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Săptămâna 
Prietenei

Româno-Sovietice
Zilele 11 <. > .!>’ .1 io l < 

stituit Comitetul Județean 
pentru pic g.>l.i ea > âț ta nâ.ni 
1'rteteitic• Româno Sov.etice, 
săptămână > aie, pentru po 
p J itia huix'dorcana c,a și 
pentru inlrcgi.l țxăpot român 
va constitui un pit iitic pri
lej peițiru manifest.treti scu
ti mentei or de adâncă și ,->in 
Cern prietenie fpța de ejo 
coasele popoare sovietice. 
Roiul '.< căpetenie l Corni 
tet-.ilui (instituit constă în 
larga mobilizare a masșelor 
populare ț>entru a întâmpina 
și sărbitlori cu măreț entn 
z:a>m Săptămână prieteniei 
Româno Sovietici care :t 
culmina cu 7 Noctnl i'ie. cea 
țțe. a ți a aniversare a Revo
luției Socialiste, sărbătoarea 
popoar lor sovietici și a o'.t 
met).lor muncii dm întreaga 
lume.

Adeziunea largă șt entu
ziasmul ttriaș plin care mas 
sele Inmedorene înțeleg să în 
tâmpme așa cutn se cuvi te 
Săptămâna prieteniei Ro 
mâno-SovietiCe se manifesta 
prin intensa pregătire care 
pieocujia fiecare întreprinde 
re, instituție, sat, școală sau 
cazarmă, fiecare colectiv de 
muncă trecând la pregătirea 
concretă in vederea acestei 
mărețe sărbătoriri, fiecare 
om ai muncii este “"conștient 
că astăzi când în ț ;ra noa- 1 
stră se construeșc bazele șo 
cialismului cadrului manife
stării sentimentelor sincere 
șt adânci ale poporului no . 
stru față de Țara Socialisnm 
lui trebue sal i se dea o am 
ploaie deosebită, trebue să 
împrumute aspectul martu 
riei, dragostei și recunoștijn 
ței noastre față de'uriașa for 
ța a socialismului, sprijinitoa

i

(Conlinuaie în pag. IV a)

fl Holul determinant ai Uniunii Sovietice
in mersul înainte a lumii"

Articol de Etienne
Urmare din numărul trecut

Să amintim câteva fap e printre 
o sută altele. Dela 1918 până la 
1921, puterile capitalis.e cu ajuta, 
rul marilor proprielari funJjri și, 
capitaliști infrânț. de revo;u iz, in
tervin pe cate militară im,ori.a ță
rii Sovietelor. In a .ii de după pri
mul lăzboiu mond al, monopolurile 

.'Ciang'.o-saxone și guvernele tor se stră- 
duiesc să favorizeze re taurarea Ger 
maniei rca.ționare î.ivin e, cvai.ide- 
rată de ei ca o contraba.'aiiță la 
puterii născânde a U.R.S.S.-ulul.

Începând din 1933, marii capi
taliști — în primul rând din Anglia 
și Franța — văd în fascismul hi- 
tlerist la putere pumnul de fier 
susceptibil de a da o lo.i.ură de
cisivă Uniunii Sovietice ți de a sdro* 
bi î.i a e aș timp mi,ca ea mun ito- 
rească și democ at că din Ger nar.ia 
ți din a'le țări. Iar față de Spa
nia, Au tria și Ceho lo ai, se a- 
doplâ poi.ica zi ă de ne-i.i.crvenlie. 
politica Mumhenuiui ca e consistă 
in tolera ea și î.icuajarca agresiu- 

ș nii hitle.i e în spe a ița de a o li.* 
drepta până la urmă îinpO.riva U- 
niunii Sovie i e.

„Li s’au dat German tor po.țiur.i

Minerii din Lupcni 
vor întâmpina ziua Marii Revoluții 

cn angajamentele îndeplinite

Membru Je pârtiei 
sunt în fruntea campaniei 

de însămânțară)
Cu iul se apropie ziua .de 7 

Valea Jiului depun eforturi în 1- 
tâmpinarea a.es.ei mari sărbătoii a 
sunt angrenați în între.eri s c a i .te 
din Va ca J ul. i.

Noemvne. cu alât 
muncă din ce în ce mai 

muncitorimii n i i r i 
cu celelalte exploatări

Inbtcen l te- « iu n ■ in>
de îînru'ie să 

ini rea;a 
au 
ne 
cu

111 un. a 
mai adine 

minieră cin Lupeni,
Î11 ie . rl ii,e 

între ere 
cu sect. 3.

din sala de 
oglindește aceste 
situația produci i in

Pentru ca 
cuprindă cât 
muncitorime 
fost organizate și în.: 
în mim : seci. I e în 
seci. I, iar sect. 2

Ziaiul de perele 
pel a nunei 
crun arătând 
fiecare sector. De exemplu, iu z.uat 
de 19 Oct. graficile gazetei de pe
rele a.ă.au că sec. 1 are programul 
depășit cu 5 ia sută, seci 
6 Ia sută, sect. 2 b e în 
10 la sută, seci. 3 a depă it 
cu 2 la sută, iar sect. 
minu- de 23 la șută.

Aninoasa tsie

a- 
îu-

l/b cu 
minus cil 

i.orrna
IV are un

în irunte
situaț a în-D.a emenea, se aia'.a 

tre.er lor titre ex 1 a ăr : Aninoasa 
în frunte cu programul real zat in 
proporție cu 95,5 la sulă, Lupcni 
cu 93,2 la sută tocea cu 92,Z la 
sulă tar Petrila cu 90,8 la suiă.

In fața acestui ziar de perete, 
înainte de a intra în mină, minerii 
se opresc își fa socotelile ți 
coboară la lucru.

.Azi trebuie să facem 
mult, pentrucă suntem încă 
uormăl”.

Și prouu.ț.a c e..te în fiecare zi,

apei

inaJ 
sub

Fajon din „Câhiers
din Cehoslovacia — putea spune 
Stalin la cel de al XVIII-lea Con
gres al Partidului (b) — ca preț 
al angajamentului lor de a declanșa 
războ.ul contra Uniunii Sovietice”;

Aceeași gri,ă ins; i ă cercuri e con- 1 
ducătoare din Paris și Londra în 
politica lor de sabotaj a negocieri
lor anglo-franco-sovielice în 1931 ,

In toată durata perioadei dintre 
cele două războaie mondiale, con
ducătorii sociali ti pirvi.ipă activ li 
aplicarea politii! anli-sovie i e și 
de clasă a forțelor capitaliste. Ei 
6unt, când se întâmplă, exccatanții 
direcți ai acestei politici, ca Eluml 
în tnomen'ul agresiunii germano-ita- 
Iiene în Spania.

Ei sunt — în toa'e împrejurările
— cei căi o a li se încredințează ro
lul de a slăbi rezistența mișcării 
muncitorești și de nocra i e, desbi-i 
nând mu c tor i și si inde.se să-i d - 
sarmeze din punct de vedere ideo
logie, mai al.s pri it.’o câmp nie sis
tema i ă de caljmn ere a po i i ii ex-i 
terne a U R.S.S.-u.ui și a regi.nul i 
ei intern.

Faple.e pe care le_am a intit —■
— ca simple ere j.le — au con- 

difere ța d n re | ro 11 l i e.i 
cea programată e (lin ce în 
mică.

