
PLENARA
Comitetului orășenesc de partid 

HUNEDOARA

I
leri a avut loc ședința plenară lărgită cu activul Comitetului oră
șenesc de partid Hunedoara. La plenară au participat activiști de par
tid, membri ai birourilor organizațiilor de bază, activiști sindicali și 
ai sfatului popular.

Plenara a ascultat și discutat pe marginea raportului prezentat de 
tovarășul Aron Colceru, prim-secretar al Comitetului orășenesc P.M.R. 
Hunedoara, privind lucrările plenarei C.C. al P.M.R. din 13—14 iulie 
a.c., și noile rhăsuri luate de partid în vederea ridicării continue a ni
velului de trai, material și cultural al celor ce muncesc.

Plenara Comitetului orășenesc de partid a dezbătut pe larg sarci
nile deosebite ce stau în fața organizațiilor de partid, de stat și eco
nomice în perioada actuală.
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„Mulțumim din inimă partidului drag“

»/■ 
l 
L Oțelarii hunedoreni continuă să discute hotărîrea plenarei G.G. al 
j_ P.M.R. din 13—14 iulie a.c. In discuțiile ce le poartă ei, își exprimă J 
[ dragostea față de Partidul Muncitoresc Romîn, care luptă continuu pen- 
ț tru îmbunătățirea condițiilor de trai al oamenilor muncii. 1
[. Fotoreporterul nostru a prins pe peliculă o astfel de discuție între- 
(. ținută de oțelar" Karamalis Teodor în cabina de comandă a cuptorului 1 
l nr. 2 de la oțelă. ia nouă. r * 1
L

0 puternică chemare 
la o muncă și mai rodnică

încă o victories constructorilor! hunedoreni 

începerea rcdajulua general la cald 
al laminorului de 650 mm.

Alături de ceilalți muncitori, in
gineri și tehnicieni mai vîrstnici, și 
tinerii constructori de pe șantierul 
laminorului de 650, au primit cu 
mindrie și deosebită satisfacție noile 
măsuri luate de recenta plenară a 
C.C. al P.M.R. Hotărîrea plenarei 
cu privire la majorarea salariilor, 
reducerea impozitului și reducerea 
prețului de cost la unele articole, 
constituie încă o dovadă în plus a 
grijii partidului și guvernului nos
tru față de ridicarea continuă a ni
velului de trai al nostru, al munci
torilor. In același timp însă, noile 
măsuri luate de partid constituie și 
o puternică chemare la o muncă și 
mai rodnică, creatoare, la o luptă 
mai intensă pentru descoperirea și

Partidul ne poartă grija
Despre noile măsuri luate de par

tid și guvern cu privire la creșterea 
Salariului, reducerea impozitului și 
Scăderea prețurilor la peste 2.600 
produse alimentare și industriale am 
aflat pentru prima dată în seara zi
lei de 15 iulie a.c., prin intermediul 
aparatului de radio, iar a doua zi 
am citit ziarele care au apărut în sec
ție. Măsurile luate de partid consti
tuie pentru noi cocsarii, un imbold 
și mai puternic in muncă, in obți
nerea unei producții, dl maț spo

valorificarea imenselor rezerve in
terne ce mai există în diferite locuri 
de muncă, sectoare- întreprinderi. De 
aceea, noi, tinerii constructori de pe 
șantierul laminorului de 550, ne luăm 
angajamentul să muncim cu mai 
multă tragere de inimă și cu toate 
puterile noastre tinerești pentru a 
ne aduce întreaga noastră contribu
ție la înfăptuirea politicii partidului 
și guvernului nostru, să efectuăm 
cit mai multe lucrări de bună cali
tate și la un preț de cost scăzut, con
vinși fiind că numai așa, nivelul 
nostru de trai se va îmbunătăți și 
mai mult.

DASCALU ILIE
constructor, laminorul de 650 

rite și la un preț de cost cit mal 
scăzut. In acest sens putem spune 
că cocsarii de la uzina cocso-chimi- 
Că au întimpinat ziua de 16 iulie 
a-c., clnd s-a prelucrat hotătirile 
luate de plenară, cu noi și impor
tante succese. Astfel, ei au dat 
39.194 tone cocs metalurgic necesar 
furnalelor hunedorene in contul an
gajamentului anual.

BAGNEF IORDAN
țelul secției bateriei de cocs

24 iulie 1959 ! La laminorul de 
659 mm. totul e pregătit în această 
zi ca de sărbătoare. Mașinile și agre
gatele ce răspîndesc încă izul vop
selelor și mai poartă amprentele 
mîinilor harnice ale neobosiților con
structori, așteaptă întocmai unei co
loane de demonstranți gata de defi
lare. Alături de cuptoarele cu pro
pulsie, căile cu role, fierastraiele de 
tăiat metal, etc., etc., stau încordați, 
plini de emoție, oameni de cele mai 
diverse profesii — constructori, mon- 
tori, instalatori, lăcătuși, sudori, e- 
lectricieni... Printre aceștia distin
gem și o altă categorie de oameni 
— laminatorii. E suficient doar un 
singur semnal ca totul să pornească 
într-un marș triumfal ce urmează să 

încununeze o victorie mult rîvnită...

LttCrârlle lamitiorUlui de 650 s-au terminat. Au fost montate toate agregatele. Acum se fac doar re- 
tușerile. Zeci de brigăzi au lucrat la acest uriaș agregat care s-au străduit sâ-1 dea în folosință înainte de 
termen. Irt foto: Anghelina IOan, Huma Ioan, Elisei Vasîle, Rîtter Petru, Giugincâ Ion, Iurani Eduard, Leric 
Terente și Roșu Gheorghe, electricieni, care au montat agregatele amintite mai sus.

Pentru tăierea laminatelor la cald au fost montate 
șase ferestraie circulare. Ga să montezi astfel de fe- 

restraie trebuie să cunoști destul de bine meseria de 
montor. De acest lucru maistrul Bocan se bucură

mult. El și brigada lui a montat toate aceste ferestraie (clișeul din stînga). Pe platforma cuptorului cu pro
pulsie nr. 1 e liniște. R'ar se mai aude o pocnitură sau alt zgomot. Constructorii privesc doar uriașul agre
gat montat de ei de la cea mal mică la cea mai mare piesă. Se așteaptă marea sărbătoare: cuptorul să 
încălzească primul lingou și să-i dea drumul spre laminare, In fotoi Aspect de la cuptorul nr. t cu propulsie.

