
3n pragul ■ea
■nsamânțârvlor «Se icamna

După anii de urgie ai 
războiu'ui criminal antiso- 
vietic, ai secetei și sabota
jului capitalist, poporul no
stru mobilizat și in trumat 
de Partidul Comunistfși apoi 
de Partidul Muncitoresc Ro
mân care a ridicat sus stea
gul luptei pentru refacerea 
(arii și consolidarea econo
miei naționale, a făcut pași 
mari și hotăriți pe drumul 
îmbunătățirii condițiilor sale 
de trai. Lupta a fas\ grea 
dar p'in eforturile neprecu
pețite a e tuturor oamenilor 
muncii, greutăți imense au 
fost înfrânte.

Insă cu cât crește nivelul 
de traia al poporului cu 
atât cerințele sunt mai mari 
și atpia poporului pentru 
realizarea lor trebue să fie 
întărită. Bătălia însămânță- 
rilor din toamna aceasta 
trebue să însemne^ încă o 
victorie a poporului nostru 
in lupta pentru asigurarea 
unui nivel de țtraiu înalt 
pentru massele largi și con
solidarea regimului de de
mocrație populară.

Anul acesta, multe din 
greutățile anului trecut au 
fost lichidate.

Sămânța necesară înde
plinirii planului de însămân- 
țări aste asigurată. In ace- 
iaș măsură este asigurată 
și hrana populației. Parcul 
de vite a fost refăcut șt 
chior sporit iar inventarul 
agricol al țărănimii munci
toare a fost complectat și 
îmbogățit prin creditele date 
de Stat.

Deasemeni, inventarul sta
țiunilor de mașini ale Sta
tului a fost îmbunătățit și 
el Va însemna un sprijin se
rios dat țărănimii în cam
pania însămânțărilor de 
toamnă.

Condițiile obiective reali-

& conversație între doi mineri:
— M'am întors zilele trecute din 

concediu. M'am odihnit 24 zile, sp-a 
se minerul sovietic, adresândn se u- 
ooi miner american.

— Ai avut noroc! Cum de fe-ai 
patttt aran a ca sS-I cape i? în'rca 
b# americanul.

— Păi ..norocul” ăvta nu mă pri 
vește numai pe mine, replică so- 
vteticnJ. Nenumăra'i tovarăși de ai 
inel ți-an petrecut vacanța în acelaș 
mod. Și, dc altfel, știu că vreo câte 
v« zeci de mii de mine.ti sovietici 

vor petrece, anul acesta, conce
diul în sanatorii ți slaliuni clima 
terice și balneare.

■— La noi, în America, nu se prea 
petrec lucrurile în acest chip. Ni.i 
mădftr prin vis nu-mi trece, că m’aș 
putea duce r itr’o stațiune de cură. 
Aceiaș luciu și despre tovarăș i mei. 
Diu tnlâmpîaie, m’am odihnit si eu 
vreo 29 zile, acum nu demult...

— Vacantă? întreabă minerul so
vietic.

— Ași, am fost jrnul din c<i 400 
mii mine i amc £ ani intiați în grevă 
portar revendicarea pensiilor de bă 
trtaef»...” 

zării depline a placului de 
irisămânțări sunt asigurate. 
Rămâne ca ele să fie com
plectate cu eforturile țără
nimii muncitoare pentru ca 
planul de însămânțări să fie 
îndeplinit.

Cele 41,000 ha. teren ara
bil, cât prevede planul ju
dețean pentru însamânțările 
de toamnă, cer eforturi stă
ruitoare.

Grija noastră trebue să 
fie acuma, de a ne pregăti 
ogorul de toamnă, știut fiind 
ca nimic nu-i priește grâu
lui mai mult decât insămân- 
(area lui în ogorul arat de 
două ori.

In această privință mai 
sunt o serie de greutăți. 
Există in mai multe părți 
ale județului nostru, învechi
tul obiceiu de a se tace ară
tura de mântuială de a se 
„sgârâli" ogorul. Acest „obi
cei din bătrâni" este o pie
dică serioasă în drumul agri
culturii raționale cu ajuto
rul căreia fiecare p'ugar 
trebue și poate să-și îmbu 
nătăfească munca și să-și 
sporească recolta.

Gh. Pleșu

(Continuare tu pag. IV-a)

IMPORTANTA ȘED’NȚA
a Consiliului de Miniștri

La 9 Septembrie, a avut loc o importatna ședință a 
Consiliului de Miniștri, sub președinția d- lui primministru 
Dr. Petru Groza,

Consiliul a hotărît să trimită o notă de răspuns la nota 
guvernului jugoslav din 25 August 1948

Deasemenea Consiliul a aprobat proectul de con
venție pentru colaborarea economică și proectul de 
acord comercial cu Republica Polonă.

Textul notei de răspuns adresată guvernului jugoslav 
va li publicat în numărul viitor al ziarului nostru,

Concediul de odihnă
a minerilor sovietici

Conversația de mai sus n'am gu 
zii o și rici nu ștîîu dacă a avut loc 
în realitate, dar cine s’ar îndoi de 
veridi i alea ci, având în vedere că 

,fiecare cuvânt exprimă un adevăr?
\'i-u.ile nirieniliii american sunt 

de mult realitate pențru minieri t 6o- 
vielic. Peste 20căni u i de odihnă 
și sanatorii sunt Ia dispozf ia spe
cială a minierilor în URSS.

Anul acesta, un nuniăr de pesâ, 
60.090 mineri vor i Irimli: i în con-, 
cediu în aceste locuri de odihnă. 
Doua treimi dintre aceștia lucrează 
în ba,inele minieie ale Donețului ști 
Moscovei, care posedă vreo 10 sa
natorii ți cămine de od’hiiă.

Inaînlc de războiu, cin cindi .'ti
neri, unul beneficia de trimiterea 
într’un sanatoriu. In timpul răiboiu 
iui, nimeni nu s’a gândit la vacaiuțlț. 
fiecare miner era animat de o si - 
gută dorință: să p-oducă atâta căr
bune, cât are nevoie pa'ria pentru a 
câștiga războiul. După înfrângerea 
naziștilor însă, trieeru riir Don-bas 
și din celelalte regiuni ni t icre au 
început ia ă i să capete lineme, ra
tele lor conced i de odihnă. Pentru 
refacerea uno a din sana o: i e di tru 
se de nemți, s’au alocat, numai anut
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Luptând pentru recâștigarea 
drapelului producției de județ 

Muncitorii din Munții Apuseni 
muncesc cu un elan din ce în ce mai mare

Dacă la 23 August mure lor i n i 
neri dela expir atările au i ere din 
Munții Apu-eni au pierdut drapelul 
produ ț ei p județ a easla se da- 
torește lip urilor avuie în muncă, 
în organizarea muicii i a întrece 
ri|or. E|ar.ul muncitorilor insă a sj o 
rit după fiecare etapă și chiar pier 
derea drapelului nu a făcut decât 
să mărcastă și mai mult avântul lor 
și al întrecerilor so ia:i te în [ro ut 
ție.

(Jrg. de Partid ‘i J.diat, por 
nind Ia liefi laica lip-urilor, urmă
resc îndeaproape de«rlă u area ăi 
trecerilor. In birourile speciale ce

de I. VtZEN
accMa, mai rnut dc 20 mi ioane >ub 
Ic.

Locuri'c de odihna i an.VorB Ic

(Continuare fri pag« II! a)

Urmând pilda celorlalte secții

Muncitorii Sturza Mircea 
și Vlad Alexandru 

dela turnătoria 1MS« Hunedoara au 
construit un dispozitiv pentru 

turnarea pistoanelor
Muncitorii Sturz-» Mircea și

Vlad Alexandru, dela t> rnă- 
torra I M S. Hunedoara, ur- 
mâ d pilda muncitorilor dela 
celelalte secț'i, su reușit să 
aducă o importantă inovați-' 

I în câmpul mur cd. Ei au cen- 
| struit un dispozitiv specia! cu

funițicn. izâ |C lângă D.ncția Re
gională Brad, 1 <■ ctkuka/i re ulla 
kle obținule, mi apoi sunt popi 
larizale în Tândul nnmcitoiiior.