Echipa Iov Po, a I > odo.. 
zi în sectorul III. a.r'nii 
frontal mecanizat. E e 
în trei g.upe care Iu va 
schimburi de c.île o’t 1 
schimburi unt piolici e, a

i ît.i fi
. : j 1

kc <»• 
atu ij 

ipfirtitA 
in t ci 

!>0U& 
ide-

1 BRANEA
(Continuare In pag. IlI-a)

Așa întâmpină brigadierii 7 Noembrie

A fost făcută joncțiunea 
liniei Bumbești-Livezeni

PETRDȘENI, 22. (Prin 
te'efon dela trimisul nostru). 
Astăzi la orele 13, brigă
zile de pe Șantierul Națio- | 
na' Bumbești-Livezeni au 
făcut joncțiunea liniei Bum
bești-Livezeni, in punctul ' 
Petrile-Al'oe.

După joncționarea liniei,

du Comniunisme»
tribuit să creeze qondiție 
al doilea războiu moidial. 
anii premergători acestui

ccl i de 
încă din 
războiu,

Coi ti mare la pag 3a

In cadrul campaniei de însâmânțări

Comunele Rapolt, Bobâina și Foit 
din plasa Geoagiu au executat 

planul într’o proporție de 85-90o1, 
Elanul cu care țărănimea 

munc.toare îndrumată de Par 
tidul Muncitoresc Român a 
pornit în ultimele zile la e- 
fectuarea grabnică și în bu
ne condițiuni a însămânța- 
rilor de toamnă își dă roa
dele dorite.

Asttel, în comunele Ra . 
polt, Bobâina și Foit p, din 
plasa Geoagiu lucrările d jîn- 
samânțări au fost executate 
până în seara z'Li de 22 Oc

în muncâ

Însămi ițările di toamnă >u început sâ 
decurgă in județul nojtru inlr’un 
ritm toi mat viu. Organizațiile do 
Partid duc o in.cn ă munca Ce la_ 
mur re in a casă d lecție p iulie ță
ranii niun.ilo i i r inembiii de par
tid unt în ir n va acț.ini’or de in- 
ăinânțarc.

Evtdtnțiați
A.a in comuna

Zâvoianu a terminat cu in.ămdnțâ- 
r.le iar Suri t Abel ,1 Andreșc cu Ni- 
colae au și depășit | la: ul de în- 
sămânțări Ei sunt în fruntea tu
turor fiind.ă sunt rneinbr i de pa.-

prinitil tren de lucru a pu
tut circula pe întreaga di
stanță Bumbești-Livezeni.

A intrat în porție!
N.agră mai e inima chiaburilor 

și negre le sunt gândurile și fap
tele — ca și besna nopților cu 
care caută să se întovărășească Ia 
săvârșirea rclegiuiii.or lor. Și stai 
să te crucești de câte nelegiuiri 
sunt în stare. Numai că -.cum nu le 
mai reușesc toate. S’a deșteptat 
poporul și a văzut că pe ăștea 
trebue să-i priveș i mai îndeaproape 
să vezi ce vor. Așa i-a învățat 
Partidul și oamen i muncii știu că 
ceeace le spune Partidul e numai 
in folosul lor. Și 
chiaburi câ.ad vor 
giuiri'e.

Eatozarul Marcu 
batoza lui în corn.

ou f _i ii.tâ pe 
să-și facă nele-

Ilie, ie ală cu 
Băești din plasa

o 
tombric a. c., într’o propor 
ție de 85 — 90I la sută.

Până în seara zilei de 2 ț 
Octombr e comunele Bobâl 
nași l'olt vor Ți terminat în- 
sămânțărilc în condițiuni din 
Cele mai favorabile.

Mulfi țărani din aceste co
mune au trecut la'facerea o 
gorului pcntru semănăturile 
de primăvară.

Exemplul lor merită și 
trebue să fie urinat (și de 
celelalte comune d n județ.

O pagina pentru femei
Cum pot obține 

carte de lucru ab
solvenții gimnazii- 
lor industriale

Ultimele știri din 
străinătate

i

lid și ș iu ca trebue sa .ie . .. 
piu pei.tru ceija ți >onăteni.

La fel i m eoni. Pri,az ț_na li- 
muncilori tare au îna-put insa1 n- 
țârile la JO Septembrie a uni au 
terminat iar Pârvu Solomon i Ju- 
nie Viorel ,’au evidențiat ajutând 
cu atela,e văduvele și sărac i di 1 
coniu ă care nu a eau cu ce-și munci 
pământul.

0 imțiu ivâ iru tîOo
Pentru ca in âmânțările sa ie faca 

cu mai nuli elan, comisia de i s - 
tnânțări din Cugir a luat o fru
moasă iniția i>â: ea a provo.at la 
întrecere peniru cât mai grai n ca 
realizare a planului de ins am n-— 
țari con.unele Aurel Vfaicu, Ro.nov, 
Vaidci, Șibot i Vinerea, projHi— 
nând să se d> a comuiei câjt.găt a e 
un drapel rl muncii.

Să ne mărioi vigilenta
țărănimea saia ă intin>t*.;l- m 

(Continuare tn pag. IV<-aj

') Reporiaj întocmit dup i da
lele primite dda corespc idenjii 
noștr i C Lupu (Cugir), țunie 
Alcx. (Țricaz? și I, Zâvoianu 
<Zlaști>

Pui S’a gând I el <ă tr e I gfju> 
țăranilor să-și facă și 1 i artea” 
Când? nu s’a des.operit J _
a monlat în interio ul 'a,o.ei o 
instalație — fără să poata fi v .zu ă 
cu care, sustrăgea zilnic câte 50, 
60 kg. din grâul ța: anilor 
la tieerat Azi așa, mâine 
noaptea, păzii de întuneric, 
mereu în ,po ție ’ chiaburul.

veni I
a,-a, 

intra

se
Acolo, chtabu- 
scoiea” țriul.

gu- 
ff - ind 

a t- 
autori-

Pâ ă î t.’o n aap.e ând, vig le-ița 
i-a mânat pe țarani să vadă ce 
petrece la batoză, 
rul Marcu Ilie ,,își
Atunci, i.au pus țăranii mâna’n 
Ier, i-au făcui perchiziție 
mari cantități de grâu furare 
fel, și l-au depus pachet 
tăților locale cari l-au predat Par
chetului.

Acum, chiaburul batozar Mare.i, 
nie își așteaptă jude, a a și osânda. 
Țăranii din Băcș i zi că o iitrat 
chiaburu’n ,porție”.

ț. r.

Cititi
în pagina 2-a
Cărțile care vor apare 
în Editura de Stat cu 
ocazia Săptămânii

Prieteniei Româno- 
Sovietice

inde.se
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Citind corespondențele 
pentru pagina femeii

Femei inovatori în agricultura U’ rănii Sovietice
CAfBIT<^iLIx^A

a

" ■ ' , -, iire |K'iitru ori
ponantfi deo.ebi.fi, chiar ducîi ea 
pentru o gazetă de perete sau 
tru

Orvanizațiite U.I’.ll.R. din jude
țul nostru au reușit <ă ducă, la bun 
afărșit intr’o mă ură destui dc satis
făcătoare. sarcinile ce le revin in 
munca de presă având totuș 
mult de făcut in această direcție: 

Daca Corespondențele tri 
mise sunt satifsfâcătoare can 
titativ, o bună parte din ele 
mai lasă încă de jlorit in 
privința calității.

