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Hunedoara — Reșița
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Oțel 106,80 21.080, 5,05 -11,47 Oțel 118,8 18.259 5,83 4-12,54

Fontă 103,93 10.138 i 0,812 -17,41 Fontă 107,8 4.964 6,804 —16,67

Lam. 104,49 11.936 36,3 i — 0,88 Lam. 102,0 3.631 — —

Cocs 11^,90 32.395 0,964 - 4,54 Cocs 100,6 364 0,854 -1-25,37

In luptă pentru locul de frunte
In fiecare dimineață pe 

graficul de producție din 
fața cuptoarelor oțelăriei e- 
lectrice apar cifre noi. Și de 
fiecare dată topitorii le urmă
resc cu grijă, le verifică une
ori, asta pentru mai multă 
siguranță. Apoi, se avîntă în 
lupta cu focul cuptoarelor, se 
întrec care să lucreze mai bi-

Și-au îndeplinit 
planul semestrial

Antrenat în întrecere so
cialista, colectivul de muncă 
al sectorului turnătorie de 
tuburi din Combinatul sirie
rurgic Hunedoara a obținut 
în această lună un important 
succes . De pildă, numai în 
5 luni și 8 zile, planul sernes- 
trulil'i I a fost îndeplinit, dîn- 
du-se peste 150 tone tuburi 
în contul angajamentului. E- 
conomiile realizate numai 
pînă la 1 iunie se ridică la 
suina de peste 165.000 lei. 
O contribuție importantă au 
avut-o echipele conduse de 
Pavel Ștefan, Molnar Ladis-

ne, să producă mai mult. Lu
na aceasta, pînă in dimineața 
ziiei de 19, locul de frunte in 
întrecere nu a fost „cedat" de 
oțelarii conduși de Haiduc 
Florian de la cuptorul 1. Nu 
pentru că n-ar fi avut cine 
să-i întreacă, ci pentru că e- 
chipa lui a muncit cu cel mai 
mare randament — în 18 
zile, 108 tone oțel special 
peste plan.

Gu o diferență doar de o 
jumătate de șarjă în urmă 
se află oțelarii din echipa lui

Cît mai multă fontă peste plan
Harnicii furnaliști ai secți

ei a doua furnale, luptă neo
bosiți pentru a da cît mai 
multă fontă și de bună cali
tate. De pildă de la 1 pînă la 
17 iunie a.c. colectivul de 
muncitori ce deservește fur
nalele 5 și 6 a dat peste 
plan 1.766 tone fontă. In a- 

ceastă perioadă prețul de 

Cocnaris llîrstos. Dar ei și-au 
pus în gînd ca pînă la sîîr- 
șitul lunii să-i întreacă pe 
cei conduși de Haiduc, să cîs- 
tige ei locul de frunte. E un 
fapt posibil. Oțelarii sînt oa
meni ambițioși și nu se Iasă 
ușor întrecuți, cînd e vorba 
de plan, cînd e vorba de în
trecerea cu reșițenii. Faptele, 
le confirmă cel mai bine gîn- 
durile, priceperea și forța lor. 
In numai cele 18 zile ale lu
nii iunie, topitorii cuptoarelor 
electrice au produs în afara 
sarcinilor de plan 495 tone 
oțel special.

cost s-a redus cu 62,79 Ici 
pe fiecare tonă, iar indicele 
de utilizare a agregatelor a 
crescut cu 5,80. Brigăzile cu 
cele mai bune realizări sînt, 
cea condusă de Comșa Alex
andru, care a dat 477 tone 
fonta, Jurca Simion 271 tone 
fontă, iar brigada tovarășului 
Olaru Alexandru 232 tone 
fontă peste plan.

Clntece și don suri inspirote 
din vîoîo nouă

Orașul nostru a avut cins
tea să găzduiască faza regio
nală a celui de-al V-lea con
curs al formațiilor artistice 
de amatori. Spectatorii din o- 
rașul nostru îndrăgostiți de 
dansul popular, de cîntecul 
nou, care timp de două zile 
au umplut pînă la retoz ma
rea sală a Teatrului nou, au 
plecat pe deplin satisfăcuți, 
deși Hunedoara nu era repre
zentată la acest concurs de- 
cît de trei formații artistice.

Trebuie remarcat de la 
bun început faptul că majori
tatea formațiilor au prezentat 
în cadrul concursului cîntece 

i dansuri inspirate din viața 
nouă a patriei noastre, din 
munca for de fiecare zi. E- 
xeniple in această direcție 
sînt multe: corul siderurgiș- 
tilor (cîntec închinat harnici
lor furnaliști, oțelari) corul 
constructorilor (cîntecul „Iu

Cin Ccrnetuî corespondențulul^olunîar

TREI T R R Ț I
Poate mai sînt trei frați și 

in alte secții ale combinatului 
dar eu mă voi opri un mo
ment Ungă cei trei, frații Pop 
de l.i secția laminoare. Nu se 
deosebesc de ceilalți muncitori 
din secție. Intre ei mă simt 
ca intre niște vechi prieteni.

Citid l-am cunoscut pe fo
chistul Pop Leonuț, fără ca ~ 
cineva să-mi spună ceva in 
legătură cu el m-am gindit 
că omul acesta face fără în
doiala tot ceea ce ii stă in 
putință pentru ca procesul de 
producție să se poată desfă
șura in bune coridițiuni. Știu 
și eu de unde această impre
sie ? Poate pentru că-l ve
deam tinăr, voinic, hotărit in 
mișcări.

Câteva zile mai tirziu, tre- 
cind pe lingă panoul de o- 
noare, printre fotografiile altor 
fruntași, am putut observa cu 
ușurință un chip cunoscut 
care îmi zîmbea. Era fochis
tul Pop Leonuț.

Cind l-am 'întrebat pe șeful 
secției — tovarășul inginer 
Pascu — ce părere arc des
pre tovarășul Pop, mi-a răs
puns : „E un muncitor destoi

nic. Atit el cit și ceilalți doi 

bitul meu stăpîn e pe furnal") 
echipa de dansuri a T.R.C.L.H, 
din Deva (dansul cu tema: 
.Darul constructorilor"). Și 
lista ar mai putea li continua
tă.

Cele două coruri ale sicie- 
rurgiștilor și constructorilor 
au fost de departe cele mai 
bune, fapt care a făcut ca 
iupta pentru primul toc și 
deci dreptul de a participa 
la finală, să se dea direct 
între ele. At’t coriștii, orches- 
tranții, cît și cei doi dirijori 
Mircea Gorges și Boris Co- 
basnian, merită felicitări pen
tru felul strălucit în care au 
prezentat la concurs nivelul 
înalt al muncii culturale din 
orașul nostru în anii puterii 
populare.

interpretare, mult simț mu
zical, repertoriu bine ales, ți
nuta artistică — iată calități 
prin care s-au impus cele 
două coruri hunedorene. .lu- 

frați ai săi, sînt tineri cu ca
re secția noastră se minereș
te. Acum sîntem in întrecere 
cu Reșița. De oameni ca ace
știa avem nevoie".

