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Să îngrij im uneltele și utilajele 

cu care lucrăm
■tr aug din zilele trecute, in mina porturilor de unde rezulta lipsa de

de c&rbual dlu Petrlla s'aa produs nai 
multe deraerl de vagonote cu căr
bune dlu eonvouelo ce mergeau spre 
Puful minei spre a II acoase la liiinl-
na zilei. Pentru a 11 repus pe sine 
uu vagonet încărcat cu cărbune, ne
cesită un eiort din partea a trel- 
putru oameni sau chiar mal mul|l, 
timp de cea. 10 minute. Sunt cazuri 
când, iiefllnd oameni la îndemână, ri
dicarea vagoneiulul pe linie durează 
șl mal mult. Dacă se produc zece 
deraieri In timp de 8 oro pe o ga
lerie — lucru care se întâmplă des
tul de des, se pierd 100 de minute 
adică mal mult de o oră și jumătate. 
Iii acest timp minerii din abataje nu 
l>ot primi vagonetc goale pentru în
cărcatul cărbunelui, stagnând asticl 
producția.

Păcându-so cercetări asupra cau
zei acestor deraieri, s'a constatat că 
vagonelelo au căzut depe linie din 
cauză că osiile lor n’au fost unse de 
muncitorul însărcinat cu acest lucru.

I nul din cele 4 cratere care trans
portă cărbunele din abatajul grupei 
Poboreni Alexandru dela mina Lu
peni, intre orele 10-14 ale uneia din 
zilele trecute, s'a oprit de mai mult 
de 10 ori din cauza electromotorului 
defectuos. In acest timp d n abata
jul lui Poboreni a fost scoasă o can
titate de cărbuni mai mică cu 50 de 
tone decât cea obișnuită.

linii mineri nu-Si îngrijesc cioca
nele pneumatice de abataj și nu le 
duc la reviziile periodice pentru a 
Ii puse la punct. Din această cauză, 
minerul respectiv lucrează cu o li
neal tă proastă, iar munca merge 
greoi rămânând nu de pufine ori sub 
normă, cu toate că depune eforturi 
mai mari.

Nu puține au fost cazurile la mina 
Jief — Lonea, când din lipsa de in- 
grijire a locomotivelor cu aer com
primat, care nefilnd unse mai ales 
la sertărașele de distribuție a aeru
lui in cilindri, precum și din lipsa 
de nisip pentru evitarea patlnărilor, 
locomotivele nu pot face fata trans-

vagonelu goale pentru încărcarea 
cărbunelui extras din abatale.

Aceste câteva exemple dovedesc 
căi de mari sunt xreutâ|lle provocate 
de lipsa de îngrijire a uneltelor «I 
mașinilor cu care lucrăm. Nu este
acelaș lucru daca se muncește cu o 
unealtă bună, bine ingrljltâ, sau cu 
una neîngrijită, delcctuoasă. I'entrii- 
că, oricât ar vrea un muncitor să 
muncească cu spor, dacă spre e- 
xeiuplu ciocanul de abataj, liaveu- 
za, mașina do perforat sau motorul 
cu aer comprimat pentru punerea In 
funcțiune a scocului oscilant nu simt 
bine ingrlllte, pierde timpul cu în
cercările de a le face să funcționeze, 
sau In așteptarea muncitorului dela 
intre(lnere pentru a le repara, Iar la 
sfârșitul șutului, grupe de mineri se 
trezește cu norma neiiidepllnltu.

Pe lângă faptul că lipsa de îngri
jire a uneltelor șl utilajelor de mun
că ÎMPIEDECA REALIZAREA SI 
DEPĂȘIREA NORMEI, deci realiza- 
rea unul câștig mal mare, uneltele 
ncingrljlte defectuoase — necesită 
muncă calificată pentru reparare, în
cărcând clieltuellle de regie, scum
pind prețul de cost al cărbunelui.

Alta este situația grupelor care 
tși îngrijesc uneltele de muncă. 

întrebat do un redactor al ziarului 
nostru, care este secretul care-l a- 
Jută. ca împreună cu echipa Iul să 
realizeze depășiri de normă zilnice 
de peste 150 la sută, tovarășul Pop 
Ludovic, cunoscutul miner din /’etri- 
la, a răspuns: Buna organizare a 
muncii, lichidarea timpului mort, de
prinderea de a munci și BUNA ÎN
GRIJIRE A UNELTELOR CU CARE 
LUCREZ. Tot acesta este secretul 
grupelor conduse de tovarășii Ulrich 
Ștefan, Damian Ioan, precum șl al 
altor grupe fruntașe din minele Văii 
Jiului.

Pentru îndeplinirea și depășirea 
Planului pe anul 1949, minerii din 
Valea Jiului trebue să folosească 
toate mijloacele. Așa cum a arătat

(Continuare wi pag. IV)
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In luna Februarie

Minerii din Petiila, Lonea și Lupeni ou depășit 
programul de producție

Minerii din Anlnoasa, au rămas sub program cu 1% 
E necesar să se intensifice lupta pentru Îmbu

nătățirea calității cărbunelui
La 28 Februarie muucitotii 

exploatărilor din Valea Jiului, 
au încheiat bilanful realizărilor 
pe cea de a doua lună de mun
că în cadrul Pianului pe anul 
1949-

Ca și luna trecută, în Febru
arie minerii din Petrila s'au si
tuat în\ f'tintea celorlale ex
ploatări din Valea Jiului cu o 
depășire a programului de pro
ducție de 12,42 la suia.

In locul 11 sau situat mine
rii din Lonea cu o depășire de 
6,92 la sută, în locul 111 mi
nerii din Lupeni cu o depășire 
de 2,o8, iar minerii din Ani- 
noasa au rămas în urmă față

de program cu 1 la sută.
Faptul că minerii dui Petrila 

s au situat m două luni la rând 
în fruntea întrecerilor se dato- 
rește bnnei organizări a între
cerilor socialiste, introducerii 
de ttoui metode în muncă, pre
cum și interesului muncitorilor 
șt tehnicienilor pentru ridicarea 
productivității muncii.

Lin frumos succes au obținut 
și minerii din Lonea. care deș 
cu condiții de muncă mult mai 
grele decât minerii din Lupeni 
și Aninoasa, au depășit pro
gramul cu aproape 7 la suta,

(continuare itt pag. 111-a)

Tehnicianul Zlppenfenlg 
Samollă felicitai pentru 
realizarea scocului osci

lant „blindat"
| Tovarășul Zippcnlenlg Samoilă, ie tio ir la*  

Idcla ruina iJct la, in v,toiul scocului oaci- 
rant „blindat", cu ajutorul căruia ne pot 
taalua depășiri nlnlce de nora 6 dr peoie 
150 la aulă, a prunii zilele trecute Jiu par
ca Iov. Vcșcan Cav lla, Secretar General 
a Ministerul Mitelor șl Petrolului, urma- 
loarra telegramă ;

„Am aflat cu multa bucurie de reu
șita încercărilor Dv. de a mecaulza 
abatajele camera Această slrtidautc 
a unor tehnicieni, aiata atașamentul 
lor fața de marea ■•chimbare ce s’a 
făcut in jara noaslra.