'Sâ luăm câteva exemple din co
respondentele primite pentru , Pa
gina Femeii” în ultimele Săptă
mâni.

Iată: corespondența tov. Muutea- 
■u Marja, ne vorbe te despre mun
ca voluntară a sindicatelor din BradJ 
kNe dă câteva date care face ca 
inlr’adevăr corespondența să fie pu
blicabilă, dar nu îndeajuns de sa
tisfăcătoare.

Tovarășa nu arata cum au fost 
mobilizate femeile în aceste ac
țiuni, nu arată metodele de niurn^i 
spre a se pulea face schimb de 
experiență, iju arată .dacă acțiunile 
Întreprinse sunt importante sau nu 
arătând doar că „sunt foarte fru
moase și demne de remarcat”.

O altă corespondență, la fel bună 
e a Iov. E. Ceh. Păcătuește însă 
prin faptul că vorbește de acțiuni 
de acum aproape o lună, care 
chiar dacă nu și-au pierdut din ac- 
lua'itate, ar fi fost mult mai sem
nificative dacă se trimiteau mai de
vreme.

In fine o allă corespondența a 
tov. Munteanu Aurelia, din Brad, 
nu poate fi publicată f iad com
plect lipsită de concret.

Nu arată — vorbind despre școala 
de alfabetizare din locali.ate câ,i
elevi a avut, câți au frecventat re
gulat, ce cred ei despre aceste școli 
și în sfârșit rezultatele obținute: 

Ceea ce caracterizează însă co
respondențele primite dela U F.Di. 
R.iste, e lip,a de ati.udine critică. 
In general din corespondențele hr, 
ar reeși că totul merge bine, greșeji 
sar. scăderi în muncă nu există.

Să luăm însă un alt caz. Tov. Be- 
rian lolanda din Cugir, arată că 
In localitate, unele femei nu cum
pără revista „Femeia” pretextând că 
n’au bani dar în acelaș timp cum
păra ciorapi de sticlă.

Fără îndoială acesta e un fapt 
față de care trebue luată atitudine, 
dar numai atât nu e suficient.

A privi critic înseamnă a 
analiza cauzele care deter
mină o stare sau alta de lu 
cruri.

In acest caz ar fi trebuit să se 
arate dacă munca de lămurire dusă 
de U.F.D.R. a fost îndestulătoare, 
dacă li s’a explicat femeilor ne
cesitatea de a citi revista lor.

O asemenea analiză pu f^.- 
ce decât să mărească valoa 
rea calitativă a unei'corespon 
dențe și, tovarășele care ne- 
au scris, trebue să-și înșu- 
seașcă un spirit critic mai 
ascuțit. Numai în acest fel 
ele vor contribui la înlă - 
turarea lipsurilor pe care 
le sesizează, numai în gcest 
fel își vor arăta hotărîrea de 
a lupta împotriva a tot ceea

Ktipitolin-i Șotina t . 
nării țărancă, si bucuia de 
ci io >ri mailmult def At T>. 
cultele obișnuite, strâns,' de 
cartofi la hectar. Este do 
multa popularitate printie 
colhoznicii din Uniunea So 
vietica.

Aceștia arata mare interes 
pentru succesele obținute d- 
ea la culturile de < irtofi.

De zice ori mai mult 
decât recoltele obișnuite

Dela Kap'toliua Sorina -e 
noi învăța multe lucruri. 
Pe lotul de pământ, c- u 
fost dat de colhoz, grup i de 
colhoznice condusă d ac-a 
stă tânără fată strânge re 
roite de cartofi nemaipuinc 
uite câte 100 lîijltone de 
colhoznici*' de 12 1 5 a) i mai 
mult (kcal strângeau odinio.i 
oară țăranii în vechi a Rusie

Femeile încadrate in U. F. D. R. 
din Hunedoara prepară conserve 

pentru cantina muncitorilor

cc organizație de inassă o mi
se reduce la reJaclari-a articolelor 
trimiterea câtorva șliii ziarului nos-

C< < rău.
Sa li corespondent li un 

ziar e un luciu Important. 
Lemn nuntea corespondența 
,,comandanți ai opiniei pu
blice”. Pe cât este însă dc 
important, tot pe atât e o 
ușor. Cere însă o muncă or
ganizata. o aprofundare a 
problemelor, uu ascuț t simț 
iiriti'C. ’conștinc.jl (djtjate și 
multă obiectivitate. Toate a 
cestea, dublate de o larga 
cunoaștere a problemelor 
,.actuale” și ,.principale”, 
vor faci ■ 1 iov. corespon 
denie al. acestei pagini să 
fie de un real fo'os femeilor 
din întreg județul nostru.

M. Mihaelt

Fente le din orașul Ilnne 
doara,1 încadrate în U.'F. D- 
R., prin prepararea conser 
vc-lor de leguminoase și țiu 
te, au venit în ajutorul mun
citorilor și familiilor de mun 
citori din localitate.

Astfel, un număr de t3 
prietene, au lucrat voluntar 
la cantina 1. M.'S. Hunedoa 
ra, pregătind pentru munci
tori murăturile necesare pe 
timpul hernii.

La Casinoul I. M S. Hu
nedoara 24 prietene au aju
tat la conscivarea murături
lor, pentru a asigura buna 
funcționare a Casinoului în 
timpul iernii, prepaipind 6 
mii kg. conserve de castra 
veți, ardei și gogoșari.

Pe lângă aceasta, în ora-

Săteanca si FemeiaV
revistele Uniunii 
Femeilor Demo
crate din România

Muncă voluntară la sate
ALUN. - - In ziua de >7 

Octombrie a. c., un număr 
de 27 U. F. D- R.-iste au 
avut o înseninată acțiune de 
muncă voluntară.

Ele au construit un drum 
nou în hotarul comunei, 
lung de 150 m. ,și lat de 
3 m-

P, Popa, coresp. 

șui Hunedoara, la 17 fami 
Iii de muncitori U. F. I). 
R.-istele'. au ajutat la prepa
rarea conservelor de ma/.ă 
re. dovlecei, fasole, roșii, co 
nopidă, precum și la prepa
rarea de siiopuri și marine 
ladă de prune și \i iac. '

Cărți bune de citit
,,<? o m-i 

de Ofelia Mano e

IJna din problemele ce.
'«reocupă milioane de femei 

I milioane de mame și pe care 
Federația Democrata Inter 
națională a Femeilor a con- 
siderat-o clcL m eput un 
punct important a< prugia 
inului sau, problem,, a cărei 
rezoi.are este strâns legată 
de pace de libertatea po
poarelor și de egalitatea în 
drepturi a femeilor, este cea 
a copilului. (

Războiul și fascismul au 1? 
sat'urme adânci și dureroase 
in rândurile noastre și în

VINEREA. — U. F. D. 
R.-istele din localitate, ocn 
tril a contribui la ibtina 'furie- 
ționare a școlii în acest an 
Școlar, au prestat 560 ore 
de muncă voluntară la ame
najarea și văruirea școlilor

Prin această acțiune s’a fă
cut școlii o economie de 25 
mii lei. '( 

țarista. I aima mun< ii ace 
stei colhoz.lin a meat rvj» 
de oct,Iul țarii. ,M< odarci de 
llllllli.i este în prezent apli 
cat i tot mai mult, iu numai 
pe ogoarele regiimn Mosc o 
va, dar și în cel" mai depăr 
taie colțuri ah Uniunii So
vietice.