1. DRAGANESCU

(Continuare în pag. IV-a)

Primul nucleu al cooperati
vei noastre „Drum nou" l-a 
constituit cooperativa „8 
Mai" care a luat ființă în a- 
nul 1951 cu un număr de 30 
membri. In anul 1952, aceas- 
tei unități de cismărie i s-a 
mai alăturat una sub denu
mirea de croitoria „Drum 
nou", iar în 1954 prin coma
sarea tuturor celor șase uni
tăți care au luat ființă între 
timp s-a format cooperativa 
„Drum nou".

In tonii care au urmat, da
torită preocupării consiliu
lui de conducere și sprijinului 
acordat de Comitetul orășe- 

riul nu și-a spus încă cuvîn- 
tul. Cu siguranță că formația 
cea mai merituoasă va primi 
locul întîi. răsplătind astfel 
străduințele făcute de săptă- 
mîni și luni de zile.

Amintind despre brigada 
artistică a termocentralei 2, 
trebuie mai întîi să vorbim 
puțin despre textul și inter
pretarea • acestei formații. 
Căci aceste două elemente, 
esențiale de altfel, au făcut 
ca interii de la C.T.E. 2 să 
nu aibă un succes deplin. Cîți- 
va interpreți s-au cam bîlbîit, 
iar textul — cu mici excepții 
— a fost sărac, neexpresiv. 
Dacă forma originală de a 
prezenta programul — ca un 
spectacol televizat — ar fi 
fost susținută de un text bun, 
atunci fără îndoială că suc
cesul lor ar fi fost mai bun. 
Cred că tinerii din brigada 
de la C T.E. 2 au văzut pro
gramul prezentat de membrii 
brigăzii de agitație din Ani- 
noasa. Aceștia au dat o ade
vărată lecție de felul cum tre
buie pregătit și prezentat un 
program.

Faza regională a celui de
al V-lea concurs al formați
ilor artistice de amatori a 
fost un reușit schimb de 
experiență între cele mai Du
ne formații din regiunea noa
stră și în același timp un 
minunat mozaic muzical

MIRCEA NEAGU

Cooperativa 
— „Drum nou‘ 

în plina 
dezvoltare 

nesc de partid și Comitetul 
executiv al Sfatului popular 
al orașului Hunedoara, coope
rativa noastră s-a dezvoltat 
mult ajungînd astăzi să aibe 
un număr de 35 secții cu pes
te 200 membri. Numai în 
acest an, de pildă, ău fost 
înființate șapte noi secții 
printre care un atelier de re
parat radio, o secție de croi
torie pentru bărbați și femei 
la O.M., un atelier de tîmplă- 
rie și unul de reparat și în
chiriat biciclete etc.

LUCHIN ADRIAN 
corespondent

HUNEDOARA CU ZECI DE ANI ÎN URMĂ



Uzina noastrA

Cu prilejul aniversă
rii a 75 de ani de la

Din trecutul combinatului hunedorean

puqerea îrț fuqcțiuqe 
a prințului furnal 

din hunedoara

flăcărilor și al oțelu- 
atît de aprige ca flă- 
și cea mai celebră a 
sînt prezente toate 
Astfel orașul, cu toa-

...Hunedoara de astăzi, oraș al 
lui, precum și al unor prefaceri tot 
cările și ca oțelul, este pagina ultimă 
unei evoluții multimilenare, în care 
treptele de seamă ale culturii umane, 
tă originalitatea lui izbitoare, imprimată în cronica de pia
tră și de metal a istoriei, cu tot specificul unor seisme so
ciale care-1 răscolesc acum, întruchipează esența și sen
sul unui vast proces petrecut în țara noastră, de la origini 
și pînă astăzi și care culminează cu evenimentul cel mai 
grandios al veacurilor,: revoluția socialistă..."

V. Nicorovici: „400 de 
zile în orașul flăcărilor".

începuturile extragerii și prelucrării 
fierului în

în- 
in- 
de 
de

Faptul că în epoca ocupa
ției romane în Dacia, mineri
tul feros și extracția fierului 
din minereuri era în plină 
florire, este dovedit de 
scripții, de marele număr 
medalii și monede, cit și
uneltele de fier descoperite în 
minele străvechi de la Ghelar 
și Teliuc cu ocazia reluării 
exploatării minelor vechi.

Dar este de asemeni cert 
că nu romanii au descoperit 
aceste mine, în momentul o- 
cupării Daciei, ei fiind conti
nuatorii unei industrii minie
re și metalurgice existente și 
destul de avansate.

Acest lucru este dovedit de 
importante cantități de zguri 
metalurgice găsite pe culmile 
și coastele dealurilor din ju
rul Hunedoarei, cit și de 
numeroasele cuptoare primiti
ve găsite în apropiere ; diver
se vase și cioburi dezgropate 
în apropierea cuptoarelor, si
tuează începutul siderurgiei 
pe aceste meleaguri cu cîteva 
secole înaintea erei noastre.

Numeroase unelte și arme 
din fier găsite Ia Grădiștea 
Muncelului și Gostești, vechi 
cetăți dacice datînd din peri
oada dintre secolul 1 î.e.n. și 
secolul I e.n. nu pot proveni 
decît din atelierele din jurul 
Hunedoarei, de asemeni unel
tele de fier cu care se extră
gea aurul, mult rîvnita bo
găție a Daciei, nu pot prove
ni decît din aceeași sursă.

In timpul ocupației romane 
în Dacia, minele de fier de 
la Ghelar și Teliuc au fost 
exploatate pentru obținerea

împrejurimile Hunedoarei
fierului necesar fabricării ar
melor de care avea nevoie 
legiunea XIII-a Gemina, cu 
sediul la Apullum (Alba-Iu- 
lia de astăzi), limonită ex
trasă din aceste mine fiind 
găsită de romani ca foarte 
potrivită pentru obținerea a 
diferite produse din fier.

Gu ocazia unor prospecți
uni miniere efectuate la Te
liuc în anul 1904, sub dărî- 
măturile unor case, s-a găsit 
o coloană comemorativă, din 
calcar cristalin compact, pur- 
tînd o inscripție. Mineritul 
fieros și industria fierului au 
ajuns la o înflorire deosebită 
la Teliuc, sub conducerea ce
lor doi cetățeni, care au ridi
cat coloana: Octavius Caius 
Gaurius Gaurianus și Fla
vius Sotericus, mai ales sub 
domnia împăratului Antoniu 
Piui Garacalla, succesorul lui 
Septimiu Sever — 
nii 211-217 e.n.)

Probabil cei doi 
foarte mulțumiți de
ce le aduceau exploatările, au 
ridicat coloana ca recunoștin-

ex-

fier 
du- 
po-

(între a-

arendași, 
veniturile

ță împăratului. In cursul să
păturilor s-au găsit și urme
le a două fpndații de clădiri, 
ce serveau drept locuințe și 
birou pentru conducătorii 
ploatării.

Avîntul industriei de 
nu a fost însă de lungă 
rată : începe migrațiunea
poarelor, care favorizează 
răscoalele sclavilor și ale 
populațiilor autohtone, con
tra cotropitorilor romani, in 
timp ce luptele sclavilor creș
teau, atacurile „barbarilor" și 
a triburilor dace libere se ți
neau lanț la granița imperiu
lui roman, astfel că legiunile 
romane părăsesc Dacia în a- 
nul 271 e.n.

