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r( ., .. ă! Arad, Anul VI No. 1594 Proletari din toate tărl e umtl-v Mar\1 23 August 1949 

23 AUl!usf 1944-1.949 
p opoml munci.tor, oa,11cuii m-m· 

eli thice .. ~leet.re .. IteptIblleA 
Populară Română, .arbitoFese ... plini 

, de DGui eael'lii creatoare " dt!J eD'u
ria6tD, ziua elibC!rlrU Doutre -tiona!e. 
ziua R J3 AuJU8t. 

Au trecu' 5 aDi de când eroica Ar. 
mati Sovietici: trupele nemuritoru1ut 
Lenin şi ale genialului Stalin, urmă
rind bandelc bitIcriste in deseompuaere 
au eliberat ţara noastrA. Prin Ioceasta 
s'a deschis poporului no:stru muncl.tor 
drumul care - sub cOnducerea ParU 
dului de avantgardă al clallei Illunct
toare - duce spre socialism. 

Azi, d\nd fortele lagărului democra
tic şi antiimperialist se Întăresc pe 1:1 
ce trece, dâl!d puternice lovituri tmpe 
rla1iştilor atâtători la un nou războI, 

oamenII muncii din R.P.R. lIun' I)i
tIunşi, mai mult ca oricând, de lmpor 
tanta Uitorlci a adului eliberator dcla 
23 August: 

., Tara noastrl a fost eliberată de 
$Ub jugul GermanieI bitle;'lste de cMre 
invincibila Armată a primului stat so
eiaUst. Am fost eliberafi in ace~ti1 rl 
de' sub acest jug impe~ia1ist care a tn 
mis la moarte sute de mii de tincri 
muncitori ~l ,Iram muncitori impotri 
,'n Intereselor vitaJe ale pOporullll IlO. 

Iru. 
IMportanta faptului el a·m rost eli· 

~raff de glorioasa Armati Sovietic', 
rcfese din profunda diferenţă intre si
tuatia tlrii nOa.l:itre şi a acelOr tiri un.. 
de locul trupelor ocupante hitlertste a 
fost preluat de cltre trupele amet1eane 
şi engleze. Aceast! dJferen(li se manlfes 
ti atât pe tArim politic, eulturaJ, dU 
şi " m eeMlOmtc.. La DOI şi hI cele
lalte 'firi de dertlOd'atle populari, clasa 
muncitoare, oei ce mUDt'ese, _ bucari 

de Balogla Ludo.,ic 
lecretar al ComitetulUi JudeţellD Arad al P.M.R. 

de UbMiate depUnA, nivelul de trai al sunt exemple grăitoare :m ae~t sens. 
poporului muncitor este 1D <ontinu& Aşa C\im COmltat, tovarăşul stalin, va-
e~şCere, !MI ridici Deul fabrici şi InsUtu lurile crescinde ale Ocea.nulni mişcării 
fii, se desvoltă industria şi agrtcnltu mnncitoreştj, lovesc cu putere 5tăvua-
l'a. lh aeelaş timp, in tl1rile Jnteudate l('le şubrtde ale capitalismului. Da, &_ 

hnpertalismului, libertăţile claSei mun Ct'ste stăvilare .utitciaJe ale capUalis-
dtoare sunt răpite şi Situatia se carac mu1ui, ale &tâţătorilor la război au fost 
lerlzeazli prin pierderea lndl'pend~lltei sgudui'e din temelii de către Von~ro 
nationale a acestor ţări, prin perman'en eul Mond~l al Partizanilor Păcii aela 
ta srădere a nivelului de trai a ee- Paris şi Praga şi sunt sguduite de Con 
lor ce muncesc, prin greve şi gresul Federatiei Mondjale a Tinere-
prin ere~terea de zi cu zi a numărului tului, care răSpunde hotărît şi răspicat 
şomerilor. In aceste ţlfi, spectrlll gra- imperialiştUor: .. VOJll apăra pacea im-
vei crize economice capitaliste, apasă po1rhr a afâtăioriJl)r la lăzboi!"'. 
llEupra vietii milioanelor de oameni C) Plin ruperea ţării Iloastre din lan 
cari mUnce'lc. tul 51at('.1or imperialiste, am doborit In 

b) Odatil cu 23 August 1944. fia-a acel~ timp, Odată. pentru totde,una şi 
noastră s'a rupt din lantul \iirilor 'im- regimul fascist alltonescian. Inp:-egl 
perlaliste. Sub conducerca clasei mun- tirea actului eliberator dela 23 August 
cituare, în frunte cu l'artldul ei de a- şi în dobnrirea regimului criminal al 
vangardâ, am inceput clădirea unei lui Antonescu, Partidul Comunist din 
Iloul şi drcr.te orânouirl. Azi. tara noas Romania. a avut un rol oovir!;iilor. In-
tră, Republica Populară Română, este ('{'vând dt'ia infiintarea sa in 1921, Par 
un fador activ !O( combativ al lagindui Udul a dus lupta pentru eliberarea. 
antlimperiali!':t. 'Ea lupiă cU hotărîre dasei muncitoare, a poporului munci-
fmtmtriva ati\IUorllcr Ia r!\zbi>i ImnC- tor de sub e::l..-ploatarea şi zubjulf,u'ea 
""aJişti. cad vor si sugrume drepturile capitaJistă. După trei ani de activitAte 
Jff'Iloarelor şi vor sl retnvie fascismul ",~a zisă legatii - ani in care Partidul 
odios. şi frunta-;;il f:.ăi au :fOst mereu prigoniti 

In cursul c("lor 5 ani Cllre au trecut, - guvernele reacţionare "istorice" au 
futele bgilru1ui păcii s'au intărit con aruncat Partidul în jl('ga1itaie. In aees 
siderabil. Popo:nelor tloritoare de pace. te conditii grele ale iJega1itătii ada-
dau lOVituri dunll. lm'itllri atâtlHorilor când jertfe dupi jertfe, partid~l Co-
la ri!zlml. Su('ce~ele răsunătoare ale Ar mun1st din România şi-a dus lupta mal 
matei Populare Chineze, ale mişeiI li departe. fiind eooducăf.ontl şi OIlfatll
Jl'C!lulare din China eondll8l de lEatornl luptei rt!TOJutlOll&re • JlOPotalul 
Pat fidu! ('omumst Chtnn:~ fuptele t'Ie muncitor. 
eliberare duse de popoarele eoloniale; GreveJe cet'eri~tiIor şi ale Pt'tro1iştiior 
.ro~ea lupti a poporului «nc; ;rreve~ dela Inceputul anului 1933, erau un 
«lal'e !It' fin lanţ In Statele Unite, An- "'mnal de alann!, atră~nd aient1a po 
riia, FrMta. I~Jla. Au'!fnUa etc., - pornIm nostru unpra pericolului fu

cist. In anii care au urmat, Partidul a 
~ mer~ In fruntea Jlapt4'!l dtJsi Im
pOtriva reghnurilor bnIYhezo..moşiereştl 
şi dicfaforiale (lift> au pft~ătlt atât tas 
&/.ana tlrU Mutre, ei ~ şi rkboful 
aimina1 in contra Uniunii SGvletfere. 
Din initiativa Partidului, • mst inche
gat ineă in perioadA ri'l:boiu1ul. Fron
tul Patriotic Antihltlerist şi apoi Frnn 
iu! Unie Muncttorf'SC. In zsdar au lttst 
arun('af1 fn femnj~ şi trimlfii In I .. gli~·e 
el,. ('.ltre domnii .. ldnl1c'" fiii eel mal 
buni aj clasei muncitoare. DoHana ~l 
'f8rgu-Jic au devenit universităţi roşii. 
'Tovarlşti Gheorghe Gheorghiu-Dej ,,1 
Teohari Georgescu au condus din inchl 
soare şi lagăr mişcarea lDuncitoreal!ci'. 
Iar tovllrll~ii Ana Pauker 'Şi VasIle L~l. 
c,:, :- afhti pe l!;(uncl In emilrraţfe rn 
LnIUnf'a S('vletică - Şi-au dat dia' 
pUn contributia la organIzarea luptet: 
fmllofrivt cotropJtorilor bitJerişti, 

Si masscJe care aq fost ronduse 1. 
aCl!asfit 1t;ptă. au ştint cl nu se at1i sin 
rure. Ele au lost conştfente de faptul 
că reprezinti interesele a ::ute de- miJ 

... ; f de oameni ai muncii· şI ci &ceastll lup-

aia scă Partidul Muncl-to· r·esc Roma--n , tii este în roncordantă cu' fnteret'le.Je 
• Il r cletarfatului internaţional. In aeel~ 

c~nducă(orul ~i organizatoz:ulluptei poporulr:i muncitor I :~~P'al~~u~o~c ~:~t;:rt: ~~eci!~~:!t::' 
din R.P.R. penlru P, ace, bunastare ,şi socialism! putcrnka Uniune .. 8o,ietldl. Atunel, 

-, când ma~ina fioroasă de război a. ..,. 
14~P~A~G~J~N~I~4~L~E~I--------------------~~~~~~~~~~·_·= 
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lWAR'I'! ::III_A.UGUST Uter 
ii1Wwr )·, ... ' .... 10 9 ~aSI 

T răiascâ scumpa noa str! Patrie, REPUBLICA POPULARA ROMAf 
~ ....... .aa_ 1JD.lUII~ 

I!IGYlew, lIeeare ma.eiltor Cillltit al 
~ ilMlMtre, a ~* 0II0IIVtM de faptlll 
eA g10riGMa An:nafă 8OvlelJcA, paftlrea. 
~poalelor IOvleUee va nlmlc1 pe a,re 
101'. Si Inf"a«vl.r, Armata SQvJeUcă 

• eprtt lnalnlarea annatelor fasciste, 
a fniGre m~Hal rlzbolu1nl, .. 3lunpf 
panJl In bliriogul ei fla,1'1l hitlerlsti. Un 
capitol Important al acestal mar~ vicCo
nos l-au comt1tult evemmen'eJe din 
ziua de %t August UI44 de, pe tronllul 
dela I~I, Frontnl blUertlri fiind &CII 
Sdrobit. uattlfDe nM+orlzafe ale Arma 
te' SovleUce au pornit spre Bueureşti. 
Za«arDlC't! lUI rosf Ineereirt1e ~t trvlrcolt 
"ne eUcel capUaI!ste de a salv:!t. I)e" erA 
dAtori şi pe 'achell anfone!!oleBt. Parti 
dul Comunist din Romania l-a tTema~
cat şi sftn!ntT'll,te In trnn tea luptei, eu 
'l'ontributla gJl'ZUor patrloti('e a rI!ltnr 
nat rl'ldmnl (le .uctaturl al lui Anto
Desen. Daiol'i f 1{ Jertfelor lu'lm:e de vUe
lit Mtaşl al Armate! Sovietice, datort· 
f.ă luptei du~1 de atlevlnţU 'l'atr1~ll ai 
tlrli I!.Olt.'Itre, bo«l'dele Jdtlerlstt" au rotit 
alo"gaf~ şi Jacllefl eaplfa1Sşfl au fost 
]'Iust In Impeslbttrtatea de a aetio"a. In 
felul .~ta a ri.!!1!.rlt fmmoasa z! a 1'.

liberlh11 noastre: !S A,urn~t 1944. 
el) Lupta. eomunl a e('lol' 1<& (fi~,rdi 

fm'r.lIft ... ~tr alUn" de eroica ArmaUl No. 
e .,j('fI~, 'duSl pentru nimIcirea a!'matt<i 
: hith'rlsfe, a eonfrlbuU In tmttfl mlisttr!i 
·1. ('!meutarea prtett-nlel v~n't'e Intre 
1I000n" IlO!fm Rmn('U_ şi po~rel(' 

M'V1etlee. In 4!ecnmtl Cf'lor 5 ani care 
.. ~t dela elibera n-a noa~. a· 
~ prietenle t.'" cimentat zt de 1:1. 
OtuIteDft monet. dela noi vltl a,.. 't'ât 
... poaw, t1e c]" C"l tiirl aJufm-ul tTn,u
JIU ~eHce, care !!l'a rnanife!1tat pe 
'IrAm mPltar. ~Ittfc, economic şi ('ul 
mra1, IIleiodata. n'am ti putut ajunge 
la. ~&ila M ad .. desvoJflhii noastn. 
Datoriii acestui ajutor, putem anrma 
azi hotărlt: mt:l'P'm Inainte cu paşi S.· 
~n lM dnmnd -sCrairil soelalismu· 
hll. 
Oam~ mancll dia fara nOU\rI MI 

pot uita alclodati ajutorul uriaş pe 
care 1~.. primit din pa1'lea UniaDU 
I56net1oe. 

/" periOOda c(,tor 5 ani c0.

rt'! OU trecu:. cltuc JTtU11ci toaTe in 
,'rdn.stl olian+if. c:u lărdnimea JtWR

citoe,.., urmdn.d linia tMHN de 
Partidul ei de .vingardii• • J'f'ipur
tai " sen.c. tk ,UCC4l.re. Yic10rUle pe 
OOI'>eI k-am I,.,e/rbtrut f,. lapld ca 
cla.!el~ flXploattrtoâre. fac CtI izi -
dnpi:i 5 ani d'la 23 AUţ(ftst 1944 -
dasa muncitoare sit fie daslf domi
nll1~t(f, iar Partid!!l Mllncitore.~c Ro
md", forta condudJfoâre a Rr'1*" 
bTiGei noastre P(lpulare. 

In ac~a,ed zi de si1rbătoare. tre· 
c'm in Tt''V~tCl. CI' mundrie rezulr4-
tele şi sUCC:',ele obrf.n.ue tn lupta 
necru~l1toart" cu dumumlll de< clii
slf. Reformele fn/<lptuitf' fn acemtd 

perioâdlt, 1ncepdnd de-14 reforma 
agrarll. le~a1izat/1. de ci1fN! guvernul 

e GroZll, venit la puter~ 'n urrn1i lfLp' 

fe~ poporului, pânlJ. la actul revo
lutionar Q! naUonali;;ărilor Şi ri'lor
mF le câre i-au ur1l14t, - toat~ au 
dfls rd .chimbdri Mdicali', otdt pe 
pUcn general, cdt şi pe plan local. 

Dr.elJ. faoem un !ucdnt bila,,' al 
schimbt'trilor ~ fn. judetul 
n.,~tru. vedem tu"mlltoarr'le: nUrori
,(1 ,.('formei agrar~, au primit plf. 
mdnt mii fi mii d~ t t1rtini munci
tori oi jud~fu1ui nO$Jrzr., cari 1n trei
rut er{m lipsiti eli> a.ce!t drept al 
lor. Mllncitorimea oT!!anizatlf a om 
~ub~i 1UI.f&ru, 4 participat!n mod 

activ 14 m.an.ifestaţiile ,.;. luptt.l du
"tJ. tmpotrioo criminalului Rădescu, 
care Gi tras 14 Bucureşa tn ~le 
de muncitori, Conducdtorul €fcestor 
manifestam era şi 1« Arad, Pârti
dul Comuniat. O mani/&tare de 
luptll a oami>nilor muncii din 
Arad ,şi judet, erau iilegerile din 
1946, cari a'au terminat $j. la noi 
eu &UCCf'~ltr fart ' 'lor democratice. 
Oamenfi mun.cif din Arod fi judeţ 
- pm-ricilX't eu entuzÎM1n 1Ji reali
"'e'g program elo, d(!l productie eia 
barale tn altUl 1947 pe e 1M~1l 
de 6 luni tie ccltre Partidul Comu. 
nUt Romdn. Uzin.ele IIOG:,,~ bo~ 
Mlrdate tn timpul rdzbmlll,ti ali re
,.,i1sera 'n urma mrLncir; crfntolire a 
cPilor Cl-' munct'5c. W A~tra, CFR, 
IT A , etc., mvnritorii au <Urt do va· 
dll de o rnaltiI crJn~/îint(( de c1asd, 
dllcdndu.ş.i munCa fmlinu. 'n ânfi 
inffafll!i, al>dnd ferma 1ncreaere fn 
fortde PartitluTu t. Munca Je,~făşll. 
ri1t1'1 fn fabrid ~i pe o~o(m'. « f(f. 
cut po,~ibWl licTJi(lnr~a Inflatie: ' şi 
F'f."Olizarcl/J reformei monetare. Par
tidul nostn, a d, 'maSC4t manevrele 
reactiunii şi Il tnldrurât din guV( rn 
şi. pe ultimii reprezentanli ai br~r. 
ghf1ziei. Rezultat"E" luptei noastre 
aU dll,~ rn ziua de 30 Dec'mbrie 
1947 la rt'1sturMrea monarhid. Am. 
stat de pâ::.i1 in aceastt'1 nO<lpta; la 
sediile PartiduluI nostm, la Sindi
cate şi Ta fabrici. Am fost convi.nşi 
011 or/ati1. cu rd,tumaret.l monarhiei 
Şi cu proc!o.ma1'f"tl Republicei Popu. 
liir~, ae de!>chid nouE }?Mîbilitlifi 
ret'olulionare poporului Itnstm 
mll1f.oito'l'. 

Conform celer ~p"~e de' tot.'arl1şul 
Stalin. "pentruca muncitorii rd 
poatlf Incinge, trebue slf.; tnsuflc. 
te'dW'f o singurd voin(i1, trebue sd·i 
eonducif un Mţ<ur Partid C~1 ..Ei 
bucurd' de 'n.crl'dereo netitgl1duit if a 
majoritl1li.;' cu.d mmtcltoa,.e". 
Ace&t ri.n~,. Partid ;; fi rtaliml 
fn Februari~ .1918. Oamf''tlii mun
cU drla ora~f'i Şi dela sate n'U salu
tm erJ entuziasm r~'(llizareâ fn efi

dnd Piirridulllt MuncitoreJe Ro-

I ~ o unitt'ltii orsanbGlorice, ld~o
j logica fi politice ti cWri mundtoa-

I 
re, ludndu·şi fIIIsajâmflntul,d duel! 
cu hotiirdre lupta tm,potrf.va celor 
care manf>:vr(;zd contrG IJctstei uni· 

I tftti: JOCfal democrtstii. de dreapta, 
prf"cum fi tmpotrftJâ du.'monului 
de cwsll, tmporr1:'vG imperialişrilor. 
Af;est Partid, condu,s de id~'fllo!5ia 
lui Mars, En.geu, Len.in fi Stalin, 
duce lupta: pentru ~Q.lIz(lrfJa sada.
lillmulu' 'n tara noa.s,rd. 

