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De curînd colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri din 
minorului de 800 mm., din C.S.H., a luat la cunoștință de 
patriotică lansată de oțelării secției a Il-a, privind folosirea
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La sectorul electrot ih- 
nic — I.C.S.H. — lu
crează și lăcătușul Năsă- 
udearm Filaret. Fiind 
considerat printre cei mai 
buni muncitori de aici, 
tovarășului Năsăudeanu i 
se încredințează îndeo
sebi lucrări de precizie. 
Cu toate acestea el reu
șește să reducă timpul 
de executare a lucrărilor, 
în medie cu 17 la sută.

1

secția la 
chemarea 

cu maxi
mum de randament a fiecărui minut. In această luptă cu minutele ce a 
pornit de pe platforma oțelăriei a II-a, se angajează și colectivul nostru. 
Aslfel reducind norma de timp numai cu 10 secunde prevăzută penttu f'c- 
care lingou la trecerea sa prin cajă, noi vom. mai realiza peste angaja
mentul anului 196H, încă 2.000 tone dc laminate.

Pentru asigurarea succesului amintit vom lua măsuri pentru ca la re
parațiile planificate, timpul să fie redus cu cel puțin 4 ore de fiecare 
dată, cîștigîndu-se astfel cca. 40 lingouri laminate în plus.

La obținerea acestor rezultate, cît și la realizarea 
care a crescut acum la 13.000 tone, colectivul oțelăriei 
nr. 1, este 
noștri, dînd 
litate.

chemat de a sprijini cu mai muită hotărtre 
acestora ccl puțin 3 șarje ealde pe schimb

angajamentului 
Siemens Martin 
pe laminatorii 
și de bună ca-

l

ing. PASCU NICOLAE
Șeful secției

MUNTEANU IOAN 
secretarul organizației 

de bază P.M.R.

POTORAC PEfRU * 
președintele comitetului 

de secție «indioală

P. MIHAI 
secretarul organizației 

U.T.M.
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Colectivul de mun
că din secția construcții 
metalice C.S.H. a execu
tat în primele două luni 
din acest an, și modele 
de turnare pentru platfor
mele vagoneților de zgu
ră, necesari oțelăriei Mar
tin nr. 2. Numai pentru 
executarea unui simplu 
schelet metalic de model 
ei au muncit 124 ore. 
Astfel, la cele 17 bucăți 
modele executate ei au 
cîștigat 476 ore în care 
pot confecționa lunar, în 
plus, alte 5 modele pen
tru vagoneții de turnare.

ENEA DUMITRU 
corespondent voluntar 
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-== AU CUVÎNTUL =- 
AMINATORII DE LA BLUMING

de reparații

, Urmărind un vagon 
Încărcat cu lingouri por
nit din hala noii oțelării 
Martin am ajuns, după 
numai ctteva minute ia 
grupul de laminoare Peș- 
tiș. De departe se profi
lează In zare hala lungă, 
impresionant da lungă, 
ce adăpostește laminorul 
bfuming și laminorul de 
profile mijlocii. La blu- 
ming ca de atfel la toa
te agregatele siderurgice 
munca nu încetează nici 
noaptea. Ca într-un dans 
fantastic rolele se învîr- 
tesc amețitor, oprindu-se 
doar la comanda omului. 
In această horă îndrăcită 
rolele plimbă înainte și 
înapoi, după trebuință, 
lingoul Înroșit pînl ce-1 
subțiază și-1 aduc la di
mensiunea cerută. Trans
formarea unui lingou în 
blumuri de oțel nu este 
deloc un lucru ușor. Și 
totuși virtuoșii laminatori 
execută această operație 
în mai puțin de 2 minute.

La propunerea tovară
șului Palcău Octavian 
secretarul organizației de 
partid pornim să urmărim 
acest proces de produc
ție și pe cei care supun 
uriașul agregat. Instala
țiile care sînt la cuptoare 
fac să nici nu simți că 
te afli lingă asemenea 
încăperi în care teinpe- 
natura tra»« peste 1.200

grade C. Din cabinele ce 
se află
cuptorarii urmăresc tem
peratura tn fiecare din a- 
cestea. Maistrul principal 
Munteanu loan ne iniția
ză în tainele obligațiilor 
profesionale ale cuptora- 
rilor și fochiștilor de la 
cuptoarele adinei. „De a- 
cest colectiv — ne spune 
dînsul — depinde creșterea 
indicilor de utilizare a 
laminorului. Dacă de aici 
pornesc 200 lingouri cal

în apropiere,
de in fiecare schimb atît 
se laminează. Cuptorarii 
trebuie să ■ supravegheze 
presiunea gazului metan, 
să ai be grijă ca flacăra 
să fie uniformă. Orice 
mică neatenție poate pro
duce mult necaz. Un lin
gou neîncălzit la tempe
ratura necesară se lami
nează mai greu, crește 
procentul de rebut". Mai
strul Munteanu Insă, ne

MIRCEA NEAGU

La repararea 
relor nr. 1, 3 șl 
oțelăria Martin 
și la furnalele 
lucrat și colectivul
muncă al secției repa
rații și montaje siderur-

cuptoa-
5 de
nr.
1-4

la
1
a 

de

(Continuare în pag. IV-a)

Din rîndul tinerilor de la atelierul central de 
reparații I.C.S.H. care au atins o înaltă calificare 
în meserie face parte și candidatul de partid Mă- 
tulescu Ion. Mașinile une Ite reparate de el consti
tuie un exemplu în ce privește calitatea.

gice. Printr-o muncă pli
nă de avînt a muncito
rilor din echipele conduse 
de tovarășii Benedek A- 
lexandru, Iștvan Iosif, 
Negreanu Adrian, Cuibuț 
loan și alții, care au lu
crat fără 'întrerupere a- 
lături de muncitorii de 
la cuptoarele industriale, 
durata de reparație a 
fiecărui cuptor s-a redus 
în medie cu 8

fiecărui furnal
ore.
De asemenea,

lăria Martin nr. 
pele tovarășilor 
Gașpar, Dumitrana loan, 
Cornea Ioan, P. Coslică și 
alții care au muncit tot 
timpul sub directa îndru
mare a inginerului Meș
ter loan și a maiștrilor 
Matei V., Boldor Gheor- 
ghe, au reușit să execute 
reparațiile macaralelor 5 
și 4 bis. conform grafi
cului și să îmbunătă
țească simțitor condițiile 
de lucru a mecanisme
lor acestora.

I. AIR1NEI
corespondent voluntar

Din viața culturală a orașului
rj Sîmbătă 9 aprilie, orașul nostru va avea 

ca oaspeți pe membrii formației artistice a că
minului cultural 
ceștia vor 
cultură un 
interpretate 
metodist al 
recitări, un 
țațe, fruntașă în munca 
cîntece populare interpretate de taraful căminului.

□ Astăzi și mîine, la clubul nou din O.M., 
va avea loc obișnuitul program de filme docu
mentare și de popularizare științifică. Progra
mul începe la ora 18 și cuprinde: documentarul 
„Nicolae Grigorescu", „Dincolo de Baikal" (sovie
tic), scurt metrajul mrghiar „Reumatismul", „Ști
ință și tehnică" și „Vreau să știu" nr. 2.

Q Duminică 3 aprilie, tovarășul profesor uni
versitar Nicolae Ciorăs cu, director adjunct al 
Institutului de Fizică Atomică al Academiei R.P.R 
a conferențiat despre „T ehnica actuală și fizica" 
Pentru duminica viitoare este programată confe
rința „Aplicația electronilor în industrie", pe care 
o va ține tovarășul profesor universitar Edmund 
Nicolae.

