
TrOInscfi presa sovietică, stegar în lupîn pentru pace!
5 MAI,

Ziua Presei Sovietice
In ziua de 5 Mai, poporul so

vietic sărbătorește cu mare bu
curie „Ziua Presei", presă ale 
cărei baze au fost puse de Lenin 
și Stalin, care au continuat cu 
mare grije să-i traseze căile de 
desvoltare, fixându-i la fiecare 
etapă sarcinile ce decurgeau din 
condițiunile istorice ale momen
tului.

Ziua „Presei Sovietice" a fost 
hotărită a se sărbătc ri la 5 Mai, 
deoarece în anul 1912 în această 
zi a apărut primul număr al zia
rului Pravda, care a parcurs un 
glorios drum și astăzi reprezintă 
pentru ziariști un îndreptar pre
țios în vederea justei îndepliniri 
a sarcinilor ce le revin ziarelor.

Apariția „Pravdei" în 1912 a 
însemnat — după cum a scris 
tov. Stalin — punerea temeliilor 
victoriei bolșevismului din 1917.

Pravda a fost prototipul puter
nicei prese sovietice care s’a des- 
voltat după Revoluția din Octom
brie.

Astăzi, odată cu „Pravda", în 
Uniunea Sovietică apar peste 7200 
de ziare cu un tiraj pe 30.000.000 
exemplare în 80 de limbi șl se 
editează mii de reviste.

Cuvântul tipărit stă în slujba 
poporului sovietic în marea lui 
muncă de zi cu zi.

Presei sovietice ii este străină 
goana după senzațional atât de 
caracteristică pentru presa bur
gheză care întreține prin fel de 
fel de svonuri și minciuni isteria 
războiului.

Presa burgheză este o presă 
anti-populară, în slujba unui grup 
de imperialiști care ațâță la un 
nou război pentru a-și spori pro
fiturile pe spinarea popoarelor 
Înrobite.

Spre deosebire de această pre
să, care este a „câtorva mii" din 
„pătura de sus", care a trasfor- 
mat această făclie a Întregului 
popor într’un mijloc de șantaj 
spre a se îmbogăți, presa sovie
tică este a milioanelor și zecilor 
de milioane de oameni ai muncii 
ea fiind expresia celei mai înalte 
democrații.

In timp ce în țările capitaliste 
ziarele sunt monopolizate de câ
teva trusturi care obligă redactorii 
să scrie numai ceeaceMe convine, 
întrebuințând drept colaboratori, 
specialiști fasciști în chestiuni de 
presă, spioni și speculanți în stil 
mare, prieteni cu șefii bandelor 
teroriste din diferite țări europene, 
în Uniunea Sovietică toate mij
loacele necesare presei aparțin po
porului muncitor.

Mii de fabrici produc hârtia 
necesară ziarelor, mii de tipogra
fii sunt puse la dispoziția presei 
și sute de fabrici produc utilaje 
și mașini din cele mai perfecțio
nate pentru tipografii.

In lumea capitalistă presa apără 
interesele exploatatorilor find duș
man al poporului, în timp ce presa 
sovietică îți are rădăcinile înfipte 
adânc in massele largi populare, 
îmbrățișând sentimentele, gândirea 
și voința ei.

Milioane de muncitori sunt co
laboratori permanenți ai ziarelor 
și revistelor sovietice. Prin presă 
oamenii muncii din Uniunea So
vietică fac schimb de experiență 
descriindu-și metodele de muncă, 
inovațiile, sentimentele lor patri
otice, stimulând pe cei din jurul 
lor spre o muncă mai temeinică, 
cerând sfatul sau apelând la ziar 
pentru rezolvarea tuturor proble
melor de ordin tehnic, științific și 
$biar in chestiuni personale.

Ziarul urmărește fiecare pro
blemă și caută adânc fondul ches
tiunilor personale, știind să des
copere prin sistemul acesta de 
scrisori din partea muncitorilor, 
substratul prin care se poate con
stata dacă chestiunea personală 
nu devine dintr'un caz particular 
un caz privind întreg colectivul. 
Astfel sunt cazurile când unii 
muncitori cer mărirea normelor, 
schimbări de încadrări, etc.

Presa capitalistă este aceea 
Care nu numai că nu ajută cu 
nimic la progresul omenirii, dar 
prin propaganda ei războinică, 
care ațâță oamenii, depărtându-i 
dela munca constructivă, pune 
piedici desvoltării unei literaturi 
progresiste, folositoare lumii în
tregi.

Literatura sovietică s‘a desvol- 
tat și s‘a întărit tocmai în lupta 
dusă împotriva acestor grupuri 
vrăjmașe, împotriva curentelor 
reacționare, șoviniste.

Presa sovietică este un factor 
activ în lupta pentru pace a oa
menilor muncii din întreaga lume, 
ea fiind avantgarda presei din ță
rile de democrație populară, care 
demască uneltirile mârșave ale 
criminalilor ațâțători la un nou 
măcel și luptă pentru o frăție în
tre popoare, pentru pace.

Experiența ziarelor sovietice, 
minunatele lor metode de muncă, 
stârnesc interesul și ecoul cel mai 
viu în țările cu democrație nouă, 
înlesnind presei din aceste țări 
îndeplinirea sarcinii de a mobiliza 
massele în vederea întăririi regi
mului de democrație populară, în 
vederea accelerării mersului îna
inte Spre socialism și pentru lupta 
împotriva rămășițelor reacțiunii.

Folosind experiența ziarelor so
vietice și ziarul „Uzina Noastră" 
devine pe zi ce trece un ajutor 
prețios Partidului care luptă pen
tru o viață mai fericită pentru 
oamenii muncii, pentru socialism.

Ziarul nostru publică în pagi
nile sale zeci de metode, inovații 
în muncă ale oamenilor sovietici, 
cari sunt un ajutor prețios mun
citorilor din Combinatul nostru în 
munca lor de zi cu zi.

Folosind metoda sovietică pu
blicată în ziarul nostru, zeci de 
muncitori depășesc normele, lu
crând la, mai multe mașini, ela
borând rapid șarje de oțel, înlă
turând timpi morți și mărind pro
ductivitatea muncii.

Sute de muncitori ai Combina
tului nostru își împărtășesc unul 
altuia prin paginile ziarului, me
todele lor de muncă, ajutându se 
reciproc, critică atitudinile nesă
nătoase ale unora, birocratismul 
și delăsarea in muncă, arătând și 
soluțiile de înlăturarea lipsurilor.

Ziarul nostru caută să folo
sească spiritul de partid al presei 
bolșevice, adevărul ei, principia
litatea și conținutul ei ideologic, 
criticând curajos neajunsurile și 
luptând pentru a deveni un ziar 
cu adevărat al masselor munci
toare.

Ziua „Presei Sovietice", ziarul 
nostru o sărbătorește alături de 
oamenii muncii din Uniunea So
vietică, de toți oamenii cinstiți 
din lumea întreagă, bucurându-se 
alături de ei de lumina pe care 
o împrăștie, hotărîți să lupte cu 
toate forțele conduși de această 
avantgardă a presei progresiste, 
pentru a contribui la consolidarea 
păcii din întreaga lume și pentru 
a contribui la înfăptuirea socia 
lismului în Patria noastră.

N. Babarți

| ORGAN AL COMITETULUI DE PARTID SI AL COMITETULUI SINDICAL C.S.HUNEDO AR A |
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Ziua de 1 Mai a fost sărbătorită cu entuziasm 
DE OAMENII MUNCII DIN HUNEDOARA

In anul acesta, măreața zi de 
trecere în revistă a forțelor prole
tare, 1 Mai, Ziua Solidarității In
ternaționale a celor ce muncesc 
a fost sărbătorită sub semnul 
luptei pentru pace, înfrățind pe 
toți oamenii cinstiți din lumea 
întreagă, în puternica manifestare 
a hotărîrii de luptă împotriva la
gărului imperialist ațâțător la un 
nou război.

Având în frunte marele Partid 
Comunist (bolșevic) al URSS. par
tidele muncitorești și comuniste 
din țările de democrație populară 
și chiar cele din țările coloniale 
au mobil zat massele muncitoare 
la grandioasa sărbătoare a celor 
ce muncesc, sărbătoarea de care 
tremură exploatatorii, care își văd 
sfârșitul în înfăptuirea nemuritoarei 
lozinci „Proletari din toate țările, 
uniți-vă“.

încă cu 2 zile înainte de 1 Ma', 
Hunedoara îmbrăcase haina de 
sărbătoare.

Toate clădirile, instituțiile pu
blice și vitrinele erau împodobite 
cu steaguri, verdeață, portretul 
marelui Stalin, conducătorii Parti
dului Comunist (bolșevic) al URSS, 
Secretariatul P. M. R. și conducă
torii partidelor comuniste și mun
citorești frățești.