Doresc d 11 tot sufletul ca acest 
elan al Lv. sa fie Ca exemplu ace
lora cate inca mat /ac in inerție, iar 
pentru Ihs. *a  fie o mulțumire șl • 
satisfacție mflelcasca, faptul l.i ați 
reușit și reușiți in mod permanent 
să introduceți câte o cărămida solidâ 
la consol darea Republicii Populare 
Române.

Primiți felicitările mele personale 
și recunoștința noastră a tuturora".

IKÂiASCĂ IsOVAii Ktl NOȘTRI 
VLSCAN GliVKlLA

În corpul 
ziarului 
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S. M. T. Orăștie la începutul campaniei 
însămânțărilor de primăvară

Tractoarele reparate așteaptă să intre cu plugurile în ogoare 
în timp ce tractoriștii desfășoară o intensă activitate pentru 

organizarea țărănimii muncitoare în cete
Stațiunea de Mașinr șl Trac

toare din Orăștie — singura din 
județul nostru — rămăsese în 
urmă cu pregătirile in vederea 
insămânțărilor de primăvară. 
Conducerea stațiunei n’a acordat 
suficientă atenție adăpostirii și 
îngrijirii mașinilor. Tractoarele 
programate pentru reparare, stă
teau expuse ploilor și ruginei. 
Ea a neglijat procurarea piese-

lor de schimb, n’a dovedit destul 
interes în acțiunile pe care SMT 
trebue să le întreprindă în actua. 
la jserioadă a campaniei agricole 
de primăvară.

In urma intensificării muncii 
din partea Regionalei I și cen
trului mecanic zonal Sibiu, si
tuația dezastruoasă a S. M. T. 
Orăștie, a fost remediată .

Duduie tractoarele!
Acțiunea pentru repararea 

tractoarelor a fost începută e- 
fectiv numai în 10 Februarie. E- 
rau de reparat 14 tractoare. Pie
sele de schimb necesare s’au pro. 
1 urat, prin regionala SMT Arad, 
și s’au apucat de lucru cu râv- 
; ă fiindcă * liau că rrln truda lor 
vo:*  avea Ti un nivel de viață mai 
ri licat ca până acum.

Munca a fost organizată pe 
bază de întreceri socialiste între 
cele trei echipe: echipa lui Chi-

șerău Ilie, Cornel Dumitru și 
Tudoran Ioan. Zi și noapte au 
depus eforturi muncitorii din a- 
ceste echipe. Echipa lui Chișe- 
rău Ilie a fost fruntașă tot tim
pul, depășind norma cu 100 la 
sută.

Pe lângă eforturile depuse de 
mecanicii tractoriști s’au mai a- 
.lăugat și orele de muncă volun
tară prestate de întreg persona
lul dela acest sector de muncă. 
In total au fost prestate 3.000

ore de muncă voluntară. In ziua 
de 25 Februarie, toate tractoarele 
erau în stare de funcțiune. Du- 
duiau din plin. Această frumoa
să realizare a fost sărbătorită cu 
dragoste de muncitorii SMT- 
ului. Este un imbold de muncă 
pentru mai departe. Căci în fata 
acestor sectoare socialiste din a- 
griculfu’’a noastră slau acum 
sarcini deosebii de mari. înde
plinirea și depășirea planului de 
insămânțări depinde în mare 
măsură de felul cum SMT-urile 
își vor duce munca. De felul cum 
tractoarele vor ara pământurile 
țăranilor muncitori în bune con. 
dițiuni așa vom avea o recoltă 
sporită in anul ce line.

Țărănimea muncitoare se 
organizează In cete

Muncitorii dela SMT Orăștie 
au înțeles acest lucru. In timp 
ce tractoarele stau gata să înfigă 

(continuare in pag. IlI-a)

Ne scrie tovarflșul Ciminga I n din Lupeni

Ială cum reuțesc să maiiiez economii de ewloiie 
de 80/ și de material lemnos de 20/ a ături 

de depășirea zilnică a normei cu 50/
0

Tovo-âșul CIMINGA ION 
este șeful mii', grupe care lu
crează In deschideri de preuba- 
taje tu stra’ul tft din sectorul 
ll al minei Lupeni. Pe lângă 
depășirea normei ni jO la suta, 
(pupa tovara ului Ciminga, 
REALIZEAZĂ ECONOMII DE 

M la sută I A EXPLOZIV Șl

Grupa mea este împărțită in 
3 echipe care lucrează in schim
buri de 8 ore la deschideri de 
proabalaje în sectorul IV al mi
nei Lupeni. Deși munca Ia des
chideri de preabataje nu e toc
mai ușoară, lotuși am căutat

I aralel cu depășirea nor-
mei, — să realizez și economii

21) la su ă. LA MATERIALUL 
LEMNOS, fiind una din cele 
mai vestite grupe dela mma 
Lupeni.

In scrisoarea de m-u jos, tov.
( imtnga împărtăși ște cititori

lor n-iștri e r tierienfa sa în 
muncă .■ •

de exploziv și material lemnos. 
Și ială cum :

Minerii din grupa mea, știu 
precis care este alocația rle ex
ploziv pe fiecare metru cub de 
cărbune. Noi am căutat ca a- 
tetslă cot t — 6 cartușe pe m. L 
— să nu fie întrebuințată jn

(continuare î»t pag. IIl-a)'

Aducând unele modificări instalațiilor de spâlat
• • •

Minorii,
din Lupeni, au îmbunătățit calita

tea cărbunelui preparat
La toate exploatările din 

Valea Jiului, minei ii antrenați 
în întreceri socialiste pentru 
realizarea Planului de Stat tre
bue să urmărească cu perse
verență îmbunătățirea calitati
vă a cărbunelui extras din mine.

Minerii dela mina Lupeni, 
deși și-au luat angajamen
tul de a îmbunătăți calitatea 
cărbunelui, în luna Februarie 
au dat preparației cărbune cu

un conținut în șist de 33,5% 
în loc de 27%.

Pentru prepararea cărbune
lui la spălătorii, este admis un 
procent de șist de cel mult 
29% pentru ca cărbunele pre
lucrat pentru comercializare 
să fie de bună calitate.

