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Să apărăm împreună drepturile și libertățile 
democratice, să luptăm împotriva forțelor negre ale 
reacțiunii și fascismului, împotriva rasismului și 
șovinismului, împotriva atotputerniciei monopolurilor, 
împotriva militarizării atît a economiei cît și a 
vieții politice!

(Din Apelul către popoarele din lumea întreagă adoptat de Consfătui
rea de la Moscova a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești)

A P E L
către popoarele din lumea întreagă

Noi, reprezentanții partidelor comu
niste și muncitorești de pe cele cinci 
continente ale lumii, care ne-am în
trunit la Moscova cu prilejul celei 
de-a 43-a aniversări a Marii Revoluții

La luptă generală pentru apărarea 
păcii, împotriva primejdiei 
unui nou război mondial.

Cu trei ani in urmă, partidele co
muniste și muncitorești au adresat po
poarelor de pe întreg globui pămînlesc 
/Manifestul Păcii.

De atunci, torțele păcii au repurtat 
victorii remarcabile în lupta impotriva 
ațițălorilor la război.

iar astăzi, cu încredere și mai fer
mă în victoria cauzei păcii, putem 
lupta impotriva primejdiei de război 
care amenință milioane de bărbați, fe
mei și copii. Niciodată încă în istoria 
omenirii n-au existat șanse atît de 
reale pentru ca năzuințele seculare ale 
popoarelor — de a trăi în condiții de 
pace și libertate — să devină fapt 
împlinit.

In fața primejdiei unei catastrofe 
.militare, care ar provoca jertfe uriașe, 
Bieirea a sute de milioane de oameni 
și ar transforma în ruine principalele 
centre ale civilizației mondiale, pro
blema menținerii păcii frămîntă rnai 
mult ca oricînd întreaga omenire.

Noi, comuniștii, luptăm pentru pace, 
pentru securitatea generală, pentru 
condiții în care toți oamenii și toate 
popoarele să se bucure de binefacerile 
unei vieți pașnice și libere.

Jelui fiecăreia dintre țările m ciabste 
în parte și al întregii comunități so
cialiste în ansamblui ei este de a asi
gura o pace trainică pentru toate po
poarele.

Socialismul nu are nevoie de război. 
Lupta istorică dintre orînduirea veche 
și cea nouă, dintre socialism și ca
pitalism, trebuie rezolvată nu pe calea

Colectivul laminorului 
de 650 mm. a produs ieri 
primele tone de laminate 
în contul anului viitor. 
Acest succes este rodul 
inițiativei de a reduce cu 
15 secunde timpul de la
minare a unui blum și 
prin aceasta să realizeze 
încă din luna noiembrie 
indicii prevăzuți pentru 
anul viitor. Aceste noi 
inițiative au făcut ca pro- 
auctiviiatea meoie oraia 
a laminorului să sporeas
că cu 1,61 tone față de 
cea planificată, iar prin 
buna îngrijire a instala
țiilor laminorului și prin 
executarea reparațiilor de 
bună calitate timpul de

Socialiste din Octombrie, pătrunși de 
sentimentul răspunderii pentru desti
nele omenirii, ne adresăm vouă cu che. 
marea 

unui război mondial, ci prin întrecere 
pașnică, o întrecere menită să arate 
care orinduire socială va obține un 
nivel mai înalt al economiei, tehnicii 
și culturii și va asigura maselor popu
lare cele mai bune condiții de trai.

Noi, comuniștii, considerăm că da
toria noastră sfîntă este de a face 
tot ce ne stă în putință pentru a 
salva omenirea de ororile războiului 
modern.

Urmind învățătura marelui Lenin, 
toate țările socialiste au pus la baza 
politicii lor externe principiul CO
EXISTENȚEI PAȘNICE a statelor cu 
orinduiri sociale diferite.

In epoca noastră, popoarele și sta
tele au o singură alternativă; ori co
existența pașnică și întrecerea dintre 
socialism și capitalism, ori un război 
nuclear ucigător. Altă cale nu există.

De unde provine primejdia pentru 
pacea lumii ?

Despre pace vorbesc toate guvernele, 
dar nu vorbele, ci faptele contează.

Astăzi ca și în trecut, organizatorii 
și inițiatorii războaielor agresive sînt 
cercurile reacționare monopoliste și 
militare din țările imperialiste. Pacea 
este amenințată de politica guverne
lor puterilor imperialiste care, în po
fida voinței popoarelor lor impun ță
rilor cursa funestă a înarmărilor, ațîță 
războiul rece împotriva statelor socia
liste și a altor state iubitoare de 
pace, înăbușă aspirațiile de libertate 
ale popoarelor.

funcționare a laminorului 
a sporit în acest an cu 
110 ore.

Primele schelete 
metalice

In acest an la Hune
doara a început construc
ția unui important obiec
tiv industrial, liste vorba 
despre laminorul de pro
file mici și mijlocii. Pină 
in prezent, harnicii con
structori au executat 
o bună parte din fun
dații. Au fost excavați 
peste 100.000 m.c. pămint 
și a fost turnat la teme
lia noilor laminoare cca. 
7.000 m.c. beton. Con
structorii au acordat o 
atenție deosebită execută

rii tuturor lucrărilor în 
grafic incit să fie des
chis la timp front de lu
cru morii or Hor.

Datorită acestui fapt, 
ieri dimineață în jurul 
orei 12, primele schelete 
metalice la linia de sir- 
mă din noua secție de 
laminoare au fost înăl
țate pe fundații.

Oaspeți ai

SA VORBEASCĂ FAPTELE!
Popoarele au salutat propunerile cu 

privire la dezarmarea generală, totală 
și controlată, făcute de Uniunea So
vietică și sprijinite cu căldură de 
toate țările socialiste. Cine se împo
trivește înfăptuirii acestor propuneri ? 
Guvernele statelor imperialiste în cap 
cu Statele Unite ale Americii care, 
în locul dezarmării controlate, pro
pun un control asupra înarmărilor și 
încearcă să transforme tratativele 
pentru dezarmare în vorbărie goală.

Popoarele se bucură că de doi ani 
cele trei mari puteri nu au mai efec
tuat experiențe cu arma nucleară. 
Cine se împotrivește înfăptuirii unui 
nou pas și adoptării unei hotărîri 
pentru interzicerea definitivă a aces
tor experiențe aducătoare de moarte ? 
Guvernele puterilor imperialiste, care 
proclamă fără încetare intenția lor 
de a relua experiențele cu arma ato
mică și amenință continuu să zădăr
nicească tratativele cu privire la in
terzicerea lor, tratative pe care au 
fost nevoite să le accepte sub presiu
nea popoarelor.

Popoarele nu vor ca pe teritoriile 
lor suverane să rămînă baze mili
tare străine; ele se pronunță împo
triva pactelor militare agresive, care 
limitează independența țărilor lor și 
le pun într-o situație periculoasă.

Cine se opune acestui lucru ?
Guvernele statelor din blocul At

lantic, care oferă militariștiior și re
vanșarzilor vest-germani baze milita
re pe teritorii străine, le dau în 
tnînă arme de exterminare in masă, 
forțează înarmarea atomică a trupe
lor NA.T.O.

Cercurile cîrmuitoare din Statele 
Unite ale Americii, care au impus 
pacte militare agresive Japoniei, Pa
kistanului și altor state din Orientul 
Mijlociu și din Extremul Orient, le 
instigă împotriva țărilor iubitoare de 
pace, țin sub ocupație Coreea de 
Sud, pe care au transformat-o într-un

Furnalul 2 a fost 
pus în funcțiune

Cu puțin timp în ur
mă furnalul nr. 2 din 
C.S.H. a intrat în repara
ție capitală. Muncind cu 
mult entuziasm, colecti
vul de montori, sudori și 
zidari șamotori, a reușit 
să execute toate lucrările 
cu 5 zile mai repede.