In focul luptelor pe eIIre. le.c 
dlU, Partidul nostru s'a 'ntJlrir, Ae
tfuneu ~ fi d!rii activului fi G 

lfUmbrUor de Partfd. duce In o şi 
ma~ putemid1 rntArirfl a P<frtidului 
nO.ţfrlt, dovedindu-fPi şi df- a..,t i1dat(J 

('if Partidul !rP fntdrf'IŞte prin cura. 
tirM S4 df! ~lem~htele rJportunfsul 
şi dlfŞm(1n(Jft~. 

P e baza proJ)u~l'il ce al PMR. 
In :dua de 11 Iun~ 19"8, an tori natio 
naUzate prlnefpalele Intreprindert in
dustriale. bancare, de trIlD"p().Tturl, e~., 
alungându-se prnprietarii eapit.a1iştl. 
In 1Jl'ma 2t'estui act revolutionar, Iti 
Judelal nostru peste 60 f1lbrld şi Intre 
prinderi a.u devenit pl'ODrletatt"a popo
l~lt1i muncitor. Incep!nd din aceaP,ti 
zI,,1' :lTuntea tnfreDrindel'ilor amintite 
Il.u fost numiţi directori muncitori, fU 
al llOporu]ul muncitor. parale1 cu 1'1-
Uirirea. !'lectorului socialist al Industriei 
noastre, au fost InfUntate şi 1ntll.rl~ 
unitătne comertului DOISfru !OclaU~. 
InfiintMea. soefetătilO1' eomercllde de 
Stai ,.AtaduJ", "Lantul", ;:MlI~l"; 
"Comca,rH

, etc. marcbeazi rite ttO !'Ilie 
ces 'Important pe aeest drtlM. 

Pe Unsi actul revo!ation&r al Daţie 
.aaUzlI,rj)OI', III perioada ea~ urma, ale
~rnor dln Martie 1948, au fost reaU
zate o serie de reforme Importante. In 
ceplnd eli votarea QouU ConstitUţii, 
Rt-forma Justlflel, Refonna mvlflmln 
tnJai şi alte reforme de Dlare tn&ema'~ 
tate. - au con'ribuit la fntă1."lrea re· 
rbOlQlul aoslra de demo«afie pOpularll 
ID şoeIi ... priM'Uate ItIi "fUoele oame 
nl10r DI'undl, ~ au luat ]ocul 0draB 
lekIT M c&pltalişti, lnvl!.ţatl să obt1nl 
eer"th'atuJ de absolvire pe baza !liste
mnlul de mJlulre. 

--= _ FO A_M ......... ~ 

Plogramul zilei de 23, August 1949 
Azi cu odiziB aniversdril. « 5 ani tlrlts eliberarea (drii noastre- de 

cdt,.~ glorioasG Armatd Sovieticd, 'VOI' avea loc la Arad mliri miini/''
~fiatirmi tnch1nate ad(\ţ~ sdrb(Jtor~. 

.1 

PROGRAMUL ZII.EI: 

1. lA oreu' 6 dimînea'tI, dMrs "tarfd cu f.n~. 
2. 14 ordf- 8 J,iminer4a., adur-.a rea tn fabrici fi la sfndicau.de 

unde te va pleca spre locul fimt. 
J. La orele 9, comtmdantul (rlt mizoallfî ttO citi tn fata Armatei 

Ol'dinul de :do 
4. La (1If'ele 9,30 tnctpe dF1ilat ,,1. 
Dupi'J. m;;~ vor mJ6c loc man' fn;tafii culturale la urml1tom-el~ 

Af,'nee: 
La Palatul Cultural. Grfldi::t~e. nIiclflacă, GaK, $(!ICa, Drdgi1l$tmi 

(fo"t Miin~rh). Nicolae Bi'i!ce$Cll, 'pdrn:l(wa şi ;':;adu,l Nou. .:, > .. 

In ~T.a Clubului muncit,orr'sc ,,7 Noembr'le Şl ,,30 D~ceimbn" 
vor pr(!=enta program l''Chipele T~QtTUlui de Stat. ,,30 Dt'cf'mbrie", 
CFR fi .. F;'·raruf'. 

Deasenw.neâ tJor (JveE loc clerm omlratii sportit><l pe Stadionul 
UT A la ore,le 15. 

TA nr('le 16 . .10 f'6 ~ta Toc marea $frbare Cdmpene7isc.lJ. orf{an(z(it~ 
de ART~VS in parC'ul orllşului, unde vor da program echipel/?' cultura· 'e VrM şi Plonte,..i, 

Pe malul Murf'şn7ui t·or' c~nţa fnnfare1e mÎlittir<' ff MIl tftElif· 
T,a orr'" 20. 'l0 Înec pe ri tra#r ea cu torte, pomiroa fi-ind din piâta 

Traian. 

. ~JT 
O dati eu anul 1941, l 11I~ S 

Vl&Oare primul nostru Plan, de 
care ne asigurA trecerea de! 
anarhiei B eaplta1iştilOl', laa ~ 
planificată. DupA n8ţionaliza~;1IlDpl 
palelor in treprlnderl, S'a PfQdU$ ţ>lri , 
fundă ~ch!mbare !n aUhu:1inea rnt 
rl10r tatII. de muncA. Spiritul şi 1" • 
fntreceJ:'i1or socialiste, 8 cuprins ~ a 
prinderile noastre naţionalizate , mi 
ceri individuale pe grupe ~ .SO~ 
ceractt!rtzeaz4 atitudinea nOUl a re • 
nilor muncU tafti ~ muncA, Mu~ ~ • 
se Intrec pentru a. realiza ,1 a falte 
prevederlle Planului de stat, !>eIf JlO 

putea <fa produse cAt mat mulTh' !ieD 
ce muncesc:. La' noi, tu Arat! In !e I 
cer, u~ Oqfaniza te In cmstea lIlej IJlsi 
Mai, am putut Inregistra peste el 

Intrecer! individuale. Acolo, lân a jt1 

~ini, pe n-ontul muncii, la At~' ta: 
CFR, la "Flamura ROşie", "M ne ~ 
brie", 'rEBA, FIT A; Vid<Jrta" !11~ 

f"mbrîe", etc. se c~I~sc aClevă~~tiÎ bir 
ai mundl. Cu OCa:>:!a zllei de 1 Mi 
fost d~'()rati In jUderul nostru I/mai 
vară~t eu' "Medafj a Muncii" şi 7 tOfe 
r![şi CU "urdinul Muncii". In cifu,'n, 
zilei de 23 August au fO!lt decor'l:~ cla~ 
tovarlişj cdl'i s'e.u evidentiat In Jr~. 
In lupta lpentru dep:l~lt~a Planuil: d~ 
Stat. Exemple grăitoart! ale nou~:l(1r 
tudini fală de muncile constitue ('eti 
lorii fabricei de vopsele Polvcb( ~4 
cari lucrează începând din' prif, ~n 
zile ale lunei August In contul ~"'IJ,e 
1950; la fet, echipa turnătorului pe 

St~fan dela "Flamura RO!<!eM lU" • 
" ·"'rtO 

dela 1!5 August In oontul'lIlIuluf 'le 
iar mundlorit dela forja CrR lU.t;.ttl, 
zat planul ,'lunar până la dala at~l~ 
August. Urmand experienţa mUlllIIantel 
lor Sfahanovişt1 din Uotunea ~ SM 
precum tol !ndrum!rile Partidului jfnll' 
tru, Ibal mulli muncltort şi mundlllfen 
dela ,,3t1 Decembrie", "!'EBA şi ,~1oal 
ra RoşleH au trecut la DlUllC:!l l.~ Ml 

multe hla~inL:Muncltorii, tell!licl~latrJ 
funeţfonarU dela "Flamu!'8 RoşIe1 ROI 
ISUflefiţi de exempl\.ll tovarăşUor ~iobO' 

Reşita sunt, ineepând diA ziua dfii 1'1 
Aupt, ID Intrecere de, nivel su,. rlz! 
ln cinstea zilei de 23 AU,um:E' fa 
muncU mll ora~l şi Judetul ,NIIl' 
şi-au luat o aerle de anga)amen 
care S'au. ~hl\et eu dnste, ntt 
fi pt1n aceasta cA ştiu să ap ~l 
C(\vârşiloarea hlsemnAfate istorid 
'lei eliberArii noastre nationale de. tJrl 
jugul imperlal1st·fasdst. Jil, 

R F, 
ezoln.tia Biroului Poli r. 

ce al PMR fn chestiunea na !i d 
Id, aratd cdt şe poate de clarf&, 
J'R:gi.nw.l <k democratie pop" cu 
asigurd egalitatea tn dreptJJrI .<te, 
fnda.toriri tuturor oamEnilor F 
cii, i.ndif€rent de nati,onalitiil. 
apl;ci1m principiul marxi~t că 
poate $d fie liber un popor 
asupreşte alta popoare", In 
celor cinci ani care ou trecU a 
menii muncii., indiferent b, 
naUtate au dlU o lupt?1 hotărlt (! 

potriva şOl1inismului, imporritlll , a 
cărei manifest'Iri a rwlioniilf5~j 
.. ur-€Î nuiale. a 

O etap/1 lmporta.ntlf 'n dr a 
In,ă,.irii r~'lfjmltlui nostrU de. 
mocrarie populană, fns~mnf! ti 
laT{« ComiteteloT Pr~::orn, C 
ne ale ruterii localI!' de Sta!._ 
fetele Provborii sunt glclJrmtt c 
fiii poporului mundt~r, ~le re 
zintl1 int~'rMfle tteestula Şt s,:"~ 
gllniJ, ale dlctaturii prolefa~. 

(Cont:nuare !u pâg. 6) 
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';:-c7~nllUW!!"3!!'S!~I-· a-a-n-i·ve-r·s·a-r-e-a-dIl-e -lm1'li~':~~~~~'"ţ;::::stre = de c~;re 9IOri:S: 
~~l!'~!ă _~~V~e!~~ă _ d;_S:b_ iU9~1. imperialiştil~~ faSci:ţgermani 1 

~mata SOvIetIca elIberatoare,. '. . ... ~ ~ ~:~.')=~:~/r~:~ 
e
Jscul al pa'" CI-}- "Intre popoare '~~~'J:~ii'" '.' ,::<>;~~l~~~{ 

~'"~'~.'.~. '.'«:.':'~" ;" . 1#"'1,-..... "<~.'\ "'. 'J'~~.dti~; ,-".' #"'.." ";,~'~, 

~ ""' .... ,""'",a..- Imp";.u.,~. • n"", ... .;;- m ......... '_ ... It l !~.,~~;i'i '.:: 

~r.~:'== ::;::: :=: ..:ao:d: ~1g7f;~~":~ E'2 . ,ffS' .iţ;~.·i~~i.".~.il.;;, ,,?: 
8f'bftd itfn.tie J.,e5l1tJCtrfiril ortei mi- ~ • 'd».'o .. "~' 

I • impet1aUsmulai fascfri 10 Poporul nostru m1lnoUOr e coDŞtieM ...... ~ ... l< .. -;r.. ',;<. . ~ ", :-t;i:'':"i~ , măcluei. priml'e din partea liuue. Gtniul lui Stalin a fllcut din de taptnl că fără Armata Sovietieă DOi : \. ;.' ~. ", " '.', ţ., 
jsmettee. care Inainta ca pllf$l ÂntWta RoŞie, armata ~a mai pa- nu ne-am tl eliberat. Armata 60vietid ' ,~ " ,.:t;; '.' " 

I r. eliberarea eoDIP__ . 1'- lemtid1 din. lum6, '-#t.",..dnJ..o al • Jaeat in eliberal:ea firii -.tJoe - ,. . , 

~&l: = -=p~.ellbera- ~!iterfi M ~~ ~ ::. ~el iDtt 1:~~1~ >~:·t; , " 
~. . rd .eal . II • ~ 'ţ , ~ ,:; C 

J
~ar d::::r~tl:e~::n~~~t: e= !i!e t~~u,:~ âcr;z!~ Mr(lte::;S!t' :: - ~a~e:~~~tici, armata de tip non lJ;t;~~, :'!tlJ...."".. ...... , ", 
1 ge Inteţea pe .1 ee treee, .De~ aplîcăt-o p~ frontul de luptl1. • muncitorilor şi f'ăraniior sovietici. I r ( ,. " ·~rit~~ '~ 
j Insi •. lrânge corobativita.tea O ',. f mata cr~iată de Lenin şi Stalin pentru t ~,l . \i ~~~ ~S'! 
" rare se pregăteno pentru peratiunilk' mi ltare au ost con- apărarea' cuceririlor lUarei Revolutii ţ 1 t~ ~~, J,';l. .... ,_~'~ \' j T-_,:" ~ duse fn chip ginial d!!l tovarllşul J" ~~' .... .:.r " ,jugului fascist. Poparul mUn f Sooiall~,te, a dat ('a jertfă, milioane de '" ",;, ',"", ~~ ...... (~, • 
. .. t:lJ'a noastră, exploatat pină Srolin, care (1 fmt inlma şi ~n, oameni pentru eliberarea .,.poRnlor ' t; ~ "" ~~ t"!'';; :~~." "' 
~Ge călăii regimului dtcht.mnl mctariilor Armâtei Sovietice. cotroplte de it'/nJ) fascist. .'- " . ''':'l-'~ţ~ \ ... : '~~-i\ 
"tmoşjeresc, unnlrC3 cu tcrlib Armata Sovietică estf' o şcoaUf mai Armata 80vietkă a venit In tara i d~~~~~ ~:~~.1;·;.:o,-~<i 
'i'; hărţI, apropierea Armatei So fnaltă de educatie polit:cl1 a oame- noastră l'a on aliat ele clasă, ali~t al ~~'~'..;.;:.~ ;'''- "",,",, 
~ nilor sovirtici. Ostaşul 80l'if' tic, iu· al proletariatului ~i al ţărănimii mnn ~~~~r"" "t'J\:-t 
l{ruarie 1944 Armata. Sovietjl'ă bit de poporul !l1.u, I 'Ste pilda pa- cifoare. Armata Sovietică a lui V~nin ~l~I"<;~"t 'IJ;,\ l' ~f" .~r:. _~, "\ 

.. ,u,lnd d-l sparg!!. Moralul l' • l' JI nul inalt patriotism Îmbinat armon:os 1,,-tI, ',m l "o l~,. , ... ~ \ ~ rea ,~a arrie socw lstu. -'W).." ~...... 1IIo, ~
. ~fensiva pe frontul dela U- 'rÎ.otismII Tui rnfl,Jc?1rat fâll1. de ma- şi Stalin Il fnst eăllt-ată in spiritld u~ ~~ ,L' _" ~ 

~. clasă al i'sfa'ml.ti sovietic }le - cu int(,Ina~ionaljsmul prolefar, 'i.',;"!".~::~~f '\. ~\.!'< ", '1-

.r!e, sut'!'rlnrlhtea facticei sta. E Jiberarea tării noastre de cll.tre Noi datoTăm eIibcrrrrea nOl'.strll. cla- j{iv' .. ~~Iit t{j.:r .. ~iftj 
I ~ de aHI !,I'rte moralul scbnt glorlonsa Armată SOvietică a deschis 5eî n',unritrare din Uniunea 80,letJelL {' _" .,L,.} ,' .. , ,'~if r ""~' ,~ 

~ 'I~or germanI a permis 1'8 Ar In faţa po~oMllul nostra perspe~tivele care şi-a irlmis fiii săt pentru c!lbcra ~.~. ~ ,,-"PJ!,'f't, 
letTlet!('!t ~ă adânceMc!\ . fnh!'er!i.- unul viitor fericit şt tmbclşugat. rca VOpoll.relor Sllbin~ ate. Muncitorii .;:" 'i;;' ... 'g~j,'~":: >:' .. ;'~;1:;;~:.:t~~ 
'ta flIcufl!. si in i'I ..... urs de 2 Junt Prezenta Amlatei Sovietice În tara din iootă lumeB au vlhut ~I v1itl'~ .~~<,~~,~~ .. ~~ ,,<ci'; 

:~ nn I""ens tcrlfotin. noastră, . dupl evenimentele del';!3 r1rent Mlviinf in Ar'TIata Sovletil'ă, IIr· 

~
). ilie 1!)14 J.IOzlHilc !'Iovi~lce S":"!tl Augt,st 1944 a zădărnicit manevrele mata f'are a elit>err.t omcnlrea de 'mI) 

pe Carpaţi şi linia Paşc3ni- reacţiunii, ale duşmanului de etasă, f':l căldHul nans+. 
re voia 151 in~arel inapoi roata isfo.- Numai tr1!dăhl:'ul -::"~ 'Oi .~l;(!~. sn na 

I 'riorul Mrtt fortele patriotice tiei, să inffudeze din noo tara noastrl iion~Hs~3 ;n~rnmese ~, t~1:-,11.'ucze rolul 
:ltaa Intens llenfrn organizarea imperlali-:;f,ilor din Apus. Annafa 80- rrtmo:-dir;l pe care l-a .lu ... at Unlnn .. a 