□ O 
„Studioul 
minică 10 
lui muncitoresc din O.M.

„Nicolae Bălcescu" din Ilia. A- 
prezenta în sala Casei orășenești de. 
spectacol alcătuit din bucăți muzicale 
de cor (dirijor tov. Eftimie Bugaru, 
Casei regionale a creației populare) 

program al brigăzii artistice de agi- 
cuiturală pe regiune și

nouă formă a activității culturale, 
actorului amator" va fi inaugurată du- 
aprilie ia ora 10 a.m. în sala clubu-

Metode noi=ore----------'
—— 1 —§ și zile prețioase

Totul a început de la 
un lucru firesc. Intrase
ră in reparație capitală 
două autocamioane in 
aceeași zi. Cum oamenii 
erau obișruiiți să se a- 
puce numai de o singu
ră lucrare, comunistul 
Pienaru Gheorghe, unul 
dintre membrii brigăzii 
de mecanici auto de la 
sectorul mecanic șef — 
I.C.S.H., a sugerat to
varășului Ghiresch Vil

helm, responsabilul brigă 
zii, o idee: „Să fie re
partizați mecanici și 
pentru cealaltă mașină"

Propunerea a fost ac
ceptată. Jumătate din e- 
țectivul brigăzii a trecut 
să lucreze la reparația 
celei de-a doua mașini. 
Termenul de execuție al 
repartițiilor pentru fie
care auiovehîcol îl cu
noșteau toți mecanicii 
— 40 de zile. Membrii 
din echipa tovarășului 
Pienaru a chemat ia în
trecere socialistă pe me
canicii- auto din echipa

nat o baie centrifugală 
automată, ce se foloseș
te la spălarea pieselor 
de la motoare și an- 
samoie. înlocuind ve
chea metodă s-a ajuns 
să se scurteze timpul de 
spălare a pieselor de la 

'__________ 220 ore, la
naa- ț . ore- ^a~
Dar însemnări ralcl cu a- 

■■——ceasta se ob
ține o economie de 390 
litri petrol.

Per-fecționindu-și 
contenit metodele 
muncă, mecanicii au re
ușit să reducă timpul de 
reparații capitale. In 
cursul trimestrului I, ei 
au redat producției 4 a- 
utocamioane tip „Taira" 
și multe altele, cu repa
rații curente. Totodată 
au izbutit să micșoreze 
termenul de reparație la 
fiecare autocamion 
15 zile.

Mecanicii nu 
mulțumit însă cu 
Ce au obținut. , 
consfătuire de producție, 
cînd i s-a inmînat St ia-

lui Eftimie Ion cu obiec
tivul : „Cine redă cami
onul in circulație mai 
repede". Și oamenii au 
pornit) mai) tiîrtos la 
treabă. Fiecare se. stră
duia să prețuiască din 
plin timpul de muncă, 
să dea mai 
mult rar.da- - 
meni, i__
ca să ajun-^^ — 
gă la toate acestea tre
buiau găsite metode noi.

Consultindu-se cu to
varășii săi de muncă, 
tovarășul Pienaru a a- 
juns la o concluzie pre
țioasă — să confecțio
neze un dispozitiv cu 
ajutorul căruia să depre- 
seze pinionul vitezei a 
IV-a, după axul 
dor pinion care 
se sccrate intr-un 
de oră, in loc de 
ore cit dura 
Dar numai aceasta n-a 
fost suficient.

In sprijinul echipelor 
a venit și tovarășul 
Corcec Augustin cu o 
inovație. El a confecția-

cu

cm 
mai

ne-
de

la

bala- 
acum 
sfert 

opt
înainte cu

s-au 
ceea 

,’ntr-o

gul roșu, echipa tovară
șului Pienaru s-a anga
jat să reducă timpul la 
reparațiile capilcde
încă două zile. Unii din 
echipa lui Eftimie 
șovăit: „Nu se 
poate — au zis ei". Pă
rerea aceasta a fost în
să de scurtă durată.

Membrii echipa frun
tașă le-au dovedit prac
tic că în aceleași condi
ții,- cu aceiași oameni, 
scurtarea. timpului de 
reparații ' se poate face 
printr-o mai bună repar
tizare a oamenilor
piese dezmembrate. Șt 
astfel, mecanicii din e- 
chipa „provocată" s-au 
dumerit și i-au urmat. 
Dar nu numai ei, ci și 
motoriștii Floricel Du
mitru, Albert Carol, 
Marciu Dumitru, și me
canicul Motică Vasile...

Acum, ei au de repa
rat cinci motoare. Cite- 
va din acestea le vor 
termina înainte de vre
me, c.nsiind ziua de 1 

Mai. V. D.



LABORATORUL IDEILOR CREATOARE

în preajma aniversării a 90 de ani 

de la nașterea iui V. I. LENIN
Secjiile școală — factor activ al muncii 

de culturalizare în C.S.H.
Una din părțile consti

tutive cele mai importan
te ale cabinetului de lu
tru al lui Lenin este bi
blioteca pe care el o fo
losea în permanență. Ea 
cuprinde peste zece mii 
de cărți, broșuri, reviste 
și alte tipărituri — toa
te mărturii ale muncii 
sale încordate, care aju
tă la cunoașterea mai a- 
dîncă a laboratorului gîit- 
dirii creatoare leniniste.

Biblioteca lui Lenin din 
Kremlin cuprinde cărți 
din cele mai diferite ra
muri ale cunoașterii.

Literatura marxistă o- 
cupă un loc primordial: >- 
perele lui K. Marx și F. 
Lnge.is, „Capitalul" dc 
Marx, volumele 1, 2. 3 
ale ediției germane din 
anii 1872, 1885, 1894 și 
prima ediție lusă din anii 
1872—1896.

Biblioteca lui Lenin de 
la Kremlin cuprinde o 
bogată și variată lite
ratură in domeniul filo
zofiei : opere ale filozo
fului grec din antichitate 
Platon: ale scriitorului 
moralist Plutarh ; unele 
opere filozofice ale mate- 
ri.'diștilor francezi din 
secolul al XVII-lea -- 
llolbach, Helvetius ; filo- 
■•olia clasică germană 
este reprezentată prin lu
crările lui Hegel, Feuer
bach, istoria gîndirii so
ciale din Rusia — prin 
operele lui G. V. Pleha- 
nov, A. A. Bogdanov și 
altora.

Lenin manifesta un viu 
interes față de literatura 
consacrată dezvoltării so
cietății, diferitelor curente 
sociale și politice. Biblio
teca lui personală cuprin
de operele unor remarca

bili ginditori din trecut, 
socialiști utopici — Tho
mas Morus, Saint-Simon, 
V. Weitling. In secția so
ciologie sînt reprezentate 
cărțile lui A. Bebel. P. 
Lafargue, F. Lassale, W. 
Liebknecht, r. Mehring,
J. Jaurds, R. Luxembourg, 
E. Bernstein, O. Bauer,
K. Kautski, E. Vander- 
velde, P. Kropotkin, M. 
Bakunin și altora.