Dar, iată că, clipa mult așteptată 
a sosit. Ușile cuptorului nr. 1 cu 
propulsie se ridică și dinăuntru iese 
prima bucată de oțel înroșit, ce alu
necă ușor pe căile cu role, luînd dru
mul cajelor. Aici, bucata de metal 
trece de cîteva ori icnind prin cele 
două valțuri ale cajei degrosesoare, 
de unde produsul semifinit se în
dreaptă apoi spre caja finisoare, iar 
in cele din urmă către ferăstraiele 
la cald... In timp ce bucățile de oțel 
aleargă unele după altele pe căile cu 
role, uriașa hală freamătă de entu
ziasmul și bucuria celor prezenți ce 
aplaudă îndelung mult așteptata vic
torie a constructorilor hunedoreni. 
Fiecare dintre cei prezenți e mîndru 
că tineri și vîrstnici, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii care au dat 

viață uriașului agregat, au trecut cu 
succes unul dintre cele mai grele e- 
xamene la care au fost supuși în toți 
anii de construcție socialistă a noii 
Hunedoare. Cum e și firesc însă, cei 
mai mîndri sînt constructorii: fie că 
este vorba de șeful grupului II mor.- 
taj-instalații, ing. Ramba Mircea, 
tehnicianul Coti Etneric, sudo
rul Covaliov Cornel sau de 
dulgherul Holtzinger Matei, zidarul 
Anghel Mihalache, mentorul Clep 
Iuliu, sau de toți ceilalți oameni care 
au muncit cu abnegație și dîrzenie, 
cu sîrg și entuziasm pentru darea in 
exploatare înainte de termen a aces
tui agregat atît de uriaș și com
plex...

ISTRATE ANDREI
B. ANANIA
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.nițjijli<jă întărirea continuă a organi

zației U.T.M., cu noi tineri, capa- 
i fruntași în producție și în via- 

ț^ obștească, trebuie privită cu mult 
mai mare seriozitate și simț de 
răspundere de către organele și or
ganizațiile U.T.M., nu așa cum se 
•întîmplă în unele organizații de 
bază de la l.C.S.H. Pregătirea te
meinică a tinerilor care urmează să 
devină utemiști, implică sarcini deo
sebit de complexe cărora 
sar să 
atenție.

La I

Foroialism înlârireo
rîtidorîlor organizației U.T.M

li se acorde cea
este nece- 
mai mare

.S.H., în unele organiza
ție exemplu în organizația 
instalații 2, la primirea în 
a unor tineri, nu se ține 

seamă dacă ei sînt destul de pregă
tiți pentru aceasta. In goană după 
cantitate, biroul organizației de ba
ză, scapă din vedere tocmai esen
țialul : calitatea. Nu de mult, într-o 
adunare generală, au fost puși în 
discuție pentru a fi prim’ți în U.T.M. 
tinerii Boghian loan, Ciobănoiu Tu
dor, Alirea Gavrilă și Feraru Ma
rin, care datorită slabei pregătiri, 
nu au cunoscut — atunci cînd au 
fest întrebați — nici cele mai ele
mentare principii ale statutului 
( .T.M. Nu au cunoscut scopul pen
tru pare luptă organizația U.T.M., 
îndatoririle și drepturile unui mem
bru .L'.TM De exemplu, cînd tînă- 
rul Bogbian Ioan a fost întrebat 
de către tov. Ionete Vasile, candi
dat de partid, „ce tel de organiza
ție este organizația ’U.T.M. ?“, el a 
răspuns că este organizație de ma-

să, iar tov. Ionete a fost mulțu
mit cu acest răspuns. Dovadă că 
nici el nu a știut că U.T.M. este o 
organizație revoluționară de tine
ret și nicidecum organizație de ma
ja. La fel s-a întîmplat și cu Cio- 
bănoiu Tudor, care nu a putut să 
răspundă la întrebarea pusa de tov. 
Velescu Șofron : „de ce organizația 
U.T.M. trebuie să fie condusă de 
partid ?“. S-au mal pus și alte în
trebări : „Ce reprezintă co'.r/zația 
pe care- o plătesc tinerii utemiști?" ; 
„Ce este carnetul roșu de U.T.M.?“ 
și altele fa care cei discutați nu 
an dat răspunsurile cuvenite.

Cu toate că cei patru tovarăși 
pe care i-a discutat adunarea ge 
nerală nu au fost pregătiți pentru 
a deveni membri ai organizației 
U.T.M., totuși adunarea generală, 
dînd dovada de slab nivel politic, 
de pasivitate și formalism față de 
întărirea calitativă a rîndurilor or
ganizației de bază, a votat primi
rea lor în U.T.M.

Cu atît mai grav este faptul că

pre-toate acestea s-au petrecut în 
zența tov. Gede Andrei, secretarul 
comitetului U.T.M, din I.C.S.H., care 
a condus adunarea generală. Se 
pune întrebarea : de ce tovarășul 
Ciede nu a intervenit atunci cînd a 
văzut că se discută cu atîta ușurin
ță primirea în rîndurile organiza
ției U.T.M. a acestor tineri nepre
gătiți ? Pentru că nici tovarășul 
Gede și nici ceilalți membri ai co
mitetului nu s-au interesat îndea
proape să vadă cum 
ră această muncă în 
de bază din

Pe viitor, 
I.C.S.H. va 
să îndrume 
zațiiie U.T.M. pentru a se evita in
trarea în rîndurile U.T.M.-ului a u- 
nor tineri cu un slab nivel de pre
gătire, care după ce devin membri 
U.T.M., nu fac altceva, decît S3 în
greuneze activitatea organizațiilor 
din care fac parte.

N. 1EȘEANU
----------------——------- •—- -—----------- ——------

toate acestea, nu-mi 
măcar unul din ei

se desfășoa- 
organîzațiile

șantiere.
comitetul 
trebui să 
mai competent organi-

U.T.M. din 
controleze și

trec zilele de vacanță în tabăra 
combinatului amenajata la Sirîm- 
bu-Poeni, in regiunea Timișoara- 
Am avut nu de mult prilejul să 
vad cu ocrui felul cum trăiesc 
copiii aici in această tabără.

Era ora 12 cînd trenul de mun
te, după aproape 3 ore de mers 
a poposit în Strîmbu. De aici pi
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vi^țtnitil^^' '■ „Tabacu a întocmit 
țară știrea mea statele fictive și- 
tp-a cinstit șl pe mine cu ceva". In 
cele din urmă au mărturisit exact 
după cum se cunoștea de altfel: au 
furai prin bună înțelegere și au îm
părțit pe din două, frățește, vreo 
5.000 lei. Adevărul este că, după 
funcții, Mitu era mai mare în grad 
— șef — iar Tabacu subaltern. In 
hoție însă, ambii se situau pe ace
lași picior. Fiecare își lua partea leu
lui cu aceeași nerușinare, cu aceeași 
mască a nevinovăției pe care o afi
șau în fața oamenilor.

