
Spre un nivel tehnic 
ridicat ol producției

Recentele hotărîri ale 
partidului scot în eviden
ță necesitatea introducerii 
progresului tehnic în toa
te sectoarele de producție 
și mai cu seamă în side
rurgie — . ramură de ba
ză a dezvoltării economiei 
noastre socialiste. Prin 
introducerea progresului 
tehnic se creiază posibi
litatea sporirii mai rapide 
a productivității muncii, 
îmbunătățirii tehnologiilor 
de fabricație; se creează 
condiții optime i 
țirii continue ; 
produselor.

Siderurgiștii 
tului, analizînd 

le au 
planul 
făcut prețioase 
pentru introdu- 

tehnic. 
să amintim 

dezbaterii
Congresului

îmbunătă- 
a calității

combina- 
mărețele 
de înde- 
de șase

posibilitățile tehnologice 
care să asigure producerea 
oțelului de țevi de o ca
litate cit mai bună. Am 
enumerat doar cîteva e- 
xemple care oglindesc 
preocuparea siderurgiștilor 
pentru progresul tehnic 
La aceasta aduc o contri
buție de seamă raționali- 
zatorii și inovatorii com
binatului alături de în
treaga masă de munci
tori, ingineri și tehnicieni. 
In aceste zile ei iși afir
mă și mai mult elanul în 
muncă și energia lor crea
toare.
ziua de 
realizări 
rnovării 
nic la combinat luna au
gust a fost declarată „lu
na inovatorului '. Brigăzile 
de inovatori din secții, i- 
novatorii și colaboratorii 
acestora din multiplele 
sectoare de activitate ale 
combinatului au prezentat 
cabinetului tehnic în nu
mai 9 zile din luna au
gust 12 propuneri de ino
vații, deci mai mult de o 
inovație pe zi. Tot în a- 
cest interval de timp s-a 
acordat o atenție deose
bită urgentării aplicării 
inovațiilor propuse in pro
cesul de producție. Astfel 
din cele 12 inovații, 7 au 
și fost aplicate in produc
ție. La furnalele nr. 1, 2 
și 3 s-a adaptat un nou 
sistem de alimentare cu 
aer suflat care asigură 
mărirea debitului de aer 
în condițiile funcționării 
intensive a furnalelor, iar 
la cocserie se folosește un 
nou sistem de resortare 
a cocsului mărunt, sistem 
care a simplificat cu mult 
vechiul procedeu și a 
mărit productivitatea la 
sortare.

Mergînd pe calea pro
movării l'ără întîrzieri a 
progresului tehnic, orga
nizațiile de partid și or-

Pentru a cinsti 
23 August cu noi 
în domeniul pro- 
progresului teh-

sarcini ce 
plinit în 
ani au 
propuneri
cerea procesului 
E suficient 
că în urma 
Directivelor
în combinat s-au făcut de 
către muncitori, ingineri 
și tehnicieni peste 600 de 
propuneri referitoare la a- 
sig-irarea condițiilor pen
tru realizarea unor înalți 
indici de uiîlizare a a- 
gregatelor, reducerea con
sumurilor specifice de 
materii prime și materia
le, introducerea unor pro
cedee noi în procesul de 
producție, important este 
faptul că numeroase co
lective își îndreaptă aten
ția spre introducerea pro
gresului tehnic la locurile 
de muncă unde-și desfă
șoară activitatea. Desigur 
că posibilități sînt multi
ple pentru introducerea 
progresului tehnic în si
derurgie. De pildă, unii 
ingineri și tehnicieni de 
specialitate propun să se .? ganele sindicale sînt che- 
adapteze noi soluții pen
tru ridicarea temperaturii 
cauperelor |a vechile 
furnale prin întrebuința
rea gazului metan; să. 
fie modernizată linia de 
încărcarea furnalelor. In 
urma propunerilor făcute 
la oțelării a luat ființă 
un colectiv dc ingineri și 
tehnicieni care studiază

mate să atragă pe cei tnai 
buni muncitori, ingineri și 
tehnicieni la rezolvarea 
multiplelor propuneri ale 
oamenilor muncii pentru 
îmbunătățirea tehnicii și 
tehnologiei de fabricație 
și să-i îndrume spre va
lorificarea bogatelor des
coperiri ale tehnicii mo
derne.

— Ieri, au fost recep- 
\ ționate blocurile nr. 105 
> și 110 totalizînd 48 de 
A apartamente, care vor 
f fi date în folosința 
l nor salariați de 
) I.C.S.H. și C.S.H.
$ — In prezent se
) lucrările de finisare

I forajul nr. 2 care 
\ asigura sporirea cantilă- 
< ții de apă care se furni- 
\ zează orașului nostru.
f — In vederea pro- 
\ gramului festiv ce se 
| va prezenta cu prilejul 
l celei de-a XVI-a ani- 
Iversări a eliberării pa

triei noastre, formațiile

u-
la

fac 
la 
va

corale din localitate, co
rurile reunite ale C.S.H. 
și I.C.S.H., corul casei 
orășenești de 
reîncep — în 
— repetițiile,

— Ieri la

cultură, iși 
aceste zile

întreprin
derea de construcții si
derurgice a avut loc șe
dința de lucru la care 
au participat toți 
ducătorii brigăzilor 
tistice de agitație 
întreprindere. In 
drul ședinței au
discutate programele pe 
care brigăzile le vor

con- 
ar- 
din 
ca- 

fost

Proletari din toate țări ffntțl-răf

sub
i,«
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Cu 14 zile mai devreme
In aceste zile premer

gătoare mărețului eveni
ment de la 23 August, 
constructorii hunedoreni 
reușesc să obțină 
importante succese 
tivitatea 
de mină 
sare și
eforturile, 
ginerii și 
pe șantierul de 
din cvartalul Poșta Nouă
au izbutit ca la începutul 
acestei săptămîni sa ter
mine cu 14 zile mai de
vreme decît prevedea an
gajamentul lor lucrările

noi și 
în ac- 
la în- 
neee-

lor. Avînd 
toate cele 

intensifieîndu-și 
muncitorii, in- 

tehnicienii de 
locuințe

de construcții ale blocu
rilor 105 și 110. Totoda
tă, ei au economisit peste 
82.000 bucăți de cărămi
dă, 53.000 kg. ciment, 
4,800 kg. fier-beton și al
te materiale necesare 
blocului 89 care se con
struiește numai 
nomii.

O importantă 
ție la grăbirea
de construcții și realiza
rea de economii au adus-o, 
printre altele, brigăzile 
de constructori conduse 
de tovarășii Nazarin Ar
nold și Titi Brănișteanu.

din eco-

contribu- 
lucrărilor

sarci-
168 tone

au produs peste 
nile de producție 
fontă.

De remarcat sînt rezul
tatele brigăzii condusă 
de prim-topitorul Tăgîrțâ

Stelian care a reușit să 
producă de la începutul 
anului și pîna în prezent 
cu 1.350 tone mai multă 
fontă de cit prevede pla
nul.

A 800-a șarjă rapidă
In întrecerea ce o des

fășoară în cinstea zilei 
de 23 August, colectivul 
de muncă de la noua o- 
țelărie Martin a reușit ca 
în cursul zilei de 9 au
gust să elaboreze cea 
de-a~800-a șarjă rapidă 
din anul acesta. Scurta
rea duratei de elaborare 
a șarjelor prin reducerea 
timpului de încărcare și 
descărcare a cuptoarelor, 
a făcut ca harnicii oțelari

ditt această secție să dea 
peste sarcinile de plan 
de la începutul anului și 
pînă acum o cantitate de 
34.500 tone oțel.