După victoria Mafii 
Revoluții Socialiste din 
Octombrie V. I. Lenin ur
mărea atent tot ce se e- 
dita în străinătate, în 
special de către curentele 
politice care se erijau in 
„curente socialiste", dar 
care erau de fapt lachei 
ai burgheziei

Biblioteca cuprinde nu
meroase cărți din dome
niul istoriei mișcării re
voluționare din Rusia în 
special cărți consacrate i,- 
nor revoluționari ca A. Ieh. 
abov, V. Zasulici, S Pc- 
r.rvskaia, S. Halturin, P. 
Alekseev și alții, precum 
și cărți scrise chiar de 
participanți la lupta re
voluționară.

Lenin a studiat mult 
problemele teoretice mili
tare. El cunoștea în mod 
aprofundat lucrările înte
meietorilor socialismului 
științific — K. Marx și F. 
Engels in problemele lup
tei armate a maselor, tot 
ce au scris ei in dome
niul istoriei războaielor și 
artei mii itare. Totodată 
Lenin cunoștea bine lu
crările cele mai importan
te ale teoreticienilor mi
litari burghezi și a fo
losit tot ce era util și 
prețios în știința militară 
burgheză pentru interese
le proletariatului și ale

partidului său. Cu mult
înainte de revoluție L,enin
a citit cu atenție lucra-
rea în trei volume a ger-
manului K. Klausevitz
„Despre război" și a fă-
cut cu acest prilej multe
însemnări și observații
critice. El a studiat ope-
rele lui Napoleon I, Frie-
drich II1, lucrarea în trei
volume „Strategia" a scri-
itoruiui militar rus G.
leer și operele altor is-
tor ici ș i teoreticieni mi-
litari.

Cu toate că ziua lui
de lucru era extrem de
încărcata, v ladimir IIICI
își găsea totuși timp și 
să citească literatură be
letristică. La Kremlin, in 
cabinetul lui Vladimir 
lilici, intre autorii ale 
căror opere el dorea să 
le aibă totdeauna sub 
mină, alături de operele 
lui Marx și Engels se 
aflau cărțile lui Cernîșev- 
sAi.

In bibliotecă au fost 
alese cu minuțiozitate lu
crările scriitorilor clemo- 
crați-revoluționari A. I. 

Cu fiecare zi crește producția 
siderurgică

fiica dit; primele zile ale trimestrului II
I960, colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri 
din principalele secț.i ale combinatului hunedoreau, 
continuă întrecerea socia listă ce se desfășoară, cu 
mare intensitate în rîndul tuturor echipelor și 
brigăzilor de producție.

Apropierea zilei de 1 Alai - este intîmpinată 
cu noi realizări în producție de către siderfurgiștii 
de la Hunedoara. Iată așadar, că numai in cele 
patru zile din trimestrul 11, s-au produs in afara 
sarcinilor de plan 746 tone aglomerat, 3G7 tone 
cocs metalurgic, 422 tone fontă, 420 tone laminate, 
352 tone oțel Martin și electric precum și alte 
produse.

flerțen, D. I. Pisarev, V. 
G. BelinsAi, N. A. Dobro
liubov. Există aici dife
rite ediții ale operelor lui 
M. E. Saltîkov-Scedrin, 
cîteva ediții de povestiri 
și nuvele ale lui Uspens- 
ki.

Foarte complet sînt re
prezentate operele scriito
rilor și poeților ruși, pre
cum și cărțile editate în 
timpul vieții lui Lenin;
\. 1 Lenin cunoștea

bine limbile germană, 
fianceză, engleză, citea 
în limba polonă și ita
liana înțelegea limbile 
cehă și suedeză.

Lemn citea totdeauna 
cu mare atenție cărțile, 
de eori făcea numeroase 
adnotări pe text, pe mar
gini, pe coperți sau pe 
toi volante, sublinia și 
tăia pasajele care îl inte
resau deosebit de mult, 
făcea aprecieri asupra u- 
nor afirmații ale autoru
lui, își lua numeroase 
note. In prezent există a- 
proximativ 900 de cărți 
și alte tipărituri cu adno- 
tații ale iui Lenin.

Peste opt sute de side 
rurgiști din secțiile com
binatului frecventează cu 
-regularitate* săptămînal, 
cursurile Universității 
muncitorești. Sînt peste 
patru luni de zile de cînd 
s-au deschis Aceste 
cursuri, interval suficient 
pentru a putea aprecia 
însemnătatea deosebită a 
organizării lor, aportul 
pe care îl aduc în munca 
de ridicare continuă a 
nivelului profesional și 
de cunoștințe generale al 
siderurgiștilor noștri. 
Pornită din rîudurile 
muncitorilor, inginerilor 
și maiștrilor oțelari (sec
ția S.A1. I) ideea înființării 
L diversității muncitorești, 
după ce <i tapat it Ur
mă precisă, s-a extins la 
secția I-a furnale și la
minorul de SOC' mm. Lec
țiile predate au un c.onți- 
.nut bogat și cuprind a- 
tît .teme din specialitățile 
respective (tehnologia 
și tehnica profesională) 
cit ,și noțiuni ale socia
lismului științific și de 
cultură generală (mate
matici, geografie, medi
cină). Programul orar al 
cursurilor Universității 
muncitorești, fiind întoc
mit din timp a fost res
pectat cu destulă stricte
țe, ceea ce a asigurat 
cursurilor continuitatea 
necesară. Comitetul dc 
îidreprindeie al combina
tului a fixat pentru buna 
desfășurare a cursurilor 
zilele de joi și vip.eri, atît 
dimineața, cit șf după-a- 
miaza, pentru a șe putea 
asigura participarea la 
lecții a tuturor celor trei 
schimburi.

In ultima vreme cursan 
ții au audiat lecțiile: 
„Materiale refractare fo
losite la turnare" (oțe

lari), „Reacții chimice" 
(furnaliști), de asemenea 
expunerea „China popula
ră și realizările ei politi- 
co-economice“ ținută de 
tovarășul Ștefan Tripșa, 
Erou al Muncii Socialis
te,, maistru la O.S.AJL II, 
și altele. Corpul de lec
tori ai universității (ingi
neri din C.S.H., profesori 
și activiști) își îndepli
nesc o datorie simplă 
prin prezența cu regula
ritate la catedră. S-a pe
trecut o singură excepție, 
a profesorului Igrcț Cor
nel, care a absentat la 
două ore de matematici.

Pentru perioada urmă
toare, în vederea crește
rii rolului Universității 
muncitorești este necesar 
să fie luate măsuri pentru 
lichidarea fluctuației la 
cursuri, care se manifes
tă la toate trei secțiile, 
prin stabilirea altor ac
țiuni sau convocări în zi
lele cînd nu se țin 
cursuri. Tovanășii din or
ganizația de bază și co
mitetul de secție de Ia 
furnale 1—4 sînt prezenți 
totdeauna la lecții dar 
nu același lucru se poa
te spune, de pildă, des
pre comitetul de secție 
al laminorului dc 800 
mm., care au fost de față 
doar1 în ziua deschiderii 
festive. Așa se explică 
într-o oarecare măsură și 
faptul că reprezentanții 
laminorului dau și rezul
tate mai puțin mulțumi
toare.

Nu sînt lipsite de im
portanță nici unele as
pecte deficitare din mun
ca organizatorică a uni
versității, Există două a 
parate de proiecție, dar 
din cauza lipsei de per
dele în sălile în care se 
țin cursurile nu se pot 

face exemplificări ia epi- 
diascop (proieepi <!e li
tografii, sau planșe). Pe 
și comitetul de întreprin
dere s-a preocupat atent 
de înzestrarea materială 
a școlii, muncitorești, u 
uele . probleme i-ai scă
pat Mesele pliante lip
sesc (comanda a tost 
dată la IC.S.H.), cuiere
le de asemenea, iar :n 
problema disciplinei la 
cursuri ar mai li lucruri 
dc făcut etc.

