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ANUL XI Nr. 796

Colectivului de oțelari din secția l-a O.S.M. 
către toate secțiile combinatului siderurgic 

din Hunedoara
In urma plenarei Comitetului Central al P.M.R. din 3—5 

‘ “ ................... ... 1960
este 

aces-

decembrie 1959, care prevede că producția de oțel in 
trebuie să atingă 1,1 milioane tone, colectivul nostru 
hotărtt să lupte din toate puterile pentru realizarea 
tui măreț țel. .■

Avtnd la bază angajamentele colectivului, luate 
cazia prelucrării cifrelor de plan pe anul 1960, chemăm la 
întrecere socialistă toate colectivele de muncă din secți
ile combinatului pe baza următoarelor angajamente :

1. Mărind indicele mediu de utilizare de la 4,8 cit

ca o-

am realizat în anul 1959, la 5,4 tone pe metru pătrat va
tră și zi calendaristică, să dăm peste planul anual de 
producție_ 24.000 tone oțel de bună calitate;

2. Să îmbunătățim cifra de productivitate pe cap de 
muncitor cu 11 la sută ;

3. jȘă_imbunătățim cifra de calitate cu 10 la sută față
de realizările anului 1959. • ■ „ - ■ „

Pentru realizarea angajamentelor luate vom aplica un 
număr de 48 măsuri tehnico-organizatorice. De asemenea 
pentru ridicarea nivelului de cultură generală a muncitori
lor noștri vom îmbogăți programul „secție — școală" cutor noștri vom îmbogăți programul „secție — școală" 
noi mijloace de educare șt culturalizare a muncitorilor.

Hotărîrea a fost îndeplinită
tărîrea conferinței orășenești 
de partid ce prevedea ca la 
15 ianuarie 1960 instalația a- 
mintită să fie terminată, a 
fost îndeplinită, instalația fi
ind dată in exploatare benefi
ciarului în termen.

Printre colectivele de muncă 
din I.C.S.H. care în această 
perioadă au obținut realizări 
frumoase se află și complexul 
de instalații, care a executat 
instalația de gaz metan a fur
nalului 5 din C.S.H. Astfel, ho-

în n u m a
kSiderurgiștii hunedoreni, 

olosind cu bune rezultate 
capacitățile de producție de 
care dispun, au produs în 12 
zile din luna curentă, peste

1 12 zile
plan: 918 tone cocs meta
lurgic □ 178 tone minereu 
aglomerat □ 851 tone tontă 
□ 3.961 tone oțel □ 391 tone 
laminate și blumuri.

frumos

acestea 
bucurie 

pe

— încă cîteva săp- 
tămtni să mai țină 
timpul așa 
șt...

Cuvintele 
le rostesc cu
constructorii de 
șantierul de locuințe 
din cvartalul „Poșta 
nouă" — acolo unde 
se conturează tot mai 
accentuat „centrul" 
orașului nostru. Fră- 
mtntarea lor iși are 
Izvorul fierbinte tn 
dorința fiecăruia de 
a-și îndeplini cu cins
te, înainte de termen, 
toate angajamentele 
pe care și le-au luat, 
odată cu prelucrarea 
planului de producție 
pe anul 1960. Cons
tructorii aceștia care 
tn momentul de față 
admiră mult timpul 
ce îi favorizează, vor 
ca acum tn mijloc de 
iarnă să dea tn folo. 

sință siderur giștllor 
noi apartamente 
muncitorești, trainice 
șl confortabile;

Colectivul grupului 
4 construcții civile

I.C.S.H., că despre el 
este vorba, a luat-o 
cu mult înaintea vre
mii. Aceasta o con

firmă faptul că de la 
sftrșltul semestrului 
I 1959, s-a ridicat 
foarte repede un nou 
cartier de locuințe 

in locurile ce fuseseră 
altădată pășune...

ZILNIC 
realizări importante

La atelierul mecanic al 
C.S.H., sint mulțl muncitori 
strungari șl frezori care iși de' 
pășesc zilnic sarcinile de plan. 
Printre aceștia se află șl fre
zorul Gherman Ioan care lu- 
crind consecutiv la 3 mașini 
depășește norma cu aproape 
50 la sută. De asemeni strunga
rii Hincu Vasile, Bocor Ștefan 
și alții ajung să-și îndeplineai 
că sarcinile de producție in 
proporție de 115—140 la sută.

bănuite. Desigur că munca de 
valorificare a rezervelor Inter
ne trebuie desfășurată cu pa
siune, bazată pe gindlrea co
lectivă a muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor, care la 
locul lor de mutică au cîști- 
gat o bogată experiență, ca. 
pabilă să Imprime un ritm și 
mai rapid

sarcinl-
Au

Seoretarul organizației de 
partid, tovarășul Viorel Ră- 
ceanu, iși manifestă convin
gerea că furnaliștii din secția 
I-a a combinatului nu vor ră- 
mine datori față de angaja- 
mentul pe care șl l-au luat 
în acest an. Apoi scoase din 
buzunar un carnet cu eviden- 
ța producției și spuse :

— Iată că de 
fa începutul 
anului furnaliș
tii noștri’ șl-au 
întrecut in fleca
re zi
le de plan, 
reușit chiar să 
producă în con
tul 
montului 
fontă. Lucrăm cu 
de utilizare a furnalelor la 
nivelul vîrfurilor de producție 
realizate în anul trecut...

Ce schimbări au survenit 
în cadrul acestor secții ? Vom 
aminti doar un singur aspect 
— acel al valorificării rezer
velor interne din secție.

Rezervele producției sint 
inepuizabile. Cercetate cu a. 
tenție ele dezvăluie valori ne-

angaja- 
peste tone 

indiceun

dezvoltării pro
ducției de metal. 

Pină nu de mu
la furnale 

frecvente 
de 

redus14. E- 
suficiente 

cîteva ore 
zi în care

•
erau 
cazurile
„mers 
rau 
doar 
Pe 

să funcționeze re- 
pierdeau prin a-

Veșnică mișcare, 
Neîncetată și difi
cilă manevră... 
Cuptoarele trebu
iesc încărcate în 
cel mal scurt 
timp. Aceasta e 
misiunea pe care 
o îndeplinește Ro 
mulus Suciu, ma 
caragiu la O.S.M. 
nr. 1, utejnistul 
care a micșorat 
timpul de încărca
re a cuptoarelor 
cu 40%.