Gele mai multe șarje 
rapide au fost date de 
echipa prim-topitorului 

Drăghin loan care în a- 
ceeași perioadă a elabo
rat 98 șarje rapide și a 
produs 3.600 tone oțel în 
afara sarcinilor de plan.

de-al III-lca

continuă 
succesele 
creșterea 
fontii în 

de-al

La furnalul
însuflețiți de documen

tele celui
Congres al P.M.R., tine
rii furnaliști 
să-și dezvolte 
dobîndite în 
producției de
întîmpinarea celui 
111-lea Congres al U.T.M. 
Iu urma creșterii simțitoa
re a indicelui de utiliza
re, la furnalul nr. 3 —

tineretului
de 
pi-

furnalul tineretului — 
la începutul anului și 
nă în prezent brigăzile 
care îl deservesc au pro
dus peste prevederile de 
plan 4.115 tone fontă — 
cea mai mare contitatc 
din producția realizată 
anul acesta peste plan la 
secția l-a. Din această 
cantitate, numai în cele 9 
zile ale lunii august, ei

»♦♦♦

Acordînd atenjie încărcării furnalelor
tr

In întrecerea ce o des
fășoară furnaliștii secției 
a Il-a în cinstea zilei de 
23 August, alături de lup
ta pentru creșterea pro
ducției de fontă, un loc 
important ocupă reduce
rea continuă a prețului 
de cost al fontei. Acor
dînd o mai mare atenție 
încărcării furnalelor, colec
tivul acestei secții a reu
șit să folosească mai e- 
conomic cocsul metalur
gic, să,. îmbunătățească

încărcătura metalică 
șarjă. Drept urmare, 
luna iulie furnaliștii 
obținut după calculele 
perative, 607.000 lei, 
în primele 9 zile ale
nii august alte 180.000 
lei economii la prețul de 
cost al fontei.

pe 
în 
au
o-

iar 
lu

FRUNTAȘ PE REGIUNE
Activitatea desfășurată 

în ultima vreme de că
tre comitetul organizatoric 
orășenesc al A.V.S.A.P., 
poartă pecetea unei aten
ții deosebite acordate con
tinue îmbunătățiri a mun
cii, prin întărirea condu
cerii colective în cadrul 
comitetelor și organiza
țiilor A.V.SA.P, Pentru 
aceasta, s-a făcut in
struirea lor la locul de

prezenta cu ocazia zilei 
de 23 August.

— Zilnic, la orele 18 
la clubul „Filimon Sir- 
bu" din cvartalul Poșta 
Nouă, au loc repetițiile 
formației de dansuri a 
I.C.S. Hunedoara, care 
pregătește o suită de 
dansuri de pe Tirnave, 
de la Săliște și Hune
doara.

— La magazinul de 
tricotaje aparținind 

O.C.L. Produse indus
triale a fost pus în vin- 
zare un bogat sortiment 
de mărfuri, tricotaje 
pentru, bărbați și femeii (

BulTURENILOR
Era pe la ora prtn- 

zului. Soarele de au
gust se oprise parcă in 
loc pe bolta sinilie a 
cerului și de acolo iși 
trimitea cu dărnicie po
topul de căldură 
care vedeai cum
schimbă înfățișarea pînă 
și frunzele crude ale 
lanurilor cu porumb.

Pe o astfel de vreme, 
cînd unii oameni nu 
știau încotro să o apu
ce pentru a găsi un pic 
de umbră, in suburbia 
Buituri era mare fier
bere. încă dis-de-dimi- 
neață pornise treierișul 
griului și locuitorii de 
aici nu știau cum anu
me să folosească acest 
timp bun pentru 
cit să nu piardă 
un bob din noua 
tă. In vreme ce 
lițele suburbiei 
încărcate cu rod 
coborau in grabă către 
valea „Subrnaier" — 
cum denumesc localnicii 
locul din partea de jos 
a suburbiei — altele 
urcau la deal pline cu 
paie, ori cu saci ticsiți 
cu boabe aurii. Forfota 
aceasta 
insă era 
manență 
tozei pe
Gheorghe Ardelean (Si- 
mion) nu o mai putea 
să o sature.

Oamenii, bărbați și 
femei de diferite vlrste, 
se fac că nu aud în
demnul ce le este a- 
dresat și in ciuda ra
zelor arzătoare ale 
soarelui iși văd de ros
turile lor acolo unde 
au fost puși: pe bato
ză, pe stoguri, la paie 
și pleavă... Alături, la 
numai cițiva pași de 
namila nesățioasă, o fe- 

(«ontlnuare în pag7T-aț

ei in-
nici 

recol- 
pe u- 
carele 
bogat

de dute-vino 
însoțită în per- 
de duduitul ba- 
care coșarul

muncă, trasîndu-li-se sar
cini concrete privind înca
drarea și pregătirea mem
brilor în cercurile de spe
cialitate și mai ales a e- 
xistat o grijă permanen
tă pentru ridicarea calită
ții învățămîntului teore
tic și practic la aceste 
cursuri.

Munca de organizare și 
propagandă a ocupat de 
asemenea un loc impor
tant. Aceasta a contri
buit la creșterea număru
lui de membri ai 
A.V.S.A.P. cu încă mai 
bine de 7.700 și la în
ființarea de noi organi
zații la fabrica de dolo- 
mită, distileria de gudroa- 
ne și la I.C.M.

Datorită îndrumării a- 
tente de către organiza
țiile de partid se poate 
afirma cu certitudine sal
tul calitativ 
este evident 
ganizațiilor
din întreprinderile orașu
lui nostru. Printre orga
nizațiile A.V.S.A.P, frun
tașe se numără cele de 
Ia G.F.U., secțiile I-a și 
a Il-a furnale, Q,S.M. I,

care acum 
în munca or- 

A.V.S.A.P.

uă organizații comerciale 
locale și altele.

Obiectivul principal al 
muncii de propagandă a 
fost acela al educării 
membrilor A.V.S.A.P. în 
spiritul patriotismului so
cialist, al internaționalis
mului proletar și cultiva
rea dragostei și respectu
lui față de tradițiile eroi
ce de luptă ale partidului 
și poporului nostru. Au 
fost cu acest scop orga
nizate numeroase confe
rințe și cîteva excursii în 
localități cu însemnătate 
istorică, realizate în co
laborare cu U.G.F.S, și 
clubul sportiv Corvinul. 
O activitate rodnică des
fășoară cercul de aeromo- 
dele în cadrul căruia s-au 
evidențiat tovarășii Tirca 
Horea și Circa Petru.

Bucurîndu-'Se de spriji
nul cuvenit, comitetul or
ganizatoric orășenesc Hu
nedoara al A.V.S.A.P., a 
reușit să devină fruntaș 
pe regiune și pentru a 
rămîne în continuare la 
acest nivel, actualmente 
se desfășoară o muncă 
asiduă în toate comite

tele și organizațiile
A.V.S.A.P. din orașul Hu- 
n««l<*ara.

‘•v* ■?£&&&.

Congresul al IH-lea al P.M.R. a pus în fața 
industriei noastre chimice sarcini deosebite. In în
făptuirea cu succes a acestora, un aport însem
nat îl vor aduce și secțiile chimice 
combinatului siderurgic care în 
cunoscut o largă dezvoltare.

ÎN FOTO: Aspect de la una din instalațiile 
chimice ale uzinei cocso-chimice,

din 
ultimii

cadrul 
ani au
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CONCURSUL CULTURAL — 
SPORTIV AI. TINEREI ULUI

Chemarea 
temist și tînăr, 
ticipant activ la 
cursul cultural-sportiv 
tineretului" 
rezultat 
deosebită 
cultural-sportive . în 
■dul tinerilor.

Concursul acum în pli
nă desfășurare a prile
juit în orașul nostru o 
pregătire temeinică a bri
găzilor artistice de agita-

„Fiecare tt- 
un par- 

•con- 
al 

a avut drept 
o intensificare 

a activității 
rîn-

tie, a formațiilor de dan
suri, soliștilor, recitatori
lor. Repertoriul acestor 
formații, precum și al 
soliștilor și recitatorilor 
s-a îmbogățit.