Rolul universității mun
citorești în acțiunea dc 
ridicare a nivelului profe
sional și ideologic a! si
derurgiștilor cere din 
partea factorilor răspun
zători să se preocupe în 
permanență de continua 
îmbunătățire a nivelului 
cursurilor și a condițiilor 
în care se desfășoară

Informație
Ședință cu 

directorii
Ieri a avut loc eu di

rectorii de la școlile din 
orașul nostru o ședința 
de analiză a muncii des
fășurate de către cadre
le didctice în cursul tri
mestrului II al acestui 
an școlar. In cadrul a- 
celeeași ședințe a fost pre
lucrat planul dc muncă 
pe trimestrul HI al anu
lui școlar în curs, plan 
care are obiective spe> 
ciale în vederea zilei dc 
1 Alai.

Ședința organizată ci: 
directorii școlilor din lo
calitate de către secția 
de învățămînt și .ultitra 
a sfatului popular orășe
nesc are o deosebită im
portanță, deoarece a prile
juit un rodnic schimb de 
experiență.

...=- PENTRU SĂNĂTATEA OAMENILOR
Am făcut popas la 

centrul de colectare a 
sîngelui de ta Bulturi. 
Pare un loc comun, un

Donatorului de sîn ge i se stabilește grupa sangvină apoi i se mă
soară tensiunea arterială.

de medicii si personalul 
sanitar de specialitate 
desfășoară o activitate 
moi mult anonimă — de 

interes, desigur. însă 
lipsită de problemele 
complexe ce se pun chi
rurgilor, sau medicilor 

de intervenție Cu toate 
acestea nu ne-a trebuit 
decit o jumătate de zi 
ca să ne încredințăm 
de contrariu.

Directorul centrului 
iov. gr. Eckel ZoHan, e 
astăzi mai ocupat ca de 
obicei — vom vedea 
imediat cauza — dar 
găsește răgazul cuvenit 
pentru a ne da unele 
explicații sumare :

— Acest centru de 
colectare a sîngelui îl 
găsiți instalat aici unde 
il vedeți, deci intr-o ba
racă, dar pină la sfirși- 
tul anului va începe să 
funcționeze intr-un bloc 
nou, încăpător, cu înzes
trare tehnică modernă

— Prin urmare im
portanța centrului...

— Evident, nu e mi
că. Este o instituție sa
nitară de interes regio
nal. Deservește, în afa
ră de Hunedoara, 12 lo
calități cu spitale, adică 
o însemnată parte a re
țelei spitalicești din re
giunea noastră.

Aflăm cu acest prilej 
că centrul de colectare 
a sîngelui din Hunedoa
ra are un plan anual, 
cu o formulare specifi
că: 6.000 de prize. O- 
bișnuiți cu cifrele încer
căm să traducem expli
cația mat aproape de 
termenii care ne sint 
familiari: 6.000 de pri
ze se cheamă 1500 li
tri de singe colectat de 
la donatori în fiecare 
an (o priză este egală 
cu un flacon de un sfert 
de litru).

Chimista Morarii Ade
lina adaugă celor spuse 
de medicul director și 
alte amănunte. Operația 
de colectare a sîngelui 
presupune o pregătire 
de laborator și o inves
tigație medicală preala
bilă amănunțită: tensiu
nea arterială, determina
rea grupei sangvine etc. 
Munca aceasta migă
loasă și atentă o fac 

felcera losub Viorica, 
sora Grama Maria, la
borantul Focht Iosif și 
alți tovarăși. Totul cu 
metode științifice, cu in
teresul cel mai mare fa
ță de sănătatea omului.

Astăzi, centrul de co
lectare a sîngelui din 
Buduri are niște oaspeți 
netbișnuiți. Sint tova
răși din uzină, oțetari, 
prezența lor aici e fi
rească, răspund apelului 
de a dona singe necesar 
salvării multor vieți, 
dar împrejurarea exactă 
care i-a adus aici are 
un tilc nou. Mai precis, 
cu două zile în urmă 
(la 30 martie) la oțelă- 
ria nouă a combinatului 
a sosii un grup dc elevi. 
Erau din clasa a V-a A 
(Școala medie O.M.) și 
făceau parte din grupa 
sanitară care nu de 
mult cistigase drapelul 
de fruntașă pe oraș. Un 
merit deosebit în aceas- 

fă privință il au medicul 
instructor, Dr. Toirieseu 
Lucian șl dirigintele cla
sei prof. Iorgovan Con 
slănini. Copiii au făcut 
apel la oțelarii din sec
ția fru Atașă pe uzină să 
se înscrie in rindui do
natorilor de singe. Și 
aceștia au răsouns țâră 
preget, ca unui apel pa
triotic.

...lată-i acum aici, ca 
la orice acțiune organi
zată Sint secretarul or
ganizației de bază Șoi- 
moși Ștefan, președinte
le comitetului de sec
ție Militaru Constantin, 
inginerul Birișteică Con
stantin, tehnicianul Bi- 
chiș Eugen, maistrul 
Bogdan Ioan, electricia
nul Buday Ladislau, 

muncitorul Tîlpău Mihai. . 
Iar importanța acțiunii 
lor voluntare nu mai a- j 
re nevoie de nici o altă ( 
adăogire. <

M. ENESCU <



Lăcătușii Dinu Dumi ti u și Moise Oprea sînt 
fruntași in muncă la secția construcții metalice 
din combinat. Ei obțin zilnic depășiri de norm 
.e Iu 20 piuă la 25 ia sută.

In foto: cei doi lăcătuși fa locul de muncă.

♦ ♦♦♦

La combinat a sosit o scrisoare

Pentru secția mecanica C. S. H.
Recent, în cadrul secției mecanice a com

binatului siderurgic Hun edoara au sosit trei bor- 
mașine de găurit.

Prin montarea aces tor mașini la locul de 
ntuncă, se va ușura cu mult munca oamenilor 
la găurirea pieselor vo luminoase și de mare 
tonaj, crescînd totodată și productivitatea muncii.

De curînd pe adresa 
combinatului siderurgic 
Hunedoara au sosit cîte- 
va scrisori în care se se- 
zisează calitatea necores- 
pullzătoarc a unor oțe
luri livrate întreprinderi
lor prelucrătoare, lată ce 
se spune într-una din 
scrisorile trimise de uzi
nele „1 Mai" — Ploești:

„...Cu avizul de expe
diere nr. 708 din 22 ia
nuarie 1960 ați livrat în

4saesa asii 
jBEtasasas 
!«Mar

... -. comjmnuiuii
3 UN (30,0© bit! LOONOMii! 

ÎN LUPTĂ PENTRU NOI SUCCESE —

Constructorii de la grupul de șantiere nr. 4 
s-au angajat că vor realiza în 1960 economii 
însemnate. In acest sens ne-am adresat tovarășului 
inginer Cotlet Vasile, șeiui șantierului I construc
ții de locuințe, în legătu ră cu munca ce se desfă 
șoară pe șantier.

— Care a [ost produc
tivitatea muncit realizată 
in primui trimestru al 
acestui an ?

