
Să intensificăm întrecerea socialistă 
în cinstea Congresului Comitetelor 

de luptă pentru pace

Știrile ce sosesc în permanență 
din secțiile Combinatului nostru 
anunțând noi și noi realizări, de
pășiri de norme și raționalizări, 
dovedesc dragostea cu care mun
citorii și tehnicienii noștri întâm
pină Congresul Comitetelor de 
luptă pentru pace din Republica 
Populară Română.

întrecerea socialistă se intensi
fică tot mai mult, luptându-se cu 
hotărîre pentru a se da Patriei 
noastre tot mai multă fontă, mai 
mult oțel, mai multe laminate și 
piese turnate de calitate bună.

Congresul Comitetelor de luptă 
pentru pace este un prilej minu
nat pentru arătarea voinței noas
tre dârze de a impune pacea 
acelora care vor să arunce în 
flăcările unui nou război întreaga 
omenire. Succesele obținute de 
zecile de echipe de mineri, fur- 
naliști, oțelari, laminatori, turnă
tori și altele, de brigăzile de ca
litate, economii, gospodărire, etc. 
au scos în relief nenumărați frun
tași în producție, adevărați luptă
tori activi pentru apărarea păcii. 
Brigada de pregătire dela „Furna
lul Păcii“, încarcă zilnic peste 
28-30 ghifte în furnal, dând astfel 
o producție tot mai mare. — La 
Minele Ghelar, echipa minerului 
Lup Ioachim, — președintele Co 
mitetului de luptă pentru pace din 
Ghelar — dela „Abatajul Păcii*' 
dă zilnic între 60—80% mai mult 
minereu de bună calitate peste 
programul prevăzut.

La Oțelăria Siemens Martin 
„Cuptorul Tineretului** dă oțel tot 
mai mult și mai bun, în frunte 
fiind echipa condusă de prim-to- 
pitorul Stanciu Aurel. Cuprinși de 
acelaș avânt patriotic, echipele de 
oțelari dela Cuptorul de 5 tone 
obțin depășiri din cele mai fru
moase, echipa lui Lupescu Teo
dor dând azi ultimele tone de oțel 
în contul lunii Ianuarie 1951, iar 
celelalte echipe ultimele tone în 
contul lunii Decembrie a. c.

Fiecare muncitor dornic de 
pace, de o viață mai fericită luptă 
pentru aceasta în mod practic, 
dovedind în câmpul muncii prin 
fapte.

Nenumărați fruntași ca Simeria 
Gheorghe, Dănică Ioan, Topor 
Petru și alții luând cuvântul la 
diferitele meetinguri au arătat vo
ința lor fermă de a produce tot 
mai mult că „fiecare tonă de oțel, 
laminate și piese turnate în plus 
este o contribuție la apărarea păcii, 
o cărămidă la construirea socia
lismului și o puternică lovitură 
dată acelora care vor să se îmbo
gățească din flăcările unui nou răz
boi mondial". Fiecare muncitor și 
tehnician de bună credință își 
întărește azi semnătura depusă 
pe Apelul dela Stockholm cu noi 
și mărețe realizări în producție.

Congresul Comitetelor de luptă 
pentru pace din Republica Popu 
Iară Română va face să răsune 
puternic glasul poporului nostru 
care își manifestă voința sa dârză 
de a impune pacea provocatorilor 
la un nou război, imperialiștii 
americani și englezi, slugile lor 
social democrate de dreapta și 
agentura fascistă a lui Tito-Ran- 
covici dela Belgrad. Imperialiștii, 
în frunte cu cei din Statele Unite, 
urmează drumul pe care mergeau 
fasciștii germani, și soarta lor 
va fi tot aceeași ca a hitleriștilor. 
Puternicul front al partizanilor 
păcii crește tot mereu; ura po
poarelor față de provocatorii la 
război devine tot mai mare.

In furia lor turbată, în neputința 
lor față de voință dârză a popoa
relor dornice de pace și libertate, 
imperialiștii americani și merce
narii lor recurg la cele mai mâr
șave crime. Barbarele bombarda
mente din Coreea, asasinarea lui 
Julien Lahaut, președintele Parti

dului Comunist Belgian, teroarea 
împotriva fruntașilor clasei mun
citoare din Belgia, Franța, etc. 
dovedesc teama bandiților, dove
desc slăb'rea din ce în ce mai 
mult a lagărului imperialist.

Bandiții de peste Ocean 'și agen
turile lor europene lansează ca
lomnii mincinoase împotriva Uniu
nii Sovietice și a statelor de 
democrație populară cu scopul de 
a le știrbi prestigiul. Popoarele 
lumii însă nu mai pot fi induse 
în eroare; ele văd în Uniunea 
Sovietică reazimul sigur al păcii, 
chezășia independenței și securi
tății lor. Bandiții imperialiști s'au 
demascat prin acțiunile lor mâr
șave ca monștri ai omenirii. 
Agresiunea din Coreea a impe
rialiștilor americani, procesele ce 
au avut loc în Cehoslovacia, Bul
garia, Ungaria, România, Albania, 
etc. în care au fost implicați im
perialiștii americani și englezi, îm
preună cu agentura lor titoistă 
au arătat lumii întregi scopurile 
de agresiune și politica ipocrită 
a acestora.

In condițiunile ascuțirii luptei 
de clasă pe tărâm internațional 
va avea loc Congresul Comitete
lor de luptă pentru pace din Re
publica Populară Română. Tocmai 
de aceea aceasta are o importanță 
deosebită. Congresul Comitetelor 
de luptă pentru pace este întâm
pinat cu bucurie de toți cei ce 
muncesc din țara noastră. Mii și 
zeci de mii de oameni ai muncii 
își iau angajamente.

La întreprinderea 12 de Con
strucții din inițiativa Comitetului 
de luptă pentru pace întreg co
lectivul de muncitori și tehniceni 
s’a angajat să dea salarul lor pe 
o zi pentru mărirea Fondului Mon
dial al Pății. Deasemeni minerii, 
furnaliștii și oțelarii s’au angajat 
de a întâmpina Congresul cu noi 
depășiri in producție.

Comitetele de luptă pentru pace 
din secții au sarcina de a lămuri 
în permanență masele populare, 
arătându-le pe acei ce vor un nou 
război cu scopul de a se îmbogăți.

Organizația de Partid și Sindi
catul, împreună cu Direcțiunea 
Combinatului sunt chemate să 
sprijine eforturile muncitorilor pen
tru ca Congresul Comitetelor de 
luptă pentru pace să fie întâm
pinat cu cinste.

Este necesar a se Jua măsuri 
pentru îmbunătățirea aprovizio
nării cu fier vechi a cuptoarelor 
Siemens Martin, de a se lua mă
suri pentru aplicarea unui control 
sistematic din partea tehnicenilor 
furnaliști în privința sortării ma
terialului pe terenul de sus și 
respectarea rețetei de încărcarea 
furnalelor.

Comitetul Sindical este chemat 
să sprijine îndeaproape munca 
brigăzilor dela Furnale, Oțelării, 
Laminoare și Construcții Metalice, 
pentru ca acestea să-și poată des
fășura activitatea în cele mai bune 
condițiuni. Comisia de inovații de 
pe lângă Muncă și Salarii să stu
dieze de urgență inovațiile și ra
ționalizările aduse de muncitorii 
noștri pentruca acestea — puse 
cât mai repede în aplicare pe o 
scară tot mai largă — să con- 
tribue la ridicarea productivității 
muncii noastre.

Să întâmpinăm Congresul Co
mitetelor de luptă pentru pace, 
sub semnul intensificării întrecerii 
socialiste, dându-i un nou și pu
ternic avânt. Să luptăm cu dâr
zenie pentru a produce tot mai 
mult și de bună calitate, astfel să 
dovedim că suntem luptători activi 
în marele și invicibilul front al 
păcii condus de Uniunea Sjvie- 
tică, în frunte cu tovarășul Stalin.
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Telegrama tovarășului Stalin 
cu prilejul celei de a șasea aniversări a 

eliberării României
Președintelui Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Române 
D-lui Petru Groza

BUCUREȘTI

In numele guvernului sovietic și al meu pei sonal, 
vă rog, d-le președinte, să primiți, împreună cu gu
vernul Republicii Populare Române, felicitări cu 
prilejul celei de a șasea aniversări a eliberării 
României și prietenești urări de noi succese 
poporului român.