Limita de cenușe la sortul 
de cărbune preparat cu o 
granulație de 0—10 mm. este 

(continuare în pag. 111-a)
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întinderile de pământ ramase moșierilor 
și ft rmele model ou trecut in proprietatea Statului

l* *rinLr  un de ret dat zilele <- 
c.iwliui de ITc idiul Marii Adu- 
tiartf Naționale, ini intim lu de 
pământ. ramase moșierilor do 
Vt' uaiia r formei agrare, toate 
formule mo tel Împreună eu in
ventarul lor viu sau mort, au 
trecut in proprietatea Statului, ca 
bunuri comune ala întregului 
fMH»or muncitor

Ministerul Agriculturii a dai 
o decizie prin care se stabilesc 
normele de plată pentru lucrările 
ițacofe la țăranii muncitori cu 
tractoarele și mașinile agricole 
ale. Statului.

Decizia arată că pentru a în
lesni țărănimii muncitoare folo
sirea in condițiuni cât mai avan
tajoase * tractoarelor și mașini
lor S. M. T. și pentru a angaja 
răspunderea deplină a stațiuni
lor de mașini pentru lucrările 
pe care le efectuează, se introdu, 
oe plata în natură după mărimea 
recoltelor obținute pentru mun- 
oile făcute de stațiunile de ma
șini și tractoare.

Muncile făcute de S. M. T. se 
vor achita de plugari prin can
tități din recoltă de pe terenu
rile lucrate de S. M. T. calculate 
asupra producției mijlocii la 
hectar a culturii respective, sta
bilită pe întreg salul unde se 
găsește terenul lucrat.

Se vor plăti în natură lucră
ri ca:

__  arat, semănat, boronit, lu
crat cu cultivatorul sau discul și 
seceratul pentru culturile de: 
grâu, orz, ovăz, secară, porumb, 
floarea soarelui, fasole, mazăre, 
linte, rapiță și cartofi.

Pentru aceste lucrări plata se 
va face numai din recolta ob
ținută pe terenul lucrat cu ma
șinile S. M. T.

In doiuet se urați u aceasta 
naționalizare sa făcut „jienlru 
a împiedeca acțiunea de sabo
tare a planului de însămânțari 
și a produsei agricole, pentru 
a asigura dezvoltarea agricultu
rii în R P. R

Și po bună dreptate putem 
ț>ui»> c4 fermele model și pă
mânturile care le-au mai rămas 
«Maiorilor, erau o piodecă in 
caJoat dezvoltării normale a agri
culturii noastre. înfrânau mer
sul oi Înainte.

Nu amintim doar bine cu toții 
cura uneltele și mașinile zăceau 
Stricate în curțile fermelor mo
del. atunci când era mai maro 
novac de elo. Ha mai mult Nici 
pământurile nu erau lucrate așa 
Cum w> cuvenea.

Irfi Balșa — lângă Geoagiu — 
po pământul femei model a 
fostului ministru reacționar 
Vlarf. erau cică, semănate plan
ta, medicinale. Și asta numai ca 
«ff lege oamenii la ochi, fiind
că jrfantele medicinale a lui 
Vlad. nu erau decât niște bu- 
ruonf de cel mai rău soi, pe 
care nici vitele nu le mâncau și 
IMriMeau in fiecare an pe câmp, 

(Mrma nu aducea așa dar nici 
iun folos nimănui, ba din con- 
Irf «M-i mult împiedeca decât a- 
jute. țărănimea.

Țăranii muncitori care folosesc 
mașinile și tractoarele S. M. T.

vor plăti In natură costul lucrărilor

Și-apol cine < rau a ei< care 
jefuiau mai mu l țătăaiHca t><- 
rai a? Toi fușhi moșiori (ine 
erau aceia care încurcau cu zvo
nuri mincinoase _ alaiuri de 
cliiabuTiiimu satelor să mintă 
sărăcimea s'o facă să nu însă
mânțeze, s'o adu>a ia sapă du 
lemn și — așa ca in tnapul se- 
cotei — să-i fure și puținul ce-l 
uveat Desigur că foștii moșieri, 
prietenii chiaburilor și ai celor 
care încearcă să ne strice orân
duirea divaptâ do acum.

Țărănimea nimicitoare — tre- 
bue să-și aducă aminte do ceea 
ou s’a întâmplat cânii u’au na- 
l onalizal morile, da pildă: ba 
s a stricat ceva la motor, l>a lip
sește o curea de transmisie și 
câte altoie. Erau toa'.o mijloacele 
de sabotan1 și degradare a utila
jelor. De aceea, țărănimea mun
citoare trebuo să fie vigilentă. 
Să nu piardă din ochi pe duș
manul caro ar incerta să strice 
sau să fure oeva de|>e fermele 
model. Să fie vigilenta față de 
foștii stăpâni și slugoii lor.

Țărănimea muncitoare trebue 
aă fie vigilenta jși rf apere a- 
cesle bunuri de orice încoroare. 
fiindcă sunt de-aoum alo ei, 
sunt bunuri ale întregului po
por

IViu decrotul mai sug amintit, 
așa cum a arătat Iov. Vaaile 
Vaida — ministrul Agricultu
rii -— în expunerea de motive 
„se creează condițiunile pentru 
întărirea sectorului agriool de 
Si al, pentru dezvoltarea agricuL 
tarii la un ni voi superior și pen
tru asigurarea bunei stări a ță
rănimii muncitoare șl a munci
torimii dela orașe”.

Plata lucrărilor se va face nu
mai in bani pentru:

— terenurile cultivate cu bum
bac, in, cânepă, kok-eecâz, sfecla 
de zahăr, tutun, muștar, ricin, 
plante furajere, prec-um șl orice 
alte plante industriale, medicale.

Cooperativele de muncă și pro
ducție agricolă au dreptul la o 
reducere de 20 la sută din can
titățile stabilite.

Asociațiile de plugari munci
tori pentru folosirea mașinilor in 
comun au drept la o reducere 
de 10 la sută.

Contractele cu plată în bani 
încheiate până în prezent rămân 
valabile. La cererea plugarilor 
plata în bani poate fi înlocuită 
și la aceste contracte cu plata în 
natură.

FEMEE A

Și

SATEANCA

ZORI NOI

Dl>

Țărănimea muncitoare din plasa Hațeg, 
a pornit la muncă pe bază de întrecere

Și muncitorii din fabrici și 
ri >1 muncim ui t un plan. Dar, 
u olo in n ine și in mine, mun
ca se desfășoară pu buză de în
trec re tji noi ți el muncim pen
tru aoulaș scop: pentru a ne crea 
nouă tuturor și întregului popor, 
o viață mai bună. Muncitorii 
rcușus Insă întotdeauna să ila- 
pășuaxiă sarcinile care le au. Și 
asta tot d n cauza ă prin Intre 
cere u\untul lor crește, forței*  
li ne inzeecac-

IJar și noi avem .sarcini din a 
căror ducere Iu bun sfârșit nu 
meni decât de câștigat. Alunei 
dece nu am munci și noi, pe 
bază de întrecere? — Așa se În
trebau U anii muncitori din 
plusa Hațeg.