Însăși munriio ii tn'neil concură 
la înt cceri cu întreg.cn uziasmul lor.
producând tot mai mult șt mai 
calitativ. Pentru aceasta ei riuiț me
reu preocupați de inovații, de ra
ție a izări în muncă. Și ro ultațcle 
din ce în ce mai frumoase *ne fac sa 
ne gândim la incintele rosti.c de 
delegatul minerilor cu ocazia ; e- 
dărli dicp'u.t i, nretalurgișff lor < in 
Hu ’.edoara:

...Și nu niVa'i. Vi I dăm numai în 
păstrare până la 7 Noembric când 
vom ve-j să-1 luăm iarăși înapoi. .

întreceri e între exploa
tări, un sprlj n real în I 

întrecerile socialiste pă t 
judo|

In spri inul î l eceri.r r socialiste, 
în care exploatările au. ifere u ră
mas angajate și pe perioada 23

V. Clei 1

(Continua e în pag. III a)

Ceva despre ... „poezie"
Poezia ia toate timpurile a 

constituit o preocupare destul de 
import* ntă a oamenilor pentru 
calitate» ei specială de a de
sfăta sufletul,

Dar dacă la început ea stătea 
cocoțată numai tn iatacurile par
fumate ale domnitelor care, tu 
lipsa soților plecați să |1 facă 
meseria — adică la râsboi — 
ascultau tutlcse alere versurile 
calde ale trubadurilor rătăcitori. 
Da vreo rât e va zeci sau s_te de 
ani, poezia e'a^.laicizat*.

As ăzi fiecare copilaș șîle să ți 
svuaă o txxz'e cu pisicuta sau 
cățvlusu) ș< mal mult decât atât

ajutorul efrui se toarnă in 
ferie d s'oane pentru mașinile 
din uz'nă'

Pisuo-nele turnate în forme 
de nisip, < um se făcea îna
inte, rrez nt ti o se<ie dc 

C. Butatiehe coresp, 
(Continoare In pag. IJI-a)

Semnarea 
acordului de 
colaborare 
economica 

româno.polonez
In Lr-d-enți tvv. Gh. 

Ghecrgh u-Dej, prim >i:e- 
p-fcședinle sl Co^siliuiul de 
Miniștri, Vineri dimineața 
s’a semnat in Capitel-; Con
venția de colaborare eco
nomică ti acordul privitor 
la schimbul de mărfuri și 
plăți în'ra Republica Popu
lară Romăn^ și Repcb ioa 
Poloneză.

în corpul ziaruhri 

o peginâ
peniru femei

pccziiia au toc«Dut să apară «I 
pa firmele prăvăliilor (na tn 
scosuri comerciala cl spre a 
adeveri cl Intr'adevlr s'au rlai- 
cizat'’).

I*ti la Orăstîe de exemphs. 
Ex!«tă o cârciumă : la Todorau 
loan. E așezttă pe strada gării, 
adică în loc .bun*.

Aici, pe două firmuliț-, suit 
pictați doi moinegi sdraiezâ. 
bătrlnl da parcă nici ei ne- si 
nul elin nnmărol anilor dur 
care .trag la măsea* pzini Oe 
tineraț», Și dedesubtul lor peți 
d-sefra o adevărată operă ce 
artă: două itrrfe cu prefecții 
de poezie.

Una z!ce, poetul punând aă 
| vorbească toțelupcînnea magului 

de care vorbeam mat tna’nte : 
.Dacă vei b’a, ai să mi sjungt 
vârsta mea* iar cealaltă strofă — 
tot atât de reușită — te tn-bfe» 
„Benturi de ori ce fel, Șl nn 
ceas fără necaz, Doar aici îl 
poți tvea, Servind beutura mea.*

P ” tul ăsta e ceva formidt» 
bil Pe lângă că prin prima strofă 
a combă tut ase, dela obrnz „prt- 
supnneril, “ medlcinel cu prtvi-e 

' la alcoolism, prin cea de a doua 
îl vedem ca un mare bard a iui 
Todoran Iod. Pentru asta zău 
că merită premiu Nu glaeiti la 
ori ce colt de stradă „opere* 
care să trateze probleme atât 
de profunde intr'o formă car» 
nici mal mult nici mat pț_țln *e 
gâdilă la inimă. Te gâdilă tntr- 
adsvăr Să i gratifici „poetului*

m. i. m.

(Continuare tn pag. IV a)
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—^== PAGINA FEMEI! ssees—
Familia in FKSS.

Re^i.nui tovie i. acorda o iko,u 
Inii a'.cntic fani.iili.

Privind kgi |t> ia toiici.a d.La 
m.-tauiaica puterii lo.ktiie, gl i.n 
documente numeroa e, ce doveiesc 
bțorirca continui o ateu i.i acordata 
do țuvcriiul sovietic consolidării fa 
mitici .ridScăiii rpvctuiui uialcrjal și 
.ultuia-, creșterii co, i .o. in faiy i. 
ocrotirii mamei a coji,ulei dar 
care dovedesc în aedaș timp ;i min
ciuna și tendcn .i azi alea svoaur rar 
ți csloirmu.or lansa c de reacțiu ie 
în această direcție. \ 4

Primele decrete a e legislației so- 
>v.e ice pro tu ga e sub 6enrnă.ura lui 
V. I. Lemn, câteva săptămâni după 
victoria Maiei Revolu ii cin Octom
brie au anulat legi la.ia de dina nte 
de revoluție privltoa c la rapor.u- 
rile în faaii.i.-, climfnind caracte
risticile acelui despo-fsm al bărbatu 
lui și al taJLui, inegajitațea femeii, 
caracterul de constrângere al legă- 
tu ilor rnatrimo.iiale cu teț ceea ce 
creau conflictele nerezolva'.c și di» 
vergențek dn familie. Decretele a 
cestea au fo t temeiul fa niliei sov* c 
troc noui, întemeiate pe pri ,d pile 
socialismului. <

Legile ți decretele ulteii rare ale 
Sta u'u' Soviet:, desvojtă și întăresc 
bacele soJaliste a'e rapor.urif r din 
tiv membrii familiei.

In Staul Sovlc ic, so izțațea se 
co.npu :c dn părinți fericiți pntru 
care copii nu sunt o povară ci o 
tu urie și fericire.

în urma tuturor măsurilor luate 
de Partid și Guvern duză vidoria re 
giir.u'ui so falisl, în Urf unea So 
vietică trăește o fa nijie nouă înțe 
mc ată după primi, ÎS șl pe baze 
radical opue acelor ale societății 
caț ila'isfe. Fair.i -a rovte ică oglin 
dește toate co.iditfunile In care se 
dezvoltă nou sodetaie social.ță, ca 
re a lichidat pentru toțdea ma cu e- 
xistența de miz.'.iz a masselor mun 
citea e, cu exp.oa area omului de că 
tre o:n, cu lip a de duri or pol ic, 
și sociale a’e po.oorului, cu sclavajul 
și îijosirea femeii, cu sărăc a și r i 
na u iei părți covâr i oare a poporu 
lui.

Familia sovietica prea-nta tabloul 
unor legături cu lotul no-ii înțre co, 
me:i;, tiecuao.cule nici un 1 alt 
Sta1. I

O nu' sovietic socotește că educa 
ț a copii or să-i e>te o da orie sfân ă 
și permanen ă că e a îi inc', ină mun 
ca și însu.ile sale cele mai alese.

La O înlrunire a părinților la o 
uzină din Moscova, un bătrân ruuiici 
tor a povestit cu mândrie: , Am 12 
copii. Astăzi număr 26 de nepoți. 
Am dăruit pa riel 7 comandanți aa 
Armatei Sovie ie și pe pl ep ui 
fiecă u a di î ei strălucesc, decorați ile

Castelul foștilor baroni K^meiy 
transformi! în preventoriu pentru 

copiii muncitorilor din județ
Castelul fo?' lor baroni 

nieny din comuna Pâcl’șa, 
Situat Intr’o frunoa^ă rșgune 
Is poalele munților Ret zatu 
IJ, — prin munca V’lunla'ă 
de’p isă de m tc toril din acea 
regiune a putut fi fransf'jrmat 
ia prev r>t”i 1 pentru copiii 
muncitori or di ■ J d -ț.