I. STALIN

DECRET
pentru schimbarea numelui orașului Brașov 

in acela de orașul Stalin
Art. unic. — Cu începere dela data publicării pre

zentului Decret, orașul Brașov va purta numele de 
orașul Stalin, în cinstea marelui geniu al omenirii mun
citoare, conducătorul poporului sovietic, eliberatorul și 
prietenul iubit al poporului nostru, losif Vissarionovici 
Stalin

Dat în București, la 22 August 1950.

C I. Parhon
Marin Elorea lonescuMinunata demonstrare a voinței de luptă pentru pace a muncitorimii hunedorene

Prin uriașa manifestație din ziua de 23 August 1950, mun
citorimea hunedoreană și-a exprimat dragostea și recunoștința 
nepieritoare față de marele geniu și conducător al oamenilor muncii 
din lumea întreagă, losif Vissarionovici Stalin, stegarul luptei 
pentru pace.

In zorii minunatei zile de 23 
August, locuitorii orașului nostru 
au fost deșteptați de fanfara 
Combinatului care în fruntea unui 
detașament de U. T. M.-iști a cu- 
treerat străzile intonând marșuri 
muncitorești pline de entuziasm.

La orele opt jumătate, pe stră
zile din preajma Combinatului și 
în curtea acestuia furnicau mii de 
oameni — îmbrăcați în haine de 
sărbătoare și purtând plancarde 
cu lozinci, drapele și caricaturi 
antiimperialiste.

La ora 9,30, uriașa coloană s’a 
pus în mișcare, pornind spre noul 
stadion.

întreg orașul prezenta un aspect 
de sărbătoare, la fiecare casă, 
fluturând drapelele roșii, [tricolore 
și a Partidului Muncitoresc 
Român, și din fiecare fereastră 
privindu-te ochii blânzi ai mare
lui Stalin.

Scandând lozinci, coloanele nes
fârșite au ajuns pe noul stadion 
unde după intonarea Imnului R. 
P. R. și a Uniunii Sovietice, tov. 
Boureanu Ștefan, secretarul ad
junct al Județenei P. M. R. C. S. 
Hundoara a arătat lupta popoare
lor sovietice pentru apărarea păcii 
în lumea întreagă și a scos în 
relief marele sprijin acordat de 
eliberatoarea noastră în drumul 
de construirea socialismului în 
Patria noastră.

La evocarea numelui celui mai 
iubit prieten al poporului nostru 
losif Vissarionovici Stalin, entuzia
smul a cuprins pe cei 12.000 de 
manifestanți, și timp îndelungat 
strigăte de „Stalin — Stalin** au 
cutremurat văzduhul însorit.
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Sâmbătă 26 August 1950

In sunetele „Internaționalei**, 
coloana se îndreaptă spre Piața 
Libertății.

Aici, dela tribuna splendidă, un 
portret uriaș al Tovarășului Sta
lin, privește spre cei ce manifes
tează cu o_hii spre el, eliberato
rul și sprijinitorul poporului nostru.

Parada este deschisă de grupul 
motocicliștilor care poartă pe mo
tocicletă cu ataș un panou repre
zentând „Ziua de 23 August** iar 
pe alte motociclete, drapele roșii 
și tricolore.

Detașamentele de Pioneri în 
frunte cu garda drapelului și trom- 
peții, duc un frumos portret al 
tovarășului Stalin în mijlocul unei 
păduri de drapele roșii și tricolore, 
și portretele secretarilor Comitetului 
Central al P. M. R., încadrate de 
2 drapele roșii și 2 tricolore.

Urmează apoi grupuri de ma
nifestanți purtând tabloul celor 
patru dascăli ai proletariatului, 
Stema URSS-, Biroul Politic al 
P. C. (b.) al URSS., conducătorii 
Partidelor comuniste și muncito
rești frățești, Stema P.M.R , C.G.M. 
A.R L.U.S.

Cu lozinci antiimperialiste trece 
coloana oțelarilor având în față 
portretul tovarășului Stalin înca
drat de drapele roșii.

Furnaliștii în frunte cu Secreta
riatul P. M. R. manifestează plini 
de entuziasm scandând lozinci 
contra ațâțătorilor la un nou răz
boi.

Șt astfel coloanele se scurg 
unele după altele: laminatorii, cei 
din Construcții Metalice, Turnă-

(ContlnuBr* jn pas.
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întrecerea socialistă 
continuă cu avânt în 
întâmpinarea Congre
sului Comitetelor de 

luptă pentru pace

întrecerea socialistă dec linșată 
în întâmpinarea zilei de 23 August 
și a Congresului Comitetelor de 
luptă pentru pace din R. P. R. 
continuă cu avânt.

In toate sectoarele de muncă 
se obțin noi succese în realizarea 
programelor de producție.

* * *
La Minele Ghelar echipele de 

mineri luptă pentru a da tot mai 
mult minereu de bună calitate 
Patriei noastre.

Echipa condusă de Lup Ioachim 
dela „Abatajul Păcii“ în ziua de 
24 August a dat cu 81% mai mult 
minereu peste plan, realizând un 
randament de peste 5 tone minereu 
pe om și schimb. Echipa condusă 
de Alic losif (Bălom) a dat și el 
cu 75% mai mult minereu peste 
plan. * * *

La Oțelăria Siemens Martin 
oțelarii continuă să dea oțel de 
bună calitate peste plan. In ziua 
de 24 August echipa lui Vlaicu 
petru dela cuptorul Nr. 4 a dat 
cu 17,21% mai mult oțel, îmbu
nătățind și gradul de utilizare al 
cuptorului, dând cu 16,14% mai 
mult oțel pe oră și metru pătrat 
de vatră.

Deasemeni echipa tânărului 
Stanciu Aurel dela „Cuptorul Ti
neretului** a dat cu 10,95% mai 
mult oțel peste program, îmbună
tățind indicele tehnic-economic cu 
10,43 la sută.

In felul acesta înțeleg muncitorii 
Combinatului nostru să întâmpine 
Congresul Comitetelor de luptă 
pentru pace, să lupte pentru întă
rirea Patriei noastre, pentru pace.

Negru Nlcolae 
corespondent

SI apărut

MUNCITORESC. ROMÂN
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V. I. LEXIN Eforturile topitorilor oțelari trebuesc sprijinite de 
întregul colectiv al secțieiOFERE

Volumul 1.
Primul volum cuprinde patru 

lucrări ale lui V. I. Lenin („Noi 
schimbări economice in viața țără
nească", „Cu privire la așa zisa 
problemă a piețelor", „Ce sunt 
prietenii poporului și cum luptă 
ei împotriva social-democrați- 
lor?“, „Conținutul economic al 
narodnicismului și critica lui în 
cartea d-lui Struve"), scrise în 
anii 1893-1894, la începutul acti
vității sale revoluționare, în primii 
ani ai luptei pentru crearea unui 
partid muncitoresc revoluționar in 
Rusia.

In aceste lucrări, îndreptate îm
potriva narodnicilor și împotriva 
„marxiștilor legali", Lenin a făcut 
o analiză marxistă a orânduirii 
social-economice din Rusia dela 
sfârșitul veacului al XlX-lea și a 
formulat un șir de teze programa
tice și de sarcini ale luptei revolu
ționare a proletariatului din Rusia.

In a patra ediție a Operelor lui 
V. I. Lenin se include pentru 
întâia oară referatul „Cu privire

TELEFOANE, TELEFOANE . . .
Deunăzi ceteam într’o broșură din Biblioteca „Știința pentru 

toți" felul cum oamenii din antichitate transmiteau știri la distanță 
prin «telefonul viu*. Pentru aceasta din 100 în 100 de metri se postau 
oameni. Ei strigau pe rând cuvinte izolate care compuneau ordinele 
sau știrile. Apoi africanii au înlocuit vocea omenească — relativ 
slabă — cu o tobă meșteșugită, adoptând un alfabet al tobei. Prin 
aceste semnale convenționale ei transmiteau știri destul de departe.

Aceasta după cum am arătat mai sus se întâmpla în antichitate. 
Știința însă nu a stat pe loc. Astăzi ca mijloace de transmisiune avem 
radio, telegraful cu fir și fără fir, telefonul și altele.

Telefonul care este la îndemâna oricărui, aduce economii con
siderabile de timp și bani.