In dimineața zilei de 1 Mai, 
muncitorii au fost deșteptați de

In lupta pentru Plan, în lupta pentru pace

Muncitorii Combinatului nostru
au îndeplinit planul lunii Aprilie în toate sectoarele de muncă

In cinstea zilei de 1 Mai mun
citorii Combinatului nostru au 
depus eforturile cele mai puter
nice, intensificând din plin între
cerea socialistă. Rezultatele mun
cii lor sunt un aport puternic la 
lupta pentru pace, împotriva ațâ
țătorilor la război.

Succesele obținute de munci
torii noștri scot la iveală hotărîrea 
lor de a îndeplini Planul de Stat, 
de a contribui prin aceasta Ia 
întărirea Patriei și a puternicului 
lagăr al păcii.

MIheIe de fier Ghelar au dat cu 6,1% 
mai mult minereu

Conștienți că minereul scos de 
ei contribue la îndeplinirea Pla
nului, minerii din Ghelar intensi- 
f cându-și eforturile, în luna Apri
lie a reușit să dea cu 6,1 Ia sută 
mai mult minereu peste program.

Cu toate greutățile întâmpinate 
din cauza terenului de muncă 
nefavorabil, multe din echipele 
dela Ghelar și-au îndeplinit și 
depășit planul.

Lup loachim, președintele Co
mitetului de luptă pentru pace din 
Ghelar, se află în frunte.

Echipa condusă de el, care lu
crează în „Abatajul Păcii" a dat 
cu 100% mai mult minereu.

Ca întotdeauna, echipa lui este 
în frunte, iar exemplul lui este 
urmat și de echipele conduse de 

fanfara Combinatului care în frun
tea unui detașament de UTM.-iști 
care exprimau bucuria lor că 
trăesc într’o țară liberă în care mun
citorii își pot sărbători în voie 
sărbătoarea lor, sărbătoarea muncii.

La ora 10 dimineața a început 
manifestația deschisă de coloanele 
de motocicliști, în frunte cu por
tretul tovarășului Stalin.

Coloanele de călăreți au trecut 
prin fața tribunei în care stăteau 
oficialitățile și evidențiații în mun
că în pas viu, îmbrăcați în culo
rile naționale, române și maghiare, 
pe fețele lor strălucind un zâmbet 
frățesc.

In sunetul tobelor și trompete
lor, cu zâmbetul voios pe buze, 
într’o formație reprezentând o stea 
cu cinci colțuri, având la mijloc 
secera și ciocanul, detașamentele 
de pioneri pășesc în mijlocul 
pădurii de drapele.

încadrat în drapele, tabloul 
tovarășului Stalin, este purtat de 
doi dintre cei mai merituoși pio
neri.

In urma lor vine fanfara Com
binatului care deschide drum 
imensei coloane de muncitori.

Pe secții, cu decorații în frunte, 
coloanele trec una după alta.

Bravii furnaliști dela „Furnalul 
Păcii" au trecut mândri că în 
cinstea acestei mărețe zile ei au

Daniel Ștefan și Alic Iosif Băloni 
care au dat respectiv 65% și 
62% mai mult minereu peste plan, 
pentru pace, pentru viață.

„Furnalul Păcii”, furnal fruntaș 
pe secfie

Colaborarea mai strânsă între 
tehnicienii și muncitorii depe te
renul de încărcare cu cei dela 
gura furnalului, a făcut ca rezul
tatele pe luna Aprilie la producția 
de fontă a furnalelor 1 și 2 să 
fie mai bune ca oricând.

Respectând rețeta de încărcare 
a furnalelor, muncitorii depe tere
nul de sus au reușit să țină în 
continuu pline cele 2 furnale, prin 
aceasta înlăturând deranjamentele 
de funcționare a instalației. — 
Minereul printr’o sortare atentă a 
fost de o calitate mai bună, con
ținând mai puțin steril și efortu
rile muncitorilor de a da fontă 
mai multă pentru întărirea Patriei, 
pentru pace au făcut ca furnalul 
Nr. 1, să aibă o depășire de 31,92 
la sută, iar furnalul Nr. 2, o de
pășire de 5,85 la sulă.

La „Furnalul Păcii", echpa 
prim-topitorului U T. M.-ist Baba 
loan — distins cu „Diploma de 
onoare" a C. C. al U.T.M. pentru 
merite în câmpul muncii — care 
dela începutul anului a fost frun
taș, și de data aceasta se află în 
fruntea întrecerilor pe secție, de

câștigat întrecerea, dând cu 31,97 
la sută mai multă fontă peste pro
gramul de producție. Coloana lor 
este urmată de muncitorii celor
lalte furnale.

După ei, în pas viu trec oțe- 
larii, laminatorii, oțelarii cuptoru
lui electric de 5 tone, care lucrează 
în contul lunii Iunie, turnătorii și 
forjerii.

Voioși ca oricând, sportivii au 
defilat cu steagurile sportului.

In tot timpul manifestației au 
fost scandate lozinci care expri
mau hotărîrea muncitorilor de a 
lupta pentru pace, dragostea lor 
pentru cel mai mare conducător 
al popoarelor, tovarășul Stalin.

Cei 17.000 muncitori partici- 
panți Ia manifestație, au ascultat 
cu viu interes cuvântul tov. Țecov, 
delegatul Comitetului Central al 
P. M R. care a arătat realizările 
muncitorilor din uzina noastră și 
aportul lor în lupta pentru pace.

După amiază muncitorii au luat 
parte Ia petrecerea câmpenească 
care a avut loc în pădurea Chizi- 
dului de lângă Orașul Muncito
resc, iar seara s’a desfășurat re
tragerea cu torțe.

Această zi de 1 Mai, va rămâae 
viu întipărită în conștiința munci
torilor noștri, mărindu-ie elanul în 
muncă, garantându-le că mărețul 
front al păcii, este de neclintit.

pășind sarcinile planului pe 
schimbul respectiv cu 38,45%, 
urmat de echipa prim-topitorului 
Dojescu Simion cu 32,34 la sută 
și a lui Schweighofer Abel cu 
28,62 la sută, fontă peste plan.

Ech pa prim-topitorului Cazan 
Ștefan dela furnalul Nr. 2 
„Furnalul Tineretului" a depășit 
programul cu 8,62 la sută, urmată 
de echipa celui mai tânăr prim- 
topitor, a Iui Farkaș Viliam care 
a dat cu 7,21 la sută și a lui 
Munteanu Gheorghe cu 1,75 la 
sută mai multă fontă.

Eforturile furnaliștilor de a con
tribui la întărirea Patriei și con
solidarea păcii, a făcut ca în 
această lună secția furnale să de- 
pășeaecă planul cu 0,05%.

Cuptorul Nr. 5 S. M. a dat cu 
15,93% mai mult ofsl

Oțelarii, muncnd cu însuflețire 
în cadrul întrecerii socialiste, sub 
semnul luptei pentru pace, au 
reușit să îndeplinească și să de
pășească planul de producție al 
secției.

La cuptorul Nr. 5, oțelarii au 
reușit să dea cu 15,93% mai mult 
oțel, realizările lor constituind 
adeziunea lor la Apelul pentru 
interzicerea armei atomice, mani
festarea hotărîrii lor de a fi lup-
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Construcția de mașini din 
Donbas

Bazinul Donețului nu este nu
mai cea mai mare regiune carbo
niferă din U. R. S. S., ci și un 
însemnat centru de construcții de 
mașini. Cu 21 de ani în urmă, 
In Donbas a fost fabricată prima 
mașină de forat de construcție 
sovietică, care a fost apoi utilizată 
de toate minele din Bazin In anii 
puterii sovitice, uzina din orașul 
Gorlovka a produs numeroase 
mașini și utilaj necesar industriei 
carbonifere. Aici s’a fabricat pri
ma mașină de forat din lume, cu 
ajutorul căreia s’a mecanizat pro
cesul de abatere a cărbunelui din 
straturile înclinate abrupt. Această 
întreprindere s’a situat printre 
primele care au trecut la produc

Expoziția industrială permanentă din 
Leningrad

La casa tehnicei a industriei 
de mașini din Leningrad este des
chisă o expoziție industrială per
manentă, care este zilnic vizitată 
de numeroși muncitori, ingineri și 
oameni de știință. Adeseori, în 
sălile expoziției pot ti întâlniți vi
zitatori din alte orașe ale țării, 
care privesc cu interes mașinile 
și aparatele complexe, construite 
în Întreprinderile pentru construc
ții de mașini și mașini-unelte din 
Leningrad.