In cadrul concursului, 
tinerii — pe scenă ori 
pe stadioane — își vor 
disputa întîietatea în acti
vitățile cultural-sportive, 
în preajma celei de-a 
XVI-a aniversări a elibe
rării patriei noastre.

Pe urmele materialelor publicate
„Getax.... 2006“

Ziarul „Uzina noa-
nr. 848 din 14 iu-

In 
stră“ 
lie a. c. a apărut la ru
brica „In obiectiv" o notă 
în care se critica atitudi
nea indiferentă a condu
cerii poștei, de tergiver
sare a instalării unui te
lefon necesar în stația de

MICRO
Faptul pare de necre- ( 

zut. Și totuși, intîmpla- ( 
rea s-a petrecut durni- ( 
riică seara la grădina ( 
de oară Melalul. I

Doi cetățeni s-au ușe- ’ 
zat la o masă și după, 
ce ospătarul a binevoit 
să vină, au cerut cițiva 
mici. La citeva minute 
— așa-i că nu vă vine 

credeți ? — ospăta- 
a adus micii, i-a pus 
masă și... dus a 

insă un

taximetre din Piața Liber
tății.

Apreciind critica făcută 
prin coloanele zia.mlu: ca 
fiind justă, conducerea 
poștei a luat în consecin
ță măsurile corespunzătoa
re. Astfel, nu de mult, în 
cabina special amenajată 
în apropierea stației taxi- 
nictrelor a fost instalat 
telefonul cu nr. 2006 pe 
care populația interesată 
în utilizarea taximetrelor 
poate să-l folosească ori- 
cînd.

♦

Mereu în frunte
Secția Poligrafică 

cadrul Intrepr. „Ilie 
tilie" este fruntașă 
de lună, la fel in 
oada decadală de la
august a. c. colectivul a- 
cestei secții a depășit sar
cinile de plan cu 11 la 
sută.

din 
Pin- 
I ună 
peri-
1-10

MICII MECANIZĂRI
ATENȚIA CUVENITA

princi- 
dezvol- 
crește- 
inuncii

sistematică

tehnică

Una din căile 
pate care duce la 
tarea producției, 
tea productivității 
și reducerea
a prețului de cost o con
stituie introducerea și ex
tinderea micii mecani
zări. Cunoscînd semnifi
cația economica a acestui 
lucru, conducerea
a I.C.S.H.-ului a luat cî- 
teva măsuri de 
zare a unor ; 
șantierele de 
care necesitau 
fizice mari.

Astfel, la fixarea pere
ților din prefabricatele 
din beton armat la hala 
noii oțelării, ca și la e- 
xecutarea coșurilor de 
fum ale acesteia, au fost 
introduse și folosite cu 
succes schelele rulante, 
trolii, cofraje glisante și 
d&pozitive-platformă pen
tru Înzîdirile interioare. 
De asemenea, pe șantie
rul de construcții civile 
se întrebuințează containe
re speciale, cu ajutorul 
cărora se transportă că
rămida la diferite înăl
țimi, evitîndu-se sparge
rile admise. La atelierul 
auto nr. 2, au fost puse 
în exploatare două maca
rale. Prima ridică greu
tăți ce trec de 1.500 kg. 
și înlocuiește munca a 12 
oameni 
cealaltă 
condițiuni cutiile de vite-

mecani- 
lucrări pe 
construcții, 

eforturi

într-o oră, iar 
scoate în bune

să 
nil 
pe 
fost I U it ase
mic amănunt; să adu
că și pline. Rechemat, 
ospătarul a avut cu 
clienții următorul dia
log:

— Am vrea și puțină 
piine.

— Piine ? N-avem!
— Cum se poate ?
— Vedeți că se poa

le !
Adevărat. Și cinci te 

gindești că acolo sînt 
2 (doi) responsabili!

FOILETON

Desen de ADRIAN ANDRONIC

După cum obser vați tov. inspector, la 
noi mecanizarea e la loc de frunte 11!

ză ale autocamioanelor.
Toate acestea au con

tribuit ca în prima jumă
tate a anului curent pro
ductivitatea ' muncii sa 
crească , cu 6,14 la sută.

Succesele ar fi fost in
să mai mari dacă servi
ciul teluric al întreprin
derii ar fi urmărit cu 
mai multă atenție reali
zarea planului de intro
ducere a micii mecani
zări. Lipsa de urmărire 
calificată a felului cum 
se TCfllizsșză înăsLirile de 
mică mecanizare a dus 
la o serie de deficiențe. 
La mecanicul șef se tără
gănează de mai mult 
timp realizarea unei ma
șini de perforat hîrtia de 
izolații, unele dispozitive 
pentru verificarea etanșei
tății acului plutitor și 
trasarea cuzineților tratați 
cu compoziție, 
lansarea de

Pe linele 
mai execută 
de lucrări 
cum sînt de pildă săparea 
șanțurilor pentru conduc
te și cabluri, lucrări de 
canalizare, manipularea 
cimentului și cărămizilor, 
efectuarea tencuielilor 
terioare etc. Serviciul 
ganizarea lucrului 
cadrul întreprinderii, 
comun acord cu serviciul 
tehnic au dispus confec
ționarea diferitelor 
zitive. Dispozitivele 
cutate, care au 
46.820 lei, în mare 
n-au putut fi folosite, de
oarece ele sînt depășite 
de vreme și nu mai co
respund condițiilor actua
le în producție.

Conducerea 
I.C.S.H.-ului, 
se ocupe cu 
introducerea unor dispozi
tive și elemente de mică 
mecanizare în producție, 
care să ușureze cît mai 
mult eforturile fizice ale 
oamenilor și să aducă e- 
conomii importante, se o- 
cttpă de lucruri mărunte,

deși 
comenzi.

șantiere 
însă o serie 
manual, așa

au

se

in- 
or- 
din
de

!C- 
dispo- 

exe- 
costat 
parte

tehnică a 
în loc 
atenție de

să

invocînd motivul nejusti
ficat 
vărul 
teză.
citat

Ade- 
anti- 
soli- 
ram- 

bursabil în acest an din 
partea Băncii de Stat, 
pentru a extinde lucrările 
de mică mecanizare în 
producție deși pentru ase
menea lucrări se alocă 
sume speciale.

Așa se 
pozitivul 
mobil de 
încărcare 
vrac (vărsat) 
aduce o economie de 
1.350 tone ciment anual 
și înlătură complet mun
ca manuală, ca și dis
pozitivul de derulat ca
bluri electrice, care deși 
au documentația încheiată, 
n-au fost finanțate nici 
pînă acum.

Documentele celui de al 
IlI-lea Congres al parti
dului au pus în fața con
structorilor noștri sarcini 
deosebit de importante în 
ce privește construirea a- 
nor capacități noi de pi in
ducție la Hunedoara. Des
chiderea de noi fronturi 
de lucru la „fumatele 
1.000“, laminorul de pro
fite ușoare etc., impun un 
ritm .mai accelerat de 
construcție. De aceea, con
ducerea I.C.S.H.-ului tre
buie să ia măsuri serioa
se pentru a introduce în 
mai mare măsură mica 
mecanizare în procesul de 
producție, mijloc eficace, 
de ușurare a eforturilor, 
creșterea productivității 
muncii și realizarea de e- 
conomii tot mai însemna
te la prețul de cost al 
construcțiilor.

că nu-s bani, 
este însă în

I.C.S.H.-ul n-a
nici tin credit

face că dis- 
electro-mecanic 
descărcare și 
a cimentului 

ce poate 
economie

„FRAȚII 
ERȘOV“

—de V. KOCETOV
In „Frații Erșov", 

Kocetoo continuă abor
darea uncia din temele 
cele mai pasionante ale 
contemporaneității. In 
atmosfera de desfășura
re largă a energiei 
creatoare in economie, 
in viața ideologică, in 
viața de partid, cunoaș
tem numeroasa familie