Cei ce exploatau minele, 
sclavii mineri, ca și grosul 
populației, nu au părăsit Da
cia. Industria fierului s-a re
tras însă pe înălțimile greu 
accesibile ale Ghelarului, la 
adăpost de atacurile popoare
lor în migrațiune care au tre
cut peste teritoriul țării noa-

Cuptorul primitiv, datînd din secolul al IX-lea, găsit în 
Valea Caselor de lingă Ghețar.

I
...minereul de fier se cîntă- 
rea și în timpurile străvechi ? 
La Ghelar s-a găsit un cîn- 
tar de mină, datînd din epo
ca ocupației romane. Pe el 
este imprimat și numele fa
bricantului : Festi.

...exploatarea minelor era 
foarte periculoasă, mai ales 
primăvara, în timpul dezghe
țului ? La Ghelar s-ati găsit 
sculele unui miner, lîngă ca
re se aflau și oase de om, 
probabil ale posesorului scu
lelor, prins acolo de o sur
pare, datînd cam tot din a- 
ceeași perioadă.

...după calculele aproxima- 
S tive, de la începuturi și pînă 
( în 1778, deci în mai bine de 
? două milenii, la Ghelar s-au

extras circa 700.000 tone mi
nereuri, din Care s-au fabri
cat circa 300.000 tone oțel și 
fontă ? Hunedoara de azi 
produce această cantitate in 
cîteva luni.

...bătrînii muncitori din 
Govăjdia — azi pensionari, 
susțin că picioarele turnului 
Eiffel din Paris au fost tur
nate din fontă produsă la 
Govăjdia ?

.potrivit unor documente 
datînd din anul 1751, în ju
rul Hunedoarei existau în a- 
cea vreme 11 ateliere pentru 
extragerea și prelucrarea fie
rului: două la Limpert (lîn- 
gă Govăjdia), la Nădrab, 
Bania de Case (Govăjdia), 
Baia lui Grai, Franci, Toplița

(2 ateliere), Teliucul Inferior <
Plosca și Rune ? J

...populația orașului Hu- 1
nedoara, printr-o cerere adre- <
sată guvernului prin Kerpely S
Antal, savant cu renume, di- 2
rectorul uzinelor de fier ale S
monarhiei, a oferit în mod 2
gratuit trecerea în proprieta- <
tea statului a terenurilor ne- )
cesare pentru construirea u- S
zinei și pentru funicular, cît )
și sprijin nelimitat în execu- 5
tarea lucrărilor de construe- J
ție ? Această cerere și avan- >
tajele oferite au determinat 2
guvernul să aprobe construi- j
rea uzinei la Hunedoara și )
nu la Deva sau Sititeria, <
cum se proiectase iriițiai, 2

Primele furnale
pe meleagurile hunedorene

Furnalul de la Toplifa
Furnalul de la Toplița, lo

calitate aflată la Circa 15 
kilometri de Hunedoara, pe

te de incendiu, ne mai fi'ind 
reclădite. Azi, la Toplița, un 
morman de zguri mai amin
tește existența lui.

începutul secolului nostru,Furnalul din Govăjdia la 
in pliriă funcțiune.

valea Cernei, în' amonte, era 
cel mai vechi din țara noas
tră. Din documente nu reiese 
anul construirii, se știe însă, 
că în anul 1754, deci, acum 
mai bine de 200 de ani era 
în funcțiune. Potrivit unui do
cument uzinal datînd din anul 
1787, în acest an au funcționat 
112 schimburi duble, adica 

zile. Remarcăm că în acea 
vreme un muncitor muncea 
cel puțin 12 ore pe zi. Pro
ducția anuală era de 25-30 
mii măji de fontă (2500 — 
3000 tone). De dimensiuni ce 
azi ne par minuscule, era ali
mentat cu limonită, mangal 
și calcar dolomitic, iar vîn- 
tul suflat de cele două foaie 
din piele nu se preîncălzea. 
Producția maximă atinsă a 
fost în 1836 — 43.929 măji 
de fontă.

La 15 lianuarie 1837, clă
direa și instalațiile furnalului 
de la Toplița au fost mistui-

Furnalul de la Govăjdia
Construirea furnalului la 

Govăjdia a fost determinată 
de considerente economice : 
la nivelul tehnicii de atunci, 
aici, la confluența a două pî- 
raie, Runc și Nădrab, era lo
cul cel mai favorabil pentru 
edificarea unui furnal. Aici, 
se întîlneau, pe drumurile ce
le mai scurte, mangalul 
minereul de fier cu sursa 
energie : apa.

Lucrările de construire
început în 1806, furnalul pro- 
priu-zis s-a terminat în 1810 
dar a fost pus în funcțiune a- 
bia în 1814, cînd s-au termi
nat și instalațiile anexe. A- 
erul necesar era debitat de 
două suflante primitive (în 
formă de foaie de forje) func- 
ționînd alternativ: cînd unul 
aspira aer, celălalt sHfla în 
furnal.

Furnalul a funcționat cu 
mari greutăți, din cauza lip-

îi 
de

au

Date interesante din trecutul 
combinatului și al exploatării miniere

❖ In timpurile străvechi, 
exploatarea minelor se făcea 
de Către sclavi mineri, în U- 
nele cazuri cu deScvenți ce- 
și ispășeau condamnările la 
muncă silnică (condamnați 
„ad rnetalla").

Sclavii
dreptul de a părăsi 
cui de muncă, în 
fiind urmăriți ca 
erau în întregime 
mină ; chiar cînd 
minei se schimba,
lor nu intervenea nici 
liorare. Acești sclavi, 
nînd stăpînilor minei, 
mai că puteau fi vînduți de
stăpîn, ci chiar dați în chirie, 
pe intervale de timp mai mari 
sau mai mici,

H
❖ lată, în traducere, textul 

săpat în coloana comemora
tivă găsită la Teliuc:

NVMINI 
Domin« n 
m-avr-antonn 
Pii«FEL«avg 
C • GAVR•GAVRI 

ANWS*S4CEI?* COL 

APUL«ET«R. «SOTERICV 
AVG-COL-SZWUCOND 

FERRAR

mineri, neavînd 
lo* 

acest caz 
dezertori, 

legați de 
stăpînul 
situația 
o anie- 
aparți- 
nu nu-

în

lia)

Zeității,
StăpînUlui nostru
Marc Aureliu Antoniu Piui .
Fericitului împărat 1
Octavius Gaius Gaurius Gaurianus
Sacerdote (preot) al coloniei Apullum (Alha-lii-

îi
FlaviUs Soterlcus
arendașii minelor de fier ale coloniei împărătești 

Sarmisegetuza.

un
tip
pe

sei de mangal, în perioada 
1820-1837 fiind complet pă
răsit.

Abia în 1837, după incen
diul ce a mistuit furnalul de 
la Toplița este reconstruit, 
modernizat și menținut în 
permanență în funcțiune.

Principala modernizare 
consta în dotarea lui cu 
preîncălzitor de aer de 
„Calder", abia apărut
plan mondial. Pentru turna
rea pieselor de fontă în peri
oadele cînd furnalul nu func
ționa, sau fonta produsă nu 
era potrivită pentru turnare, 
s-a construit un cubilou în
zestrat cu preîncălzitor de 
aer.