Cum era firesc, cei doi hoți au 
fost puși să facă bilanțul final al 
fărădelegilor lor, chiar în fața in
stanței. Și, spre surprinderea lor, la 
„total" n-a ieșit o sumă de ordinul 
miilor ci de ordinul unităților — 
opt. „Cam puțin" și-au. zis cei doi 
jongleri de cifre. Dar, cînd au ob± 
servat că și așa mică cum este, 9 
ecaSfă cifră e totuși divizibilă cu 
doi n-au mai putut rezista tentației. 
In virtutea obișnuinței s-au năpus-. 
tit pe ea și au împărțit-o iute pe 
din două — patru și patru.

Numai că de astă dată s-au 
păcălit amarnic. Nu era vorba de 
mii de lei ci de... ani cu închisoare 
corecțională... preda

dulce moleșgală, își duceau „mun
ca" ecoi 
casierul 
privea^

JgKtg^Tabacu. Deseori 
g^fereastra biroului și, ca 

să se' convingă pe ei înșiși că știu 
ce înseamnă adevărata muncă, vor
beau ore în șir despre bărbăția con
structorilor, despre puterea și sir- 
guința lor, ca și cum ei ar fi fost 
în cauză. In fapt n-ar fi schimbat 
pentru niniic în lume, fie chiar nu
mai pentru o zi, atmosfera îmbie
toare a biroului cu asperitatea sche-. 
lelor de afară. N-ar fi făcut aceas
ta nici atunci cînd se plictiseau din 
lipsă de activitate. In asemenea 
momente își găsiseră, ei o ocupație 
mai ușoară, mai rentabilă. Făceau 
state fictive de plată. Ei le făceau, 
ei le semnau

...Vara .lui 
fostul șantier 
Constructorii 
de 650, care 
glasul de oțel în ton cu marele 
bluming. De cealaltă parte, în fostul 
birou cu atmosfera dulceagă — ne
cinste și dispreț. Economistul Mi- 
tu și casierul Tabacu terminaseră și 
ei drumul pe care-l apucaseră în

și tot ei ridicau banii, 
1959. De o parte, pe 
— mîndrie și onoare, 
terminaseră laminorul 
în curînd va vui, cu

Și-au amenajat un colț roșu
Pentru a-și putea petrece timpul 

liber în mod cit mai plăcut și fo
lositor, personalul stației C.F.R.- 
călători Hunedoara, și-a amenajat 
recent intr-o sală din clădirea sta
ției un frumos colț roșu. Lucrările 
de amenajare a sălii — zugrăvire, 
vopsirea geamurilor și ușilor, con
fecționarea de rame pentru tablouri, 
etc., s-au efectuai prin muncă vo
luntară.

Noul colț roșu este dotat cu un

aparat de radio cu pickap care are 
un număr de 50 plăci, mese de șah 
și o bibliotecă ce cuprinde 200 de 
volume. Toate acestea, au fost pri
mite din partea comitetului sindical 
de linie C.F.R. Simeria, iar valoa-t 
rea orelor de muncă voluntară pres
tate la amenajarea colțului roșu se 
ridică la suma de cca. 5.000 lei.

RAȚI MARTIN I 

corespondent

esțe 
punct de o mină meșteră 
gospodar și tot, dar abso- 
ce s-a făcut și se face în 

de pionieri și școlari 
Poent, are ca scop asigu-

rățenia. Pretutindeni, totul 
pus la 
de bun 
lut tot 
tabăra 
C.S.H.
rarea celor mai bune condiții re
creative copiilor, pentru ca ei să 
se simtă intr-adevăr la odihnă.

Motorașul părăsit
Pe platforma fabricii de aglo

merare, lîngă banda transportoare 
ce duce la concasor, stă și se „o- 
dihnește" scheletul unei benzi lungi 
de 3,50—4 metri care se pare că nu 
mai are nici o întrebuințare. Pe a- 
ccst .cadru însă se găsește un mo
toraș mic electric cu curelele de 
transmisie ce stau de mai mult timp 
în ploaie, degradîtidu-se.

Pînă se va găsi o întrebuințare 
a benzii respective și a motorașului 
cu nr. 13.316, credem că ar fi bine 
ca cei vinovați de această neglijen
ță în păstrarea bunului obștesc să 
fie trași Ia răspundere; iar conduce
rea fabricii să .ia măsuri ca moto
rașul părăsit să fie pus cel puțin 
adăpost undeva.

1. B l CA 
corespondent

la

S
* Amintirile mă năpădesc fără 
voie. Din negura îndepărtată a 
noianului lor, nu reușesc, cu toa
tă stăruința să deslușesc decît 
cu foarte mare greutate imaginea 
copilăriei, jn mahalaua noastră 
erau atîția copii, incit aveai im
presia că aici s-au adunat din tot , 
orașul. Cu 
amintesc ca

k să fi plecat într-o vară în vacan- 
( ță undeva, la munte sau la ma- 
\ re. Nu, nu, nu au plecat. In a- 
/ cele timpuri noțiunea de vacanță 
( pentru marea majoritate a copii- 
) lor oamenilor muncii însPmna cu 
). totul altceva decît acum. In va- 
) canță ei trebuiau să muncească 

( fiecare unde găsea de lucru pen
's tru a ușura oarecum necazurile
< părinților care trudeau din greu
S pentru existență.
ț Anul acesta la 23 August, se 
\ vor împlini 15 ani de cînd vaCan- 
> ța pentru copiii oamenilor mun- 
\ cii are o semnificație nouă. Ea 
f înseamnă zile petrecute in tabere 
V pionierești la murite sau la mare. 
( plecări in alte țări prietene, in- 
i seamnă intr-adevăr o desfătare 
f sufletească,, o reîmprospătare a 
( forțelor.
) De mai bine de 6 ani, o par- 
\ te din copiii siderurgiștilor hune- 
f doreni, în afară de cei trimiși în 
( stațiuni balneo-ciimaterice, își pe- 

i )

nd la tabără mai aveam aproxit 
mativ 500 de metri. La jumăta
tea drumului, în inima pădurii, 
valea dintre munți, se îndură, cu 
multă zgircenie, să se mai des
chidă puțin pentru a face loc soa
relui dogoritor de iulie să scal
de în razele lui poenița însufle
țită de jocurile și risetele copiilor 
care veniseră aici să-și petreacă 
dimineața.