■ muncitorească a
• oilor, dintr-un

Erșo- 
orășel 

industrial din sudul U- 
) niunii Sovietice.
L Viața acestor oameni 
S « înfățișată în aspectele 

ei cotidiene, firești:
i muncesc în uzină, tră- 
[ iese viața de familie, 
\ discută cu prietenii, iu- 
‘ besc și suferă în dra- 
l goste. In aparență ni- 
( mic deosebit — viața 
l cea de toate zilele pe 
f lingă care un spectator 

pasiv ar trece indife- 
f rent, fără să se opreas-
> că. Autorul răscolește 
f aparențele, dînd la ivea

lă sensul filozofic al
' vieții comuniștilor, spi- 
k ritul activ, militant, u- 
[ nanismul socialist care 
f străbate toate acțiunile 

lor. Munca, prietenia,
I dragostea, arta, căuta- 
1 rea fericirii, setea de 
‘ perfecțiune, au în viața 
. Erșovilor o
> deosebită.
) Ei capătă 

lut Koceto:>,
1 simbolice —

citoarc e temelia statu-' 
lui socialist, prin ea ac
ționează forța morală 
și spirituală a orîndui- 
rii sovietice, capacita-\ 
tea ei cretoare. Răspin- 
dilă in cele mat dife
rite domenii de muncă 
— jurnaliști, oțeluri, 
directori de teatru, stu- 
denți, actrițe — fami
lia Erșoo păstrează insa 
din tată în fiu, 
blazon, titlul 
rurgist".

V. Kocetoo 
cronica vie 
generații de
cu indelurțgată tradiție 
revoluționară -r care 
nu s-au plecat niciodată 
in fața dușmanului, ca
re trăiesc și respiră o-l 
dată cu puterea sovietică. 
Cuvintele pline de ro
mantic entuziasm rosti
te clndva in 
de unul din 
racterizează 
psihologică a 
atac": „Pe

ca un 
de „side i

alcătuiește \ 
a cîtorva ’ 
muncitori

rezonanță

în Cartea 
proporții 

clasa inun-

copilărie, 
frați, ca- 
structura 

„clasei in 
mine n-o

să mă ingropați decît' 
atunci cind comunismul 
va birui în toată lu
mea". Frații cred în cu
vintele lui Dmitri și se 
găsesc în ele.

In ansamblu „Frații 
Erșov" constituie o lec-i 
tură care cucerește prin 
spiritul partinic 
prin reflectarea 
creator al clasei 
toare sovietice.

activ, 
rolului 
munci-'

EXPOZIȚII
La clubul 

s-a deschis 
interesantă, 
despre expoziția cu lu
crările realizate de

din O. M. 
o expoziție

Este vorba

artiști, 
Uniunii 
Plastici,

grupul de 
membri ai
Artiștilor
afiați pentru docu

mentare in Hunedoara. O 
bună parte din lucrările 
lor sînt consacrate mari
lor obiective industriale 
ale Hunedoarei socialiste

în plină dezvoltare. Intre 
cei care semnează sînt 
Constantin Blendea, Sil
via Carnbir, Ștefan Gu- 
leș, Maria Blendea, Dimii 
Gheorghe, Uță Elena. 
Expoziția poate fi ■ vizi
tată zilnic la clubul „Si- 
derurgistul" din O.M.

Mai mult spirit de răspundere 
pentru respectarea sortimentelor planificate

In numărul trecut, zia
rul nostru a publicat ar
ticolul „Respectarea con
tractelor economice — 
condiție esențială pentru 
rentabilitatea întreprinde
rii", în care au fost tra
tate unele aspecte nega
tive care au dus la ne
respectarea obligațiilor e- 
conomice ale C.S.H. Ne 
vom ocupa acum dc mo
dul cum unele secții de 
bază își respectă sarci
nile ce le revin privind 
asigurarea îndeplinirii 

contractelor economice.
Din halele laminoare- 

lor sînt expediate altor 
întreprinderi cele mai

nnîite din produsele com
binatului — laminatele, 
la care, planul de desfa
cere pe primele 7 luni ale 
anului n-a fost îndeplinit. 
Nerespectarea obligațiilor 
economice față de bene
ficiari își găsește expli
cația în nelivrarea mate
rialelor la termenele sta
bilite din cauza neritmi- 
cităpl procesului de pro
ducție (care în multe luni 
s-a desfășurat în salturi), 
a expedierii unor mate
riale necorespunzătoa"e 
din punct de vedere cali
tativ, sau în cantități mai 
mici decît cele contrac
tate etc.

Cind exista preocupare
deficiențele

In trimestrul II, mn to
talul contractelor încheia
te la laminate 54 cu 150 
de repere n-au fost res
pectate în întregime, din

pot fi evitate
care cauză combinatului 
nu i s-a putut vira la 
timp suma de peste 
25.000.000 lei Se știe în
să că la producția de la

minate, planul cantitativ 
a fost depășit cu cîteva 
mii de tone. Necoricor- 
danța are două aspecte. 
Unul, pe care-1 justifică 
conducerea secției lamino
rului de 800 mm. este că 
hala fiind aglomerată, 
spațiul de depozitare este 
restrîns și lipsind o ma
cara, sortarea materiale
lor și încărcarea lor în 
vagon se face anevoios 
— ceea ce a dus une
ori chiar la blocarea ei. 
Al doilea aspect îl re
clamă nerespectarea pla
nului pe sortimentele pro
gramate. Se pune între
barea cum s-a ajuns în
tr-o astfel de situație ?

La laminorul de 800 
mm. s-a ajuns la bloca
rea halei dintr-un simplu 
motiv : I.C.S.H. n-a ter
minat nici pînă în pre
zent lucrările de. prelun

gire a halei (ele desfă- 
șurîndu-se într-un ritm 
încetinit, în raport cu pe
rioada cînd s-a realizat 
prima parte — schela 
metalică). Aceasta duce la 
depozitarea suprapusă a 
diferitelor sorturi de oțe
luri care apoi n-au putut 
fi expediate la timp.

Nerespectarea sortimen
telor programate se ma
nifestă deopotrivă și la 
laminoarele de 1.000 și 
650 mm., unde s-au la
minat oțeluri neplanifi- 
caie, pentru luna sau tri
mestrul respectiv. Situa
ția de aci are mai multe 
aspecte. Pe de o parte, 
dueîndu-se lupta pentru o 
cantitate cît mai mare de 
laminate, conducerile sec
țiilor,- inginerii, maiștrii 
și tehnicienii, neglijează 
realizarea sortimentelor 
de oțeluri planificate pe 
baza contractelor econo

mice încheiate. Numai la 
laminorul de 800 mm. au 
fost laminate de la înce
putul anului și pînă la 
1 august, 8 șarje nepre
văzute în program din 
care 14,2 tone s-au lami
nat greșit. O altă canti- 

' late de 19 tone din oțe
lul 13CN25 a fost lami
nată cu secțiune rotundă 
în loc de pătrat. De ase
menea ia laminorul de 
850 ntm. la aceeași dată 
puteau fi găsite 1.970 to 
ne oțel laminat în afara 
comenzilor, iar în stocul 
secției bluming alte 6.445 
tone laminate în afară de 
progra’m, provenite din la
minări greșite, depășiri 
de comenzi, declasări de 
oțeluri etc.

Lipsa de răspundere a 
unor ingineri, tehnicieni 
și maiștri a făcut ca o 
mare cantitate de oțel să 
se amestece cu diferite 
calități, ceea ce a îngreu
nat munca de sortare și 
expediere, beneficiarii fi
ind nevoiți să repete ana
lizele chimice, sezisînd

nerespectarea certificatelor 
de calitate însoțitoare. A- 
semenea deficiențe por
nesc de la faptul că a- 
j'.tslarea materialului nu 
se face pe loturi compac
te din același sortiment 
și împiedică expedierea 
imediat după recepție. 
Pentru baza de aprovi
zionare Băicoi existau 
pregătite 7 tone laminate 
(în secția laminorului <b’ 
800 mm). Ele n-au" fost 
însă expediate timp de a- 
proape 40 de zile, pentru 
că se aștepta să se vop
sească încă o cantitate 
de 3 tone (deși sortul dc 
oțel — ultimul — a fost 
dat spre recepție între 
timp).