Casa tehnicei folosește pe larg 
diferitele forme ale popularizării 
tehnicei. In cursul anului trecut,

Activitatea Editurii sovietice pentru 
literatura tehnică

In ultimii zece ani Editura so
vietică pentru literatura tehnică 
— .Mașghin — a tipărit aproape 
4000 de diferite cărți: de tehno
logie a metatelor, de construcția 
mașinilor-unelte, a automobilelor 
și a tractoarelor. Printre aceste 
cărți, un loc important îl ocupă 
manualele pentru școlile tehnice

Un inovator cu mâini de aur
„Are mâini de aur", — spun 

mancitorii, când vorbesc de tâ
nărul strungar Victor Vasiliev, 
dela o Uzină mecanică din Sara- 
tov. Orice muncă i s’ar da, el o 
îndeplinește, întotdeauna, repede 
și bine. Producția zilnică a tână
rului strungar este de 200—250% 
față de normă.

Victor Vasiliev a inventat acum 
un nou aparat pentru măsurarea

Mineri sovietici 
își cumpără automobile

Marele magazin central din Sta- 
lino — centrul bazinului carbo
nifer al Donețului — a făcut bi
lanțul primei luni după ultima 
reducere de prețuri care a avut 
loc în U.R.S.S. Vânzarea a cres
cut foarte mult. In luna Martie 
s’a vândut o cantitate de mărfuri 
de două ori mai mare decât în 
oricare lună dela război încoace. 
Cele 29 de raioane ale acestui 
mare magazin au servit zilnic a- 
proximativ 30.000 clienți. Cel 
mai mult s’au vândut confecțiuni, 
încălțăminte, mătăsuri, mobile, 
biciclete și motociclete.

In această lună s’a vândut de 

ția in masă a combinelor de mină 
^Donbas" pentru straturile cu în 
clinație ușoară.

In abatajele unde altădată lu
crau 25—30 mineri pe schimb, 
în prezent lucrează o combină 
condusă de un mecanic și doi 
ajutori. In atelierul experimental 
au fost montate câteva combine 
pentru abatajul cărbunelui din 
straturile abrupte și mașini mo
dernizate pentru forarea cărbune
lui in straturile dure. In curând 
noile mașini vor fi livrate în mare 
cantitate minelor din Dombas, re
giunea Moscova, Ural și altor re
giuni din țară.

(Agerpres)

oamenii de știință, tehnicienii, sta- 
hanoviștii—inovatori au ținut a- 
proape 750 conferințe. In cadrul 
Casei tehnicei s’au dat aproxima
tiv 8000 de consultații. Sute de 
schițe și descrieri de mașini și 
aparate noi s’au trimis în diferi
tele orașe ale Uniunii Sovietice. 
Au fost publicate peste 100 bro
șuri și foi de informații tehnice 
despre metodele de muncă ale 
inovatorilor și despre tehnologia 
modernă. Au fost organizate câ
teva seminarii conduse de mun
citori cu înaltă calificare.

(Agerpres)

medii, superioare și cursurile de 
stahanoviști. Tirajul acestor cărți 
depășesc 20 milioane de exem
plare.

Anul acesta, Editura intențio
nează să tipărească 700 diferite 
cărți tehnice, al căror tiraj va 
atinge 5 milioane exemplare.

(Agerpres)

pieselor care cer o șlefuire pre
cisă. înainte, pentru ca să înde
plinească măsurarea, strungarul 
trebuia să oprească de câteva 
ori strungul. Aparatul inventat de 
comsomolistul Victor Vasiliev per
mite măsurarea piesei chiar în 
timpul lucrului. Aplicarea acestei 
inovații în producție, sporește de 
câteva ori productivitatea muncii.

(Agerpres)

4 ori mai multă încălțăminte de
cât înainte, de 5 ori mai multe 
ceasornice, de 3 ori mai multe 
bijuterii. Pentru a corespunde ce
rerilor din ce în ce mai mari, 
magazinul a deschis 6 raioane 
noi. Raionul de automobile a 
vândut în cursul lunei Martie 
minerilor și metalurgiștilor din 
Stallno, 167 de automobile.

De altfel din întreaga Uniune 
Sovietică sosesc știri din care se 
vede o mare sporire a vânzărilor 
ca o Consecință a reducerii pre
țurilor.

(Agerpres)

Ge aș vrea să-mi 
spună Sfatul?

Nu mai pot, zău nu mai pot! 
Asta o spun peste tot.
O strig chiar în gura mare
Să se scrie și’n ziare: 
Sunt sătul de așteptat 
Vreau să știe și la Sfat, 
Vreau să știe lumea bine 
Ce canon este pe mine.

Ce sunt eu aspirator? 
Sunt vehicol sau motor?
Nu sunt om ca fiecare?
N’am și eu plămâni, picioare ? 
... Am aici certificate
Unde scrie e'am de toate! 
Păi atunci ce’s vinovat, 
Vă întreb eu enervat, 
Să înghit ca un netot 
Praful depe stradă tot ? 
... Dacă m’ai vedea cum sânt 
Când în atmosferă'i vânt 
Sau când mătură prin piață 
Oamenii de dimineață, 
Ai zice că sunt vărar 
Sau la vre'o moară morar! 
.. Se ridică în urma lor 
Un praf de zici că e nor; 
Ei sunt cu pulvarizatul, 
Iară eu cu aspiratul ... 
Ei fac praful amintit, 
Și eu trebue să-l înghit... 
Bag în gură o batistă 
Și fug parcă ași fi pe pistă, 
Fug așa făr’să respir 
Parcă ași fi în delir.
Dacă mă vezi rămâi paf: 
Transpirat și plin de praf, 
Cu ochii plin de gunoi, 
Iară în gură cu noroi, 
Și când mă opresc pe loc 
Mă gândesc și spun cu foc: 
Ce n'aș da să zică Sfatul: 
S’a sfârșit cu alergatul; 
De-acum n’o să mai transpiri 
Și nici praful să-l aspiri, 
Căci vom doboli cu doba 
Ca să se schimbe metoda;
N’om mai mătura la șapte 
Ci cu o oră mai de noapte, 
Iar gunoiul s'o căra 
Și nu s’o depozita 
Pe străzi pe lângă trotoare, 
N’om pune pe el nici sare, 
Ci vom comanda tulumbe 
Pe două roate să umble
Pentru uzul arătat 
Ca într’un oraș curat.
N’om mai da banii pe sare 
Ci vom lua o stropitoare 
Și vom merge cu stropitul 
Iar apoi cu curățitul 
Și uite așa va merge frate 
Curățenia „pe roate1' 
Ce n'aș da să-mi zică Sfatul: 
S’a sfârșit cu alergatul, 
Cu trecutul am terminat'o, 
Deci... „adio delpassato"

Micuță Tănase

Aviz 
important

Circums ripția de Miliție Hune
doara aduce la cunoștință intre gel 
populații și Plasei Hunedoara urmă
toarele:

1) Nimeni nu are voie să întrebu
ințeze fotografii cu colț alb, care 
sunt destinate numai pentru buleti
nele de identitate. Cei ce vor fi 
găsiți că au folosit, s’au vor mai 
folosi din aceste fotografii pe alte 
carnete sau acte, vor fi pedepsiți 
conform Ordonanței Nr. 62|1949, a 
Direcțiunii Generale a Miliției.

2) Nici o persoană nu are voie să 
facă vre-o ștersătură sau corectură 
sau să aplice vre-o ștampilă pe 
noul buletin de indentitate. — Toți 
cei găsiți că au întrebuințat aceste 
fotografii în [alte scopuri sau au 
făcut ștersături sau corecturi în bu
letinul de indentitate vor fi pedep
siți cu amendă dela 4 — 10.000 și 
închisoare dela 1—3 luni.

3) Toate persoanele cari vor să-și 
schimbe domiciliul sau să plece 
mai mult de 30 de zile din Hune
doara în altă localit te, se vor 
prezenta ia Circ, de Miliție, 8 zile 
înainte de data plecării.
Comand. Circ, de M.liție, Hunedoara 

Lt. Major de Miliție 
AUREL PONIVESCU

Recenzie

Comandanți ai opiniei publice
Prezentându-ne activitatea rod

nică și bogată a corespondenților 
de presă, contribuția lor însem
nată la lupta întregului popor 
pentru o viață liberă și fericită, 
broșura aceasta constitue un im
bold pentru massele largi populare 
de a participa la munca de presă 
șj ne oferă învățăminte folositoa
re despre felul cum trebue dusă 
munca unui corespondent de 
presă,

Autorul ne arată că, în urma 
eliberării țării nostre de către 
glorioasa Armată Sovietică și în 
urma marelor reforme structurale, 
a fost descătușată forța creatoare 
a maselor largi ale celor ce mun
cesc și dorința lor de a scrie 
despre tot ce-i Interesează și tot 
ce simt, se manifestă din zi în zi 
mai mult.

Presa burgheză, scrisă de sim- 
briașii capitaliștilor și apărând 
interesele claselor stăpânitoare, nu 
putea avea corespondenți de pre
să recrutați din rândurile oame
nilor muncii dela orașe și sate.