Prima cunoștință a fost făcută.
Mai sus, de o parte și de alta 

a rîului Bega, sînt așezate cele 
Z vile ascunse parca expre ae. 
cetinile brazilor uriași, care le în
conjoară protectori. Aici, tov. Zota 
i raian. airectorut taberei, m-a 
condus prin dormitoarele curate 
și biblioteca plină de cărți. Pre
tutindeni domnește ordinea și cu-

li n singur exemplu va fi edificai 
tor în acest sens.

După masa de prim, cînd a- 
proape toți copiii dormeau, o fe
tița scria acasă la părinți. Su- 
lioti Niki, are numai 8 ani. In 
după amiaza aceasta nu poate 
dormi. Trebuie să scrie acasă. Nu 
a scris de mult, lată pe scurt con
ținutul scrisorii.

Dragă tăticule și mămico.
Eu v-am mai trimis o scrisoare, 

pe care nu știu dacă a-ți primit-o. 
Vă scriu din nou să nu fiți în
grijorați de mine. Eu sînt sănă* 
toasă. M-am îngrășat fiindcă mă 
nine bine, de 5 ori pe zi. Mă joc 
cu copiii, mergem in excursie, 
unde facem diferite jocuri pionie. 
rești. Astăzi am fost în Poieniță. 
Am făcut baie în Bega și am fă-

cut și plajă. N-am fost scoasă ni
ciodată la careu, fiindcă sînt cu
minte și ascultătoare. Cînd o să ' 
viu acasă, o să vă povestesc mul- ' 

te. Acum închei și vă sărut
Niki.

Scrisori asemănătoare au trimis • 
părinților toți cei 77 de elevi și 
pionieri ce își petrec vacanța în 
tabără. Și Marius, fiul furnalis- 
tului Mustață Vasile, StoenescU i 
Virgil, care este și comandantul 
unității de pionieri din tabără, 
Rotărașu Mitică ș.a.m.d. Din ele 
cu toată stingăcia cu care au fost ( 
scrise, se desprinde grija și dra
gostea cu care sînt înconjurați co
piii de către întreg personalul da 
aici, plus preocupările tov. in- ■ 
struciori de pionieri Leac Con
stantin, Izdrescu Maria și Leac 
Maria, care se străduiesc să cre
eze zi de zi pionierilor și școla
rilor, clipe plăcute, organizind 
jocuri, excursii, concursuri de o- 
rientare, focuri de tabără etc. 
Toate acestea au darul de a face 
o vacanță instAictivă și recreativă.

Iată de ce în fiecare zi la ri
dicarea și coborîrea drapelului, ro
șu al taberei îi auzi cîntîfid pe 
școlari și pionieri, ca semn de re
cunoștință pentru grija ce li se 
poartă, cîntecul: „Mulțumim din 
inimă partidului".

N. DANDU
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rod din combinat 
ru întărirea

sociale a
l ltjn.-i/lî^iiid cu^consecventă hotărîrile 

Congresului al II-lea și a Plenarei 
C.C. al P.M.R. din iunie 1953, or
ganizațiile de partid din combinat 
și-au întărit rîndurile, și-au dezvol
tai capacitatea lor organizatorică și 
combativitatea politică.

In cursul anului 1959, organiza
țiile de partid din combinat au de
pus o muncă mai susținută pentru 
a întări rîndurile partidului cu e- 
icmentele cele mai devotate, cu 
fruntași in lupta pentru ’ a da pa
triei tot m,i mult metal, cu ingi
neri și tehnicieni pricepuți, ■ legați 
trup și suflet de partid.

ticii partidului nostru. Organizațiile 
de bază s-au îngrijit de educarea 
partinică a candidaților, făcînd ca 
stagiul de candidat să devină o școa
lă de călire poTÎTică și ideologică a 
acestora.

Toți membrii și candidații de par
tid au fost incluși in cercuri de în- 
vățămînt politic pe anul 1958—1959. 
Rezultatele acestei activități s-au pu
tut urmări în producție unde fiecare 
membru și candidat de partid a apli
cat în mod creator în practică cele 
învățate

La secția laminoare, laminatorii 
llea Iordan, Bairas lanis, Miclea Ion, 
și-au depășit planurile lunare în me
die cu 14—18 la sută. Schimburile 
conduse de maiștrii comuniști Trifu 
iosif, Constantin Petru, au dat cu 
8—11 la sută laminate peste plan.

păzim 
rîndu- 

de ba- 
a cău- 
pe cei 

veri-

O înaltă ținută politică 
și morală, o bună pregătire 

profesională
Avînd mereu în față cuvintele to

varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
rostite la Congresul al 11-lea al 
partidului : '„Să primim în partid pe 
cei ce sînt demni de înaltul titlu de 
membru al partidului și să 
ca lumina ochilor puritatea 
rilor partidului", organizația 
ză de la secția II-a furnale 
tat să cunoască îndeaproape
ce urmau să intre în partid, 
ficîndu-le devotamentul față de par
tid. față de cauza clasei muncitoa
re Ca urmare, în rîndurile membri
lor și candidaților de partid din a- 
ceastă secție, au fost primiți un nu
măr de 11 muncitori fruntași, prin
tre care Gherase Hie, Tetescu Mi
hai, Banu Nicolae. tehnicieni ca ’ 
Coșaru Radu, Croitorescu Gh. Ro- 
moșan Ion, Novac Constantin, ingi
neri ca: Bîrzuică Dumitru, Dinu 
Ion și alții.

Intărindu-se astfel rîndurile orga
nizației de bază și îmbunătățindu-se 
compoziția sa socială, s-a putut trece 
la o repartiție justă a comuniștilor 
în principalele sectoare ale produc
ției, asigurîndu-se locurile de muncă 
cheie, cu membri și candidați de 
partid. Astăzi la secția Il-a furna
le nu mai există locuri de muncă 
în care să nu fie membri de partid

Acest mod judicios de repartiza
re a forțelor comuniste din secții 
a făcut ca planul semestrial al sec
ției a doua furnale să fie îndeplinit 
cu mult înainte de termen, la data 
de 1 iulie, furnaliștii raportînd parti
dului că au dat patriei peste plan 
10.787 tone de fontă.