[ 1 cel mai scuit timp posi 
b", lucrările de amenajare vor 
fi terminate, iar în acest castel 
11 care Inaln'e o familie de 
exploatatori storcea ulliua 
v'fgt a muncitorimii din re
giune, — pentru a și petrece 
vlați in banche^rl și in des 
ffâu, — «st zi 80 copii pre 
dliptiș’bolilori. copiii manci- 
t ifior din fab ici și de pe 
cgîare, prin droturile acor- 

primite pentru lupe ci.ejeșți. trai 
din fiii n:n. Luat ligii r' Iu diferite 
uzine. Din, cele <1 iiice, unu este me
dic, alta pedagogii, două sunt in 
gineri agronon i. Nepo il cri 111 i 
mari învăță la școală fiecare din 
ci își 'fau ește ci.e propriii. Munca 
de nădejde nu ml-am iro:i -o înzadar 
Pot li iii i ii în ceea ce pnvcșțe 
viitorul copiilor mei”.

I’a:ni|:u colhozi leilor Ml liCcv se. 
compune din 9 băieți și 4 fe'e. Ta 
tăi fann|i< i I iinK r 1 Feodoro i ), era 
înainte de Revolu.ie, să ac lipit. In 
go.pjdăria sa nu avea nici măcar un 
cal. Revolți ț a i-a creiat o soartă fe
ricită. Toți copia lui au prl.nit o c- 
du.ațio alea ă.

..Trăind și lnun i id tn colhoz, — 
povestește sofa sa Da iu Miliai;ovna 
Mihceva, — moi am creat toate con 
dițiu ie p n ru a pune Ia îndemâna 
copii'.or no t i nu numai Învățătura 
și ppu'l i ile ccndiiț i de muncă, dar 
și odihna, ne.rea ia întremătoare cu 
muzică și sport, cu (ea ru și cinema- 
tograf, cu citirea de câr i reviste ș, 
ziare. Munca și gtia noastră s'a în
dreptat că.re o buiă c cșțerc a fii
lor noștri simțind întreaga noastră 
răspundere fa'ă de viață fieclruia 
din ci, mai în'.âi ca membrii al u iei 
familii dar t.i aoe'aș li np ascultlnd 
indemnut conșt i.iței față de Stat’’.

Soții Oonriarov, Ivan Pc rovidi șl 
Olga Tereul’evna, locuitori ai orașu 
lui Oroznoie, nu aveau copii, In 
1919, ei au luat spre creș e e o fe iță 
de 9 luni, Tamara, — care astăzi e 
sie medic miliar. In 1927, cei doi 
soți au înfiat în ă doi cops., oria 1. 
Aceștia doi au pri.nit educațt a ne
cesară și astăzi au po ri, pe drumu
rile alese de ei. In 1940, so ii Oonc. a 
rov, au luat pe mi a O ia, în vârsta 
de 2 ard .dinli’ui cămi 1 de copii. 
,Noi suntem instă.i i și ris dragi 
copiii și îi puem crește line în fa 
milia noastră”, — spu .e Olga To 
rentievna, iar când îa 1942, a sosit Li 
orașul Oroznoie o grupă de copii e 
vacuați din regiunile a rropf ale ale 
frontu'ui, Oonzca ov i au primi t încî 
5 copii. Această farri ie mare ș.

unită dure o via'ă cu desăvârșire 
fericită. O copl.ărie sem’nă și p’i lă 

de bu urii a fost a 1 furată copr 
lor orfa.ii. ,,To i mi uțrî noștii în
vață la școala secundară. Felele niai 
urmează și o școală niu jcală, iar 
băieții la o școal-l lech i.ă. Le place 
mai presus de toate fizi a și mc 
canica. Duioi.ia, drep'aea, iubirea 
aproapelu’, dragost.a de muncă, — 
iatl privi ițe noas r.- pe.'ago.ți e’’, 
spune Olga Terenlievna Oonciaro- 
va.

Tinzând prin toate mijloacele la

date de noua Const’tuție a 
Renub'icii Populare R >mâne, 
j— ‘te vor putea bucura d- 
un tratament dîO’ebH centru 
a li se asigura sănâhtea și 
pentru a fauri pertu vii o’ 
o gararț'e sănătoasă.

Stan Marla, coresp voi

Poșta redactai
Salosy ‘>1 —Oeva. Articolul d laie 

nu poate fi pub icat având un 
caracter prea general.

Încearcă să tratezi aceeas pro 
blemă mai concret, ilust-ând c 
cu exemp e din județul nostru,

Jncsputul d-ta'e f lnd promtțâ 
for, couttnuS să ne mal scrii. 

consolidarea lamiki, legislația so
vietică pun. In sțujba acești i scojț, 
rețeaua ramificată a ajutorării fa* 
miliei de ralre Stat.

Sta ui Soiie i r,ii,ifțc faiui, u ca 
o bază a cicălelii normale și băni- 
toaso u cofuilor,

I amilia desvoltâ și întărește tu 
om capacitățile și trăsă u ile care 
urmează să constituie normele de 
conduită [«‘litru tinare cetăți-im al 
țării so ie i e, seni meniul dc solida 
rita e, a u o ul recip oc, responsai Iii 
tatea j«entru proeperițațea colecți.i- 
tățn.

Afară de aciasla Sia ul csțe di 
re t intere at în s|,or, ca | <>pulatjci. 
Ori a cas a p. ale fi asigurat numpi 
acolo, u ide sunt create con di ți unite 
necesare pentru viața normală a fa 
uiiliui. | (>j jfi

Urmaiind a e te scopu.i, Statul 
So/eti-- tinde și sp e consol darea 
familiei prin țoale ul jloacelc. Con 
so|îdând familia, S u ul se crneol 
deazh pe el însuși, sporindu-și și pu
terea proprie

Elena Josan

Din activitatea 
organizației UFDFS a plasei Deva

Organizația locală U. F. D. Rv 
Deva, desfă/rară o inten.ă acti.l ațe 
planificată care depășeș.e liniile o- 
rașului, extinzându-se asupra Intre 
gii plase, astfel ,în ziua dc 8 Sept, 
a. c., tntreg biroul organiza,iei de 
plasă a U. F. D. R. s’a deplasat 
înipreu lă cu înstrcc.oarcle j dețenei 
Iu comu.iele Sâ 'Jandrei, Cristur, Co- 
zia, Almaș, Le nic, Eu uene, Clriș- 
cădaga și Eăi'a, pentru a-și desiă 
șura munca de organizare și lă- 
mu Ire tn inij'o ul ferrc.'ju. din a- 
ceste sa‘e. La fa’a locului a’a pre
lucrat planul de niincă pt.ridica ea ni 
velului polii-, cil ural și economic 
al lumii sătești și s’au luat nciii 
angajamente ținându-se seama de 
specificul și poi.f iăi'.e loca'e. ' 

Un alt aspect al acli.’ițățîi U. F.
D. R., este deschiderea unui curs de 1 
îndrumare în vederea ridicării nâve j 
lului ideologic și cultural al femeii 
lor dela sate. ț

In felul acesta U. F. D. R- aduce 
o contribuie însemnată la acțiunea 
de lămurire a masselor.

Tot ca realizare a organi a - 
ției de plasă U. F. D. R. este șt 
Centrul de Lapte din Deva unde zii 
nic se imparte lapte la un număr 
de 30 copii, și femei gravlide.

Centrul de conservare al Plasei 
Deva, în ultimul ti.np funcționează 
în bune condițiuni, reușind să mă 
rească considerabi, ca 1 i atea de coa 
serve.

Multe realizări ale organi ațiefi

I Bn atenția magazinelor
| de mezeluri!
i Fabrica naționalizată

I. A. R. T. DEVA
> aduce la cunoștință doritorilor că livrează 
I ori ce cantitate MEZELURI de feluri

II diferite caliiote superioară la preturi oficiale 
J DEÎAlLlȘTiLDR $1 ENG3O SIȘTILORI

Din viața, munca și lupta 
femeilor din satele și orașele 

județului nostru
Peaku c'âastrukea școlii 

din eoni. Valea Lungă din 
l’ an liia, mii e au necesare 
300 otcăți cărămizi.

Comitetul sltfs: al Org. 
UFOR dm această comună, 
i (-tle^ân l scopul ciăJI n 
școlii or>n mui:ă voi intară, 
a mibrlizi fe nelle din acei 
8'ă orginizitie pentru cou* 
k<*t|onarei Cârămlz lor.