In cursul reparațiilor capi
tale ce au avut loc, în cursul 
anilor ce au urmat, înălțimea 
și volumul furnalului au fost 
treptat mărite, iar instalațiile 
anexe modernizate. înlocui
rea suflantelor — foaie, cu 
suflante cu cilindri verticalii 
(1856) reprezintă un pas îna
inte în direcția intensificării 
arderii combustibilului, deci 
a măririi productivității fur
nalului. (Producția de fontă 
crește de la circa 20.000 q. a- 
nual la 55-60.000 q).

Fonta scursă în zgură era 
recuperata la zdrobitorul de 
zgură zgura zdrobită era 
spălată de ape, iar fonta, mai 
grea, căzută ia fundul jghia- 
bului, era colectată.

In anul 1879, furnalul din 
Govăjdia a fost refăcut com
plet, la un profil modern în 
acel timp și dotat cu preîn- 
călzitoare cu țevi sinusoidale, 
capabile să încălzească vîntul 
la 
se 
re 
un 
treținere. Se înregistrează în 
consecință o nouă creștere a 
productivității de 30 la 
sută. Furnalul a funcționat 
pînă în 1918, cînd a fost oprit 
definitiv.

Furnalul mai există șl as
tăzi, dar supus degradării to* 
tale din cauza intemperiilor. 
Restaurarea lui, în forma sa 
inițială ar fi o valoroasă ini
țiativă — mai ales azi -* 
cînd istoriografia marxistă 
își propune de a scoate Ia 
lumină nu attt urme de bătă
lii, cît și munca răbdătoare a 
maselor ce au făurit și fău
resc istoria. In cadrul acestui 
proces creator, mtinca side- 
rtirgiștilor hunedoreni, de lă 
cuptorul primitiv la furnalul 
automatizat în măre pafte, 
constituie un .aport la civili
zație ee merită să fie pus în 
evidență.

170-200 grade. Totodată 
construiesc patru prăjitoa-/ 
pentru prăjirea sideritei șl 
atelier mecanic; pentru în-

l Pagină redactată de 1 
(.chimist NICOL AEț

CHINDLER ]
[ și O, CRlȘAN 1

l J



•—-- llzlna noastră r.Hirf/ri

Pentru respectarea tradiției!
Colaborare, nu tărăgănare 
și lipsă de răspundere!

Am spus că termenul de 
dare în exploatare este aproa
pe și nu putem să nu ținem 
seama de greutățile ce le ri
dică un laminor de talia ce
lui de- la Hunedoara. Mai lip
sesc și acum unele materiale, 
piese, printre care și pompele 
pentru circuitul apei decanta
te. Alte greutăți sînt de na
tură locală ca cele cu privire 
la soluționarea sistemului de 
aprovizionare cu apă, rezol
varea problemei macaralelor 
pentru evacuare etc.

Cele mai multe din cauze 
care amenință întîrzierea dării 
în exploatare a laminorului 
au caracter local. Ele pot fi 
înlăturate ca laminorul să 
poată produce chiar înainte 
de vreme, cu condiția ca în
tre întreprinderile și șantiere
le ce cooperează la construc
ția noului laminor să existe 
o deplină colaborare.

Inexistența acestei colabo
rări se resimte. Lipsa de în- 
tr-ajutorare face ca pe acest 
mare șantier de importanță 
națională să se „amîne" de 
azi pe rnîine unele lucrări. 
Exemplul elocvent ni-1 oferă 
ferestraiele de tăiat metale, 
unde din șase, cîte sînt mon
tate, au fost puse în mișcare 
abia două pînă la data de 11 
iunie. Deși montatul lor fuse
se terminat înainte, rodajul 
celor patru se amina de pe o 
zi pe alta, din așa-zise cauze 
„obiective" — lipsa unei can
tități de circa trei tone ulei. 
In realitate amînarea de pe o 
zi pe alta se datorește și ne- 
terminării la timp a instalați
ilor electrice definitive. In a- 
ceeași situație se găsesc pa
turile de răcire. La patul de 
răcire nr. 1, la care montajul 
e gata de multe zile, instala
ția electrică nu a fost termi
nată, iar fixarea ei se desfă
șoară cu ritm încetinit. Așa 
se face că tovarășul inginer 
Alexandru Giorogaru, raporta 
eâptămîna trecută organizați
ei de partid și tovarășului in
giner șef al întreprinderii, că 
primul grup redresor a 
lost terminat cu mai bine de 
două săptămîni în urmă, iar al

u

NOTE —-----—
Niște smoală, și o stradă aproape legendară
Strada din partea de est a 

Orașului Muncitoresc se nu
mește „Gheorghe Lazăr". E 
o stradă nouă, care cunoaște 
mai multe etape de construc
ție. Prima etapă a început cu 
mai bine de un an in urmă, 
pe timp de ploaie. Celelalte 
etape s-au desfășurat succe
siv tot pe timp ploios. Cau
za ? E necunoscută. Cunos
cut este insă faptul că de 
fiecare dată ce ploile înce
tau, sau timpul se îndrepta 
înceta și lucrul la construc
ția ei. Cea mai însemnată 
etapă, consemnată de loca
tari, este cea din anul aces
ta, citul s-a făcut legătura 
propriu-zisă în partea de 
sud, cu Bulevardul 1843. Du
pă săpături, la un interval 
ce-l drept mai mic, s-a așe
zat piatra și nisipul. S-a
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Termenul de intrare în 
exploatare a laminorului de 
650 mm. e aproape. Și e 
bine știut că pentru construc
tori a devenit o tradiție ca 
fiecare agregat nou, fiecare 
uzină nouă construită, să o 
realizeze înainte de termene
le planificate. Pentru aceasta 
constructorii laminorului de 
650 mm. de la Hunedoara 
duc o susținută întrecere în
că de mai bine de un an de

doilea „poate fi terminat or.i- 
cînd, la cererea electricieni
lor".

De cîteva zile a fost termi
nată și construcția propriu-zi- 
să a cuptorului cu propulsie 
nr. 1. Se aștepta ca după a- 
ceasta la cuptor, ritmul muncii 
să crească pentru a putea 
începe imediat uscarea și în
călzirea lui — operații, care 
durează de obicei 10-13 zile. 
Situația de pe șantier scoate 
în evidență că mici aci lucru
rile nu au avut continuitate 
intensă. Lipsindu-i responsa
bilitatea, tovarășul inginer 
Alicloș (care ulterior a fost 
înlocuit) nu a luat toate 
măsurile cuvenite pregătirii 
și urgentării lucrărilor de in
stalații, pentru a se putea în
cepe cît mai devreme usca
rea cuptorului. Și asta, în 
baza ipotezei cum că mai lip
sesc o parte din aparataje. 
După cum se știe, pînă la 
sfîrșitul săptămînii trecute si
tuația arzătoarelor de gaz 
metan nu era clară. De tără
gănarea unor asemenea lu
crări se face vinovat în bună 
parte și șantierul Trustului 18 
instalații, care manifestă o 
totala lipsă de răspundere 
pentru respectarea termenelor 
de execuție.