Miercuri dimineața, în 
furnal s-a aprins focul 
pentru uscare.

Hunedoarei 
Socia- 
a po- 
vtzitat 

principalele secții ale combinatului — oțelăria 
Martin, cocseria, furnalele, laminoarele bluming 
și 650 mm. precum șl orașul muncitoresc. Ei s-au 
interesat de metodele de muncă și activitatea or
ganizațiilor de tineret din întreprinderile orașului 
nostru. De aici au plecat să viziteze centrul mi
nier. — Valea liulaC

O delegație de tineret din Republica 
listă Cehoslovacă, care ne vizitează țara, 
posit ieri in orașul nostru. Oaspeții au

cap de pod militar ai ior, reînvie 
militarismul japonez, se amestecă în 
treburile interne aie Laosuiui și Viet
namului de Sud, sprijină pe imperia
liștii olandezi în lrianul de Vest, pe 
cei belgieni în Congo, pe cei portu
ghezi în Goa, precum și pe alți co
lonialiști, pregătesc o intervenție ar
mată împotriva revoluției cubane și 
atrag în pacte militare țările Americii 
Latine.

S.U.A. sînt acelea care ocupă in
sula chineză Taivan, trimit continuu 
avioanele lor militare în spațiul ae
rian al Republicii Populare Chineze 
și totodată incalcă dreptul ei legitim 
de a avea reprezentanți în Organi
zația Națiunilor Unite.

Rampe pentru lansarea rachetelor, 
gata de a intra in acțiune, depozite 
pline cu arme nucleare, avioane sbu- 
rind cu bombe cu hidrogen la bord, 
vase de război și submarine gata de 
atac plutind pe mări și oceane, o re
țea de baze militare pe teritorii străi
ne — iată cum arată practica con
temporană a imperialismului. In ase
menea situație orice țară de pe glo
bul pămîntesc, mare sau mică, poate 
fi cuprinsă pe neașteptate de flacăra 
unui război nuclear.

De dragul intereselor egoiste ale 
unui pumn de mari monopoluri și de 
colonialiști imperialismul împinge lu
mea în pragul războiului.

Dușmanii păcii răspîndesc născo
ciri mincinoase despre pretinsa „a- 
gresiune comunistă". Ei au nevoie de 
această minciună pentru a ascunde 
adevăratele lor scopuri, pentru a pa
raliza voința popoarelor și a justifica 
în ochii acestora cursa înarmărilor.

Muncitori, țărani, intelectuali! 
oameni de bună credință 
din lumea întreagă!

Pentru omenire nu există în zilele 
noastre o sarcină mai urgentă decît 
lupta împotriva primejdiei unui război 
racheto-nuclear, pentru dezarmarea 
generală și totală, pentru menținerea 
păcii. Nu există în zilele noastre o 
datorie mai nobilă decît participarea 
la această luptă.

Este posibilă oare o pace trainică 
în lumea întreagă?

Noi, comuniștii, răspundem :
Războiul nu este inevitabil, războiul 

poate fi preîntimpinat, pacea poate fi 
apărată și consolidată /

Această convingere a noastră este 
dictată nu numai de voința noastră 
de pace și de ura împotriva ațîțăto- 
rilor la război. Posibilitatea preîntim- 
pinării războiului decurge din faptele 
reale ale noii situații din lume.

Factorul tot mai hotărîtor al con
temporaneității devine sistemul mon
dial socialist. Cuprinzînd peste o trei
me a omenirii, sistemul socialist, for
ța lui principală — Uniunea Sovieti
că — folosește puterea sa economică 
și tehnico-științifică în continuă creș
tere pentru a paraliza acțiunile impe
rialismului, pentru a lega mîinile par
tizanilor aventurilor războinice.

Ținînd sus steagul luptei pentru 
pace, mișcarea muncitorească interna
țională întărește vigilența popoarelor, 

însuflețește pe toți oamenii cinstiți de 

pe pămînt la acțiuni energice împo
triva politicii agresive a imperialiști
lor.

Popoarele de multe milioane de oa
meni din Asia, Africa și America La
tină, care și-au cucerit libertatea și 
independența politică, precum și po
poarele care luptă pentru libertate na
țională, devin luptătoare tot mai ac
tive pentru pace, aliați firești ai po
liticii de pace a țărilor socialiste.

Pentru pace și coexistență pașnică 
se pronunță statele neutre, care nu 
sint de acord cu politica agresivă a 
imperialiștilor.

Mișcarea mondială a partizanilor 
păcii unește astăzi milioane de oa
meni. In fiecare țară, par.icipanții la 
această mișcare caută să-și apere pa
tria de un nou incendiu al războiului.

Unintlu-se într-o luptă hstărîtă, toa
te aceste forțe iubitoare de pace sînt 
în stare să zădărnicească planurile 
criminale de război, să mențină pa
cea și să întărească prietenia între 
popoare.

Pacea nu vine de la sine. Ea poate 
fi apărată și consolidată numai prin 
lupta comună a tuturor forțelor iubi
toare de pace.

Noi, comuniștii, ne adresăm tuturor 
oamenilor muncii, popoarelor de pe 
toate continentele cu chemarea:

Luptați pentru destinderea încordă
rii internaționale și coexistență paș
nică, împotriva „războiului rece", îm
potriva cursei înarmăriLr 1 Dacă mij
loacele imense cheltuite pentru înar
mare ar fi folosite în scopuri pașnice, 
aceasta ar permite să se îmbunătă
țească situația maselor populare, să 
se reducă șomajul, să crească sala
riul și nivelul de trai, să se măreas
că numărul construcțiilor de locuin
țe, să se dea amploare asigurărilor 
sociale.

Nu admiteți extinderea înarmărilor 
atomice, înarmarea militarismului 
german și japonez cu arme de ex
terminare în masă 1

Cereți încheierea tratatului de pace 
cu cele două state germane și tran
sformarea Berlinului occidental în
tr-un oraș liber, demilitarizat 1

Luptați împotriva încercărilor gu
vernelor puterilor imperialiste de a 
atrage noi țări în războiul rece. In 
orbita pregătirilor de război /

Cereți lichidarea bazelor militare 
străine, retragerea trupelor care se 
afiă pe teritoriile altor state și inter
zicerea creării de noi baze militare. 
Luptați pentru eliberarea țărilor de 
pactele militare agresive care le-au 
fost impuse! Luptați pentru încheie
rea unor acorduri privind zonele de- 
nuclearizate 1

Nu lăsați să fie înăbușită liber
tatea eroicului popor al Cubei, nici 
pe calea blocadei economice, nici pe 
calea intervenției armate a monopo
lurilor americane!

Noi, comuniștii, luptind pentru cau
za clasei muncitoare și a popoarelor, 
întindem mîna social-democraților, 
membrilor altor partide și organizații 
care se pronunță pentru pace, tuturor 
membrilor sindicatelor, tuturor patrio- 
ților : acționați împreună cu noi pen-

(Continuăre în (mg. 2-a)
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A P L
către popoarele din lumea întreagă

(Urmare din pag. l-a)

tru apărarea păcii, pentru dezarmare. 
Să realizăm acțiuni coordonate!

Să făurim un front comun de luptă 
împotriva pregătirilor imperialiștilor 
în vederea unui nou război !

Să apărăm împreună drepturile 
și libertățile democratice, să luptăm 
•împotriva forțelor negre ale reacțiu- 
nii și fascismului, împotriva rasismu
lui și șovinismului, împotriva atotpu
terniciei monopolurilor, împotriva mi
litarizării atit a economiei cît și a 
vieții politice.