Totoldă s'a firmat un 
c >m tel d* spr'j n a' ac*stei 
clădiri, formit din 30 femei 
care printre alte munci, au 
lucrat trei zile prin rotație, 
oregătl id materialul de zdâ- 
rle realizând 178 ore volu.n- 
tire.

* «

de plasă nu ar fl fost posibile dacă 
nu ar fl primit necontenit îndruma 
rea șl ajutorul P. M. R. ca.e cu hotM 
rlre a pus întotdeauna problema e- 
galității de drepturi ale femdl, a 
combătut neîncrederea față de po | 
aibili ă.i,e d, de dezvoltare șl a cho 
niat-o la luptă împreună cu în reg po 
porul pc.itru cuceririle noastre dc.no 
cratioe. f

Totodată, ele n’ar fl fo6t posibile 
fără a ti adâncii necontenit marile 
învățături și marea experiență a 

luptei popoarelor din URSS, exemple 
l< luptei și realizările femaior so
vietice.

Coloniile de vară au luat sfârșit în județul nestra

terbus să continue creșterea și 
educarea sănătoasă pe care copiii 

au pdm.t-o în colonii
D n inițiativa U F D R -ului. In 

coLborare cu Oficiul de OcroUrel 
|i data d; 10 Iulie a-c, au luat 
ființă in județul nostru două co
lonii de vară oentru odihna co
piilor mundlorilor,
. litri- > : u > ie a.c

tn latal M di plana Geomgl*. 
41 femei UF JR au lunral 
1012 ore voluntar» |« luorăriis 
de zidărin pentru con«tnair«* 
unei ș:o'l in această oomoaă-

Pentru a veni ia ajutorai po- 
poporalui G ec, corn teta- al'aac 
da aici a orgi-ilitt ui iești val 
arthdc un le ie inteaat anina de 
566 lei.

Tot azeit comitat eltța ni 
UFOR ta fiecare Ove înecă pra- 
luzreszl câte na articol din r»- 
vuta „Sit»<nca4 Pail aeaoa 
e'ia orelu:r*t 5 articole aju-ăaâ 
• rm uceaiit la ridicarei nt»a- 
1 t al politic și cs taral al t«n«- 
l »r n.iaaira da a «»tt.

e^a

Co nițelul Sâf#fc din Me- 
sletCân, pian B ad a Co- 
lee‘al 02 îtru aj terarea do- 
-xîiu.ui gre: 440 lei și dtfe- 
dle materiale cai'âaâ, fular. 
85p>n, a:e, nasiuri etc.

Toloditâ. Drin mm^ vo- 
|jițtar*i fe neile dl 1 coniL'bil 
UFD? M?ste4Câh li Qunlr 
dî 5d ai mi ’C't orh rotație 
tr i zile aranjâ d, cuâtiod M 
reaarănj In patt șoaala din 
comanâ.

e **
G imltetnl de etradl A urai 

Vlalaa dinD ve, cna’l''nâud mai
ca da et-âigere de fon lori »eo- 
tru rid cate» unul o»i«t calorii 
la Deva, a o-<«n zat Io ziua dl 
15 Aug ut 1941 u .Zl de ban* 
unic pe lâigt b-re <‘a i ersai 
spre vâaz<re, gntid covrigi, 
re«Lzăi-fa-se ua câ,tg natt da 
25 000 iei,

Luă c im Si eceat conitat de 
stradă, iiiâai inițiativa da a la
tența ua paial cu tarat. Id di 
puua tot efort 1 prntra apropie
rea cât mal grabnică a reaicărfl 
a cest al ian.

a.este colonii aa fost la^hlse 
copiii fiind transportați la domi
ciliul părinților.

Pe toată durata funcționării 
acestor colonii la Mintia vi SAcd, 
fe.neile noastre au muncit ca un 
elan ai un devotament fM mar
gini pen'ru educarea si Ingrițira 
celor 420 copii, — fnțel țănd pe 
deplin marca fnsemi State ■ pro
blemei îngrijirii fi ocrotirii copi- 
lu.ui.

Acum, după ce a'ești copil să
nătoși și d -svoita ți atât hz<c cti 
și m ntal s au r întors In familiile 
lor, mam 'or le revine ua roț 
d oseb t de im ’Ortant tu crește
rea șt educarea lor d oarece ele 
sunt primele educatoare ale co- 
pi Iar.

Educația copiilor In grădinițe 
scoli și colorii, nu poate fi izo
lată de educaț a pe care copila! 
o primește in fam. <e.

Trebuie să ști? fiecare ci dc 
felul cum mamele Iși vor crește 
copii, depinde in mare măsuri 
pacea și viitorul țări’.
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VIAȚA DE PARTID
Cum conduce organizata de Partid din Cugir 

lupta muncitorimii ptntru lichidarea 
moștenire deIds^t

haosului tn producție, 
capitaliști
cm i

fa- 
ma 
ca-

Por

m. Organiza 
antrenat muicițori- 
tn mu ică a noului 
și în inventarierea 
condi iuni a tuti rod

Napenah zarea a ga il u inele mc 
.ahirgire din Cu; ir într’un adevîrat 
haos, l'iodu ția era an.'rhi ă, comei, 
zilo uuu făcute ,,telefonic’’ de Di- 
u-cția Generală dela București, co
menzi care de mul e ori erau ri ate 
dujitj ce erau e ectua e într’o m.ls ră 
oarecare. O bună par'e din producție 
o constituiau briccgele, balamalele, 
broaștele, briefrete'e, etc , produs! 
cu care țapita'iș li timpi decau 
bricanea dc mașii i • i unelte de 
r# precizie, «nete și mașină de 
re țu:a tciaslrl are ne oe.

Iu fa'a acestei si ua ii org. de
citi ,diu Cugâr, a tinut șed' nțe cu 
muncitorii, technițîenii șj inginerii 
întreprinderii, uide s’a arat zat pro 
blona oiganlzârii ftrodu țid, pen
tru a se putea înlătura cât ma icu- 
i lînd huo ut 
ția de Partid a 
mea în aju a ca 
director, fjrecum 
in ceie mai bune
bunurilor întreprinderii. PnrJidul a. 
uidiunat s'udica u1 de a ine șp'in- 
ț« cu toți st idi-aiiștii pen ru a 1 an 
trena în mărirea producții i ți a 
productivi â li mu ci. Urmând direc 
tivefe organiza iei de Partid, corni 
sia. de producție a format u co- i ii 
de produ ție tn fieca e se țle putând 
astfel să iaprindă munca din ce tn 
ce mai bine. Comisia de producți e 
a antrenat muncitorii tu mod pracțic 
în mărirea producției și a produc 
tivi ă i> mu di pen ru raizarea de 
economii de materiale șî chel u I 
de regie, pentru micșorarea pro- 
centu ui dc deșeuri și rebuturi.

Grija de mâți 1 și unelte s ă pe 
primul Plan, muncito ri înțelegând 
că de liu 'a funcționare a acestora de
pinde bunul mers al muncii. La 
Cugir, după lerminar a planului de 
muncă, mașini'e sclipesc de curățe 
nic. Muacito ii care -in re i i i cu ă- 
țesc niai bine măriile suit cvt - 
dențiați. Mumitoii;i iau inediat po 
ziție - i ică împo ni va acelora care 
lipsesc nemolivat de a muncă, care 
degradează ma i.iile sau avariatele 
de 1u.ni, ca e nu-și curăță mașinile 
sau fac risipă de materiale.

In ședințele organizației de ba 
zJ membrii de P<uăd pri nesc sar 
cina de a se ocupa de nemembrii de 
Partid pentru a-i aju a în muncă, 
pentru ca nccșifa să-și poată duce 
sarciai'e la tun sfârșit.

7 i.inele de perete au un rol foar 
te huppriant la s e uz;nc. Prin 
ele se face schimb de exp i'fnță In
tre muncitori, se c.ilcn ia ă frun
tașii în produ le împ eună cu pro
cedeele lor dă muncă, se ta alitudi

I

I

i

Muncitorii Sturza 
Victor și Vlad A.