■5*

tea brigada de fierari 
betoniști a lui Hoca 
Petru, cele de zidari 
conduse de Weber 
Andrei, Macovei ște
fan și împreună cu 
săpătorii, încărcătorii, 
dau zor la înaintarea 

lucrărilor la alte 13 
blocuri.

bloc să se realizeze e- 
conomii egale cu va
loarea unui aparta
ment ; scurtarea ter
menului de predare a 
fiecărui bloc cu 5 zi
le, etc.

Avtnd la bază ex
periența bună a anu
lui trecut și mecani- 
zind operațiile de

tă, ciment cu 10 la 
sută, vopsea 
zale intre 12 
sută.

furnalele 
dus șl se _
ceasta zeci de tone de fontă. 
Încărcătorii susțineau că și au 
făcut pe deplin datoria ; 
prim-furnaliștii și oamenii 
din brigăzile lor se întrebau 
cum de „astăzi11 au produs 
mal puțină fontă ? Există în 
secția furnale o serie de fac
tori care concură la desfășu
rarea normală a procesului de 
producție.

Un colectiv de muncitori, 
tehnicieni și ingineri a stu
diat această problemă și în 
cele din urmă a găsit și calea 
de rezolvare. Evacuarea ma
nuală, a prafului de furnal a 
fost înlocuită printr-un sis
tem de contelnere acționate 
de un „Demag“. Astfel au 
fost eliminate staționările ne
justificate ale furnalelor și 
s-a adus un aport important 
la creșterea productivități! 
muncii, deoarece noul sistem 
înlocuiește munca a 20 de oa
meni.

In scopul sporirii producției 
de fontă, colectivul secției a 
valorificat și alte rezerve că
rora timp îndelungat nu li se 
acordase prea mare atenție. 
Anii trecuți, laufurile de fon
tă (scoarțele formate pe rine 
șl la turnare) se expediau la 
halda de zgură. Aici rare ori 
se mai recupera ceva. Deci o 
Însemnată cantitate de fontă 
se pierdea. Colectivul mecani
cului șef din secție a constru
it un ascensor cu care se 
transportă laufurile pe plat
forma de încărcare șl se in
troduc de îndată in furnal.

O. ILIESCU
și mo

și 15 la (Continuare în pag. IV-a)

Pe șantierul noilor locuințe
I

In prezent șantie
rul 2 construcții con
dus de tovarășul ingi 
ner Fira ștefan, lu
crează la finisarea a 
cinci blocuri cu 24 a- 
partamente fiecare, 
in interiorul lor brigă. 
zile de ttmplari, par- 
chetari și zugravi fac 
ultimile pregătiri ale 
camerelor pe care le 
așteaptă locatarii. 
Geamgii din echipa 
lui Ceak ; Francisc 
montează geamurile 
la uși și ferestre. 
Concomitent cu aces

și încă un lucru. 
După plenara din de 
cembrie anul trecut 
și odată cu începe
rea noului an, con- 
.structorii au pornit 
cu avtnt sporit, laț 
muncă. Astfel, din i- 

nițiativa Colectivului 
de muncă al șantie
rului 2, s-a născut i- 
deea să fie chemate 

la întrecere socialistă 
celelalte șantiere din 
cadrul grupului, a- 
vtnd la bază diferite 
criterii cum ar fi: la 
construcția fiecărui

transport tn propor
ție de 80 la sută, 
productivitatea mun 
cil pe șantter va 
creste cu 14 la sută 
fața de cea planifi
cată. Reducerea ecn- 
sumurtlor specifice 
de materiale, inclu
siv pierderile admisi
bile, a făcut obiec
tul studierii tn colec
tiv și găsirii unor 
soluții corespunzătoa
re de a se micșora 
consumurile de che
restea cu 20 la sută, 
fier beton cu 8 la tu-

♦
In aceste 

șantier munca 
contenește o clipă. ( 
Mai ales că toți con- j 

structorit au pornit l 
la treabă hotăriți să ) 
obțină noi și tnsem- / 
nate succese depă- \ 
șind chiar și pe cele > 
de vîrf din anul \ 
1959. Graficele ilus- } 
trează in prima deca. \ 
dă din luna ianuarie \ 
depășiri de normă \ 
pină la 10 la sută a- ) 
le brigăzii de dul- ( 
gheri condusă de j 
Zamlalter Somon, a < 
lut Bădulescu Gheor- ) 
ghe, fierari beto- / 

niști și alții. Hotărî- 
rea constructorilor u- > 
nanimă este să ter- •, 
mine ptnă la sftrșitul 
lunii ianuarie 
90 tar la 25 
1960 cele 5 
despre care 
vorba mai sus.
JAN DUMITRESCU

zile pe 
nu

blocul 
aprilie 
blocuri 
a fost

HUNEDORENE
* In ziua de 12 ianuarie a.c. 

a avut loc a doua plenară a 
Comitetului orășenesc de par. 
tid unde s-a pus In discuție 
darea de seamă asupra măsu
rilor luate de Comitetul execu' 
tiv al sfatului popular în ve
derea realizării sarcinilor de 
plan pe anul I960.

* Ieri după masă la ora 17 
a avut loc în sala teatrului 
„Victoria*4 conferința academi
cianului sovietic Solomon Lvo- 
vlcl Vîgovdshi profesor de la 
Academia de științe Sociale 
de pe lingă C.C. al P.O.U.S. 
despre economia țărilor socia
liste. Expunerea a fost ascul
tată cu mult interes de o asis
tență numeroasă.

* La cinematograful „Vicțo- 
ria“ din localitate între 
14 — 18 ianuarie va rula 
filmul francez „Nunta lui Fi
garo11 comedie de Beaumar
chais, muzica de W. A. Mozart.
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La uzină ...

Candidatul de 
partid Chițuc C. 

lucrează la atelie
rul de reparații e- 
lectrice al lamino
rului 1000 blunting 
Reparînd agrega
tele In bune condi- 
țiuni și într-un 
tmp cit mai scurt 
el a fost declarat 
fruntaș în muncă.

APORTUL F O C H I Ș
Pătrunși de importanța 

muncii lor in buna desfășura
re a procesului de producție, 
fochiștii de la cuptoarele a- 
dinci ale laminorului de 800 . 
și-au îndreptat atenția încă 
din prima zi a noului an spre 
respectarea întocmai a proce
sului tehnologic, in acest sens, 
ei se străduiesc să evacueze 
Ia timp întreaga cantitate de 
zgură din cuptoare și să le a- 
limenteze în bune condiții cu 
combustibilul necesar încălzi

... și la școală

Dar această ca 
litate el a reușit 
să și-o mențină și 
la școala medie se
rală unde, strădu- 
indu-se să-și însu
șească cit mai bi
ne lecțiile predate 
face parte din co
lectivul de elevi 
fruntași la învăță
tură.