S-a în tîmp lat ca la la-

minoarele trio și 800 mm. 
să se încarce în vagoane 
diferite cantități de mate
riale și să se înceapă în
tocmirea formelor, ca apoi 
controlul tehnic să inter
vină asupra calității ne
corespunzătoare, ele fiind 
descărcate, consumindu-se 
forțe de muncă și timp 
în plus. Astfel de defi
ciențe puteau fi evitate 
dacă conducerile secțiilor 
inginerii T. Pascu, Șerban 
Nicolae și Văzdăuțeanu 
Vasile și maiștrii manifes
tau mai mult interes pen
tru calitatea muncii lor, 
mai multă inițiativă în 
organizarea și coordona
rea procesului de pro
ducție.

Oțelării să se încadreze în sortimente, 
iar controlul tehnic să-și facă 

datoria!
l'n al doilea aspect al 

deficiențelor pornește de 
la oțelărij, unde stricta

respectare a sortimentelor 
de oțeluri programate pe 
baza contractelor econo-



t

n FURNALISTUL"
(f. 1-4)

Oricine se oprește în 
fața acestei gazete, aten
ția îi este 
tîi de cele 
turi destul 
satirizează 
din cadrul 
furnale. Apoi, 
se oprește, chiar fără 
voie, pe rîndul celor trei 
articole scrise îngrijit în 
care problemele tratate

atrasă mai în- 
cîteva carica- 
de reușite ce 
unele lipsuri 

secției l-a 
, privirea i 
chiar

de actualitate și 
la un nivel publi- 

corespunzâtor. 
sînt mai 

articolele :

De
cu

„Să

sînt 
scrise 
cistic 
remarcat 
seamă
ne ridicăm nivelul tehni- 
co-profesional“ și „Rolul a- 
gitatorului" care au fost 
citite cu mult interes de 
către colectivul de muncă 
din această secție.

FURNALISTUL"
(1. 5—6)

Ca și în secția l-a fur
nale și aici gazeta de 
perete își îndeplinește cu 
cinste rolul pentru care 
a lost înființată. Despre 
acest lucru vorbesc însăși 
cele cîteva articole apă
rute nu de mult, care 
tratează cele mai princi
pale probleme cum ar fi: 
„Să răspundem prin mun
că grijii partidului și 

guvernului... și Sarcinile 
organizației de partid in 
perioada actuală". Mai 
poate fi amintit ca fiind 
bun și interesant artico-

Iui semnat de electricia
nul Gostian i.. prin care 
acesta își expiimă 
gostea fața de 
luate de partid 
în legătură cu 
cadrelor tehnice 
varea lor, cit și îmbună
tățirea salarizării lor, pre
cum și entuziasmul său 
de a-și ridica nivelul 
său tehnico-prolesional, 
de a munci mai Line 
tru ca furnalele la 
lucrează sa producă 
tități tot mai mari 
fontă.

dra- 
măsurile 

și guvern 
pregătirea 
și proino-

pen- 
care
can- 

de

I» O T E L A R U L"
____ (OSM. I.)______

Interesantă pare a fi,.
— privind de la distanță
— și gazeta de perete de 
la oțelăria Martin nr. 1. 
Apropiindu-te însă de ea 
și citind articolele îți 
dai ușor seama cu cită 
ușurință privește colecti
vul acestei gazete proble
mele ce sînt tratate. De 
pildă, articolul semnat de 
tovarășul Iulian 
,jt»rtea prieten perma
nent al omului 
tratează această

Petre —

socialist" 
impor-

tanti problemă la modul 
general, fără să „sufle" 
un cuvînt despre oțelaiii 
care au devenit „Prieteni 
ai cărții" și care sînt 
preocupările actuale în 
atragerea oamenilor de a 
citi cit mai multe cărți. 
Ca o lipsă în activitatea 
colectivului de redacție al 
gazetei de perete „Oțeia- 
rul" este și aceea că ar
ticolele nu se schimbă

la timp. Spre exemplu, in 
ziua de 9 august a. c. la 
gazeta de perete se mai 
puteau citi articole de la 
începutul lunii trecute. 
Nu sînt oare destule pro-

bleme pozitive de tratat 
și în această secție ? 
Sînt, dar colectivul gaze
tei de perete le trece, — 
se vede treaba 
tăcere.

„O T E L A R U L
_____ (OSM.II.)____

In confradiclțe cu po
ziția bună a celorlalte 
gazete de perete din 
"'îmbinat, gazeta de pe
rete din secția Il-a oțe- 
lărie este pusă într-un 
fel foarte ciudat. Cel 
care vrea sa vadă ce a- 
mune cuprinde această 
gazetă trebuie mai întîi 
să o caute sau să ghi
cească în cele din urmă 
că ea ar putea sta as
cunsă în spatele „Panou
lui fruntașilor". Insfîrșit, 
după ce o găsește citito
rul rămîne oarecum și 
dezorientat. Și asta pen
tru că articolele sînt 
foarte vechi. In ziua de

9 august la gazetă își 
mai avea locul un arti
col — și acesta fără ti
tlu — din luna iunie 
a. c. Un alt articol apă
rut cu o lună și ceva în 
urmă era scris la modul 
general, iar un altul de 
aproape aceeași vîrstă era 
scris foarte lapidar
către niște elevi
școala profesională.

Se împacă oare, 
nizația de bază și 
Jetul sindical de secție eu 
articolele învechite ale a- 
cestei gazete al cărei 
organ sînt ? Dar cu mo
dul ciudat în care ea 
este expusă ?

prețurilor și la țesături, rna-

orga- 
comi-

de 
de la

responsabilii 
muncă pa
ce privește 
tinerilor și

depuse de a- 
angajamentul 
începui sa fie 
viață. în nu- 

zile, tinerii

ceea ce re- 
angajamentul 
îndeplinit și

In urma reducerii 
gazinele din orașul nostru, au cunoscut o abunden
ță mare de cumpărători.

IN FOTO: Un aspect din magazinul textil 
din centrul orașului unde gestionara IVANCIU 
pune la dispoziția consumatorilor produsele cu 
prețuri reduse.

.........

PE ARIA BUITURENILOR

„Ș A M O T O R U L"
Mai întotdeauna, a- 

ceastă gazetă de perete 
din secția cuptoare in
dustriale, a avut o activi
tate rodnică. Varietatea 
articolelor ca și conținu
tul lor bogat atrăgeau de 
fiecare dată în jurul ga
zetei de perete un număr 
sporit de cititori care a- 
preciau strădaniile colec
tivului de redacție pentru 
a scoate ediții cit mai in
teresante și mobilizatoare.

Acum însă gazeta de 
perete „Șamotorul" nu 
mai este citită aproape 
de nimeni. Nu pentru că 
articolele n-ar stîrni inte
res, ci pentru că ele stau 
acolo de 
luni de : 
luni de : 
petrecut 
atitea 
mente în viața 
a întregii țări, dar pe care

colectivul de redacție 
(responsabil iov. Kovacs 
Alexandru) nu a „găsit 
timp" să le trateze în 
ordinea importanței și la 
vremea cuvenită. Nu 
cumva, colectivul acestei 
gazete s-a culcat pe lau

rii victoriilor?

(Urmare din pag. l-a)

tișcană subțirică și cu 
priviri copilărești, pe 
nume Lenuța Șerban, no
tează cu atenție greutatea 
ultimilor saci cu griu de 
pc cîntar.