(Urmare din pag. I-a)__ I.
defcCtuosnâit — pâ ți poroa
se, dlmensf mi r^du e 
îicât tnuiie d'n ee 
uuieau î-'trfb ’tih 
ceior doi ovatășl 
CU 3UCC S ac* sie ne 
iar plstoanel turnate 
t /rut dis ont vuhii, 
caa mai bună cahta’e. Acea 
sia denotă câ nadlciparpa 
muncitorilor la ntU' c\ astăzi 
ru se rezemă nimai la forță 
Muncitori, ru spiritul lor in 
ventlv, t-dvc o iTtoo-»antă 
contribuție î bu ă'^țrl mun 
cii șl ridicării -antiiative și 
n ai ales ca itaiive a pud ic- 
țt.‘i, prin PCeasîa cnnR b <t d 
ș la ridearea n*vei»lut de 
f’ii al Cflnr c<* ......  T

i r>, fîulanche coexp.

— etc 
nu se 

Inovația 
rezolvă 
j ( Suri, 
CU ijl- 

sunt de

fnuncitorii uzinelor nu 
de întrecere până la sfâr 
Iulie, când organ'rzalia 

în ptcnul său, a prelucrat 
întrecerilor sociali

Io '<■ strădaniile ■ nlru j * d* '
rădăcini ace t riu cam "ai iii 
nu' te în rândci'Ik t iranlkir xîrad. 
Masurih- sanitir- *k guvernului 
oricât ;n fi d la» 'uiU rțior itc. 
nu pot obține rrzul 1ir;i acootate 
dacă nu -x; bucură u* '*|< priul l-rg 
ai maaoGur.

Iută de re .- im;aiiii »- *i<* 
unde dintr’o ț* us-a ob.s lUiuță 
țăranii au in e(*il culeg, i a pre
matura a per imbul j enk 'uete ac> 

a± d jc4» kr
1 supta 

lușigi pa o 
crud fi w i<o- 

rcuul

Un as-j.v' t al luvtci de cla>ă în 
di-.fă urarea bă Alici i‘is,imânța ișir. 
<!■• toamnă, 11 cont i uc nianeviele 
prin cai»- foștii mo ieRi i.i ehiibu'ii 
au șl liieriiul sa le 1o|oaea6că p-|i 
tru u împiedica realizarea planului 
dc insămânțări.

Foștii moiiii șa cLiiburij din 
romu'iele Sântandrel, Mirau, Cârjl'l 
și Rom'ft încercând să se -ustragâ 
<l<- p< a' um dela Îndeplinirea [Hanu
lui de tnsămân'ări, au reu-it să coi 
vlngă |x: no'ari comuiqor respecți 
ve că plinul fixat c-minei este 
piea mare ți ci posii i i'.ăple lor 
— ale bieților chiaburi — nu |e 
dau putința de a-1 reaiza.

Dintr’o slăbiiii'nc nepermisâ no
tarii romu e'or de m.d sus s’au 11 
sat roivin i <’£ unei i ife chl a burtici, 
șl au intervenit pe 'aagă organe'e ju- 
dvțenc, spre a 1- pe'.ntte a|u>ta 
rea planului comunal de tnsăinnnțâri 
conform dorin'e'or chiaburii- *.

Bineînțeles câ, orgain le ju leto
ne care au stud at teme-nl’ ca ai ița
tea
nu s*au lă.at Influența e de cerc 
rea
ac ut comunelor res[a-rfive îndeplb.l- 
rea integrala a |4aruul fixa*.

Cazul comunelor dc mai sus. 
poate servi de invâ â ură comune 
lor unde dușmanii intereselor po 
porului muncitor încearcă să fo'o- 
9ească aceste arme vlcleme, cu sco
pul de a tmpedeca bunul mers ul 
Insămânțarilor.

dau rezultate cx elănte
Muncind pe. bază de Filr> ceri-, 

muncitorii uzinelor clxn Cu j- au reu 
șit să realiza-e cea mai marc cre
ștere a productivi ă 11 munc l, tn 
trecând în ncest seus toațe înțrC|>rur 
derilc din județ.

Comisia de producție, îndrumată 
și ațulală de organiza ia de Partid. 
Iu rează actualmente la în o-mircn u 
nul program de produ ție pentru in 
treaga uzină, deoarece uzinele din 
< ugir nu an acut nână aram iăy pro 
gram de produ ție. Pentru intocmi 
rea acestui program, *e s udiază aiuA 
nunții cupaci a ea reală de 
u tu.uror tecții'.or.

Piin 
sul în 
va fi 
citoril 
îndrumările organiza iei de P*rL d, 
vor duce Întreprinderea kr »,ță o 
înflorire continuă.

j

i

mioislra lfe șl icI.uav 
calc, sa lămuieax [ăugur 
rău'ui țx- cir' șt I !•' 
recolta* a poiuaibulr 
cedeze la int'-rzuerc* aceztd 
țâri dăunat ocne.

prin

ne critica inipo: i a mun, i orilor 
dau dovadă de detașare în muncă, 
dc-ascmcnea s<t faci: critică constru.- 
tivii organiza iei de l> irt d, rin Lat, 
sau conduceri înlrcpri dein.

După național za c orga ni ația 
de Partid a avut .l.psa că nu ii a dat 
tot interesul | c-nțiu t aducerea în 
viață a întrecerilor ‘o ialiite. O bună 
parte, din 
foit streini 
șilul lunii 
de Partid,
adânc problema 
ste. După cmcastă ședință mem'jrii 
dc Pârtiei, rinei a ul și comfsa de 
procltrț'e, au po.nil la muncă pen
tru organiza va în'recerilog.

Astfel, pe lângă fap ul că 
ga întreprindere se afla in 
re cu celelalte întreprinderi 
deț, 6’au organizat tn receri 
6ecțli, între ecl ipe și in*re 
tori. Astăzi avem 1* Cugir un marc 
număr du întreceri individuale care

Plenara Bir. org. de bază PMR din Ba’a de Criș

I
intrea- 

întrCce 
din ju- 

irtrii 
niunoi

Sâmbătă 4 Sept, a c, a avut loc 
la Baia-de.Crij, ședință pfencră a 
Birouui crg. de Bază PMR. tn pre
zența iov. Vasi’e Flori a, membri 
în Comitetul J idetean P. M. R.

Plenara a fost deschisă de tov, 
Doda Mihai secretarul Org. de 
Plasă P.M.R., care după ce sa'ută 
pe cei prezenți ardă că Scopul șe 
dinței este ana'f a muncit pe pe i- 
oada de Iu ru ce a tr -rut și prelu
crat a noului plan de muncă.

A urmat apoi prezentai ea rapoar

Concediul de odihna

lâr u ile Mă ii Azov 
Ii o eș i regi uri ale 
funcționează in tot

i iză'.or loc de odihni

(Urmare din pag. l-a) 
pt.mincrii Donba ului sunt sltuațe 
în Crimeea, pe 
și în cele mai 
Ucrainei. Ele 
cursul anului.

Cel mai cup
este Svia ogor .ku . Pe ma'urile îfo
nem ui Superior, în mij'ocul unei pă 
duri de e c,ve se î.it n le pe o u ra 
față de 1.800 hectare, se aflau înainte 
de ră-boru cele 60 de vile care pu
teau adăposti pes e 3000 de cainenj. 
într’o singu ă serie. In plus, ai i, 
sute dc copii de rri .eri iță petreceau 
vacanța în cortu-ile ii i:ate tn pă 
due-au pe malurile apei. Siiatogor 
ekul avea un Pa at al Culturii, fere 
nuri de sport și izvoare de ape mine 
tale. Minerii primeau a ci a litență 
inedica'ă si o i e fel de tratament. 
Pecsona’ul medical al slațiUr-ii nu, 
mâra 400 persoane.

Pagube e cauzate Sv alogorsk-ului 
de către nemți se eva'uemză ia CD 
milioane ruble. Trep at, S.ia ogor 
skul se reface. J ună ate din numărul 
vilelor au fost restaura e iar restul 
vor fi redate funcțiunii î.itr’un an 
sau doi.

In timpul unei cure de 24 zi e, pa- 
cien'ii sunt supuși tra'amcnțelor de 
radio-terapie, d a ern ie, paraffno - 
terapie, nămo pri -curative, etc. O- 
dihna și tra amen u medi al se oom- 
pfcclează cu recreațiile cui urale. Zii 
nic, pac en Li pot as«sta la reprezen 
tații dc ci emafogTaf, conterințe șl 
conce te. Sana'or'um-urile au bib’io 
tccă proprie, numeroase ins rnmcnte 
muzica'o și pentru pre lcat rea tutu 
ror sporturilor.