In U.R.S.S. însă și în țările cu 
democrație populară, ziarul este, 
după cum arată Lenin, un pro
pagandist, agitator și organizator 
colectiv al maselor.

Presa apără interesele eelor ce 
muncesc și e pusă în slujba ridi
cării nivelului lor cultural și po
litic. In aceste țări, corespondenții

Din munca corespondenților noștri
Desvoltarea necunoscută ce a 

luat-o industria siderurgică din 
Hunedoara, impunea accelerarea 
ridicării de noi cadre calificate, 
ridicarea nivelului politic și cultu
ral al masselor de muncitori, 
pentru ca prin acestea să se 
asigure îndeplinirea cu succes a 
Planurilor de Stat anuale, și apoi 
a Planului de perspectivă.

Inspirându-se din mărețele învă
țături leninist-staliniste și având 
exemplul calea luminoasă a pre
sei sovietice, Organizația de Par
tid din Hunedoara, a inițiat cre- 
erea unui organ local și astfel în 
ziua de 29 Iunie 1949, a apărut 
primul număr al organului Comi
tetului Județan P. M. R. și al 
Comitetului Sindical C. S. H., 
„Uzina Noastră".

Cu toate greutățile întâmpinate 
ca: lipsa de cadre specializate, 
lipsa de experiență organizatorică, 
etc. Comitetul de redactare al 
gazetei, a pornit munca plin de 
elan-

Având la dispoziție un bogat 
material din experiența presei 
sovietice, greutățile au început cu 
încetul să fie înlăturate, gazeta 
ajungând în ultimul timp la o 
formă destul de bună și la un 
conținut prin care își îndeplinește 
sarcinile pentru care a fost 
creat.

Rolul de organizator, agitator 
și mobilizator al masselor, gazeta 
și-l îndeplinește cu succes.

Antrenarea a cât mai multor 
muncitori în munca de ziaristică a 
făcut ca gazeta noastră să de
vină o gazetă a massei munci
toare și nu cum a fost la început, 
organul Comitetului redacțional.

Astăzi numărul corespondenți
lor gazetei Uzina noastră este de 
peste 120 și din zi in zi crește.

Corespondenți ca turnătorul 
Brebeanu Victor, oțelarul Bănică 
Vasile, sudorul Neamțu Aurel 
contribue prin articolele lor la 
îmbunătățirea calității ziarului, 
la lupta lui pentru popularizarea 
inovațiilor și raționalizărilor.

Corespondenți ca lăcătușul Ba- 
boș Adalbert, Lupu Vasile, Ștef 
Matei, ajută gazeta noastră și 
întregului colectiv hunedorean 
la înlăturarea lipsurilot din sec
țiile lor prin critici constructive 
și demascând uneltirile dușma
nului de clasă. 

de presă sunt firele care leagă 
ziarele de masele muncitorești.

Partidul Muncitoresc Român, 
urmând exemplul Uniunii Sovie
tice, a dat o importanță deose
bită creerii unei prese de tip nou 
și strângerii în jurul ei a miilor 
de corespondenți din rândurile 
oamenilor muncii.

Acești corespondenți se preo
cupă de problemele cele mai va
riate. Pe primul plan sunt puse 
problemele construcției socialiste. 
Se popularizează întreprinderile 
unde munca este bine organizată, 
fruntașii in producție, spărgătorii 
de norme și metodele lor de 
muncă. In acelaș timp, sunt 
scoase la iveală lipsurile și se a- 
rată căile pentru , înlăturarea lor. 
Lupta muncitorimii și a țărăni
mii împotriva exploatatorilor, pre
ocupările ostașilor, elevilor și 
studenților sunt probleme de care 
se ocupă corespondenții de presă.

Activitatea corespondețiler de 
presă a luat la noi in țară o 
desvoltarea mare. Numai „Scân
teia" și „Viața Sindicală" au pri
mit în primele trei luni ale anului 
1949: 14.868 de corespondențe
dela 7.596 corespondeți. „Viața 
Sindicală" are 1.000 corespon
denți voluntari permanenți și pri
mește zilnic circa 100 de cores
pondențe.

Editura C. G M.

Din rândurie corespondenților 
conștincioș, redacția și-a format 
cadre cari muncesc cu entuziasm 
pentru atingerea obiectivelor pen
tru care a fost creată gazeta.

Lăcătușul Nicuță Tănase, a 
fost cooptat în Comitetul redacțio
nal, încredințându-i-se resortul de 
„humor și satiră", resort pe care 
îl conduce cu mult succes.

Tovarășul Trifu Gheorghe și 
Pătrău Petre au fost deasemeni 
cooptați în Comitet însă munca 
lor din ultimul timp a lăsat de 
dorit.

Din rândul tehnicienilor și in
ginerilor, s’au ridicat corespon
denți voluntari care colaboreză 
strâns cu conducerea ziarului, 
dând sprijin prin articolele lor 
tuturor muncitorilor Combinatului. 
Astfel de exemple ne oferă tov. 
Ing. Nisipeanu, maestru Râpeanu 
Romolus, Ing. L. Călin, Ing. Za- 
bunov Atanase și alții.

Cu toate eforturile depuse de 
comitetul redacțional și cu spriji
nul celor 120 de corespondenți, 
succesele obținute de ziarul nos
tru sunt departe de a ne mul
țumi.

In munca noastră mai avem 
lipsuri pe care vom.căuta să le în
lăturăm cât mai curând, fiind 
convinși că numai acestea odată 
înlăturate, vor aduce o îmbună
tățire simțitoare a calității gazetei.

In primul rând trebue să lichi
dăm cu sistemul de muncă sectară, 
fiecare responsabil de resort for- 
mându-și colective puternice în 
toate secțiile Combinatului.

Legătura cu organizațiile de 
bază, cu comitetele sindicale din 
secții și cu organizațiile de massă 
trebue întărită, aceasta fiind un 
factor hotărîtor în bunul mers 
al gazetei. i

In acest scop, chemăm pe toți 
muncitorii Combinatului nostru a 
se încadra în cercurile de cores
pondenți ale secțiilor și a deveni 
colaboratorii gazetei noastre, ga
zeta tuturor celor ce muncesc fri 
Combinatul nostru, factor în lup
tă pentru îndeplinirea și pepăși- 
rea sarcinilor ce ne revin în ca
drul Planului de Stat, pentru în
tărirea Patriei noastre, pentru 
pace.

Comitetul de Redacții 
„Uzina Noaatră1' -
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Trăiască presa souietică, presa cea mai iBiwatirâ din lume!
Presa sovietică, arma ascuțită a Partidului 

lui Lenin și Stalin
La 5 Mai, poporul sovietic sărbătorește 

Ziua Presei Bolșevice.
In ziua de 5 Mai 1922 în perioada 

avântului, revoluționar, a apărut primul 
ziar muncitoresc — ziarul „Pravda“ în
temeiat potrivit directivelor lui V. I Lenin 
și din inițiativa lui I. V. Stalin. Ziua apa
riției ziarului „Pravda* a devenit tradițio
nala sărbătoare a presei bolșevice.

Punând temeliile presei bolșevice, Lenin 
și Stalin — marii întemeiatori ai Partidu
lui Comunist (b) — s’au îngrijit să creeze 
o presă care să fie în acelaș timp un 
propagandist, ui agitator și un organiza
tor al masselor, să fie o armă ascuțită și 
puterni.ă a Partidului, un mijloc puternic 
de educare ideologică a poporului, un 
mijlo; de legătură ideologică a și organi
zatorică a Partidului cu massele.

Din primele zile ale existenței sale, presa 
sovietică ’a îndeplinit cu cinste această 
înaltă sarcină.

Datorită neobositei griji a Partidului, 
presa sovietică s'a desvoltat în mod 
gigantic Actualmente, în Uniunea Sovie
tică apar 7.200 de ziare, într’nn tiraj 
zilnic de peste 33 milioane exemplare.

Presa sovietică stă în avanfgarda pre
sei comuniste și a întregei prese progre
siste din lume. Presa din țările de demo
crație populară, în desvoltarea ei impetu
oasă, folosește măreața experiență a 
presei sovietice.

In anii planurilor cincinale staliniste, 
presa sovietică a ajutat în mod activ 
Partidul la realizarea industrializări țării 
și a colectivizării agriculturii.

In anii Marelui Război pentru Apăra'ea 
Patriei, presa a educat pe oamenii sovie
tici în spiritul devotamentului nemărginit 
față de Patrie, a chemat poporul sovietic 
la lupta hotărîtă împotriva dușmanului.