Intri într’o cabină telefonică și în câteva minute poți vorbi cu 
oricare oraș din țară sau din străinătate. — Iată cum funcționează:
— Hallo ! Grupul Energetic ?
— Da deunde — aici Cuptorul... 
Pui în furcă receptorul
Și aștepți să vină tonul. . . 
Numeri pân’la șase sute, 
Șapte, opt sau chiar o mie, 
Numai poți de bucurie
Și strigi „a ’nceput să vie“.
— Hallo ! Grupul Energetic ?
— Ați greșit, aici Garajul .. . 
Trântești iute receptorul 
Fără să mai scuzi deranjul. .. 
Iar o iei cu număratul,
Unu, doi, trei, patru, cinci ... 
Intrerupi că-ți vine tonul
Și-l formezi pe 35,
— Hallo 1 Grupul Energetic ?
— Nu mă rog, aici mis eu
— Care „eu" ? bă nu ți-e bine ?
— Eu „șitaș“ la O. S, M.-eu . . . 

Aceasta este o mostră de convoi bire sau mai bine zis intenție 
de convorbire telefonică, dar nu din antichitate și nici din evul mediu, 
ci din Combinatul Siderurgic Hunedoara.

Nicuță Tănase

la așa zisa problemă a piețelor". 
Lenin a scris această lucrare în 
toamna anului 1893; manuscrisul 
ei, socotit ca definitiv pierdut, a 
fost găsit abia în 1937 și publicat 
atunci pentru întâia oară.

Lucrarea lui Lenin „Ce sunt 
prietenii poporului" este reprodusă 
în ediția de față a Operelor după 
un nou exemplar din ediția heo- 
tografiată, apărută în 1894, exem
plar primit de Institutul Marx-En- 
gels-Lenin abia în 1936 și de care 
nil s'a ținut seamă la publicarea 
edițiilor anterioare ale Operelor lui 
V. I. Lenin. Pe acest exemplar 
sunt numeroase îndreptări de 
ordin redacțional făcute de Lenin, 
probabil, pe când pregătea o edi
ție a acestei cărți, care urma să 
fie tipărită în străinătate. Toate 
aceste îndreptări au fost introduse 
în ediția de față. Astfel în volu
mul de față se reproduce textul 
exact al lucrării „Ce sunt priete
nii poporului și cum luptă ei îm
potriva social-democraților".

începi să îți pierzi răbdarea 
Ș’ enervat cu fața pală
II formezi pe zero patru 
Și încerci și prin centrală.
— Hallo! Cine e? Centrala? 
Dați-mi grupul Energetic.
— Formați-l pe zero patru.
— Aici e biroul Tehnic . . . 
Mi te apucă tremuratul 
La fel ca. pe ăi din sectă 
Sbieri în telefon, măi frate 
Ca mușcat de o insectă,
— Dați-mi grupul Energetic.
— N’are neică că ți-ar da, 
Dar mai cere ș’ altceva . . . 
Suni și la deranjamente, 
Revenindu-ți iar în fire:
— Dați-mi Grupul Energetic, 
.. . Ai intrat pe alte fire.

îndeplinirea și depășirea anga
jamentelor luate de muncitorii, 
tehnicienii și funcționarii Combi
natului nostru în cinstea zilei de 
23 August a arătat clar voința 
lor de a da Patriei noastre mai 
multă fontă, oțel și laminate de 
bună calitate.

La Secția Oțelăria Siemens Mar
tin, oțelarii și-au organizat munca, 
reușind să depășească planul de 
producție cu 18,15*/0-

In ziua de 23 August, oțelarii 
au purtat cu mândrie graficele și 
panourile ce arătau rezultatele ce 
se pot obține printr’o muncă or
ganizată, printr’o colaborare mai 
strânsă. Radio-ul a anunțat țării 
și lumii întregi, victoria obținută 
de echipa oțelarului Poja Gheor- 
ghe care a dat cu 36,44#/o 
mai mult oțel peste plan.

După sărbătorirea zilei de 23 
August, echipa lui Poja Gheorghe 
s'a prezentat în fața cuptorului, 
hotărită să dea și pe mai departe 
o producție sporită și de califlte 
superioară. Adresându-se echipei 
sale, prim-topitorul Poja Gheor
ghe a spus: — „In fața noastră 
stau sarcini mari, cuptorul nostru 
trebue să dea tot mai mult oțel 
în cinstea Congresului Comitetelor 
de luptă pentru pace, oțel care 
să întărească lagărul păcii, să 
pregătească condițiunile trecerii 
la primul nostru plan cincinal".

Cu această hotărîre echipa lui 
Poja Gheorghe a pornit la muncă.

A început încărcarea cuptorului. 
Temperatura în cuptorul 2 începe

Mai multă atenție din partea conducerii secțiilor pentru 
ridicarea nivelului profesional al elevilor

Dacă facem o analiză de felul 
cum conducătorii secțiilor din 
uzina noastră s’au preocupat de 
problema creșterii nivelului profe- 
șional al tinerilor elevi, constatăm 
o serie de rezultate pozitive și 
altele negative.

Un exemplu pozitiv il prezintă 
conducătorii secțiilor Mecanică și 
Forță, la care s’a văzut o preo
cupare și un viu interes față de 
această problemă, și-au organizat 
munca în așa fel, încât fiecare 
elev poate fi ajutat și controlat 
în munca lui în orice moment. 
Cazurile de abateri a unor elevi, 
atât dela disciplină cât și dela 
norma de conduită a secției res
pective, au fost sezizate Direcției 
Școlii pentruca măsurile de îndrep
tare să fie luate din timp.

La Turnătoria de oțel și Tur
nătoria de fontă, șefii de secții 
și maeștrii și-au dat tot interesul 
pentru un cât mai bun rezultat 

să scadă. Macaraua de șarjare 
face curse nenumărate cu troacele 
de fier vechi, dar încărcătura 
parcă nu sporește. Fierul este 
ușor și în unele troace nu este 
așezat bine, greutatea fierului este 
de 200 kg.; se simte slaba organi
zare a muncii la fierul vechi.

întreaga echipă este cuprinsă 
de nemulțumire și observă lipsa 
de colaborare dela Secția fierului 
vechi, care nu a pregătit un stoc 
de fier de rezervă și care funcțio
nează defectuos. Uneori fierul 
turnat este mai ușor, alfeori este 
mai greu ceeace împiedecă conti
nuitatea unei producții bune. Dacă 
echipele dela fierul vechi ar ames
teca fierul greu cu cel ușor și ar 
pregăti un stoc de rezervă pentru 
o producție de 24 ore atunci 
desigur s'ar putea da oț larilor 
troace încărcate încontinuu cu o 
greutate de 300-350 kg. Aceasta 
lipsă se poate explica prin faptul 
că muncitorii și tehnicienii Secției 
fierului vechi, au ales în ultimul 
timp numai fierul greu, au epui
zat și puținul stoc de rezervă, 
iar acum pun pe oțelari în situa
ția de a pierde ceeace au realizat 
peste plan.

Așa se explică și faptul că în 
noaptea de 23 August cuptoarele 
au stat 5 ore din cauza lipsei de 
fier, pierzându-se în acest timp 
zeci de tone de oțel.

Cu toate aceste greutăți, ech'pa 
lui Poja a luptat pentru a câștiga 
timpul pierdut la încărcare, prin 
reducerea timpului de topire. Dar 

în pregătirea elevilor în domeniul 
profesional.

Nu la toate secțiile însă s’a 
observat acelaș interes față de 
problema ridicării nivelului profe
sional al tinerilor. La secția La
minoare, elevii n’au avut un res
ponsabil care să se preocupe 
îndeaproape de îndrumarea, ajuta
rea și controlul lor, mulțumindu-se 
doar să se facă pontajul din birou 
fără a se cunoaște dacă elevul a 
fost prezent la serviciu sau nu, 
fapt care a făcut ca unii elevi să 
lipseacă zile întregi dela serviciu, 
fără ca secția să știe, iar alții să 
hoinărească toată ziua fără a face 
măcar un lucru cât de mic.

Și asemenea cazuri se prezintă 
și ia alte secții din uzina noastră.

Având in față însă, atât rezul
tatele pozitive a unor secții cât și 
lipsurile altora, va trebui ca res
ponsabilii acestora să facă o coti
tură hotărîtoare în această direcție, 

eforturile echipei sale au rămas 
fără rezultate.