«

Primele tone
Brigada de muncă patrioti

că din schimbul inginerului O- 
lah Dezideriu de la laminorul 
biuming 1000 a ieșit zilele tre
cute în curtea sectorului de 
unde a strîns într-un timp 
scurt peste 25 tone de fier 
vechi — primele tone din a- 

-cest an.
In această acțiune s au re

marcat utemiștii, Armașu 
Viorel, Pădurear.u Gheorghe, 
Cosma Vasile, Cădăreânu 
Gheorghe, Chițuc Constantin 
și candidatul de partid Vlădo- 
ianu Constantin.

APOSTOL JURCA

Pentru 
aprovizionarea 

populafiei
Ca urmare a cerințelor me

reu crescînde ale populației 
din orașul Hunedoara, unități
le comerciale din comerțul so
cialist de Stat au fost aprovi
zionate cu tot mai mari canti
tăți de mărfuri alimentare. 
Spre exemplu, numai în pri
ma decadă din luna ianuarie 
a.c. la O.C.L. „Alimentara* 1' au 
intrat spre desfacere 23,5 tone 
carne. 11,5 tone zahăr, 20,3 
tone pline albă, 8 tone ulei, 
5,3 tone mezeluri precum și 
alte mărfuri.

rii lingourilor și -blumurilor de 
oțel.

In urma acestui fapt, colec
tivul de muncă al laminorului 
a reușit ca in perioada 1 —11
ianuarie a.c. să lamineze cu 
308 n.ai multe tone de oțel
decît prevedeau sarcinile de 
plan. La acest succes au conți i 
buit intr o mare măsură efor
turile fochiștilor din echipa 
comunistului Clitan Vasile, 
cum ar fi: Ionescu loan, Dra- 
gomir Ilie și Drăghincea loan 
— toți din schimbul inginer u

T S L O R
lui Păcuraru Eugen care a dat 
cele mai mari cantități de la
minate peste plan.

ORAȘANU DUMITRU 
corespondent

Pregătiri pe
Membrii cercului de artă plastică de la 

Combinatul siderurgic fac intense pregătiri 
în vederea bienalei de artă plastică pentru a- 
matori. Pentru a ocupa un loc de frunte 3b 
de membrii ai cercului s-au angajat să exe- 

i cute un număr de 154 lucrări cu teme dinainte

ntru bienală
stabilite. Multe din lucrări au și fost prezen
tate pînă acum conducerii cercului de către 
elevul Coclltu Gheorghe, inginerul Taugnar 
N., controlorul tehnic Feket Năzărel, cocsa^B 
rul Mastalos Radu, laminatorul Brehul 
colae.

„BUFETUL FANTOMĂ

I
 Orice peisaj își are trecu
tul lui. Și „bufetului fantomă-1 
care a apărut nu de multă 
vreme în orașul nostru, i st 
trage istoria din trecutul în
depărtat. Cîndva, negustorii 
șireți și lacomi își construi
seră pe lâ diferite colțuri de 
străzi bodegi și circiumi, du
rate din bîrne și așezate cu 
diabolică chibsuin 
«ul ,n MM- 
lui; vindeau ei, 
sau soțiile lor, țuică fiartă, 
băuturi „speciale" preparate 
în „laboratorul" lor, grătar 
etc., iar banii ce i storceau 
în felul acesta cădeau direct 
in punga personală...

Dar a trecut de mult tim
pul acela. Locul clrciumilor 
insalubre l-a luat localurile 
de stat, care Și-au schimbat 
cu totul înfățișarea și rostul 

Îln această situație ..bufetul" 
despre care am amintit mai 
la început este de-a dreptul 
surprinzător. „Bufetul fanto- 

/ ?nd“, pe două roți, pleacă di. 
( mineața din curtea resiau- 
< rantului Metalul condus de 
( doi oameni: „calul" trage, 
\ ospătarul împinge și cite o- 
\ dată ii mai dă și cu reclame 
) ca in bilei.
> Deplasîndu-se ușor, încăr- 
? cat cu țuică de tot felul și 
] cimați aburind, staționează 
( după plăcere : în apropierea 
j combinatului, pe lingă podu- 
\ rile de peste Cerna, pe la di- 
) ferite colțuri de străzi, acolo 
\ unde circulația este mai

mare. Să iese planul și alt\ 
ceva nimic ! Oprit în vreun/ 
loc. își instalează „picioare] 
le" ca la un autocran. Vai ( 
în nici un loc nu are o stați-) 
onare mai îndelungată. Azix 
aici, mline dincolo ș.a.m.d.j 
Cetățenii s-au obișnuit deja\ 
cu apariția și dispariția mis-J 
terioasă a „bufetului fanto-] 

mă, și cu to- ? 
ții se întreabă : \ 
„De ce acest...) 
bufet, nu are S

și el un loc fix, in Piața nouă l 
spre exemplu, singurul loc\ 
potrivit?1' Ei, înțeleg: plan,) 
plan... dar cu prețul știrbiriiC 
aspectului nou, sănătos, aii 
orașului nostru ? Asta nu ! ( 
Altfel, într-o bună zi ne am J 
putea trezi pe principalele / 
străzi (pentru că sînt mai] 
populate) cu șiruri de mese,) 
scaune, grătare fumegînd, și j 
tot felul de acareturi din ar i 
senatul T.A.P.L.-ului. /

In general tipul acestor...| 
bufete a trecut, excepție fă-1 
cînd doar în muzeele de an- j 
tichitate. In ce privește satis-J 
facerea cerințelor consuma
torilor avem destule unități 
restaurantele și bufetele e'Ă 
xistente cit și cele ce se află? 
în curs de amenajare, undes 
servești tot ceea ce dorești ini 
mod civilizat. Și aceasta cu\ 
atlt mai mult, cu cit aceste/ 
unități au pătruns in mod] 
civilizat în comoditatea 
nică a localnicilor și nu ca oj 
invitație la viciu... (

C. ALEXANDRESCU{
I

Pe marginea spectacolului 
„CARNEȚELUL FERMECAT"

In sala cinematografului 
„Maxim Gorki“, teatrul de a- 
matori al C.S.H.-ului împreună 
cu cițiva elevi talentați a pre 
zentat pentru copiii din ora
șul nostru piesa „Carnețelul 
fermecat11 adaptare șl locali
zare după I. Vladimirov de 
Olga Schina Adrian, în regia 
lui Pavel Crișan.