— Se poaM și treime să so 
mun vască așa ta in uzine — le 
șpuneau țăranilor tovarășii dela 
organizația de partid, tovarășii 
cure le-a sădit In minte gândul 
de a ae întrece In hărnicie pen
tru buna reușită a campaniei 
insămunțarilor de primăvara.

— Nu sa poale munci pe bază 
de întreceri... și-apoi n’are nici 
un roA bă-ți irosești puterea fă
ră nici un folbs — suflau cu rău. 
tale la urechea oamenilor chia
burii.

Țăranii muncitori au invătat 
pe pielea Jor că tot ce spune 
chiaburul e minciună, ascunde 
venin ți dorința de jaf. Dacă n'ar 
fi ascultat de Partid, în toamnă, 
nu i-ar fi prins înghețul fără să 
fi semănat un bob de grâu?

Și astfel gândul întrecerii a 
prins rădăcini adânci In mintea 
lor.

x
Acum câteva zile a avut Ioc la 

Hațeg, o adunare a delegaților 
din plasă. S'au întrunit să vadă 
împreună care e situația Insă- 
mânțărilor de primăvară șl ce 
ie mai rămâne de făcut țărani
lor ca munca să meargă cât mai 
bine.

Am arătat prima dată ce s’a 
făcut până acum: țărănimea 
muncitoare a muncit în fiecare 
săntămână. voluntar. >a ferma 
de Stat, a curățit uc mușchi li- 
vezile de pomi In întreaga pla
să au luat ființă 75 ateliere pen 
tru reparat unelte agricole, iar 
la atelierul mecanic, naționali
zat, dela Nălaț-Vad se repaă ma
șinile și tractoarele. S'au reparat 
până acum 2100 pluguri, 900 
grape, 130 semănători și s’au as
cuțit 3150 fiare de plug, 8 tri- 
oare și 4 tractoare sunt de-acum 
și ele reparate.

S’au mai organizat și un nu
măr de 43 centre de curățat și 
tratat semințele și pe holde s'au 
cărat — așteptând ca odată ce 
incep arăturile să fie împrăștia
te 41.000 tone băligar.

De însămânțat încă nu s'a în
sămânțat nimic: plasa Hațeg, la 
fel ca toate din Valea Jiului, 
sunt așezate mai la munte. Și- 
acum mai viscolește cu zăpadă 
pe aici și pământul e înghețat. 

Ni' i araturde de primăvară n au 
început peste tot.

Asta s'a Iacul până arinii și 
țarujui vor >4 pregakaHca mai 
I ine campania, cu atunci când 
se vu muia vremea. fă nu mai 
întârzie nici o zi Lu aratul și 
semănatul. Planul și-1 știe doar 
fiuca re.

x
Toți care au vorlul. au tiome- 

nit câte ceva și de Întreceri. Nu 
știau insă cuin să le organizeze. 
Atunci tovarășii dela organiza
ția do Partid le-au icnit din nou 
In ajutor.

Așa u pornit întrecerea Litre 
notariate. Aceia va fi fruntaș, 
care va pregăti mai bine și din 
timp toate uneltele și mașinile, 
care va curăți ogoarele mai re
pede și mai cu grijă, care va 
IMLstra stocul de semințe mai 
bine, la locul cel mal potrivii, 
care se va dovedi mai vrednic 
In curățirea livezilor de pomi și 
col care va avea curțile și graj
durile gospodăriilor mai îngri
jite și mai curate. A el notarial 
va fi fruntaș In mire eri care 
va pregăti mai bine începerea 
fnsămânțărilor <1« primăvară.

întrecerile n'au rămas Insă 
numai aici. Tov. Rachieru Con
stantin din Bretea a propus ca 
ele să se facă și tntre sate. A- 
cum satul Vâlcele-Bune se Între
ce cu VtUcele-Rule. iar Bretea 
se întrece cu Gânțaga.

Și-apoi întrecerile — după În
drumarea organizațiilor de ba- 
ză PA1.R. _ s’au extins toi mai
mult, spiritul lor a pătruns lot 
mai adânc în masse. Tot în ur
ma unei consfătuiri, șeful de 
tarla Vișoiu loan din Chitid, a 
provocat la întrecere pe cel din 
Boșorod — Balaș loan, iar în 
satul Covragi, s’au organizat în
treceri intre seculare.

x
Dacă ț>ân> acum timpul a fost

Din munca țăranilor
îndrumați de organizațiile de Par

tid, țăranii din Țara Hațezului, au 
pornit o acțiune de muncă voluntară 
pentru curățirea pășunilor.

Astfel, în zilele de 22-25 Februarie 
sătonii din plasa Hațec. au curățit 
de spini si gunoae o întindere de

Poșta Redacției
POPA RADII, Vulcan — 

Despre ceeace ne scrii d-ta 
ziarul nostru sa ocupat în- 
tr'un articol de contralond 
intitulat „164 ani dela moar
tea lui Horea" (apărut în 
Nr. 746 din 16 Februarie 
1949).

După cum vezi evenimen
tul de care te ocupi e depă
șit. Singura noutate pe care 
o aduci este acolo unde spui 
că „zilele acestea s'au împli
nit 64 ani de când capii răs- 

potrivnic fnsămănțârilor, mai 
ales jn plasele de munte din ju
deț ,-i din această cauză nu ae 
[“)l dvefașura âl a« ți uni pre
gătitoare, a< - t trebue-. făcute 
temeinic Comuni ToL-ști, da 
pildă, a rămas in urma u gu- 
nmtul odoarelor. Mai sunt și 
uite comune din pla-n Hațeir un
de țărăniin,-a, fiindcă na fost 
îndeajuns laniurila. n a muncit 
destul de intens la pregătirea. 
c.jiiiiHiniei «le insâmănțări In ri
nele locuri In loc ca țăranii să- 
și ducă la reî>arat uneltele da 
prima necesitate, au venit să-și 
ascuta topoare sau târnăcoape 
care mai puteau aștepta

Dvla comunele fruntașe care 
muncea- j e baza e întrecere tre. 
bue -ă ia pildă t« ate celelalte 
sat-1, atât din plasa H ițesr căi 
și din celelalte plăși -.in județ.

Primăvara ne bate la uș<-. Tim. 
pul potrivit j-entru arături ți In. 
fămânțări |xia.te 'ă vină dela o 
zi la alta. De aceea t-«ate pregă
tirile trebur-sc terminate cit mai 
curând. In leplinirea în bune 
condițiuni a însămințărilor de 
primăvară e acum o sarcină de 
căpetenie a țărănimii murxcltoa. 
re. Org m. ațiilo de bază P. M. 
R. dela s? trebue să lămureas
că pe flecar,- . e ocaât lucru Lre- 
hue să îndrume în așa fel țără
nimea In-ăt munca să se desfă
șoare mai țilină de avânt ca pi
uă acum, pe ba ă de întrecere, 
o»'.fel fncâl să nu se piarelă nici 
o zi, niciun ceas. Funde*  înde
plinirea planului insămânțânlor 
de primăvară ins. am ni mai 
multă pâine pentru cei ce mun
cesc dela sate și orașe. Înseam
nă un trai mai bun pentru po
porul muncitor.