— De azi dimineață 
de cind am început treie- 
rișul și pină acum — ne 
spune ea — am bătut a-

ANALIZA ACTIVITĂȚII 
DEPUSE

aproape două 
zile. Auziți, două 
zile în care s-au 
și au avut loc 

și atîtea eveni- 
secției și

Nu de mult, la disti
leria de gudroane a a- 
vut loc adunarea de dare 
de seamă a 
sindical și a
administrative

comitetului 
conducerii 

privind 
activitatea depusă în pri
mul semestru al anului 
în curs. A fost scoasă în 
evidență cu acest prilej 
atenția și grija ce s-a a-

cerdat pentru calificarea 
muncitorilor și repartiza
rea lor în mod corespun
zător pe posturi, munca 
depusă pentru educarea 
comunistă a 
înfrumusețarea 
lui și exteriorului secției 
etc. In afară de părțile 
pozitive au fost reliefate 
și unele lipsuri ce au e- 
xistat în acea perioadă.

subliniat 
manifestat

oameuilor, 
interioru-

metal

mice și în același ‘.imp 
calitatea lui, nu ocupă 
încă locul cuvenit în în
trecerea dusă de oțcrai i 
pentru mai mult
patriei. Nu sînt rare ca
zurile cind la cuptoarele 
Martin și electrice se ela
borează șarje neplanifi
cate în luna sau trimes
trul respectiv. Oțelarii își 
îndeplinesc și depășesc 
planul cantitativ, iar oțe
lul trimis spre laminare 
trece apoi în stocul ne
prevăzut sau la declasate 
încetinind circulația fon
durilor bănești ale combi
natului. Pe bună dreptate 
se pune întrebarea: oui 
îi revine această răspun
dere și cum luptă oțcla- 
iii pentru rentabilitatea 
întreprinderii pentru cit 
mai multe economii ?

Aici este chemat servi
ciul de control tehnic să-și 
facă datoria în 
știincios. Nu 
cazurile cind 
tehnici de la 
Martin își
pentru calitatea 
iingourilor, care 
la laminoare sînt reipin-

mod con- 
sînt rare 

controlorii 
oțelăriile

dau avizul 
bună a 
treci nd

sc (pe bună dreptate) de 
controlorii tehnici-lamina- 
tori.

Știut este, că de modul 
cum controlorii tehnici iși 
fac datoria, depinde in 
bună măsură calitatea 
produselor, rentabilitatea 
și prestigiul combinatului. 
Ori în acest sens se poa
te spune că nu toți con
trolorii tehnici au reușit 
să se situeze la înălțimea 
sarcinilor de mare răspun
dere ce le revin. Ajuto
rul concret în îndrumarea 
colectivelor de muncă pen
tru a preîntîmpina astfel 
de deficiențe nu este su
ficient de eficace, ba u- 
neori lipsit de răspunde
re. In halele laminoarelor 
și în special la laminorul 
de 650 mm. se găsesc a- 
desea bare 
mătoarea 
controlului 
îti sens că 
se expediază. Nu se pre
cizează defectele pentru 
care materialul a fost res
pins, a se constata dacă 
se mai poate remania, 
sau se dă la rebut, lată 
numai un exemplu de su-

periiciahtate In muncă.
O bună parte din re

butul provenit după la
minare aparține oțelă- 
riilor, fără însă să se 
impună acestor sectoare 
mai multă răspundere 
pentru respectarea tehno
logiei la elaborarea și 
turnarea oțelului. Se gă
sesc unele oțeluri în di
ferite cantități marcate 
greșit, pentru care con
trolorii tehnici trebuie să 
dovedească mai multă e- 
xigență, să combată ast
fel de tendințe care cre
ează greutăți în muncă.

Este adevărat că unele 
ce privește 
planului 

planul 
planul

de oțel cu ur- 
specificație a 

tehnic : „NU“, 
materialul nu

de 
de
de 

mi-

greutăți în 
necorelația 
producție cu 
repartiție și
transporturi aparțin 
nisterului. Este necesar 
să se intervină de către 
conducerea combinatului 
pe lingă direcția de a- 
provizionare și desfacere 
a produselor din cadrul 
ministerului pentru a pu
ne de acord planul de
producție pe sortimente,
cit planul de repartiție, pe

baza căruia se face în
cheierea contractelor e- 
conomice între combinat 
și beneficiari.

In ceea ce privește rea
lizarea pianului la toate 
sortimentele, respectarea 
obligațiilor contractuale 
ale întreprinderii și la ob
ținerea unei producții de 
calitate, o mare răspun
dere revine organizațiilor' 
de partid. Ele vor trebui, 
să îndrume organele sin-' 
dicale pentru întărirea 
disciplinei, organizarea 
întrecerii în așa fel îneît 1 
să se stabilească obiccti- ! 
vele cele mai potrivite 1 
care să ducă la îndepli- , 
nirea ritmică a planului ' 
la fiecare sortiment; va < 
trebui sa pună in discuția • 
comuniștilor astfel de < 
probleme, să analizeze < 
cum muncesc maiștrii, ' 
inginerii și 
tehnici din 
respectarea 
îndeplinirea 
economice,
buna organizare a mun
cii, să imprime un înalt 
spirit de răspundere mo
rală.

Dc pildă, s a 
slabul interes 
față de asigurarea unor 
materiale de protecție a 
muncii, difuzarea presei 
la timp în rîndul munci
torilor și agitația vizuală 
în cadrul secției.

Pentru înlăturarea lipsii- 
rilor ce au existat, au 
fost propuse o serie de 
măsuri pentru impulsio
narea activității de viitor, 
în aceeași adunare.

ȘERBAN IOAN 
operator chimist 

distileria de gudroane

Anunf
A.R.L.U.S. organizea- 
un tren al prieteniei 

29 septembrie—14

controlorii 
secții pentru 
planului și 
contractelor 
pentru mai

de 1.850 lei.
bi-
In-
in

ză 
între 
octombrie pe ruta Bucu
rești—Kiev—Leningrad — 
Moscova. Costul unui 
let este
scrierile se fac pînă 
ziua de 13 august inclu
siv, la Consiliul regional 
A.R.L.U.S.-Deva. Pentru 
informații suplimentare a- 
dresați-vă la Consiliul 
A.R.L.U.S, Hunedoara,

proape 6.000 kg. gria. 
Dacă merge tot așa trea
ba cred că pină deseară 
ne depășim norma sta
bilită.

-- Nici nu mă giitdeșc 
la asta, interveni meca
nicul de batoză Crișan 
loan. Numai să țină vre
mea cu noi. încolo, toa
te o să meargă bine...

Batoza 
infulecind 
snop, 
chipa ce 
duva 
de a-și treiera griul iși 
întețesc mereu eforturile. 
Bătrinul Radu Ioan, om 
de vreo 65 de ani, stă 
la umbră intr-un pomet 
de alături și privește cu 
luare aminte la 
roiesc in jurul batozei. 
E mindru că a 
primul și că a predat în
treaga cantitate de griu 
contractată cu statul.

— La anui n-o să mai 
treierăm de unul singur 
— ține el să ne încre
dințeze, ca și cum n-am 
ști că numai cu o lună 
in urmă a luat ființă in 
suburbie gospodăria a- 
gricolă colectivă „Drum 
ncu“. Atunci o să mear
gă treburile și mai ușor 
și roadele muncii noastre 
o să fie mai bune, lată, 
anul ăsta cind am lucrat 
individual, după cum 
m-am priceput, am scos 
in medie cam 1.500 kS- 
griu la ha. E puțin, dar 
ce mai pot face. In colec
tivă am auzit că sporul 
este mai mare. Așa că 
din toamna asta o să în- 
sămințăm griul și noi in 
comun, după metode îna
intate...

iar

geme din greu, 
snop după 

oamenii din e- 
o ajută pe vă- 

Crăciun Sinziana

cei ce

treierat

Pentru întlmpina 
cel de-al 111-lea Con-I 
greș al U.T.M. cu rea
lizări cit mai mari in 
activitatea lor, tinerii 
de la laminorul 800| 
s-au angajat recent ca 
iu cinstea acestui eve
niment să colecteze — 
în afara orelor de pro
ducție — o cantitate de 
200 tone fier vechi. Da
torită interesului mani
festat de 
brigăzii de 
triotică în 
mobilizarea 
a muncii 
ceștia, 
luat a și 
tradus în 
mai cîteva 
larninoriști au reușit să 
strîngă peste 140 tone 
fier vechi, 
zultă că 
lor va fi 
chiar depășit.