...Gongul anunță începerea 
spectacolului, freamătul din 
sală încetează, iar reflectoare
le își proiectează lumina în 
direcția scenei.

In fața unui pom de iarnă 
Moș Gerilă cu tolba încărcată 
poposește o clipă, apoi își de
șartă darurile nenumărate, în 
casa celor doi frați Rodica și 
Goguță Petreanu. Goguță sin
gur acasă amărît că nimeni 
nu l-a invitat la serbarea po
mului de iarnă se preface bol
nav, pentru ca în felul acesta 
toată lumea să-l acorde im
portanță. Atenția îi este atra
să însă, de un carnețel roșu 
de pe masă. Carnețelul era 
dedicat surorii lui pentru no
tele excepționale obținute pe 
trimestru. Pe eoperta carnețe

lului se specifică „Carnețelul 
fermecat." Cu fiecare filă în
toarsă se va realiza cîte o do
rință, iar fila cu dorința îrn 
plinită va cădea. Goguță tipul 
băiatului mai leneș și obraz
nic rosti formula specifică 
„Carnețelului fermecat" cere

să i se aducă o prăjitură pen
tru a, se convinge de puterea 
carnețelului. Intr-o clipă apare 
un grup de pitici de basm ce-i 
aduc prăjitura dorită. In cu- 
rînd însă își face apariția so
ra sa Rodica. Se bucură mult 
de primirea carnețelului fer
mecat și cere ca dorință să 
ia parte împreună cu fratele 
său la serbarea din pădure a 
tuturor animalelor unde ia 
parte șl Alba ca zăpada cu 
cei șapte pitici. Copiii se tre
zesc deodată in pădure în
conjurați de pitici, motanul 
Mustăcilă, Iepurilă, Vulpea și- 
reată și Lupul viclean. Deoda
tă apare Alba ca zăpada care 

o roagă pe Rodica să supună 
unui examen teoretic toate 
animalele din pădure. Intre 
timp Goguță este dominat de 
ginduri neclare. Un demon 
care stăpînise mai înainte pă
durea sugerează lui Goguță 
ginduri diabolice. Ii promite 
că-i va satisface orice dorință 
dacă carnețelul va putea a- 
junge în mina lui. Astfel ar 
avea norocul de a fi din nou 
stăpînul pădurii. Goguță se 
pierde de Rodica și este pre
făcut în om de zăpadă de că
tre demonul pădurii, deoarece 
refuză să-i înmîneze carnețe
lul fermecat. Fetița se plim
bă plîngînd zadarnic prin pă
dure, în locul fratelui ei în
tâlnește însă un om de zăpa
dă. își scoate căciullța din cap 
unde se află Carnețelul fer
mecat și o pune într-un ac
ces de milă pe capul omuluf 
de zăpadă. Peste cîteva mo
mente demonul este stăpînul. 
carnețelului, dar dorința nu i 
se poate înfăptui deoarece nu 
cunoaște formula prin care 
carnețelul devine fermecat. 
Goguță este readus la viață

pentru a cita versurile ferme
cate, dar deodată demonul 
este prefăcut in om de zăpadă 
pentru totdeauna. Cei doi 
frați se reintîlnesc fericiți. 
Toate animalele din pădure 
se adună pentru a sărbători 
ultima dorință rămasă pe ul
tima filă, dansul steluțelor 
argintii ce este executat de 
corpul coregrafic de fetițe.

întreaga acțiune se petrece 
în lumea basmului, persona
gii: Albă ca zăpada, cei șapte 
pitici, Mustăcilă, Iepurilă sînt 
elemente caracteristice piese
lor — basme pentru copii. 
Spectacolul a fost reușit cu 
mici excepții de altfel care 
n-au scăzut valoarea spec
tacolului, mai ales că o parte 
din actori au fost aleși din lu
mea copiilor.

In rolul Rodicăi Marta Bă
lan a reușit să redea aspectul 
fetiței cuminte, silitoare și en 
tuziastă. Demonul în interpre
tarea Iul Cîzu Aurelia a avut 
un joc de scenă adecvat per
fidiei diabolice. Mișcările au 
fost sigure, naturale, doar •li
nele cuvinte erau puțin tără
gănate lăsind ca în felul aces
ta fraza să sufere o ușoară 
denaturare.

Talentat Popa Remus — e- 
lev din clasa IX Școala O.M. 
— a părut obișnuit cu scena 

șl a interpretat rolul fără e- 
moții, avînd doar cîteva miș
cări stîngace. Eleva Voicu Lu
minița din clasa IX-a șeoala 
O.M. în întruchiparea Albei ca 
zăpada a fost gingașe, blîndă 
cum îl cerea de altfel rolul. 
S-a observat uneori puțină ti
miditate. Un prea tinăr Moș 
Gerilă a fost Stan Victor pen
tru rolul respectiv. Ținuta era 
atlt de dreaptă incit nu se ob
serva nimic din povara anilor 
ce apasă în general pe umerii 
lui Moș Gerilă.

Piticii aleși dintre copiii mi
ci de 3—5 ani cu coifurile 
înalte roșii au imprimat spec
tacolului adevăratul caracter 
de basm.

Cea mai bună interpretare a 
revenit insă corpului de coreo 
grafie. Micile balerine în ro
chițe albe și cu coronițe de 
flori pe cap eu demonstrat 
grațios dansul fulgilor de ză
padă.

Raptul că teatrul de amatori 
al C.S.H.-ului a prezentat un 
spectacol pentru copii, și cu 
popii, este demn de apreciat, 
demonstrînd în același timp 
grija pentru descoperirea mi
cilor talente, pentru dezvolta
rea simțului artistic al viitori
lor constructori ai vieții noi.

ZINA VESESCU
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bibliotecii clubului 

„ALEXANDRO SAHIA"

ce stau la baza creării unei vieți mai fericite, 
orinduire socială— datorită efortului comun al 

oamenilor

Una clin problemele importante 
intr-o țară in care se făurește o nouă 
oamenilor muncii — este aceea a sănătății celor ce muncesc. De sănătatea 
depinde buna desfășurare a procesului de producție precum șl întreaga gamă de pro
grese pe tărim economic, social, cultural.

