, pentru 
că pînă la urmă tot ai lipsit din 
serviciu trei zile.

Nu-i puteți da în judecată pe 
medicii care au refuzat să Vă elibe
reze certificat medical pentru cele 
trei zile absentate, cînd spuneați 
că ați fost gripat. Motivul indicat 
de ei, cum că ați folosit prea mult 
, anii-gripal" (spumă de drojdie) 
este foarte serios. Dumneata nu cu
noști proverbul „Ce-i prea mult 
strică ?"

p. conf. MIRCEA NEAGU

se îngrijească încă de pe a- 
cum, din primăvară, de această 
problemă, astfel încit cel lîrziu în 
toamnă, întreprinderii de gospodări
re orășenească să-i fie asigurate 
condițiile de bază pentru desfășu
rarea activității în domeniul trans
portului în comun

Mergind mai departe însă, vom 
vedea că în afara acestei greutăți 
inițiale, in sistemul transportu
lui în comun, acționează o serie de 
cauze subiective, al căror efect ne
gativ este cu mult mai puternic. 
Ele derivă din sistemul prost de 
organizare a circulației autobuselor, 
din superficialitatea controlului a- 
supra activității de producție a sala- 
riaților, din inexistența unei munci 
politice și educative de masă în în
treprindere. Dar să le luăm pe rînd. 
Actualul mod de organizare a cir
culației autobuselor pe cît de defi
citar este pentru întreprindere, pe 
atît de nemulțumitor și enervant e 
pentru publicul călător. Aceasta pen
tru că există o planificare sub po
sibilități a numărului de curse efec
tuate de unele autobuse, pentru că 
nici acest număr redus de curse mț



Un nou „creier electronic"
De curînd la Laboratorul de Ana

logie al Institutului de Probleme 
Tehnice Fundamentale al Academiei 
Polone de Științe a fost pusă în fun
cțiune o nouă mașină electronică de 
calcul construită din subagregate de 
construcție poloneză. Noul creier 
electronic" care poartă numele de 
„Analizator analog de armonie 
(prescurtat in limba polonă A.A.H.) 
a fost proiectat de către inginerul 
Jacek Karpinsk. Mașina electronică 
A.A.H. are înfățișarea unui dulap 
de mărime mijlocie, a cărei suprafa
ță este împărțită în diferite segmen
te denumite în limbaj tehnic panele. 
Fiecare panel, care constituie un fel 
de celulă elementară a creierului elec-
tronic, este format din cîteva tuburi 
electronice. In total mașina electro
nică de calcul A.A.H. este dotată 
cu circa 300 tuburi electronice.

Partea de mijloc a „dulapului" 
constituie un fel de tablou de distri
buție. Aici se pot vedea două ecra
ne rotunde, cîteva indicatoare, cîteva 
butoane și niște cerculețe luminoase 
colorate. In decurs de 10-12 secunde 
noua mașină este capabilă să efec
tueze operațiuni pentru care un ca! 
culator bun ar avea nevoie de 10-20 
ore, iar în unele cazuri chiar de cî
teva săptămîni.

Cum funcționează noua mașină 
electronică de calcul ?

In interiorul unei cutii legate de î 
aparat se află un tambur în rotire 
și pe care se află o diagramă tăiată

In
ral al construcției de 
ecluze de navigație la 
șan'ierul hidroelectro- 
centralei Stalingrad.

foto : Aspect gene-

într-o bandă de hîrtie. Tot în aceas
tă cutie se află „ochiul electronic", 
adică un dispozitiv fotoelectric de 
citire. Tamburul se rotește cu o vi
teză de 20 turații pe secundă. După 
fiecare turație a tamburului „ochiul" 
citește conținutul diagramei și îl 
transmite mașinii sub forma unor 
impulsuri electrice corespunzătoare. 
Sarcina mașinii este să definească 
conținutul diferiților componenți ar
monici din funcția cercetată. Pentru 
a obține o astfel de informație este 
de ajuns să apeși pe un anumit bu
ton. Rezultatul este apoi citit pe 
indicatoarele aparatelor de măsurat.

Deși în Polonia au mai fost cons
truite cîteva mașini electronice de 
calcul, nu au existat pînă în prezent 
mașini de genul A.A.H. Ea a fost 
construită la cererea Institutului de 
Hidrologie și- Meteorologie Cu aju
torul acestei mașini meteorologii po
lonezi vor putea face pronosticuri 
pe intervale de o săptămînă și poa
te chiar mai lungi. Acest lucru nu 
înseamnă, firește, că noua mașină 
electronică de calcul poate fi între
buințată numai la rezolvarea prob
lemelor de meteorologie. Dimpotrivă, 
ea poate fi folosită în orice alt do
meniu al științei și tehnicii.