I,irit guvernului 8nfone~('lan, ~ ~letică, ali-ta de c1a'!ă al poporului nos r-,'~(;:; ,:: in p.iberarea Il'll'osla'llei. Po~ 
dtrvit Germaniei hltleriste. In. muncitor. a făcut poeibnă ('a oa- 0'.(1:'..' Il' '\"oslaviei însă. na pot 51 fie 
'Il\nfea <'Iela 19 la. %0 Au~st 194... mt'nU muncii din ţara nOMtr§. sA-şi la Jn6'11"" fn eroare Ele ~tiu cll Arm·~ta 
~ SovIetici. nb coman'" ma.re soarta tn prOpriile lor mUnl, de.mc!ind So~leticl Il tOM acea care Je·a adus It 
dlll1lf1nn S()vieftee. Mnlinovskf a fn f('lul ~~!':ta planurle Imperialiste de b""Tat~a. Ete 'şi amlnte!!'e M Jertfele 
cUlIfenslva! FrontuJ 1\ fo~ str!- rdnrcbire a RomânieI. osta.,ilor sovietici. DeaC('e8. ele văd din 
,J1loatl lnngtmem lnl. In timp ce ce In ee mat mult, fa Tlto 'il rliea lui 
l In ('e l"ifu2tie s',. .. "fla tam noastd, 
a~ IOvJetlee !'Ifl apropian de CIt- o bandă de trotzkiş!i trăC!iforj ca~ a 
.J da'l' o er pre-entl. Arma,!a sovlefjcll. De 
l .. ratrtotn conduşi de Parflrlul Co rupt Iugoslavia din lagăru) picil. din 
e1 Romin, Ilrestau clica antoDes arată e"enirr:entl'le din ţ'rUe oeupate Frontul Unle Socialist. Dar spiritul şi 
lt lklborao regimal faScist. de imperlalişti. Mizeria in oare lIe sba t, a diti a internationalistă a daset mun 

te clasa muncitoare din aeeste flrt, ne ' , dtIl români ca.re au fost minati . cttoare iugoslave iese din ce In ce mai 
...: siguranta zilei de mâine, numărul mare 

It'\' rlzbol de jaf şi rotropfre, In· mult In evidentă. Revolta oameni1()l' 
to al ,~erilor, criza eeonoon'cl - sunt ' 

l:
fUoIŞtilOl' germanI, au In 's muncii din Iugoslavia va face să ~şue 

t dovezi grăitoare. Imroerlallşlil pentru rontra oenpan,Uor, ală urâ,ndu- ZI' planurile trădătorilor, măiurându-i 
n.lrlrl'a profitorilor lor, pentm a anln n. el Armate Sovit'tiee ~re .. ct'la locurile unde s'ao cOCotat. 

t 1 _.... -'Ib ('a pe Spim~rea t>.ltor popoart> criza t~t-o. 
• D rn pOpOnl n"",,"u.,. era'"ea tEI:berat cu aJ"I'torttl Uniunii So-t 1'I0mic/L in 11.1 cărf'i prag S~ găsesc S a-· + 
rUcâinl Opresiunii fa!'lcl~ e. ".? .:c~ ,~: al ArmAte' !'oTP<, poporul 'ele Un,ife, exnloaleazi din ce In ce v ~h <. - .. • ~ 

::l mai JTlult p~ele din tările inrollife muncitor din fara noâstrÎf a pornit 
d. oria Armat.ei Sovielic~. 5UC' Al' • • dolarului, sUg'Mlm! rmscarert. de ~I\hp~ la construirea unei orUn( Illrt nmu. 

sale pe' fronturilr, d!· luptă. rare. PI"Ovotlell războaie civile. menite ferit de amrnintl1rile crizelor eco· 
tn raptul cd ~~ Jormr>ază ~l le- ~sigure domjna~i" In tara "estl{'(' nomke. Sub conducerea Partidului 

!i mW'lrîtorilor Şi tl1,.anilor tid .• in sronul exploatării poporului Munci.tore.ţc Romdn. T>oporul nostru 
al li d" sub exploatare, Armata mnncit~r. Grec:lt, e una din ''II:,este ca- păşeştf. CIt 1ncr:'d'rf", Înainte _ ,ţpre 
lr*~, năsrlltă In focul lu pti>i 7,uri, Aci armatele de OC11llatie anl(lo- 50cialism. 
P cuc IlrLrpa Mârf'i R I't:O!lItii I'merirane. in loc sll <;"ri lm.. .."rflco>rl'a, Deci, Arma ta Sot,ieti-dL nu a '1n sem-

,re, contra bandelor albe şi taTii. au provocat războiul civil. sprW li d 
d-;':":'::"':"':':'~":":=~':";""":::':'::~'-':"_":"'_:""-':-"""----"------'-----' nat p'ntrll farrr noastru OfTr un. 

ajutor militar. Arrruua Sot:if'ttClt a În. 
semnat şi lin scut al lib.€rrirtllor 

F ap'al că Arma'o Sta'ului Sociafis' şi nu 
,-"cerite de da<;; muneltnt'rrc În 11ln
tl1 eu dllşm<lnul ne c1(1srf. rlr-seM. 
:;(Înd lort{ drum'll nmt;hr cuceriri. 

O't-!i armafă a in'raf În România ca şi in .4:::" cAnd imperiaUuii rrr tlri(1 s(l 

celelalte ,ări din Estul şi Sud·Estul Europei, (If>slrlntllie lin nolt m!i.c, 1 monrllal. 
.. cdnd lor1t:'ii ;7I"~"ri,!7f.~m!dll-;. c?!lei i:. a inHuenfaf cursul ~e,~v~ffării istorice În credinrinşi ai Wn"-Sfr('~tl'l!li. J')ro-

I această parfe a Europei. Popoarele eliberate f·oâr.H fnr.id,lIte şi r(f:-hmr.:l! dt'il?, 
tminrl sÎf 5e plin'" cl('(!curmr=ÎslIl 

lr b" d"' , • vI" • 1 e' au do an c pen ru pr,ma oara o rea a In.. flOint, i nopoarr Dr nerp vor pace 
r W F şi libertf'te. r:tisffnlă Armfttei So. 

depende .. ,ă şi suveronifa'e nafiona a. orfea 

,'ietjr;" f'.~t{' 1'" I(!ctflr c"'t Il~' poate 

lor revolu,ionore li s'a deschis d,umul demo- di' hMlfrF,nr ',. "Plt(! ('(' st i1ă pcn. 
~ trfl (fplfrarl'ti p?fri. 
e
r 

crol'ei populare ,i al socialismului. 'r>"'.f'.~trr'.''' c" ma:erif1!!17 r1'1 ma'î 

rnel Gh. Gheorghlu~Del mod'rn, 'b(l::'(M ~(> I!trarepÎa staUni. 
aeel-___ ...... ___ ....... _ ... _ ... _________________ "',. stlf, Armata Sat'fcticlf con.stEtzrie Bzi 

OSTASUL BIRUITOR 
(Sculptură du E. V ucetici 
ş~ 1. B~·lopoliski)., 

Slavă Armatei Sovietice, 
invinc:Jila fortă de apărare 
a păcii între popoare 1 

--pg .. 

un rerîos 1ndE'mn la prudentl1. pentru. 
imp' Tialf.şti. Milioanele deloameni. 
ai mu.ncii elin fntreaga 1u.mR., vdd 
tn Uniunea Soderid1 şi Armata ~tI 
scutul c[ 1 mai 5igur al pdcii şi li· 
bertăţii popoarelor. . 

"Noi nu. vom lupta nrciodatll Îm· 
potri!;'a Untunii SOt:ietice. Dacll Ar· 
mata Sovicticl1, apdrdnd ClJll::a d€'
mocrafiei şi socialismului iir fi n!· 
tJoitd in iz~onir!?a adversaMllui sll 
intre in Franta, Olimenii 7]tun.c!i d:n 
Franta {·ar primi ca pe eIiber5torii 
lor!" 

Acrste cudnte rostit:O (le M~'lrrr" 
Thorfz - secretarul gin€ral al 
Partic11l1rt! Comun;~t Francez - (fI' 

făcut ocolul lumii, aU dwenir 10' 
zinca popoarelor rere t:ăd in Vnill' T 

n!'tl Sat'iprlelJ. şi fn glorH'l/l51J SIJ Ar
metit. npărt'Îtorul cel mai consecvent 
al păcii. 

La.5 ani i1T1plf (liberrlr~ t.l11":1 
n()â~frn. poporul muncitor d;n R '. 
pl!Mîra Populara R,,!"i1~(f fş{. ;'''Co 

pnm(f rf>rlmoşrinta {dlt {1f' flTI1,Pr". 
tonrea sa. m,area Vn.Cunp ~()detidf. 

OM(fşul Sadetic. fiul RevolrtFrl 
!'()rirrliste clTn. OelombriP.. rrprP'zin. 
tii pentru not simb()lrtl pc1cii. 'Omlrl 
,ţ()1Ji"r.!c. liber şi fericit. ne-â sa], 
1'('lt şi nr-a intins mtina. 'E~I! m'~ 
c1as~ ~ mundf.oare din l'fiin>a ra~ (1 

Socialismului ,JÎc~. ~ ~ 
nmlllrti orlinduîrii sOO.ol; 'fărl1. ~ 
1)loa'arr., prntnr. ti d'lrPi ~rt 
lunt(i azi - sub con(luc(treft n,.. 
tidulrli lI1ltncitoretc Rom'itn - ~ 
poponll nO,ţtrrI munMtor. 

JtARlJ()ŞiJGIIIC 1Il ....... ,.. 
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- . · Metodele de muncă sovietice, un pretios ajutor În ducer.. <onsum.lut do.) 

In cel cinci ani cari au trecut 
dela, eliberarea noastră, Uniunea 
SOVIetici. ne-a stat tn ajutor cu 
bogata sa experienţă, Această ex 
perienţli, aIituri de ajutorul poli
tic şi economic dat de UnIunea 
Sovietică, ne-a uşurat considera
bil drumul spre cucerirea puterii 
politice şi economice, spre menti
nerea şi consolidarea pozitiilor 
azi găsite in mâna clasei munci· 
toare, ne uşurează construirea so 
cialismu!uL ... 
, Pe zi ce trece, folosirea expe

rientelor din Uniunea Sovietică, 
devIne un tot mai pretIos sprijin 
in desvoltarea noastrz "pre o eco 
Ilomie cu adevzrat soei alistă. 

fn cele două întreprinderi mari 
aIe oraşului nostru, "Flamrua Ro 
şie" şI ,,30 Decembrie", a tnceput 
o largă aplicare a experienţelor 
din Uniunea Sovietică, experienţe 
eari au dat rezultate deosebit de 
tnsemnate. 

Ind din Ianuarie 1949, meto
dele utilizate pentru normarea teh 
nică a timpului de lueru la "Fla
muri Roşie". sunt cele aplicate 
.... Uniunea Sovietică. Cu Ajuto-

Ou 1II~ft'i nalcl şi dese, de rito
Ya • JtIoai lair1m&. Tăn.D1i muci
-J dia S&ntan& Privea. tz.isi "tilcul i1e 
de &riu. ~ eum .. 8C1Irge& 4p& 

de pe ele .. dupI. aooperi~ eueHll'_ 
Iad. a<apq~ri d 1Dtr. batozeae de
olt 1. câte". ....1re 8fOprl-

GolD& 6beo..pe. ma fin'a ~. 
petriwt la -tur&, IRI ebipul tna, pr1 
vea li el ~aL n vedea 1_1 _ 
alti ec!bI. 1'11. tie _It veoille .... Unia 
Dea ~ieJtci, IUl:CIe fu __ .. de)ep.-

li- de ţPanI _bfJil.ed dbl Bepllblt_ 
Popa1 .......... bI. timp de • 18116 li 
.tumMa". AOGIe n-se -. mari ~i 
mici. sate m.lte, IIOVhozuri ~ coIbO'ZUri 
Si mal '9'&mse acolo ci ploaia Dta de 
Au(Utli .... m" apucat P'inele netree 
ra te. Aeolo eomblnele ali IItrAna lotul 
la dUe,'a :r.iIe, deşi Ant IntInderi mari 
c:at vezi ca odIil. ..Oo1hO'Zllicfl sgnt U. 
nlştitl atlam" - ~ el .,GrADele 
lor .., anA la mac ami. D.. Da.·1 nimic. 
Si la DOI ... _atrult ee. dintii flOm 
IQnl dupA dtipat fi asemănM'ea eelor 
!IO'V!.etlee. N.., d bteael malt pinl eind 
ne~om ptttea bllcura şi nOi de binela
cerUe _bine!: n'o 'rece mult şI-4,m 
privi şi DOi lintştitl. eu buetlt1e chin, 
la ploaia de Aqcusţ .can- !.l(~ mttlt bi 
ne porumbalu1. 5fec1et. ele., dcl 11'1ul 
va n de mult tn hambarek' Ce-I dJ'ept, 
mai e tlI1 ple. Mai tTebpe d. ne evlm 
ea. ~i deJa 7..ăbrahl fn IfOSpodărle a
«"i<:oU eltlectlvi, ea tlrantl lIOvietici. 
In eolhomrl.H" 

Gâ.Ddllrile lui _ eoaiot)eau e. doriD 
ta DOMtI"A de a _ pOye!tl eele ee 1>1-
~. RU'" şi lrăilJe 1. DJireat- TIlt'A 
• SociaUsMuluJ vietorlOl. 

- Baide la miDe aeasI, ~işe, 
.... d ~ !!IA-mi a.tut meDIana eu eele 
dfeva tnsedJn!irt ne ran ~lIm fltm' 
IM când eram aet)lo, - dse el dllpl t-e 
auzi ee anume vmam d. ntlăm. 

&1 dela COm.ttettd P ........ I. de .... 
a4 ..... ~ ...... _ .-nti 
ropre ean. ~ fk'a1l BMIlIdf« eare 

lupta muncitorilor noştri pentru realizarea şi ~u!~~t ~~t;:J~~ăA~a:~ae:r~ 
depăşirea Planului de Stat cram lUI Borodin şi J< ~"I 

,Metode rationale de tncl
a
\., 

ntI acestor metode, s'au executat In cadrul sprijinului economic, Folosirea experienţei sovieti~l 
nonnările la comenzile de ",agoa· "Flamura Roşie" a pirimt din rlflt hune rezultate şi la fi tb 11 
ne marfă CFR şi În prezent la Uniunea Sovietică: 3 strunguri unde s'au ~~lica~ metodele 11~!~~ 
vagoanele de clasă. Având drept universale, 1 maşină radială de lovlev, Bellţ 1 n ŞI Vladimir < 

ghid lucrarea "Problemele de ba- găurit, 2 maşini raboteze trans- prinse în lucrarea: .,ContrQMl ~' 
ză ale normărl! tehnice a tlmpu- versale şi 1 maşină pentru aseu· nic la filatura de bumbac" 
lui de lucru" a lui B. M. Lâ:dov, ţit pânza ferestraielor circulare. Folosirea acestei metode, ~() ~ 
aplicarea lor pe teren a avut şi Aceste maşini constitue un aju· l~l la maşin~le bătătoare a d' Jo.. .. ' .. 

are rezultate tehnice foatre bune. tor preţlos pentru uzină. pentru mt .mult mal precis Iar Curăt l~ 
Aplicarea lor justă este asigurată economia noastră naţionali. lammoarelor şi ringurlor 111 I .~ 
şi de faptul că serviciul de regIe • ne divizată y şi asigurată. sel~. ~ ..•.. 
mentare a muncii are 9 ~ehnicieni L 30 D b 1" fIi te spune ca datorită aCA~t61' . a" ecern r e o 05 rea tod "" " , 
bine pregătiţi în acest domervu. experlenţ,el sovietice este factor e sovietice, s'a constatat' 
absolvenţi ai şcolii de tehnologie ~ntial al fmbunătăţirli calitati- nătătirea simţrltoare a ealitătil 
Mrmată din Bucureşti, unde ve şi cantitative a productiei. La relor. 
şi-au însuşit intocmai metoda so- secţia pregătitoare, legarea fire. Rezultate bune a avut fi t 
vil'tică de normare. lor se făcea cU mâna, tn urma carea principiilor lui V, P. I1~ţ 

Noul sistem asigură manrea căreia rămânea o coadă a "odu- şi. p'. y. Vlasov din lu~ra(O~ 
producţîei şi constitue baza 1ntre lui ce ajungea să fie de 60-80 "Plamflcarea lucrului În tesăt J1Ş1 

cerilor socialiste. Cu ajutorul a- mm. Această coadă era o piedică cu aplicaţii la articole uzu ~'Cţ: 
testui sistem se poate apn:::a în ]a ţesut şi reducea simţitor caU- Datori!ă noului sistem, rep 
prad:că noua salarizare socialis- tatea mărfurilor. zarea marfii se face În mod ' 
tă, în care fiecare muncitor este nal. Iar munca devine mal u i 
retribuit după cantitatea şi calita Dafrită Insă introducerii u- ră. 
tea muncii sale. Deasemenea, sis nul aparat de legat noduri, - Aceste metode - ~pun 
temuI sovietic de normare, aţ1i. după experienţa din Uniunea citorii - ne uşurează mult i 
cat la ,Flamura Roşie", dă posi. Sovietice, nodul nu mai are plinirea sarcinilor ce ne' revin 
bilitatea desfăşurării sistemului decât o coadli de cel mult realizarea şi depăşirea Plan\ 
socialist de producţie, bazat pe 2-4 mm. dp Stat pe anul 1949. 1\ 

un plan bine stabilit. Datorită a· Acest aparat a fost lntrodus da oj. ţ 
cestui fapt, capacitatea de. produc torltă initiativei tovarăşilor ingi-
tie se poate calcula fie izolat pe neri Szende Tiberiu şi Onyeczld 
maşini, fie În aniamblu, pe Între M, Aşa s'a reuşit îmbunătăţirea 
prindere. mărfurilor fabricate la ţesătorie 

Tot la "Flamura Roşie'" s'au şi cre~terea randamentului de pro 
tradus şi aplicat o parte din nor- ducţie al secţieI. 
mativele de timp publlcate de T. La secţia de încleIat fire de ur 
V. Tolcenov la Moscova in ar.uI zeaIă, aplicându-se principiile din 
]948. ; Uniunea Sovietică, s'a reuşit re-

In vizită prin tara celor mai fericiti 
oameni din lume 

Povestirile ţiranului muncitor Goina Gheorghe 
din Sântana 

• avn+ rerlclr-ea si vadA .luminoua. ,a. 
rA IlDde oamenii ~uncii h inceput tIă 
oonsfmlMd .orma superio~ • IOela. 
llsnralul - oonwnillmul, 

In ead. pe :tna8& la care ne-am a'"*'. Vl'eO _ pUetrri. • gri.nuulă de 
ooale ae hlrtle şi 1IJl carnet tu lcoal't e 
I'O<i:U, aşteptau parei pe eineva. DiDtr;o 
pl'lvln eitim "Dtetele dflpe pliet!lrl: 
.. S,e1I,nte la", "ROInlnla IAber3", .. Viata 
8itltiea!ă<'. "Viata Capitalei"; ... Neuer 
W..-r'. ef.e. Am fllfoel('.!!1 (ndat!: redao-
fUJe solicitau tovarl.,'!Uhd Goina Gheor 
Ifhe ~BoJi despre cel" ce a vizttt !n 
minunata, Uniune SovieticI. 