Este necesar să semnalăm 
că atîta timp cît între condu
cerile șantierelor lipsește co
laborarea reciprocă necesară 
succedării fiecărei operații în 
mod operativ și efectiv, atîta 
timp cît montorii nu se stră
duiesc în suficientă măsură 
să se mențină în fruntea hi
drotehnicienilor și instalatori
lor și aceștia din urmă înain
tea electricienilor, tărăgăna
rea lucrărilor nu poate fi li

... --- - »♦♦♦♦♦< —■ ............. .. .. ==■

călcat cu compresorul... Lu
crul, a avut spre deosebire 
de altă dată) „continuitate" 
mai mare. Asfaltarea ei insă, 
începută in toamna trecută 
(de către T rustul 4 Constuc- 
ții a revenit grupului 2 șan
tiere I.C.S.H. — șeful grupu
lui tovaașul inginer Roșea Pe
tre) și mai precis in cadrul 
grupului, șantierului 2 condus 
de tovarășul inginer Scarlat 

Nicolae, care a săvîrșit lucră
rile ultimei etape.

Pentru viitoarea etapă de 
lucru ce se așteaptă, s-a a- 
vut grijă din partea între
prinderii să se „aprovizione
ze" locul de muncă cu cele 
necesare asfaltării lucru care 
s-a și făcut. Cu o lună și 
jumătate in urmă pe terenul 
dintre strada amintită și Bu
levardul 1848 a'i fost trintite 

r —'/—

zile. Dacă intri în hala la-} 
minorului nou nu poți să} 
nu-i feliciți din toată inima} 
pe harnicii constructori. Mul- j 
te grupuri de agregate „aș- ) 
teaptă" să se desprindă din 3 
amorțeala de cind au fost 1 
montate : altele se mișcă, 
scrîșnesc, unele motoare se} 
învîrtesc cu repeziciune. Ce-i ] 
drept finisările sînt în toi. 1 
Dar mai este încă de lucru... }

chidată, mai ales în această 
fază, cîrid fiecărui șantier i se 
cere un ritm eficace de lucru. 
Cil măsuri corespunzătoare 
vor trebui să intervină condu
cerea tehnică a întreprinderii 
și tovarășul inginer Mircea. 
Raniba, șeful grupului II de 
șantiere montaj și instalații.

Cadrele tehnice să devină 
o adevărată forță 

mobilizatoare în întrecere
Constructorii laminorului de 

650 mm. au ajuns în etapa 
superioară, în care fiecare zi 
de lucru, fiecare oră pierdută 
în zadar agravează intrarea în 
exploatare a agregatului, pă
gubind economia națională de 
însemnate cantități de produ
se. Cu toate acestea pe șan
tierul laminorului au loc și 
acum unele manifestări de 
indisciplină, care denotă slă
birea muncii politice de masă 
în ultimele săptămîni seinna- 
lîndu-se faptul că o parte din 
brigăzi nu respectă progra
mul zilnic de muncă (înce- 
pînd lucru cu 30 de minute — 
o oră mai tîrziu și părăsind 
șantierul înainte de vreme).

Important este să arătăm 
că asemenea manifestări dă
unătoare și-au găsit loc chiar 
în rîndul unor brigăzi care— 
multe luni au purtat titlul de 
fruntașe în întrecere. Pentru 
brigada lui Arcadie Balint 
„îmbătată" de pe urma suc
ceselor de pînă acum — ase
menea manifestări devin obiș
nuite. Șî asta cu atît mai 
grav, cu cît fenomenele sînt 
cunoscute și tolerate de unii 
ingineri ca tovarășul Iuliu 
Gosma.

Față de asemenea cazuri, 
care nu sînt unicele, comite- 

din remorca unui tractor 30 
butoaie cu smoală și cu acea
sta lucrul... a încetat. Piuă 
aici totul este clar. Se aștea
ptă totuși o precizare din 
partea I.C.S.H. și anume, 
dacă in viitor pentru termi
narea străzii sini prevăzute 
mai multe etape, cind va în
cepe prima ? Și dacă pentru 
aceasta se prevede recupera
rea smoalei din cele 30 bu
toaie deteriorate.

Pentru operativitate, va 
trebui să se precizeze cine 
plătește pagubele pricinuite? 
Iar in cazul că numărul eta
pelor de lucru in viitor, vor 
depăși pe cele anterioare, va 
trebui „intervenit" pentru a 
schimba denumirea stră2ii cu 
un nume legendar potrivit. 

ț

tul de secție și comitetul de 
întreprindere vor trebui să în
tărească munca politică, jos 
în mijlocul maselor, acolo 
unde oamenii lucrează, în așa 
fel îneît fiecare inginer și 
tehnician să devină o adevă
rată forță mobilizatoare a în
trecerii.

Sudorul loan Pătrașcu, 
membru în biroul organizați
ei de partid, a semnalat și un 
alt aspect negativ. „La șan
tierul montaj lucrează numai 
doi normatori. Din această 
cauză, organizarea și norma
rea lucrului la fața locului se 
face greoi, pe cînd la biroul 
central al organizării muncii 
lucrează un grup destul de 
mare de normatori. Ei nu 
sprijină însă normătorii de 
pe șantiere și nu trec pe act, 
cu săptămînile. Problema a- 
provizionării cu materiale a 
echipelor de asemenea nu a 
fost rezolvată nici țîn iilt'mul 
timp, a arătat tovârășul Pă
trașcu, inginerului șef al 
I.C.S.H. tovarășul Bărbules- 
cu. Sudorul Bîrsăianu a fost 
nevoit din această cauză să 
piardă două zile de lucru în 
căutarea unor electrozii".

lată deci, că timpul nu aș
teaptă, iar linele lucrări se 
amînă de pe o zi pe alta. Or
ganele de partid și sindicale 
sînt datoare să treacă jos 
în șantiere să desfășoare o 
muncă politică mobilizatoa
re, care să însuflețească pe 
constructori în terminarea și 
darea cît mai curînd în ex
ploatare a laminorului de 650 
mm.; iar conducerea între
prinderii să asigure măsuri 
corespunzătoare pentru des
fășurarea tuturor lucrărilor 
în mod succesiv și ritmic, în 
așa fel, îneît constructorii 
să-și poată respecta tradiția.

Popas la constructorii de locuințe

I
I

Și înainte vreme Hunedoa
ra era cunoscută cu vechile 
ei furnale, locurile pitorești 
din apropiere, pădurile ferme
cătoare sau castelul Corvinul. 
Dar de cîțiva ani încoace nu 
mai poți să numeri pe degete 
locurile imporante din Hune
doara, așa cum obișnuiai îna
inte vreme. Cu uriașele ei a- 
gregate ridicate in anii pute
rii populare, renumele Hune
doarei a depășit hotarele ță
rii.

Pe șantierul 
de locuințe

...In toate colțurile orașului 
apar noi construcții din ce în 
ce mai mari, care îmbogățesc 
averea cetății fontei și oțelu- 
lui.-.-.

Cărămidă, var, ciment și 
tot felul de scindări, care le-n- 
tilnești în cale, jac obiectul de 
curiozitate cind iți faci apari
ția pe șantierul de locuințe.