I.upta popoarelor pentru libertatea 
și independența lor face să slăbeas
că forțele care tind spre război și 
înmulțește forțele păcii.

Se trezește la o viață nouă Africa, 
ale cărei popoare au suferit cel mai 
mult sub biciul robiei coloniale și al 
exploatării barbare. I'ăurindu-și state 
independente, popoarele Africii pășesc 
pe arena istoriei ca o forță tînără, tot 
mai de sine stătătoare și iubitoare de 
pace.

Dar colonialismul, condamnat de 
istorie, nu este încă nimicit pînă la 
capăt.

Silnicia brutală și teroarea barează 
calea spre libertate popoarelor din A- 
frica de Est, în coloniile britanice și 
portugheze. In Uniunea Sud-Africană 
regimul rasist face ravagii. Sînt șase 
ani de cînd viteazul popor algerian 
luptă pentru dreptul la independență 
națională, sîngerînd intr-un război 
care i-a fost impus de către colo
nialiștii francezi, sprijiniți de complicii 

lor atlantici. In Congo imperialiștii nu 
se dau în lături de la nici un mij
loc pentru a doborî prin mașinațiuni 
șarlatanești și prin corupție guvernul 
legal și pentru a preda puterea ma
rionetelor lor docile.

Popoarele care și-au cucerit drep
tul la existență de stat, independență, 
continuă să ducă o luptă grea împo
triva colonialismului în noile sale 
forme, împotriva colonialiștilor ame
ricani și vest-germani, împotriva ve
chilor asupritori englezi și francezi și 
a altor asupritori care încearcă să 
mențină cu orice preț în mîinile lor 
bogățiile naturale, minele și planta
țiile, să împiedice dezvoltarea indus
trială a țărilor care s-au eliberat, să 
le impună guverne corupte și reac
ționare.

Frați din țările care s-au eliberat 
de sub colonialism și din țările care 
luptă pentru eliberarea lor /

BATE ULTIMUL CEAS AL CO
LONIALISMULUI !

Noi, comuniștii, sîniem cu voi ! Cu 
voi este puternicul lagăr al statelor 
socialiste !

împreună cu voi cerem recunoaș
terea imediată și necondiționată a 
dreptului la existență independență 
pentru toate popoarele.

Fie ca bogățiile țărilor voastre și 
eforturile oamenilor muncii să fie în
dreptate numai spre binele popoare
lor voastre !

Lupta voastră pentru suveranitatea 
deplină și independența economică, 
pentru libertatea voastră, servește 
cauza sfintă a păcii.

NOI, REPREZENTANȚII PAR UDELOR COMUNISTE SI MUNCITOREȘTI, NE ADRESAM CU 
CHEMAREA

către bărbați, femei și tineret,
către oamenii de toate profesiunile și din toate pătu

rile sociale,
către toți oamenii, indiferent de convingerile lor 

politice și religioase, indiferent de naționalitatea și de 
culoarea pielii lor,

către toți cei ce își iubesc patria și urăsc războiul.
Cereți interzicerea imediată a experimentării, fabricării 

și folosirii armei nucleare, precum și a altor genuri de arme 
de exterminare în masă.

Cereți încheierea imediată a unui acord cu privire 
la dezarmarea generală, totală și controlată.

Fie ca știința și tehnica contempo
rană să nu mai contribuie la fabri
carea de instrumente aducătoare de 
moarte și distrugere, fie ca ele să 

FORȚELE PĂCII SÎNT SUPERIOARE FORȚELOR 
RĂZBOIULUI!

Popoarele vor atinge țelul nobil și verent și activ pentru pace și priete- Comuniștii vor consacra acestei 
dorit — vor apăra pacea, dacă ele își nie intre popoare, cauze toate forțele lor.
vor uni eforturile și vor lupta perse-

PACEA VA ÎNVINGE RĂZBOIUL!

slujească pentru binele oamenilor, 
pentru progresul omenirii I

Fie ca în locul grupărilor militare 
să triumfe o colaborare prietenească,

un larg schimb comercial și cultural 
între toate țările !

In epoca noastră

Comitetul U.T.M. din 
l.C.S.H. se ocupă îndea
proape de educarea tine
rilor constructori în spiri
tul moralei noi socialiste, 
de lărgirea orizontului de 
cunoștințe politice și eco
nomice al acestora. Pe 
baza unui grafic întocmit 
pe timp de două luni, în 
cadrul șantierelor și sec
toarelor de muncă din în
treprindere s-au ținut nu
meroase conferințe cu ca
racter politic, științific și 
tehnic. Ele au fost pre
zentate de activiști și ti
neri din birourile organi
zațiilor de bază U.T.M. cu 
un nivel politic corespun
zător.

————♦♦♦♦■----------------

Cărți și cititori
. Biblioteca mobilă a sec
ției construcții metalice 
din combinat numără a- 
cuin 79 cititori. Responsa
bilul ei este un muncitor 
lăcătuș, tînărul Sertienes- 
cii Tudor, elev în clasa 
9-a D a școlii medii se
rale. Printre altele el își 
găsește timp să se ocupe 
și de bibliotecă, să reco
mande o carte și s-o îm
prumute cititorilor. Anul 
acesta el a reîmprospătat 
biblioteca secției de 4 ori 
cu cărțile solicitate de ci
titori.

Muncitori, cum sînt to
varășii Papoi Ioan, Didu 
Dumitru, Chiru loan, Mi
trei Aurelia, Sfetcu Ioana 
și alții sînt printre citito
rii cei mai activi ai bi
bliotecii. Tovarășul Papoi 
loan numai în ultima pe
rioadă a împrumutat și

Preocupări în timpul liber IL^ ILIECTIIIE <CWJ (LIEII muicii
De pildă, tovarășul Gri- 

gore Dumitru, secretarul 
organizației U.T.M. a ți
nut în fața tinerilor de la 
edil conferința cu tema : 
„Ce a dat regimul demo
crat-popular tineretului" ; 
la baze și depozite, tova
rășul Colan Ion a confe
rențiat despre „Caracterul 
antiștiințific, dăunător al 
superstițiilor, al concepții
lor mistice și religioase 
asupra unor oameni1*; iar 
tovarășul Schneider Mihai 
a prezentat în fața ascul
tătorilor de la baza de ex
ploatare a utilajelor con

citit 12 cărți printre care 
multe din operele scriito
rilor sovietici Tolstoi, Puș- 
kin, M. Gorki precum și 
ale scriitorilor noștri. Prin
tre cele 14 cărți citite 
anul acesta de către tova
rășul Didu Dumitru se 
numără romanul Mama, 
de Maxim -Gorki, Așa s-a 
călit oțelul, de Ostrovski, 
opere ale scriitorului Li- 
viu Rebreanu, La ultima 
pe care a împrumutat-o 
de curînd și-a propus să-i 
facă recenzia, pe care s-o 
prezinte la colțul roșu al 
secției. Asemenea lor, tî
nărul Chiru loan citește 
operele lui Cehov (acum 
volumul 5) și Odiseea a 
scriitorului antic grec Ho
mer, iar Mitrei. Aurelia 
printre ultimile a împru
mutat cartea „Față-n. față 
cu America", 

ferința cu titlul : „Cum 
trebuie să fie un utemist".

Ultima parte a ciclului 
de conferințe a fost con
sacrată îmbogățirii cunoș
tințelor tehnice a tinerilor. 
Din acest ciclu au făcut 
parte conferințe cu teme 
de actualitate cum sînt: 
„Introducerea tehnicii noi, 
și metodele avansate la 
lucrările de instalații elec
trice", „Inovațiile — fac
tor principal în extinderea

Spectacol dat de elevi
Pe scena clubului „Si- 

derurgistul", in fața a ci- 
teva sute de spectatori, și- 
au făcut duminică apari
ția micii interpreți de mu
zică — elevii școlii de 
muzică din orașul nostru.