— In acest prim tri
mestru colectivul de 
muncitori de pe șantie
rul nostru avînd perma
nenta îndrumare a orga
nizației de partid a do- 
bîndit rezultate bune în 
muncă. Productivitatea 
muncii a fost astfel reali
zată în proporție de 126,2 
la sută existînd o justă 
și bună corelație intre e- 
fectivul mediu de munci
tori și producția realizată. 
Ceea ce a dus la obți
nerea unor indici înalți 
a fost, între alte măsuri 
organizatorice luate, de- 
falcarea planului întregu
lui șantier pe maiștri, 

treprinderii „1 Mai" — 
Ploești 16.500 kg. oțel 
(secțiune patrată de 180 
mm.) pentru confecționa
rea de rulmenți (3 cu- 
lee), iar cu avizul de 
expediere 774 din 26 ia
nuarie a.c. ne-ați livrat 
9.800 kg. oțel (format ro
tund de 160t mm.) tot 
pentru rulmenți.

întreaga cantitate de 
material a fost livrată a- 
poi de uzina „1 Mai", u- 

șefi de brigăzi și echipe, 
astfel ca la începutul lu
nii fiecare muncitor a 
cunoscut planul fizic ce 
trebuia realizat de echi
pa ori brigada din care 
făcea parte. Au tost apli
cate de asemeni și meto
de noi de muncă.

— Care au fos! aceste 
metode?

— Este vorba în pri
mul rînd despre metoda 
Orlov ia zidărie, care 
constă în reducerea mîi- 
nii calificate, prin înlo
cuirea zidarilor din for
mație cu 1-2 muncitori 
necalificați, fără ea prin 
aceasta randamentul să 
scadă. Aplicarea metodei 
Sircov, de folosire a col- 
țarelor metalice în exe
cutarea zidăriei, ne a aju- 

zinei f.R.M.C. Mija in 
scopul forjării inelelor 
pentru rulmenți in cadrul 
planului de colaborare. 
La operația dc debitare 
la cald, tfectuaiă de uzi
na l.R.M.C. Mija s-a 
constatat că o bună par
te din material prezintă 
crăpături transversale șt 
longitudinale. Aceste de
fecte au fost constatate și

(Continuare în pag. !V_a) 

tat de asemenea să obți
nem rezultate bune. Deo
sebit de importantă a 
fost însă peniru colecti
vul nostru de muncă a- 
plicarea metodei de lu
cru în lanț, care constă 
in desfășurarea procesu
lui de producție în așa 
fel incit brigada ce exe
cută o lucrare să preia 
frontul de lucru de la o 
brigadă care a terminat 
executarea unei alte ca
tegorii de lucrări. Astfel 
după terminarea săpătu
rilor, intră echipa de tur
nare a fundației, care 
predă lucrarea echipei de 
zidari. La rîndul lor, zi
darii predau lucrarea dul
gherilor și mereu așa 
pînă la terminarea blo
cului. Prin aplicarea a- 
cesdei metode formațiile 
de muncitori au un cîmp 
continuu de lucru și 
procesul de producție se 
desfășoară după un gra
fic bine stabilit, ce ne 
permite înscrierea în ter
menele contractuale de 
predare a lucrărilor.

— Care sint căile prin 
care veți realiza angaja
mentul de a construi un 
bloc din economii ?

Prin măsurile teh- 
nico-organizatorice luate 
de conducerea șantierului 
se vor realiza însemnate 
economii. Avînd în vede
re consumul specific de 
materiale, de cantitatea 
ce o vom folosi în acest 
an și bazîndu-nc pe rea
lizările din anul trw.it, 
vom obține o economie 
de ciment de cca. 120 to
ne, de pietriș de 600 m. 
c., de cherestea de 180 

m.c. etc. La realizarea u- 
nor asemenea economii 
contribuie fiecare maistru, 
fiecare brigadă în parte. 
Pînă acum, prin masurile 
luate, s-au asigurat mate
rialele necesare executării 
fundației și zidăriei ia 
parter și a cofragului 
pentru turnarea plăcii 
peste parter la blocul 89 
ce se va construi din e- 
conomii..

— Care sint angaja
mentele colectivului șan
tierului 1 în cinstea zilei 
de 1 Mai ?

— Colectivul de mun
citori de pe șantierul 
nostru s-a angajat ca 
pînă la 1 Mai să predea 
un număr de 162 aparta
mente, iar la alte 80 să 
fie terminată tencuirea. 
Tot ptnă la această dată 
va fi executată fundația 
la blocul 89 pe care-1 
vom construi din econo
mii. Menționez că ne 
vom strădui ca toate lu
crările colectivului nostru 
să fie de cea mai bună 
calitate. O contribuție în
semnată la bunul mers 
al muncii de pînă acum 
pe șantier, au adus-o bri 
găzlle lui Roșianu Ște- 
fan, Petraș Petru, Zvo- 
lenschi Mihai, P.lsărelu 
Constantin, Fischer Wil

helm, Tisz Ioan și ale 
altor tovarăși care au 
fost mereu fruntașe.

TOVARĂȘIReînoi ț i~vă din timp abonamentele la ilarul 
„U2ina noastrft". Abonamentele se fac prin difuzorii voluntari, factorii poștali și oficiile P.T.T.R.
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A IX-a sesiune a sfatului popular orășenesc

SA GOSPODĂRIM MAI BINE ORAȘUL!
Cea de-a IX-a sesiune 

a sfatului popular oră
șenesc ce a avut loc zi
lele trecute a avut în 
centrul dezbaterii sale, 
problemele gospodăririi 
orașului nostru și execu
tarea lucrărilor edilitare 
din acest an.

Din darea de seamă 
prezentată de tovarășul 
Șoldan Teodor vicepreșe
dintele sfatului popular 
orășenesc, cit și din dis
cuțiile purtate da către 
deputați și invitați a re
ieșit că sfaul popular, 
prin comitetul său executiv,

Probleme
Sesiunea a pus un ac

cent deosebit pe realiza
rea lucrărilor prevăzute 
în planul local de cons
trucții și investiții. Pen
tru a se garanta executa
rea fizică și valorică a 
celor 750 apartamente în 
acest an, â lucrărilor de 
canalizare, termoticare, 
alimentarea cu apă, ener
gie electrică precum și 
a celorlalte lucrări edili
tare a luat ființă sectorul 

s-a străduit să organize
ze gospodărirea orașului 
mai bine, potrivit nevoi
lor și posibilităților loca
le. Subliniind succesele 
dobîndite în dezvoltarea 
economiei locale, în mun
ca de ridicare a nivelului 
de trai, material și cul
tural al oamenilor mun
cii, vorbitorii și-au ex
primat Încrederea în po
litica înțeleaptă a parti
dului pentru a cărei tra
ducere in viață și-au 
luat în sesiune, în nume
le lor personal și al ale
gătorilor angajamente 
concrete.

edilitare
de investiții construcții 
civile pe lingă sfatul 
popular oraș. Datorită 
acestui fapt s-au putut în
tocmi la timp formele 
cu privire la finanțarea 
unor lucrări edilitare, 
treeîndu-se de îndată la 
atacarea obiectivelor de 
către constructori. Ca ur
mare în trimestrul 1 al 
acestui an s-a reușit să 
fie date în folosința oa
menilor muncii 120 apar

tamente. Din lucrările se
siunii a reieșit de aseme
nea că sînt create toate 
premizele ca pînă ia sfir- 
șitul anului să fie ataca
te lucrările de construire 
a hotelului cu 150 paturi, 
baia populară, spălătoria 
chimică etc. In ce privește 
construcția magazinului 
universal, a complexului 
spitalicesc cu 750 paturi, 
introducerea iluminatului 
fluorescent pe magistra
lele principale, acestea 
sint condiționate de defi
nitivarea proiectelor de 
execuție.