II. N. DORF.ANU
(după corespondentele tor I.
Herman! K. Sbuchea f. a.)

din Valea Hațegului 
75 ha. pășune. In cele 4 zile cei 150 

țărani au prestat 1550 ore de mun

că voluntară. Iuându-$i angajamentul 
sa conunue aepunea începută, cu- 

rațirtd și restul pășunilor.

T. BUCIUM AN. coresp. vel.

>

*

coaielor țărănești din Tran
silvania — Horea, Cloșca și 
Crișan — au plătit cu viața 
lor cauza libertății țăranilor 
iobagi" — deși noi știm că 
de atunci au trecut 164 ani.

Dacă vei alege subiecte 
care interesează — probleme 
legate de producție, sau din 
viața și realizările sătenilor — 
și dacă vei trimite la timp 
corespondențele, vei putea de
veni un corespondent util pen
tru ziarul nostru.



Qi ■«i m«»i 3

DIN CÂMPUL MUNCII
O nouă inovație a tov Galinszki 

dela A. C P.

S. M. T. Orăștie la începutul campaniei 
însâmânțărilor de primăvară

La Aielierele Centrale Petroșani, 
tovarășul Galinszki luliu. munci
tor ia secția sculărie este cunos
cut pentru numeroasele sale ino
vații, prin a căror utlliz ire se poa
te munci cu o productivitate 
ridicată.

Acum cu concursul tovarășului 
Săceanu Constantin maistrul seu. 
lăriei tov Galinszki a realizat o 
nouă inovație, A constiuil două ale- 
zoare, pentru alezat găurile coni
ce dela sullaiurile de cu >ru care 
se fixează la becurile pentru su
dură cu oxigen.

Șl nu.i uș ară alezarea aces
tor găuri. Au diametre intre 
2—1> mm. pe o lungime de 80 
mm. Alezorul trebue să fie rezis
tent si de mare precizie. Pentru

Muncitorii filaturii Lupani Întâmpina 
cu entuziasm noua salarizare

Zilele trecute, la filatura Lupenl 

au fost afișate tabele’e privitor la 

Itncadrarea muncitorilor după noul 

sistem de salarizare.

Aces'e încadrări, au fost primite 

cu deosebita at sfactie de muncito

rii si muncitoarele dela această fi

latură. Perindându-se prin fata ta

belelor, muncitorii și-au exprimat 

.mulțumirea față, de noua salarizare 

după principiul socialist „dela fiecare 

după capacitățile sale, fiecăruia du

că munca sa”.

După ce muncitorii au citit și des- 

bătut între ei noua salarizare, s’au 

intrumt intr’un meeting.

Luând cuvântul la acest meeting 

tov. Kardos Francisc a arătat că 
noul sistem de salarizare este ur. 
stimulent puternic in ridicarea pro

NOTE SI COMENTARII
Tovarășul Gheorghe Haiduc, 

muncitor la exploatarea carboni
feră Lupeni și corespondent al 
ziarului nostru, ne trimite o scri
soare, în care arată că în cursul 
lunei Februarie, la mina Lupeni 
ș'au înregistrat nu mai puțin de 
1000 absențe nemotivate.

După cum arată corespondentul 
nostru, aceste absențe nemotivate, 
au împiedicat extragerea a 3.500 
tone cărbune, fiind astfel o pie
dică serioasă în lupta minerilor 
cinstiți si conștienți pentru îndep
linirea și depășirea Pianului.

Sunt mit eri, care în cursul lunei 
Februarie au și câte 8 zile lipsite 
nemotivat dela lucru.

Ori, acești mineri nu-și dau 
seama cât de mari sunt greută

LICITAȚIE

I. S. S. H. (Industria Siderurgică 

de Stat) din Hunedoara, (ine o lici

tație cu oferte inebis?, urmată de 

tratare prin bună invoială. iu ziua 

de 7 M rtie 1919, ora 16, in Orăștie, 

ia sediul Centrului do exploatare Fo

restier, pentru construirea unui Jilip 

de apă din 5 bârne, conform caetului 

aceasta tovarășul Galinszki a con
fecționat două alezoare <u cantu
rile spirale asemănătoare burghlilor 
de găurit cu două începuturi 
pe stânga

Acest alezor are avantajul față 
de ce> cu ca nurile drepte, că a- 
lezează găuri de mare precizie 
scoțând în mod automat șpanurile 
precum și faptului că scoate co» 
nicltatea atât de mică față de 
lungimea de 80 mm lucru ce nuse 
poate obține cu alezoare normale,

Prin această inovație, tov. Ga
linszki a adus un aport însemnat 
în bunul mers al muncii deoarece 
lipsa acestor piese pentru apara
tele de sudură se simțea tot mai 
mult.

t FAGUkEL

(Urmue din pag. 1-a)

plugurile fu bruzde, tractoriștii 
se deplasează lu fale și du. inun. 
cft de Ifttnuriru in rândurile ță
ranilor muncitori. arata u- 
vantugiile pe care io uduee aru
lui cu tractorul .și-i sf.ituesc sa 
se asocieze in cete pentru a-și 
ara pământurile in massă. Au 
fost organizate pana in prezent 
5 cete in comunele Sibot, Aurel 
Vlaicu, Turdoș, Spini și Balomiri 
cu un nu mâr de 231 țărani, iar 
suprafața tarlalelor este de 1-54 
ha. Lămurind țăranii biruri și 
mijlocași, echipele de tractoriști 
Iu frunte cu membrii de Partid 
din stațiune, încheie totodată 
contractele de angajament Intre 
pro; r ieftini de pământ și SMT.

Marți 1 Martie, 5 echipe de în
drumători SMT-ișli au lămurit 
țărănimea muncitoare din 5 co
mune. Una din ele s'a deplasat 
In comuna Balomiri de Câmp, 
îndată țăranii muncitori s’au a- 
dunat Î11 jurul îndrumătorilor, 
care de care să se înscrie mai 
înainte, chiaburii stăteau șoptind 
pe la porți. Ba mai îndrăzneau 
ră oprească din drum țăranii să
raci. Dar primeau câte un răs
puns plin de ură: „Ne-am oprit 
destul, la jrorțiie voastre".

Tot mai mulți s’au organizat 
in cete. Așa au mers treburile și 
in celelalte comune pe unde au 
trecut îndrumătorii.

x
Pentru buna desfășurare a ară

turilor, la SMT Orăștie s’au re
partizat 13 mii litri combustibil. 
Transportul se face cât mai ur
gent, ca arăturile să poată în
cepe de pe acum. Tractoriștii de
la SMT au datoria re fa.ă eco
nomie de combustibil. Ei trebue 
să îngrijească tractoarele ca să 
poată funcționa în condițiuni op
time.