- SOTiu numa.t IM&fItea, d. riua na 
am pt'e3 multi vreme. Suat treburi dMi 
tnll' In plasă. mal ales in vrt'mf'a. lI~b. 
;&. treerl-;;ulul. Noroc di ntoale. 1lIt ft'} 
nu şti. ~nm a" tace şI asta, - %lse a. 
rilt!nd ~re J'llicu.rt şi hArtU. 

Alll';!nd VOrbi, c&l doi (lOp1i al tova
rA~ulul Goina, (Jumfurl, 5e asellzl r,e 
!'UUhe ~I ~~ltl şi ei ~u!ele +atăhd 
lor, 

I'N DRmf ftPRF. MO~COV A 

... Trenul sbllU eu noi spre M.osoova 
Stlteam aproane tot timpul la f~rt!'8.!1-
tri. Din când in cât1d m'a."e:ram si. DO. 

fes ci4 ceva fn hld. Priveam eu ne
sat p!imRnturlle. cc~1ele şi oraşele Uc
cnl neJ , pii.mântnriJe, !latel!, şi orft~~le 
t.'niunU Soviefiee d('şnre rare am riUt 
at!tea, am allrif stăi:ea. Ve~f'am lanari 
fntlftt'.e de cereale: grâu, On, O'\'1iJ:, "'Pc 
Il !le ahill', "!'laTea ~arell1i; ~t"Jt"ll:m 
Inădilli eu pomi frnrtif,~ri, lIde 1.'l~dri 
tltlate, case ~ml dildHe. A/lfr>ape nu 
!le mat văd dls~rugerlle făcute dt;t ban
dele Ia8ctste. 

I!!it noi ne bucuram din JnJmlt. Ne bn 

euram de oeie ce ae inşirau In fft1. 
oebilor. Si ne pndeaDl la tata DO&$tri, 
1. lIat.el~ __ ire. la ea.1Iel~ noas're.. CA 
&ă distantA. 0-_: 

Oprim 1. Tlrapol. ~ ştie oi ..... tlal 
acnia a .. nUna.t • Da alkeva. Astă. 
le inalti mândra, -. lliriilletiol' fll 
bătAia lOarehli • lunie_ In p.rI lJu. 
tet CII mllDt'll'l şi biuCuri: piine alb!, 
dJitIe. oui, la.pie, br4DziÎ. 

- No, zice to,arişal Facbill.... ni 

eare eram In VqGb - ,i lI1Al Ide efI!a 
bUI'H din salul mea _-1 foame, miM
fie şi Upsl. pe aiel. Matna lor de ehi. 
baril ... 

Ieşim 'U. Tir:upot şi "dem aproape 
de calea ferat.i un mIU'e ~p de ţăraDi 
muncind intr'1ln lan eu 'Sfedă de 'Z1I.hăr. 

- Iacă ....; ~n tovfU'ă~"Ulut Fagtdn
l'a - ei hU!'l"t'&d !fi inci eu citi ltimi 
eie! Si Du-i nimeni eu bita la spatele 
lor. Bine mal ştiu minţi ehlabUrH_ 

- Aşa-i, mint fără ruşine, nu l-ar 
mai ribdll "ământul! 

Dela Rozovaia ne ID&ep~m. 8pre 
MOISCOva. Ullia teraU e dnbN.. De ., 
parte şi alta It citi mafe sunt lnşira ti 
<-opac!. EI apărA linia de inzApezln pe 
timp de iarni. aş.. că transporturile 
ftu suferă intârzieri şi aici nu se duor 
lr"nbE'adl. niclodati, 

La OofQvska vbuserlm oameni mnn 
cind cu lIirg la ~facerea ellflirflor gi 
rii. Se tencutau peretii şi se fixau fe· 
restrele. fn scurti vreme nu se va mal' 
vE"d~l\ ei pra C&to~skl\ a rost dlslru
gi\ in timpul războiulUi. Oa.m~iJ 80vle 
tÎt"i !!!erg una după alta şi eele di1l ur 
:",l rămăşite ale dlstntierUor lieJlte 
?~ dtlma fascistI. 

r~,nn!!. • nu Intra II1II N1'fwaea pi.d1I 

Folosirea experientelor în . 
mai largă măsură în toate~. 
pr!nderile, va duce la tmbUn" .. ~Fl 
rea procesului de producţie, 
reducerea pretului de cost al ~ 
furilor şi În felul acesta la îmfM 
nătăţirea nivelului de trai al1ă 
menilor muncii din tara noasq'. 

(1. m..)' 

r08&i dela UtGp tW.hailovski 111\ ~ , 

zai perdele de păduri plantatt de 
menii sovietici pentru a apirll pim' 
tUI ile de uscăciuue. peste tot unde 
renul avea t) viroa,ă.. care DU pul!! 
folositi nicicum pentrll semănăluri, 
plan tllSerA stejari. A~tI sltjari, 
UlJgi raptul că apărll semănămtiJe 
poiriva usdicianilol', din lemn de 
re, ... --a eA aduc UII Plare venli 
miei URSS_ 

La Siobotca şi Nlbirea sunt 
meni făcute perdele de protectie. 
rcglunile acestea. am v1:uJt semăJJ 
intiMe de floarea _relul şi sleel' ., 
zahăr. ,~ 
După o lIClurtă aprire In Kiev. t ~ 

ne-a dus prin YCStlta regiUDe pldu ~ 
si. Brlan6k. Peste 10t la ~ti 
ne lI'ao dat bll.i!Ut lnverşuaate in . 
pul rlzboju1ul. EroIeii oameni sOl' 
ootrGpfţi de hitIerişti •• 'au or'.1IiUi 
formatiuni de partiza.oi. hlrpli1ld 
de9Ot'gan!HDd spatele frontului In ~ 
Aee$~ a~liuni au ai,.&lI ssupra 
.anilor D~ntffoase detaşameute de 
presiune din armatele taseiste. Dat 
erau sdrobite pna. dupi alta. Nejl'JIl 
şi oarba turie de eare au fost capn 
impotriva popoarelor so't'ietlce, IL 

la dist,.u~rea din temelii II sa 
soviettee. la in~endlerea pădltril 
altele. NOI am vizut llatele rtfă 
electrlfieate şt pe casele t::iranilar -
vAzut antenele IIparat.elor de r t . J 
Da.. Tiranli !!Ovietlei AU in Dlart& 1 . 
majoritate aparate de radio prOlll: 
Am văzut şi v()Buta pădW'e It Br!~ , 
kulni arsă, distrusă În mod bart; : 
PinA şi pământul e Arii aeo!l), .l' 

Din i!l!toricul luptelof purtate a~'cI: .. 
hl toate părfile Dt1lrefel Uniuni. . 
tiee. din cele ee am văzol fa păd 
Briansk, noi am putut constata :'...i~~ 
menii 50viefici r:-j.au apir3 t CII I""ITC 
jlre scumpa, lor Patrie socillliJ;Iă. ~il 
au trăit şi tră~ fericlti, mal It 
ea orice al ţi oamt'nl din luJllC!· 



Construind socialismul - apărăm pa[ea! 

Uniune Sovietică ne ajutl1 
'1 "".ri ... ,l,,,,, socialismul. In cliŞeu:. 

de găurit de tip sovietic, 
de roti dinţate a fabricei 

"Victoria". 

Lucrul la mai multo maş'inid::i 
indUBtria metalurgică se extinde şi 
in rândurile mundtoardor. RăUu 
Ecaterina dela "Flamura RoŞie" 

lucrează li două ma~.ini.' 

,..... . ....;;..-.;.,-"J,;.---. • _-

.':': " ".~~~!~ 
~ \. ':i 

-~ ,~4 

pentru i.n;făpluir. a 'lozinc:i: ',,3 • ,. 
~oane clasă pe săptămână!",' mUllci
torii din' curtei fabricei· "flamura 
ltoşio" pregătesc mattrialul pentru ' 

• > ~'~ ~ 

Bl c\ii. 

1.n noua sectie de stmng?irie a At€· 
liereIor CFR .se strung< se ci1indr~ 
cu aburi, pentru noui şi lloul 10· 

comotive . 

N"ouHe' ~onatrucUi, 'de fabrici' Iau din ce in ~. mai mare ihlânt ~tar~' 
noastr~. In cl~Şeu: construcţia ha lelor l,a îabrica "Victoria'1 se laco' 
cu avant, pentruoa preved, riie Pla nului de Stat să fi:e . rtalizâte şi 

Fondul dir€ctor:.al, mijloc de in· 
hUIl:ătătire a condiţiilor de trai a 
muncitorilor. La cauti·Da fahr:cei 
.,30 Decem.vrie" mâncarea se ser· 
yeşte în f1lrfullii de porţcl~ pt>o 

.~ ţ:hijlr dep.ăşite~ (CoDStr ucţie "Via", Aradl. 

e 0-,'\11 Mare ţaranii muncitorI 
grâul . predat Statului pto« 
uigurâ hrana poporulu':' 

. . inuitcit"or: • , 

~1 
~ ... 

Li "Flâmura Roşie" numeroşi 

'moeraţie popular1'i. . 
~ , 

IlrOlll oameni ai muncii· învaţă o nonl 
Ilrl~ :nescrÎe datorită posihiEtătilor cal; 
I>a~::u fost d·s('his~ de rqdmul de de-' 

~ I . 
~a4 cifori, 'ehnicieni, func,ionar it 
'~'d,uro,i ca o.,ân' Întrecerea SOw I 

~rid\isfă pen',... indepHnirea ,i depă-
.. şirea PlanuIai de S'Qfl .. ' ---

Iata o ur:a;Ş~ mîişină de găurit so·. 
sită la "F-Iamura Ro-~ic" din Uniu
nea So"ktică. Aşa s~. concr' tiz[ az!l 
sprijimfl cen':-l acordă zi de zi 'fa-

. ra Socialismului •. 

După treieriş ţaranii mune:tori diu 
Viiriăşul Mare ,îşi transportă paiele 

'. la gospodării. , 

mese aeoperite cu. fde ema te.. . 

La Bi\rzava, Ca pestefot in juddul 
nostru, batoze111 ',tre.:eră <-iin plin 
p€'!l-tru indeplinirea cri succes a Pln- . 
nulu: de Stat in· ge~torul agnoo.l.:; ; 

TrăIască altanta clasei' muncItoare ~ 
cu ţărănImea muncitoare in lupta 1 

împotrzva duşmanilor poporuluI 
muncitor!. .. ' 



,. 

Porneau Intr'o luni 
TreJ tevarăşl buni, 
Tr~i frali gemănări 
Pe tractor călări, 
Porneau - cum am spus
la secere 'n sus ..• 

Unul - brat de fier
C ârmaciul maşinii 
AUul, condeier, 
Dăscălaş luminii 
Şi cel • la It ziler, 
Muncitor cu palma 
Cu cei mulţi de~avalma, •. 
Erau trei, ca unul, 
Negri până 'n ochi 
Frumoşi ca ceaunul 
SiA mănânci din ochi 

la chef, la necaz: 
Dar pe sub obraze 
le mocnea un dor ... 
Albe ca trei raze 
Inimile lor, 
Iar la bluză, id, 
lAngă cheutoare. 
Trei medă/ioare 
Prinse cu panglici ... 

Şi cum mergeau ei 
Fraţii, câ teşi/rei. 
Prinşi de după gât, 
Cântând de urât, 
Au stat un răstâmp 
Să vadă pe câmp 
Cum căznesc frărânii 
la secerea pânii ... 
- Tot aşa. ca eri. 
Vă căzniţi, măi verII 
Tot cu mâna goală. 
Cu trei boabe in poa/ă?
Pasă~mi~te. bietii. 
Munceau ca orbetii 
Secerând în parte, 
fără pic de sârg 
Până. hăt, departe 
Grâul dat in pârg; 
Dâr holda voinicI, 
Şi secerea mică, 
Până pela scapăt 
areu să~i dea de capăt ... 

-.,MăI faică. măi frali 
Dela coada sapei, 
Cum stati voi pleca/i 
Pe margin~a groapei I 
la sculaf/. flăcăi, 
Toti ca unul, măi! 
Deoseamă cu totii 
Ca spiţele rolii. 
N'aţi robit destul 
la cei nesăfuJ? 
Bateţi palma 'ncoace 
Că dintr' ânsa. mâine, 
Dragostea s'o coace 
Prefăcută'n pAine, 

Vedeţi voi .. rMalul" 
Asta de olei? 
Din nevoie satul 
L·om urni cu el. 
AI naibei, haramul, 
Mai să rupă hamul, 
Ca'nhămat pământul 
După el ca vântul ..• 
Motorul - baut -
Uite~/, nou~nouţ, 
Trage şi nu rage, 
Bună treabă face. 
Iar secerea noastră 
Nu-i ca gâsca voastră 
Care unde paşte 
Deabea se cunoaşte ..... 

Stau feţele 'n soare 
Strâmbe de mirare. 
Oamenii - prăpăd I -
Mai nu cred ce văd. 
retele, flăcăii 
Dau buzna la clacă ... 
Dar. din dosul cUii. 
Baba să nu taca? 
Că ea ştie bine 
.,Ă~tia" cine sânt; 
Că deacu se~atine 
Dracul pe pamânt; 
eaşa secerat 
N'a mai apucat 
Pe la ea prin saf ... 
- Sfinte Nicuille 
Cum să vâri in pae 
Aşa hurdubae? 
Nu ne trebui altă 
Secere măiastră, 
Fiindcă holda 'naltă 
E chiar fata noastră 
Crescută de mică 
Şi eu i-s bunică 
Şi nu v'o dăm vouă 
Cu una cu două .• :' 

- .,Aşa"? - face unul 
rrumos ca tacirmul 
..Fată zici, mătuşă, 
Sau ne'ndrugi pOl/eşti? 
Şi te pomeneşti 
C' o fi jucăuşă" .•• 
Şi pJimbându~şi mâna 
Peste spic gândeşte 
l.a ce a spus bătrân a .
"M da ••• se potI-iveşte. 
Dacă-; fetişoară, 
Apoi ş; noi doară 
Suntem feli frumoşi 
Din cutie scoşi ..... 
Şi chipoşi cum ls. 
Se pornesc pe râs 
Arătându~şl dinţii 
De să fugă sfinţii ... 

- .. Hai, dar, m.li degrabă 
Să facem o treabă: 
Pune fetii, bade. 
Betea/a şi funta 
S'o 'nhătăm de coade 
Şi să facem nunta. 

Râd heidele - fete 
Adunate'n cete, 
Ho/ati de lume 
Stă ca la minune. 
Sufletu'n motor 
Dudue. se sbate 
Ca suf/ttul lor ... 
-Nu·i glumă, miii frate ... 
Alt spor ..• altă treabă ... 
Alt folos ne·o da ..• 
Seceruica ta 
SutN,'n pod, fă babă, 

FLACAFA ROSIE 
TE 

Ori fă borş cu ea .•• 
Roagă~te la sfinli 
Să~i mai crească dinti ... 
Că de~acuma - gata' 
Ţi-om lua noi fata, 
Şi i-om face rochii 
AI/ele mai noi, 
Nu ca babel IJochii, 
Cu'n veac inapOi . . " 
Zic în gândul lor 
Măsurând cu ochii 
Coşcogea ogor 
Şi chitind, pe und' să 
Treacă, cum să 'nceapă 
Ca să meargă unsă 
Nunta, ca pe apă. 

... Dar holda, colea. 
Pasă-mi-te. ea. 
Pe frati ii ştia .•• 
Cum ii auzea 
Cau venit s'o ia 
Cum lucea - pălea 
De parcă râdea 
Cu macii prin ea .•• 
la chip se roşea 
Fată se făcea, 
Chiar fată, leit. 
Către răsărit. 
Din holdă bogată 
Cu spicu 'nsutil, 
Fată legănată 
Bună de nuntif. 
Deasă fără număr. 
Na/ti pân' la umăr. 
Naltă, clătinată. 
De dragoste beatl, 
Şi cu paşi încet; 
Mergând ca pe clape 
Venea la trei feti 
Să-i vadă deHaproape ... 
Imbrăcată toatii. 
• N păr bălan, frumos, 
- Rază pieptănată 
Dela soare 'n jos -
VAntui când bătea 
Parcă mi-o gătea 
Cu'n fel de găteală 
Bătută'n betea/ă ... 
lmpletindu~~i părul 
Ţinea spe/ca 'n dinti 
Ca ispita măruL, 
Să·i scoată din minţi. 
S'o iee mireasă, 
S'o ducă pe acasă, 
rrumoasi ... frumoasă ... 
Ca pâinea pe masă .. : 

- Trei sunteli la număr 
Umăr lângă umăr 
Dar tu. il din frunte, 
Ca şolmul de munte 
Pe tractor că/are 
Negru de unsoare 
Cu ochii de foc 
Pe sub cozoroc 
Aşa sol smolit, 
Maică. mi-am dorit ... 