< are c sie secretul succeșe 
lor obținute de t< < istă ti 
nara f.a., dela țmâ și de to 
varășeje ci?

Secretul sta în muncă ș> 
dragostea ei p ntrit meseria 
s;i.

Pregătirea pământului în 
vederea însănânțărilor

Dcobicei. în< ă în (fetom 
brie. îndată, ce a fost strâns;! 
r< 1 olia tetele încep sa pr< 
gătească pământul în ved- 
rea insămânțărilor țx-ntru 
anul următor, Pe două ha. 
păm'ml eh- duc 300 care d< 
îngrășăminte, mai ales gunoi 
împrăștiindu 1 p toata su • 
piat ț 1. ara apoi pământul 
la o adâncime de 25 1 m..

iarna grupa alege carto
fii de sămânța, strânge m- 
gt'ăȘamintț între c.ite ,i gât 
naț și cettușc. Jn 'Htlocui 
lunu Aprilie. întreaga can 
dt.iti de ariofi de sămân
ță este așezata într’o groap 
speciala în vederea încolți
ră. 'lolodaui, sunt făcute 
primele lucrări de prigăt’.re 
a pământului, în vederea în 
samântăr.i. Pământul e arat 
la o adâncime dc 20 <111. și 

deosebi in rândurile copiilor.
M lioant dc copii au'fost și 

uciși. Fascismul a asa inat 
în chip, l cel mai crud prun 
cii. pe care i a smuls de’n 
mamele lor, i-a arun ,at in 
camere cu gaze. în cuptoare 
încinse. în gropi săpate pen 
tru cei vii.

Această carte ne arată sta 
rea copiilor în diferite țări. 
Din'paginile ei aflăm'Iu ruri 
minunate despre viața copii
lor din Uniunea Sovietică. 
Ni se infețișcăză ; p a situația 
copiilor din țara noastră și 
gr:ja ți ■ egre Gu e mul ’o are 
pentru educai a și sănătatea 
lor.

Cartea e foarte folo$:țoare 
și se citește p u mult interes.

Cărțile care vor apare la 1 Noemvrie a. c cu 
ocazia Săptămânii Prieteniei Sovieto Române
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grap.it. Dur/ < âteva zii -*■ 
grăpț aza din n<»u. d< d<»i** 
ori la rând. In ace’.iș t ruj» 
se îngro.tș.i pam,intui 1 u •« 
nușe și șo"> de iprulo* 
fat la h< < lai.

Cum este lucrat pământii
Kap t'ilina Șoi 1 ia -• 

cartofii )a 21 dc zile dape 
ce au fost ținuți la luijol’tt 
(favorizare și anume In 
12-15 Mai, Cartofii se pun 
deobicii", in b’a.dă 
lucrări durând t, zile 
o suprafață <le 2 ha 
hicrcma in felul urmați 
două f t traiispc ta car.,-In. 
liei uml la in urma plugt 
lui, pun'ad cartofi. Oțx-rați^ 
se fa< <■ cu mâna fi ■». 
tubercul este pasa pe hra 
dă și acoperita < u jițim ui’ . 
mestecat cu mr.,nița.

1 mpa o ireco re de 10 ile 
țilanti le înc< p sa raîar , 
Imediat se vrel '-azâ. Ui m 
(locul lunci Iulie, s .îngraș . 
din 110c. pământul. In btt 1 
experie iței ci St-ri,'îâ.' ' , 
ajunsd.i Coiivng. rea că e l- 
mare îmjxirt.mța de a ,nc 
scapa acest timp de ingra 
șare, atunci ia;id plantele s 
întjres Uu ac, st pr'L j. - 
dau 300 kg. cenuși- 1'50 kg 
salpetru la hectar. () ajtă lu 
crare t<utăt de important.' 
este afânarca pământidu 
Această murrț i este fă,ut a 
cu multa băgare dc șeamj 
cu ajutorul greble, pentru ., 
nu vatâma plantele tin.-r 
Câteva ’ mai târziu, după, 
ce pământul afânat s’a uc 
cat pupii, se mușuroiis 
plantele cu ajutorul plug': 
lui-' Exact la doua'saptămân 
după mușuroire, se face a 
doua ingr.ișarc. S; mai dau 
încă ?oo kg. de £- -nușt, 
mcstei.'ie cu 200 kg. ele i-u 
piafost.it. La sf rș:t l lu- i 
lul.e si inc- putui lunci 1 p 
gust, s<- face aur,- ia ■- ulti 
iiigrășare dându ■ I - lu 
UiT ^00 kg. de sutir . iosf sf f 
300 l ’>. dc î'igj șămi .t d ■ 
polasiu.

Iu August, al im m’l i 
resc, este timpul ce! rnai În
semnat și de cea mai mare 
răspundere. Atunci trebue să 
se observe cu multă atenție 
ca pământul să fie tot 
timpul reavân. Tot țimjuul 
trebue să se afânezg pămân 
tul din jurul tufelor, până’tF <3 
ziua recoltei, care se face de 
obicciu la sfârșitul lunci Se 
ptembrie sau în primele zile 
ale Iurtei Octombrie.

A Severenil

Cosiîleț ulplin
Fetita din
Tundră

Corabia 
feniciană 
Te ul fer 
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# Din câmpu1 muncii O
Pantru îniâpinarea zilei de 7 Noembrie 
cu realizări practice

Ceferiștii sknerieni canalizeazâ 
voluntar o strada

„Rolul determinant al Uniunii Sovietice 
în mersul înainte a lumii“

r

Filinton Sârbii, ti- 
rin străzile principale ale 

hrtțrrului muncitoresc C. F. 
K Sinieria nepre-
trirta și necaiializată, deși cu 
o vdhimc de peste 80 ani, 
era un i din moștenirile tre
cutului care ne ilustra în 
mod < onvingator ..jgiija” 
guvernanților din trecut fața 
d< massa muncitoare' și ne 
voik obștești.

plnA de apă șî bălți când 
ploua sursă de infiltrații ca 
re provocau igrasierea case
lor mărginașe, plin le praf 
ț>- timp uscat, a' eastă stra 
da trebuia adusă la o stare

rnna de numele p>- care 1 
piz ta.

1 nn Inițiativa și grija or
ganizației locale a I’. M- R. 
a (ăret activ iști au fost me 
reu piezenți în munca de or- 
ganjuarie și de mobilizare1 
în ■muncă, în Cursul lunci lu 
m< a c., s’a proiectat canali 
zar».. prelungirea trotuaru 
lut. pietruirea străzii Filimon 
Sâ’bn pe o porțiune de -ți o" 
m. nrm muncă voluntară, 
pentru acest sezon s’a p o 
gram.il numai canalizarea. 
Proci tuPprevede i.ooo m. c. 
săpături, așezarea a 270 tu- 
bt»r <i 7 guri de canal, cu 
un total de cea. 11.000 ore 
de Iik ru. Comandamentul 
șantierului de muncă volupta 
ră a întocmit un plan d^ lu 
ere astfel încât sa poată lua 
pait' la el toate organiza 
țiilț locale: P. M.VR., Sindi 
c.aul CFR, Frontul “Pluga
rilor, 11FDR, UTM- precum 
și unitățile CFR și Primăria.