In 4 luni —
Acesta este bilanțul 

activității „multilaterale" 
a brigăzii artistice de agi
tație de la mecanicul șef. 
La început această briga
dă a fost înir-adevăr frun
tașă pe întreprindere, dar 
numai la... început. Acum 
ea nu mai este fruntașă, 
dar nici nu mai există.

Vinovați de această si
tuație sînt tovarășii Dănu- 
ieț Nicolae și Ionescu Va- 
sile. Care este responsabi
lul brigăzii nu contează. 

micii mecanizări", „Mări
rea indicilor de utilizare 
a mașinilor de transport 
auto pentru reducerea pre
țului de cost" și altele.

Conferințele ținute la 
locurile de muncă au dat 
posibilitatea tinerilor să-și 
îmbogățească cunoștințele 
politice și profesionale. E 
bine ca exemplele de față 
să fie urmate și de acti
viștii comitetului U.T.M. 
din combinat.

Interpretînd la pian și vi
oară fragmente din ope
rele marilor muzicieni cla
sici și muzică ușoară-, ele
vii s-au bucurat de sim
patia unanimă și aplau
zele publicului.

<4........................... .....-

- 2 spectacole
Adevărul că ambii tovară
și au talente și forțe de 
muncă. Totuși, se pun în-' 
trebările: unde este co
lectivul brigăzii tovarăși
lor Dănuleț și Ionescu ? 
Cînd vor da primul pro
gram în reluare ?...

Acestea sînt doar cîteva 
din multiplele întrebări pe 
care vi le pun mai toți 
muncitorii din sectorul 
mecanic șef I.C.S.H.

TEHEI NIGOLAE 
corespondent

4 4

Cînd micuța Natalia din clasa l-a a școlii nr.l, nu cunoaște pe deplin ;; 
o taină oarecare a alfabetului, atunci nu se sfiiește să ceară ajutorul în- i I 
vățătorului Hon Vasile. Și aceasta pentru că învățătorul Hon Vasile a știut o 
și știe să se apropie de tinerii școlari, folosind cele mai bune metode pe- > 
dagogice în practica lecțiilor. Ii ajută pe cei mai slabi la învățătură să-și ’ 
însușească cît mai bine lecțiile predate. [



VEȘTI DE LA MECANICUL SEF 
I. C. S. H.

Realizări in munca

Lună de lună, din ate
lierele mecanicului șef 
I.C.S.H. ies din reparațiile 
executate zeci de mașini 
de diferite tipuri. (Jn 
merit deosebit față de 
reparațiile făcute la timp 
și de bună calitate, cît și 
în buna funcționare a tu
turor mașinilor, îl au ate
lierele de reparații hr. 1, 
2 și 3 ale căror colective 
de muncă au reușit ca în 
numai II luni din acest 
an să depășească planul 
fizic cu 15 la sută, | 
nul valoric cu 13,6 
sută, iar în prezent 
străduiesc să aducă 
mai mare contribuție 
îndeplinirea înainte de 
men a planului anual.

Munca și eforturile oa
menilor din cadrul aces

tor ateliere și îndeosebi 
a mecanicilor, este în per
manență sprijinită de 
maistrul Korcek Augustin 
și inginerul Lucaci Matei. 
Cu ajutorul lor, mulți 
mecanici ca'Ghiresch Wil
helm Petreuș Gheorghe, 
Arghiros Leonida, Pienaru 
loan și alții au devenit 
inovatori și raționalizatori 
de frunte. Economiile an- 
lecakuJate de pe urma in
troducerii și aplicării ino
vațiilor și raționalizărilor 
lor se ridică în acest an 
la peste 100.000 
ceea ce a făcut > ca 
iraentul atelierelor 

trale de reparații

depășit pînă acum cu cca. 
450.000 lei.

CRIȘMARU COSTICA 
corespondent

Economii
prin raționalizări

pla- 
la
sc

cea
la

ter-

ici — 
anga- 

cen- 
să lie

Brigada de forjori din 
cadrul mecanicului șef ob
ține lună de lună econo
mii tot mai importante. 
La baza acestora stau în 
primul rîiid recOtîdiționă- 
rile. De pildă, membrii bri
găzii au făcut cele mai 
multe recondiționări la ar
curile pentru mașinile 
„Steagul roșu" și 
tra“. Incepînd din luna 
trecută și pînă în 
zent ei au recondiționat 
50 bucăți arcuri „Steagul 
roșu" în valoare, de 5.963 
lei și 5 bucăți arcuri „l a
tră" în sumă de 1.400 lei.

Printre forjorii care au 
adus cea mai măre con
tribuție la efectuarea a- 
cestor recondiționări se 
numără tovarășii Martin 
Dumitru, lorgu loan, Ior- 
gu Vasile și alții.

BISTRIANU OPRITA 
corespondent

„Ta-

pre-

Giștigâtoareaintrecerii

In urma analizei 
vi nd întrecerea pe profe
sii din luna noiembrie a.c., 
a reieșit 
mecanici 
Ghiresch 
atelierele 
parați! a
mai de seamă 
Această brigadă a izbutit 
să-și realizeze planul va
loric pe luna trecută 
proporție de 130 la sut

că brigada 
auto condusa 
Wilhelm de 
centrale de
înregistrat cele 

rezultate.

-------- -—------- _---------------------

Turneul teatrului de păpuși 
din Alba lulia

Spectatorii hunedoreni, 
în special cei mici, au a- 
vut în această săptămână 
bucuria să asiste la un 
spectacol al Teatrului de 
Stat de păpuși „I 
del" al regiunii 
doara. Colectivul 
teatru a prezentat marți
13 decembrie și miercuri
14 decembrie mai multe 
spectacole cu basmul dra
matizat „Harap Alb" de 
Nela Stroescu, după Ion 
Creangă. Regia acestui 
spectacol interesant și plin 
de conținut a fost semna
tă de Petru Diaconu.

Acțiunea basmului re
prezintă o pagină de is
torie. Incepind cu tabloul 
1 și pînă la sfîrșitul pie
sei realizarea scenică a 
basmului „Harap Alb" a 
fost plastică și convingă
toare, pictorul decorator 
Mentzel Avram găsind so
luții ingenioase prin ele
mente simple și sugestive 
pentru redarea fiecărui 
moment.

Interpreții (mînuitorii și 
actorii care rostesc tex
tul vorbit) au reușit mo
mente de frumoasă ținută 
artistică. Harap Alb (Hă- 
prian Gh.) Alb Crai (Ni
nel Șofei) Baba (Coca 
Silvestru) Domnițele (Hă- 
prian Ana, Boboiu Aneta 
și Bărăbănțan Sanda) 
Spinul (Huiu Mioara) îm
păratul Verde (Aurel Gră-

Prichin- 
llune- 

acestui

iar planul fizic să-l depă
șească cu 33 la sută. In 
același timp, brigada a 
efectuat numai lucrări de 
bună calitate și a redus 
simțitor timpul de imobili
zare a mijloacelor de 
transport.

De remarcat în activita
tea acestei brigăzi este și 
faptul că membrii ei, prin
tre care se evidențiază în 
mod special comuniștii 
Floricel Dumitru, Pienaru 
loan și alții, reușesc să 
realizeze și cele mai de 
seamă economii. De pil
dă, numai în luna trecută 
brigada a realizat prin 
diferite recondiționări de 
materiale economii de pes
te 7500 lei. In urma aces
tor frumoase succese, bri
gada tovarășului Ghiresch 
Wilhelm a cîștigat titlul 
de „Brigadă fruntașă în 
întrecerea pe profesii".

