
Se citea acum 50 de ani. In TRIBUNA
Din nou octombrie, 1963. Cu toate ca nu aparea zilnic, ziarul nostru - Flacara Sibiului pe atunci - ii tinea
la curent pe sibieni cu ultimele evenimente petrecute in judet, dar si in lume. in cele patru pagini pentru
care trebuia sa platesti 20 de bani, gaseai informatii diverse. Noi va prezentam astazi alte doua articole
publicate in editia din octombrie. 
  
  Pentru inginerii constructori de masini
  
  Industria orasului si raionului Sibiu, profilata pe constructii de utilaje si masini pentru dezvoltarea
economiei nationale, creeaza in fiecare an noi modele de utilaje perfectionate, cu randamente industriale
superioare. Pentru ridicarea continua a cunostintelor inginerilor din aceasta ramura, Consiliul local al
sindicatelor, prin comisia inginerilor si tehnicienilor, a organizat un curs de lunga durata pentru
perfectionarea acestora. Prima prelegere cu titlul: "Folosirea pastilelor minerale" a fost sustinuta vineri, 4
octombrie, de catre conferentiarul ing. Gherman Draghici, prodecanul Facultatii de Mecanica a
Institutului Politehnic din Brasov. Obiectul acestei prelegeri l-a constituit prelucrarea metalelor prin
aschiere, aplicata la lucrari de finisare, in general, la regimuri termice ridicate, la care cutitele in otel rapid
cu placute dure nu rezista. in continuarea cursului, alte cadre universitare vor prezenta prelegeri axate pe
tema constructiilor de masini, unde vor fi abordate cele mai moderne metode de prelucrare si calcul. Ing.
ILIE GH: IONESCU, corespondent."
  
  Şi-au achitat obligatiile
  
  Zilnic, la centrele de prelucrare a cartofilor sosesc sute de carute si autocamioane ale gospodariilor
colective. Ele vin sa predea recolta de cartofi contractata cu statul. Pina in prezent, G.A.C. Armeni,
Amnas si Toparcea si-au achitat obligatiile contractuale, ultimele doua predind in plus cite 3 vagoane
fiecare, contribuind astfel la o mai buna aprovizionare cu cartofi a cantinelor si populatiei".
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