Materialele necesare, în 
special tuburile au fost pro 
cutate prin Direcțiunea Asi 
stenței CFR.

Munca voluntară, în afara 
orelor de serviciu și uneori 
Duminica a fost prestată de 
către 26 echipe cu efective 

d< 20 — 30 voluntari după 
programul stabilit de cbtr 
ruandamentul șantierului. Și 
au dat concursul până acum 
im număr de cca. 700 v oluri 
tari. 1

Dtpunând toată râvna în 
Îndeplinirea sarcinilor luru 
tă. în întrecerea dintre echi- 
p< s’a evidențiat echipa or 
ganizației de bază Nr. 2 P 
M R . de sub conducerea 
tov. Joloboeastțâi NiScoflae, 
care < u 25 de voluntari a 
icșjl de 3 ori “pe teren, real’ 
zânl 60 m. c., de săpături 
șt 45 de tuburi așezate. Tre
buie citată deasemeni contri 
buția tov. ing. I.fRoosz, care 
a întocmit proectul canaliza 
rii și trasajul pe teren și a 
tov. maistru Banciu KTihai 
care a îndrumat din punct 
de vedere technic munca e 
chipelor pe teren, fiind me 
reu prezent la lucrări.

Datorită avântului, bunei 
dispoziții și conștiinciozități' 
voluntarilor, s’au realizat pâ 
nă acum 80 la sută, din lu
crare, prestân,du-se cca. 9 

mii ore de muncădrămânând 
de terminat 40 m. tle canali 
zare și ra urda rea la c(-a 
xistentă din fața Atelieielor 
Cl-R, locomotive.

Voluntarii sirneri<-ni s’au 
angajat sa termine lucrarea 
programată pentru acest se 
zon până la data /lo 7țNoem 
brie, pentruca muncitorimea 
din Simeria să piață intim 
piua ziua Marii Revoluții 
Socialiste cu <> realizare în 
spirit socialist, în afară dej 
munca de întrecere <lusărpen 
tru îmbunătățirea cântitati - 
vă și calitativa pioducției 
în sectoarele sale de muncă.

Deschiderea școlii Medii 
Tehnice Miniere, din Lupeni

Inziua dc 18JOctombri - a. 
c., într un cadru festiv a a- 
vut loc deschiderea școlii Me 
dii Tehnice Miniere din Lu- 
JX? ni.

In prezența celor 180 de e 
levi și a corpului didactic a 
luat cuvântul tov. Baciu A 
dalbert directorul școlii, care 
a urat bun sosit elevilor, spor 
la muncă și progres fia învăță 
tura.

Minerii din Lupeni vor întâmpina ziua 
Marii Revoluții cu angajamentele 

îndeplinite
(Urmare din pag. I-a)

trag cărbupe, iar cel de al fceilea 
armează, pregătește înain area în 
frontul de cărbune, mută crațerul 
lângă frontul ce înaintează în fie
care zi.

lată grupa tov. Pop Teodor, în- 
tr'ocăldură insuportabilă pentru r»î 
neobișnuiți la lumina slabă a lăm
pilor din mină muncește cu elan pen 
tru a produce cât mai mu't cărbune.

Aspecte de muncă
Minerii sunt inși, ai în lungul 

frontului de cărbune, la intervale 
regulate. Cu ciocanul de abataj dc- 
boară bulgări mari din frontul oe 
cărbune. Alți tovarăși, — ajutori 
dc mineri — eu sapele, trag căr
bunele pe craterul lung de 10 m 
care ca un fluviu flămând duce căr- 
bune'e pe alle benzi rulante, pen- 
tru a fi vărsat în vagone e și scos 
la lumina zilei.

Echipa tov Teodor este în fritre- 
cere cu alte echipe conduse de tov 
Farkaș luliu, Mchanu Florean, B a- 
șoveanu Victor, Letean Petru, Bo:- 
belv Mihai, Silveder Mihai toți din 
sectorul 3. De când au răspuns cu 
entuziasm (a chemarea de întrecere a 
tovarășilor dela Pe r |a munca lor a 
luat un aspect mai notării, mai 
dârz. Tiebue să depășească produc
ția din luna Septembrie cu 10 la 
sulă, să reducă consumul de explo
zivi cu 10 la sută, consumul de i- 
nergie electrică cu 15 la sută, ab
sențele r.emotivate să fie reduse cu 
20 la sută, iar procentu de cenuye 
„piatra” din că bune să fie o dus cu 
10 la sulă.

In prima săptămână a lunei erau 
mult sub norma angajament. Acum 
echipa tov. Popa depășește zilnic 
norma cu 25 la sulă. Deasemenerf. 
producția pe sector întrece în fie-

(Urmare din pag, 1 a)

Uniunea Sovieti ă juca rof .l prînci- 
pal în lupta pentru pace.

Inldadcvăr lupta pentru pace nu 
poate fi separată de victoria so
cialismului. In epoca noa tră răz
boiul e provo at fie de lupta im
perialiștilor rentru o nouă împăr
țire a lumii (piețe, sur-e de tna_ 
terii prime) colonii) fie de voința 
lor de a distruge (ara care a făcut 
din socia'l n o rea’i a’e și un exem
plu și care dovedește incontestabili 
superioritate a regimului ci în do
meniul competiției pa i i e Nu nu
mai <ă U.R.S.S.-ul, țara so alismul i 
fără dc crize, nu are nevo;e de răz- 
boiu dar de când există, ea este 
constant prgocu; a ă de problema pă
cii durabile, concițl i esențială pentru 
edificarea nou i sale vieți.

Dc aceea primul act al puterii so
vietice, la 8 Noembrie 1917, a fost 
decretul de pace, care făcea apel 
la țările be|ige,aiite și Ia mumitori 
în vederea liulieerii imediate a unui 
armistițiu și a începerii tralative-

Au mai vorbit: țOv. Goz 
mart Iacob, în numele argani 
zațici P. M. Rl Vlin Lupeni, 
arătând importanța școlilor 
tehnice după care a (.urmat 4a 
cuvânt tov. Ardelean Au - 
gustin, reprezentant al sin
dicatului Minier din Lupeni.

Elevii și-au luat apei an 
gajamentul de a învăța cât 
mai mult, după care festivita 
tea a fost încheijtată.

Albu Remus, coresp.

care zi prcliminalul iar mina Lu
peni, până în prezent este a doua 
în clasament după Aninoasa. Dar 
cu toți sunt holărîți ca până la 
urmă să ajungă în frunte.

Fiecare minut este în
trebuințat cu chibzuială

D aeia f e.are mi u e î:t ebii’« 
țal cu chibzuință. Minerii rn.rebi.in- 
țează explozivul mai rar și cu so
cotea ă. Aju.orii de mi ieri au gri e, 
ca fiecare piatră să fie scoasă din 
cărbune iar crațerul să mzargă din 
plin. In cadrul echipei s’a luat ho
tărârea de a nu mai lipsi dJa 
lucru. Deatunci au mai fost câteva 
cazuri însă cei care au lipsit au 
fost criticați tovărășește iar acum 
nu mai absentează nici unul. Ast
fel echipa tov. Popa Teodor ca și 
celelalte echipe din mina Lupeni. 
muncește cu sârguință penlru a pro- | 
duce mai Qiult și mai bine.