Ne propusesem să luăm 
un interviu responsabilu
lui cu munca culturala 
din comitetul sindical al 
secției a II-a furnale, în 
care să împărtășim citi
torilor noștri metodele și 
rezultatele obținute, ceea 
ce este nou în munca cul
turală în cadrul colectivu
lui de aci. In fața situa
ției, cel ce trebuia să răs
pundă este tovarășul A- 
drian Mihai, pentru care 
întrebările puse au fost 
„surpriza" neplăcută, pre
cum la fel ne-a oferit și 
el surpriza că... n-a putut 
da nici un răspuns.

— ...Avem noi ceva re
zultate bune cu care în- 
trecem alte secții. Stăm 
bine cu planul, cu indicii. 
Avem fruntași mulți...

— Dar nu despre plan 
era vorba ci, despre mun
ca culturală. Cum ea a 
sprijinit creșterea produc
ției de fontă, ce ați orga
nizat, cum ați mobilizat 
oamenii la diferite acțiuni 
culturale ?
- ? 1
— Atunci cred 

momentul să 
acum. Nu puteți

că nu-i 
discutăm 
lăsa pe

RĂSPUNDEȚI ÎNCREDERII 
COLECTIVULUI!

altădată, că brigada noas
tră artistică a rămas în 
urmă ? Dar avem confe
rințe care se țin la cursu
rile de calificare. Despre 
astea știe să vă poves
tească cel mai bine tova
rășul Guță — președintele.

Ne-am adresat atunci to
varășului Guță, președin
tele comitetului de sec
ție sindical.

— Păi să începem cu 
brigada. Nu ne-ați găsit 
prea bine dar ce să-i fa
cem? Mai avem și noi lip
suri, dar avem și rezul
tate. Despre brigada noas
tră știți, cu asta nu ne 
putem lăuda — din pri
măvară n-are nici un fel 
de activitate. Dar avem 
bibliotecă și cititori 198! 
Avem radio la club, cu 
picup și plăci, unde mun
citorii vin și ascultă 
zică. Am avut și un 
curs de șah la care 
participat 2 echipe.

— Și rezultatele 
cursului ?

— La șah nu le-am ur
mărit. Iar la brigadă, Si- 
mion Pavel, responsabilul 
ei, trebuie criticat. N-a 
făcut nimic. Cu vreo trei 
luni în urmă am anali
zat într-o ședință activita
tea comisiei culturale. A- 
tunci l-am criticat iar mai 
de curînd a fost trimis să 
participe la analiza acti
vității culturale organizată 
de comitetul orășenesc 
P.M.R. Tare-i încăpățînat 
au trecut 
săptămîni 
care.

mu- 
con- 

au

con-

de atunci cîteva 
și nici o miș-

— Bine, ei, dar ceilalți 
membri ai comisiei. Și a- 
poi munca culturală nu 
se referă numai la briga
da artistică !

— Avem o comisie din 
9 tovarăși : Adrian Mi
hai, — responsabil, Po
pescu Maria — bibliote
cară și responsabilă cu 
abonamentele la presă, Si- 
mion Pavel, Roman Ele
na, are și ea sarcini de 
la club. De ceilalți nu-mi 
amintesc cum îi cheamă, 
dar toți au sarcini și tre
buie să răspundă de în
deplinirea lor.

Da, toți au sarcini nu
mai cum le duc la înde
plinire, cum trebuie aju
tați oamenii nu și-a pus 
niciunul (nici responsabi
lul comisiei, nici preșe
dintele) întrebarea. Activi
tatea culturală în secție 
s-a mărginit o bună pe
rioadă doar la munca bri
găzii artistice de agita
ție, la afișarea rezultate
lor în întrecere pe grafic 
și la panoul de onoare, 
alături de cîțiva fruntași. 
Fără îndoială că și ast
fel de preocupări cuprind 
o formă sau alta a acti
vității culturale. Dar mun
cii culturale i-au fost crea
te aci condiții optime. 
Secția a fost înzestrată 
cu un c'ub, pe care multe 
secții din combinat nu-1 
au, dar care de cele mai 
multe ori este lipsit de o 
activitate interesantă care 
să atragă pe muncitori la 
folosirea mai plăcută a 
timpului liber. Poate că

ciun) au interpretat con
vingător, cald, fin și nu
anțat. Celelalte personaje 
ale basmului, Geriiă, Flă- 
mînzilă, Setilă, Ochilă și 
Păsărilă au însemnat la 
rindul lor frumoase bi
ruințe artistice.

Succesul de care s-au 
bucurai spectacolele Tea
trului de păpuși „Prichin
del", afluența mare de 
spectatori de toate virste- 
le, în special copii, au re
adus în discuție problema 
creării unui colectiv artis
tic asemănător cu stagiu
ne permanentă în orașul 
nostru. Această problemă 
credem că este necesar 
să fie studiata de foru
rile în drept, fiindcă miile 
de copii ale oamenilor 
muncii din Hunedoara au 
nevoie între măsurile care 
contribuie la educarea lor 
și de spectacole de tea
tru.

I. F.

Cltlfl 
și 

răsptndîji
ZIARUL

„UZINA 
NOASTRĂ"

Gata în orice moment, cînd se ivește un de
ranjament în buna funcționare a agregatelor, me
canicii . de turbine de la secția suflante intervin 
operativ.

IN FOTO : Toma Miron și Onița Nicolae ve
rifică după o reparație instalația de vid a turbo- 
suflantei N.L.Z.

Stmbăla trecută s-a 
desfășurat la colțul roșu 
al secției 
o scurtă 
producție 
ca obiect 
nui singur punct și a- 
nume calitatea produc
ției. Problema realiză
rii unei producții spori
te de metal a 
permanență in 
colectivului de 
de la oțelăria 
nouă și succesele 
registrate de echipele 
de topitori în acest an 
sint grăitoare. Intre fac
torii care determină in 
primul rind valoarea 
succeselor în producție 
este și calitatea. Aceas
tă problemă constituie 
astăzi preocuparea de 
bază a colectivului de 
oțel ari.

La consfătuirea amin
tită au participat tova
rășii din organizația de 
partid, și conducerea 
sectorului, maiștri, șefi 
de echipe, prim-topitori. 
Acești oameni care răs
pund de bunul mers al 
secției au discutat cu

O.S.M. nouă 
consfătuire de 
care a avut 
discutarea u-

tocmai constatînd această 
lipsă a comitetului o par
te din muncitorii secției 
au propus organizarea ex
punerii unor conferințe cu 
caracter tehnic, cultural și 
științific.

Urmărită cum a fost re
zolvată o astfel de pro
punere a furnal iștilor, dor
nici de cultură, am primit 
răspuns că ele „s-au or
ganizat". In fond confe
rințele „organizate" de 
care este vorba nu sînt 
altceva decît expunerile 
lectorilor în cadrul cursu
rilor profesionale. Despre 
organizarea unor recenzii, 
discuții, citirea unor frag
mente din cărți interesan
te, sau prezentarea lor 
prin diferite mijloace, des
pre conferințe științifice, 
care pot fi procurate 
filiala S.R.S.G. și 
preocupări ale vastei 
vități culturale nu-și 
te aduce nimeni aminte de 
cînd n-au mai avut loc.

Lipsa de interes a comi
tetului de secție în pro
blemele ce le ridică acti
vitatea culturală este ex
plicată și prin aceea că 
în prezent 2 schimburi 
de muncitori nu pot îm
prumuta cărți de la bi
bliotecă decît în anumite 
condiții 
bliotecara 
schimburi.