O deosebită grijă acordă regimul nostru de democrație populară sănătății oa
menilor muncii. Măsurile întreprinse de organele centrale sindicale fac parte din cate
goria acelor acțiuni care nu pot avea o eficiență reală decît atunci cind colectivul de 
medici, surori și personalul administrativ participă in mod conștient și activ la sprijini
rea și traducerea lor in viață. Acest lucru este însă condiționat de spiritul de conștiin
ciozitate, de umanitarism și de înțelegere din partea acelora in mîinile cărora este 
încredințată viața oamenilor suferinzi.

Primul aspect
La secția de maternitate a 

spitalului unificat din Hune
doara cu toate eforturile de
puse de personalul medical 
sînt o serie de lacune care nu 
fac decît să mieșoreze valoa
rea reală a îngrijirii medicale. 
Să nu uităm că sînt internate 
în acest spital femeile mun
citorilor, fumaliștilor, oțelari- 
lor etc. a căror viață trebuie 
îi grijltă și salvată, mai ales 
că in acest timp în producție 
se depune o muncă asiduă 
pentru făurirea vieții noi. In 

• ce privește tratamentul și o- 
perațîile efectuate bolnave 
lor, sînt sub permanenta în 
grijire și supraveghere a me
dicilor, fiecare naștere este 
asistată de un medic și o so
ră fapt care contribuie la e- 
vitarea complicațiilor ce 
putea eventual surveni 
cauza lipsei de îngrijire.

De asemenea copiilor
născuți li se acordă îngrijirea 
medicală, tratamentul și alăp 
tarea la timp, in saloanele 
cu noi născuți însă tempera
tura este de abia 18 grace 
cînd în mod normal trebuie 
să fie de 25. Lipsa unei tem
peraturi corespunzătoare este 
dăunătoare vieții copiilor. Sîn
tem în plină iarnă, frigul va 
putea să se întețească și în 

IB felul acesta să intervină o 
serie întreagă de complicații 
dacă nu voi- fi luate imediat 
măsuri de direcția administra
tivă a spitalului.

mosferă incit simți cum te us
tură și-ți lăcrimează ochii. In- 
tr-0 asemenea sală este nece
sară o căldură corespunzătoa
re cerințelor, aer curat încît 
operația să se poată efectua 
în bune condițiunl, să nu îm
piedece sau, eventual, Să în
greuneze munca medicului o- 
perator. Și această deficiență 
este necesar să fie de urgen
ță remediată. Numai creind 
condiții corespunzătoare se 
pot obține rezultate bune. Cit 
de mult și-ar da silința per
sonalul medical, dacă condi
țiile lipsesc și rezultatele vor 
fi nesatisfăcătoare.

trecută, că ele erau înfunda
te din care cauză nu sînt per
fect folosibile.

Ca urmare acestui fapt 
conducerea spitalului de ma
ternitate a fost nevoită să 
scoată din funcție pe timp de 
cîteva zile salonul nr. 5 obs- 
iret’.că în Care sînt opt paturi. 
Iată unde a dus lipsa de in
teres din partea conducerii ad 
ministrative față de luarea de 
măsuri pentru repararea la 
timp a sobelor șl aproviziona
rea cu combustibil.

parație generală, însă incom
pletă. Astfel că baia rămîne și 
pe mai departe rar utilizabi
lă, lucru de neîngăduit într-o 

. astfel de unitate medicală.
La toate acestea se adau

gă și faptul că rufărla de 
pat și corp se schimbă la in
tervale mari față de necesită
țile ce se cer într-o secție de 
acest fel.

Neschimbarea la timp a rit, 
făriei nu se întîmplă din cau 
ză că nu există lenjerie sufi
cientă, ci din cauza — așa 
după cum invocă unii — că 
dUpă spălare din lipsă de us- 
cătorie, eie se usucă tîrziu în- 
n :d și astfel schimbarea ru- 
făriei se face cu întîrziere.

Cu toate că ne aflăm în iar 
nă, acesta nu poate fi un 
motiv pentru privarea bolna
velor timp de o zi două de ru 
fărie curată. Posibilități sînt 
și de aceea este necesar 
rufăria să fie schimbată 
timp.

C o n c I u z î

ca
la

i

ar
din

noi

în sala de așteptare ...

...a intervențiilor chirurgica
le Ia cerere, nu există nici un 
fel de sobă. Temperatura este 
exact cea de afară, iar paci
entele stau cu paltoanele 
ghemuite, tremurînd^Femeile 
pot să se îmbolnăvească aci 
înainte de a-și <face interven
ția. Ne întrebăm atunci care 
este aportul medical ? Un pe
ricol care merită să fie sem
nalizat este lipsa termome
tru lui de pupinel la steriliza
rea truselor de intervenție 
chirurgicală, fapt dăunător, 
deoarece sterilizarea se face 
după aprecieri și nicidecum 
după indicațiile termometru 
Iul, lucru care ar putea con
tribui la infectarea bolnave
lor. Acest termometru, s ar 
putea procura fără să se ar
boreze scuza că nu se găsește.

ia sala de operații ...
...a secției o perdea de 
fum provenită de la soba 
sta-iwtă acopere întreaga at-

Lemne sînt totuși

Mulfumire 
(condiționată însă)

ceIntrînd în saloane iată 
ne-au declarat bolnavele :

— Sîntem profund mulțumi
te de îngrijirea medicală ce 
ni se acordă. Mîncarea este 
bună și consistentă — au spus 
tovarășele Pîrvan Elena, Cri- 
stea Cornelia și altele, dar ce
ea ce ne nemulțumește este 
că nu avem în permanență 
apă, iar mîncarea uneori ni 
se servește rece.

Intr-adevăr așa este, mînca
rea se pregătește la bucătăria 
spitalului situată la peste 1 
km. distanță de la maternitate 
și în timpul transportului 
pînă aici se răcește. Aceasta 
insă nu poate să fie un motiv 
ca mîncarea să fie servită re
ce, deoarece spitalul de ma
ternitate dispune de o sobă de 
aragaz, care este destinată 
tocmai pentru a reîncălzi 
mîncarea. Insă intervine ne
glijența intendentului de la 
maternitate, și mîncarea este 
servită așa cum am arătat 
mai sus.