La capitolul lucrărilor 
de construire a drumuri
lor sînt prevăzute canali
zarea, repararea, pavarea

Lipsurile din gospodărirea orașului 
trebuie lichidate

La disputarea proble
melor gospodăririi orășe
nești și-au adus contribu
ția numeroși deputați. Ei 
au arătat că inițiativa 
comitetului executiv de a 
face din Hunedoara un 
oraș al florilor, parcuri
lor și zonelor verzi a fost 

și asfaltarea a 20 străzi 
și trotuare printre care 
enumerăm străzile Gb. 
Barițiu, Tudor Vladimi- 
rescu, I. V. Stalin, Po
pa Șapca, etc.

Realizarea acestor obi
ective edilitare și gospo
dărești, precum și a al
tora va contribui din 
plin la dezvoltarea și în
frumusețarea orașului 
nostru. De aceea depu
tății care au luat cuvîii- 
tul, au apreciat pozitiv 
aceste măsuri, făcînd 
propuneri prețioase pri
vind mobilizarea cetățe
nilor la înfăptuirea unor 
serii de lucrări auxiliare 
ce nu intră în competm- 
ța constructorului.

bine venită. In urma lan
sării acestei inițiative 
Hunedoara, și în mod 
deosebit O.M., a luat 
aspectul unui vast șan
tier. Mii de cetățeni mo
bilizați de corni tetele de 
străzi și blocuri au pres
tat pînă în prezent peste 

tfl.000 ore muncă volun
tară în scopul înfrumu
sețării străzilor și împre
jurimilor blocurilor. In a- 
ceastă acțiune s-au evi
dențiat comitetele de la 
blocurile nr. 1, 3, 50 și 
multe altele. Este pozitiv 
faptul că înfrumusețarea 
orașului continuă cu a- 
ceeași amploare. Cu toa
te acestea, în problema 
gospodăririi orașului nos
tru încă mai sînt lipsuri 
serioase. Se constată o 
delăsare nejustificrștă în 
activitatea comitetului e- 
xecutiv și în mod deo
sebit în munca unor sala- 
riați privind rezolvarea 
unor probleme gospodă
rești. Așa se face că sa
lubritatea orașului încă 
mai lasă de dorit. Unele 
străzi nu sînt măturate 
zilnic, iluminatul public 
funcționează necorespun
zător. Există defecțiuni 
serioase și în ce privește 
alimentarea cu apă pota
bilă a populației, defici
ențe de care în primul 
rînd se face vinovată 
conducerea I.G.O.

Din lucrările sesiunii a 
reieșit de asemenea că u- 
nele clădiri naționalizate 
nu sînt întreținute în bu
ne condițiuni, că fondul 
locativ de stat este ocu
pat dese ori în mod sa
mavolnic, că repartițiile 

de spațiu locativ se fac 
fără respectarea prevede
rilor legale. La fel secția 
de gospodărire comunală, 
nu urmărește îndeaproape 
pr< blema întreținerii dru
murilor, a zonelor verzi 
și executarea în bune 
condițiuni a lucrărilor e- 
dilitare. De aceste lipsuri 
se face vinovată și co
misia permanentă pentru 
gospodărire comunală și 
industrie locală, care în 
acest an n-a efectuat nici 
un studiu în problemele

Procurarea documentațiilor 
încă nu este rezolvată

Este de criticat și fap
tul că, comitetul executiv 
n-a reușit să rezolve in 
întregime nici problema 
asigurării documentațiilor 
necesare (proiectele) pri
vind atacarea la timp a 
unor lucrări din sectorul 
de investiții. Așa se face 
că deși expropi'.rea tere
nurilor din lunca orașu
lui a fost decretată încă 
în anul 1959, totuși, nici 
pînă în prezent nu s-a 
soluționat definitiv achi
tarea sumelor cuvenite 
deținătorilor de teren. A- 
cestea influențează nega
tiv începerea la timp a 
unor lucrări de construc
ții, Nici proiectul pentru 

gospodărești, și ceea r* 
dovedește ciț prisosință 
inactivitatea ei, n-a venit 
cu nici o propunere în 
fața comitetului executiv 
în acest sens.

Semnal izînd aceste lip
suri, vorbitorii au arătat 
totodată căile care să 
ducă la remedierea lor. 
Propunerile și sugastii'.e 
făcute, s-au dovedit utile 
pentru adoptarea unor 
hotărlri care, aplicate, aă 
contribuie la îmbunătăți
rea muncii în aceste 
probleme.

alimentarea cu apă a ora
șului nu a fost încă defi
nitivat, din care cauză 
în prezent nu se cunoaș
te situația finală, a ali
mentării cu apă potabilă 
a Hunedoarei.

Sarcinile oare stau în 
fața .-omitetului executiv 
al sfatului popular orășe
nesc privind <> mai bună 
gospodărire :i orașului 
i ostru, vor putea fi în
deplinite dacă se va res
pecta în totul hotărtrea 
adoptată în sesiune, care 
cuprinde un romplex da 
măsuri,

G. ZAHARIA



MARELE MITINQj 
de la Palatul Sporturilor din Moscova

Comunicatul comun
irakiano-indonezian

La combinat

MOSCOVA (Agerpres) 
— TASS anun{ă: La 4 a- 
prilie, în Palatul Sportu
rilor din Moscova a avut, 
loc un mare miting con
sacrat rezultatelor vizitei 
în Franța a lui Nikita 
Hrușciov, șeful guvernului 
sovietic.

Peste 15.000 de repre
zentanți ai oamenilor mun
cii din Moscova și din îm
prejurimile capitalei so
vietice au întîmpinat cu 
ovații pe Nikita Serghee- 
vici Hruciov și pe con
ducătorii statului sovie
tic care au participat 
la miting.

Mitingul a fost deschis 
de Vladimir Ustinov, prim- 
secretar al Comitetului 
orășenesc Moscova al 
P.C.U.S.

Vladimir Petrovici, mun
citor Ia uzina „Dinamo" 
din Moscova, Inginerul A- 
lexei Feodorov și tînăra 
filatoare Zoia Semenkova 
de la Combinatul textil 
„Triohgornala Manufactu
ra", oare au luat cuvîn- 
tul la miting, au salutat 
cu căldură pe șeful guver
nului sovietic a cărui vi
zita în Franța a contri
buit la Întărirea prieteniei 
tradiționale franco-sovie- 
tice, la slăbirea continuă 
a încordării internaționale 
la consolidarea păcii.

—AU CUVÎN TUL ===— 
LAMINATORII DE LA BLUMING

(Urmare din pag. l-a) 

asigură că asta nu s-a 
mai întîrp'at de foarte 
mult timp. Cuptorani și 
în special cei din echipe
le conduse de Angelescu 
Pompiliu și Ivanov 
Gheorghe se achită cu 
cinste de obligațiile lor.