Muncitorii și agricultorii R. 
bulgaria lucrează cu însuflețire pen
tru realizarea mărețului program al 
Partidului Cdh'iunist Bulgar și al 
guvernului R. P. Bulgaria expus în 
tezele primului secretar al C.C, al 
Partidului Comunist Bulgar, Todor 
livkoo. Ei sini hotăriți să îndepli
nească înainte de termen sarcinile 
prevăzute în planul cincinal al țării 
lor

In folo : Uzina „Stalin" de produ
se chimice din Dimitrov grad. Secția 
de acid azotic e aproape terminată, 
î ara va primi in cincinal un milion 
tone de îngrășăminte azotoase

In anul 1958, colectivul de mim că al sectorului de montaj general 
al uzinelor de tractoare „Ernst Thal rrtann" din Orașul Stalin, a adus 
economii în valoare de 1,800,000 lei- Acum cînd sarcina de plan pe acest 
an este sporită, fabrica va da agricul furii cu 20e/a. mai multe tractoare ca 
în anul 1958; atenția colectivului de muncă al secției montaj este în
dreptată pentru reducerea timpului la operațiile principale din procesul 
tehnologic de montaj.

In foto '. Tractoare „U.T-O-S.-26" în curtea uzinei.

A

In Hunedoara, transportul în comui 
poate fi îmbunătățit

(Urmare 'din pag. TTI-a col. 1-4} 
principal de la atelier Florea Ioan a 
putut reține noaptea un autobus, cu 
care a plecat în „hoinăreală" pînă 
dimineața în zori, fără ca cineva 
din conducere să fi intervenit la 
timp ?

Vinovate de lipsurile existente în 
sistemul transportului în comun disi 
orașul nostru se fac deopotrivă și 
organizația de partid (secretar 
Berghian Teodor) și comitetul sin
dical din I.G.O. (președinte Gher- 
ghei loan). Aceste organe nu desfă
șoară nici un fel de activitate poli- 
tico-educativă în rîndul muncitori
lor de aci, nu iau atitudine comba
tivă față de elementele descompuse 
moralicește care pun piedici activi
tății întreprinderii, nu întreprind 
nimic în direcția mobilizării munci
torilor la realizarea sarcinilor ce le. 
revin r.e linie de producție.

Față de situația existentă condu
cerea I G O trebuie să înțeleagă că 
perioada „rodajului" în ce privește 
transportul în comun în orașul nos
tru, a trecut de acum. Calculele do
vedesc că în condițiile exlstenue iun 

Piața Libertății, autobusele pot ple 
ca pe trasee din 10 în 10 minuh 
Aceasta cere : întocmirea unui » 
fie real de circulație a autobusele 
numirea unui dispecer la cap de li 
nie (nu în birou) care să dirijez 
mașinile conform graficului și s 
certifice prin propria-i semnătur 
fiecare tură efectuată de autobuse 
obligarea controlorilor pe trasee s 
execute un control permanent, rigt 
ros asupra șoferilor și taxatoarele 
de pe autobuse. In același timp cor 
ducerea întreprinderii să ia măsui 
severe împotriva acelor element 
care neînțelegînd rostul lor în ci 
drul unei întreprinderi socialist 
calcă regulile disciplinei în munci

Acordînd toată atenția recomar 
dărilor făcute — care, în bună pai 
te r.înt venite din rîndul masele 
ie călători — conducerea I.G.O. i 
organizațiile de partid, de sindici 
și de U.T.M. din întreprindere p< 
îmbunătăți radical transportul pi 
blic în orașul nostru, asigurînd M 
fel și rentabilitatea efivenită a™ 
huselor.
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NOUTĂȚI CULTURALE
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Seminarul international al pedagogilor 
progresiști

vor întreprinde în viitor călătorii în 
străinătate pentru a face cunoștință 
cu realizările pedagogiei progresiste 
din alte țări.

O carte în dimensiuni ele un centimetru
Microgravorul Eduard Kazarian 

a confecționat pentru muzeul memo
rial din Erevan.o carte deschisă din 
metal avînd dimensiunile mai mici 
de un centimetru, pe ale cărei pa
gini a gravat textul integral al po- 
vestei „Cîinele și pisica” de Ovanes 
Tumanian și ilustrațiile la text.

Talentatul meșter armean a scris 
la timpul său pe un fir de păr un 
mesaj adresat unui grup de ingineri 
din R. D. Germană. El a scris ur
mătoarele cuvinte: „Salut frățesc 
poporului german din partea poporu
lui armean 1“

Recent, microgravorul a terminat 
noua sa lucrare „Sputnicul sovietic”.