Problema apei este cunos
cută. In orașul nostru 
stă problemă n-a fost

...problema cea mai acută in 
momentul de față la secția de 
maternitate este cea a încăl
zitului. Administrația spitalu
lui, în tot cursul verii nu s-a 
gîndit că va veni cîndva iar
na și că atunci va avea ne
voie de combustibil de calita
te șî sobe reparate. Ghiar da
că s-a gîndit la acest lucru, 
nu 1-a făcut. Deși erau condi
ții, nu s-a inoviziouț vj 
c. n-b_sl il decît în chimul 
timp. Așa se face că în mo
mentul de față secția de ma
ternitate nu are decît lemne 
umede, din care picură apa. 
Și atunci, nu e de mirare de 
ce în unele saloane tempera
tura este sub cea admisă. In 
această privință o vină au 
si femeile ae servici șl anume, . 
că ele aprind focurile la ore 
țîrzii. • De pildă în ziua de 11 
ianuarie în saloanele nr. 6 
obstretică, 4 ginecologie focu
rile au fost aprinse doar la o-

vată în întregime. S-au 
prins lucrări deosebite 
cest sens, unde au fost inves
tite fonduri uriașe. In cursul 
acestui an va intra în folosin
ță și cel de-al doilea puț pen
tru aprovizionarea populației. 
Pînă atunci însă apa este da
ră spre folosință de trei ori 
pe zi la anumite ore cunoscu
te de altfel de către toți. A- 
ceasta însă nu poate scuza 
administrația de la spital. La 
maternitate în fiecare salon 
există chiuvete, dar o parte 
din ele sînt defecte din care 
cauză nu funcționează. De e- 
xemplu în salonul nr. 4 obs
tretică este defectă iar în sa
lonul nr. 8 ginecologie este 
spartă. In astfel de situații 
sînt și chiuvetele din alte sa
loane și drept urmare nici cel 
puțin cînd este apă instalați
ile nu pot fl folosite. Nici ba
ia au funcționează cum tre

rele 10.
Trebuie 

te în ce privește încălzitul 
constituie 
maternitate nu este un ț)m de 
serviciu, cum a fost pînă nu 
de mult, și care se ocupa 
printre altele și cu tăiatul 
lemnelor. Spunem că a fost, 
deoarece cu 6 luni in urmă a- 
cest om de servici a fost tran
sferat în altă parte, 
mare lemnele de foc 
sînt tăiate de către 
de servici. Ar fi bine 
timp de iarnă administrația 
spitalului să repartizeze aici 
un bărbat care să rezolve a- 
ceste probleme gospodărești, 
mărunte în aparență, dar ae 
o vitală necesitate pentru o 
secție de maternitate. La toa
te acestea se adaugă și faptul 
că nici sobele de teracotă nu 
au fost curățite și reparate, 
deși se știa, încă din iarna

arătat că o greuta-

șl faptul că aici la

Ca ur- 
acum 

femeile 
ca în

acea- 
rezol- 
intre- 
în a-

t 
l 
l 
l 
l
C
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(. 
(. 
c 
c 
ț 
l 
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( 
C

Pentru 1 oaie aceste lipsuri j 
in primul rînd se face vino- ] 
vată conducerea administra- ] 
tivă a spitalului, care n-a a- j 
cordat atenția cuvenită re-1 
medierii lor. î

Vinovată de aceste lipsuri! 
se face și secția de sănătate ț 
a sfatului popular orășenesc,' 
care în prea puțină măsură i 
s-a interesat de secțiile spița- 4 
lului neexercitind un control L 
riguros pentru bunul mers al; 
spitalului, a secțiilor sale. ț

Este necesar ca în viitorul j 
apropiat aceste lipsuri să j 
fie lichidate. Administrația 1 
spitalului are datoria să ia! 
de îndată măsuri, asigurind! 
secția de maternitate cu^ 
combustibil calitativ, să re-J 
zolve problema instalațiilor! 
igienice și sanitare și a tutu-! 
ror deficiențelor semnalate. '

In clădirea clubului nou din 
orașul nostru își desfășoară 
activitatea cea mai mare bib
liotecă din Hunedoara, a 
combinatului siderurgic Gb. 
Gheorghiu-Dej.

Un număr de 34.000 de vo
lume diferite de literatură, 
clasică, modernă romînă și stră 
ină, tehnică și ideologică, în
zestrează rafturile bibliotecii. 
Se mai adaugă acestora și 
cărțile de specialitate, de 
muzică, sport, etc. In cadrul 
secțiilor combinatului funcțio
nează 43 biblioteci volante ce 
cuprind de asemenea cărți de 
literatură și tehnică legate de 
specificul secției respective. 
Aceste biblioteci pe secții 
constituie un aport real pen
tru muncitori în ce privește 
ridicarea nivelului intelectual 
și profesional.

La biblioteca centrală nu
mărul cititorilor crește pe zi 
ce trece. In ultimile luni s-au 
înscris 4.500 de noi cititori. 
Printre cărțile de literatură 
solicitate mai des sînt urmă
toarele : Mitrea Cocor, Balta
gul de M. Sadoveanu, Moro- 
meții — M. Preda, Roșu și 
Negru de Stândhal, Goya, și 
Vulpile în vie de Feuctwan- 
ger, Contele de Monte Cris
to de Al. Dumas și în spe
cial pentru tineret autorul 
Jules Verne. Cărțile cu conți
nut tehnic sînt de asemenea 
foarte căutate de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii combi
natului.

O serie de cărți reeditate 
au fost primite de curînd la 
biblioteca clubului „Alexan
dru Sahia“ printre care Ion și 
Pădurea spînzuraților de L. 
Rebreanu, Străinul de Titus 
Popovici, La răscruce de vîn- 
turi de E. Brontte.

Biblioteca a organizat o se
rie de concursuri, seri literare 
și recenzii. Dintre cărțile, re
cenzate fac parte următoare
le : ,,Așa s-a călit oțelul11 de

(Continuare în pag. IV-a)

Strungarul Mocuță Nicolae de la atelierul mecanic din 
^combinat lucrează, îndeosebi piese de mare precizie. Cu- 
mnoștințele sale profesionale însă sînt valoroase în același 

timp și pentru colegii săi mai puțin pregătiți pe care îi a- 
jută în ridicarea calificării.