Acordînd o deosebită atenție primi
rii de membri și candidați, organi? 
zațiile de bază din confinat, au ur
mărit îndeaproape și însușirea de că
tre masa membrilor și candidaților a 
prevederilor statutare și a cunoștin
țelor de bază ale ideologiei și poli-

Puritatea rindurilor partidului— 
o preocupare permanentă

Călăuzindu-se după indicația leni
nistă potrivit căreia organizațiile de 
partid trebuie să se îngrijească îna
inte de toate de calitatea membrilor 
și nu de numărul lor, organizațiile 
de bază, au vegheat pentru a împie
dica infiltrarea in rîndurile partidu
lui a unor elemente care n-au nimic 
comun cu partidul și cu cauza pen
tru care luptă el.

Astfel, in adunarea generală de la 
secția baterie a C.C.C., cînd se dis
cuta cererea de primire în rîndurile 
candidaților a lui Niculescu 
stantin, membrii și candidații 
l-au cunoscut dinainte,

partidului
rat că mai sînt unele organizații de 
bază, unde problema întăririi parti
dului mai are unele lipsuri.

La secția C.F.U., organizația de 
bază nu discută cu destul simț de 
răspundere situația fiecărui candidat. 
In adunări generale de cite 2-3 ore 
fiind discutate 6-7 cereri. Asemenea 
cazuri se manifestă și la organiza
țiile de bază de la furnalele 1-4 și a- 
limentarea O.S.M

Cu sprijinul comitetului de partid 
din întreprindere, organizațiile de 
bază unde mai există asemenea lip
suri, trebuie să treacă de urgență 
la lichidarea lor, muncind neobosit 
pentru întărirea tot mai puternică a 
rindurilor lor, prin educarea partini
că a membrilor și candidaților de par
tid, dezvoltînd capacitatea de mobili
zare a maselor, contribuind astfel Ia 
consolidarea rolului conducător al 
organizațiilor de partid în activita
tea întregului combinai

ARCADlE SCHWARTZ

Con-
care 

în conclu
zie au hotărît respingerea cererii.

Și în secțiile II furnale, construe- • 
ții metalice, alimentarea oțelăriilor 
altele, membrii de partid, dînd do
vadă de înalt spirit de răspundere 
țață de puritatea rindurilor partidu
lui au retras titlul de candidat al 
unor elemente necorespunzătoare ca : 
Dinoș E., Luncan I., Cîrja I., Gur- 
gu N., Dimache I. și Petriu Gh. Vigi
lența membrilor de partid din orga
nizațiile de bază ale combinatului s-a 
manifestat și la discutarea unor ca
zuri de pierdere a carnetului de par
tid.

Urmărind în permanență întărirea 
partidului prin curățirea de elemen- 

, tele oportuniste și carieriste, legio
nari și reacționari care au căutat să 
se strecoare în partid în scopul slă
birii sale din interior, organizațiile de 
bază au demascat și exclus din rîn
durile lor, elemente ca: Davidescu 
Loghin de la turnătoria de fontă, An
ca Ioan de la laminoare, Rusu Ște
fana, de Ia O.S.M. II și alții.

Dacă majoritatea organizațiilor de 
bază din combinat au dat dovadă 
că înțeleg să apere ca lumina ochi
lor unitatea și puritatea rindurilor 
partidului, nu este mai puțin adevă-

tuturor 
proble-

de partid și de stat, 
care se preocupă de 

economice.
cele aproximativ 900 de cu-

EDITURA POLITICA

Traducere din limba rusă, „Mic 
dicționar economic" este o lucrare 
de mare folos- economiștilor, activiș
tilor 
celor 
mele

In
vinte-titlu sînt explicate principa
lele noțiuni, categorii și legi ale e- 
conomiei politice a capitalismului și 
a socialismului, principalele școli și 
curente existente în științele econo
mice, precum și noțiunile de bază 
folosite în economia industrială și 
agrară, în planificarea finanțe, 
statistica etc., ale statului socialist.

La hota apărută în ziarul „Uzina 
noastră" nr. 740 din 4 iulie a.c. sub 
titlul „Fiare de plug fără stăpîn". 
s-au primit la redacție două răspun 
suri: unul din partea comisiei de 
lichidare din cadrul U.R.C.C. Hu 
nedoara, iar altul din partea Comi
tetului executiv al sfatului popular 
orășenesc.

In primul răspuns, comisia de li
chidare a U.R.C.C. invocă anumite 
pretexte cum că... „situația se dato
rește faptului că marfa, adică fia
rele de plug, este o marfă nesolici
tată în condițiile specificului local, 
dar care totuși poate să facă obiec
tul comercializării, ...că această

în stas și
Comerciale

marfă nu e prevăzută 
că... delegatul direcției 
Deva este în localitate și că va so
luționa cazul...".

In celălalt răspuns, comitetul exe
cutiv al sfatului popular orășenesc 
arată că 'cele semnalate în ziar sin* 
întrutotul juste, fapt pentru car- 
s-au luat măsuri ca fiarele de plug 
să fie ridicate din acel loc și adă
postite în depozitul U.R.C.C. de care 
aparțineau. Pentru nepăsarea și de
pozitarea în , condițiuni necoresput:- 
zătoare a fiarelor de plug, preșe
dintele comisiei de lichidare din ca
drul U.R.C.C.-ului care îij răspunsul 
trimis ziarului a căutat să iasă bas
ma curată, a fost sancționat.

„Cine răspunde* ?
Sub acest titlu a apărut în ziarul 

„Uzina noastră" nr. 741 din 8 iulie 
a.c. o notă în care se critica printre 
altele faptul că unele balansoare 
din parcul copiilor erau defecte. 
Răspunzînd de întreținerea acestui 
parc, Comitetul executiv al sfatului 
popular orășenesc ne informează că 
balansoarele au mai fost reparate

pînă acum încă de două ori, dar ele 
sînt degradate de anumiți ce- 

nu înțeleg că aces- 
ptise la dispoziția copii

lor și nicidecum pentru ei. Totuși, 
s-au luat măsuri și de data aceasta 
ca barele de Ta 
să fie înlocuite
nice.

tățeni care 
tea sînt

balansoarele defecte 
cu unele mai puter- 

' ■' I

LA TURNATORIE SE MUNCEȘTE INTENS
Turnătorii de fontă, oțel și tuburi 

au obținut în luna iunie a.c., re
zultate mai bune ca în lumile ante
rioare. Spre exemplu cei care au 
luat parte la consfJffiirea de pro
ducție au auzit realizările pe care 
le-a obținut colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai sectorului 
de turnătorie.