Mari și pline de răspundere sunt sarci
nile care stau în fața presei bolșevice, în 
zilele noastre, când poporul sovie'ic 
luptă pentru îndeplinirea înainte de termen 
a planului cincinal stalinist postbelic

Simțul prețios a ceeace este nou, este 
calitatea cea mai importantă a activiștilor 
presei bolșevice. Cu 30 de ani în urmă, 
în articolul „Marea inițiativă1*, Lenin scria: 
„Noi trebue să studiem cu minuțiozitate 
mlădițele vieții noi, să le acordăm cea 
mai mare atenție, >ă le ajutăm pe toate 
căile să crească . . .“ Prin sprijinul pu
terii de stat „mlădițele comunismului nu 
se vor usca, ci vor crește și se vor 
transforma în comunism desăvârșit*1. (V. 

I. Lenin, Opere, voi. II, partea I-a ed. 
P. M. R., pag. 204 și 210).

Ziarele au menirea să popularizeze pe 
larg planurile de desvoitare a agriculturii 
și a creșterii de vite, să organizeze între
cerile între massele de multe milioane ale 
colhoznicilor, pentru îndeplinirea ru succes 
a acestor planuri, să fie propagandiști ai 
științei agricole înaintate, să lupte pentru 
obținerea de recolte bogate, pentru conso
lidarea continuă a regimului colhoznic.

Datoria de onoare a ziarelor sovietice 
este aceea de a releva în întreaga lor 
măreție toate trăsăturile omului sovietic, 
— constructorul comunismu'ui, om cu o 
morală înaltă, — toate iniția’ivele creatoare 
ale acestuia, cât și bogăția sa spirituală.

Critica este una din armele puternice 
ale presei bolșevice. Este nevoe de o 
astfel de critică care consolidează regimul 
sovietic, ridică nivelul cultural al masselor 
muncitoare, desvoltă spiritul lor de luptă 
și întărește credința lor în victorie, mă
rind forțele lor. Ascuțișul criticii trebue să 
fie îndreptat înspre înlăturarea rămășițelor 
ideologiei burgheze, înspre lupta împotriva 
cosmopolitismului și ploconirii în fața 
străinătății.

Intransigența bolșevică față de orice fel 
de denaturări ideologice, spiritul sovietic 
patriotic, de luptă, — iată cele mai impor
tante calități ale presei sovietice I Presa 
bolșevică este o presă "de tip nou. Prin 
însăși natura ei, presa bolșevică prezintă 
asemenea caracteristici : partinitatea, prin
cipialitatea, adevărul și caracterul ei de 
massă.

Presa bolșevică luptă pentru pacea și 
securitatea popoarelor, în coloanele ei se 
oglindește avântul muncii constructive 
pașnice a poporului sovietic, forța dătă
toare de viață a socialismului

Partidul a crescut și a educat un mare 
detașament do ziariști sovietici care-și 
îndeplinesc munca lor grea, dar de onoare, 
cu un devotament nemărginit și cu o 
mare dragoste. Activiștii presei prețuesc 
înalta încredere a Partidului și sunt un 
oxemplu de partinitate în muncă, ei învață 
din mărețele exemple clasice ale publicisti
cei bolșevice de luptă, pe caro le-au dat 
Lenin și Stalin în operele lor.

Presa bolșevică este la înălțimea sarci
nilor trasate de Guvern și Partid poporu
lui sovietic, care construește cu succes 
comunismul. Presa sovietică este un factor 
puternic în lupta pentru pace, pentru 
zădărnicirea uneltirilor criminale ale ațâță
torilor imperialiști la război.

Făclie a întregului popor, astfel a 
denumit V. I. Lenin primul cotidian 
bolșevic „Pravda**, apărut acum 38 de 
ani în condițiile noului avânt al miș
cării revoluționare din Rusia.

Făclia aprinsă de marii întemeeto i 
și conducători ai Partidului Bolșevic, 
— Lenin și Stalin — a luminat puter
nic calea poporului sovietic în lupta 
pentru instaurarea și consdidarea pri
mului Stat Sovietic din lume, p?ntru 
tansfoi marea socialistă a țării și în 
luptele pentru libertatea și independența 
Uniunii Sovietice în mii Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei. Presa bolșe
vică — făclia ideilor atotbiruitoare ale 
lui Lenin și Stalin, luminează astăzi 
munca constructivă a poporului sovietic, 
lupta lui pentru îndeplinirea planului 
cincinal stalinist postbelic, pentru trium
ful comunismului în Uniunea Sovietică

* * «
In Uniunea Sovietică, pentru prima 

dată, a luat naș'ere o presă într'ade ăr 
liberă, care nu depinde de o mână de 
capitaliști, — o presă care servește în 
întregime interesele poporului. Puterea 
sovietică a naționalizat tipografiile, fa
bricile de hârtie, uzinele care produc 
utilajul tipografic și care aparțineau 
înainte vreme capitaliștilor și le-a trecut 
tn mâinile poporului, smulgând astfel 
din ghiarele burgheziei mijlocul cel mai 
puternic pentru înrobirea ideologică și 
inducerea în eroare a poporului. Pute
rea sovietică a transformat presa într’o 
puternică armă de lămutire a masselor, 
care le-a îndrumat cum să trăiască și 
cum să desvolte economia și cultura 
lor, fără moșieri și capitaliști.

Istoria presei bolșevice face parte 
integrantă din istoiia Partidului Bolșe
vic, din istoria eroicii lupte sub con
ducerea Partidului Bolșevic a oamenilor 
muncit din Uniunea Sovietică pentru 
victoria comunismului.

In anii războiului civil, presa to'șe- 
vică a mobilizat massele largi de oa
meni ai muncii la lupta p ntru respin
gerea intervenției stiăine, pentru sdro- 
birea contrarevoluției interne, pentru 
lichidarea foametei și a desorganizării. 
In perioada construcției pașnice, în anii 
planurilor cincinale staliniste an'ebelice, 
presa sovietică a fost organizato'ul 
întrecerilor socialiste a masselo-, a ri

PRESA SOVIETICĂ, 
presa cea mai democrată din lume

dicat pe muncitori, țărani și i itelec- 
tuali la lupta pentru îndeplinirea sar
cinilor de industrializare a țării și de 
colectivizare a agriculturii, la 'upta pen
tru victoria socialismului în Țara So
vietică.

Presa bolșevică a avut un rol impor
tant în anii Marelui Război pentru Apă
rarea Patriei. Ea a educat poporul so
vietic în spiritul devotamentului nemăr
ginit față de patrie, în spiritul urii ne
împăcate față de dușman, în spiritul 
vitejiei și eroismului pe front șl a mun
cii pline de abnegație pentru victorie 
în spatele frontului.

Actualmente, presa sovietică mobili
zează massele populare la îndeplinirea 
cu succes a planului cincinal stalinist 
postbelic, ajută Partidul Bolșevic și 
Guvernul sovietic la educarea oameni
lor sovietici în spiritul conștiinței co
muniste, al Inflăcăratului patriotism 
sovietic

In Rusia țaristă, toate mijloacele științei 
și culturii, inclusiv presa, se aflau în mâi
nile claselor exploatatoa și serveau inte
resele meschine și venale, ale acestora. 
Țarismul făcea tot ce i sta în putere 
pentru a ține massele populare în beznă 
și ignoranță. Presa era ruptă de popor și 
dușmănoasă acestuia. In Țara Socialismu
lui, cuvântul tipărit a devenit o nevoie 
spirituală a milioanelor și milioanelor de 
oamen1, o forță puternică de educare ideo
logică și de organizare a masselor mun
citoare.

In anul 1913, în rusia țaristă apăreau 
859 de ziare, cu un tiraj zilnic de 
2, 00.000 de exemplare In prezent, în 
Uniunea Sovie'ică arar peste 7.2«.O de 
ziare, cu un tiraj total de 31 milioane 
exemplare. înainte de Marea Revoluție din 
Octombrie, ziarele din Rusia apăreau 
numai în 23 limbi, dintre care 9 în limbi 
străine. Actualmente, în Uniunea SovieVcă 
ziarele apar în 80 de limbi — limbile po
poarelor din U. R. S. S, — dintre care 
20 apar în limbile popoarelor care înainte 
nu aveau alfabet propriu In Țtra Sovie
telor se tipăresc un număr mare de reviste, 
număr care depășește cu mult pe cel 
dinainte de Revoluție. Revistele apar în 
peste 50 da limbi. Numărul de cărți care 
se editează, anual, în U. R. S. S., depă
șește cu peste 6 ori pe acela al cărților 
editate în Rusia țaristă

întreaga activitate a presei sovietice 
este pusă în slujba poporului și patriei,
— pentru aplicarea în viață a celor mai 
nobile idealuri ale omenirii progresiste,
— construirea societății comuniste.