Nenumărați muncitori, ol
teni, moldoveni sau mai bine 
zis oameni din toate colțurile 
țării au venit să lucreze pe 
marile șantiere ale orașului 
Hunedoara. Toți aceștia sînt 
căliți în focul muncii crea
toare, care au contribuit la 
darea în folosință a numeroa
se agregate din țară, adueîn- 
du-și aportul și la blocurile 
din Orașul sidefurgiștilot hu
ne doreai. Iată de pildă Că 
multe înstări sînt avansate

Din poșta de ieri —
Lucrări da bună calitate și economii de materiale

Intre brigada 
de electric'ieni-in- 
stalatori a tova
rășului Wagner

Gustav și cea a lui Fred Mai 
de pe șantierul 3 instalații — 
grupul 4 construcții civile 
I.C.S.H. — s-a desfășurat în
că de la începutul anului în 
curs o vie și susținută între
cere.

In primele luni ale între
cerii era greu de stabilit care 
anume brigadă va iieși frun
tașă, deoarece fiecare dintre 
ele dobîndeau rezultate ase
mănătoare. Pe parcurs însă, 
membrii brigăzii conduse de

Brigăzi de muncă voluntară formate din femei
K------- Acum cîteva
/ ,>-< / zile la Comitetul

\/ orășenesc al fe
meilor a avut 

loc o adunare în cadrul căre
ia s-a prelucrat planul cu pri
vire la continua înfrumuseța
re a orașului Hunedoara. 
Pentru o mai bună organiza
re a muncii și cuprindere ge
ografică a orașului, tot în a- 
cea adunare au fost create un 
număr de șase brigăzi de 
muncă voluntară formate n , 
mai din femei. Apoi, fiecăre'

Instalații noi la fabrica de pline
In cadrul fa

bricii noastre de 
pîine a intrat nu 
de mult timp în 

funcțiune primul timoc cu si
tă mecanică și cu cîntar auto
mat. Datorită acestor insta
lații moderne, calitatea plinii 
fabricate a început să se îm
bunătățească în mod simțitor, 
iar eforturile muncitorilor de 
aici să se ușureze mult. Tot 
în acest scop, la sfîrșitul a

la blocurile 80, 81, 82, 83, a- 
colo unde lucrează brigada 
de mozaicari a tovarășului 
Păsărelu Petru, cea de tim- 
plari a tovarășului Făfcașu 
Petru și brigada de zugravi 
condusă de Petraș Petru șl 
multe altele.

Mai concludent este faptul 
că în zona de construcții de 
locuințe de lingă „Poșta no
uă" din cele 1.500 apartamen
te s-au atacat șapte blocuri, 
avtnd 168 apartamente, iar 
altele nouă blocuri sînt în 
curs de începerea săpătu
rilor de fundație.

Metodele de lucru 
avansate dau 

rezultate bune
La tot pasul constructorii 

de locuințe și-au îmbunătățit 
felul de muncă, invățind din 
experiența Zilelor trecute. 
Spre exemplu la blocurile 87- 
88 lucrează brigada comple
xă de zidari condusă de to
varășul Semeș Paul, care în 
prima decadă a lunii iunie a 
îndeplinit planul în procent de 
1,10 la sută. Lucrul acestei 
brigăzi este împărțit pe echi
pe și etape de desfășurare 
De dimineață, se asigură lo
curile de muncă la cele două 
blocuri cu cărămida necesa
ră și în timp ce la blocul 87 
se face turnarea betoanelor 
la planșeu, la blocul 88 se 
zidesc 25 m. cubi cărămidă

tovarășul Wagner Gustav au 
început să o ia înaintea 
celeilalte brigăzi, iar priri 
montarea înainte de termen 
a unei rețele de alimentare cu 
curent electric pe distanța Te- 
liuc—Plosca și a instalațiilor 
de la blocurile 80 și 83 de la 
cvartalul Poșta nouă, s-a si
tuat pe primul loc. Aceas
tă brigadă a realizat și 
importante economii de 
materiale ca: tuburi de
beton, sîrmă pentru instalații 
electrice, tuburi Bergman, 
doze de ramificație etc.

ACASANDRI CHIRICA 
corespondent

brigăzi în parte i s-au repar
tizat pentru întreținere și în
frumusețare anumite parcuri 
și zone verzi.

In zilele următoare, briga
da nr. 2 care răspunde de în
frumusețarea parcului „Cor- 
vinul" a și ieșit la muncă.. 
Astfel, numai în ziua de 16 
iunie a.c. un număr de 21 
femei membre ale brigăzii au 
efectuat 84 de ore muncă vo
luntară.

DAMIANOIU BEATRICE 
corespondent

cestei luni va mai intra în 
funcțiune încă un timoc dotat 
cu sită mecanică și cîntar a- 
utomat pentru deservirea ma- 
laxoarelor, precum și un a- 
mestecător de apă și sara
mură care va face ca sarea 
să fie dizolvată uniform și în 
același timp filtrată la intra
rea ei în aluat.

IGNATESGU AUREI.
corespondent 

pe zi, ridietnd astfel numai în 
patru zile un etaj. Și la cele
lalte blocuri lucrează brigăzi 
complete de zidari. Amintim 
pe cea condusă de candida
tul de partid Weber Andrei, 
avind o depășire în prima de
cadă a lunii iunie de 1,07 la 
sută. Brigada de specialitate 
a fierarului betonist Hoca 
Petru, care șl ea are o depă
șire de 1,09 la sută. Peste tot, 
șantierul de locuințe este îm- 
ptnzit de brigăzi complexe 
ce aplică metodele de lucru 
in lanț, așa cum muncește 
brigada fruntașă de.pe șantier, 
condusă de Semeș Paul.

— Pe bună dreptate ne 
mindrim cu toate brigăzile 
complexe de producție — a 
spus tovarășul inginer Fira 
Șefan — șeful șantierului nr 
2 — noi am început Să cons
truim noile blocuri cu 30.50'J 
lei apartamentul și să dăm la 
roșu un bloc plus tencuielile 
interioare a 28 apartamente^ 
în mai puțin de 58 de zile, J

Rămtntnd convins că Con
structorii de locuințe tși res
pectă angajamentul luat în 
reducerea prețului de cost și 
darea în folosință a blocurilor 
80, 81, 82 și 83 în cinstea zi
lei de 23 August, am plecat 
de pe șantier și le-am spus ■— 
spor la muncă.

mi.MlTRESOU JAN
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Despre tr<ei gazete de perete DIN TEHNICA MODERNĂ
Sînt trei gazete de perete 

a!e unor întreprinderi și in
stituții mari și bine cunos
cute în orașul nostru.

Cea dinții, aparține stațiu
nii 7 Utilaj-greu Hunedoara, 
întreprindere care de curînd a 
cîștigat drapelul de fruntașă 
pe ramură. Ultima ediție a 
gazetei de perete a stațiunii 
cuprinde articole cu un conți
nut interesant. Este vorba 
despre „Principalele căi de 
reducere a prețului de cost" 
— semnat de tov. Boboacă 
Nicolae; „Un angajament 
respectat" — care aparține 
șefului stațiunii, tov. Ilea Dă- 
nilă ; „Despre reviziile plani
ficate" și „Grija față de om", 
semnate de tovarășii Vintilă

î N
LIBRĂRSI

Nicolae și respectiv Dinu 
Gheorghe.