Şrncă unu-mi place, 
imi place că tace 
Parcă-; un făcut. 
Ware bani de salbă 
Şi nici pielea albă, 
Doar palme mundte 
Şi bătătorite 
Dă~/e. ba.de incoace 
Să li-le sărut. 
Ele să mă joace 
Şi să~mi fie scut. 

Şi tu, logo fe te. 
Cu scurtate plete 
Care pela 'ntrecerl 
Cu condeiul seceri, 
Dacă nu-ţi par proastă 
Cere~mă si tu ... 
De mă urei nel/astă 
la~mă, nu zic nu. 
Călimara 'n bete 
Puneli~o de~acu 

Insi ştiţi, voi, meşteri, 
Cu normele 'n creşteri 
Prinsoarea cum îi? 

, Norma mea e asta: 
Cât puteti cuprinde 1 ... 
Cel care m'a prinde 
Dintre voi întâi 
A lui e nevasta, 
A lui holda" - zice -
Şi sări 'ntre spice 
Răsucindu-şi trupUl 
Iute ca şurupul 
rata 'ntr'un călcâi ... 

- "Tii ... păi dac. a~a fi-i 
Vorba, fă, lelilă« -
Se 'nciudară fralit 
Trântind o sudalmă -
.Haide. mă, şH bagă 
Foarfeca 'n cosiţă 
Să 1;·0 tundem, dragă. 
Frumuşel ca 'n pa/mă, 
Trageti·' o dâră 
De tractor prin claeI 
Şi zicând, şi vAră 
Manşele 'n bătae. 

Şi-au pornit din toate 
Piesele SI/âcnind, 
Uu iureş de roate 
Mari. mici, şi dintate 
Ce se prind - desprind. 
Crâşei din măşele 

Pârghit şi biele 
Cu iuţeală cruntă -
fia/a I de aşa nllntă I 
Fata eu cosile 
Se 'ncâlcea prin spiţe 
Şi râdea ... râdea ... 
Chemâtld după ea. 
Cânta fierăria 
Asurzind tăria 
Nuntaşii - duiumul -

''III 

• q 

Curelele bal 
Plesnind roa.ta 'n lat 
Iar printre curele 
Părul fetei mele 
lucea - gălbenea 
Parc' ademenea, 

-

Iar secerătoarea .tuDe 

Şi ea cât colea 'tI de 
Prin holda ca flOar~l.'da I 

Mi~se tăvălea ~ (' 
Tăia pale~pale r" a II 
la deal, ca la uale ... 'pOl 

Ici. colo, sub roată mii 
la păm ant culcată' , rI 
lungiş - curmezişrlAml 

Ra.
A 

dea prin păiş - f.e. 
A dracului fatăI ' I 

Că nici secerati 
Nu se potolea. ". a 
Tot râdea, râdea, - ~gl 
Până şi prin sită jl!l: 
Râdea despletifă... ţ: 

~ear 
FJ~căuaşil d.0rnld, .1" ~ 
Al dragostei vorl2lci, :lnle 
O luau In brate ,t G 
Cu snopii la t;-jntă \H 1 
Şi o culcau agaie !Se 
Ostenită frAntă. trmll 
Mâine dimineaţă • el, 
Când o să se scoale ,~!t I 
Cu oglinda 'n fată, ~. 
Cum o să mal râdl ld'll] 

'tii rata noastră hâdă, .. ?, la ~ 

. . . . . . . . 

... Fata noastrA fnsA. , , 
NU·; tristă. nu" plân ;1 ~ 
Prin somn surâdea. ;' I 
Oare ce I/edea? 
Vedta tara toată ~ 
- lnvârtită roa tă -, I 
Iar pe după ea' . I 
Trecută curea 
Curgând Dunărea ... 
- Moară de lumină 
Măcinând făină le ! 

Din dragostea mumii, : : 
Pentru robii lumii... '~d 
Şi ce mai ve dea? . el 

Vedea cum creştea : .. 
Truda ei cât munţii tl]~ 
Din sudoare~ frU!lfi.·i .•. ' I 
Se vedea mzreasa tit 
la trei frali acasă. 'ea 
Frumoasă ... voioasa... 'rn 

Ca pâinea pe masă ... il\ 

lângă trupul ei 
Prea curatul, bunul, 
Mirii câteşi trei 
Se făceau că~s Unul 
Unul luminat 
la suflet curat: 
Unu 'ntreg la minit 
Privind Înainte 
Sus, depe tractor. 
Către viitor. 

t,i 1 
'~KI ;b 
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pentru a cinsti a cincea a
niversare a zilei de 23 Au
gust, ZiLta eliberării tării 

noastre, li'ARA DE CARE 
NU ESTE DE INCHIPllIT 
CA ATI FI PUTUT INAU
GURA ASTAZI GOSPODA 
EIA VOASTRA, (sub1inie
rea noastră. - Red.), vă 
propun să numiti Gospodă 
ris voastră ColectivA ,,23 
August". 
(Din scrisoarea tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej către ţăra
nU muncitori din Urleşti, 
unIti In Gospodărie Agri
eo1ă Coleciivăt 

1 
tuneease bIne. Unul după altul 
. de Partid din Zăbranl, leşeflu 

~""'Ia mare a sediului organizaţiei 
fi. Cum ajungeau in uliţă, se 

f
' 11 mai bine in hainc Şi grupuri-

, pOrneau spre case. Pişea'l ti
, mintea frământată de gânduri, 

rlscOlită de dorinte şi temt:ti 
/lămurite. Inteleseră cu toţii .. 1. 

. ~' le-a dat o' sarcini nouă, mă
· r nu vedeau cum se poate tra 

In practicii. Inţeleseri .~i 

" a stabilit drumul pe care· se 
jaerge cu succes impotriva !!iri 
1m'l4'rlei, drumul care duce la Iu 
~ bunii. stare, dar nu-I vedeau 
riul de limpede. Si taceau, pen 

,
~' eare tncerca !Il !It" Iămurc::\sLă 
tii se de5curce in noianul de 

• ,jaLe şi gânduri. 
. ' .. Gheorghe a a.tuns aCl~, &'a 

~t pe tăcute şi a. Intrat in aş
lSe simtea obosit şi ar fi vrut 
flml jndată. dar sOmnul nil se 
., ti, eurn nu se lipeşte nuca de 
;t~ sucea. se rli.sucea., dOllr-d()~r 
.~ gindurlle- şi-o adormi, dat' 
'mip. Ar fi. "rut si vorbească 

, a, dar ea era la o şeoa1i de 
• , la 'Arad. 

pitl şi Anghel Valer.lll, Ntd 
eu cine se .fătul ci şi a lui 

era cu-a luI Morar. 
aceea .. fost o Mapte de vA.n 

~n :1 pentru Morar şi Anghet, dar 
Lup şi pentru Su'lt\ll!1 Mare~ 

: I a'fii. 
tuse cea dintii elt1re '$1 prell1c1''' 

lutlet PlenA1'et ce al PMR 
Marite a. e. 

!fli 
tinir şi voios soarele de 

, pe Intinsul holdc1or. Si'n lumi 
· le !e1Ildau plugurl trase de cal 

fi - Numai pe intin!ul tarlalelor 
'. 'd Gospodăriei Agricole de 
~ei.tnşarea." arau pluguri .nari 
• tractoare. La marginea un!"1 , t~' arihlrl s'a oprit l,n+1"1) 'li, un i . It, 8\1bttrel, un m!j1oea~ din 

,. Mihăescu Ioan. 
rit, a. privit lung in urma. 'tac 

· ea ~I când s'ar ml:"Q, de voini.
," "lIicia namilei care se târa mar 

. I'LACARA ROSn: 
•• d J PC 

Aşa s'a născut şi 

Gospodăria 

Nou" din "Drum 

creşte 

Agricolă 

Zăbrani 
amindoi, dar de vOl'bit n'a vorbit de· 
câ' ooul: 

..- Tovarăşi, in satul nostru ne-am 
hotărît câfiva să ne unim in g08pOOĂ 
rie <:olectivă, ~a cum lICrie in raJl9rt ul 
tovarăşului Gheorghlu -DeJ. 

O clipă toată massa agitatorilor a 
rlmas mirati dar _mai o dipi, clci 
apoi a Izbucnit in aplauze furtuooa-

IV 
Het ~ muere, ce zici? Mă bat 

,gândurile Să ne scriem şi nni în co
lectiv. 

- Ba nu, eu nu vreau. 
- Dece? Ta DU vezi cât mi tra~ 

f!U cll.lu,ul aista şi mai uimica Il'ajon. 
gem? Aşa. .. 

- Eu nu vreau! 
Femeea SplitSe aceste cuvinte apisat, 

cu voce ridicată, vOind pareA să Inchi 
dă gura birbatului. Dar ma era. chip. 
Cum să inchizt gura lud ('erb Petre, 
când el l'a hotărît si wrbelUlcil? Stia 
d că nevastA·sa, Elisahet&. nici nu vo 
ia S'audă de los(>odărie colectiv!. doar 
il indt'ugase ea multe "'rute şi nCVl'1lte, 
de când Începuse in sat actiunea de 
lămurire. El insi nu-i vorbise nicio
dată nevestei de gandurile ce-l pă<:teau, 
"Stai ma.i Întâi si te convingi tu sin
gur, invaţătt inima ta şi apoi te du la 
alt.. s'o faci să simtă ca tine" - işl 
spunea Cerb. Si n'a fost uşor să-şi inve 
,e Inima, dar a rizblt totuşi, Acum bă 
Irînul Cerb (are dOar 51 ani) se bOtă-
rise. 

tul se ilUlcrie, aude ci se face cerere la 
Partid, la Bucureşti.~ Il durea inima 
eA nu-i şi el printre aeeia care sI. 5ub 
&crie eererea, lUai avan s'a pus Cerb 
c. verba pe nevastă-sa, Ea Însi IlU Şi 

1111. 

- Daci te inseri, te .lIsl - amenin
ta ea. 

- Apoi dacili-i aşa. lasA-mi. du de 
~is tot mi scriu - spuse el după 
V1eo [lou IIIptămânL 

Si s'a dus la Anghel Vale«'iu, la prl. 
mArie şi S'a Inscris pe cerere~ 

Iar pe nevastă au convins o alte fe
mei şi n'a ajuns la despărţire, 

V 
DnmioecA de Dumlneeă se adun;w 

tAranii munciiori din Zăbranl la CIt
mhtul Cultural. Si aici luau cuvântal, 
Când .ecre+arul organizaţiei de bază • 
când primarul, când cineva dela plasă 
sau chiar din Arad şi arăta~ cum tre
bue in~leasi Re-zolutia l'lenarei ('C al 
PMR din 3---5 Martie, cum şi· au fAu
ri' tăra.nii 8OvJetiOi o viaţă imbel~'Up
ti tOcmai datorit l '!i-nirii lor in i{)SPo. 
dArii agricOle colective . 

Si ţăranii muncUori ascultao şi 'şi fă 
e<'au socoteli, fel de fel de liIocoteH. Si 
"remea trecea. 

Intr'o JOi, era la 9 Iunie, s'au adunat 
tofi cei ce se inscriseseri pe lista fă· 
cută de Morar şi Anghel. Rrau vre .. 
cioci:r.eci Ia număr. S'au adunat şi au 
ales un comitet de initiativi!l., care .,iL 
organizeze lucrărUe de' pregătire. lUI"!
reu, mereu au venit apoi pe la ei ta

Penlru pruncI mii Gheorgh~, ci varăşi dela Arad şi chiar dela Bucu-
mi.! dragi ca lumina ochilor şi aş r~ti, Ajutati de partid şi ·an fix\\' trei 
vrea si trăiascl mal ferice ca mine. rorpuri de 'clădiri, au cosit. au adunat 
Poate că vOi apuca şi eu zile fericite. fânul pentru nutreţ la animale, !'-U sla 
dar gândul mi-i la pnlncl... bilit inventarul cu care va pomi 10S-
Aşa vOI'bea cu lUorar şi eu Anghel podărla C{}lectivi. 

şi cu toti aceia cărora le spusese cii. se Apoi a venit ziua cea mare". 
hotăritle să se înscrie şi fOI. VI 

- Dar nu ştiu ce -oi face cu muerea. ...Este ziua cosUtuÎl'ii şi semnării ac 
ci ea DU prea vrea... tGlUi de constituire .. Gospodă('iei Agri-

Si văzură '!ă intr'adevlr ea nu ,-oIa 
('OIe Colective .. Drum Nou". 

mci in ruptul capului. In zadnr s-a Tot satul îmbrăcase haină de sărbi 
apucat cerb s'o lămureascl, s'o con- ieare, dar mai ales colechv~tii au SCos 
Vlngl. Ea. flnea ca orbul de bâtă:' no din ladă tot ceeace sărăcia şi nevoile 
şi nu. in ('are au trăit, le-a pe.-mis să aibă 

- Ascultă bărbate - continuă rm-
mai bun şi mai frumos. 

sabeta - fllci ce vrei, scrie-te, dar ~lL Printre coJectivlşti, alături de iniţia. 
ştii ci eu cu tine nu mal stau. Te la& torl, este şi Pop l(I8n, care a fi~ut 
aioi eu Dumnezeu şi cu pruncI "" 

şcoala medie de Partid, Stoica IaCOb, 
tO~\1:tJnt'l aste vorbe, Cel b se'nfurie SchiţCU Ioan şi Eftimie Ioan care au 
deabinelea. Gândi să iasă afară, f:ă se muncit înainte la Gosp{ldăria. Agricolă 
duci undeva să nu-o:i lasi din sărite de Stat "Descăht~area". Ei s'au În-

scris cu dragoste şi bucurie, căci au si s'o 10veascl cumva, dar nu iClŞi. Stă 
. invătat multe la GAS şi sunt conşticntl 
turII. tăcutl, l!upăratl, până Înlr'un târ- ce .-n'Femn(!1"Ză să te uneşti în gospOdă 
%Iu, când' Cerb se 'puse s'o 'ămurească 

rie colectivă. Gherman Ioan a. terminat mal bine. 
_ Tu Jt\ucre, uite: lucru calu-i zi:.!a şi el cu Hlcces aceeaşi şcoaU, de Par-

de mare, din zori până'n noapte şi tld ca şi Morar itfaria şi Anghel M~ 
nu-I Chip să scăpăm de sărăde. y..;n ria. 
\'e71 tu cii. n'am fost Îl1 stare să-mi mai In cântere şi fiori a trecut toată. ziua. 

. Voia bună, bucuria, pornită din adâ,n "umpir nn c!iluţ pe lângă alstn. SI 
nici imbrăcRti nu suntem cinl' sUe cut inimilor, a umplut întreg !latul. L" 
cum. Dar 1" 'gOSPOdărie lucrul 5'8 f~ce sl!.rhătoare au participat r.ntf' şi sute de 
t:u tractorul, Ul maşin!le. pămfilltul a ţArani muncif()ri, cari tr.ai şovăiau in· 

Colectivă 

H 1. 

- Să vedem ce laeelll ea ere!SP!le, 
11.11'01 cu transportul fânului, cu ,rldi ~ 
na de zarzavaturi, cu planll1 de culta 
1'1 ••• 

SI le-au fixat pe toa~. Adtman:a le 
ncrali a făcllt unele rnodificirL pen_ 
trucA Il!;'a a ,ghit ea de bin., 
Deodată zice Mibăiescu, venind vor 

ba de- arlitllrl: 
- Am vAzut el la G<lspodărla de 

stat !'le ară In cruciş, adlrl odati. du 
lungul şi apOi dealatul ta1'lalel. Să fa
cem şi noi aşa, cA 8-'îal bine, am vă
zut f:1I. 

S'a trecut apOi la alegerea contabilu 
lui. magazionerulul, şefilor de brigăzi 
de lucru şi ~a mai (lepal·te ... 

Au adunat grâu) intr'o Singuri ariz, 
au treerat şi au dus l{râul l!casă. Cind 
veniri ploile, rrâul membrilor «os]rodi 
rfl'i <:olectlve era in bambarc, până 
dnd a celorlalti se mat ana Inci la 
arie. 

vu~ 
Si nu !le peste SPUDe el. Ioa~ aces

tea. n'au stârnit ura chiaburimii şi a 
cozilor lor de topor. Iacă dela iDC<;pu1, 
dela primele actiuni de in!l4:rlere pen 
tru cererea către Parli(l, chfaburli s'au 
pus si atuoce in lume unul dupA altUl 
o !ferit de minciuni, Pc unU (·au dnb!l> 
I'l, primele minCiuni, dAr marea majorl 
tate nu s'a in<'1oit. Hotărirl'a lor a 
rămas hotărîre nestrămutală. lKai 
mUlt, aceasta a fost prilej de lJ5(!uţire 
a vlgi!eutel, ceeace a dus la exclude
!'ea a patru gospodari deveniti uneIte 
ale du~manuhd de clasă, Si asta .'a 
petrecut Inainte de semnarea achdbi 
de constituire. 

'I'ot atunci au fost demascaţi şi Dal!I 
dJu Dumitru - fostul notar al comu", 
ftt'f, - perceptorul Popa Ioan şi invi
tI!urul Cristi Gheor~he. care s'au pWJ 

fn slujba chiaburimii şi Impotriva oe 
lor ce volau să. se uneal'!că in gospodă
ri.. cnlectivă. Mai ales DaselUu Dumi
tru era unealta fidelA a fostului afa
ct~rist SChultz.Popescu şi a lui Ferik 
Gheorv;he. 

Cu ardoare şi dlirzenie :1U combătut 
tlranii muncitori pe toti aceia cafe 
incercau să·j fină şi pe mai departe 
în intunt'rec şi sărăcie. 