Arăturile au început și vor 
continua. Îndată ce va sosi com
bustibilul repartizat, tractoarele

Coop. „înfrățirea Salariaților" 
Ccrtejul de sus-Hunedoara

CONVOCAREA Nr. 113
In conformitate cu dispozi- 

țiumle art. 38 din statut, se a- 
duce la cunoștința membrilor 
cooperativei „înfrățirea Sali- 
naților" din Comuna Certejul 
de sus jud. Hunedoara, că 
sunt convocați la
Adunarea Generală Ordinară 

ce se va ține în ziua de 13 
Martie 1949, orele 11, in sala 
de cinematograf din Comuna 
Certej jud. Hunedoara, pentru 
a discuta și hotărî asupra ches
tiunilor prevăzute in ordinea 
de zi.

Dacă in această zi nu se va 
întruni majoritatea membrilor, 
ședința adunării generale se va 
amâna pentru ziua de 27 Mar
tie 1049 aceeaș oră și acelaș 
loc, când se va ține cu orice 
ntunăr de membri prezenți.

Bilanțul și toate actele pri
vitoare anului social 1948, pot 
fi văzute de membrii in orice 
zi de lucru in orele de birou 
la sediul Cooperativei din Cer
tej.

dela SMT Orășlio trebuesc puse 
In funcțiuiu Conducerea de aici 
In <olaborare cu ocolul ugricul 
trebue să întocmea ă un plan 
de lucru. Organizației de Par
tid din slațiuție ii revine o mare 
și importantă sarvină Ea trebue 
să Imlrumeze și ră mobilizeze

Muncitorii preparației diu Lupeni au îmbunătățit 
calitatea cărbunelui

_____ (Urmare din |-a)______  
de 8 la sută- La preparația 
Lupeni, acest procent a fost 
depășit. In luna Ianuarie, ce
nușa în cărbunele comerciali
zat a crescut la 8,9 la sută, 
pentrucă și procentul de șist 
în cărbunele extras ti crescut 
simțitor.

Pentru a înlătura greutâ(ile 
întâmpinate de muncitorii in
dustriilor ce întrebuințează 
cărbune preparat de spălătoria 
Lupeni care nu era de bună 
calitate, inginerul Dinu, în co
laborare cu maiștrii Crăincea- 
nu Ștefan și Lazăr Vasile 
dela preparația Lupeni, au 
schimbat unele piese dela a- 
paratele de spălare, reușind 
să obțină un cărbune de ca
litate mai bună chiar dacă

Ne scrie tovarășul Ciminga ion 
din Lupeni

(Urmare dig pzg. T aț

întregime, adică cu exploziv îmi 
puțin, să producem o c&ntitaLe 
cât mai mare de cărbune.

Pentru aceasta, înainte de îm
pușcare făcom câteva rupturi a- 
dârici iu stratul de cărbune. cu 
două ciocane de al»alaj, slăbind 
astfel frontul de cărbune. Apoi, 
perforăm numai 2 găuri în loe 
de 6. < are sunt încărcate cu ex
ploziv și li se dă foc, escavând 
astfel cu două găuri, cât împuș- 
cam înainte cu 0 găuri. Când 
reușim să plasăm găurile bine, 
obținem la aceste. împușcături 
un randament chiar și uiai mare

Acest lucru, îl fac toate trei 
schimburile din grupa mea, și 
astfel reușim să realizăm o eco
nomie de exploziv de 80 la sulă.

Alături de eoonomii de explo
ziv. eu și minerii din grupa mea 
luptăm și pentru economii de 
material lemnos. Și iată cum :

Acum câtva timp, armam 
preabalajul cu care înaintăm în 
frontul de cărbune din metru în 
metru. Preocupându-ne de eco-

Minerii din Pelrila, Lenea $i lupeni 
au depăjil programul de nrndutlie 

de 35 !a sută, cei din Lonea(Urmare din pag. f-a)

dând astfel exemplu minerilor 
din Lupeni și Aninoasa, cum 
trebue dusă Lupta împotriva greu
tăților pentru realizarea unei 
producții mai mari.

O lipsă care nici în luna 
Tebruarte nu a putut fi lichi
dată, este procentul ridicat de 
șist (piatra) în cărbune. Deși 
procentul admis de șist în căr
bune este de 2/ fa sută, mine
rii din Lupeni au dat cărbune 
în care procentul de șist a fost 

tractoriștii -a Iacă arături cât 
luni multe i;i de buna calitate. 
Tril toris il e-te a'< la care la- 
mur țăranii muncitori, de el 
depinde în bună măsură cum 
'li Tuli pământul brăzdat au 
tractorul.

Cil. Ț1GAU

cărbunele brur introdus pentru 
preparate ar avea un procen
taj de șist mai mare de 29 
la sură.

In afară de aceasta, acești 
tovarăși au murit capacitarej 
de spălare a jghiaburdor de 
spolare cu aparate „Rluo" 
pentru plutirea cărbunelui, co
borând jghiabul superior dela 
18 la 12 cm. față de jghia- 
bul inferior.

Prin acesle modificări, pro
centul de cenușe în cărbunele 
preparat a lost redus Ia 8 la 
sută, tn felul acesta muncito
rii preparației L jpeni pot fur
niza fabricilor și uzinelor căr
bune de bună calitate.

POP EUGEN 
coresp.

nornia de material Ierunos, nu 
am mai făcut armătura la fel. 
Am eșeeat jugurile de armături 
mai rare, la o distanță de 1.2B 
iii intre ele, fără ea expunem 
ir.abataj.il la prăbușire, reali
zând astfel o economie de mate
rial lemnoe de -jq la sută.

Dar economia de material lem
nos, pe lângă mărirea câștigu
lui nostru mai are și alt aven- 
laj. Trans|jorljnd în [waLalajul 
nos'ru o cantitate mai mică de 
lemn, punând armătură mai pu
țină, câștigăm timp de lucru, pe 
care-l întrebuințăm la lucrări 
productive, prin care, pe lângă 
o oreanirare mai hună a muncii 
și a întrecerilor între ceîe trei 
s himburi ale grupei, reușim să 
realizăm o derășire zilnică de 
norml de 50 Ia sută

Aceasta este experiența mea. 
I>e are o impărlășesc și celorlal
ți mineri din Valea Jiului, ș. aș 
fi bucuros da a le-ar roloei in 
lupta pntru o productivi taie ri
dicată și pentru economii.

CIMINGA 1OA.N
Jr/ de grupă la mina Lupeni

au avut un procent de șist în 
cărbune de 32,6 !a sută, cei 
din Aninoasa 3/ !a sută, iar 
cei din Petrila 3o !a sută.