Prin urmare, articolele cu
prind probleme ale muncii 
stațiunii, tratate cu competen
tă de către tovarăși cu func
ții de răspundere, reliefînd și 
unele lipsuri și venind cu so
luții de remediere a acestora. 
Din păcate, ediția nu e toc
mai recentă, cele publicate 
purtînd datele de 26 și 27 
mai.

A doua gazetă de perete 
de care ne ocupăm, aparține 
întreprinderii de industrie 
locală ..Ilie Pintilie". Gazeta 
informează că este condusă 
de un colectiv de redacție, al 
cărei responsabil aflăm că 
este tovarășul Bistrian Cor
nel. Aceasli este singura in-

BAZELE
FILOZOFIEI
MARXISTE 

formație garantată pe care 
ne-o oferă, fiindcă cele trei 
articole publicate sînt îngăl
benite de vreme, ele fiind 
scrise înainte de 1 mai a.c.

O situație asemănătoare o 
prezintă și gazeta de perete 
a cooperativei meșteșugărești 
„Drum nou" — birourile cen
trale, strada Popa Șapcă 
Singurul articol existent 
poartă data de 9 mai. In rest, 
panoul e gol.

Datoria organizațiilor de 
partid și celor sindicale ale 
întreprinderilor amintite este 
să pună capăt nepăsării cu 
care privesc această proble
mă Gazetele de perete pot 
să devină organisme agitato
rice vii, să evidențieze pe 
fruntașii în muncă, să critice 
pe cei rămași în urmă. O 
condiție principală este și a- 
pariția la vreme a fiecărei 
ediții ; de asemenea, operati
vitatea celor publicate, ale
gerea acelor aspecte din ac
tivitatea cotidiană care meri
tă a fi publicate, redactarea 
îngrijită a fiecărui material, 
aspectul atrăgător ai panou
lui gazetei de perete.

Sînt lucruri cunoscute, de 
care este timpul să se țină 
seama.

E. M.

$ Intrată recent în funcțiune, secția de placaje a Com-ț, 
(binatului Gălăuțaș este un model de întreprindere înzes- 
Strata cu utilajele cele mai perfecționate, situîridu-o în rîn-< 
<dul celor mai moderne fabrici de acest gen din Europa. In £ 
Shalele mari, luminoase, funcționează mașini prevăzute cu< 
1'celulă fotoelectrică pentru a preveni accidentele; toate?

muncile grele sint mecanizate, începînd cu manipularea^ 
buștenilor în depozit și terminînd cu șlefuirea placajelor. ?

Cu toate că muncitorii localnici se califică pe par-A 
curs sub îndrumarea
produs pînă la 1 aprilie cca. 600 m. cubi placaje de 
calitate superioară.

\ Paralel cu creșterea calificării cadrelor, producția
?crește și ea pînă la atingerea capacității proiectate.
) Acest combinat este una din mîndriile industriei
(prelucrare a lemnului din țara noastră.
$ In foto: Uscarea furnirelor în uscătoria cu role. Mun-'
< citoarele Kovacs Terepa și Bjîkkfejes Maria recent caii-' 
‘ ficate, mînuiesc cu pricepere foile de furnir.

unui grup de specialiști, fabrica a,
o'

va*

de'

Freze-gigant
Conform prevederilor, in

dustria constructoare de ma
șini a R. P. Polone va începe 
producția în serie a 270 ti
puri de freze-moderne, printre 
care adevărate freze , gigant 
cu un diametru de 7 m.

Un calculator 
de mare rapiditate
In prezent în R. P. Polonă 

se pune la punct construcția 
unui calculator de mare ra
piditate (circa 15.000 de ope
rațiuni aritmetice cu vir
gulă mobilă pe secun
dă), bazat pe tehnica mag
netică și a semiîconductorilor. 
Alașina va fi adaptată atît 
pentru calcule științifice, cît 
și pentru automatizarea lucră
rilor de birou sau industriale.

Un nou planetariu 
Zeiss

Recent a fost inaugurat în 
cadrul observatorului astrono
mic din Tvveltow (Berlinul 
democrat) un nou planetariu 
Zeiss.

Noul planetariu permit-^ 
proiectarea unui număr d"

• *Nu vom uita niciodată oamenii sovietici

Prin cîieva secfii auxiliare 
ale combinatului hunedorean

se pot da multe. Comanda la
minorului prin semnale opti
ce, acustice și prin televorbi- 
toare, marcarea blumurilor 
și a profilelor și chiar trans
portul probei de la ferestrău 
piuă la linia de laminare sînt 
numai cîteva exemple convin
gătoare ale înaltului grad de

Nu de mult, s-a aflat că 
siderurgiștii hunedoreni, au 
luat-o înaintea celor de la 
Reșița, cu care sînt In între
cere pentru a da patriei mai 
mult metal. Aceasta este lo
zinca vie care însuflețește pe 
fiecare muncitor al combina
tului.

Eforturile depuse de-a lun
gul semestrului I al acestui 
an se încheie cu rezultate 
frumoase, la obținerea căro
ra au contribuit și colectivele 
de muncă din secțiile auxilia
re ale combinatului.

Zilnic sprijină efortul 
siderurgtștilor

Colectivul secției termocen
trale din combinat obține de
seori succese frumoase. Un 
exemplu în această direcție 
ne arată că muncitorii și teh
nicienii de aici sînt permanent 
preocupați, de a îmbunătăți 
starea de funcționare a tutu
ror agregatelor pe care le 
exploatează.

La atelierul de reparații, 
condus de tovarășul Vereș 
s-a scurtat timpul de repara
ție a grupurilor generatoare 
de la C.T.E. 1 cu 2-6 zile 
înainte de termen. Echipa co
munistului Achim Cornel, 
prin modificările aduse unei 
conducte de presiune ce ducea 
la suflante și cocserie, a fă
cut ca presiunea să crească 
cu S atmosfere.

In toate atelierele termo
centralei găsești oameni ca : 
Bocan Gheorghe, Ivan Ion,

Ionici Gheorghe, Oprișa Sa
bin și rnulți alții care sînt 
fruntași la locurile de mun
că ce le deservesc. La caza- 
nele de la C.T.E. 1, pe prime
le 5 luni, prețul de cost la a- 
buri s-a redus cu 6,01 la su
tă întrebuințînd în mare par
te combustibil local. In peri
oada amintită prețul de 
cost al energici la 
C.T.E. I s-a redus cu 3,07 
la sută și cu 7,05 la sută la 
C.T.E. 2.’

Un loc unde se muncește 
din plin

Este vorba de noua hală 
mare și luminoasă ce adă
postește secția construcții 
metalice. Aici, zilnic se aud 
bătăile ciocanelor sau mersul 
intens al agregatelor care ' 
ajută efectiv la grăbirea rit- I 
mului de lucru. Iată spre e- j 
xemplti că pentru furnalul 3, 
echipa comunistului Savu Ion 
a lucrat inelele de etanșare 
cu 6 zile înainte de termen, 
folosind Ia maximum agrega
tele secției. Și brigada con
dusă de Eile Dumitru a ter
minat mai devreme confecțio
narea cabinei metalice de la 
furnalul 2. Oameni pricepuți I 
în ale meseriei preocupați de ! 
creșterea productivității muri- i 
cii sînt și cei din brigada Iui ; 
Chelan Dumitru, sudorii Olâ- : 
liîu loan, Horea Dumitru, 15- | 
cătușii Alclse Nicolae, Fran- ; 
gos Nicos și rnulți alții.