Contrar 
șui ui Adrian, credem 
este momentul cînd comi
sia muncii culturale din 
secție trebuie să-și revi
zuiască atitudinea, să trea
că de la ..analize" și tra
sări de sarcini la muncă 
practică, cu caracter viu, 
mobilizator, să se gîn- 
dească că trebuie să răs
pundă încrederii acordată 
de colectiv.

La nivelul anului viitor
din propunerile făcute de co
de muncă al secției a II-a

Multe 
lectivul 
furnale din combinatul siderurgic Hu
nedoara, cu prilejul dezbaterii cifre
lor de plan pe anul 1961, au fost 
puse în practică. Din cele principale 
amintim: creșterea temperaturii ae
rului insuflat în furnale și mărirea 
intensității de funcționare a acestora. 
Propunerile puse în practică au fă
cut ca în ultima perioadă, la secția

prin 
alte 

acti- 
poa-

deoarece bi- 
lucrează în

părerii tovară- 
că

a Ii-a furnale să se obțină indicii pla
nificați pe anul viitor. Trebuie sub
liniat faptul că la furnalul nr. 5, 
unae se ioioseșre aglomeratul auto- 
fondant, produs la Hunedoara, indicii 
realizați, în această lună întrec pe 
cei planificați pe anul 1961.

Cei mai înalți indici au fost 
lizați de topitorii din echipele 
duse de Jurca Simion și Olarii 
xandru,

rea- 
con- 
Ale-

ÎN PRIMUL RÎND — CĂLITĂ TEA

fost în 
atenția 
muncă 
Martin 

in-

spirit de răspundere 
despre îmbunătățirea ca
lității oțelului șt au pro
pus mai multe măsuri 
in acest scop.

— Nu este pentru noi 
o sarcină și o răspun
dere nouă, ne spunea în 
legătură cu problema 
amintită tovarășul Da- 
mianoiu Eugen, secre
tar al organizației de 
partid de la O.S.M. II. 
Calitatea oțelului depin
de de numeroși factori, 
unii care aparțin, speci
ficului muncii noastre, 
adică activității obiș
nuite a echipelor de to
pitori, care montează 
oalele și altora. O altă 
serie de factori care con
lucrează la realizarea 
unui oțel de calitate nu 
cad, ce e drept, in res
ponsabilitatea noastră 
imediată și anume ca
litatea fontei, fierul ve
chi etc...

— Ce măsuri practice 
s-au luat pentru conti
nua îmbunătățire a ca
lității producției ?

la aceasta, 
lucrătorilor 

cunoașterea 
elementelor 

muncii și a

— Așa cum spuneam, 
sint mulți factori care 
conlucrează 
Calificarea 
din secție, 
temeinică a 
tehnice ale
sarcinilor ce revin oțe- 
larilor ar putea fi amin
tită ca sarcină de bază. 
Cursurile școlii noastre 
de calificare se vor in-

nLiiinllliuiiijilllOllliniiiniiMiiiiniiilll
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cheia Curind, dar rezul
tatele au și început să 
se arate. O altă direc
ție în care ne-am orien
tat munca a fost stu
dierea in mod organizat 
a rebuturilor în raport 
cu vitezele de turnare 
pe calități de oțel, ac
țiune care este in curs 
de desfășurare. In ace
lași timp s-au purtat

multe discuții in colec
tivul nostru cu maiștrii, 
prim-topitorli, topitorii 
de la cele patru cup
toare șt turnătorii, a- 
nalizind rebuturile pe 
faze de elaborare, cau
ze și oameni.

Este evident că o sar
cină de însemnătate 
cum este îmbunătățirea 
calității oțelului este 
bine cunoscută de fieca
re oțelar. Echipele de 
topitori și cei de la tur
nare se străduiesc să-și 
ducă in așa fel munca 
incit rodul ei colectiv 
să fie nu numai depăși
rea sarcinilor de plan, 
ci și o cifră cit mai 
scăzută de rebuturi. In 
luna noiembrie rebutu
rile la O.S.M. II s-au 
menținui sub procentul 
admis : 3,12 față de 3,20. 
Pe prima perioadă a 
lunii in curs, in inter
valul de la 2-9 decem
brie, această cifră este 
și mai mică: totalul 
general pe secție 1,35 ia

sută. Iată dar că intere
sul comun acordat a- 
cestei sarcini de bază 
poate duce la rezultate 
deosebite. Comunistul 
Mihăilă Emilian turnă
tor șef, tovarășii din 
brigada condusă de O- 
nofrei loan din secția 
de pregătire a trenurilor 
de turnare tovarășul 
Hodincă Drăgan de la 
montarea oalelor, prim- 
topitorii Marian Axente, 
Enache Constantin, Or- 
elt Paul și alții sint 
exemple bune de condu
cători de echipe și bri
găzi care acordă inte
resul cel mat mare îm
bunătățirii calității oțe
lului produs.

Pentru prima parte a 
lunii ianuarie 1961 în 
planul de muncă al or
ganizației de partid de 
la O.S.M. II este prevă
zută analizarea calității 
oțelului pe schimburi, 
fapt care demonstrează 
că in această 
fruntașă comuniștii 
vesc îmbunătățirea 
lității metalului cu 
mai mare atenție.

M. IANCU
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Aproape că nu există 
ramură de activitate în 
care schimburile de ex
periență să nu-și fi dove
dit din plin valoarea și 
bunele rezultate ce pot îi 
obținute datorită lor.

Avîntata întrecere între 
siderurgiștii hunedoreni și 
metalurgiștii din Reșița a 
fost și punctul de plecare 
spre o colaborare mai 
strînsă și în domeniui o- 
crotirii sănătății oameni
lor muncii din aceste două 
mari centre muncitorești 
ale țării. Ca mijloc de 
cunoaștere mai apropiată 
și de colaborare au fost 
folosite (și sînt aprecia
te) schimburile de expe
riență. In legătură cu a- 
cestea au fost adresate cî- 
teva întrebări tovarășului 
Dr. Popovici Dan, direc
torul spitalului unificat 
Hunedoara.

— Din a cui inițiativă 
se organizează schimburile 
de experiență, si cite au 
avut loc In acest an ?

— Se poate spune că 
este pe cale de a se for
ma o bună tradiție în or
ganizarea schimburilor de 
experiență între persona
lul sanitar superior și me
diu din Hunedoara și di
ferite alte orașe. Ele au 
fost inițiale și organizate 
de călre Societatea Știin
țelor Medicale. Numai în 
cursul acestui an au avut 
loc 3 asemenea schimbu
ri între membri ai perso
nalului sanitar din orașul 
nostru. Petroșani, Alba 
lulia și Reșița.

— Cu ce scop sînt or 
ganizate aceste schimburi 
de experiență ?

— In primul rînd cu 
scopul unei mai strînse 
colaborări și cunoașteri 
reciproce a tratamentelor 
aplicate în proîilaxia dife-

Sarcinile ce stau în fața organelor 
de miliție sînt multiple și din cele 
mai variate. îndeplinirea lor la orice 
oră din zi și noapte, presupune ope
rativitate și o cunoaștere temeinică, 
amănunțită, a oricăror fapte săvîrșite, 
cercetări îndelungi și minuțioase care 
să stabilească întrutotui numai și nu
mai adevărul pentru a se putea lua 
măsurile corespunzătoare. In această 
muncă, deloc ușoară, un prețios aju
tor îl primesc lucrătorii de miliție din 
partea cetățenilor cinstiți care dez
văluie cu curaj, sinceritate și la mo
mentul oportun pe acei cetățeni care 
încă mai atentează la avutul obștesc 
și avutul personal al cetățenilor, care 
conturbă liniștea publică sau comit 
alte fapte nedemene de societatea 
noastră.