L necesar ca în luna Mar
tie, alături de o Productie mai 
mare, minerii să lupte pentru 
îmbunătățirea calității cărbune
lui, pentrucă astfel-micșorând 
procentul de șist — crește pro
ducția reală, reducând totodată 
prețul de cost a! cărbunelui.

I. B.

ductivității muncii șl îndeplinirea 

Planului A arătat că noua salariza

re stimulează mărirea producției, 

deoarece tiecare muncitor sau mun

citoare primește un salariu, mai ma

re sau mai mic, in măsura îndepli

nirii sau a neindeplinirii normei. De- 

asemenea, s'a arătat că prin răsplă

tirea fiecăruia după calificarea pro- 

fesională, muncitorii nu mai sunt in

diferenți față de nivelul tor de ca

lificare, ci caută să-l ridice necon

tenit.

A mai luat cuvântul ‘tov. Angliei 

Viorel, secretarul organizației de 

Partid, care a subliniat importanța 

noului sistem de salarizare In lupta 

pentru îndeplinirea șl depășirea Pla
nului. Apoi, intr'un cadru entuziast, 
meetingul a luat sfârșit.

țile provocate de ei în muncă, 
nn-și dau seama că minerii cins
tiți trebue să muncească în mod 
nejusc pentru ei. nu-și dau seama 
cât de discordantă este atitudinea 
lor față de muncă, în comparație 
cu a minerilor care s,au încadrat 
în muncă hotărâtă și disciplinată 
pentru depășirea Planului.

Împotriva acelora care lipsesc, 
care lasă îu mod nejust pe sea
ma tovarășilor lor să ducă greul 
muncii, e necesar să sc ia atitu
dine hotărâtă. Penlrucă lipsa 
nemotivată dela lucru este cea 
mai grosolană formă a indiscipli
nei în muncă, este substragerea 
dela lupta întregei clase muncito
are pentru formarea unui viitor 
luminos pentru cei ce muncesc.

de sarcini și situației ce se pot ve

dea la Uzină.

Lungimea iilipului ce urmează a 
se construi este de cea. 3.S00 m. lin., 
pe Valea Anineș la Exploatarea Gră
diștea de Munte, plasa Orăștie.

Termenul de executare este de 18 
zile de fiecare din cele 3 loturi a- 
proximativ egale.

ir.abataj.il
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Comuniștii
oricărei puteri

TOKIO, 3 (Rador).—To- 
kuda, secretarul general al 
Partidului Comunist Japonez 
a acordai un interview ziaru- 
ui NIPPON TIMES în le.

Marea amploare a operațiunilor 
serviciului medical aerian 

în Uniunea Sovietică
MOSCOVA, 4 <Rador> 

Operațiile serviciului medical 
aerian în Uniunea Sovietică 
au luat o mare amț lo ire- Servi, 
ciul medical aerian are un rol 
din ce în ce mai important în 
ce privește asistența medicală 
a populației în regiunile înde
părtate. Aviația are un rol 
deosebit de important în regi
unile de tundră populate de 
nomazii creseători de reni. Cu 
această aviație, doctorii și me
dicamentele pot ajunge în cele

Uu mare număr de organizații democrate 
din Franța și-au anunțat participarea 

la Congresul Mondial al Păcii
PARIS, 4 (Rador).— Răs

punzând apelului trimis de 
Comitetul Internațional de le
gătură al fruntașilor culturii 
pentru apărarea păcii referi
tor la convocarea congresului 
mondial al păcii, un număr 
de organizații democrate din 
Franța și-au anun|at partici
parea la acest congres. Piin- 
re acestea se numără llniu» 
ea luptătorilor pentru pace

japonezi se vor împotrivi
străine care ar
gătură cu declarațiile făcute 
de Tliorez și I ogliatti'

Tokuda a declarat „Partidul 
Comunist Japonez susține că 
cea mai mare datorie a sa 

mai îndepărtate sate și în 
eaz de nevoie cei bolnavi pot 
fi imediat avacuați. In nume
roase districte din Republica 
Turcmenia și Kazahstan au 
început să funcționeze servicii 
aeriene echipate cu cel mai 
modern utilaj medical și me» 
dieainente. L jboratoarele spe- 
ciaie montate în avioane per. 
mit ca doctorii să poată pu
ne imediat diagnosticul și să 
poată trata orice caz de bo
ală. Asistența medicală este 
gratuită.

și libertate, Uniunea Femeilor 
Franceze, Comitetul Național 
al scriitorilor și Comitetul 
Național provizoriu al frun
tașilor culturii pentru apărarea 
păcii.

Secretariatul Federației 
Mondiale a tineretului demo
crat și-a dat și el asentimen
tul de a participa la acest 
congres,

invada faponia 
este de a lupta pentru resta
bilirea independenței depline a 
Japoniei, deoarece fără inde
pendență realizarea democra
ției și a socialismului este 
imposibilă Deaceia, comuniștii 
japonezi se vor împotrivi ori
cărei puteri străine care ar 
invada Japonia. Este clar însă 
că Un lunea Sovietică nu are 
nicidecum această intenție.

Din acest motiv nu este 
nevoie să discutăm ipoteze ca 
aceea de a ști ce trebue să 
facem dacă Uniunea Sovietică 
și-ar stabili baze în Japonia 
pentru a urmări pe inamici, 
in acest caz Partidul Comu
nist Japonez va adopta o a- 
țitudine foarte realistă-

Să îngrijim uneltele și utilajele
(Urmare din pag __l-a)______

tovarășul Pop Ludovic, alături do 
celelalte condiții caro permit reali
zarea unei productivități ridicate, 
buna încrijlre a mașinilor șl utilaje
lor de muncă, trebue să île o preocu
pare de căpetenie a fiecărui miner.

Sunt mineri conștientl, șl harnici 
care au dat exemplu de felul cum 
trebuesc ingrljite uneltele de muncă. 
Sunt alții care din necunoaștere mi
nimalizează impor'anta ecesfui (apt. 
Iar alfii — din lerlcire putini — care 
din rea voință nu-Și îngrijesc unel
tele de muncă.

Aținerii care încă n’au înțeles Im
portanta bunei îngrijiri a uneltelor 
de muncă trebue să lichideze aceste 
lipsuri. Organizațiile de Partid, sin
dicatele, comisi.le de intreceri si 
muncitorii înaintai) au sarcina de a-i 
ajuta. Succesele in muncă obținute

La Sofia se judecă procesul a 13
pastori acuzați de
SOFIA, 4 (Rador) La 

Tribunalul regional din Sofia 
se judecă procesul a 13 pas
tori, membri ai consiliului su
perior al bisericii evanghelice, 
acuzați de trădure, spionaj in 
favoarea unui stat străin și de 
trafic de devize.

După citirea actului de a- 
cuzare s'a trecut la interoga
toriul acuzaților. Rând pe rând 
aceștia și-au recunoscut vi
novăția dând o serie de amă
nunte asupra activității lor de 
spionaj și trădare.