Lipsa fierului vechi a schimbat 
mersul normal al cuptoarelor. In 
cuptorul lui Poja oțelul topit gata 
de elaborat, a stat peste termen 
cu 2,15 ore, iar în ziua de 24 
cu 1,15 ore, ceeace înseamnă o 
calitate inferioară de oțel; însea
mnă distrugerea cuptoarelor. 
Acestea fiindcă gropile programate 
pentru mersul normal al cuptoa
relor s’au aglomerat, neputând 
face față turnărilor dezorganiza'e 
din cauza lipsei de fier vechi.

Macaralele nu mai pot face 
nici ele față, de multe ori ele 
făcând curse fără niciun rost, din 
cauza unei nejuste repartizări pe 
gropi, din lipsa unui plan de lucru 
zilnic.

Astăzi echipa lui Pojâ și cele
lalte echipe din secție care au 
hotărît să continue întrecerea so
cialistă, care luptă pentru elabora
rea șarjelor rapide, așteaptă spri
jinul conducerii secției, așteaptă 
dela conducere să ia măsuri 
pentru înlăturarea deficiențelor 
dela fierul vechi și cere Sindica
tului să mobilizeze toate grupele 
și brigăzile care s’au culcat pe 
laurii victoriei și împreună cu ei 
să se continue întrecerea cu ace- 
iaș dragoste și hotărîre pentru a 
întâmpina cu succese și mai mari 
Congresul Comitetelor de luptă 
pentru pace, pentru a se asigura 
îndeplinirea Planului de Stat.

A. Mitrofan 
corespondent

ținând cont mai ales de faptul 
că începând cu data de 15 Au
gust a. c. vom avea peste 1000 
elevi pentru școlarizare.

Munca va trebui organizată în 
așa fel încât în fiecare secție să 
fie un responsabil cu elevii, care 
să-i ajute zi de zi pentru însuși
rea meseriei.

La fel va trebui înlăturată cu 
desăvârșire vechea mentalitate, că 
elevii de astăzi sunt ucenicii din 
timpul burgheziei și ca atare, 
aceștia pot fi folosiți numai la 
munca pentru transportul materia
lelor și la curățenie.

Ei trebuesc ajutați în perma
nență pentru ca în cursul celor 4 
ani de școală să obțină un nivel 
profesional cât mai ridicat, o pre
gătire superioară celei din timpul 
capitalismului, capabili să aplice 
tehnica nouă, capabili să se con
ducă după norme noi.

Pătrău Petru

AVÂNTUL MIȘCĂRII STAHANOVISTE 
IN U. R. S. S.

Mișcarea stahanovistă constitue 
una din paginile glorioase ale 
construirii socialismului în Uniu
nea Sovietică. Această mișcare a 
sfărâmat vechile concepții despre 
tehnică, despre vechile norme 
tehnice, vechile planuri de pro
ducție, elaborând noi norme teh
nice, noi «planuri de producție, 
ridicând pretutindeni cu mult 
productivitatea și calitatea muncii.

Mișcarea stahanovistă a pornit 
de jos, răspândindu-se cu repe
ziciune în întreaga Uniune Sovie
tică; aceasta a fost posibil dato
rită îmbunătățirii radicale a stării 
materiale a muncitorilor sovietici, 
a faptului că ei nu mai sunt ex
ploatați ; ’deasemenea ea s'a putut 
bucura de un atât de mare suc
ces, datorită noii tehnici avansate 
și a cadrelor de muncitori și 
muncitoare bine pregătite, cu o 
înaltă calificare.

Mecanizarea multilaterală a pro
ducției, ridicarea nivelului cultural 
al muncitorilor și colhoznicilor, ri

d i c a r e a nivelului lor de 
trai — toate acestea au contribuit 
la desvoltare în masă a mișcării 
stahanoviste, iar această mișcare 
a deschis în fața Marii Țări a 
Socialismului calea către deplina 
lichidare a deosebirilor dintre 
munca intelectuală și cea fizică.

Mulți stahanoviști soluționează 
acum cu succes probleme tehno
logice complexe. Zeci de inovatori 
in producție sunt autorii unor 
interesante lucrări despre metodele 
stahanoviste de muncă. Stahano- 
viștii țin deasemenea conferințe 
în fața oamenilor muncii și ai oa
menilor de știință pentru popula
rizarea metodelor lor.

Ei sunt iubiți de masele largi 
populare care îi respectă. Ei și-au 
putut desvolta calitățile lor stră
lucite numai sub orânduirea sovie
tică. Numeroși stahanoviști au fost 
distinși cu premiul „ Stalin “. Prin
tre laureații p’remiului „Stalin", 
alături de cei mai mari oameni 
de știință sunt și muncitori ino

vatori, care au realizat o perfec
ționare radicală a metodelor de 
producție. Astfel, strungarul 
G. Nevjenco, inițiatorul unei me
tode rapide de tăiere a metalelor 
— a îndeplinit până la 15 Octom
brie 1949, 19,3 norme anuale. 
Strungarul S. Batracov a obținut 
deasemenea rezultate strălucite în 
tăierea metalelor, perfecționându-și 
și strungul său cu care a realizat 
926 turații pe minut.

Uriașa mișcare stahanovistă din

Stahanoviștîi sovietici fruntași în lupta pentru pace
Țara Socialismului Victorios, 

Uniunea Sovietică, reprezentând 
pe deplin voința oamenilor muncii 
din întreaga lume, a dus întot
deauna și duce și acum o con
secventă politică de pace. Oamenii 
sovietici se află în avantgarda 
luptătorilor pentru pace. O nouă 
mărturie a acestui fapt, îl consti
tue avântul extraordinar pe care 
l-a luat în U.R.S.S. campania 
pentru strângerea semnăturilor pe 
Apelul dela Stockholm pentru 
interzicerea armei atomice ; până 
acum au fost strânse peste 115 
milioane semnături.

Dar semnarea Apelului dela 
Stockholm nu constitue decât unul 

Uniunea Sovietică a contribuit nu 
numai la construcția socialismu
lui în această țară — prin înfăp
tuirea minunatelor planuri cinci
nale staliniste ; — dar răsturnând 
vechile norme tehnice ca neîndes
tulătoare, mișcarea stahanovistă 
pregătește acum temeinic trecerea 
dela socialism la comunism, fiind 
un factor primordial în măreața 
luptă pentru apărarea păcii, în 
fruntea căreia se află Marea Uni
une Sovietică.

din aspectele luptei nepregetate 
pentru pace a oamenilor muncii 
sovietici. Aceștia sunt conștienți 
de faptul că fiecare tonă de căr
bune, petrol, metal, fiecare unitate 
produsă peste plan, înseamnă o 
nouă lovitură dată ațâțătorilor la 
război, o nouă contribuție la con
tinua sporire a forței Patriei lor 
Socialiste.

Iată dece stahanoviștii, care au 
întotdeauna un rol hotărîtor în 
depășirea planurilor și în progre
sul continuu al industriei socia
liste, sunt fruntași în lupta pentru 
pace. Semnând Apelul, cel mai 
bun oțelor al Uniunii Sovietice, 
Timofei Grebeșcov, dela uzina 

„Secera și Ciocanul" din Moscova, 
și-a luat angajamentul să dea în 
cursul lunii Iulie 150 de tone oțel 
peste plan. Laminatorul Somov, 
laureat al premiului „Stalin", din 
Cuzbas, și-a luat angajamentul să 
lamineze până la sfârșitul anului 
10.000 tone metal peste plan. 
Fierarul Pavlov, dela uzina 
de mașini rutiere din Nicolaev, 
și-a luat angajamentul să îndepli
nească zilnic cel puțin două 
norme. El a reușit însă să înde
plinească zilnic 4-5 norme, depă
șind cu mult angajamentul luat. 
Oamenii muncii din Uniunea So
vietică își îndeplinesc cu cinste 
angajamentele luate.

Un alt aspect al luptei pentru 
pace a stahanoviștilor îl constitue 
organizarea unor luni de schimburi 
stahanoviste pentru apărarea păcii, 
care au dat rezultate foarte bune. 
Astfel dintre uzinele și fabricile 
din orașul Jdanov, douăzeci au 
devenit stahanoviste. Uzina pentru 
ștanțarea metalului prin introdu
cerea sistemului torentului conti
nuu, a sporit producția cu o treime. 
Zeci de întreprinderi au realizat 
indici ridicați în întrecerea pentru 
obținerea de economii complexe.

(Agerpres.)