In foto : Mocuță Nicolae împărtășind strungăriței A- 
Y vram Elisabeta cite ceva din caracteristicile metodelor lui 

de muncă.
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Presa străină 
despre apropiatele experiențe 

cu noile rachete sovietice
\ NEW YORK. In centrul atenției ziarelor care au apărut 
\la 10 Ianuarie, alături de mesajul privitor la „situația uni- 
\unii“ adresat congresului de președintele Eisenhower, Sf( 
/află comunicatul agenției TASS privitor la viitoarele ex 
\ perimentări ale unor rachete mai puternice in regiunea Pa- 
l cificului de către Uniunea Sovietică.
1 „Lansînd sateliți, ai pămîntului mai grei decit cei ameri- 
)canl și depășind S.U.A. in domeniul trimiterii de rachete' 
( în Lună, Uniunea Sovietică a întrecut considerabil țara 
\ noastră in cercetarea Cosmosului", — scrie „New York, Ti-' 
(«ies44.
; Experimentarea noii rachete foarte puternice, de câ( 

[ tre Uniunea sovietică, continuă „New York Times", va a-' 
-.minți încă odată întregii lumi de raza de zbor și de precizia^ 
i dirijării rachetelor de care dispune U.R.S.S.
\ ATENA. — Comunicatul TASS cu privire la apropiate-^ 
/le experimentări ale un.or rachete cosmice sovietice de tip< 
\ nou, este calificat de presa greacă ca „senzația Nr. 1". ,
: „Moscova a anunțat un măreț program de experiențe cu 
\rachete cosmice", scrie ziarul,,Nea". t
) Ziarul „Akropolis" publică tntr-o ediție specială comuni-} 
{catul TASS sub titlul: „Rusia efectuează experiențe cu sn
iper-rachete". super rachetele sovietice, scrie ziarul. „Ane-' 
[rartitos Typos" vor uimi întreaga lume.
} PARIS. — „Rușii sint eroii zilei la prima Conferință inter-( 

( națională pentru cercetarea spațiului cosmic", relatează1 
\ corespondentul din Nissa al agenției ,,United Press Inter-1 
‘narfonal*4. „Academicianul sovietic Blagonravov și cei doi 
i colegi ai săi, continuă corespondentul, care au sosit la Ni- 
\ssa pentru pregătirea acestei conferințe, organizată de Co-' 
t misia internațională pentru cercetarea cosmosului (COS- 
)PAR), se află in centrul atenției participanților la conjerin-( 
/ ță. Rușii au acum o situație pe care ar fi ocupat-o fără in- 
V doială americanii, dacă această conferință ar fi avut locl 
1 doar cu cîțiva ani in urmă. Aceasta se explică prin fap- 
'.tul că rușii au obținut, in ultimul timp, succese tmpresio-/ 
/ nante in cucerirea spațiului cosmic. In afară de aceasta.' 
\toți se așteaptă la noi surprize din partea Uniunii Sovieti-ț 
ce“

Noutăți în tratamentul 
cancerului

Cunoscutul specialist oncolog 
sovietic, profesorul Leon Șa- 
bad membru corespondent al

Din activitatea bibliotecii clubului 
„ALEXANDRU SAHIA“

(Urmare din pag. III-a)

Ostrovski, „Un om între oa
meni** de Camil Petrescu, „Se 
tea“ de Titus Popovici. Cea 
mai reușită seară literară a 
fost pe tema „Coșbuc în lite
ratura noastră**. După prezen
tarea poetului și a operei s-au 
recitat poezii șl s-au cîntat 
balade și clntece de „Gheor- 
ghe Coșbuc**. De asemenea 
s-a programat în curînd o 
seară literară dedicată vieții 
șl operei marelui poet al nos
tru „Mihall Emlnescu**. Cu o- 
eazia acestor concursuri, se
ri literare și recenzii au fost 
invitați tineri din secțiile 
combinatului. Au participat 
un număr de aproximativ 200 
de persoane la fiecare con
curs. In unele după-amleze 
S-a organizat pentru amatorii 
de muzică simfonică audiții, 
muzică de Bethoven, Wagner, 
Mozart.

O deosebită atenție trebuie 
*corde de conducerea 

Academiei de Științe Medica
le, a anunțat cft oamenii de 
știință sovietici au reușit să 
extragă în stare pură din 
scoarța cătinei albe o substan
ță care posedă o înaltă efica
citate antlcanceroasă.

clubului organizării și pe mal 
departe de concursuri, seri și 
ghicitori literare, precum șl 
temelor ce se vor trata. Să fie 
aleasă o literatură instructivă 
educativă care să demonstreze 
grija partidului față de oame
nii muncii șl să reflecte as
pecte ale dezvoltării vieții 
noastie pe drumul construirii 
socialismului. Să se facă re
cenzii șl din literatura sovie
tică atit în proză cît șl în po
ezie ; să se organizeze în mă
sura posibilităților seri litera
re tehnice, acestea vor contri
bui în mod efectiv la dezvolta
rea profesională a tinerilor.

[Rectificare
La materialul intitulat 

„Munca politică de masă — 
Ia nivelul sarcinilor actuale** 
apărut in ziarul nostru nr. 794 

în rîndul al șaselea din co
loana a treia (pag. Il-a) se va 
citi .,noiembrie** in loc de 
„septembrie**.

Omul de știință a declarat 
că în prezent, după studierea 
sub toate aspectele și după 
experiențele efectuate pe ani
mate, această substanță se a- 
cumulează pentru a fi predată 
clinicilor.

Potrivit declarațiilor prof. 
Șabad, oamenii de știință so
vietici au elaborat și aplică în 
practică citeva metode de tra
tare a cancerului, printre care 
intervenția chirurgicală, acti- 
noterapia, combinarea acestor 
două metode de tratament, fo
losirea unor preparate chimico 
biologice și hormonale. Citeva 
din ele ca, de pildă, sarcolizi- 
na și dopanul, au dat rezulta
te pozitive și au fost predate 
industriei pentru producția de 
masă.

In prezent, la Moscova se 
începe construirea unui insti
tut oncologic, uhde se vor a- 
plica cele mai noi metode de 
tratare a diferitelor forme ale 
cancerului, inclusiv energia 
atomică.
Un sector de cale ferată 

fără personal 
de exploatare

In cadrul direcției regionale 
Stalino — una din cele mai 
mari căi ferate din Ucraina — 
a fost dat in exploatare un 
sector de linie pe care șapte 
stații de cale ferată lucrează 
fără impiegați de serviciu, a- 
cari șl semnaliștl, fiind diri 
jate de la un centru de către 
un operator R. C. Pe acest 
sector va fi un trafic intens 
de trenuri care vor transporta 
minereul provenit din bazinul 
Krivoi Rog, destinat uzinelor 
siderurgice din bazinul Nipru- 
lui și din centrul țării.

Acesta este al doilea sector 
de cale ferată cu deservire 
centralizată din cadrul dlrec 
ției regionale Stalino.

De la punctul principal ope
ratorul R.C. de serviciu diri
jează peste 50 de macaze și 
200 semafoare. Dispozitivele

Valoarea rezervelor 
produefiei

(Urmare din pag. I)

Zilnic prin această metodă se 
recuperează cea. 100—150 
tone fontă.