...S-au dai 166 tone piese în afara 
sarcinilor de plan, s-a realizat o 
productivitate a i'muncii în procent 
de 128,30 la sută în sectorul de fon
tă, iar la tuburi 49 tone de piese 
au luat drumul către instalațiile de 
alimentare cu apă ale diferitelor o- 
rașe. Tot în luna iunie economiile 
realizate prin reducerea consumuri
lor specifice de materii prime depă
șesc suma de 100.000 lei. Scurtă dar 
concretă și cu cîteva îndrumări or
ganizatorice, precum și defalcarea 
planului pe luna iulie a.c., darea de 
seamă a turnătorilor se termină. De 
la această consfătuire mulți munci
tori. au plecat cu și mai mult avînt 
de a-și înteți eforturile, de a întîrn- 
pina măreața zi de sărbătoare a po- 
porului cu noi realizări in producție.

lată că după 14 zile de muncă 
din această lună, prevederile planu
lui au fost realizate în procent de 
145 la sută și 128 la sută la fontă 
și tuburi. Aceasta se datorește în 
primul rînd măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice luate de conducerea sec
torului împreună cu comitetul sindi
cal ajutat și îndrumat îndeaproape 
de organizația de partid respectivă. 
Greutățile întîmpinate de muncitori 
in acest inter/al de timp nu au fost 
de loc ușoare. Dar eî nu s-au lăsat 
învinși. Fiecare comandă de piese 
s-a executat cu 2—3 zile mai înainte

față de prevederile planului. Un caz 
asemănător este acela cînd în nu
mai 12 zile s-au predat către oțelă- 
riile combinatului 53 lingotiere față 
de trecut, cînd se preda într-o lună 
dcaț, 60-70 bucăți. La aceste piese 
de mare volum și greutate, o expe
riență bună a cîștigat și echipa 
condusă de turnătorul Mitusis Nico- 
lae care s-a situat în fruntea între
cerii socialiste. Totodată în sectorul 
turnătorie se mai execută oale de 
5,25 m.c. pentru zgură la oțelării și 
furnale, poduri pentru montarea lin- 
gotierelor și multe alte piese din 
fontă necesare secțiilor auxiliare din 
combinat.

Zilnic își aduc aportul lor în pro
ducție și echipele conduse de frații 
Nagy loan și Nagy Francisc. Ei 
dau lucru de cea mai bună calitate 
avînd și o depășire lunară de 25 
la sută.

O preocupare deosebită acordă 
muncitorii, tehnicienii și inginerii de 
aici pentru eliminarea lipsurilor ce 
apar în producție odată ’’cu venirea 
altor comenzi noi. De pildă, propu
nerea de a se introduce în fontă 10 
la sută fier pentru fabricarea lingo-

tierelor se aplică de la începutul a- 
i.estei luni. Prin aceasta, economiile 
pe primele 2 săptămîni se ridică la 
cifra de 80.000 lei.

Firește, că munca turnătorilor nu 
este îndreptată numai a da piese în 
contul angajamentului dar și de a 
îmbunătăți în continuu procesul teh
nologic. Tov. Stoica Gheorghe este 
autorul unui dispozitiv pentru arma
rea podurilor de la lmgptiere. Prin 
acest dispozitiv ccnsumițl de utilaj 
de turnare la O.S.M. II s-a redus 
simțitor. La fel se face și armarea 
lingotierelor'întroducînau-se la bază 
un bandaj din oțel turnat. Avantajul 
pe care-1 prezintă 
mai dă naștere la 
turnătorie găsești 
Spăriosu Ioachim
Ia melanjor oale de 11 m.c. pentru 
zgură necesare secției II-a furnale 
și oțelăriilor, macaragista Mierla E- 
milia ce dirijează zilnic și expedia
ză din secție piesele lucrate, forma
torul Preda Nicolae, Gostian Teo
dor și mulți alții, care sînt mîndria 
sectorului de turnătorii.

D. J.

este acela că nu 
fisuri. In sectorul 
oameni buni ca : 
ce execută la ha-

(Întîlnire între conducerea I.C.S.H. 
? și studenfii la practică

Excursie la București
„O.N.T. Carpați", Agenția Petro

șani, organizează pentru meciul 
R.P.R. — U.R.S.S care va avea loc 
în ziua de 2 august a.c. la Bucu
rești, o excursie colectivă cu tren 
special. Costul excursiei este de 134 
lei, în care se include. biletul de 
tren dus și întors, biletul 
meci, vizitarea capitalei și 
rea la meci cu autobusele 
precum și o masă formată
nă rece. Plecarea din Hunedoara se 
va face în ziua de 1 august în jurul 
orelor 21, iar înapoierea din capi
tală, în ziua de 3 august, în ju
rul orelor 9 dimineața.

pentru 
deplasa- 

O.N.T., 
din hra-

încă din prima zi a venirii noa
stre la practică în Hunedoara, noi, 
studenții facultăților de construc
ții din Cluj și din Timișoara, am 
fost întimpinați cu dragoste și 
bunăvoință de către conducerea 
I.C.S.H. și de întregul colectiv de 
muncă din această mare între
prindere constructoare. După so
sirea noastră, doar numai cîteva 
zile ne-au fost necesare pentru 
a ne da seama de minunatele 
realizări ale constructorilor hu- 
nedoreni înfăptuite în anii puterii 
populare. Aceste realizări însă 
au generat in noi dorința de a 
ști care sînt perspectivele de 
dezvoltare a Hunedoarei în ana 
viitori și care va fi aportul con
structorilor. In acest sens ne-am 
adresat conducem întreprinderi: 
șt organizației U.T.M. de a ne 
creea posibilitatea unei întrevederi 
unde'-icineva din conducere să 
ne elucidieze această problemă.

Dorința noastră a fost satisfă
cută. La o întrevedere care a a- 
vut loc cu cîtoa timp In urmă, au 
luat parte cei 71 studenți practi- 
cânți, tov. Cogan Alexandru, di
rectorul general I.C.S.H., Oprtșa 
Victor, secretarul comitetului d» 
partid șl tov. Vaisler Teodor, șe
ful secției invățomînt I.C.S.H. Du
pă o scurtă expunere a realizări
lor obținute, tov. director general, 
Cogan Alexandru s-a oferit să 
pregătească o conferință în care 
să dezbată pe larg posibilitățile 
dc dezvoltare în viitor a vastului 
șantier de construcții huned'orean. 
Discuțiile purtate, precum și reco
mandările ce ne-au fost date cu 
acest prilej ne-au fost de un real 
folos, făcîndu-ne să înțelegem mai 
bine care va fi adevăratul nostru 
rol după terminarea facultății.