UZINA NOASTRA 3Minunate succese obținute în cadrul schimbului de onoare
Schimbul de onoare ce a avut loc în ziua de 21 August în întâmpinarea zilei Eliberării Pa

triei noastre de către glorioasa și invincibila Armată Sovietică, a constituit pentru 
muncitorii Combinatului nostru un minunat prilej de a-și dovedi atașamentul lor față de Uniunea 
Sovietică, față de glorioasa sa Armată și de marele conducător de popoare, Tovarășul Stalin.

Prin minunatele realizări obținute în schimbul de onoare, muncitorii noștri și-au dovedit dra 
gostea lor față de Patria noastră și dorința lor de a construi socialismul cu un ceas mai devreme 
în Republica Populară Română.

In ziua de 21 August s’au obținut depășiri de norme ne'unoscute până în prezent în 
Combinatul nostru. •

8,4 tone minereu pe om și schimb

ȘTIRI DIN ȚARA UNDE
SE CONSTRUEȘTE COMUNISMUL

Cuvântul minerilor din Crivoirog

Ech'pa minerului A'ic losif (Bă- 
Ion ) în z’ua schimbului de onoare 
a intrat în mină cu gândul de a 
da cna mai mare producție, care 
să întreacă vârfurile obținute până 
în prezent.

Organ:zându-și bine lucrul, pe

La Furnalul Nr. 3 cea mai mare producție din acest an
Luptând sub lozinca: „nici un 

furnal, nici o echipă sub normă 
în sch:mbul de onoare", munci
torii și tehnicienii furnaliști au 
obținut cea mai mare predu- ție 
din cursul acestui an.

In frunte s’au clasat munci
torii dela Furnalul Nr. 3 care au 
depășit programul de producție 
cu 32 la sută, urmați de cei dela 
Furnalul Nr. I cu o depășire de 
29’/o a programului.

Ech'pa fruntașe este aceea con-

Cu 18 la sută mai
Și oțelarii noștri s’au alăturat 

eforturilor întregului popor, hotărîți 
să întâmpine ziua de 23 August 
cu noi și mărețe succese în 
câmpul muncii.

In schimbul de onoare oțelarii 
au dat cu 18% mai mult oțel de 
bună calitate. In frunte se afla 
echipele care au aplicat cu suc-

Echipa lui Lupescu Teodor a terminat planul anual
Depunând tot efortul p:ntruca 

planul anual să fie îndeplinit până 
la 23 August, echipa lui Lupescu 
Teodor dela Oțelăria Specială a 
reușit ca în ziua de 21 August

Laminatorii au îmbunătățit indicele tehnico-economic cu 8,8 la sută
Utilizând din plin capacitatea 

de producție a instalațiilor, mun
citorii și tehnicienii laminatori au 
reușit să dea cea mai mare pro
ducție din acest an, depășind

In felul acesta muncitorii Com
binatului nostru, mândrii de rea
lizările lor, au întâmpinat cu 
cinste măreața sărbătoare, ziua de 
23 August, zi când Armata So-

SA ASCULTAM SFATUL CELOR CU EXPERIENȚA Șl SA 
LĂSĂM LA O PARTE ÎNGÂMFAREA

Planificarea concediilor de odih
nă a fost făcută și la Turnătoria 
de fontă ca de altfel în toate sec
țiile Combinatului nostru.

Fiecare șef de echipă, maestru 
sau lucrător, pentru a nu împie
deca bunul mers al producției, a 
căutat să-și lase înlocuitor la locul 
său de muncă. Așa a făcut și 
șeful de echipă Herban Petru.

La 1 Iulie a venit și rândul lui 
Herban să plece în concediul de 
odihnă la munte, așa cum îi pre- 
scrisese medicul. întocmai cum pre
vede regulamentul concediilor, el 
lăsă pe Bocșițan Gheorghe, unicul 
său lucrător, în locul său.

L-a lăsat cu programul de lucru 
depășit, cu modele și comenzi 
asigurate.

Bucuros de atâta dragoste de 
muncă din partea lucrătorului, 
Herban și-a luat rămas bun dela 
secție, cu gândul la piscurile înalte 
pe care le va urca timp de 23 de 
zile cât avea dreptul la concediu.

La plecare, el a mai rugat pe 
șefii de echipă Spărios Ioachim și 
Lucaci Nicolae să se mai uite din 
când în când și la echipa Iui.

Rămas în fruntea echipei, Boc
șițan Gheorghe își freca mâinile 
de nerăbdare să-și realizeze anga

fiecare om în parte, el a reușit 
să dea 8,4 tone minereu pe om 
și sch’mb, realizând astfel o de
pășire a programului zilnic cu 
aproape 400%, vârf necunoscut 
până acum.

Și echipa condusă de minerul 

dusă de prim-topitorul Isac Mihuț 
dela Furnalul Nr. III care a dat 
cu 50% mai multă fontă peste 
plan, urmată de a lui B ,ba Ioan 
și Schweighoffer Abel dela „Fur
nalul Păcii" care au depășit pro
gramul respectiv cu 31,5% și 
30,5%.

Toate echipele dela Furnalul 
Nr. 2, au depășit programul lor 
de producție cu 21,7%.

Dintre tehnicieni s’a evidențiat 
în mod deosebit tov. Ing. Surdu 

mult oțel de bună calitate peste program
ces metoda sovietică de elabo
rarea șarjelor rapide.

Astfel echipa condusă de prim- 
topitorul Poja Gheorghe a depășit 
programul zilnic cu 36%, urmată 
de a lui Brassai Dionisie, cu 33%, 
Stanciu Aurel cu 29%, Olah 
Ștefan cu 27% și Marișca Parte- 
nie cu 24%.

să dea cu 104% mai mult oțel 
special peste programul zilnic, 
începând de atunci să lucreze în 
contul anului viitor.

Succese frumoase în depășirea 

programul zilnic cu 51,3%, îmbu
nătățind și gradul de utilizare 
al laminoarelor cu 8,8%.

In frunte se află schimbul con
dus de maestrul Mârza Nicolae,

* **
vietică ne-a eliberat de sub jugul 
fascismului.

Muncitorii noștri sunt horărîți 
de a continua cu însuflețire între

jamentele luate.
— „Luați formele astea de aici I 

Giuruiți nisipul ăsta I Dați la ma
gazie modelele alea. Eu vin numai 
decât I Mă duc la tov. inginer să 
vedem ce avem de lucru mai 
urgent.

— Tovarășe inginer! Știți, am 
rămas singur. Herban a plecat în 
concediu și eu am să-i țin locul. 
Am venit să-mi dați de lucru

— Tocmai la timp I Chiar acum 
am primit un telefon dela secția 
Furnale în care ne xțere să pre
gătim un jgh ab, ai să poți să-l 
faci ?

— Vai tovarășe inginer, dar se 
poate ? Sunt în această secție din 
1940, sunt și în categoria IV-a. 
Cum, dvs. nu știți?

— Foarte bine, atunci uite, mai 
sunt încă trei tuburi pentru Inves
tiții; fă-le tot dumneata.

Cu buletinele de lucru în mână 
Bocșițan se ’ntoarse la locul de 
muncă. Săpături, modele, miezuri, 
ordine.

— Vă arăt eu vouă ce înseam
nă producție! 400% peste plan. 
Aveți să vedeți noua mea metodă. 
Vom face tuburile cu sâmburii 
uscați. !! I Băieții curioși de noua 
metodă, nu au spus nimic, însă 

fruntaș Luploach m, președintele 
Comitetului de luptă pentru pace 
dela Ghelar, a obținut succese în
semnate. E hipa sa, în ziua de 21 
August, a dat cu 270% mai mult 
minereu peste programul de pro
ducție.

Aurel a cărui schimb a dat cu 
27,3% mai multă fontă peste plan.

La frurm asele realizări obț'nute 
de furnaliști și-au adus contribuția 
lor și muncitorii dela Prajitoarele 
furnalelor, care au dat minereu 
prăjit în cele mai bune condițiuni 
și în cantitate îndestulătoare.

Ech'pa lui Patrichi Mihai a dat 
în schimbul de onoare cu 195% 
mai mult minereu peste normă, 
iar echipele conduse de Adespi 
Ilie și Zamfirache Vasile cu 185»/».

Schimbul fruntaș este acela 
condus de maestrul Vasiu Ioan, 
cate a obținut o depășire de 19,7%.