IX 
Intr'o :zi - era mal 7Alele trecute 

vin Ia Gospodărie Unu C..heorghe şi 

vAduva C':rzu Ana. 
- To,'arăşi, am venit si ne pdll1iti 

şI pe nOi in Gospodăria voastră. 
Si delod acestea, scoi cererile din 

siin şi le pun pe masA. 
Si s'au pus apoi 1& vorbi ~ au vo-r

bit .. 1 au spus ce anume i-a indemna+ 
si ~ină, I>pre 'Gospodăria Colectlvl 

- Apoi iaca. ne-am convMII Şi ,oi 
ci ai!~ta·i drumul cltre bel~ - Zi5e 
1.:rsu Gheorghe. 

Când :;ă plece. ('.irUl A_ intrebI. 
cu glas timid: 

_ Eu 3ş vrea. si 1111 mărit, oal't'l n 
prImiti şi pe bărbatul meu' 

.. 11& un urs furiOS. Apoi· privi in 
.ti lahll tarlalel, se apleci., măsu 
.~~etele I\dânclmE''' brazdel şt 

da fO+\dă mai bunI şi nu te vei rupe d. dar isi exprimaserl\ ,lorintA, tIe a. 
C\l mUDe.n. Partidul zice clar că ne-a Intra ~~ ei În GosplHJăria COlectivA. . 
... ;lUta, el masinile lii tractoarel~ stat" ~'a semnat actul de con!'titulre. Gos 

- Cum să nu-I primim! Primim btl 
c'.:rO-ii pe t~i tiranii muncitori, oa~i 
('Insfiţi şI botlriti sI. p!lşeasci pe 1MlC· 
laşi drum cu noi. bolda !Cit." 

!III 
era !fedinţ" agi tatori1or de 

S'au dat raponr+e, s'au discutat 
.~, s'a făcut instructajul. Mai 

· Se illcheie şedinta. Anghel Va 
)forar Gbeo~be' !le frirnântau 

lui 0('.01' ajuta, ci iD'p07~it n'om plăti roclărla Affricol1t Cole('th'ă .,Drum Nou" 
doi anI. Si atlO~ ne mai rămâne grlIdină s'a născut. 
Imtem neşte stupi, glUnl, lI'â~te, rate VII 
câte vrem, mal putem tim') si o văcu- l5i chiar de a doua Zi au tnceput lu-
tii, porci şi iaea, altfel ~ fi traiul... cr~rtJ(' rlc (trganizue. :\lai intâi a ţinut 
. Zadarnic in~ă. Pe EHsabda. lui n'a eonsiliul de conducere (t "edinti de 

l'ellş!~ s'o oonvingă atund. 8i··i era eiu lucru ca sl!. f'regăf'Cal'cl nI anul ~t lOii·l 
dă lui cerb. vedea cum şi unul !,.i al. Impllnll a(~un~.rii g('I1('Ta

l e. ----, ...... , .. - "_.~ , ......... ~ . .......- -_.,._ .... _~~~._---_ .. _-----_ ... _ ............ -----
are cin~va vreu lleUl.murlre, Spor Ilt muncA şi succes tăranilor muncitori, 

;:;:~ de Un resort, s'au ridicat bărbaţi şi lemei, uniţi in primele gospodărli col '!ctive! 

2'( 

Cer~rl1e lor ,au fost di5eutatf! mal 
tS.niu in şedinHi !îi admise. Asta l·a 
fă{'ut ~i pe l\'1iculit Iota si h.d <;ti el 
~eIerf' . 

_ Iini !'IN1neau ase ari bteI eI~ 
că "1)\" să-şi fa('ă şi el cerere - mJrte 
tise"te un tovarăş. Cre~te-m. c~wm 
mer~u. in dud!' lItlşmarm1ut eere U' 

,'rl"a să ne de~ftl('!l.~ 
PJoJl'RE T. LUCAC11l' 

/ 
..1_ 
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In acele zile fri'guroase 
d~ toamnă timplJ('je, când lucra 
câte opt-zece ore cu picioarele în 
apă până la genunchi şi de tot 
a.tMea ori până la brâu, s'a gitn
fllt pentru Întâia oară În mod con 
şticnt la timpul ce va veni. Era 
in luna Septembrie a anului Hl45. 
Hoardele fasciste maghaire, în 
rdrfl1:erc, au distrus 111 P~cica 
podi plutitor de pe Murpş. Popu 
lr'~'u sătească din comună şi dim 
prejur ajunsese sa fie lipsită de 
cale. de cOlnunica([e importantă. 
Partidul Comunist Roman, În rio 
rinta de a veni in a iutorul să te
nUor. a mobilizat pe oamenii 
muncii la refacerea, prin nlllnca 
volunlnrfl, a podului. Si iati; di 
mltl1ai peste câteva ziie, o ~chipii 
~e 11111 ucitori dela Astra, (asUzi 
Flamura Roşie) s'a şi depl asat 
în Pecica pentru a repune rodlll 
plutitor în functiune. Atul1d u;
t~ndu-sc In tovariişii aEiluri dt: 
r.al'i lucra umăr la nmlÎr, MarE'k 
Ioan, Csîlag-, F~hcr GheorO'he si 
altii, muncitori ~arc ca şi '~1. a~ 
cun,o~cut zeci de ani lipsurile şi 
u1111111~tele lumjj bUl·ghezo-moşie. 
reşti, JiirMuşuI Covaci (lhe,Jr<:1he 
şi-a îndreptat g,îndul către viitor. 
"Oare z~d le de mii de muncitori 
din ţară, vor şti sa-~i c1ăd~ască 
f) altă viaţă, mai fericită? Sunt 
ei destul de puternici? Vor reuşi 
o;;i!-l nimlcească pc duşmani, c~re 
AU a~eaptă decât sa flrunc@ din 
nou În lanţurile robi!."! Patria eli
berat~l? Oare e1, Covaci Gheor
ghe, fiu de tăran ~ăra~ cu opt 
copii, veşnic flămânzi. Îşi va pu
tea da copilul la şcoală, ti va pu 
te-a imbrăca ~i hr.lnt mat bine 
decât până acum?" 
Apucă cu putere hllJia ccmpu

lui ridicat la s.upl'afaţa <tP~l. Sitn 
ti cum îi năvăleşte valul de 5ân 
ge spre tâmple, imbulol'iindu-i fa 
ta. Il copleşi sentimentul unei bu 
curB intense. Si 1n cltpa In l-are, 
.- dupa o muncă tncordată de 
două săptămâni, -- trupul lat al 
podului plutitor a spintecat În do 
uă valurile Mureşului, Conci Pa 
VE'l .a sImţit că această vidorie 
va fi urmată de alt"le. zeci şi 
"-Ilte, cucerite de ('..las~ muncitoa-
rc-. 

• 
Mie nu mi-e ioame. Dă 

pâinea copilului s'o dL1că la şcoa 
Iă - se adresă Covacî Pavel so 
ţIe' sale. Si adaugit cu zâmbet. 
lovind uşor peste umerii, băiatu
lui: .,Las'că vor veni ŞI zile mai 
bune. Acum numai de tine depin 
de să devii "higlner. Dar p~'nă a
tun~i .1nvaţă cU 'sârguinţă Pavele 
şi... fruntea sus!" .. 

Când' ieşi pe stradă, fata lui de 
veni serioasă. Nici în această lu 
nă nu-I permitea leata ~ă cumpe 
re pu~iniî untură, ..... Si chiar a
f~tim, când copilul 'e in ::teşter'e ~i 

ar avea ·nevoie· de o hrană cOl1sis 
tentă. . Haina ce, "cehe ti e În 
zdrente - i-şi depana mai depar 
te firul gândurilor. I-ar trebui tai 
pă nouă la bocancH uzati.dar 
de unde să-şi procure pielea ne
r.p.sară •. când toate "cele le găseşti 
numai la negru. 5i rhiar alimen
tele sunt speculate in modul cel 
nai neruşinos. Bolborosi o înju-
ritură. .' 

Ual' iată că şi ajunse ]a f abri
că. Intră În curtea, care nu de
mult încă părea un· cimitir de 
fier vechi. Se îndreaptă cu paşi 
grăbiti spre atelierul' de sculărie, 
distrus de bombardament, dar ca 
re se ridică din zi în zi din ruine 
prin munca dârză. a' muncitorilor. 
ACQlo doar, văzându-se intre to
varăşii săi de muncă. i se des
creti fruntea. Pl'ivi eu dragoste 
~pre zidurile care se Înălţau, spre 
oamenii căţăraţi pe $che1e. 
Iată-ne şi zidari, după' ce . am 
rost scafandrii - ,îşi' zise cu zâm 
bel. Simţi cumi se încălzeşte su 
fletul. Se gJndi la P1lfthl, În rân 
durUL' căruia a .cerut să fie pri
mit cu câteva luni ·în urmă. 

* Valoarea leului sdidea cu 
repeziciune. Se vorbea. în .milioa
ne. Inflaţia crescuse' ca un fum 
gros lnăbuşitor şi odată cu ea 
specula cea mai deşănţată. Sece
ta de doi ani mâncase- recolta. 
Greutăţile care apăsau umerii fa 
miliei lui COYaci Pavel creşteau. 
Mai ales lunile de iarnă erau de 
oseblt de grele, când vrând-ne. 
vrând trebuia' să stea în casă. 
D ar se putea nu mi "cămin" , ca
mera friguroasă şi . bucătăria cu 
pereţii veşnic umezi? 

Veni msă ziua, când,. în locul 
milioanelor, a strâns în pumni 
150 de lei, bani noui,. bani buni, 
din truda mâinilor sate. 

Stabilizarea· a tmbunăHlţit în-

trucâtva situatia familiei, dar 
greutăti mai erau. 

Covaci Pavel se gâJldi cu recu 
noştinţă la sotia lui, care îl inte
legea şi niciodată nU3răta că e 
desnădăjduită, atunci când el din 
două în două săptăman! pum'a 
pe· masă numai câte 1400-1800 
ae fef. . 

Si îşi mai aduce amInte de 'bu
cun a Cu cal'e 11 aşfep' a Ja po~r tii 
ramilia în ziua de 11 Junie 1948. 
Baiatul auzise la şcoala de 2dul 
llationalizarii întreprinderilor şi 
se grăbise acasă cu vestea imbu-
curatoarc. . 

- In sfârşit l-am măturat Pe 
burjui, fabrica este 3 no~stră _ 
cu aceste cuvinte îşi saYută Jami. 
li,a, Covaci Pavel. ApoI t~i strlin 
se ra piept copilul: . 

De atunci cu fiecare Jună, viata 
deveni mai uşoar~. mar luminoa
să. La şedinţele de Partid, Co
vnCÎ Pavt>l, c0ntinuâ să : a dese
ori cuvântul. Ducea ae3să bro
,urI şi cărtf pe care le .'iti cu in 
teres. Deveni un agitator price
put. Duminecile şi le petr~u la 
ţară lămurind problemele ridica
te de ţăranii muncitori, ... 

Ju cursul anului 1948 Sl;: îrnbol 
năvi de urechi, trebuind să fie 
operat imediat. Atunci avu aca
~ia să simtă în toată măreţia ei 
dragostea şi grija pentru om pe 
care o po~rtă, Partidul t;amenilor 
muncii. Covaci Gheorghe a stat 
mai mult decât o lună ta spital, 
(far n'a lost săptăm.ană1n care 
doi-trei tovarăşi din fabrică să 
nu-i facil vizită. 1 s'a cumpărat 
cantitatea necesară de· penkilină, 
pentru ca să poată ti salvat. Nu
mai multumita. gdjei 4':U care a 
fost inconjurat, a reusit ~ă învin
gă boala. 

Apoi au urmat zile de neuitat 
pentru el, zile d(' muncti lnsufle-

~fio [ă ~e~ă~in~ norma [ontri~ui la reaHlarea 
P laouluÎ. Ia lH~fa neutru pare . 

IrJ ainte nu; aveam lntredere in lor 
tele! ffi('le. Lucram la două părţi de 
ring şi DU indrăzneam· să trec 18 P'l
It U Jlărti, ele te.mi ei nu vOi1'f:nşi şi 
mi voi face Oe l'Uşine., 

Căş!igc.m cA.te' 3500-4000 lei lunar. 
După noul Sistem' de' salarizare, ur 

mând Jnvătătura Partidului, ~rimind 
"jutorul Partidului, am cerut să lu
crez la tr-ei i părţi de. rin!{. Am ince
put să câştig 2~aOIl lei ~ill1ic. Am 
v~zut că reUş1!f:C şi atunci am\ primit. 
incredere in fortele mele şi d~~o să'J 

. timână lucrez la·patrupărţi .de .. Jing 
depăşesc norma C\J 53 la sută şi' câş 
tig 300-35,0 lei pe zi. MUI1CesC cu 
drag şi cu râvnă. Stiu că ml,lncind 
mal mult, căştig l,ltai ,mult. 

Viata mi-a fost grc3. După un an 
der!lsăforie ~lt meu a fost t§r~t 

în ' războiul· criminal contra Unhm!}i 
Sovietice. Am muncit să-mi intretin 
fetiţa. Pe unnă mi-a venit /lotul jnvJI 
Ud c;ută la sută. . 

. Urăsc războiul! Urăsc pe cei .I,.'€ vOr 
un nou răzbOi! 

Stiu că şi eu. alături. de totI mun 
cHorii, atunci, cănd depăşesc norma, 
t-ontribuind astfel le realizarca Pla
nului, lupt pentru pace, lupt p~ntru ,-, 
viaţă mai bună. 

Pentru pace, in CiWi len zilei de 23 
AUJt.Ust, care ne-a adus elibcr':rea, 
imi iau 'angajamentul sa m.E:nţin. ba 
chiar să intrc:c depăşirea normei cu 
53 la sută. 

RiSTIN MARIA 
muncitoare la :!:'lori<:i, ,,30 De~ 

DElmbl'le" .se<:t'a filatură· 

••• 
1 
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'1 tită, zile în care încredereJ. 
fortele de nebiruit ale clasei . P'I 
citoare creştea năvalnic: 

J 
t~t şi el in !ntrec~ri sada ce 
slmtea cum 1 se umple ~ur 
de bucurie la fi(~cart' succes .p(J 
nut. Reuşi zilnic să depăşe 
norma cu peste 65 la <,ută. tÎDl"I 
mierea cu .3000 de lei şi trei 'Bt 

tri de matcr!al, i-au mărit şi ,r3ut~ 
mult el anul ae muncă. Dar nlilrkle 
bucurie 11U poate fi asemanattmte 
ace~a pc car4,~ a simtit-o la tif fi 
ting~1 del~. Plal111 Culblra\flocul 
preajma ZiCI de 1 Mai, mom,e al 
în care tovarăşul care citi ~Oi 
le muncitorilor dccoraţi cu l:mo 
dalia Muncii", rosti şi 11 5te 

său Din acea zi, munci CII şifmicll 
mare avânt şi începând deJa,iJe ' 
carea noului sistem de salar'lrek 
socialist, câştigul său crescut par1 
lună în lună cu 1000-200' tl, 
concomitent cu depăşirea n pa I 

lor. zel< 

In luna trecută, tov. C(wa . Ia 
vei, fruntaş în productie rilo1 

mit un salar de 16.000 l~i prn 
. c J 
ft : 

~ u veste greu de g~s enll'1 
tia lOCUInţa a tovarăşului C 
Pavel d~pe strada Grigore; 
drescu No. 44, const<Înd dj 
uă camere, antreu, buciită fi ~/J; 
gr~din~~ ~are i-a fost rc>par trir. 
pnn OtlCIUl de închiriere CJ' p.' J 
luni În urmă_ Pe carte'nul. ine 
Wngă sonerie, pe P'Ja-rta i in 
V?psit~l, În dreptul căruia se e Il': 

\<1 dOl plopi uriaşi, se poate lucr 
"COVACI P." . flicrT. 

Familia de mUlJÎtcr te t,-~ta 
pină cu simpatie. CamereJel3 1 
t~. p,eretii nou vopsifj rând.: G,u 
dIn mcăperi - îti produc oc Îe1 

presie plăcută. Pe o măsuţă' al 
cu ochii de un aparat de ri cr('! 
iar dacă curiozitatea te lac:' ml 
deschizi dulapul, dai de un,"3re 
turn de haine nou-nout. c , 
noui, o pereche de pantofi ,lde 
p~raţi pe puncte şi altele.'" d~ 
na din camere, aceea a tf.n ,al, 
Covaci, elev În clasa X.a .·re 
ceu, care beneficiază de t tm~ 
mânt gratuit, poţi vedea o Yl, 
m d v t· d t h • v 1 Ir."'] e e car 1, e e mca ma . 
Pe masa din mijlocul an a' .. 
spaţios vezi ziare şi reviste' In 

rute in ultimele Zile. Mi 
In fata ogHnzii sunt IN 

ilustrate. Ele reprod1lc ved (;1 
la Băile Eforie, unde c.1pul 
Jiei a petrecut recent trei 
mâni de zile din cOI1c.ediul Q fi 
dihnă. Bineînteles, pe che . d~ 
Statului. 

Iei loc pe scaunul care' . I'n 
oferit şi ca un \'echi prie t 

familiei, asculţi povestea .. _2, 
cinci ani care s'au se'urs d .a I 

bera re, cinci ani din l/in!a~ m 
familii de muncitor, cinci ' I~ 
viaţă nouă. 

lar~ . Si când Covad Pavel . 
parte d~ tine, spunân~~du. :~~ 
se]: "Hal la noi, tov<lra,t', . 
m~vară, atunci vom avea' 1Iil' 
câteva păsări de curte şi P , l' 

1 d ' ~ t" t "Iar un purce e ngraşa - p 

parţi de el cu conving'rrea a: 
că are dreptate, că fiecare r . 
gust care vine va găsi to 
îmbelşugată gospodăria 1 .~ 
vaci Pavel şi a tuturor ce ~OI 
muncesc.' t 

HODOŞ C·· ~ J. 