Unii dintre ei, au luat parte la 
consfătuirea avută cu tov. Miion Con 
slantinescu. Acolo, tov. Miron Con- 
slantinescu a spus: „se poate ca 
minerii din Va ea J ului să ră
mână în urma muncitorilor din ce
lelalte sectoare industriale?”

Nu! au răspuns minerii. Și mi
nerii din Luper.i, vor să răspundă 
cu fapte acestui „Nu”, la 7 Noem
brie, când vor întâmpina aniversa
rea Marei Revoluții So.ialisle din 
Octombrie cu angajametele înde— 
plinite.

I. BRANEA

Citiți
SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.R 

lor de pace. Consecvența U R.S.S.- 
ului fața de pul'li a a pa i i ă nu 
trebuia să se desmintă ni ijdata.

S’a uitat mai a’e. lupa sa con
tantă și d.ârză împo r va pregătiili a- 
greiunii hi leiilte Ssrij ni ea drep
turilor guvernului repubji an lej ițim 
al Spaniei, a'tivi a ea în sânul și in 
afara Socielăț i Na iu i or pentru or
ganizarea securilăț i colective, apă
rarea independenței Cehoslovaci I. 
dală pe mâna lui llitler de Cliam- 
berlain și Daladier, efortul susținut 
ți excepțional pentru a igurarea li
nei înțelegeri cu Angl a și Franța 
în 1939 sunt câteva din e'apele cele 
mai de seamă ale acestei lupte.

Dacă această ponica n’a putut îm
piedica până la urmă cel de al 
11-lea războiu mondial, adevărul e 
că Uniunea Sovietică este si igura 
putere mare care le-a purtat. Gu
vernele britanic și francez ale e- 
pocii, trădând din S| i it de clasă 
interesele naționale a]e țărilor lor, 
visau un acord solid cu Germania 
și canalizarea agreâurii hi’leri te 
spre Esl, spre Uniun a Sovietică. In 
aceste condiții, războiul se anunță 
inevitabil.

După cum știm, acest războiu s’a 
soldat cu înfrângciea militară a 
Germaniei și J.pori i, țările cele 
mai militariste și mai agre.ive ale 
capitalismului. Uii nea Sovietică a 
fost foița conducă.oaie și sufletul 
luptei victorioase împotil.a fasd - 
mului. Inșirarea sumară a primi, ale- 
lor etape a le acestei lupte ar pune 
în lumină, dac’ar fi necesar, rolul 
decisiv pe care ca l-a jucat.

Pactul ge'mano Sovietic 
condiția victoriei războiului
Un prim act al Uniunii Sovie

tice a determinat într’o largă mă
sură rezultatul favorabil al celui de 
al doilea războiu mondial. Acest, 
act e semnarea paclului de neagre
siune cu Germania în August 1939.

In momea ui în care ațâțătorii li 
războiu „occiden ai” se sileau să 
precipite agre iur.ca hitleiistă cor.- 
tra Uniunii Sovie i e i o a e, acea-ta 
a reușit — grație clarvi.ionii po
liticii slaliniste -— să-și asigure prii 
semnarea pactului răga'vl indispen
sabil pentru a-și în;ă i apărarea și 
pregăti forțele în veje.ea r po lei 
ce trebuia dată agresorului. In deo
sebi, Uniunea Sovie.i.ă a utilizat 
pactul sovie'.o-german p n ru a și a- 
propia granițele de dușman și pen
tru a cons.i:ui, la momentll oportun, 
frontul de Răsărit al celui de al 
doilea războiu mondial.

Luând-o ma nlea trupe or hi lerh- 
te, |a 17 Septembrie 1939 arma a 
sovietică ocupa Bieorusin occiden
tală anexa ă de Polonia rea ț onară 
în 1920. Puțin după aceea, U.R. 
S S.-ul semna tra a e de a i t nță cu 
Estonia, Letonia și Li.uania unde 
trupele ei au ocupat poziții In Iu
nie 1940. Deoarece condu ă or i fin
landezi cliați cu Flit er își transfor
maseră țara îitfo bază de agresiune 
hilleristă, Uniunea So.ietică la rân
dul ei și-a garantat securi atea, o- 
bligându-i să recii i e frontiera de 
nord-vesl care trecea Ia 32 km. de 
Leningrad. In sfârșit în lun e 1340. 
trupe e sovie.ice in rau în Bucovina 
și Moldova răpite U R.S.S.-uIlÎ după 
revoluția din Octombrie.

Astfel când, la 22 Iunie 1941. 

Membrii de partid sunt 
în fruntea campaniei de însămânțări

(Urmare din pag. I-a)

râvnă fiindcă știe că tot ce face e 
în folosul inlreguiui popor. Chia
burii sabotează î.să campania ac- 
tua'ă de însămânțări s;:b diferite 

, forme.
De pildă chiabura Vulcu Elena 

din Orăștie, nu a însămânțat până 
acum nimic din ce e 13 jugăre pro
gramate.

La fel și chiaburul Grecii Ion din 
Zlaști de abia acum taie tul ii de 
porumb și nici nu s’a p egă it încă

Germania a ata< at l.'n unea Sovlc ta- 
primejdia unei înaintări f ,ră de ob
stacole a trupelor Iii lcriSf e a * 
lăturată; în fața lor exista un front 
serios jaie trebuia a jierinltâ co i- 
tra-ofensjva u'ter oară ți ii lorioasa 
a Armatei Roșii Dacă nu s’ar 11 c eat 
acest front Mo cova ți Leningradul 
ar 11 urmat probabil să fie eva
cuate in prima fază a o;«rațiunl-- 
lor. Războiul s’ar fi prelungit «■ 
cel puțin doi ani ți cauza generală 
a aliațijor ar ti fost grav 10114x0- 
misă.

In consecință, calomniind ți ata
când Uniunea Sovielică jventru ini 
țiativele mai sus menționate ți per- 
gălindu-se să ducă împotriva ei răz
boiul pe care nu-1 po mau contra 
lui Hitler, guvernele dela Londra ți 
Paris deserveau în mod obcctlv 
fa i mul h tle i t si se co nportau ca 
trâdalori. Iar Un unea Sovie i h sem
nând pactul germano-sovietic 
constituind fion.ul conta agr i.oii 
hitleris < creea condițiile vi .-tcrW 
prin care ea a salvat lumea de a- 
supnrea ți oroarea fascismul.!

Uniunea ISuvieiicâ și 
sdrobirea militarâ a fas
cismului

Pscudo.istoricii i’in slujba impe
rialismului înccaicâ să sube tinez» 
rolul U.R.S.S.-uJui în sdrob rea mi
litară a Germaniei i sateli i.or ei 
pretextând că Aliații i-au furnizat 
material de războiu și baga:e.izând 
imporlanțj celui de al do.pa front.

Dar aceste pretexte nu rezistă in 
fața realității faptelor.