VLAD NEAGOIE 
DANESCU PETRU 

studenți



Uslna noastrâ —r

Lucrările Conferinței 
de Io Genera

EXTINDEREA Șl MODERNIZAREA 
RADIODIFUZIUNII Șl TELEVIZIUNII

De curînd Ministerul Poștei și Te
lecomunicațiilor din R.D. Germană a 
luat o serie de măsuri în domeniul 
modernizării și extinderii rețelei de 
radiodifuziune și televiziune. In pre
zent, există în R.D. Germană 10 sta
ții de radioemisiune pe unde ultra
scurte. Pînă în anul 1965 această re
țea va fi extinsă la 44 posturi de 
radioemisiune moderne de mare pu
tere, amplasate la Berlin, Dresda, 
Cottbus etc. Cele patru programe e- 
mise de aceste stații de radioemi
siune vor fi transmise prin interme. 
diul unui sistem de stații — releu ; 
noile turnuri pot ti văzute în multe 
locuri din R.D. Germană. Dezvolta
rea tot mai intensă a radiodifuziunii 
pe unde ultrascurte are drept obiec
tiv redarea cît maî fidelă a tonului 
atît de către postul de radioemisiu
ne, cît și de aparatele de recepție.

Extinderea și perfecționarea con
tinuă a rețelei de televiziune consti
tuie de asemenea un important o- 
biectiv al industriei R.D. Germane. 
In prezent, pe aproximativ 60 la su
tă din teritoriul țării pot fi recepțio
nate programele proprii de televiziu
ne. Pînă în anul I960 programul de 
televiziune va putea fi recepționat pe 
un spațiu mult mai mare (aproxi
mativ 80 la sută din teritoriul RD. 
Germane). In curînd va intra în 
funcțiune un nou post emițător de 
televiziune, pentru regiunea indus
trială Cottbus-Schwarze Pumpe și

Hoyerswerda, care va avea o putere 
de 10 kW.

Regiunile cu posibilități reduse de 
recepționare vor cl prevăzute în vii
tor cu antene deviatoare active sau 
cu convertizoare de canale de tele
viziune.

O astfel de antenă deviatoare lu
crează cu două antene. Antena de 
recepție, diri jată spre emițător, recep- 
ț.onează programul și-l transmite u- 
nur amplificator. Prin antena a doua, 
care lucrează ca antenă de emisie, 
se emit din nou semnalele amplifica
te cu o putere relativ redusă. Aceas
tă așa-zisă exploatare pe același ca
nal este suficientă pentru asigura
rea unor regiuni mai mici, sau a u- 
nor regiuni ecranate (umbrite) de 
munți sau în văi adinei. Dacă însă, 
din motive de siguranță contra per
turbărilor, o asemenea instalație nu 
este adecvată, atunci este indicat un 
așa-zis convertizor de canale de tele
viziune, care lucrează cu frecvențe 
diferențiate. Principiul acestei tehnici 
este de mult cunoscut în radiodifu
ziune și a găsit o largă aplicare în 
televiziune. Primele convertizoare de 
canale au fost puse în funcțiune în 
mod experimental în Turîngia. In 
cursul anilor 1959—1960 va intra în 
funcțiune un mare număr de antene 
deviatoare și convertizoare, asigurînd 
o bună vizionare, chiar și în condiții 
de recepție dificile.

Pentru următorii ani s-a prevăzut

programtransmiterea unui al doilea 
de televiziune în spectrul undelor de- 
cimetrice (banda iw). Pentru a asi
gura recepționarea celui de-al doilea 
program, noile televizoare vor fi pre
văzute fără excepție cu o instalație 
suplimentară corespunzătoare. In a- 
celași timp se desfășoară o activitate 
susținută în legătură cu introducerea 
și extinderea televiziunii în culori.

In viitorul apropiat vor începe 
mari lucrări de construcții pentru ex
tinderea și modernizarea radiodifu
ziunii și televiziunii din R.D. Germa
nă. Astfel, la Nauen va lua naștere 
un nou centru de unde ultrascurte 
care, prevăzut cu modernele antene 
dirijate, va putea cuprinde regiuni în
depărtate ale globului. La Leipzig, 
Dresda, Rostock, vor lua fiiiță mari 
construcții destinate lărgirii noilor 
studiouri de radiodifuziune și televi
ziune.

I*

Joi a avut loc eca de-a 24-a șe
dință plenară a Conferinței Miniștri
lor cu Afacvrile Externe. L.a această 
ședință plenară au luat cuvîntul șe
fii celor patru delegații. Miniștrii de 
externe al S.U.A.. Franței și An
gliei prin cuvîntările lor nu au adus 
nimic nou în discuție

Această poziție a celor 3 miniștri 
lasă să se întrevadă că puterile oc
cidentale nu doresc promovarea a- 
celor 
două 
s-au 
lucru
un ton

măsuri care să apropie cele 
state germane. Discursurile lor 
caracterizat prin 
cc

nervozitate, 
a imprimat ședinței plecare 
nedorit. în această ordine

de idei surprinde conținutul cuvîn- 
tării lui Selwyn Lloyd în care s-au 
făcut vizibile urmările propagandei 
dezlănțuite în ultimul timp de agen
țiile de presă la adresa țărilor la
gărului socialist.

Miniștri apuseni au trecut de ase* 
menea sub tăcere în cuvîntările lot 
noile propuneri făcute de delegația 
sovietică. Poziția delegațiilor apuse
ne constituie astfel o frînă în rezol
varea problemelor privind Germania 
și Berlinul occidental ce nu corespun
de spiritului vremii și scopului pen
tru care a fost convocată Conferin
ța Miniștrilor cu Afacerile Externe.

Republica Populară Mongolă

Ulan
Bator, capitala R.P. Mon-Ulan

gole, care Înainte de revoluție nu 
avea nici un fel de industrie, a deve
nit cel mai important centru indus
trial al țării. Aici sînt dezvoltate 
industriile energetică, de tăbăcărie, 
alimentară.