Potrivit lepi o» sovie ice, rri iciți 
retrași Ia p nsie cen i uă să p i.neas 
că, în n od g a u t, a is ența medi ala 
ca și trimi erea 
dlhnă care țin 
unde au lucrat.

In afară de
bu.ură de ac Lași avan'aje și mi 
nerii <u fa i i i*i mai având ca'4 ca 
tive specia'e în n u că <i ur.eori 
sofii-e d craiiri care au nevoe de

In sta iunjle de o- 
de întrep.inderile < 

( 1 
pensionari, se mai

I

t

producție

întocmiiea acestui 
produrț e lă at dc 
compțcct înlâ u at, 
acestei inin-pr* n leii urmând

plan h io 
capitali,ti 
iar muu i

de realizare a fie âra lomuae,

telor după crr' s’a făcut raportul 
general tn spirit cri ic ^i auocrii^ 
arătându-se r allzările ți anali - 
zându-sc lipsurile din muncă ți cau 
zcle care le-au deter ninat.

in inchecre, luând cuvântul tov. 
Vasilic, după ce arată că din rapoar 
te rezultă o destul dc bogată acțivi 
tate insistă ca pe viijor să se dea 
o mai mare atenție plani iJtrii mu i 
di pentru a se putea duce ta bun 
sfârșit sarcini c ce stau în fața fie 
cărui membru ai P. M. R.

n<;ustifica'b a chiaburilor M au

♦ *

al minerl'or sovietici
tratament ți odihnă. In toațe cele 
lalte cazuri, minerul are de plătit 30 
la sută, din cost, 70 la su ă, fiind a- 
coperit de sindiat, din fondurile a- 
sigurărilor so.iale.

Suntem intorma'i că Iu mai multe 
părți ale județului nostru, — dintr'o 
pripeală 
ccsitate 
recolta 
necopt.

Se știe ce procen.aj u rni or de 
țărani su'erinii de pe|eagră —boa A 
care iruvine din a imenlare-a 
porumb necoțt — am avut și 
mai avein în lumea satelor 
sin.

Dacă regmiurfe din trecut 
indi.ercn e de s'area a i ară a 
nimil, astăzi regfmui nostru depune

uejusti i ată de nici o ne- 
— unii țărani au porn t l< 
porumbului care este încă

cu 
încă 

noa-

erau 
țâră-

Dragostea țl bana voința 
care țârân mea muncitoare 
predă cotele de eereîle Statului 
precum ai respectarea mtaurilor 
luate de Guvern pentru a .'lică
re» acestor cote, se mindestâ 
sub diferite forme, care ne do
vedea: al tud nea L xtârâ’a a ți- 
ranimtt m n.-t'oîre 
zarea ș< depășirea 
colectări.

D- pildă 
prezentat la migazia 
din B'*d, țâr-tnui mun-ilor Vaaiu 
Avram din comuna Ri|-a. pentru 
a preda cota. La 
țitât'i de cer a-e 
predare s’a găa't 
câteva k log-atne 
re f era fix,iă

Deși a-est piu sar a rea’lzat o 
mi:ă cantitate de cer «a le din pi- 
mintil >uin pe cărei are. s'a 
p nut v dea drago-Uea fcrbinle șl 
buna voința orin ' are el a vrut 
să daneze Statului plusul de ce
reale ne rare |l adusese odăii 
cu cota de predare,

Ac*-«t fa 4 — ca «i multe al
tele dfe a -est U»1 — 6'oate l' e- 
v d^ntă conști nți r>di atâ a 
țăranului Vaă'U Avram, precum 
și vomța prin care țtrin mea 
munci'oire c'ntrbi't la înd-p’f- 
nirea p>anu:ui de cn'e tân meuiț 
sl iesvo te econonva țârii și ni
velul de traiu al celor ce mun
cesc.

pentru reali- 
pianului ue

ziHe trecute s*4 
.Rom ereal*

cântărirea can
alul - pentru 

că av.» tn ploi 
peste crta ca-

Din câmpul muncii
MINERII DIN MUNȚII ZPUSENI MUNCE 

CU UN ELAN
(Urmare din pag. I a)

județ.
câștigătoare a drapelului 
este mina Mu .ar iu, mină 
cu cele mai p ielnițe con 
muncă. Dar aceasta nu în-

August — 7 Nocmbrie a. c., alături 
de celelalte întreprinderi ci.i judfeț, 
Org. de Partid și ;ii i.atul au ini 
țiat intreceii între minele aurifer». 
Bine organizale, aceste in reedri au 
scopul de a stlmu'a muncitorii mi
nieri și de a da un avânt și mai" 
puternic întrecerilor so.i .liste în pro 
ducție pe

Uftima 
producției 
bogată șl 
dițiu ii de
seanină că la cele a te exploatări nu 
se lucrează. La mina Brădișor, dc 
exemplu, s’a obținut cei mai ridicat 
randament, tn timp ce mina Va- 
le* Morii piimează în minereul 
extras lunar.

In mine — a,a după curți s'a mai 
subliniat — nu poa'e fi orba de 
Inovații serioase, câni să aducă ușu 
rări simțitoare în m-incă. Totuși, 
minerii defa mina Erăd șor, preocu 
pati de creșterea produ ț ei și a pro 
ducii.i ăi., au reunit să- i îmbunățl- 
țcască pe cât posibil munca.

Astfel, acolo unde ala ajcle pe - 
mit, s*au insta'at corfe de funicn- 
lar, cu ajutorul cărora se face m It 
mai u.or și în can i i i mult maii 
mari, transpor ul s'cr ului util, zaț 
pentru .ambleiaf. Dea enierea, tech i 
cienii dela acea tă m'nă s ud) ază pa 
slbi i a ea <o s rtr. 'I unor colb 1 < ri 
speciali, cari să per vilă goi’ ca, pii 
ră»lu nare a vaerni-ie'or cu i’-.ambleu.

D.'N CE !N CE
pi-ț'1 aceasta și prin înmulțirea ros- 
togoalelor de steril, Iu rar,le de ram 
bleere s’ar executa mult mai re
pede, iar faptul că aba'ajee au U 
îndemână rostogoluri cu steril, ar 
redu.e simțitor i npul fo'.o it dc mii 
nicil penii u aceste lucrări neproduc 
tlve.

In înirepi.r.deiifc raim.-lzate ro 
Iul ingineri or ți tech l i • 1 or este 
altul decât cel de până la 11 Iunie. 
EI su.it astăzi motiji ați |>entru cer 
cetarea și rezolvarea problemei, r Ie 
gate de reali.ă(i|e sectoarelor teh 
nico-cconomijX, in care burează. Și 
pentru ca aceștia să poată aduce so- 
luțiuni ulixi, A. G. I. R., se.ția mne

MAI MĂRESC
și petrol, a ho irit ținerea und co~. 
ferințe regionale de spe.iațiiate itm 
nieră), la Petroțeni, in'.re 24 •— 
26 Septembrie a. c.. iar mai târziu, 
în toamnă, u î congre , unde se vor 
pune baze ser oa e unei colabccăii 
cinstite, pcn*ni ■ se ajunge I» mazt 
mu n de produ Liia.e in miniefiȚ 
una dn re e mai impar Ante ibnaari 
din industria țărȚ.

Suien.o ni 4 I „in t i șl teh
nicienii dela exptoa Irile an ■ e.e 4i 
Munții Apuseni vor răspunde la »- 
pclul AGIR-ulai și tntor-1 dela cm 
greș vor trai u e î î fap e a c n K W» 
sate si vor adu e ușurări si itaare 
în munca grea a minerilor noștri. '

a luna
Muncind cu clan în 

rllor socia L'.e, cu ă c1 
luni nu și-au lndepi.il programul 
dc produ ție, In luna August, nrin 
cltorii și techrljvr.ii Atei erelor C. 
F. P. Siinc-r a au depă i p ogramul 
dc produ ție cu 10 la sută.