Lupta ei pentru dreptate și servirea 
desinteresată a poporului constitue izvo
rul încrederii nemărginite pe care massele 
largi populare o acordă presei bolșevice

Presa sovietică propagă î i massele po
pulare ideile partidului lui Lenin și Stalin, 
educând pe oamenii muncii în spiritul 
unui înflăcărat patriotism sovietic, desvol- 
tând inȚiativa și activitatea lor creatoare 
în măreața muncă de construire a comu
nismului. Presa sovietică susține șl popu
larizează tot ceeace este nou, înaintat, 
valoros, — tot ceeace se naște din iniția
tiva patriotică a masselor. Presa sovietică 
stimulează inițiativa creatoare, [învață 
massele muncitoare să folosească cu curaj 
arma încercată a criticii și autocriticii 
bolșevice în lupta împotriva a tot ceeace 
este învechit, a tot ceeace este conserva
tor, a tot ceeace este înapoiat și care 
împiedică progresul.

Presa sovietică este purtătoarea de Idei 
a internaționalismului bolșevic, a ideilor 
de libertate și egalitate a tuturor popoa
relor mari și mici. Ea luptă cu hotărîre 
și consecvență pentru pace, împotriva ațâ
țătorilor la un nou război. In această 
luptă, Presa sovietică, oglindește atât inte
resele și voința poporului sovietic, cât și 
interesele și voința întregii omeniri pro
gresiste care dorește o pace trainică, în
delungată și democrată. Presa sovietică 
demască uneltirile reacțiunii internaționale 
și planurile agresive ale imperialiștilor 
anglo-americani, care tind la dominația 
mondială.

In timp ce presa burgheză seamănă 
dușmănie între popoare și duce propa
gandă pentru un nou război, presa sovie
tică, luptă cu forțe crescânde, pentru o 
pace trainică și democrată, pentru liberta
tea și securitatea popoare'or, demascând 
iară cruțare planurile ațâțătorilor la un 
război.

Presa sovietică es*e un mijloc puternic 
pentru educare a conștiinței comuniste a 
oamenilor sovietici, și este un îndrumător 
în lupta poporului sovietic pentru obține
rea de noi succese în construirea comu
nismului

In lumea contemporană există două 

feluri de prese. Deosebirea dintre ele 
constă in atitudinea lor față de proble
ma păcii și a războiului. Presa care 
Întreține isteria răsboiulul este o presă 
anti-populară, in solda unul grup de 
Imperial ști care ațâță ia un nou răs- 
bolu pentru a-și spori profiturile pe 
spinarea popoarelor înrobite. Această 
presă a Imperialiștilor țipă necontenit 
despre necesitatea politicii „răsboiulul 
rece* împotriva URSS șl a firilor de 
democrație populară. Ei cere să se 
mărească șl mal mult bugetele militare, 
să se construiască noi baze militare șl 
să se continue p lltica de șantaj împo
triva (ăi llor iubitoare de pace din la
gărul democratic.

Cealaltă presă este presa poporului, 
care luptă împotriva ațâțătorilor la răs- 
boi, pentru pace, pentru prietenia și 
solidaritatea popoarelor, pentru inde
pendentă ș| libertate. In avantgarda 
acestei prese se află presa poporului 
sovietic. Presa sovietică îndeamnă pe 
cititori să cugete cu pătrundere, luptă 
să trezească In acest cititor idealuri 
înălțătoare, inițiative lndrăsnețe, sădește 
credința in victoria comunismului, um
ple de bucurie Inima milioanelor de 
oameni al muncii din toate țările lumii, 
Informându-i In mod just cu privire la 
mărețele transformări săvârșite In Țara 
Socialismului. Această presă care ex
primă voința muncitorilor și țăranilor, 
a devenit o luptătoare botărttă pentru 
pace, chiar din primele zile ale puterii 
sovietice.

Ziarul „Pravda*, organul Comitetului 
Central al Partidului Comunist (b) al 
Uniunii Sovietice, a publicat în numărul 
său din 9 Noembrle 1917 .Decretul

PRESA SOVIETICĂ 
IN LUPTĂ PENTRU PACE

despre pace* scris de V 1. Lenin și 
adoptat în unanimitate de către cel de 
al doilea Congres al Sovietelor Guver
nul sovietic a propus atunci „tuturor 
popoarelor care luptau șl guvernelor 
lor, să înceapă Imediat tratative în ve
derea stabilirii unei păci drepte și de
mocratice1', a unei păci care să nu fie 
un prilej de acaparare a unor teritorii 
străine, de subjugare a altor popoare 
Guvernul sovietic, guveinul muncitori
lor șl țăranilor, a declarat atunci că 
socotește drept cea mai mare crimă 
împotriva umanității continuarea acelui 
răsboi prin care națiunile puternice și 
bogate urmăreau să împartă Intre dân- 
sele popoarele mal slabe.

De atunci au trecut mal mult de 30 
ani șl politica externă a Uniunii Sovie
tice a fost șl rămâne o politică con
stantă pentru pace și prietenie între 
popoare Presa sovietică a lămurit În
totdeauna și continuă să lămurească 
această politică a poporului său care 
a fost formulată în mod genial de ma
rele Stalin: „Politica noastră externă 
este clară Ea este politica de menți
nere a păcii șl de Intensificare a rela
țiilor comerciale cu toate țările. URSS 
nu se gândește să amenințe pe nimeni 
șl — cu atât mai puțin — să atace pe 
cineva Noi suntem pentru pace șl apă
răm cauza păcii, insă noi nu ne temem 

de amenințări șl suntem gat* să răs
pundem prin lovitură la lovitura ațâță
torilor la răsboi".

Propaganda agresivă și ațâțarea la 
rlsbol conBtltue cea mai mare crimă 
(ață de popor. O astfel de propagandă 
nu apare șl nu poate apărea în presa 
acelor țări în care puterea politică și 
bogățiile materiale ale țării se află în 
mâinile poporului — ale muncitorilor și 
țăranilor. De aceea, campania pentru 
pace desfășuiată de presa Uniunii So
vietice exprimă dorința fierbinte nu 
numai a poporului său, ci și a sutelor 
de milioane de oameni simpli din toate 
țările lumii, pe umerii cărora apasă în
treaga greutate a politicii aventuroase 
a imperialiștilor.

Presa sovietică lămurește necontenit 
opinia publică democrată asupra fap
tului că, acum, lagărul păcii șl demo
crației, forțele partizanilor păcii, depă
șesc mai mult ca oricând forțele lagă
rului imperialiștilor, care suferă eșec 
după eșec.

Desigur, însă, că ceea ce ar dăuna 
cel mai mult cauzei păcii, ar fl slibirea 
vigilenței popoarelor față de ațâțătorii 
la răsboi, subaprecierea pericolului unul 
nou răsboi pe care-1 pregătesc febril 
criminalii șl asasinii în frunte cu Impe
rialiștii din Statele Unite. Potentații 
Wall-Street-ulul, care vor să semene 

moartea, cheltuesc zeci de miliarde de 
dolari pentru pregătirea răsboiului. De 
aceea, presa sovietică consideră ca o 
datorie de onoare să demaște planurile 
mlllt re aventuroase ale reacțiunii anglo- 
americane și propigada lor plină de 
ură împotriva umanității; presa sovie
tică nu lasă fără ripostă distrugătoare 
niclunul din discursurile ațâțătorilor la 
un nou răsboi imperialist și ale agen
turilor lor — socialiștii de dreapta șl 
clica fascistă a lui Tito; presa sovie
tică face apel ia popoarele tuturor 
țărilor, cetându-le să se uneas ă pentru 
a zădărnici îndeplinirea planurilor agre
sive ale Imperialiștilor, îndreptate îm
potriva popoarelor democratice, iubi
toare de pace.

Presa sovietică publică un material 
bogat despre lupta înverșunată pentru 
pace a partizanilor păcii din toate ță
rile, face apel la unirea tuturor oame
nilor de bună credință, fără deosebire 
de apartenență politică sau de religie, 
îndemnându-i să opună rezistență ațâ
țătorilor la răsboi — dușmanul cel mal 
aprig al omenirii progresiste. De pildă, 
in ziarul „Pravda" din 13 Aprilie a c, 
s’au publicat II articole și corespon
dențe sub titlul: „Mișcarea luptătorilor 
pentru pace se extinde 1“ Aici putem 
afla că, în numeroase țări se desfășoară 
campania pentru strângerea de aemnă- 

turi la apelul privind Interzicerea arme 

atomice șl declararea drept criminal de 
răsboi a acelui guvern care va folosi, 
cel dintâi, arma atomică. La acest apel 
răspund cu entuziasm oamenii muncii 
de pretutindeni.

Bărbați și femei, muncitori șl țărani, 
funcționari și Intelectuali, oameni de 
diferite profesiuni, aparținând diferitelor 
categorii sociale, oamenii din toate 
țările sporesc rândurile luptătorilor ac
tivi pentru pace El Iși îndreaptă privi
rile către Uniunea Sovietică, cart duce 
o politică de pace, consecventă și fermă, 
care a realizat sub conducerea marelui 
Stalin victorii de o Importanță istorică 
mondială, tn lupta pentru construirea 
comunismului șl care a devenit bastio
nul șl stindardul păcii din lumea în- 
t’eagă. Aceste victorii bucură întreaga 
omenire progresistă și insuf'ețind pe 
adevărațll partizani ai păcii, Indemnân- 
du-1 la noi victorii In lupta lor pentru 
pace și libertate.