In timpul războiului Statele U- 
nite și Anglia au ii/rat Uniunii S->- 
vielice 9.221 care de luptă fată de 
100.000 produse de indus r e so.iv- 
tică, 11.384 avioane din totalul de 
140.000 și 5.350 tunuri din 40 ..0 0 
Deci livrările de male.ial de raz- 
boiu ale Aliaților reprezintă între 
5 ți 6 la sută d.n ma.er.alul similar 
produs de industria sovie.i.ă

In ce privește restul produse— 
lor, livrările Alin ilor reprezintă 4 
la sula din producț a so.ie.icu i ni- 
lară din timpul războiul, i

Iar când e vorba de efortul militar 
respectiv al Uniunii Sovietice șî J 
puterilor angjo--axone el poate fi 
exprimat prin ci.je care nu mai au 
nevoie de nici un comenta iu.

In cursul războiulu , Armata So
vielică a avut de ținut pi.pt la 257 
divizii inan.i.e în timp ce 75 ci i.c i 
germane se găseau pe rvregul f n 
occidental. Arma a S.veiă a pi.r- 
dul 7.500 0C0 oameni ( ără a vorbi 
de victimele civi.e în număr de 10 
milioane) în timp ce pierderile a- 
mericane se eva uea ă la 39 000 oa
meni iar cele brilaui.e la 336 0u0. 
Armata Sovietică a ni.nii; ea :i,- 
gură mai mult de 3 milioane de 
germani ț90 la sulă din pierderile 
totale ale Germaniei.) Uniunea So
vietică a învins după ce un teri
toriu de trei ori mai mare decât 
Franța și remarcabil de bogat fi 
fusese cotropit de invazie și după 
ce se distruseseră pe păinintsl ei 
1710, orașe, 70.000 sate și peste 
30.000 de uzine.

Războiul a costat-o aproape 500 
mtlla de dolari in timp ce 
tan mi.iardîtrii amc i a .i realizau 87 
-s-iliaide dc dolari bțje i ii de râz- 
boiiL 

de însămânțat: grâul lui e netrio- 
rat, și netratat cu Ceresan.

Și, în toate sate 1.- e te la fe]: ță
rănimea munciloa e cons i ntă de 
marca sa sarcină lucrează cu a- 
vânt, chiaburii, dușmani ai popo
rului sabotează acț wire.

De aceea, în fața țărănimii să
race și a membrilor de partid în 
special slau sarcini împairtan c să 
grăbească cât mai mut î-isămlnță- 
rile și să fie vi ijenți față de u-.el- 
lirile chiabuiimii.

gram.il
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Dând dovadă de o splendidă combativitate

Minierii francezi pun pe fugă 
gărzile atacătoare care încearcă să ocupe minele

Răspur.sul geneialulul Kutlkov, cu privire la

Efectuarea alegerilor pentru 
organismele municipiile ale Berlinului

PARIS, — Continuând acțiunile 
de intimidare ți pre 1 ine asupra mi
nerilor in greci, ministrul de in
terne francez, Jules Mocli a ordonat 
trupelor special aduse și po.ifi i sâ 
ocupe minele de cărbuni.

Iu legătura cu aceasta, Jules Mocli 
a avut o conferința cu prefccț i diir 
regiunile carbonifcie.

In bazinul Loire minerii au re
zistat cu liotărîre atacului daț de 
armată peniru ocuparea minelor. D n 
totalul de 18 mine, armata n’a reu
șit să ocupe decât șapte.

Prefectul depar an en.ului I o re a 
trecut la măsuri represive împân

Ftteii internaționali 
a ziariștilor a cerut eliberarea ziaristului 

grec Glados condamnat la moarte 
de autoritățile monarhn-fasciste

PRACA, 22 (Radio). Hi - 
roul Federației Internaționa
le a Ziariștilor dela Fraga, a 
primit telegrame de protest 
din partea numeroșilor zi 1 . 
riști din diferite țări imn > 
trjva condamnării l;i moart ■ 
a 1 ui Manolis Glados, redac

Publicarea unei culegeri de 
documente întitulată

„Uniunea Sovietică 
și chestiunea Betlineză‘

Moscova, 22 Radio). i\\i 
nisterul Afacerilor Strcine al 
Uniunii Sovet'Ce a publicat 
o culegere de documente 
intitulată,,Uniunea Sovietică 
și Chestiunea Berlineză".

Această culegere cuprind-’ 
notele guvernului sovietic, de 
claiațta miniștrilor de exter 
ne intrun ți la Varșovia, de

Cum pot obține cartea 
de lucru absolvenții aimnoziiîor industriale

B UC1' REȘ 1 1, (A gei pi'es I. 
Seiviciul pregătirii profesio 
nale din Mi-nistciul Muncii 
și Prevederilor Sociale a fă

Umplem butelii de

A
 Inform a tiu fi 

zind orașul cu patrule grmate țji In
terzicând orice tel de întrunire

In regiunea minieră Saint Ictienne 
au fost aduși soldați din armata de 
ocupație franceză d n Ge mania. Mi
nerii au respins a a ul armatei care 
încurca sa ocupe i.upor.auta mină 
Rodie ia Mol ere, 20 de muncilor! 
au fost răniți si opt aresta i.

La Barandice. gărzi e republica, 
ne au fă.ut uz de gaze lacrimogene.

< oeei'ând n ă uri e rep estve lua
te de guvern I.’l lumaiiite scrie în
tre altele:

.Minerii Ea-iței se bat cu un cu
raj măreț In fa(a poliției lui Ju

torul șef al ziarului ,.Rizoi 
I’astis”.

Biroul Fed -râpei Interna 
ționaLf- a Ziariștilo’" a adresat 
Organizației Națiunii ir Uni 
te o telegramă prin care îi 
cere, să intervină pentru obți 
nerea imediatei eliberări a 
lui Glados.

i laraț ile mareșalului Soko . 
lovski, documente a'e adunai 
straței mii.tare sotietice p.c 
cum și directivele comune da 
te de Uniunea Sovietică, ȘtJ 
tcb Unite, Anglia și Franț i 
comanda nț lor zone'or de o- 
cupație din Germania la io 
.August 1948.

cut cunoscut inspectoratelor 
din întreaga țară că absol- 
venț i gimnazi lor industriale 
pat obține carte de calfă ș» 
fără dovada că au făcut doi 
ani ucenicie după terminarea 
școlii, ci numai pe baza di 
plomei de absolvire al gim
naziului j ndustrial. 

les Mocli ei iși apara dreptul |a ; 
viață iar provolările nu vor face di cat sa 
întărească spiritul comba iv al mi
nerilor. Guvernul să ia aminte căci 
întreaga franță sprijină pe mineii”.

In comitetul pentru chestiunile sociale, 
umanitare și culturale

Delegații apuseni
și sateliții lor au votat îmuotriva abolirii 

pedepsei cu moartea în timo de pace
PARIS — In șeJin;â din ilup.i 

amiaza Zlgi de 10 Octombrie a 
Corni e ului pentru <h tiui i e socia
le, umanitare și cullu a.e, s’a termi
nat discuția asupra art. 3 al pro
iectului de declarație a dreptuii.or 
omului.

Propti; en a delegaț ei so ie ice îi 
legăturii ui a et arieni a fo.-t pusă 
la vot după o discuție lungă si a- 
prinsă.