In a ca tă tună, munci.orii acestor 
ateliere, au avut de întâmp naț gTCU 
lăți procoae de schimbarea i ul-i 
de locomo ive 11 ro u e pen ru rup» 
rație, a căror repar ie a necesitat 
numeroase s hir. bări de ui :jc, foc 
mc- de tunat, etc..

In rxd a L'-c er'Jn- pe s- ții fi

cadrul Ini rece
1 np dc două

linia August s’iu evidențiat 
rii secti-i de locomotive, 
reparat o Io omo ivă < u revizie faM- 
rioară peste program.

La meetingul care a avut loc k 
1 Scptembr e. mu icile ii ți-a» «rl 
angajatnen u de a munci cu un elM 
tot mai ma e. pen ru • mări uecoa 
Icnit produ ția J produc iv*. ti te» 
muacii, pentru ari 'putea recâșȚg» 
din ncu 'o ul de cinste pe care Im 
deținui in c'asanren ul în recerilor I» 
produ ț c pe județ |>re.uin și tn cad 
ru’ î .1 eterilor în.re aulic* .'le Cj 
F. R dn '3-5.

MUBCko
care aa

lndepi.il


Criza din Franța

Muncitorimea franceză continuă să manifesteze 
pentru îmbunătățirea condițiuniSoi* de viață 
și pentru formarea unui guvern de uniune democratică
Nimeroise greve au loc pe tot cuprinsul Franței. Apau! Pan Mulul Comunist Francez

PARJS 10 (Rador). In (oț cursul 
zilei de i niunutortiinca franceză a 
continuat să mauifcs vze oențru Jna 
rea dc inasuii giabnice linzând la 
redresarea situației economice s» la 
revizuirea rcgiinulii de salari age, 
cerâud iu acela1, timp ca aceste mă
suri să fie a-iguratc prin 
unul guvern de uniune 
tică.

France Press arală că 
tainenluf Somee munci orii 
atria coustrucții'or si levțilă ca ți 
cei din transpo.- u i, urmează ape
lul la grevă al Uniunii departanien 
telor și al Confederației Generale a 
Muncii. In Jntreaga Franță greve 
variind între ui a «i 24 de ore au a- 
vut loc în fabrici ți mine în sperai 
.In departamentele de Nord și din 

Vest.
La Paris, numeroase delegații fuuC 

(tonăiești s'au Dîi zen at Ia palațul 
prezidențial Elysse, depunând re • 
zoluții ți liste de revencjjcă 1. J 1

spara poliția a încercat >1 iinjjrăștie 
o mulțime de peste 100) de muu 
citori caro manifestau aștepț >nd _e 
șirea delegaților. S’au înregistrat 
numeroși răni i.

fn AfriiaE ualoriala icrtonalt'l 
viciilor aeriene a dec a at ț revă, 
| darizându e cil er.viții dela 
cielătije de tran-p r( aeriene din A 
frica Occidentala.

fcr.nairea
democra-

în depar 
din indu

ser
60

60-

1

Partidul Comunist este gata să asume răspunderile 
căre i revin alături de cei care vor să apere 

independența națională, Republica și pacea

PARIS. — Partidul < onui ist iran 
cez a publicat Miercuri un apel 
care declari între aîieie: 6

,,A venit mominul când trebue 
să alegem. Avem de ales între a- 
gravarca mizeriei, <ri ele succes!- 
vo care fac să sporească aroganța 
neofasciștilor, aliali cu foșij cola
boratori ai lui Hiller ști ț regi i 
nebunești în vedere unei răzbi i 
slujba Imperialiștilor ameiicmi 
potriva alianților noș'ri. UiZunea 
victică ți democrațiile populare,

ie 
în 
îm 
So 
ți

Guvernul Finlandez 
duce o politică antidemocratica 
și neprietenască fața de URSS

HELSINKI 10 (Rador) Ziarul Tuen 
'..van Sanomtil scrie că guver 
nul Fagcrholm a dovedit pr.n acli.i 
.'Jr'c.t sa «ti liciincredei ea arata(ă «- 
celui guvern de I'aridul Comunist 
a fost (udiliia a clpar di'i pe rna zi 
a coriști ti ii «al'. Toata lumea vede 
.5 C.II crinii Fag^holm și-a lu.it sar 

calea rcar/unri ți 
exe u e ordi-

cina do a netezi
că el i u face decât bă
nelc cap talie i’or. FI 1: cerap az-ă pe

d'iba dwisca câștiguri 
;ă u e în contul repar»

jți alis i s.
din livră i o
(iilor • i îr.HTi'a f. fum|io. a?t 
di'.nocraji,

Z'itul 3-ală ca vuvrrnl Fa" 
'.'•rijiolm. d'.si. a troclamal o atitu 
dine i iclejica «ă fală de Uniunea 
Sovietică, are în rea i a e o a’ițu- 
dice ipji ele eas<a aur că d pune 
în llberfa'e pe un oi zi a' de răz 
boi și • e prrgj ește să libere

ze ■ i alti cii i .aț e a txi

Congresul Sindicatului Unit 
al muncitorilor electricieni reprezenlând 
500.000 membri, a respins candidatura 

lui Ti uman la președinția U.SA.

|

|

NE'JU-^OR K10 (Rador) Congresul 
sindicatului unit al munditoiilor e 
lectricieni ei din radio’ afijjațj la 
C. I. O, la care au luat parte o 
mie de delegați, repreezntând 5oo 
de mii de muniitori. a condamnat cu 
asprime pe condu ă'oriî sindicali ca 
re susfi npretenț i'.e ce or două vechi 
partide poli ice ale Stațelor Unițe 
de a avea dreptul exclusiv să re 
prezinte întere-c e popcrului ți pe

acei care iau pa te la per ecu i e îm
potriva comitniș i,or făcute de ace 
ste oarjide în scopul de a-ți păstra 
monopolurilor pcldi.e.

Congresul a respins rezoluția lui 
Carcy recomandând adop arca candi 
daturii pieședin)iale a lui Truman.

New-York Herald Tribune decla 
ră că majorifa ea Congresului ,*us 
tine pe d. Henry Walace, New- 
Work Times Te^uaoațte și el acest 
lucru.

1

1

I

inlrc asigu ana operei de redresa 
re a țării i de refacere șt r dica.e 
a puterii de cnnipâare a massclor 
muncitoare pr n efor ul comun al 
înlregu’ui popor și cu respectul ir-|» 
Iuritor muncii, independenței ja 
ționăle și pă ii u tva e p piartb»

Nici un francez nu refu'li aju
torul Statelor Unițe ale Ameridi 
și al țărilor care au fost afi ițele 
noastre în . ursul războiului. D;r. 
orice francez demn de acest nu
me cerc «a un asemenea ajutor să 
fie dai ies) ectâ'du se sirveranitațea 
tea națională, .-ecuritafea ți drepții! 
nostru împ es.riptil il |a rep) ații.

Da ă untem uniți, con inuă ape
lul, voai put-a: schimba cur ul eveni
mentelor, vom salvgarda îndepen - 
dența națională, rom anula acordurile 
care au încălcat-o, \<rm asigura f.mc 
ționarea normala a luturcr indu - 
sinilor noastre și desvol'ana libjră 
.1 echinibu.ilor noastre comerciale 
iu toa'e țările, io.n renova și perfcc 
tiona agricultu a noastră, vom econo 
rnisi cel pai in -00 de miyarde .ii 
eheltuelilc miliare ți v< m garan
ta stabilirea francului. Acest pro 
gram esle reap.abil. Unindusc, cl i 
6a munciloaie și întregul popor fra.i 
cez îl .pot împruue.

Pentru apicar a lui iste necesar 
un guvern democrat, în care par 
tidul comunist francez este gața să 
asume răspunderile ca e-i ievin, ală
turi de cei care vor să ap: re înde 
lzendejița naț:or.alâ, Republica și ^a 
cpa”.

Soarta coloniilor italiene

Guvernele din Washington și Paris 
nu au răspuns încă propunerii sovietke 
de convocore a consiliului miniștrilor de externe

MOSC TVA. — I a sfâ-și ul lunii 
August, guvernul sovietic a ridicat 
în fa'a guvernelor Stat< lor'Unite, Ml 
rci Brilaiii, șri Fianț. 1, ches lunca 
iic'esiLălii de a te di cu a soarta fo
stelor colo.iii i aliene în conîîllul 
minișt i or de exte ne, in coaformi- 
latc tu traațul de pa e cu Ițalia.