La Ulan Bator se desfășoară a- 
nul acesta construcții capitale în

Bator
proporții de 11 ori mai mari decît 
în trecut. Astfel se construiește o 
mare moară cu o capacitate anuală 
de producție de 25.000 tone de făi
nă, o fabrică textilă cu o capacita
te anuală de 700.000 metri țesături 
de lînă, o fabrică de încălțăminte și 
o fabrică de tăbăcărie înzestrată cu 
utilaj modern.
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Inoâțămîntul pentru adulți
Anul acesta, în R. P. Polonă au 

continuat să se dezvolte diferitele for
me de învățămînt care se ocupă de 
instruirea adulților. In prezent în 783 
de școli elementare învață 55.230 de 
adulți, în 158 școli medii de cultură 
generală — 39.960, iar în școlile 
medii fără frecvență — 20.258 per
soane. In comparație cu anul tre
cut numărul adulților care frecven
tează școlile elementare a crescut cu 
aproape 10.000, iar în școlile medii 
— Cu aproape 7.500 persoane.

Unele întreprinderi și instituții au 
obținut în acest domeriiu rezultate 
deosebit de bune. In1 unele voievoda
te au fost create școli speciale, ex
clusiv pentru adulți în care învață 
peste 3.000 de persoane.

In 1959 se prevede sporirea numă
rului cursurilor de cultură generală 
pentru adulți care se vor baza pe 
programul analitic al școlilor elemen
tare. Crește de asemenea numărul u- 
niversităților populare. In R.P. Polo
nă funcționează în prezent 6.580 de 
cursuri de cultură generală, urmate 
de 70.200 persoane. In afara cursu
rilor cu program școlar, există 
cursuri pe probleme, lectorate, cursuri 
de alfabetizare, precum și cursuri 
speciale de cultură generală pentru 
populația din teritoriile apusene.

Pe lîngă secțiile de învățămînt ale 
sfaturilor populare funcționează a- 
proximativ 700 cursuri de studiere ă 
limbii ruse, frecventate de 8.000 de 
cursanți. Paralel cu școlile și cursu
rile' de cultură generală a fost în*

ființat un sistem special de examene 
simplificate pentru elevii cursurilor 
fără frecvență care au depășit vîrsta 
de 35 de ani.

menită
In

funcționare a mașinilor la masa de comandă.

ânii regimului democrat-popuiar S-ă construit 0 tefmocenarală 
să ușureze alimentarea agregatelor cu energie electrică.
foto: Constantinescu Horia și Petrișca Traian urmărind buna

ani, a rămas
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Cele două „fețe“ ale cifrelor
îndeobște faptele concentrate in 

cifre creează o atmosferă rigidă, 
dimensionată. Alteori însă, pun în 
mișcare resoarte, dau viață noilor 
inițiative, intr-un cuvînt se ridică 
la treapta de mobilizator general. 
Latura mobilizatoare și stimulativă 
a cifrelor cuprinse in directive șt 
planuri, am simțit-o in toți anii de 
democrație populara. Cifrele cu
prinse in documentele elaborate de 
partid au chemat oamenii muncii 
la fapte mărețe. Și oamenii muncii 
au răspuns cu entuziasm chemări
lor partidului ca un singur tot.

Recenta hotărire a plenarei C.C. 
al P.M.R. este o nouă dovadă grăi
toare a grijii permanente a partidu
lui ce o poartă față Tie oamenii 
muncii. Oțelarii, jurnaliștii și con
structorii au răspuns prompt și so
bru prin suplimentarea angajamen
telor inițiale luate în cinstea zilei

patronilor, greva din 1956 care a 
durat 34 de zile, a costat economia 
națională 2 miliarde de dolari.

La noi asigurările sociale con
stituie o problemă de stat, pe cînd 
in țările cu mult lăudata „inițiativă 
individuală", este o chestiune... In
dividuală. Ofetarul Joe Parcins, du-

m* c ..

mi
nut

este

de 23 Augsut. Gospodinele fac cal
cule precise in privința noilor ve
nituri ale familiei. Pensionarii au 
sporit și ei considerabil... vizitele 
reciproce, arătîndu-se mulțumiți de 
noile măsuri luate de partid.

Cei mai in vîrstă cunosc insă 
șt cealaltă „față" a cifrelor. La noi 
aceste vremuri au apus pen flu tot
deauna. In țările capitaliste, cifre
le nu prevestesc nimic încurajator. 
In timp ce la noi șomajul a dispă
rut pentru totdeauna, in țările capi
taliste numărul șomerilor crește an 
de an. In S.U.A., numărul șomeri
lor oscilează intre 4—5 milioane. 
In Italia nu au de lucru 2 milioa
ne. in R.F. Germană cca. 1,5 
lioane, in Anglia 600—700 
ș.a.md.

In timp ce la noi munca
garantată și consfințită prin lege, 
in apus patronii concediază după 
bunul lor plac muncitorii. In ja
ponia, de exemplu, se preconizează 
pentru acest an restringerea extrac
ției de cărbune cu cca. 20 la sută. 
(In 1958, din cauza micșorării ex
tracției de cărbune, au rămas fără 
lucru 18 mii de mineri). Aplicarea 
noilor măsuri nu prevestește nimic 
bun pentru minerii din japonia.

In timp ce la noi situația mate
rială a muncitorului — grație o* 
rînduirii sociale — se îmbunătățeș
te în permanență, in țările apusene, 
muncitorii încearcă să-și revendice 
drepturile prin greve și'demonstra- 
ții. Așa de pildă, campania reven
dicativă a minerilor din Anglia, a 
durat 7 luni. (Această grevă este 
considerată ca cea mai măre din 
ultimii 30 de ani din istoria An
gliei). Greva oțelarilor din S.U.A. 
începută la 15 iulie a-c., prin am
ploarea ei, este catalogată ca cea 
de-a șasea după terminarea războ
iului. Atitudinea refractară a patro
nilor face ca zilnic să se piardă 40 
milioane de dolari. Tot din cauza
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pă‘o activitate de 10 
pe drumuri din cauza unui accident. 
Drept recunoștință „pentru merite 
In muncă", lui Parcins i s-a mij
locit un plic care conținea 20 de do
lari. Această sumă abia acoperă 
costul chiriei pe timp de 7 zile. In 
țările capitaliste cazul lui Parcins 
nu este un caz izolat...

Pentru noi este ceva firesc Ca tn 
cazul unei îmbolnăviri să ai la dis
poziție o asistență medicală califi
cată și gratuită, concediu plătit, etc. 
In S.U.A., de pildă, tratamentul u- 
nei simple răceli costă 10—12 do
lari. Tratamentul anghinei costă în
tre 24—40 dolari, iar pentru fiecare 
zi de spitalizare americanul este 
nevoit să plătească 34 dolari.

Șirul comparațiilor ar putea fi 
continuat, cifrele ar ascunde tot 
fapte, dar fapte radical deosebite, 
atît pe plan Cantitativ cit și pe 
plan Calitativ.

A. NAGY
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