Ne oprim la postul 2 
unde lucrează și comu
nistul Zăvălaș VaȘil'e. Pe 
drept cuvînt postul aces
ta este denumit „inima 
laminorului". De aici se 
manevrează toate opera
țiunile de la cajă. Prin 
buioane și manete mane- 
vrantul Zăvălaș Vasile 
conduce uriașa cajă care 
strivește cu ușurință lin- 
goul de oțel. In mai pu
țin de două minute prin 
cajă trece cîte un lingou 
înroșit. Manevrantuf Ză
vălaș ne încredințează că 
timpul acesta poate fi 
redus. Nu mai departe a- 
nul trecut într-un schimb 
se laminau 120—130 lin
gouri pe cînd acum au a- 
juns să lamineze în me
die 170. Pe ce se bazea
ză cînd spune că timpul 
de laminare prevăzut

Luînd cuvîntul la mi
ting, N. S. Hrușciov a 
declarat că vizita sa în 
Franța „s-a desfășurat cu 
destul de mult succes".

Șeful guvernului sovie
tic a apreciat drept „foar
te importante și extrem de 
utile" tratativele și con
vorbirile care au avut loc 
între el și generalul De 
Gaulle.

Prin această vizită — 
a subliniat N. S. Hruș
ciov — am urmărit să 
stabilim contacte mai bune 
cu președintele De Gaulle 
și guvernul Franței, să fa
cem cu conducătorii ei un 
schimb de păreri asupra 
problemelor care intere
sează cele două țări și 
care demult își așteaptă 
soluționarea.

„Am întreprins această 
călătorie în interesele slă
birii încordării internațio
nale, asigurării coexisten
ței pașnice a statelor și,' 
prin urmare, în interesele 
întăririi păcii în Europa, 
a păcii în lumea întreagă. 
Firește că pozițiile noas
tre în ce privește princi
palele probleme, nu coin
cid întrutotul. Insă după 
schimbul amănunțit de 
păreri, în ce privește ma
joritatea problemelor pozi
țiile noastre se apropie 
foarte mult".

pentru un lingou poate 
iî redus ? Manevra ntul 
Zăvălaș împreună cu mai 
mul ți tovarăși de lucru, 
au făcut practica în Uni
unea Sovietică la lami
noare de aceeași capaci
tate ca și blumingul de 
la Hunedoara. Acolo au 
laminat cu viteze sporite, 
„înseamnă că și noi pu
tem să facem aceasta — 
ne asigură tovarășul Ză
vălaș. Numai că avem 
nevoie de lingouri mul
te... multe și calde. Am 
auzit că echipa de la 
cuptoare condusă de Iva
nov Gheorghe s-a anga
jat să asigure în fiecare 
schimb 205 lingouri. Da
că ne ver ajuta și oțe’.a- 
rii atunci cu siguranță 
că vom realiza ceea ce 
ne-am propus..."

Tovarășul Palcău Octa
vian ne informează că fa- 
minatorii din sc imburi'e 
conduse de Olah Dezide- 
riu și Marcu Ilie — cele 
mai bune schimburi de la 
laminorul bluminșț 
pornit o prețioasă iniția, 
tivă. Pentru folosirea mai 
bună a capacității dș

Șeful guvernului sovie
tic a declarat că în pro
blemele dezarmării „po
zițiile noastre și ale ge
neralului De Gaulle, aș 
spune chiar, coincid".

N. S. Hrușciov a subli- : 
niat că „chiar numai pen
tru a elucida reciproc po
zițiile Uniunii Sovietice și 
Franței în problema dezar
mării ar fi meritat să 
plecăm în Franța".

Iată de ce putem con
sidera că această călăto
rie s-a încheiat cu succes...

„In timpul tratativelor 
și convorbirilor avute cu 
generalul De Gaulle am 
ajuns de comun acord la 
concluzia că dezvoltarea 
relațiilor dintre Uniunea 
Sovietică și Franța în 
spiritul prieteniei și cola
borării și stabilirea unei 
mai bune înțelegeri între 
ele vor contribui la slă
birea continuă a încordă
rii internaționale și la 
întărirea păcii în Europa 
și în întreaga lume".

In continuare N. S. 
Hrușciov s-a referit la 
schimbul de păreri cu pri
vire la relațiile și cola
borarea economică dintre 
U.R.S.S. și Franța la in
teresul comun al celor 
două popoare fn menține
rea păcii în lume etc.

producție a laminorului, 
comuniștii din aceste 
schimburi au pornit în
trecerea sub lozinca: „Să 
laminăm în fiecare schimb 
cel puțin 153 lingouri". 
Organizatorul de partid 
ne asigură că acest an
gajament este cu mult 
depășit și ne-a dat cî- 
teva exemple: „Fiind bine 
aprovizionați cu lingouri 
calde și ritmic, cele trei 
schimburi laminează în 
medie, în opt ore, 180 
de lingouri". Așa stînd 
lucrurile într-o adunare 
generală deschisă comu
niștii au propus sporirea 
angajamentului Ia 2C0 
lingouri.

Cînd vezi entuziasmul 
și priceperea cu care lu
crează, abia atunci înțe
legi pe deplin succesele 
laminatorilor de la blu
ming. In luna ianuarie ei 
au produs peste sarcinile 
de plan mai mult de 7000 
tone blumuri realizînd cea 

— au măi mare producție din
istoria acestui agregat. In 
luna februarie laminatoril 
au întrecut ’" performanța

BAGDAD (Agerpres). 
— Președintele Indone
ziei, Sukarno, și-a înche
iat vizita sa de 3 zile în 
Irak.

La Bagdad a fost dat 
publicității un comunicat 
comun semnat de preșe
dintele Sukarno și premie- 
tul Kassem.

Președintele Sukarno 
i-a invitat pe premierul 
Kassem să viziteze In
donezia.

♦♦

Primul congres al compozitorilor 
din R.S.F.S.R.

MOSCOVA (Agerpres).
— TASS anunță: La 4 
aprilie, s-a deschis la 
Moscova primul congres, 
de constituire, al Uniunii 
Compozitorilor din R.S.F.S 
Rusă.

Congresul a fost des
chis de Iuri Saporin, cel 
mai vîrstnlc compozitor

fie sciumr
RANGOON. In cadrul 

primei sesiuni a Camerei 
Deputaților s-a hotărît ca 
noul guvern al Birmaniei 
să fie condus de U Nu. 
fer*- *

ACCRA. Ministerul Afa
cerilor Externe al Ghanei 

din ianuarie. El și-au de
pășit sarcinile de plan cu 
peste 8.000 tone blumuri, 
pentru ca în martie pla
nul să fie depășit cu 8870 
tone. Aceasta confirmă că 
producția realizată în pri
ma lună a anului ca si 
cea din lunile februarie și 
martie este rodul unei 
munci susținute, al între
cerii permanente pentru 
creșterea continuă a indi
cilor de utilizare a agre
gatelor, prin sporirea vi
tezei de laminare.

Ne-am mai oprit în 
fața foarfeoei care taie 
automat bucățile masive 
de oțel în dimensiuni di
ferite. De aici oțelul mai 
face doar cîțiva pași pînă 
la marcatorul automat — 
o inovație a laminatorilor 
hunedoreni care marchea 
ză calitatea și numărul 
șarjei. Era punctul final 
al vizitei noastre. Numai 
barele de oțel îșl continuă 
călătoria pînă cînd ajung 
mașini, tractoare, locomo
tive aceste blumuri de 
oțel fac un drum lung. 
La plecare tovarășul Pal. 
cău Octavian ne spunea :

— Puteți scrie că la- 
minatorii noștri au îm
brățișat inițiativa oțeluri

A fost încheiat un tra
tat de prietenie între In
donezia și Irak. Cu pri
lejul vizitei președintelui 
Sukarno au fost de ase
menea semnate un acord 
comercial și un acord de 
colaborare culturală între 
cele două țări.