Pe lingă faptele relatate 
se mai pot da exemple 
ca cele cu privire la pregăti
rea prăjitoarelor, unde s au 
pus în funcțiune toate cup. 
toarele existente care să asi
gure necesarul de siderită 
prăjită ; înlocuirea conducte
lor vechi de gaz de furnale, a 
sacilor de praf de la furnalul 
nr. 1 șl căptușirea sacului de 
praf de la furnalul nr. 4 etc. 
Semnificativ este faptul că 
ceea ce s-a realizat plnă în 
prezent înseamnă valorifica
rea acelor rezerve ale produc
ției care vor da posibilitate 
fumaliștilor să îmbunătățească 
continuu indicii de utilizare 
a agregatelor și pe această 
cale să sporească producția 
de fontă. 

teiemecanice instalate tot a 
colo indică care linii din sta 
ție sint ocupate și care sînt 
libere. Sistemul perfecționat 
de bloc automat de linie asi 
gură mișcarea trenurilor în 
condiții de securitate.

După cum arată practica, 
capacitatea de trafic în acest 
sector crește cu 40 la sută, 
iar prețul de cost al trans
porturilor se reduce cu 15- 20 
Ia sută. Cei 10C de lucrători 
deveniți disponibili din acest 
sector lucrează la alte stații de 
cale ferată, în specialitatea 
lor.

Extragerea directă 
a otelului din minereu
Specialiștii sovietici în side

rurgie elaborează trei metode 
pentru obținerea directă a o- 
țelului din minereuri. Aceste 
cercetări au șl depășit cadrul 
laboratoarelor.

Printre cele mai promițătoa
re metode figurează obținerea 
oțelului spongios la tempera
turi moderate și joase (500 — 
1)00 grade), obținerea oțelu
lui în cuptoare rotative la 
1250—1400 grade și produce
rea metalului lichid direct din 
minereu.

La institutul central de cer
cetări siderurgice din Moscova 
se studiază de asemenea ope
rațiile pentru producerea oțe
lului spongios cu folosirea u- 
nor reductoare gazoase ieftine 
ca hidrogenul, amestecuri de 
hidrogen cu oxid de carbon 
sau cu gaze naturale. Totoda
tă se efectuează lucrări pen
tru obținerea metalului lichid 
direct din minereuri, ocolindu- 
se procesul de elaborare din 
furnal.

R. P. Chineză
Armături pentru mine 

din cenușă
Recent, lucrătorii minelor de 

cărbune din Țziaoțzu, provin
cia Henan, au început produc
ția unui nou tip de susțineri, 
deschizind asttel o nouă cale 
pentru economisirea de mate
rial lemnos.

O astfel de susținere se ob 
ține din cenușă, calcar, Ipsos 
și nuiele de bambus. Metoda 
de producție este foarte sim
plă. Mai întli, materiile prime 
amintite mai sus sînt fărâmi
țate și amestecate cu apă. 
Masa obținută este apoi tur
nată în cofraje de iemn, du
pă care este Îndesată cu nu
iele de bambus. După evapo
rare și sulidificare ea devine 
la fel de tare ca șl la susține
rile de beton.

Susținerile din cenușă pose
dă o sene de avantaje. In pri
mul rînd materia primă nece 
sară există în cantități inepui. 
zabile. întreprinderile indus
triale dau zilnic o mare canti
tate de cenușă sub formă de 
deșeuri. In al doilea rînd, noul 
tip de susțineri prezintă avan
tajul că sînt comode la folo
sire și au un preț de cost re
dus. In comparație cu susține
rile din material lemnos de a- 
celeași dimensiuni, prețul de 
cost al unei susțineri din ce
nușă este cu 50 la sută mai 
mic. In al treilea rînd, noul 

tip de susținere nu numai că 
poate înlocui acoperișul de 
lemn, dar poate fi folosit și in 
abataje unde este necesară o 
mare cantitate de material 
lemnos pentru susțineri.

Punerea la punct a produc
ției de susțineri din cenușă a 
permis statului să economi
sească o mare cantitate de 
material lemnos, jS-a recof 
mandat conducerii minerilor 
din Țziaoțzo, să înceapă pro- 
ducția în masă a noului tip 
de susțineri.

Hidrocentrală 
pe baza energiei 
apelor subterane

Hidrocentrala de la Liulan- 
dun (provincia Iunnan), cu o 
putere de 25.000 kW, care lu
crează pe baza energiei ape
lor subterane, a dat primul 
curent industrial.

Rîul Liulanhe, bogat in ape 
își are izvorul în peșterile din 
provincia Iunnan. Căderea a- 
pei pe o porțiune de 5 km. a 
albiei subterane a rîului este 
de 20 metri, ceea ce a creat 
condiții favorabile pentru 
construirea acestei centrale e- 
lectrice.

Constructorii hidrocentralei 
au îndeplinit un mare volum 
de munci de săpare a pămîn
tului. Ei au construit suo pă 
mint un tunel subacvatic cu 
o lungime de 3,2 km. și un 
diametru de peste 3 metri. 
Constuirea hidrocentralei sa 
terminat cu mult înainte de 
termenul stabilit.

R. Cehoslovacă

„Tuvorit" — 
un nou material 

izolant
Muncitorii din atelierele mi- 

nelar de minereu de la Tisova, 
lingă Kraslice au construit 
recent o presă folosită la fa
bricarea unui material de izo 
lare necesar in cunstruci-ii. No 
ui material fabricat cu aju
torul acestei mașini din pili
tură și alte deșeuri este supe
rior din punct de veaere cali
tativ heraclitului -- material 
costisitor folosit pînă acum în 
construcții.

Muncitorii elin Tisova sint și 
autorii altei inovații pe care 
au și aplicat-o in practică. Ei 
produc în momentul de față 
tobe pentru cablu și odgoane 
folosind ca material fierul în 
locul lemnului. în felul acesta 
ei au prelungit durata de 
funcționare a tobelor și au 
realizat considerabile economii 
de material lemnos.

Expoziție de artă 
populară rominească 
LONDRA (Agerpres). La 

galeriile de artă Victoria din 
orașul Bath (Anglia) a fost 
prezentată recent o expoziție 
de artă populară rominească. 
Cele aproximativ 2.500 de ex
emplare s.au bucurat de un 
deosebit succes, expoziția fiind 
apreciată mult de autoritățile 
locale, de numeroșii vizitatori 
precum și de presa din Bath.
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