Meritul pentru strîn- 
gerea acestei cantități 
de fier vechi revine mai< 
cu seamă membrilor bri
găzii de muncă patrioti
că al cărei responsabil 
este tovarășul Alupoaiei 
Constantin, și tinerilor 
Ciuciu Vasile, Alexan
dru loan, Buleaucă Mi
ron și Stancu Alexan
dru care au răspuns cu 
promptitudine la chema
rea comitetului organi
zației U.l.M. și care au 
strins cele mai marii 
contităli de fier vechi.

P. MIHAl¥
In cadrul acțiunii ce* 

o desfășoară pentru 
strîngerea fierului vechi, 
tinerii din schimbul in
ginerului Cîra Alexan
dru dc la laminorul de 
650 mm. au efectuat în 
dupa-amiaza zilei de 2 
august, 120 ore muncă, 
voluntară. Cu acest pri
lej, ei au strîns din 
drul secției 
de peste 20 
vechi.

In cinstea
111-lea 
U.T.M., 
au liotarît să participe 
in număr tot mai mare 
la acțiunile ce se vor 
organiza și să colecteze 
o importanta 
de fier vechi.
munca 
dențiat 
Bungiu 
ghea 
loan și alții.

LUP GHEORGHE

ca-
o cantitate

tone fier

celui de-al
Congres al 
tinerii de aici

cantitate 
Pentru 

s-au evi- 
Balaj A.,

depusă
tinerii
Alexandru, Ben-
Benedict, Neagu

A. B.

SALA VICTORIA:
gân, film sovietic. In complectare; „Un 
nuit“. k

Grădina fILIMON SIRBU ; 11-14
Casa părintească, film sovietic.

SALA MAXIM GORKI; 13-17 august;
Hristinei, o producție ,Bie lorusfilm".

Clubul SIDERURGISTUL' ; 11-12 august; Pro
grame de filme documentare,

13-17 august; Gîntec de lea- 
om obiș-»

august 5

Drumul



Hotărîrea C. C. al P. C. U. S 
și a Consiliului de Miniștri 

al U. R. S. S. cu privire la măsurile 
pentru îmbunătățirea continuă 

a comerțului
MOSCOVA (Agerpres). 

TAȘS anunță: Comitetul 
Central al P.C.U.S. și 
Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adoptat o 
hotărîre cu privire la mă
surile pentru îmbunătăți
rea continuă a comerțu
lui. După cum se subli
niază în hotărîre, în pre
zent dezvoltarea prin toa
te mijloacele a comerțului 
în U.R.S.S. este una din 
cele mai importante sar
cini de stat.

In hotărîre 
ză că există 
țiile necesare 
comerțul de stat și coope
ratist să satisfacă mai 
deplin și mai bine cererea 
crescîndă a populației in 
ce privește mărfurile de 
consum popular.

După cum prevede ho
tărîrea, în perioada 1961- 
1965 în U.R.S.S. 
deschise încă 105.000 
magazine.

C.G. al P.C.U.S. 
Consiliul de Miniștri 
U.R.S.S. au aprobat pro
punerea conducerii Ununii 
Centrale a Cooperativelor 
din U.R.S.S. (Țentroso- 
iuz) de a se construi în 
perioada 1961—1965 din 
fonduri ale cooperației de 
consum (care face comerț 
în special la sate) maga- 
zine, întreprinderi de ali
mentație publică și depo
zite ale organizațiilor co
operatiste în valoare de 
12,7 miliarde ruble,

In cursul septenalului 
volumul comerțului cu a- 
mănuntui în U.R.S.S. ur
mează să sporească cu 62 
la sută.

In hotărîre sînt prevă
zute măsuri concrete pen
tru ridicarea nivelului de
servirii

introducerea unor forme 
înaintate și mai economi
coase în comerț, asigura
rea producției de mărfuri 
de bună calitate de către 
întreprinderile industriale 
ale țării.

Hotărîrea prevede par
ticiparea pe scară largă 
a muncitorilor, funcționa
rilor, colhoznicilor și gos
podinelor la înfăptuirea 
controlului asupra activi
tății întreprinderilor co
merciale.

R. D. Germană

Din activitatea institutului 
de cercetări fizice din Dresda
Institutul de cercetări 

fizice ■ din Dresda, care 
și-a sărbătorit recent 5 
ani de existență, desfă-

șoară importante lucrări 
de cercetări în domeniul 
fizicii 
ionice
Acest 
crează

electronice, fizicii 
și fizicii nucleare, 
institut în care lu- 
peste 120 specia

liști cu înaltă calificare, 
poartă numele lui Man
fred von Ardenne, savant 
cu renume mondial în a- 
cest domeniu.

Printre noile 
ale institutului, 
află la nivelul
mondiale, figurează un 
cuptor cu mai multe ca
mere cii raze electronice 
de 45 Kw. Această in-

realizări 
care se 
tehnicii

IN CLIȘEU: Noua 
bandă transportoare a 
fabricii de televizoare 
Orion din Budapesta.

stalație permite topirea, 
tirnarea, soltdificarea și 
evaporarea aproape a tu
turor metalelor în condi
țiile unui vid înaintat. 
EK permite să se prepare 
ir.etale și aliaje pure, ne
cesare în industria aero
nautică și atomică.

La Institutul din Dres- 
da a fost realizat iul 
spectrograf de precizie 
pentru măsurători în do
meniul moleculelor polia- 
tom ic e.

In sectorul dispozitive
lor electronice medicale, 
institutul a realizat prin- 

: o 
care 

și, în 
aparat 
indică 

temperatura

try alte 
sondă
poate fi înghițită 
combinație cu un 
autoînregistrator, 
presiunea, t 
și conținutul de acid din 
tubul digestiv.

instrumente 
intestinală (

0

se sublinia- 
toate condi- 

pentru ea

vor fi 
de

Și 
al

populațiel, pentru
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Prima fabrică automată de 
concentrare a minereurilor

Phenianul devine fot mai 
frumos

Specialiștii 'din Kazah- 
stan elaborează schena. 
primei fabric: automate 
de înnobilare din Uniu
nea Sovietică pentru pre
lucrarea minereurilor po- 
limetalice. La această 
întreprindere toate corec
tivele, introduse în proce
sul tehnologic datorită 
modificării compoziției mi
neralogice a minereului 
supus concentrării vor fi 
efectuate de aparate pre
văzute cu dispozitive de 
Calcul.

In prezent este termi
nată prima etapă a au
tomatizării procesului teh
nologic — a fost reali
zată aparatura pentru a- 
naliza automată rapidă a 
produselor înnobilării. In 
afară de aceasta, a fost 
automatizată evidența con
centratelor obținute.

Totodată se elaborează 
o instalație pentru aii-

« ■■im 1HI

A

de știință Ismail
Baku lu-

mentarea cu reactive in 
cursul, desfășurării proce
sului, care va funcționa 
jără participarea omului.

Pe măsură ce se a- 
propie ziua de 15 august, 
sărbătoarea națională a 
R.P.D. Coreene, Phenianul

COMPLOTIȘTII
Frații Somoza, care 

din mila Washingtonu
lui guvernează în Nica
ragua, au de multă vre
me reputația de execu
tând ai celor mai mur
dare misiuni date de ser
viciul de spionaj ameri
can. Cu participarea lor 
activă a fost pregătită 
invazia în Guatemala a 
bandelor lui Castilio Ar
inas, prin mijlocirea căru
ia „United Fruit Compa
ny" și departamentul de 
stat au sugrumat regi
mul democratic din a- 
ceastă țară. Acum dicta
torilor din Nicaragua li 
se rezervă același rol în 
organizarea i 
armate împotriva 
cii Cuba.