~.\!1 

1 : 
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al p'd 
l 

penfru realbarea şi depdşirel! Planului de Sfa' 1 

obfinufe în indus.ria side,,,,"ică ~ 'aclor ! tccese'e 
Î I 

,potlan' al construi,;; socialismului în Iara noastră I , 
linlp ce in lărilt' capitaliste p~ire 1ntr~aga clasă muncitoare 

i ut contradicUile politice • şi d:n Republica lloâstrll, Populară du 
frăută~m'te situaţia .econom/că ee o slllStinută muncă şi luptă. 
i~ le păcii şi ale- progresului, Privirile Îtltregului popor mun· 
t~le cu Uniunea S0\4ctic ă, se citor sunt îndrc'pt'itte astăzi, ~n 
.11' ~i le desvoltă pe zi ce tre •• prtajma zilei de 23 August, 7-lUa 
;Iocului sguduit de contrad,:cţii eliberări,; noastre de sub jugul fas· 
+e al imperiaHştilor atâţători cist de gloriolL'la Armata Sovietică, 
lutboi i se opune puternicul la· asupra Cmntaşilor în prodllcHe, ca. 
tl:mocrat al păcii, Creşte. ş,; ~ re au dat şi dau dovadă zi de zi 
Irite colaborarea politică ~ d~ un patrioti~m adevărat, Intr,'
i~Il1Îcă intre Uniuneâ Sovietică «lAnd cu mult normde stah<1ite in 
I ~Ie de democratie populară. Planul de Stat P" anul 1949. 
rtnek ac~tor ţări, sub condu· O importantă deOllebită o âre t:n 
~~ pan'.d, lor comu'l1 ist e şj mnn· cadrul Planului, industria sid('Tllr. 
oţ.ti, aU păşit cu hotăr~re lă 

ra soda1î~mului, la cooslnli· ţ!ică, de care depinde in mare m1\.· 
azelor ac,lItu:a. muncind cu illtra Înd, plinirea Ret'stuia, Se Ş'tie 
. la tndeplinirea şi depli~:.r~a doar că, având mai mult fer, mai 
rilor d~ Stat. multll fontă, miii mult okl, maÎ 

~ rropunel'l:R Partidului Mun· multe laminate, - 'mergem cu pa~i 
Român, lI;uvenlul no.,tru a fliguri Inainte pe dntmul C()tl@tnt{· 

Ît Planul de St~t pe ac!'st "ii socialismulu.i in Republica noa· 
S tTltnt a cărei realizare şi ,]e.- afră Popular!!:. 

Mancilorii din inda.fria .iderargică depăşellC 
prevedera. planalai 

Iii sarcinUe pe cEIl de al doi· 
r trimestru au fost nmi mUri 

. fn cea mai mare parte de 

16 l(i sutd ~ cea din 1948. 
D!asemeneu se va dcpil~ cu 37 
la sută ni.velul din 1948 14 
procludia 04elurUor speciale şi 
se vor m4i produce Ia.m infJt'! 
finite, td cifror volum Va ÎnlTf' 

ce cu 30 la sută nivelul din 
iinul trecut. 
I'entru asigurarea r, alizării pro

dudiei de mai SUB şi pentru a Iăr· 
gi baza tehnică de d'!8Voltarl" a si· 
derurgie' .• a cărei cr"ştere clet<:rmi. 
nă în multe prhtinţe refacere a şi 
tttevoltarea intregH eeonomH a R·_· 
puhlicii Populare Române, se vor 
< Xfcuta lucrări de investiri Între 
care: recon.,truc\ia şi mărirea CR· 

pacităţii furnaltlor înalte dela Uzi· 
nde Hunedoara, eu iu!'taliiliile ane
xe, primul pus deja În fllnct'une, 
iar cel d~ al doilea până lâ finele 
anului 1949, precum şi incep'rta 
lucrărilor de recon3trucţi~ a fur· 
nalului Înalt Nr, 5 deli aceeaşi uzi
nă; cO'Ilstituirea de rezerv", d? ma· 
ş~ni suflant·: la Reşjţa şi Hunedoa. 
ra pentru asigurar~ _ funcUonării 

normale ii fumalelor inalte; Înce· 
p[ rea constructiei instalatiilor de 
a~lomerare şi preparare a miner, u· 
rilor ş! cărbun.:Ior la uzin~},B Re-
şi\a şi Hunedoara tn vedenii Colo

1 

]

","P" primul tr:mestru, ele au 
Indeplinite şi clliar depd. 

, e muncitorii conHÎenh. ca· 
~ lllcrfQzif fn industria side· 
~Iic(l. 

oliderurgiHii noştri produc in fie. 
carc lună mai multă fontll, nlai i 

mult oţel, mai mult<· maşin: .. Intre· 
cel'ih> pornite au antrenat Îtltr'un I 

dan neobosit miijoritatea muncIt.,)· 
ri lor, te-Im icienilor, funcţionarilor 
a;: UZlneIor Hunedoara, Victorja· 
C1Han. O\.elul Roşu, Illdustri!i ~[Ir· 
m< i-Olmpia TurzH şi a celorlalt·· 
uzine Înca{hate În Oir diă Centra· 
lă Industr:ală a Siderurgki. 

, sirii minereurilor prăfoase şi rămă. 

ţ
' asta dt pă~ire a fost po~U"lă 
't:t îndrumărilor date d· par· 

i,: G.U\'e.rn~ dato~ită iI?suşirii e~. 
. Iei caştlgate In pr .mul tn· 

~., al Planului, datorită avAI!'l. 
~ crescut al intrecr,rii ,sociali· 
'1' mai al('s. datorită spr'jinului 
C"re VRSS n:·1 acordă 'IlpÎnce· n· 

C ,idcrur!l;L, rn marea lupta ca
'r rlă p' ntm r' alizarea Planului 
n :at, 1m 'Îngâ>:Hln,s8 grcut ll li, tre· 

'H: PC!:itt' ohstiicoh se atac(l 
. "me mari, cu mult curaj, pro. 
1· "itale pentru hunul m' 1'8 al 
) '. l' â , Ir:"'l noa.str~ p:r: e ~1 rare p . 
li a: (ri erau socotite de nere· 
~ei in 11lra noal'tr!l. 

MARILE REALIZĂRI ALE 
INDUSTRIEI NOASTRE 
GRELE 

Il ffl, la Uzinele Hunedoara 
nali1m intrart>a 'n fllndiu-

1 «Jurnalului Nr. 1, care nu· 
e 'dupd 12 zile di:' 4ctitritllte 

.. tins productia normlilfi. Tot 
enCII la Uzindt. J'lahifa li 

e t rn functiune fumalul 
, 2, ctlre produce fontA dPl 

d il calitiite şi fn cantitate 
I(a~ mare? decât cell planifica. 
" 1/1, ac' las timp a tncepllt si'! 

I~bricp. pentrlt prima oard 
larâ noastrd otelurile SPl'cllt. 

u. V' nrm rulml'nfi la VDT. 
1 '~rloara. Industria Sdrmei. 

l '~pia T"rzii, 
ptl' I\uut doar câteva ex, mple 
t nluiJ(' realizări ale cndustrier 

le I!:relf'. 
ărÎrea de ii muuci Într'un 
n011, vointa de a ind,pl~ni 
1 inainte de Hnncnul prrva• 
'~ manif, stat prin elanul fa· 
'lor .. oc·aliRt'. care cuprin(l 

C .,tot mai liirsti d·e oameni ni 
:1, 

~"~nil m!'toda comooÎ@tll .:1(" 

PretJl derile Pla1l'tlui de Stat 
intrec Cll mlllt niv- lui produc. 
ti'i din 41wl trecut. In dome~ 
niul indll~triei siderurpce. ,fie 

vor produce cel putin 35 Ui 
swii ma.,~ multă fontă decât În 
anul 1948, Produci ia de old 
Sidmen,ţ·MartÎn, Va tntrece cu 

sitelor d,' pirit!', astfel ca term'na· c 

rea lor :;;11, fit: posibilă la ilrâ~itul 
â .. mlni 1950; sporir a, cel putin la 
duhlu, a !'apacitălii instalaliei ac· 
luale }lentm prăjirea "id"ritt't la 
Uz::nel Hunedoara, fn scopul al\i. 
gtlrilrH un~i aHm'ntăr' normale a 
numărului "porit d(' f"rnale r(la1t,,~ 
con~truir('a la ReşHa a und noui 
hiiterii dp tipul (Xil'tfnt, pentm a 
se pntea (ln1>1a capadtatea ('oc~' rif'i 
actua1~', c!'l Dlai t.A rz1 11 i,n al doileÎi 
trim stru al anului 1950. ____ o ____ • ______ • _____________________________________ _ 
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In anul 1949 se va pro 

duce faţă 

FONTĂ 

OTEL 

LAMINA TE 

OTELUlU 
CIALE 

de 1948: 

135% 

130% 

SpE. 
137 $'0 

I~\ , domeniul indus-

tr~{ i, Planul urmăr, ştc 

întărir.a ti dCsvoltarea 

intlustriei gre~'f, în spe

cial a sidemrgiei, con· 

dilie esentială p _ ntru 

asigurar<' ii 

teonomice. 

Deasement, studieTea Şi incep
reG lucrărilor pentru con.strui • 
rea unei COCl*il'ii, bazatA pe cărr 
bunii de V al~u Jiului, ajungun. 
du·se in ac' st fel la. acoperire4 
integrală 4 nevoi lor sidentrgiei 
noastre, 
Spo:irt. capacităţii şi reconstrui. 

rea a douii cuptoare Siem{'ns·Mar, 
tUJ din Hundoara 1i punerea in 
con~tructie a altor două cuptoar,'. 

- Adoptarf'a şi punerea În ipI:
care ii ct'iui mai potrivit proc,deu , 
de l xtragere a fierului d:.nminp.·
rcurilE' d~ fil'r sărace. 

- In c<, p , rl a lucrărilor pentru 
realizarea Iii Hunedoara a dou~ 
nou.~ laminoiire, - unul p"ntru ta· 
blă de grosimi miJlocii şi al doilca 
pentru profile mijlocii. 

Sporir, a capacÎtăţ,:i de tran"l,orl 
a căilor f: rate proprii la UzineI 
Hun, doara ~i R('~Ha, in paral,-] I'U 

d(8voltarea capacitiitii de p: 'f~udie 
a ace"tor centre sî<lerurll'c.,' 

- Continuarea lucrărilor f~;~ 
tehnice d la Gozua·Crăînict'l !ii 1,1"

IItălarea unei c ntraI" hidroelcctr:. 
ce, cu o capadtat,ty ,!niţială d't: cel 
pulm 3000 kw_ 

Con,~truirea de 10<'uinre 
muncitoreşti la Reşit'ii, Hune· 
doara" Olf'lul Roşu, Câmpill 
Tllrzii, fn ved( Tea Q3igurt':Jrii ca
drelor permanente b m.unri
tori calificati. Se Va ~tlt(ka şi 
Va pregăti baza ti!}micif pentru 
sporirea capacitătii .M(TurgicRI 
pânii la acop!Tirea compkctii ii 
nevoilor ti'irii, fie prin den",l. 
tarPa centrelor actuale, fie prin 
rcaliz.ari'a unor centrf' nour. 
A$tăzi fiecare muncitor şi tehni· 

cian din inrlu~tr~a sidenugică luptă 
apri~ p' ntru împlinirea Îtlainto de 
termen a planului de Stat, p~ltru 
1mhunăt ăţir, a calitătii fonte;, dU 

ot,"lului, pentm (liminana deff"c
ţiunilor la lami(la\p, pentru des
fiintarea rebutur]or la tăhlă, mtie 
şi altf le, pentru introduc! r" a unui 
rE gim cât mai &priOi de economii. 
care să dut'ă ]a .o;căderea pretului 
€k COIiIt, la prodnsl. 

PILDE VII ALE P ATRIO· 
TISMULUI OAMENILOR 
MUNCII 

CâHigarea drapelulu.i procluc. 
liei df' munci~orii V%inelor Re
Şi/a, ca Şi initiative dt! 4 4S!gll. 
TII e~cutar~a p14nlllui de pro. 
ductie fi1rif imprumuturi, ci 
cu mijl.oace băm~ti propn!, 
sunt pilde vii ale patrioti .• mu. 
lui mundtorilor noştri, 

Pr, tutindeni găsim eX' m.plc de 
patr:otism la muncitori: dela 1. S . 
S. Hunedoara., nnde luptă cu dârz('· 
nie pelltnt • xeclltareii planului rlf' 
producţie' prin nlijlo8ce fillandare 
proprii, ~i pentruca să depăşească 
planul p." luna Augt18t p~Înă în 
ziua de 23 August; la furnalh'ti' de 
la Victoriii·CăIăn. care în dostc a zi 
lei de 23 AUgll~t şi·au luat an~a· 
jami utul să producă cu 5 la sută 
mai multă fODIă, la otelarii dda 
Oh luI-Roşu, la Iiminor:ştii d, la 
Industria Sânnei-Câmpia Turzii şi 
1. M. D, Brăila. 

ToB fumalistfi, ot'flari'. şi lami· 
noriŞlii JlO~1r{ mnt astăzi mobi)~· 
zaU Într'o luptă incordată. pentru· 
că f'.ecare tonă de fontă, d" okl. 
cle laminate, Înseiimnă o căriimid1i 
tn plus in ("ontdrUlrea socialiSMului, 
ins( amnă inră o lovitură de mă. 
c'ucă aată dnşmMlului de clasă, 

1 dU$mani1or, păeU, lad~l • .i,i ';JIlXj. 

1_ tntrf cerea socialistI{ 
________________________________ rialist. 

, .tr, ~~ • ~ ... _..-......., .~",-",,'...-""I _ ..... ~,".~.-
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, ~ _contra plată prin," centrele judeţene 
orice deşeU1"i de, nJ{tteriale ce pat sen,i 

ca mater~e P!imă industrială: 

FIER, FOt>~T Ă, CUPRU, ALAMĂ .. 
BRONZ, Zlt~C. ALUMINIU ... 
PLUMB, CAUCIUC, O/4SE, 
ZDJrEHTE. şi DE·$EUR~ d~n LA,MĂ , ' ~ 

8 U M B '4\ C· "'1 t·~ '. CA N E: P A ~ -, . şr~. M Ă T A S lE 

fl-e-eUAn #. LĂ.~Ă, PC!I' şi' PÂR de'ANIMALE 
, " 

'/~ . . .' T' . BUCUREŞTI ... . Cimtru"J Judetean 'Ilfov, ·Str. Poetul 
In. tJl1na.;~Uuu:·" ,c Macedonschi '- 3' Telefon; 2.01.74 

I .' ARAD: Str. Cant:1cuzino 52 
. t. TIMIŞOARA l/-:Sfr. Buziaşulut 12 

LuaO J. Str. Timişoarei 113 b;5. 

u;tiQ&ZitA!bLU_&y&w 

L\1uncitorH fabrIcii de vagoane 

F lAMURA R OSiE" 
" .' '. di n A RAD ., : ~ 

" 

trimit salutul lor tovărăşesc 1 .. 

tuturor muncitorilor din R.P.J~. ': ~ 
cu ocaz~a zilei de 23 August t "U1 
dorind succes în realizarea" 
şi depăşirea Planu~ui de Stat· d 

Mnncito1'ii, 'elanicienii ,i functionarii 

. UZina!gr. Ţ"eitile 
,,30 . DECEMBRIE" Arad 'Il;ţ~ 

felicită oamenii muncII din R. P. R •. 
cu prilejul zilei de 23 August 1949t 

a cincea aniversare a zilei in care m 
cătuşele au fost sdroblte cu aJu10rui tnd 
GLOrtlOASEl ARMATE 50 VIETICE ~~ 

"'Ikag( 
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---------------... ~ani: 
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LOŢO. Să]t~manal 
Rezu{fd(ul tragerii din 2? 
August 1949. 
Au fost extrase din urnă 

. num~reJe. 

70 68' 23 51' 44 43 9 

Fabrica IUl 

,,7 Noembrie".~ 
(Naţtonalizată) 

Mărim producţia în slujba 

. I Il 
.'~ şi 

Popo~ului 1 de· 
~luJ 

:======1;t: I ',,'reprinde, .. de Slal . J~ 
. GH. ?~~~~~ f:Eb~ică de mobil c: 

J~D~~ ARAD, 
Bui. RepubliClÎi Nr. 82 1 JIU 

tâv: 1------=-·""'=--·----"*-------...... ~~"'""'I'u1 
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AUi[ I Ţ' A '. Fabrică naţlonaliza1ă ,'~, 
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ţjj~~IN CINSTEA Z1LE'DE 

selor. Cuptorul a fost construit de toY. 
Andraş GheorglJe. ajutat de to-vară,U 
Galea Ioachim şi Klein Altred. 

Până la 22 A •••• ' pl ..... 
I."a .. al 'ob .. ic;Î FIr A • f •• , 

depăsi' ea 9,3 la •• fă 

La fabrica de tricohlje PITA tn 
trece riie socialiste irl<llvldualtl s'au 
extins în cinstea zltel de 23 Au
gust dela 200 la 340. 

,uncitorimea arădană şi-a îndeplinit 
deosebit avânt patriotic angajamen

Planul lunar a fost tndeptl 
nit şi depăşit cu 9,3 la sufi1 
până la 22 August. 
Tot in cinstea acestei zile s'a 

realizat o importantă economie 
de materii prime şi combustibil, 
in valoare de 163.380 leI. tele luate 

Din fabrici, uzirur ~i areli~,.e. de ldn~ vdlvl1t4ia eup
tr:iârelor. de ldngd .trung şi pilă, din wi(rul rd~oaie
lor Şi ringurilor. mii şi mii lk. muncitori. şi teo/mi.cierti 
a,.t1dani şi-au in< or dat mai puternic bratele, GU inten.
sifica/, şi Lărgit fntrreerile lJOCialute penlru • 1ntdmpi
na cu noui şi strdlucite ,UCCl-se "iua de 23 Au~1Ut 

1949, anîversarea e liber4rii tdrii noastre de sIIb jugul 
,ffJ$cist d~ d1tre glo riotJMJ Armatd Sovit'ticd. 