La obținerea acestor rezultate 
au contribuit pe deplin brigăzile 
de pregătire, care au aprovizionat 
cuptoarele cu materiile prime ne
cesare și au montat gropile de 
turnare la timp și în cele mai 
bune condițiuni.

programului au obținut și ech pele 
conduse de Băda Gheorgh ? și 
P pa Alexandru care lucrează în 
contul lunii Decembrie a. c.

cu o depășire de 60%, urmat de 
a lui Trifu losif și Moise losif cu 
o depășire respectiv de 47% 
și 46%.

cerea socialistă pentru a da tot 
mai mul’e și bune produse Patriei 
noastre, spre întărirea ei și a la
gărului păcii.

bătrânul Lucaci Nicolae când auzi 
despre ce este vorba, intră și el 
în discuție.

— Ce vrei să faci, tovarășe 
Bocșițan? Ai de grije! Cu sâm
burii uscați n’ai să faci nimic 
Nu-ți băga lucrul în el că-ți pierzi 
timpul de pomană.

— Ce știți voi I Eu știu să-1 
fac, nu mă ’nvăța pe mine.

Ce făcu, ce nu făcu, a doua zi 
muncitorii din Combinat auziră 
de inovația turnătorului Bocșițan. 
Aflase Partidul, aflase Sindicatul 
de aportul pe care îl va da în 
producție tov. Bocșițan. Ce gân
dești, 400% era ceva, nu glumă.

Trecuseră câteva zile dela primi
rea comenzii...

La încheerea lunii pe fișa tur
nătorului Bocșițan Gheorghe se 
putea ceti următoarele: ore efec
tuate 204, 16 ore delegație și... 
un salariu de 8883 de Iei în loc 
de 21 000 lei cât primise pe luna 
anterioară, precum și un rebut 
format din 3 tuburi (adică toate 
pe care le-a turnat).

De aici, trebue să se tragă în
vățământul că e bine să asculți 
sfaturile celor cu experiență și 
să lași la o parte îngâmfarea și 
autoaprecierea. Țopan Ioan

Minerii din regiunea Crivoirog 
au semnat absolut toți Apelul 
dela Stockholm. In ochii lor scân
teiază ura, atunci când este vorba 
despre incendiatorii americani, care 
au provocat războiul în Coreea. 
Gândurile tuturor minerilor le-a 
exprimat bine muncitorul Ianov- 
skii dela mina „Communar".

„Noi nu vrem" — a spus el — 
„ca sângele oamenilor muncii să 
fie vărsat în interesul unei clici 
de imperialiști. Noi, minerii, ne 
găsim pe prima linie a frontului 
luptei pentru întărirea continuă a 
capacității de apărare a Patriei 
noastre. Să sporim și mai mult 
succesele noastre în muncă. Eu 
personal îmi iau angaj mentul să 
îndeplinesc norma cel puțin cu 
170%“’

Stahanoviștii sovietici deschid căi noi științei
Muncitorii stehanoviști nu numai 

că își însușesc în mod desăvârșit 
tehnica, ci și o creează. In istoria 
tăierii metalelor o dată importantă 
va rămâne anul 1948, când strun
garul G. Bortkevici din Leningrad 
cu strungul său a tăiat metale cu 
o viteză nemaiîntâlnită până 
atunci Strungul său în mod prac
tic făcea 150 de turații pe minut, 
Cum să forțezi oare cuțitul să 
lucreze cu viteză mare ? La solu
ționarea acestei probleme au 
muncit mult timp oameni de 
știință și tehnologi însemnați. 
Această problemă a fost însă 
soluționată în practică de către 
un muncitor stahinovist.

întocmai ca și la multe alte

Broșuri și lucrări scrise de stahanoviști
Noile metode în muncă sunt 

larg popularizate și prin tipărirea 
de broșuri și lucrări scrise chiar 
de stahanoviști, inovatori sau 
raționalizatori. Lucrările, în care 
Lidia Corabelnicova, Nina Vasi- 
lieva, Kuznețov, Butenco și atâția 
alți stahanoviști vestiți își împăr
tășesc experiența lor oamenilor 
muncii, sunt bine cunoscute de

La întreprinderea 239 HunedoaraSTEATIT IN CONTUL ANULUI VIITOR
Intensificându-și eforturile în 

muncă, muncitorii dela întreprin
derea 239 Hunedoara obțin suc
cese din ce în ce mai frumoase, 
aducându-și astfel contribuția lor 
la întărirea Patriei noastre, la apă
rarea păcii.

Printr’o muncă bine organizată 
minerii Exploatării Nr. 239 Hu
nedoara, au reușit ca începând 
din a treia decadă a lunii August 
să dea talc steatit în contul lunii 
Februarie 1951, iar talc brut în 
contul ultimelor zile ale lunii Sep
tembrie 1950.

La măcinarea talcului, echipele 
lucrează în contul lunii Noemvrie 
1950. La moara de măcinat talc

NOTE
In

La Secția Forje se găsește 
un ciocan cu aburi de 1000 kg. 
Acest ciocan a fost adus la 
Hunedoara în Septemvrie 1949 
dela Craiova cu mențiunea 
„foarte urgentu. Cu toate ace
stea ciocanul stă nemontat de 
aproape un an de zile, din cauza 
că tov. Ing. Nițulescu a pier
dut desenul cu piesele ce sunt 
necesare pentru montare.

Este necesar a se interveni 
la Craiova pentru desen și a 
trece imediat la montarea cio
canului.

atenția Direcțiunii Combinatului

Strângerea semnăturilor pentru 
pace a provocat în minele din 
Crivoirog un nou 
avânt în muncă. Zeci de mii de 
mineri sunt antrenați în schimbul 
st8hanovist în cinstea păcii. De 
curând bazinul Crivoirog a li
vrat o cantitate de minereu cu 
20% mai mare, față de cea pre
văzută de norma pe 24 de ore.

Pe tabla de onoare au apărut 
noi nume de mineri. Minerii Ivan 
Savcenco, Alexei Gnat, Vasilii 
Dementiev, Ivan Belâi, Andrei 
Medvediev au depășit normele de 
schimb în proporție de 7-11 ori.

Semnând Apelul dela Stockholm, 
împreună cu întregul popor sovie
tic, minerii declară: „Noi vrem 
pace, noi suntem împotriva răz
boiului".

inovații importante, soluția s’a 
dovedit a fi deosebit de simplă; 
trebuia sch'mbată forma cuțitului. 
După zeci de experiențe Bortke
vici a obținut o viteză de 700 
turații pe minut.

Mulți stahanoviști inovatori au 
sprijinit această inițiativă, desvol- 
tând-o continuu. Mișcarea munci
torilor care aplică în muncă metode 
rapide a luat un caracter de 
masă. Astfel se schimbă în U. 
R. S. S, calificarea muncitorului 
sovietic. Pentru depășirea normei 
în producție, el desfășoară o 
muncă experimentală și totodată 
o muncă cu adevărat științifică. 
El se manifestă ca un inovator, 
deschide căi noi științei.

muncitorii sovietici; ele sunt mi
nunate cărți de căpătâi, datorită 
cărora își însușesc noile metode 
avansate de muncă, popularizân- 
du-le în acelaș timp cu multă 
dragoste. Ei sunt conștienți că 
astfel contribue efectiv la constru
irea comunismului în scumpa lor 
Patrie.

echipa fruntașe este aceea con
dusă de Kreutzer Martin, care a ob
ținut o depășire de 42% a normei.

Echipele de mineri dela Mina 
Lelese au (obținut și ele rezultate 
frumoase. — Spre exemplu echi
pa lui Mușa Gheorghe a depășit 
norma cu 56,2%, urmată de a 
lui Costea P. cu 53,3 la sută. 
Echipele dela separare conduse 
de Popovici P. și Costea Gheor
ghe au obținut o depășire respec
tiv de 78,2% Și 72,4%.

La mina Cerișor echipa lui 
Poanta Gheorghe a depășit 'pro
gramul de producție cu 60,9%.

Ileș Zoltan 
corespondent

La Construcții Metalice gă
sim un valț nou, adus de 4 
luni. Cu toate intervențiile 
făcute de conducerea secției, 
valțul nu este montat nici astăzi.

Pentru a putea face față 
sarcinilor din plan, conducerea 
Construcțiilor Metalice este ne
voită să trimită tablă la Simeria 
pentru a fi îndoită și prin 
aceasta se mărește prețul de 
cost al produselor.