Faptul că cetățenii cinstiți demas
că pe toți acei ce săvîrșesc anumite 
abateri de la regulile de comportare 
și conviețuire socială, care încalcă le
gile statului etc., au reieșit și cu oca
zia consfătuirilor periodice pe care 
organele de miliție le organizează 
cu populația. O astfel de consfătuire 
a avut loc sîmbătă după-amiază (10 
decembrie a.c.) cu locuitorii din sec
torul nr. 9 al orașului nostru. Pu
blicăm cîteva aspecte desprinse cu o- 
cazia acestei consfătuiri.

Cei ce conturbă liniștea 
publică, găzduiesc 

persoane străine și sînt 
cu actele în neregulă

Majoritatea locuitorilor Hunedoarei 
au o conduită exemplară și o com
portare civilizată. La lucru ca și a.

Mijloace eficiente de îmbogățire 
a cunoștințelor

rilelor boli, pentru Împăr
tășirea bunei experiențe 
obținute de medici în acea
stă direcție. Apoi în afară 
de latura științifică, schim
burile de experiență se 
fac și pe tărîm cultural și 
sportiv. La Alba lulia 
spre exemplu, brigada ar
tistică de agitație a spi
talului nostru a prezentat 
program ; la Reșița repre
zentanții hunedoreni au 
cîștigat întrecerea de șah, 
pierzînd-o în schimb la te
nis de masă. Varietatea 
conținutului acestor schim
buri este și un stimulent 
pentru desfășurarea unei 
munci multilaterale de 
către întregul personal sa
nitar, mai ales că parti
ciparea — pe iîngă mun
ca profesională — la acti-

Schimb de experiență
Au devenit tradiționale 

schimburile de experien
ță între muncitorii sani
tari din Hunedoara și 
muncitorii sanitari din Re
șița. In ziua de 11 de
cembrie a.c. hunedorenîi 
au împărtășit din expe
riența și preocupările lor 
reșițenilor. In cadrul fi
lialelor societății Științe
lor Medicale s-au prezen
tat la Reșița 3 referate în 
care se arătau rezultatele 
muncii din Hunedoara. 
Tovarășul profesor Dr. 
Prăgoi tratează despre 
concepția actuală în do
meniu arsurilor, insistînd 
asupra „profilaxiei și pri
mului ajutor, în arsuri". 
Tovarășul profesor Dr. 
Prăgoi arată că urmînd 
cu consecvență linia tra
sată de cel de-a,l IlI-lea 
Congres al P.M.R., mun

vitatea științifică, cultura
lă și sportivă trebuie să 
devină o sarcină perma
nentă pentru fiecare lucră
tor sanitar.

— Ce puteți spune des
pre ultimul schimb de ex
periență cu Reșița ?

La acest ultim schimb 
care a avut loc duminică 
11 decembrie și la care au 
luat parte 15 medici și 
17 tovarăși din persona
lul sanitar mediu au fost 
prezentate de către me
dicii hunedoreni referate 
între care unul despre 
„Traumatismele calorice 
în centrul muncitoresc Hu
nedoara", altul despre 
„Traumatismele oculare", 
precum și cele despre 
pneumotoracele extrapleu

♦♦W

citorilor sanitari le revine 
nobila sarcină de a fi 
luptători calificați și ac
tivi în apărarea sănătății 
oamenilor muncii.

La problema arsurilor, 
prevenirii și tratamentu
lui lor, tovarășul Dr. Pă
sărică de la spitalul Re
șița, vorbește' în corefera
tul prezentat despre expe
riența chirurgilor reșițeni 
în acest domeniu. El ara
tă de asemenea importan
ța combaterii șocului și a 
infecției la arși, insistînd 
asupra tratamentului cu 
hîrtie de celofan, precum 
și asupra rezultatelor ob
ținute la Reșița cu . a- 
ceastă metodă.

Din discuțiile purtate 
pe marginea referatelor 
care s-au dovedit fruc
tuoase s-a ajuns la con
cluzia că schimburile de 
experiență se impun ca o 

casă în localuri și oriunde se duc, ei 
sînt liniștiți, pașnici. Printre astfel 
de oameni se mai găsesc unii — 
puțini la număr — cărora ie place 
să se certe și să facă chefuri scan
daloase, să se afirme în public ca 
„mari eroi și viteji". Asemenea apu
cături s-au manifestat la cetățenii 
Galiș loan, Farkaș Aurel, facob loan, 
Scurtu Dumitru, Oprea Elisabeta, Gio- 
rogaru Cornelia care sub influența 
băuturilor consumate făceau scanda
luri și conturbau liniștea publică și 
a celor cu care conviețuiau. Alți ce
tățeni, cum ar fi, Costăchescu Nico- 
lae ș Ciubotaru Adam opreau pe stră
zi diferite persoane cărora le aduceau 
insulte și injurii. Toate aceste ele
mente descompuse moralicește înrăite 
și dubioase, și-au primit pedeapsa 
cuvenită.

N-au fost scutiți de critică nici acei 
cetățeni ce găzduiesc în locuințele lor 
persoane străine, infractori și huli
gani, așa cum a procedat Oprea Eli- 
sabeta, Szabo Nicole, Zanela Ilea
na, Moldovan Ana, Clien Ludovic, 
Budinișteanu P. și alții. De asemenea, 
în cadrul consfătuirii s-a subliniat 
faptul că în orașul Hunedoara mai 
locuiesc încă anumite persoane ca 
Balan Sofia, Răschip Domnica și 
multe altele fără forme legale iar .
altele, cum ar îi, Pop Irina, Mok 1 
dovan Ana, Danciu Silvia etc. cu bu-1

letincle de identitate sau cu vizele 
flotant expirate de mai multă vre .......

Faptele necinstite 
nu se iartă

Pe ici, colo, mai există in subur
biile și în orașul nostru anumiți ce
tățeni care caută să trăiască fără a 
munci în mod cinstit, onorabil, dîndu- 
se la tot felul de pungășii și afaceri, 
sustrageri de bani din avutul statu
lui etc. Acolo insă unde cetățenii de 
o cinste și comportare absolută au 
dat dovadă de spirit de observație și 
vigilența, ae un înalt simț pontic, 
delapidatorii, elementele afaceriste și 
toți cei cu apucături învechite au fost 
treptat depistați și chemați să dea 
socoteală pentru faptele lor. Printre 
aeștia se numără cetățeanul Dan 
Vasile care in calitate de gestionar 
la magazinul din suburbia Boș a sus
tras suma de 40.000 lei, fapt pentru 
car» a fost condamnat la 15 ani 
închisoare corecțională și confiscarea 
averii; Bisericescu Alexandru tot din 
Boș și Avrămescu Valeria din Ziaști 
care cumpărau viței pe care apoi îi 
sacrificau și a căror carne o vindeau 
la preț de speculă; Mihuț Abel ges
tionar la cooperativa din Govăjdia și 
Oprea Ludovic remizier la O.C.L, pro
duse industriale care vindeau mărfuri 
cu suprapreț și mulți alții. Prinși asu
pra faptelor cu ajutorul cetățenilor și 
recunoscîndu-și vina, ei au fost con

ral și despre afecțiunile 
gastro-duodenale pe timp 
de 4 ani.