Astfel, ei au arătat că î- 
naintea celui de al doilea ră
zboi mondial, conducătorii 
bisericii evanghelice erau sub-

dc minerii care ișl îngrijesc uneltele 
de muncă trebuesc popularizate cu 
toate ocaziile. Minerii care mai au 
lipsuri in acest sens trebuesc lămu
riți, trebue să 11 se arate greutățile 
In mun.ă provocate de n.g Ijarea în
grijirii utilajului, iar acela care dau 
dovadă ie rea volnfă trebuesc aspru 
criticat! ț| ajutafl să se îndrepte.

Colhozurile regiunii Moscova 
construise cluburi noui

Regiunea Mos.’ova are o întin
să rețea de instituții culturale : 
669 de cluburi sătești și colhoz
nice, i.053 de săli de conferințe 
sătești, 575 de biblioteci, 1.06Î de 
terenuri sportive. S’a dovedit 

I insă că acest număr mare de fo- 

trădare și spionaj 
venționați de Statele Unite, 
în timpul războiului de Ger
mania hitleristă și după război 
din nou de Statele Unite.

Acuzații au recunoscut că 
s'au dedat unei activități de 
spionaj în favoarea serviciului 
secret american, furnizându-i 
informații cu caracter militar 
pentru care au primit mari 
sume de bani.

Acuzații au mărturisit de- 
asemeni că lucrau pe scară 
mare cu traficul de devize.

După interogatoriul acuza
ților tribunalul a inceput au
dierea martorior.

cu care lucrăm
Pentrucă lucrând cu o unealtă bln» 

ingrllită, bine rusă la punct, putem 
realiza o productivitate ridicată, pu
tem utunc cu mal mult succes pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce ne re
vin iu cadrul Planului de Stat pe 
anul 1949, scurtând astfel drumul nos
tru spre un viitor luminos, spre so
cialism.

«are de cultură nu ] oate satisfa
ce cerințele culturale crescânde 
ale țărănimii colhoznice din re
giunea Moscova.

In cursul anului 1949, se vor 
organiza instituții culturale noui; 
258 luburi. 242 săli de lectură, 
59 biblioteci.

n
Cuvântul magic al guvernului 

Truman este „apărare”. Acest 
cuvânt se conjugă la toate tim
purile și modurile când e vorba 
de sporirea cheltuielilor de înar
mare și instalarea de baze stra
tegice. Astfel, se știe că au avut 
loc întrevederi între Forrestal, 
ministrul Apărării Naționale și 
generalul Franco, pentru a sta
bili numărul diviziilor „pe care 
ar putea să le dea Spania în ca
zul unui război împotriva Uniu
nii Sovietice”. Deasemeni se dis- 
■ ută despre potențialul unei vii
toare armate europene. Totodată 
■e încearcă încercuirea Uniunii 
Sovietice prin diverse pacte mili
tare. Însuși profesorul american 
Oppenhoimer care se ocupă de 
I roblema atomică, atunci când 
; nunță că numai apăsând pe un 

uton ar putea nimici 70 de mi
lioane oameni în 4 ore, nu uită 

<i facă uz de cuvântul magic a- 
părare.

Apărare împotriva cui? Eisen- 
hower a declarat intr un discurs

Apărare-împotriva cui?
Un articol din „Berliner Zeitung“

ținut de urând la New-York în 
fața Consiliului juridic că el 
„crede că este exclusă posibili
tatea unui răsboiu cu Uniunea 
Sovietică”, căci Uniunea Sovieti
că n are asemenea intenții. Zia
rul „Washington Post” relatea
ză despre o ședință a Comisiei 
1 arlamentare a ministerului de 
externe american, ședință în care 
s'a «constatat că Uniunea Sovie
tică „nu se pregătește de răz
boiu'’.

Oricine vizitează Uniunea So
vietică, sau țările prietene cu ea, 
își pcate da seama că în aceste 
țări nimeni nu se gândește la 
războiu și totul este dedicat re
construcției.

Orice vizitator poate constata 
că in țările socialismului nu e- 
xistă isteria de războiu, ci nu

mai dorința de muncă pașnică 
și colaborare pentru realizarea 
unor condiții de viață optime.

Umaniștii cei mai cunoscuți ai 
zilelor noastre vorbesc despre 
dragostea de pace a Uniunii So
vietice.

Acestora li se alătură milioane 
de oameni din clasa muncitoare 
și zeci de mii de intelectuali, 
conștiința acestora nu poate fi 
sdruncinată prin propagandă, 
căci ei știu că structura Statului 
socialist nu generează războaie 
de cucerire.

Țoală lumea știe că Uniunea 
Sovietică a fost din totdeauna ce] 
mai puternic factor al păcii. Ea 
ede (onșlientă de faptul că pi- 
l<nii cei mai solizi ai politicii 
1 ostb-lice sunt tratatele dela Jal- 
ta și Potsdam și existența ONU- 

ului. Însuși dușmanii păcii Își 
dau seama că Uniunea Sovietică 
este singura dintre marile puteri 
care mai respectă și astăzi prin
cipiile pașnice dela Jalta și Pots- 
dam. Cea mai recenta declarație 
a Ministrului de externe sovietic 
susține: „Uniunea Sovietică îm
brățișează și astăzi această poli
tică”. Uniunea Sovietică este sin
gurul Stat care a apărat ONU-ul 
împotriva atacurilor concentrice 
ale anglo-arnericanilor in legă
tură cu statutul organizației. 
Lupta Uniunii Sovietice pentru 
consolidarea și menținerea păcii 
reprezintă însăși esența politicii 
externe. Totuși. Washingtonul 
vorbește în mod oficial de nece
sitatea „ai ăiării” și se înarmea
ză ca și cum s’ar aștepta din 
moment in inoin.nl la o agre

siune. Cu cât Uniunea Sovietică 
se străduiește mai mult să înlă
ture primejdia războiului cu a- 
lât mai mult Americanii inten
sifică măsurile de „apărare". 
Cum se explică acest contrast ac
centuat până la grotesc? Răspun
sul este simplu. De fapt propa
gandiștii apărării nu se tem de 
o agresiune a Uniunii Sovietice. 
Ei se tem de pace. Campania lor 
se îndreaptă împotriva păcii. 
Pentru ceri urile financiare ame
ricane, pace înseamnă faliment. 
Revista „Neus and World Re
port” din Statele Unite a afirmat; 
..lnslituirra păcii va produce o 
perturbare a situației. Activita
tea comercială poate fi menținu
tă numai | rin înarmare” susțin» 
publicația Wall-Streetului. Ast
fel. ..măsurile de apărare” nu 
sunt dictate de teama unui răz
boiu deslănțuit de Uniunea So
vietică, ci de teama de a nu peri
clita planurile de războiu ale 
Wo'l-Sfreet-ului și City-ului din 
Londra.
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