Direcțiunea este chemată să 
ia măsuri pentru punerea în 
funcțiune a valțului de îndoit 
tablă.
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Agresiunea amencană în
Coreea—o crimă de drept internațional

de Hcad. L. Ivanov

Bestiala crimă a slugilor belgiene a ațâță
torilor la război americani

Imperialismul american, des'ăn- 
țuind agresiunea armată împotriva 
poporului coreean, caută s’o mas
cheze sub steagul Organizației 
Națiunilor Unite și să-i dea o 
aparență de legalitate. In acest 
scop, Statele Unite și sateliții lor 
au strecurat prin Consiliul de 
Securitate o serie de hotărîri ne
legale, — luate în ședințele din 
25 și 27 Iunie și din 7 Iulie a. c. — 
având drept scop să legalizeze 
intervenția americană în Coreea, 
și să-i asigure sprijin din partea 
celorlalte state membre ale Orga
nizației Națiunilor Unite.

Dar aceste hotărîri nu sunt le
gale în două privințe. Ele au fost 
luate în lipsa a doi membri per- 
tnanenți ai Consiliului de Securi
tate, — U.R.S S. și Republica 
Populară Chineză. Nici până în 
prezent reprezentantul acesteia din 
urmă nu are posibilitatea de a-și 
ocupa locul în Consiliul de Secu
ritate, din cauza atitudinii arbitrare 
și revoltătoare a guvernului ame
rican și a sateliților lui. Deci, din 
această cauză hotărîrile Consiliului 
de Securitate nu au nici o forță 
legală, întrucât au fost adoptate 
prin încălcarea Chartei O. N. U. 
potrivit căreia toate deciziile Con
siliului de Securitate, în afara 
celor de procedură, trebue să fie 
adoptate cu unanimitate obligatorie 
a tuturor membrilor lui perma- 
nenți.

Dar, pe lângă aceasta, hotărîrile 
menționate nu sunt legale, pen- 
trucă sunt întemeiate pe cea mai 
grosolană falsificare a faptelor, 
denaturându-se adevăratele stări 
de lucruri din Coreea și încălcân- 
du-se principiile fundamentale, 
unanim recunoscute, ale dreptului 
internațional.

Este absolut indiscutabil că în 
Coreea are loc un război civil 
între lagărul mișcării de eliberare 
națională, pe de o parte, și regi
mul marionetă, corupt al lui Li 
Sân Man, susținut de guvernul 
american, pe de altă parte.

Imperialiștii americani și aco- 
liții lor încearcă în zadar să pre
zinte drept „stat" regimul-mario- 
netă pe care l-au constituit în 
Coreea de Sud. Acesta este cea 
mai pură ficțiune răspândită de 
funcționarii ignoranți ai Departa
mentului de Stat cu scopul de a 
induce în eroare opinia publică 
mondială. In realitate nu există 
nici un stat al Coreei de Sud

Instaurarea unui regita sau a 
altuia în statul coreean privește 
pe poporul coreean. Nici un alt 
stat nu are dreptul să intervină 
în chestiunile interne ale Coreei. 
Acesta este unul din principiile 
fundamentale, unanim recunoscute, 
ale dreptului internațional.

Actuala intervenție armată a 
americanilor în Coreea înseamnă 
deci încălcarea prin
cipiilor fundamentale ale dreptului 
internațional, înseamnă un act de 
agresiune. Ea capătă din ce în ce „Jos mâinile imperialiștilor de pe Coreea"

— ne scriu muncitorii din Combinat —

mai evident trăsăturile distinctive 
ale agresiunii, după cum au fost 
ele definite de delegația sovietică 
încă din 1933 la Geneva, fiind re
cunoscute în fond de reprezentanții 
a 17 state.

Aceasta este adevărata situație 
în Coreea, pe care cercurile con
ducătoare ale Statelor Unite nu 
sunt în stare s’o ascundă, cu toate 
uneltirile și manevrele lor.

In zadar domnii dela Departa
mentul de Stat și Foreign Office 
încearcă să prezinte regimul-ma- 
rionetă al lui Li-Sân-Man ca pe 
un „stat“. „Recunoașterea" fictivă 
a statului marionetă al lui Li Sân 
Man din Coreea de Sud a însem
nat de fapt încălcarea cinică a 
dreptului internațional și a voinței 
poporului coreean, care năzuește 
la unitatea sa națională și la ade
vărată independență.

In legătură cu aceasta trebue 
relevat că împărțirea artificială a 
teritoriilor unor națiuni, potrivit 
principiului tâlhăresc din antichi
tate „împarte și stăpânește, — a 
fost folosită și este folosită pe 
scară largă de către imperialismul 
american în vederea realizării pla
nurilor sale expansioniste și mili
tariste.

Trebue amintită în această pri
vință „revoluția", pe care agen
tura americană din Republica Co
lumbia dm America de Sud, a 
organizat o acolo atunci când gu
vernul acesteia n’a vrut să acorde 
imperialiștilor americani controlul 
exclusiv asupra viitorului Canal 
Panama, care urma să treacă pe 
teritoriul ei. Cercurile conducătoare 
dela Washington au obținut rapid 
dela guvernul proaspăt înjghebat 
al republicii Panama să se acorde 
americanilor administrația zonei 
Canalului Panama. Această regiu
ne, — după cum se știe, — joacă 
un rol deosebit în strategia impe
rialismului american.

In năzuința lor spre dominația 
mondială, imperialiștii americani 
încearcă să aplice aceeaș metodă 
la teritoriile celor mai mari națiuni. 
Politica reacționară și aventuroasă 
pe care imperialiștii americani o 
duc în Coreea, eșuează sub ochii 
noștri. Poporul coreean care, timp 
de jumătate de secol a lâncezit 
sub jugul japonez, dar nu s’a 
resemnat niciodată, — nu vrea 
noi cătușe. După ce forțele Arma
tei Sovietice au sdrobit Japonia 
imperialistă deschizând drumul 
spre eliberarea poporului coreean, 
acesta este ferm hotărît să-și re
facă unitatea sa națională și su
veranitatea de stat pe baze demo
cratice. Poporul coreean alungă 
cu succes clica coruptă a lui Li 
Sân Man și pe intervenționiștii 
străini, care o susțin.

In această luptă dreaptă, ade
vărul istoric și principiile unanim, 
recunoscute ale dreptului interna
țional sunt de partea poporului 
coreean. (Agerpres.)

Cu inimile pline de indignare 
au primit muncitorii din țara 
noastră știrea asasinării mișelești 
a președintelui Partidului Co
munist Belgian, Julien Lahaut. 
Luptător de frunte al mișcării 
comuniste internaționale, Julien 
Lahaut, și-a închinat zeci de ani 
dearândul toate forțele sale cau
zei clasei muncitoare din Belgia, 
cauzei de nebiruit a socialis
mului.

Patriot înflăcărat, el a condus 
în fruntea Partidului, în anii 
întunecați ai ocupației fasciste 
lupta oamenilor muncii din Bel
gia împotriva cotropitorilor hit- 
leriști. Au venit apoi zilele eli
berării. Dar spre deosebire de 
situația din țara noastră și din 
celelalte țări din Răsăritul Eu
ropei, eliberate de Armatele So
vietice, unde poporul muncitor 
și-a putut lua soarta în propriile 
sale mâini, în Belgia ca și în 
toate țările Apusului în care au 
pătruns trupele bancherilor ame
ricani, ocupanților fasciști le au 
luat locul noii cotropitori — 
imperialiștii americani. împotri
va colonizatorilor americani care 
„marșalizează“ industria Belgiei 
aruncând pe drumuri 15°/o din 
populația muncitorească a țării,

Asasinarea lui Julien Lahaut dovedește 
lagărului războinic

slăbirea continuă a

Tovarășe Redactor,
In numele colectivului de 

turnători de tuburi din Com
binatul nostru, exprim adânca 
indignare și mânie față de 
mârșava crimă comisă de agen
ții din Belgia a imperialiștilor 
americani, prin asasinarea mi- 
șelească a lui Iulien Lahaut, 
Președintele Partidului Comu
nist Belgian.

Această crimă odioasă, de
parte de a înfrânge sau sdrun- 
cina hotărîrea de luptă a

Condamnăm cu tărie odioasa crimă săvârșită de slugoii belgieni 
a imperialiștilor americani

Tovarășe Redactor,

Cetind îndoliatul comunicat 
de pe ultima pagină a Scânteii 
Nr. 1817, comunicat care anunță 
întregului popor muncitor din 
Republica noastră, asasinarea 
iubitului fruntaș al luptei clasei 
muncitoare, Julien Lahaut, pre
ședintele Partidului Comunist 
Belgian, am simțit o ură adâncă 
împotriva acelora care se pre
tează la cele mai mișelești me
tode pentru a-și menține dicta
tura exploatării.