Acest lucru a

intervenției
L Republi

fost re-

0
0

Omul
Makinski din 
crează la elaborarea pro
iectului unei instalații 
pentru desărarea pe cale 
termochimică a apei 
mare, cu o capacitate 
12.000.000 litri apă 
mare pe zi. Instalația 
te destinată termocentra
lelor din Krasnovodsk, o- 
raș situat 
sud-estic al 
pice.

îndulcirea
a apei de mare deschide 
largi perspective de dez
voltare a industriei în re
giunile . de pe. litoralul 
mărilor, sărace în apă 
pdtâbllă.

Prima instalație indus

de 
de 
de 
es-

pe litoralul 
Mării Cas-

termochimică

trială realizată de Ma
kinski funcționează deja 
de opt luni la o mare 
termocentrală de pe pe
ninsula Apșeron. Cu a- 
jutorul ei, citeva cazane 
cu abur ale centralei au 
fost trecute la funcționa
rea pe bază de apă de 
mare. Recent a fost exa
minat unul din evapora- 
toarele cazonelor care a 
lucrat timp de opt luni 
cu apă de mare. S-a con
statat că el nu conține 
nici urme de depuneri de 

■ piatră.
După părerea lui Ismail 

Makinski, datorită intro
ducerii noilor instalații, 
întreaga industrie a ora
șului Baku va putea fi

trecută in decurs 
ani, cu cheltuieli 
mici, la alimentarea cu 
apă de mare desărată.

La Institutul metalelor 
din Gliwice, R. P. Polo
nă, a fost elaborat un a- 
liaj special ■ pentru . fabri
carea de 
vesc la 
lor. Se 
electrozi 
consumă
După cum au arătat re
centele probe, noul elec
trod elaborat la Institutul 
din 
ori 
din

de 2—3 
relativ

electrozi ce ser- 
sudarea metale- 
știe că actualii 

din cupru se 
foarte repede.

Gliwic.e este de 10 
mai durabil decît cel 
cupru, 1

latat de Solis Piura, pre
ședintele centrului univer
sitar ai Universității na
ționale din Nicaragua, în 
ziarul argentinian „Con
ducta". Potrivit spuselor 
saie, in Nicaragua sosesc 
zilnic criminali de război 
cubani și mercenari re
crutați în alte țări. Ei 
sînt organizați în deta
șamente și fac intense 
antrenamente militare. 
Conducătorii acestor deta
șamente au la dispoziția 
lor avioane care sint în 
mod special pregătite pen
tru atacuri asupra terito
riului cuban. 
operații sînt 
reprezentanți 
Pentagonului, 
iieralul Stranathan, 
mandantul forțelor aerie
ne militare aie Statelor 
Unite în regiunea Mării 
Caraibilor, face vizite 
incognito în Nicaragua, 
lot acolo se află și co
lonelul DuBois, cunoscut 
spion american, care în
treține relații strînse cu 
complotiștii.

Joaquin Solis Piura 
relatează de asemenea că 
la finanțarea acestui com
plot participă activ „Uni
ted Fruit Company". A- 
celași trust finanțează și 
pregătirile care se desfă
șoară în Republica Domi
nicană în vederea unui 
atac împotriva Cubei. Ac
țiunile complotiștilor din 
Nicaragua și din Repu
blica Dominicană sînt 
coordonate. Conducătorii 
lui „United Fruit Com
pany", ale căror interese 
au fost 
agrară 
ba ard 
repete 
guatemaleză.

Toate aceste 
conduse 

sus-puși
Astfel, ge-

de 
ai

co-

lezate de reforma 
înfăptuită în Cu- 
de nerăbdare să 
acolo operația

devine tot mai frumos.
Se execută ultimele lu

crări de finisare a nou
lui teatru care va avea 
peste 2.000 de locuri, 
peste 200 de cabine pen
tru actori, camere spe
ciale pentru oaspeți și săli 
de repetiție. De asemenea 
sînt pe terminate lucră
rile la stadionul Moran- 
bon, cu o capacitate de 
peste 7.000 de locuri, la 
Muzeul central de stat 
al luptei de eliberare la 
sala Okriu, muzeul de ar
tă, sala Expoziției sovie
tice și podul Okriu.

Anul acesta la Phe
nian se construiesc lo
cuințe pentru 10.400 de 
familii. Peste 3.000 de a- 
partamente au și fost date 
în folosință, iar pînă la 
15 august constructorii 
vor termina alte 1 000 de 
apartamente.

— Ionuț în fa-
3. „... între fete", 

Miliutin. — 
mioarei I 4. Fluier

ORIZONTAL: 1. „In
strument" pe eare-1 folo
sește nevasta cînd vii sea
ra tîrziu acasă I (pl.) — 
Fecior din Banat. 2. Ter
minație latină. — Nume 
turcesc, 
milie.
opereta lui 
Busola 
ciobănesc din paltin sau 
alun. — Te leagănă cînd 
ești mic. 5. Clor. — Pe
trecere de seară cu dans, 
(pl). — F. 6. Cîntăreț 
străvechi ia greci. — To
rent de apă ce cade cu 
zgomot de la mare înăl
țime (pl.). 7. Notă — 
Numele unui dans popular 
și melodia după care fee 
execută. — Interjecție 
canină. 8. Reptilă mare 
din America, viu colora
tă, căutată pentru carnea 
și ouăle ei. — Et cae- 
tera. —- Notă bisericească 
veche. 9. Regiune de 
lîngă o, apă mare, —

Un nou
Descărcările electrice 

naturale produc pagube 
enorme instalațiilor elec
trice. In vederea lichidă
rii acestor pagube în 
R. P. Ungară la Pestuj- 
hely, se construiește in

institut
prezent un institut care 
va cerceta in încăperi 
subterane de beton cau
zele descărcărilor elec
trice și efectele acestor^ 
asupra diferitelor instala
ții electrice.

PCJȚI/NA MUZICA123456789 1011 12

ci 
iU

L 0
0 .0

0
0 0

0 0
0 0

0 0 0
0 0

0
0 0

0 0
0

Acid solid ce se găsește 
combinat cu glicerina în 
grăsimi. 10. N-aduce el 
ce-aduce ceasul. — Sunete 
de orologiu. — Unde 
(lat.). 11. Scara celor opt 
note muzicale. — Metal, 
care combinat cu zincul 
dă naștere aliajului din 
care se fabrică și instru
mente muzicale. 12. A ex
pune. — Instrument afri
can asemănător cu toba,

VERTICAL: 1. Carac
ter muzical. 2. Cîntă și 
ea cînd nu e unsă I — 
Pătuc în care sînt ținuți 
și adormiți copiii iniei. 
3. Rece 1 — Udrea Radu.

Nota gîștii. 4, încet. 
— Instrument muzical de 
percuție, folosit mai ales 
de tarafuri. 5. Vechi in
strument muzical cu cla
viatură și cu coarde.
A iubi. 6. A chiui. — Țe
sătură gro.asă și rară din

în care cad gră- 
din
de
9.

coșul morii 
a trece

Numele 
joacă la

între 
unei 
nun- 
care

11. Clădire pu-

păr de capră. — A se 
opri din mers. 7. Mică 
orgă mecanică portativă. 
8. Zeu care face să fiu-, 
iere gaura cheii 1 — Tu
dor Constantin. — Cutie 
mobilă 
unțele 
înainte 
pietre,
hore ce se 
tă și melodia după 
se execută. — Terminație 
latină. 10. Varga, care 
agitată prin aer șuierai 
— Notă. — Lipsit de con
tinuitate.
blică în care au loc ma
nifestări
(pl.). — Verbul coarde
lor muzicale. 12, Mică 
formație muzicală de lău
tari. — Instrument muzi
cal de suflat, lung, făcut 
din coajă de tei sau lemn 
și legat cu coajă de ci
reș,

cultural-artistice.
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