D. J. i

Cu trei luni în urmă un 
grup de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din cadrul combi
natului nostru siderurgic au 
trăit o mare bucurie. Ei au 
plecat în U.R.S.S. spre a-și 
petrece un timp în mijlocul 
oamenilor sovietici, pentru a 
se specializa și cunoaște in
stalația, felul de funcționare 
și experiența dobândită de 
muncitorii sovietici de la la
minorul de profile „650“. 
Printre aceștia am fost și eu 
Timpul a trecut destul de re
pede, iar practica am făcut-o 
la uzina „Azovstal" din Jda- 
nov, un oraș metalurgic și 
port la Alarea de Azov.

Impresiile culese în decur
sul acestor trei luni, cunoștin
țele dobîndite privind funcțio
narea și exploatarea lamino
rului „650“ sînt bogate și ar 
trebui pagini întregi pentru 
a le așterne și a le împărtăși 
cititorilor. Mă opresc numai 
puțin asupra impresiilor pe 
care mi le-a făcut uzina. De 
la prim început uzina am cu
noscut-o cu ocazia excursiei 
făcută prin secțiile principale. 
Secția de furnale e gigantică. 
Furnalele, coloși de peste 
1.300 m.c. volum, funcționea
ză cu presiune ridicată la gît 
și cu umiditate a vîntului 
constantă. La oțelăria Martin, 
cuptoarele basculante de 350 
de tone lucrează din plin, iar 
panourile electrice clipesc me
reu arătînd compoziția băii în 
fiecare cuptor...

Laminoarele formează o fa
milie de secții. Blumingul de 
„1170“ laminorul de șine și 
profile grde „800“, laminorul 
„650“ și o secție nouă porni
tă în intervalul de timp cît 
noi ne aflam acolo, laminorul 
de bile pentru mori. Toate a- 
cestea ne-ati impresionat.

O caracteristică generală 
este gradul înalt de mecani

zare și automatizare. Exemple cești frați, care deservesc lo-

dezvoltare tehnică. O conse
cință a acestui fapt sînt pro- 
ductivitățile mari obținute la 
fiecare din aceste agregate. 
Bineînțeles nu trebuie să tli- 
tăm că agregatele sînt con
duse de oameni, iar aceștia, 
începînd cu șeful de schimb 
și pînă la ultimul laminator, 
sînt toți bine pregătiți cu un 
înalt nivel de cultură tehnică 
și generală. Iși cunosc mese
ria și muncesc cu atîta trage
re de inimă, îneît parcă simți 
nevoia să te alături lor.

Din grupul nostru fiecare 
ne-am împărțit la locurile po
trivite, unde știam că vom

munci cînd ne vom întoarce 
la laminorul nostru din pa
trie. Alanevranții au lucrat la 
posturile de comandă cu oa
menii sovietici, maiștrii ală
turi de maiștri de schimb, iar 
inginerii au fost pe teren și la 
birourile ce se ocupau cu pro
blemele de reparații, tehnolo
gie, calibrare etc.

Pretutindeni ne-a înconjurat 
simpatia și ajutorul, rntorși 
la Hunedoara ne-am integrat 
în muncă și ne străduim să 
aplicăm experiența dobi □dita 
la uzina „Azovsta!" pentru a 
reuși să punem în funcțiune 
cît mai repede și în bune con- 
dițiuni laminorul nostru de 
„650“.

Muncim cu tragere de ini
mă și nu vom uita niciodată 
primirea prietenoasă a oame
nilor sovietici ajutorul desin- 
țeresat pentru care le trans
mitem în acest fel călduroase 
mulțumiri.

Ing. MORARIU ADRIAN 
laminorul de 65IÎ
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Deci, Pop Leonuț mai are 
doi frați. Oare și ei sînt ca 
el ? Altfel nici nu se poate.

M-am interesat pe ce 
schimburi lucrează frații Pop 
și mi s-a răspuns că 
lucrează tofî trei în
schimbul maistrului Dragota 
Nicolae. Cu maistrul Dragota 
(pe care l-am găsit imediat), 
la țel ca și cu șeful secției 
nu am vorbit mult.

—■ Sînt băieți de treabă, 
tovarășe, mi-a răspuns mais- 
rul. Calitatea produselor noa
stre — respectiv laminatele 
— depinde în mare măsură 
de grija cu care muncesc a-

5.000 stele pe un.„cer“ artifi
cial. De asemenea instalațiile 
moderne ale planetariului 
permit redarea mișcărilor 
Soarelui, Lunii și ale aștrilor.

„Dispecerul 
automat"

Oame iii de știință de la 
Institutul dc mecanică și 
optică de precizie din Lenin
grad au realizat o instalație 
pe care ei au denumit-o „dis- 
pccend-autoinat".

Sistemul de aparate de pre
cizie al acestei instalații per
mite să se verifice solicitarea 
și funcționarea preselor de 
forjat a cuptoarelor de încălfl 
zirc și de tratament termic/ 
să se urmărească călirea pie
selor și să se măsoare tempe
ratura lingourilor în cursul 
procesului de forjare. Noua 
instalație execută toate aces
te operații automat, fără par
ticiparea oamenilor, rolul aces
tora reducîndii-se la 
vegherea indicațiilor 
telor.

supra -
apara-

de no-mai . partid și cu o vechime 
uă arii in secție, are o marc 
experiență in muncă. E res
ponsabilul brigăzii de tineret 
de la cuptoare, în schimbul 
maistrului Dragota, și acordă 
toi sprijinul tinerilor din bri
gadă, Frații Pop sînt di titr
am sat de lingă Hațeg, .Cir- 
nești. Au venit pe riad în 
Hunedoara — primul Leonuț, 
și apoi ceilalți doi. Cu timpul 
au îndrăgit atît uzina, cit și 
orașul. Astăzi le-ar fi greu 
să se despartă de locurile de 
muncă și de orașul care e in 
plin avînt de dezvoltare.

Eram bucuros că am cu
noscut trei oameni de nădej
de ai secției laminoare.

cei

cu 
în- 

Iustin

El FRAȚI
curile de muncă cele 
importunte. Schimbul nostru
e schimb fruntaș tocmai pen
tru că îl compun tovarăși 
buni, care își fac datoria. Și 
printre acești tovarăși, chiar 
printre cei mai buni, sînt 
trei frați Pop.

Am făcut cunoștință 
ceilalți frați Pop, pe care 
că nu-i cunoscusem:
și Dragomir. Primul este fo
chist la cuptorul cu propulsie, 
celălalt, are o muncă de cea 
mai mare răspundere : mane- 
vrant la caja de blocuri. A 
fost de multe ori evidențiat 
la gazeta de perete a secției 
ca fruntaș în muncă. Amin- 
doi sînt utemiști.

Pop Leonuț, membru de
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