Intr’adevăr, actele murdare și 
pătate de crime ale imperialiș
tilor monopoliști, sunt nenumă
rate și ele arată clar poziția , 
acestora față de proletariatul 
mondial și față de lupta pe care 
el o duce neînfricat pentru o 
viață mai bună.

Atentatul împotriva lui Pal- 

împotriva negustorilor de sânge 
din Washington care vor să 
transforme tineretul Belgiei în 
carne de tun pentru un nou 
război anti-sovietic, s’a ridicat 
cu hotărîre Partidul Comunist 
Belgian, în frunte cu Julien 
Lahaut.

Forța comuniștilor belgieni, 
fruntașii luptei pentru pace a 
poporului belgian, a demonstrat-o 
succesul campaniei de semnături 
pe Apelul dela Stockholm, eroica 
luptă a docherilor care au re
fuzat să descarce armele morții 
trimise de trusturile americane, 
a dovedit-o mai cu seamă uriașul 
avânt cu care s’a ridicat ca o 
stâncă clasa muncitoare belgia
nă, în frunte cu Partidul ei, 
împotriva readucerii în țară a 
odiosului rege Leopold, vânzător 
de patrie.

Metoda asasinatului, tipică 
regimurilor fasciste nu face de
cât să desvăluie putreziciunea 
morală și politică a sistemului 
capitalist în agonie.

Este metoda unor regimuri 
urîte de popor, lipsite de orice 
sprijin în masse, și tocmai de- 
aceea nevoite să recurgă la 
pleava societății, la criminalii

muncitorilor noștri, prin ea 
—ca și prin altele multe din 
ultimul timp —noi vedem chiar 
slăbirea lagărului agresiv al 
imperialiștilor anglo-americani, 
care văzând influența partidelor 
muncitorești din lumea întreagă 
caută să asasineze pe conducă
torii acestora cu intenția de a 
produce înfricoșarea maselor 
muncitoare ce luptă pentru pace, 
contra exploatatorilor.

Alături de întreaga clasă mun
citoare din țara noastră, noi, 

miro Togliatti, trădările și cri
mele din Iugoslavia fascistă, 
banditescul atac împotriva paș
nicului popor coreean și alte 
multe fapte asemănătoare aces
tora acuză din răsputeri pe 
criminalii omenirii și pe toți 
agenții care se pun în slujba 
lor.

Pe șantierele noastre de mun
că, în rândurile tovarășilor care 
se întrec în chip socialist pen
tru a crea și a clădi o lume 
nouă și mai bună, glasul con
științelor se ridică tot mai tare 
și se manifestă cu toată pute
rea în contra celor care se opun 
creerii unui viitor fericit pentru 
cei ce muncesc. Construirii so
cialismului nu i se poate îm
potrivi nimeni și nimic. Atunci 
când înfierez odioasele atentate 
și mârșavele fapte ale celor 
care nu cunosc altă îndeletni

de rând pentru atingerea sco
purilor lor sângeroase.

Dar nici gloanțele, nici mi
tralierele, nici dolarii nu pot 
frânge legile istoriei! N’au pu
tut înfrânge legile necruțătoare 
ale istoriei, nici superjortărețele 
ucigașe ale gangsterilor ame
ricani care au semănat moarte 
în rândurile a mii de cetățeni 
pașnici coreeni 1 Gangsterii 
americani sunt acum pe cale 
de a fi zvârliți în mare.

Noi știm în mod hotărît: 
creșterea partidelor comuniste 
este o lege a desvoltării istorice 1 
Ticălosul atentat împotrivavieții 
tovarășului Lahaut nu va face 
decât să sporească mânia oa
menilor muncii din Belgia îm
potriva reacțiunii din țară și a 
protectorilor ei de dincolo de 
Ocean. Și această mânie va 
mătura fără îndoială în cele 
din urmă lepădăturile fasciste 
care se pun în calea făuririi 
unei Belgii libere, democratice 
și independente.

Adânc îndurerați de moartea 
tovarășului Lahaut tinerii mun
citori, țărani muncitori, elevi și 
studenți din Patria noastră 
liberă, exprimă condoleanțele lor 
sincere Partidului Comunist 
Belgian.

turnătorii, ne exprimăm oma
giile noastre față de clasa mun
citoare din Belgia și protestăm 
împotriva acestui atentat, Iuân- 
du-ne angajamentul de a ne 
spori eforturile pentru a produce 
cât mai multe piese turnate care 
vor contribui la întărirea Patriei 
noastre, factor activ în frontul 
anti-imperialist.

In numele turnătorilor
Balint Alexandru 
maestru turnător

cire decât exploatarea, simt ală
turi de mine hotărîrea tuturor 
muncitorilor noștri, hotărîrea 
întregului proletariat de a lichi
da pentru totdeauna sistemul 
sălbatec care n’a adus în lume 
decât mizerie, jaf,omoruri, tră
dări, teroare și războaie.

Angajamentul meu în fața 
aecstor mișelești stări de fapte, 
este de a-mi întări puterile în 
lupta pentru cauza proletaria- 
lui, de a răspândi dragostea 
pentru Uniunea Sovietică și 
genialul ei conducător I. V. 
Stalin, — chezășie sigură a 
unui viitor fericit al Republicii 
noastre Populare, un viitor se
nin și o pace trainică în în
treaga lume.

Ing. Mihuț loan,
Șeful Turnătoriei de oțel.

Tovarășe Redactor,

In meetingul fulger ținut în 
ziua de 21 August am luat 
cunoștință de actele mârșave 
săvârșite de imperialiștii ame
ricani în Coreea, care prin 
bombardamente barbare ucid 
mii de oameni pașnici, distrug 
căminele lor, școli, spitale și 
alte instituții.

Alături de toți oamenii cin
stiți din lumea întreagă protes
tez și eu cu hotărîre împotriva 
acestor acte banditești, îmi 
manifest voința mea dârză de 
încetarea agresiunii imperialiș
tilor în Coreea. Glasul 
celor ce muncesc din lumea 

întreagă răsună puternic, cerând 
libertate poporului Coreean ca
re duce o luptă eroică pentru 
independența sa, pentru pace.

Noi, colectivul de oțelari de
la Hunedoara, ne solidarizăm 
cu lupta poporului ‘Coreean, 
iar eu personal îmi iau anga
jamentul să dau tot mai mult 
oțel Patriei noastre, spre întă
rirea ei, făcând din ea factor 
tot mai activ în frontul de ne
învins al partizanilor păcii.

Trăiască lupta poporului co
reean pentru independență!

Jos mâinile imperialiștilor de 
pe Coreea!

Oiah Ștefan 
prim-topitoi oțelar

Minunata demonstrație a voinței de luptă pentru pace 
a muncitorimii hunedorene

(Urmare din pag. 1) 

torii, cei dela Mecanică, Atelierul 
Electric, C. F. U., Laborator, Edil, 
Modelărie, Magazii și Administra
tiv.

întreprinderea I. Construcții Spe
ciale cu un portret mare a Tov. 
Stalin, întreprinderea Nr. 12 cu 
Stema P. M. R. încadrată de 8 
drapele și Secretariatul P. M. R. 
înconjurat de 50 drapele proce
dează cele două care alegorice 
reprezentând noile metode sovie
tice aplicate în construcție.

Coloanele de elevi, membrii 
ai Sfatului Popular, ai Sindicatu
lui Mixt, membrii Sindicatului 
Comerț și Cooperație, precum și 
cele formate din țărani și din 
populația orașului, manifestează 
cu portretele tovarășului Stalin și 
a conducătorilor Partidului nostru.

Ansamblul Sindicatului C. S. H. 
și sportivii, plini de entuziasm 
închid măreața manifestare de 
dragoste și recunoștință către iu
bitul conducător al oamenilor 
muncii de pretutindeni, eliberato

rul Patriei noastre, Tovarășul 
Stalin.

După amiază a avut loc în pă
durea Chiz'd o serbare câmpe
nească care s’a desfășurat în 
aceiași atmosferă de viu entuziasm.

La orele 9 seara, după retra
gerea cu torțe în dansurile națio
nale și a naționalităților conlocui
toare s’a încheiat măreața sărbă
toare a eliberării noastre națio
nale.

N. B.
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