întrucât guvernele celor r i pu
teri vestice nu au dat un răspuns 
precis ta această chestiune, gu 
-;dag t °l siuiirț e ațpuos țnuaaA 
embrie guvernelor S'atclc r Unite 
Mani Uiitar.ili, ți Fianții o nolă 
în care pi optima convocarea consi - 
Uu'ui nrr ișltilor de externe înainte 
de expirarea termenului prevăzut 
dc tratatul de pace cu Ițalia, adică 
înainte de 15 Se|rtembric curent, 
pentru a examina problema fostelor 
colonii italiene în conformitate cu 
procedu-a stabilită dc t rațațut de 
face.

La 7 Septembrie guvernul Marii 
Britanii a înmânat lui Zarutxn, im 
bac-adorul Lhiiun i So.ie jce la Lon 
dra, o uolă de răspuns în care de
clara că consimte *să participe ia o 
asemenea confer n ă a consiliului rr» 
nițtri'or dc externe >i rronunea ca

ea sa fie ti u ă la Pa i iară in
să a preciza dala tinerii une» aseme 
nea conferințe. Guvernele Statelor 
Urate ci E'anui cu au rAcțxan» pâni 
acum no'ci gu-emul'i .ovi ic <1 ■ 

-Septembrie,
La 8 Septembrie, 

nit So'.ieli e a fă ut 
nuhd Mărci Ifritanii 
cord cu convocarea
ștrilor de exter.-e la P. rit ți a rte- 
uys că aceaslă uo.iferin'ă să libe 
loc la 10 Sepiimbri-, Guvernul so
vietic a i'-=fiiu'a'. d' acua (t d fj 
vernele S a'e'e l'n ’.e ți Fra."ei

gUV HTî I 
cunoscut 
ci es1

< 'onsi (ului

Uniu 
H'W 
de w 
n f-i-

1

»

In pragul bătăliei însămânța 
toamnărHor de

(Urmare din pag. I-a) <

Trebue să ajutăm ’JSră- 
nirnea de a o curma cu 
menta itâțile și tradițiile tre
cutului, care s'au născut 
pe vremea când muncea 
la moșieri și nu avea in
teresul de a munci con
știincios. Astăzi ogorul este 
al plugarului și rodul muncii îi 
aparține, deci, trebue să-și 
mărească eforturile pentru 
a muncii cât mai bine.

Ingr:jindu-se din timp 
pentru asigurarea celor ne
cesare îndeplinirii în cât 
mai bune condiiiunl a pla
nului însământărilor de 
toameă, mărindu-ne efor
turile pentru efectuarea 
muncilor ce ne stau în fată, 
asigurăm lăni o reeoită bo
gată și hrană îndestulată 
pentru muncitorimea dela 
orașe, prin ale căror efor- 
un în produefie vom pu
tea moderniza și industiia- 
liza agriculiura, spre a

uștira munca și mări pro
ducția agricolă.

In acesfă bălălie, țărăni
mea muncitoare ajutată 
efectiv de clasa muncitoare, 
tehnicienii și specialiștii agri
coli și organele administra
tive, treb e să lupte cu în
dârjire pentru îndeplinirea 
planului de însămânțări

Marea răspundere 
deplinirea planului 
asupra organizațiilor 
membrilor de Partid,
trebue să fie pretutindeni 
în fruntea acțiunilor, ve
ghind ca foștii moșieri și 
chiaburii să nu poată îm
piedica bunul mers al în- 
sămânțărilor șt muncilor de 
toamnă.

Membrii de Partid dela 
sate tiebue să fie călăuzi
tori și rxemplu de sâr- 
guintă si corectitudine, por
nind primii la efectuarea 
însământărilor de toamnă

Gh, Fleșu

în în- 
cade

$1
care

Muncitorii britanici
protestează împotriva 

războiului din Malaya

BULE'H\
Partidul Comur.ist cin luo.wia 
invitat iele două m,i idoa

din țară, Partidul Mu-uLivn -i P» 
Udul Național, să ia |>ar:e !a o ion 
ferința comună, co.;v.ikată in .-e- 
derea stabili ii ,,u-i J ii naion-,ie”. 
Cele două puii de u -n a vor
lua in c. nside a e .•ceartă ^răpune 
re.

— La 12 Sc5 e.nlșr.e a j..a ax 
la Berlin un m.e.ing înltr.u-iao-l 
pentru comemora:• a -.ic imejer fas 
ismu’ui.

LONDRA, 10 (Rador) — 
Cu prilejul îmbarcării pen
tru Malaya a batalionului 3 
de gardă, la Liverpool, gru
puri numeroase de mun
citori britanici — bărba|i și 
femei — au făcut o mani- 
estajie de protest.

f—----------------- ------------------ - ----------

Cerând libertate deplină 
pentru poporul din Malaya, 
muncitorii din Liverpool 
au rostit lozinci împotriva 
războiuluiul colonial dus de 
Marea Britanie in Extremul 
Orient

— France Pie»ș ar.U--.ta că ) i cea 
ra polița francezi a a’.acț.t o r«<oa 
ca oe muncitori den uzinele Pe 
naift care manifesa .73 de j« r - 
soare au fost rănite. Au foM are- 
-tari 5 muncitori.

I

— Cure-țo-dcntul agemiei 7 rke 
press” arată că din îucr r.;e , zi ., i 
-ziR-i a Congrc ului Sin.f calelor Pri- 
lauice ree;c în mod limjwde faptul 
<ă Consiliul G-znertl al ConpeeuW 
Sindiia'elor B.ianjce 7ntenrtcne^^ 
sa impună politica ra itup ■ptrtarâ 
urtr*u atmosferă de isterie atrii 
comuni-11.

Conducătorii
Sindicatelor japoneze 
a dat în judecata de primul 

ministru Ashlda

I Ceva despre
(Urmare din pag. l-a)

TOKIO. — După cum anunță zia 
rul ASAHI reprezentanții a 16 ,or 
ganizații muncitorești, dintre care 
Congresul sindi ațelor i dus riale ja
poneze ți sindicalul muncitonior 
din transporturi, au dat în judecați 
la 7 Septembrie pe primul mini
stru Aschida ți alți miniștrii (a- 
ponezi, acu-ându-i de a fi, emis 
la 31 Iulie o ordonanță jjuvernamen 
tală care violează articolul 
Codul Penal (acest articol 
dreptat împotriva abuzului 
tere al oficiali.fi(ilor).

193 din 
este în
de pu-

vr«o don» bețe pentru profana* 
rea artei și . . ,

la acest moment am fost în- 
tre-upt din gândurile mele de 
apariția în ușa cft ciunti a unui 
individ rxtrem de oscilant șl 
care ciuta fătă turco să in ce 
teze de a se mai abate dela 
verticali A fn-ipo* ei coboare 
Incit ai balansat scirile . a 
luat vite zi un pas înapoi. . .
cinci î"ait>*e și . . . șa< țul I a 
primit cu R' ra des h:sâ sl cu 
căldura mocirlei sale stătute. Nu 
s’a mai sculat.

Așa dar „beu'ura" lei Todo- 
ran I a procurat mal mult 
de O ori fără de Dfcaz f netului 
iubitor de po»zii todoraniene.

Din toafi afacerra, cu un ln-

TIP. ,.PROOR8SUL”-DEVAj 1948

.. „poezie"
cru nu sunt tocmai lămurit. C«B 
va ajunge individul din șanț 
vftrata moșnegilor mal al«9 fci 
urma formidabilului plonjon co 
capul în marginea da platri 
a șanțului șl care dovedea de
ja ' arecare exoerientA prin gra
ția cu care a foat executat,

In orice caz aceas'a nu prezin- 
It importanță lațâ de marea bar
em ie de a aiculta, cu oaa'n ■>*. 
cum broaștele iți concertează la 
nrvehi

Totuși, fată de părerea de a 
nu ae mai da crez<re poeților 
anonimi ca ace1, dea Orășifa, 
par'cfc a* luzi pe t< ți T. d-rănii 
din lume zbierând ta gura mar* ; 
pVom rătrâne fl't mu a ten 11 
Asta mai poate f> fericiră?"

Da, I Au dreptate, pentru ei 
nu mal el m. t. t»