Primul mare 
dicționar polono-ungar

In cadrul convenției culturale din
tre R. P. Ungară și R. P. Polonă, 
academiile de știință ale celor două 
țări prietene au terminat elaborarea 
primului mare dicționar polono-un
gar. Dicționarul, care numără apro
ximativ 1.000 de pagini, cuprinde 
200,000 de titluri.

Pe o săgeată ușor îndoită din onix 
aurit de Armenia, îndreptată în sus, 
este fixat un glob cu un diametru de 
4 cm. Pe suprafața lui, un mozaic 
executat din 5000 de pietre prețioase 
înfățișază toate continentele și o- 
ceanele. Deasupra globului este 
montat satelitul artificial sovietic în 
care este montat un instrument op
tic.

In ocularul instrumentului, pe o 
placă din dinte de mamut în dimen
siune de 3 mm., se poate, citi in
scripția : „Salut fierbinte celui de-al 
XXI-lea Congres al P.G.U.S. din 
partea poporului armean recunos
cător."

Sîmbătă 7 martie la redacția zia
rului nostru a avut loc ședința de 
constituire a comisiei de organizare 
a Cupei sportive a ziarului „Uzina 
noastră".

La ședință au participat respon
sabili ai colectivelor sportive, antre
nori, arbitri și activiști sportivi. La

Start în competițiile sportive organizate 
de ziarul „Uzina noastră44

Duminică 15 martie vor începe pri
mele întreceri sportive dotate cu tra
diționala Cupă a ziarului „Uzina 
noastră". Numărul mare de înscrieri 
la această ediție dovedește că ediți
ile precedente ale întrecerilor din ca
drul Cupei ziarului „LIzina noastră” 
s-au bucurat de un deosebit succes.

Ca și întrecerile din anii trccuți 
Cupa ziarului „Uzina noastră" își 
propune să atragă în această compe
tiție pe toți sportivii din orașul nos
tru pentru a da un imbold și mai 
puternic mișcării sportive de masă.

Comisia tehnică de organizare a 
acestei competiții a decis ca la tenis 
de masă (băieți și fete) volei (băieți 
și fete) și șah, punctajul să se facă 
după sistemul clasament, iar la fot
bal sistem eliminatoriu.

„Uzina noastră”
cererea colectivelor sportive, ani 
acesta numărul disciplinelor spo: 
tive dotate cu Cupa „Uzina noastri 
a crescut astfel că sportivii se v< 
întrece la șah, tenis de masă, (băie 
si fete) volei (băieți și fete) și fo 
bal.

S-a hotărît ca primele întrece 
să înceapă duminică 15 martie.

Tată acum primele programări 
tenis de masă. Corvinul I — Șanl 
erul II. Șantierul III — Siderurgist 
Corvinul I — Șantierul IV. Șanti 
ml II — Șantierul I. Siderurgistul ■ 
Șantierul IV. Șantierul III — Șanti 
rul I. — la băieți și Corvinul — S 
nătatea — la fete. întrecerile v 
începe în sala de sport „Corvinu 
la ora 9 dimineața (se vor dispu 
două seturi din trei).

In aceeași zi, la ora 9 în sala cl 
bului „Alexandru Sahia” vor înce 
întrecerile și șahiștii. In prima eta, 
a fost programate următoarele ecl 
pe : C.S.A. — Constructorul. Come 
țul — Moneda. C.S.A. — Monec 
Comerțul — Constructorul. Echipe 
vor fi formate din 4 băieți plus 
fată.
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In acest an va avea loc la Var
șovia seminarul internațional al pe
dagogilor progresiști, al cărui obiect 
îl constituie problemele educației 
laice. La seminar vor participa peste 
25 oameni de știința și activiști cul
turali, din țările de democrație popu
lară, precum și din alte țari. De a- 
semenea, la seminar vor mai lua 
parte zeci de cadre didactice și nu
meroși. directori și conducători de 
școli din Polonia.

După ce vor participa la sesiunea 
științifică care va avea loc la Var
șovia, delegații. străini vor vizita 
unele orașe voivodale spre a se în- 
tîlni cu activiști de pe tărîmul în- 
vățămîntului.

Primul seminar de acest gen din 
lume are drept scop schimbul de 
experiență între activiștii și pedago
gii mișcării pentru învățămîntul laic 
ți inițierea unor contacte interna
ționale permanente. Numeroase că- 
d.e didacike și pedagogice poloneze