Propuneri a ce s| critica obli gația 
stalului de a- „gaian.a cond ție ne
cesare excluderii posLii..ții de 
nioarle prin Întorc are și epuizare” 
a obținut 10 voturi, 28 fiind împo
trivă și 10 abțineri. Ultima fra
ză a propunerii sovie i.-e care arată 
că „pedeapsa cu moartea în timp 
de pace trebuie să fie abolită” a

Să sărbătorim cu măreție

Săptămâna Prieteniei Româno-Sovietice
(Urmare din pag. l-a) 

rea consecventă a țarii no i 
strein drum spre'socialism.

Pe 1 nia acestor preocupai i 
Comitetul Județean pentru 
pregătirea Săptămânii I’r.ete 
niei Româno Sovijtice, a i ii 
țiat și organizat o «serie de 
acțiuni menite să concure la 
pregat rea temeinică a sârbă 
torlrii Săptămânii Prieteniei 
Româno-Sovietice.

Pe l'ângă Comitetele și co 
lectlve'e de pregătire alcătui 
te în toate localitățile a fost 
organizat un bogat corp ele 
conferențiari care se adre
sează regulat massclor inițiin 
du-le și documentându-’.e a 
supra mar lor realizări sovie 
tice și luptei consecvente pe 
care Uniunea Sovietică o du 
duce în fruntea lagărului democratic 

împotriva ațâțătorilor la 
noui războaie și asupra im
portanței și roadelor pe care 
le aduce țării noastre întă 
rirea prieteniei și alianței cu 
U. R. S. Ș.. (

Expozițiile Săptămânii 
Prieteniei Româno . Sovie
tice", la a cărei (bună reușită 
lucrează numeroase colective 
tehnice vor sintetiza prin gra 
fice desenuri, imagini și a 
specte ale consccveentelor

III I RIN, 22 (Radei). — Co 

maiidantul soiietii al henriului, 
geneia lil-malor KuliLov, a remis 
primarului adiuncl d Berlinului 
I i lendensliurg, răspunsul la cerc— 
rea acc.luui de a suionza sa se Iaca 

I alegeri pcntiu organismele muuki-

obținul ioturile favoialiile a|e U. 
R S.S., B e rirus ei, U ian 1 l’o oniei 
Cehoslovaciei, Iugoslavii! Culmi, 
Repub.icli IVoni 1 a.e i Mexicului 
Douăzeci și una de delegat 1 au 
voiai impo.riva iar 18 s au abținut 
Reprezentanții a zece tari au li..- 
sll in timp . .o | ii Unii cj.ifre ei, 
re.uno când ju tcț a p:o,,unenor u- 
vietice însă uedorliid sași compro
mită relațiile iu delega ia aiueria 
cana, au părăsit in graba incinta, 
cu câteva minute înainte de înce
perea s<iuunu.ui. Este semni i a J.v 
faptul că delegațiile Sta.e.or Unite, 
Angliei și Eranței au votat împo
triva fiecâiui punct al propuneiic 
sovietice,, incrusiv cd privitor ia a. 
bolirca |Ai_ep.~ci cu moar.ea în timp 
de pace.

manifestări de prietenie sin
ceră a poporului nostru pen 
tru Uniunea Sovietică, a bo 
■atei experiențe a muncit-1 
rimii sovietice, ale ncstăvili 
ti lor izvoare de documentare 
și rîndrumare ale științei și li 
tevaturii sovi. tice.

In cadrul acestor variate 
acțiuni întreprinse, fiecare în
treprindere și instituție, fie
care localitate vor trebui să 
capete un viu aspect de săr 
bătoare. Vitrinele și ziare - 
le dp pereete vor trebui să 
oglindească ecoul adânc pe 
care l-a stârnit în rândurile 
largi al populației hunedore 
ne această sărbătorire.

Specialități farmaceutice 
pentru bolnavii C. C. A. S.

Cons liul de administrație 
al Casei Centrale a Asigura 
rilor Sociale a aprobat, pen 
tru aprovizionarea dispensa- 
-elor și spitalelor C.[C. 'A. S , 
procurarea a cincizeci mii 
perechi ochelari.

Comanda a fost dată în 
1. O. R.(întreprinderile o 
ptice române) care livrează 
ochelarii peiitru toate diop

[Mie al- Jhrlinu.ui /i d> a 
pn^l a ,iegu‘aii e lini a e^v. lloP

Iu a pun ul ,âu, g.ue dul Ka- 
tikuv * c ir. n- al ele Co.namla- 
ineu.u! iiiij-.a .o.lei »o oi>(e t 
ținerea alegviilin inami » La
Berlin i.ib’uii timp cât mat JT.ro- 
pial ede un lu.ra .-.eii|ial, de ta

re e anga,a.ii< n ei. lua e 1 >ta de a- 

legatori in l'Ilb au fost /iota e 
f.auiaul de mapiri a ea i .- uilir.l.-r 

a .luai, al o i-i i | i mui ■ 1| al. a- 

ceda de.eu nJ un ,||,ir.i,;«-r al > 
l..i i-„|:i a .............. i a. e.

B--I I. I li ne r ai de, •(<•,»-

Iu a este condiții, i leiea -nor 
alegeri den.o.ratice u i rine ?1 
stingheriie, va adu-e fol a e po|ni_ 
laț.ei Ip.i.uâi i va î 1 -ni .mbu- 
nălațuea si ui.i i gaie,-a,e di:i acest 
oraș. Aceste alegeri sunt foarte po
sibile cu condiția ca libertățile d<- 
mo.ialice e emen a e sa f e estabi- 
lite si ca unitatea organismelor inu 
nicipale și iiteg.ialea uco.omică a 
orașului să fie asigurată o «ec- 
toarele occidentale.

finisul jtiii- aiuiu. kulikov — »re
pcaoic de condu-dl ori al tieburi-
lor (lulli.f j jhi|i -a și in e;ri-
■j< j. • ’ ■ Jif'uț- i|b sâ - Ir vo-
Hița alegătorilor și - « a urc re-
coiislru ția duniocratici ia vie ii
blicu, ciOiiornlLC «i cu4 td •• in tot
Lli-U'ijul

organizațiile de 1 artid și 
ARLUS cât și fiecare '<>:n al 
muncii legat prin sentimente 
de dragoste de țara julis 
inului trebue să-și facă o nrân 
dric și sarcină p« incipală d.n 
pregătirea și întânipinaiiea 
cât mai entuziastă a iniv<-r 
sării Revoluției Socialiste in 
coi'dându și tot mai puternic 
forțele pentru a muncii cu i 
nima plmă de dragoste spre 
a grăbi mersul poporului no
stru pe drumul glorios și lu
minos parcurs de Uniunea 
Sovietică în lupta sa n<>st:i 
vjită pentru construirea so 
cialismului și victoria ceh» 
ce ‘muncesc din 1 um«ia «-.îa - 
treagă.

triile-
Totodată s’a apiobat și o 

curarea unei importante can 
tități de specialități farmaceu 
tice și anumc: plante 'me
dicinale, droguri, fiole, no 
vocaină, adrcnailină, pante 
pon, fier neuratonic, etc.;.

O parte a acestor comenzi 
sunt hvrabile imedi.it, jar 
restul în termen de \o zile.

Tip. „Progresul" — Deva

imedi.it