In urma unor discuții 
deosebit de fructuoase s-a 
stabilit o conduită unică 
de tratament cu scopul re
dării cit mai rapide în 
producție a muncitorilor 
aflați în tratament. S-a 
hotărît de asemenea ca 
aceste schimburi de expe
riență deosebit de rodnice, 
să capete caracter perma
nent urmînd ca medicii 
din aceste centre să se 
întîlnească de două ori pe 
an spre a pune în discu
ție problemele pe care le 
ridică ocrotirea sănătății 
ce se cere mereu mai 
bună, a oamenilor muncii 
din Hunedoara și Reșița, 

metodă deosebită în îm
bogățirea cunoștințelor 
profesionale, cu scop final 
posibilitatea crescută de a 
apăra sănătatea oamenilor 
muncii. Se propune ca pe 
viitor aceste schimburi de 
experiență să se extindă 
și la cadrele medii, de a- 
semenea să se stabileas
că o tematică care să 
izvorască din practică, te
matică ce va da posibili
tate ca problemele să fie 
adîncite și cu un real fo
los pentru apărarea să
nătății oamenilor muncii 
din cele două mari centre 
siderurgice.

In cinstea oaspeților din 
Hunedoara, sindicatul sa
nitar Reșița a organizat 
un frumos spectacol de 
brigadă cu scene din via
ța și munca sanitarilor re
șițeni.

! DIN ACTIVITATEA 
; CADRELOR MEDICALE

Abdomenul acut chirurgical
Prin abdomen acut chi

rurgical se înțelege o se
rie de boli ale oi ganelor 
localizate în abdomen, 
deosebit de grave și care 
necesită intervenție chi
rurgicală de urgență.

Cea mai des intilnită 
urgență abdominală este 
apendicita acută, care a- 
pare cu deosebire la ti
neri și la copii. Semnele 
ei sînt cunoscute; dureri, 
la început in stomac apoi 
in partea dreaptă a abdo
menului, însoțite de febră, 
grețuri și chiar vărsă
turi. O apendicită neopera
tă la vreme poate să ducă 
la perforarea apendicelui 
cu formarea unui abces 
in țur, sau la infecția 
întregii cavități abdomi
nale, boală care poartă 
numele de peritonită.

Nu totdeauna o criză 
de apendicită poate să 
aibă o evoluție cetit de 
gravă, dar fiindcă nu se 
poate niciodată ști cum 
se va sfirși o apendicită 
acută e preferabil să se 
opereze înainte de a lua 
naștere diferitele compli
cații.

Altă urgență abdomina
lă destul de frecventă 
este hernia strangulată 
sau încarcerată. Dacă la 
un vechi purtător de her
nie apare la un moment 
dat o durere bruscă și 
puternică la nivelul her
niei, aceasta nu mai poa
te fi introdusă în cavi
tatea abdominală și încep 

damnați la închisoare pe diferite ter
mene.

Pentru respectarea 
regulilor de circulație 

in afară de problemele enumerate 
și multe altele, în cadrul consfătuirii 
s-a dezbătut și felul cum trebuie 
respectate regulile de circulație. De 
pildă în indicațiile date de organele 
de miliție s-a arătat că traversarea 
străzilor trebuie să se facă prin lo
curile marcate, iar acolo unde ele 
lipsesc trecerea se va face perpendi
cular cu obligația de a se privi mai 
întîi la stînga, apoi ia jumătatea stră
zi, Ia dreapta și să se lase să trea
că mai întîi autovehiculele ce vin din 
această parte. In acele locuri unde 
circulația este dirijată, trecerea se va 
face numai la lumina verde a sema
forului sau la semnalul respectiv al 
lucrătorului de miliție. In tot timpul, 
circulația cu cărucioarele și săniile de 
copii se va face numai pe trotuare, 
în vreme ce pe aceste locuri se in
terzice cu desăvîrșire de a se patina 
sau schia.

De asemenea, mersul pe biciclete 
este permis numai persoanelor care au 
împlinit vîrsta de 14 ani și cu viteze 
ce nu depășesc 10 km. pe oră. Toto
dată, se impune ca bicicletele să fie 
prevăzute cu frînă, sonerie, și „ochi 
de pisică", iar pe timp de noapte să 
aibă în față un far luminat. Se in
terzice în același timp circularea pe 
o singură bicicletă a cîte 2 persoane 
— așa cum de altfel a procedat ce
tățeanul Gostian Cornel, precum și 
urcarea cît și coborîrea pasagerilor 
din autobuse decît în locurile indi
cate.

vărsăturile, este vorba de
sigur de încarcerarea 
herniei, in aceste cazuri 
un organ din abdomen, 
cel mai adeseori intesti
nul, este gîtuit în sacul 
herniar și amenințat cu 
gangrena și perforația, 
singurul tratament fund 
operația de urgență.

SFATUL 
MEDICULUI

Perforarea unui ulcer 
al stomacului este o com
plicație foarte gravă a 
asestei boli și se înca
drează de asemenea prin
tre urgențele abdominale. 
La un vechi ulceros apa
re la un moment dai o 
durere foarte puternică 
la stomac, asemenea unei 
lovituri de pumnal, care 
se întinde apoi in iot 
abdomenul, bolnavul iși 
îndoaie genunchii ae du
rere, mușchii abdomenu
lui se întăresc și în cite- 
va ore tot abdomenul e 
ca de lemn. In aceste 
cazuri de ulcer perforat 
prin orificiul perforației 
conținutul din stomac se 
varsă in cavitatea peri
toneală dînd peritonită.

Ocluzia iniestinală, sau 
încărcătura de intestine, 
cum i se mai spune, este 
tot o urgență chirurgica
lă. Abdomenul se bato- 
nează, durerile vin sub 

forma de crampe, însoțite 
de vărsături. Această ur
gență este deosebit de 
gravă și ori ce întîrziere 
a operației este fatală 
pentru bolnav.
~ O categorie specială 
de urgențe abdominale o 
formează hemoragiile in
terne, care pot fi datorite 
rupturilor de ficat, splină, 
rinichi, produse în urma 
loviturilor diverse sau la 
femei prin ruptura unei 
sarcini extrauterine. In a- 
ceste cazuri bolnavii șint 
palizi, pulsul accelerat, 
tensiunea arterială scă
zută, leșină ușor, au sete 
intensă și prezintă dureri 
la locul organului care 
singerează. Uneori dure
rea produsă de ruptura 
organului și începutul he
moragiei sînt însoțite de 
leșin.

Durerea bruscă și pu
ternică este primul semn 
comun tuturor urgențe
lor abdominale, vărsături
le, uneori febră, balonare 
sau dimpotrivă întărirea 
mușchilor' abdominali sînt 
simptome care obligă ori
ce bolnav să consulte de 
urgență un medic pentru 
a putea beneficia cit mai 
în grabă de tratamentul 
necesar. Abdomenul acut 
chirurgical nu are alt tra
tament decit intervenția 
chirurgicală de urgență, 
de aceea pentru orice 
suspiciune de afecțiune 
abdominală acută bolna
vul se va adresa cit mai 
repede unui serviciu chi
rurgical.

Pină la venirea medi
cului bolnavul va sta li
niștit la pat, nu va în
ghiți nimic, nu va pune 
căldură pe abdomen, nu 
va lua purgative și nici 
un medicament calmant 
și nu va face clismă. in 
Caz de hernie nu se va 
forța introducerea herniei 
in abdomen. La copii pe 
hernia recent strangu
lată se poate pune com
presă umedă șl caldă, 
care favorizează uneori 
reintrarea spontană a her
niei in abdomen.

Să nu se uite că sal
varea bolnavilor cu ab
domen acut chirurgical e 
în funcție de graba cu 
care sint aduși la ope
rație.

Dr. ZEIGU ILEANA

TOVARĂȘI,
Abonați-vă din timp 

la ziarele și revistele 
sovietice pe anul 1961. 

Abonamentele se 
primesc de către ofi
ciile P.T.T.R., agen
ții și factorii poștali, 
difuzorii de presă din 
întreprinderi, instituții 
și de la sate.
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