Oricât s’ar stil presa criminalilor Im
perialiști să treacă sub tăcere șl să 
ascundă popoarelor apelul cu privire la 
Interzicerea bombei atomice al Comite
tului Permanent al Congresului Mon
dial al Partizanilor Păcii, acest apel a 
devenit cunoscut popoarelor din toate 
țările. Teroarea fascistă din Statele 
Unite și din alte țări capitaliste nu va 
putea zădărnici mișcarea partizanilor 
păcii: ea devine general* Mișcarea 
partlzsnilor păcii — ale cărei succese 
se oglindesc întocmai in presa savie- 
tică — conslltue un avertisment ame
nințător dat ațâțătorilor la răsboi. Po
poarele lumii vor zădărnici planurile 
agresorilor anglo-amerlsani.

(Agerprss)
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In lupta pentru Plan, în lupta pentru pace

MUNCITORII COMBINATULUI NOSTRU
au îndeplinit planul lunii Aprilie în toate sectoarele de muncă

(Urmare din pag. 1) 

tători dârji pentru întărirea Patriei, 
pentru pace.

In fruntea întrecerilor pe secție 
se află echipa prim-topitorului 
Marișca Partenie cu o depășire a 
normei de 19,17%, urmată de 
echipa lui Olah Ștefan cu 15,30 
la sută și a lui Stanciu Aurel cu 
13,45 la sută peste program.

Eforturi s’au depus și la cup
torul Nr. 1, unde s’a produs cu 
4,79 la sută mai mult oțel. Echipa 
lui Forțu Petru a dat cu 8,14 la 
sută mai mult oțel, urmată de 
echipele conduse de Brașai D'o- 
nisie cu 4,20 la sută și a lui llea 
Ioan cu 2,02 la sută peste normă.

Secția lamfnoerE țl-a îndeplinit 
planul pa luna Aprilie

Angajamentul pe care secția 
Laminoare și l-a luat pentru a 
îndeplini planul pe luna Aprilie, 
a fost tradus în fapt.

Planul a fost depășit cu 0,10 
la sută.

Laminatorii au putut să dea 
aceste rezultate numai îngrijind 
instalațiile și intensificând efortu
rile în întreceri.

Cu ZZ,Z9% mal mult otel special 
peste program

Dela începutul anului, la cup
torul electric de 5 tone se depă
șește norma încontinuu.

Metoda de organizare a muncii, 
lichidarea lipsurilor nemotivate și 
îngrijirea instalației au făcut ca 
și în luna Aprilie să se depă
șească norma cu 22,29°/»•

Ca întotdeauna, echipa condusă 
de Walo Viliam se află în fruntea 
întrecerilor. In luna Aprilie cu 
toate că cuptorul a fost în repa
rație câteva zile, echipa sa a reu
șit totuși să dea cu 38,45 la sută 
mai mult oțel special. La fel și 
echipele conduse de Popa Ale
xandru și Băda Gheorghe au de
pășit sarcinile ce le-au revenit, 
respectiv cu 18,16% și 11,34%.

Echipa do tineret o Iul Corb Ioan 
dilo T. do fontii fruntașe po serții

Hotărlți să contribue prin rea
lizările lor la îndeplinirea și de
pășirea planului pe secție, turnă
torii obțin succese din ce în ce 
mai mari.

Pentru întărirea Patriei, pentru 
pace! a fost lozinca cu care a 
pornit la muncă echipa de tineri 
turnători condusă de Corb Ioan.

Această echipă, organizându-și 
mai bine munca, a reușit ca pe 
luna Aprilie să se claseze fruntașe 
pe secție, depășind norma la for
marea pieselor cu 160 la sută. 
Frumosul exemplu pe care l-a dat 
echipa de tineret a fost urmat și 
de echipele conduse de Kirschner 
Carol care a depășit norma cu 
157% și a lui Piesz Francisc,

Spitalul nostru a câștigat Întrecerea cu cel din Hațeg
In cursul lunii Aprilie, munca 

personalului Spitalului „Ana Pau- 
ker" depe lângă Combinatul nos
tru s’a îmbunătățit simțitor.

Avântul întrecerii socialiste, cu
prinzând pa toți muncitorii sani
tari ai Spitalului, a făcut ca mun
ca lor să dea rezultate din cele 
mai frumoase.

In ziua de 29 Aprilie, comisia 
de întreceri, deplasata ia Hațeg 
și Hunedoara, (unde a analizat 
rezultatele întrecerii | socialiste 
între Spitalul de Stat Hațeg și 
Spitalul „Ana Pauker“,

In urma analizii muncii, având 
în vedere punctele cu care s’a 
pornit întrecerea, s’a constatat că 
personalul ambelor spitale a 
avut mult de câștigat, realizările 
lor fiind mult superioare față de 
cele din trecut. 

care a dat cu 156®/0 mai multe 
piese turnate pentru întărirea Pa
triei, pentru pace.

Turnătoria de ofel a dat cu Z8,G3% 
mai multe piese turnate

Pentruca secțiile principale din 
Combinatul nostru să nu ducă 
lipsa de piese necesare instala
țiilor, muncitorii secției Turnătoria 
de oțel și-au intensificat eforturile 
depășind programul lunii Aprilie 
cu 28,63 la sută.

Prin intensificarea întrecerii so
cialiste și prin folosirea de noi 
metode pentru înlăturarea timpilor 
morți, echipele de turnători con
duse de Kiss Ștefan, Nav atil 
Emil și Brebeanu Victor și-au de
pășit normele cu peste 100*/».

Astfel Kiss Ștefan la formarea 
pieselor a dat cu 135% mai multe 
piese turnate, Navratil Emil cu 
130% și echipa de tineret con
dusă de Brebeanu Victor cu 107 
la sută.
Fabrica de oxigen a dat cu Z1,ZO% 

mal mult prste program
Cele trei schimburi ale Fabricii 

de oxigen au desfășurat cu deo
sebit avânt întrecerea socialistă 
pe luna Aprilie pentru a da cât 
mai mult oxigen necesar secțiilor 
productive din Combinatul nostru.

Schimbul lui Herban Vasile se 
află în frunte, depășind programul 
schimbului său cu 21,68 la sută, 
urmat de schimbul lui Blaga Ioan 
cu 21,08 la sută și a Iui Man 
Mihai cu 20,90 la sută depășiri 
de normă.

Prin aceasta ei au contribuit la 
îndeplinirea Planului la secțiile cu 
foc continuu și și au înoit anga
jamentul de a fi cât mai activi în 
lupta pentru pace.

Forjorii sprijină din plin noile con
strucții din uzina noastră

Simțindu-se nevoia de anumite 
piese forjate la secțiile productive, 
muncitorii secției Forje au dat un 
sprijin efectiv pentru îndeplinirea 
și depășirea programelor la Oțe- 
lărie și Furnal.

Eforturile lor au dus la depă
șirea planului secției cu 30,80%,

Lucrând la bare pentru oalele 
dela Oțelăria Siemens Martin și 
la forjarea răngilor pentru furnale, 
echipa lui Munteanu Mihai a dat 
peste normă cu 121 la sută mai 
multe piese.

Repartizându-i se comanda pen
tru a forja piese necesare cupto
rului cu propulsie și macaralei 
consolă dela secția Laminoare, 
Isac Iuliu și cu echipa lui, prin 
eforturile de zi cu zi a putut să 
realizeze 110% peste normă.

Echipa de forjeri condusă de 
Heinrich Rudolf nu s’a lăsat mai 
prejos și a reușit ca la comenzile 
pentru buloane și lopeți necesare 
Minelor de Fier Teliuc să depă
șească norma cu 72%.

Spitalul „Ana Pauker" s’a cla
sat primul, evidețiindu-se în spe
cial prin îndeplinirea condițiunilor 
de ordin medical ca: Precizarea 
diagnosticului, complectarea foilor 
de observație, etc., iar la condi- 
țiuni de ordin administrativ prin 
poavazarea excepțională în cinstea 
zilei de 1 Mai și prin amenajarea 
grădinii de zarzavat și a parcului, 
executată, prin muncă voluntară 
a întregului personal.

In cadrul întrecerilor socialiste 
s’au evidențiat sora Oatu Didina 
care s’a considerat mobilizată și a 
depus o muncă plină de abnega
ție în îngrijirea bolnavilor și Klein 
Katte care a răspuns la toate 
chemările conducerii Spitalului 
depunând o muncă foarte con
știincioasă. gChftnborn Francisc 

coresp.