La 5 aprilie, președin
tele Sukarno și persoa
nele care-1 însoțesc au 
plecat spre Iugoslavia.

sovietic, care a subliniat 
noile sarcini care stau în 
fața intelectualității crea
toare din Uniunea Sovie
tică, și și-a exprimat 
convingerea că compozi
torii din R.S.F.S.R. vor 
crea opere demne de mă
reața lor epocă.

a anunțat oficial că gu
vernul Republicii Ghana 
a hotărît să recheme pe 
ambasadorul său de la 
Paris în semn de protest 
împotriva celei de-a doua 
experiențe atomice fran
ceze din Sahara.

lor de a produce în a- 
cecași unitate de timp 
mai multe blumuri. Pen
tru aceasta noi ne-am 
propus să reducem tim
pul de încălzire a lingou- 
rilor prin ridicarea tem
peraturii în cuptoare.

— Unc’d va duce a- 
ceasta ?

— Ne va ajuta să pu
tem reduce timpul de la
minare în așa fel, îneît. 
să ajungem la numai un 
minut. Avem manevranți 
— Zăvălaș Vasile, Ghiu- 
ra Alexandru și Grigorea- 
nu Nicolae — care au a- 
juns la acel timp — să 
lamineze un lingou în 
numai un minut. Pentru 
aceasta s-a hotărît orga
nizarea unor schimburi 
de experiență unde aceș
tia să împărtășească din 
munca lor celorlalți ma
nevranți.

Laminatorii de la blu
ming sînt pe un drum 
bun. O spun cele 24.425 
tone blumuri produse 
peste sarcinile de plan 
în primul trimestru. Și 
laminatorii sînt abia la 
începutul întrecerii pen
tru sporirea vitezei de 
laminare.

ța sosit o
(Urmare din pag. 111-a) 

de delegatul uzinei „1 
Mai" din Ploești cind 
s-a deplasat in acest 
scop. |

Conform procesului 
verbal încheiat cu dele
gatul nostru in ziua de 
11 martie 1960 s-a stabi
lit ca materialul să râmi- 
nă in custodie la I.R..M.C. 
Mija, pină la sosirea de
legatului C.S.H., între
prinderea furnizoare a 
oțelului. Vă rugăm a tri
mite de urgență delegat 
pentru constatarea celor 
semnalate și luarea mă
surilor necesare..."

N.R. Trebuie să spu
nem că pe adresa com
binatului au mai sosit și 
alte sezisări în care uzi
nele prelucrătoare cer 
respectarea cu strictețe a 
compoziției chimice a o- 
țelurilor livrate și în ge
neral a calității lui. Nu 
rare au fost însă cazu
rile cînd s-au livrat oțe
luri de mărci diferite (a- 
mestecate), cu certificate 
de analize la laborator 
nereale, fapt c.e a impus

---------------------------------- ------------ ■

Freza a încăput pe mlini bune
— Purteți-mă să lucrez 

la oricare altă mașină, 
numai la aia să nu mă 
dați... Știți bine că e...

— Mai bine plec din 
secție și tot nu iau in 
primire o vechitură...

Ori de cite ori era re
partizat careva din mun
citorii secției mecanică 
să lucreze la freza Cse- 
cel, fiecare se împotrivea 
moiivind ba că e veche 
și nu dă randament, ba 
că e stricată și nu poate 
fi folosită. Intr-un fel 
și unii și alții a- 
veau dreptate, Freza 
avea mulți ani de ac
tivitate și trecuse prin 
multe miini vitrege prin
tre care și cele ale mun
citorilor Lerk loan și 
Păducă I. ce-i rupsese 
pină și capul vertical.

...Intr-o bună zi din 
luna septembrie a anului 
trecut, la această mașină 
de care fugeau mai toți 
muncitorii a fost reparti
zat utemistul Marin Con- 
stantinescu. Un tinăr ini
mos, de vreo 19 ani care 
absolvise cu cîteoa luni 
inainte școala profesio
nală din localitate. Cind 
i s-a spus să ia freza în 
primire, n-a zis nimic. 
Dimpotrivă, se simțea oa
recum mindru că tocmai 
la o astfel de mașină u- 
rită de toată lumea va 
putea, să demonstreze 
Ceea ce învățase in tim
pul școlii.

Mai întil, tinărul Con- 
stantinescu s-a frămintat 
să afle ce anume are 
freza și ce trebuie să-i 
facă pentru a o reda 
producției cu întreaga ei 
capacitate. Și după un 
control minuțios a aflai: 
mașinei îi lipseau unele 
axe, bucșe, freze șl alte 
accesorii, pompa de apă, 
etc. In plus, piesele exis

scrisoare
uzinelor metalurgice să 
suprasolicite laboratoare
le, analizind fiecare bară 
de oțel. Aceasta pe de o 
parte a încărcat nejusti
ficat prețul de cost, iar 
pe de alta s-a răsfrînt a- 
supra producției.

In acest sens, azi va 
avea loc adunarea gene
rală, comună, a organi
zațiilor de bază de la o- 
țelăria Martin 1, oțelăria 
electrică și laminorul de 
800 mm„ iar mîine, a or
ganizațiilor de bază de 
la oțelăria Martin 2, la- 
minoarele bluming și 650 
mm., în cadrul cărora se 
va analiza proveniența a- 
baterilor de la normele 
de tehnologie. Membrii 
și candidații de partid va 
trebui să ia poziție com
bativă față de astfel de 
lipsuri, să facă propu
neri concrete pentru înlă
turarea deficiențelor, p.li
tru îmbunătățirea calității 
oțelurilor și pentru res
pectarea prevederilor 
contractuale între combi
nat și întreprinderile me
talurgice.

tente și însăși părțile 
componente ale frozei e- 
rau murdare, iar pe alo
curi ruginite. In loc să 
se vaite ori să dea bir 
cu fugițil, cum făcuse de 
altfel tinărul Grad Ște
fan, utemistul Marin. 
Constantinescu se apudă 
să o curețe și cu ajutorul 
conducerii secției să pro
cure treptat, piesele ce-i 
lipseau. Pompă de apă 
n-a găsit încă nici as
tăzi. Dar, pini una alta, 
el a confecționat uz^ 
provizorie care-l 
de a mal turna maraSn 
— cite 200 — 300 cdru 
de apă pe zi.

Dar cite n-a făcut a- 
cest înflăcărat tinăr pen* 
tru a găsi mijloacele cele 
mai potrivite care să-i a- 
sigure frezei o funcțio
nare normală, cu maxi
mum de randament / Mai 
ales, merită reliefată 
strădania pe care a de
pus-o in ce privește a- 
daptarea la freză a unui 
alt cap divizor pentru e- 
xecutarea roților dințate 
șl îndeosebi a celor cu 
înclinație (prin care s-a 
descongestionat o altă 
mașină), cit și aplicarea 
a două freze deodată cu 
dispozitivele de reglare 
ce a dus la creșterea de 
aproape patru ori a pro
ductivității muncii...

In momentul de față, 
tinărul Marin Constanti
nescu e mereu preocupat 
de a cîștiga cit mai mult 
timp la fiecare piesă ce 
urmează să o prelucreze. 
O primă soluție cu unele 
rezultate bune a șl găsit. 
E vorba de reducerea rui‘ 
mărului de prindere in 
freză — două ori în loc 
de patru cit trebuia în 
mod normal — a unei 
bucăți balansiere...

A. B.
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