ULTIMELE ȘTIRI
La I Mai, oamenii muncii din întreaga lume 
și-au manifeștat puternic hotărîrea de a lupta pentru pace și socialism

In R. P. Bulgaria
SOFIA 3 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Orașele și satele din R. P. Bul

garia au avut de 1 Mai un aspect 
festiv. Străzile orașului Sofia, 
împodobite cu steaguri și lozinci, 
erau cu mult înainte de manifes
tație pline de oameni voioși, 
îmbrăcați în haine de sărbătoare. 
Orașul răsună de muzică și cân
tece. La orele 8,30 dimineața, pe 
tribuna mausoleului lui Gheorghi 
Dimitrov s’aU urcat președintele 
Consiliului de miniștri și secreta
rul C. C. al Partidului Comunist 
Bulgar,JVâlco Cervencov, membrii 
Biroului Politic al C. C. al Parti
dului Comunist Bulgar, membrii 
Consiliului de miniștri, membrii 
corpului diplomatic și ai misiuni
lor militare străine, generali ai 
armatei bulgare, oameni de știință, 
reprezentanți ai culturii și artelor 
și fruntași în producție.

După parada unităților militare 
din garnizoana Sofia, Piața 9 
Septembrie s’a umplut de demon
strați, al căror număr a trecut de 
250.000.

Demonstrațiile din celelalte 
orașe și sate din R. P. Bulgaria 
s’au desfășurat în aceeași atmos
feră de bucurie și însuflețire.

La Tirana
TIRANA 3 (Agerpres). — TASS 

transmite *
Peste 70 000 de oameni ai 

muncii din capitala R- P. Albania 
au participat la manifestația de 1 
Mal. La tribuna din Piața Skan- 
derbeg se aflau președintele Con
siliului de miniștrii și secretar 
general al C C. al Partidului Muncii 
din R. P. Albania, Enver Hodja, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare, Omer Nișani, vicepreșe
dinții Consiliului de miniștrii Tuk 
lakova și Mehmed Șehu; membrii 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii, membrii 
guvernului și alte personalității

Deasemenl au fost de față mem
brii corpului diplomatic, delegația 
sindicală sovietică și delegațiile 
țărilor de democrație populară.

înainte de începerea manifesta
ției, a avut loc un meeting în cadrul 
căruia a luat cuvântul Gogo Ruși, 
membru în Biroulț Politic al C. C. 
al Partidului Muncii și președinte 
al Prezidiului Consiliului General 
al Sindicatelor unite din R. P. 
Albania.
Demonstrația dela 
Paris a durat peste 

5 ore
PARIS A (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 1 Mai s’a desfășurat la 

Paris o mare demonstrație care a 
durat peste cinci ore.

La demonstrație au luat parte 
44 organizații democratice, cuprin
zând massele largi ale populației 
muncitoare

In fruntea coloanei au defilat 
cu steaguri roșii conducătorii Con
federației Generale a muncii din 
Franța.

Miile de parizieni care formau 
un zid compact de-a-lungul între
gului parcurs al manifestației, 
dela piața Națiunii până la piața 
Bastiliei au întâmpinat pe Joliot- 
Curie cu strigătele „Trăiască pa
cea!", Trăiască Joliot-Curie!'.

Au defilat apoi, salutați pretu
tindeni prin aclamații și apleuze, 
membrii Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez, în 
frunte cu Maurice Thorez, Jacques 
Duclos, Marcel Cachin, Jeannette 
Vermeersch, Waldek-Rochet, Lau- 
rent Casanova și alții.

In piața Bastiliei a fost amena
jată o tribună, unde au luat loc 

conducătorii Partidului Comunist 
și ai altor organizații democratice. 
Defilând în fața tribunei, demon
stranții înmânau celor din tribună 
textele Apelului sesiunii dela 
Stoclcholm.

Uniunea tinerelor fete din 
Franța a defilat cu o pancartă pe 
care eraau scrise cuvintele:
„Țara Danîellel Casanova nu 
va lupta niciodată Im potriva 
Țării Zoîel Cosmodfmîaneka 
la!“. Reprezentanții Uniunii ti
neretului republican din Franța 
au defilat prin fața tribunei scan
dând : J0L1OTC URIE LA 
POSTUL S^U, BIDAULT LA 
NEW YORK!".

Pe pancartele purtate de tine
ret era scris: „Sânge’e Francez 
nu se vinde pe dolari, domnule 
Truman!“.

La Roma
Roma 3 (Agerpres) — 

Tass transmite:
La meetingul organizat 

la Roma cu prilejul zilei 
de 1 Mal, au participat 
peste 80.000 de oameni 
care au umplut până la 
refuz P’azza Del Popolo, 
aleele , arcului vecin și 
străzile înconjurătoare. Di 
Vittorio, pieședintele Fe
derației Sindicale Mondia-

Grandioase manifestații pentru pace 
și independență ale oamenilor muncii 

din țările coloniale și dependente
500 OOO de manifes- 

tanți la Bombay
BOMBAY 3 (Agerpres). — 

TASS ttansmite:
La Bombay, Delhi, Madras, 

Canpur și în multe alte orașe din 
India au avut loc mari meetinguri 
de 1 Mai la care au participat 
numeroși cetățeni. Autoritățile in
diene au interzis" pretutindeni or
ganizarea de manifestații, iar la 
Calcuta au fost interzise chiar și 
meetingurile și întrunirile. La Bom
bay peste 500 000 oameni ai 
muncii au luat parte la meetingu
rile care au avut îoc în cartierele 
muncitorești ale orașului. Meetin
gurile s’au desfășurat sub lozin
cile : „Pentru pace trainică, pentru 
libertate, pentru democrație popu
lară". „Pentru independența na
țională a Indiei!", „Jos ațâțătorii 
la un nou război anglo-americani 
și complicii lor Indienii".

„Treiască Uniunea Sovietică, 
bastionul păcii și libertății!“.

„Trăiască marele Stalin, orga
nizatorul și călăuzitorul luptei 
pentru pece în întreaga lume!".

Perticipanții la meetinguri au 
cerut ridicarea interzicerii Parti
dului Comunist și a altor organi
zații progresiste.

Mare manifestație la Stockholm de 
solidarizare cu Joliot-Curie

STOCKHOLM 3 (Agerpres) — 
TASS transmite:

La 1 Mai a avut loc la Stock- 
holm în fața clădirii ambasadei 
franceze o manifestație la care 
au participat mii de oameni 
în semn de protest împotriva 
persecutării de către guver
nul francez a savantului progresist 
Joliot-Curie. Demonstranții purtau 

le șl secretarul general al 
Confederației Generale a 
Muncii din Italia, luând 
cuvântul, a îndemnat clasa 
muncitoare, pe toți oame
nii muncii și întreg popo
rul italian să lupte cu o 
energie și mai mare pen
tru pace și împotriva 
amenințării unui nou răz
boi pregătit de imperia
liștii americani și de 
lacheii lor din alte țări.
600.000 de manifes- 

tanți la Tokio
TOKIO 3 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Cu prilejul zilei de 1 Mai a 

avut loc la Tokio un mare mee- 
tingfși o mare demonstrațiefla care 
au luat parte 600.000 persoane. 
Au participat sindicatele și nume
roase organizații democratice. 
Meetingul s’a desfășurat sub lo
zincile apărării păcii, libertății și 
independentei și împotriva pregă
tirilor de război și a transformării 
Japoniei într’o bază militară ame
ricană.

Ovații entuziaste au salutat 
apariția lui Nosaka, secretatul 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Japonez, care a îndem
nat poporul Japonez să lupte 
pentru pace și pentru independența 
țării.

Poliția a ucis 16 ma
nifesta n ți la lohanne- 

sburg
IOHANNESBURG 3 (Agerpres). 

— TELEPRESS transmite:
Poliția din Uniunea Sud-Africa- 

na a deschis focul împotriva parti- 
cipanților la manifestația de 1 
Mai care a avut loc la Alexandra 
în apropiere de Johannesburg. Au 
fost ucise aprox'mativ 16 persoa
ne, alte două persoane]’au murit 
în urma rănilor primite, iar 30 au 
fost grav rănite. Mai multe alte 
persoane au fost rănite in orașul 
Bennoni.

Atacuri sângeroase ale poliției 
s’au produs și in alte centre din 
Transvaal.

La Johannesburg peste 100.000 
persoane au trecut peste amenin
țările patronilor și au întrerupt 
lucrul în fabrici și întreprinderi. 
Având în frunte pe comuniști și 
purtând steaguri roșii, o mare 
mulțime a defilat pe străzile ora
șelor Johannesburg, Capetowm și 
alte centre importante.

lozincile: „Trăiască președintele 
Comitetului Permanent al Con
gresului Mondial al Partizanilor 
Păcii, Joliot Curie!“, „Cerem ca 
perscutarea lui Joliot-Curie de 
către guverancez să înceteze 1“

Poliția suedeză a încercat să 
împrăștie pe demonstranți ares
tând numeroși dintre ei.
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