Comfder4nd ca eta lfUIt rnalti! cinste diA a si!rbifto
, ti 1,'" .~ Ti mlfrea/a zi a eli berifrii noastre cu toâte angajamen

'_ J~,_ tele tndeplinite şi depifşitf', ei aII dat un ritm mai 
,un~j,i lor, ridicând sus cu 'md ndrie, stEagul biruinţei lor tn apTi-
~tdlle pentm realizarea (nainte de termRn a Planului de Stat. 

;iragos!f" fiErbinti, fald de Pa tria scumpll, fald de Plirt,idul care' 
-raniZf azil t'Îctoriile, a fnz"~t eforturife oamenilor muncii, a 

mai vie flac?lra ÎntrecCrIJ so cialiste. Rt 'zultatele obtinUf;e in ca. 
i angajamentelor p: ntru 23 August, sunt dovada patriotismului, a 
,ti cu CÎire oamenEi muncii din QraşlIl nostru au finut sd sărbă-

5 ani dela "liberarea noa .. trd. 

Flamura Roşie" s'au recuperat 3 săptămâni 
din fnfârzlerea survenltă in lproductle 

.11 întrecerii de nivel superior, 
· cinstea zHei de 23 August. 
, li, whnldenU şi tuncţio-

rinelo," "FJamura Roşie" au 
}it plaeUlI de productie pe 

1-20 August in proportie 
la suia. 
.1 fruntaş pe uzinti este tur
:are a realizat o depă'iire de 

livrând in intregime piesele 
vagoane-clasă. La multe re
executat piese peste angaja
't. A teUerul de an:url a rea-

· pllşlre de 23 la lIUt~, terml
la data de 23 August tot 

luna August. Atelierul lăcA 
depăşit planul "CU 4 la sută. 

cu multA tnsufletlre ~i ela:'!, 
, au reuşit să realizeze săptli-

ederile lozincller: 
· [ laterall. 8 pereţ' trontalJ, 

şi 1 bOtthla 1. zI-. 
de electricieni şi-a fniicplinit 
Jul, executând pânl'l. la 23 
" tablou de di~trlbutie pen-

mecanic. ' 
;e de funcţionari s'au strlid·.lit 

, ducA la bun 'sftlrşlt angaJa-

r:u"afe in manţă la 
~Grii şi tdmicienii Centru· 
hn'c SMT Arad şi·au tnde-

j d'pll'lit an/!ajame-ntul luat 
i ziki de 23 August. Mun-

· râvn1i şi dan 

'1Mit ca pdnl1 la data de 
> r să tndeplineascl1 ş.i 

'Qşească Planul pe lurnz 
!. la rf' paraUi de triictoa
,6,8 la sutd, 14 confedio-

de diferite piese de 
i " cu 6,6 la .uvI. In plus, 

'P«rat pes~ pri'Pi 'derile 
: • '21 pompe ~ incen

, bO:toze şi 73 pene la h«-

, enţi.t tovarlşU Hes An
,~, eare • aep~it nmma 

· q 3S la flUtl fi Almui 

mentt·le luate. Asttel, serviciul Pregăti 
rea lucrului a reuşit sA termine până 
la data de 20 August, eu 3 zile inainte 
de termen. lucrările de calcul şi norma 
re a timpilor de lucru cât şi lansarea 
fişelor tehnologice la vagoanele-clasă, 

DeaS<'meena şi-au depl\~it angajamen
tul luat, calculând lucrările de norma 
re la comanda de vagoane l'ontă-lichi 
dă, cu 3 zill! inainte de 23 Augm:t in 
proporţie de 100 la sut1\ in loc de 70 
la sutl'l., cum şi-au luat angajamentul. 
Serviciul contabilitătii şi-a indeplinit 
anga~Hmentu1, c1arificând toate lIo1du
rne furntzorllor dela gestiunt>a veche, 

EebJlle t'vhlenţlate sunt: 1\ ttWa, 
rişnlul Renkl'! dela sectia 1lcl.ftlşt 
n rare a depăşit plannl cu 24 la 
sută 'il ecbiDIII dela Banin,; din ate
lit'rtll de forjA. care a reaUzat o 
df!rli!<h'e de %3 la sutit 
Datorită elannlut eu c"re au IIMln 

C'it In Intrecerea de nlv"l !"",erfnt-, 
totl saJarlaţn uzinei "Flam1!ra Ro
şie'" au reuşit pân! tn l'"e7.,.nt si 
recupere:r.e li fli!.llf!l.minl din tntir· 
mer(' .. !lurvenftl In proee~l de J)ro 
duc!,le :\1 ud-net la vagoll.nelt> c1Bd. 

Centru' Meeanic SMT. 
Francisc tot Btnmgar caDe il dep1l· 
şit nonn<&. 00 31 ]a sută precum şi 
tovarăşii montatori: Boros ŞtelMl, 
Szi1agy Francisc, <>tvos 1. şi Tom
pt Anton de-la sectia d~ pompE'. 

Celeriştii d~fa A.felierele Pri" .. 
cipale aa indeplini' fnlreg 

p'anal pe lana Aagast 
CeferiştU :dela Atelierele Principale 

au reuşit ca 
reparatiile programate pe luna Au· 
8U81. Ia looomotIvo si fie duse la 
bun I!fâ~lt 

şi In afara celor " locomotive, care i ur 
mează să fie predate zilele vUtoare,lce 
lelalte, toate au părăSit Atelierul până 
in ziva. de 22 August. 

Programul lunar a putut fi dltS ,. 
Indeplinire Inainte de termen, datori-

tA avintului pe care l-au luat intrece 
riie oocia1lste pornite ;1n cinstea zilei 
de 23 August intre ~tii. grupe, parti 
de ,i oameni. Munci tarii din fiecare 
secţie s'au străduit să-şi termine pro 
gramul de lUCIU la, timp, ca muncile 
si aibă continuitate. realiz.ându-se o 
colaborare intre sectiL Astfel, sectia 
mecanici IP P3!'tida de sudorl au ter
minat programul tn ziua de 8 August, 
partida de ţevari in nua de 11, cazan
giii in ziua de 12. sculăria in nu'l de 
22, dbnd posibilitate ca secţia I-a: Loco 
motive să termine programul de repa
ratie a locomotivelOl" până In Beara zi
lei de 22 August. 

Deasemenea a fost terminată monta. 
rea unui nou \"Uptor pentru cimenta
rea în lichid' a bulcanelor şi bucelelw 
in sectia r Locomotive, cuptor care re 
duce timpul cimentării dela 8 ore la 2 
ore' şi dă o durabilitate superioar1i pie-

S'au mai prestat 2000 ore de 
muncă voluntară, pentru curăţe
nia in curtea şi 1n ,iurul fabricei 
şi pentru munca administrativă 
de planificare. 'fI 'oaf •• eo'W. labricii .. Vic .. 
toria- .e l.o .. eoză fa eonfu' 

'."ei Septembrie 
PAnă la 23 August muncitorii 

şi tehnicienii fabricei de maşini· 
unelte "Victoria'" au depăşit Pla 
nul lunar cu 28 la sută. Sectia 
turnătorie a inregistrat o depăşi· 
re de 32 la sută, secţia Auto 33 
la sută, roţi dinţate 6 la sută, re 
gie 17 la sută şi reparaţii diver
se 4 la sută. Peste prevederile 
planului, muncitorii dela .,Victo· 
ria" au mai confecţionat o foade 
că. reuşind prin aceasta si redu 
că cheltuelile de regie şi să ridi
ce productivitatea muncii. 

23 August, un puternic îndemn spre noui. succese 
. În muncă la uzinele 30 Decembrie 

In 1ntâm(>ioărca zil,'i de 23 Au- tll fn ziuo de 19 Â~. 11& 
glJ_~t inlrrcerile socialiste au luat o acdRăş, me toV. Dru:. Efen,a 
tot mai mare amploare la ,,30 De- tot la 6 maşini. ijrMw le o 
cemhri'.,". de~ir~ de 9:t lG .... pltI-

Dela 900, JUlmdrul 'ntrecerilor raului, i«r toV. Bukift. )f.,.~ 
individuale pe fntreaga uzind 1'6ta, âir6 le !« lucrea:d li 6 
ia ridicâ, la 1152. maş.ini tn t~tori. RMCher, la 
Depăşiri din ce tu ce mai tn-. o depl4i,.~ J.i!, 70 la ..ud. 

ftemDate jI'au tnregîBtrat 1n ultimele LJl ~8ători. Coloratl to'f'. Ah no. 
zill' în special la cele 4 ~5ătoriî. rica a rellizat ta ultimele .. 1e d~ 
Ţ, fi1ltoria Roscher dela 1 1'ă sută pă~ri pAnI la 214 li. 8ut~ iar tov. 
p"-te plan 1n ziua de 1!) August,. Restea Maria pinl la 202 la _ti. 
ajuns la 13 la SIltă depă~re tn ziua La ţf'f',ltoria Haekin,; to"'rIş. Sei
de 19 Au~st. Tovarăşii &1a tesă. fert Elisahe:t. I ajuna 1. 86 peltt >: 

toria Hackin,; pe tceeaŞi pt'lI'ioadă plan, ia.l' tov. Cri~.n Vietoria ]a 
au urcat linia graficului productie,i84 III 8Ut1l . Şi la ksltoria NorthroJl. 
dela 3 1. &Utl pe8tP plân la 10 la tov. Jambie Ecatenna il realizat tn 
MItă. Iar la Coloriftă ",'a tn~gistrat ultimele zile depi§ş:ri "AnII IA 7J 
o depăşire ele 6 la sut'i. la 811t l . 

4tll1ntul fntrrcerii a j(fcut ca In gi nr'l"al, muncitorii ~i muncj· 
tm:oardşa Budirl A1UJ. trecdnd 1(i toare1e dela aeelll'tă mare uzi" rt 
" maŞini sd ridice. pro(lucfia sărhătorf!IC ziua de 23 Au~st Ctl 

dela 60 la Sllv"1 peste ,..,Tăn fn depăşiri tot mai tnsemnIlte dl' nor-
%irUJ a;, 15 AUfţfut, la 73 la su- mI'. , 

Importante economii de combustibil rea1izaf~ 
, la Depoul C. F. R. 

Tovarăşi: d.ela Dttpoul d.e loco. 
motive CFR-Araod pc lângă ci au 
tcnninat Inainte de tennen repara
tia unei locomotive ~ şi..au amena
jat o sală cultural1\:, au mai ~ali
zat însemnate- economii de combus
t])i! în prime1e doul decad' ale 
lunei Augu.&"t. 

In prima decadă au reaHzat la 
traficul dl' călători o f'Conon1ie de 
comhmtibil conventional de 12 la 
!!uta faţă d,' nonnă, iir la traCicnl 
de marfă d~ 14 la intII. In decada 
Il TI-a aU realizat la traficul de ('ti. 
1Ptor: 6,99 la suta economie de 
mmtbnstibil coo'\l:ntionăl Taţă M 
llonnll. îar la trAficnl d,P. marr" 

,
16,90 la sută fată de nonnă. 

In ce priveţşte parcursul ro d'" 
zilnic pe o locomotivll, !l'a rea 1Iz:'l 
o economie dl, 37 la sttt1l fată rl-: 
norm li . 

REALIZARI IN CINSrl:.1\ 
tUI 23 AUG";ST LA .. 7 
NOEMBRIE" şi ]a ,FIE
RARUL" 

Marea săruatoare a poporului 
muncitor din tara noastră a fost 
întâmpinaiă şi de mundtorii In
tfustriei Agricole .. 7 Noembrie" 
I'U angajamentele îndeplinite. 

Tovarăşii meseriaşi dela 
Fabrica de Spirt lW term'iMt 
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'ucrtlrlle mar! de reparaţii Astfel, piDi ta. !doa de !! Au .... ct e .- 0)2 Ia &utll, la lahrica FITA, briga. 1 - RPR. JUDECĂTORIA ~ 
până la data de 23 August. • fabrlea+ prodose 1 .. valoare de d 1 adică cu 8 zile inainte de ter 5.m.ooo lei. iotodati. anpJamentul .hre: e Bosorca Elena cu 40 la 811- I LARĂ RURAL.~ CmşlNEU . 
metf. hat la iIIfimpiDal"b .net de ZS Au ti 'AŞi VeMansohi Elena eu 32 la i!;' 947-1949 din 1 August' 11 

, M;mcltorii fierari, care şi-au In a.t , de a redu_ c1teItaelile de re· lUt • La Atelioere~e CF~ sub lozin- oh~. In cauza executiOllall 
deplmit programul mai inainte cte ea. 15 la eatI. • tMt la ill~P- ea • .N~ piesd nepre<cf.s4' s'iu mmAritorilor văd. Borhely AJ 
CU câteva zile, au construit peste .. e reaUatl. ev.identiat tov.-ăşii ~ini!leanu Şte. şi c~>Ds •. contra unnllr:\ilQr V~ r 
prevederile planului un plug ma- TINERE'I1JL DIN ORAŞUL fau ea 52 lâ !!Utl Şi Pana Traian IustID ŞI COD8. pentru incasare tIe ~ 
re pentru tractor in valoare de ŞI JUDETUL 'ARAD A IN. t'!D 10 la ImtA. La fabrica "Fierarul", md de 22.5?O lei şi 7 şi jum.i V 
lei 500,000. TÂMPINAT ZIDA DE SzamiJo E1:saheta cu 62 la sută şi or~z .~rcortlc~t cap. şi aee, il' ~ 

La. Fabrica de Dro;die, 23 AUGUST CU IMPOR- tov. Varga I01Ul cu 54 la sut!l. iar cătorla aproba proee;ul verbal 
:'1un.citorii angajându-se în. în T ANTE REALIZ!l.RI la TEBA, printrer fruntaşii bri'gazH de urmărire conform cllruia s'~ 
treceri socialiste au reuşit să Alături de muncitorii vârstnici ..... ert. umără Cradigathi Elen. a cu 67 chestrat o b~toză e~alnată tn afRE~ 
depăşească cu 20 la sută pla din fabric:, tinerii muncitori şi. 1a sutll ~ Călineseu Vir g'l1ia cu 33 te. 3~O~O ~~~l. St~bltşte suma fii C 
rtul lunar până la data de 22 t d .... t la 8utJl: pesh:l nonnJl: fi C[ tUI 1 ocaZlonat.e cu fa ' 

, u a1; ŞJ el aportul pentru ndepli- L '1 .'1 d _ sechl'struluÎ şi fixeiizll: term'n ce 
A Uflust, . nrrta şi d€p~frel an!{ajamentt'lor a munC1 e 8gnCO e ewft ute, t . d 1}' . -t' . • ,_. n utemî'stul R il Gh ~ h ru Vln erea a lc~ta le puhlic 

on emitea ZI d d" !3 August. • d Il n .. forg e, tracto- batozei p~ zi:ua de 27 A'Hrust ':ia ~ 
Prin eforturile unite ale munci 

torilor. tehnicieni1or, inginerilor 
şi funcţionarilor dela fabrica "Fie 
rarul", Planul de producţie pe 
perioada 1-22 August II fQst in 
dpplinit 100 la sută. 

Productivitatea muncii s'a ridi
f:.ilt la 9 2 la sută faţă de 6 la 
sută cât era angajamentul 
Faţă de angajamentul de a re

duce deşeurile cu 3 la sută şi re 
buturile cu 5 ]a sută, s'a realizat 
la deşeuri o reducere de 5,33 la 
~ută. iar la rehuturi de 5,3 la 
Şolltă. 

i->lanul de livriiri a fost depăşit 
,:11 14 ]a sută. 

Deasemenea s'a ajuns la o re
ducere a cheltuielilor de regie cu 
ti 2 la sută fată dt" trimestrul II. 

In . întrecerile individuale s'au 
distins următorii muncitori: tur~ 
nătorul Achim Ioan care a depă
şit norma cU 134 la sută, Schram
Irina cu 134 la sută, Halasz Eca 
terina cu 110 la sută, Farkas Ana 
cu 98 la sută. In. întrecerile din.
tre secţii, sectia turnătorle sub. 
conducere~ tov. maestru Szabo' 
Mihai a reuşit să depăşească pla 
mttl secţiei· eu 188 la sută. 

LA TEBA ~ lJZDlA ELEC'l'lUCA 

La uzinele textne TEBA, muneito~i 
dela sectia ;1~cltuşerie, au. conSU:Ul~ 
prin muncA voluntari, în emstea zilel 
de 23 August un strul'JI de lemn :p un 
fil tru de ulet din ·piese de fier vechi. 

Datorită muncii depuse de lIuU1ei· 
tort, s'au ajaDM 1. o ted;ueere a 
regiei ClU !il la ... tl la aecţtt. tim
lllărie. 

In cadrul intrecerilor s'au evdiential: 
!iipcr. Anton cu o' depăşire de normă 
de 4'1 la sutll, Lica Rozalia cu 45 la 
sută, Marcovici lu1lana· eu 62 la sută, 
Cradigathi tleana 67 ta sută, ·Lupio\lo1ct 
Maria· cu "16 la· sut;,. M'ayer Angela hi 

Lifean Maria cu 44 la snlli, 

* 
La Uzina Eleetrici Aratl, ele\'ato 

mi de drbuni a tost pus in (unc
tiunt. c:u 4· :riIe inainte de termen. 
J,ucr!rile pentru tnmipatea 111i s'au 
dec(nat 10 420 ~,e de munci vo
luntară. 
'Prin punerea in functiune a elcvato 

t'uiui d~ cărbuni, se mtl]'"P,-:;te producH 
vltatea muncii cu 100 la sută· la ali
men1.arca cazanelor, se uşureazli munca 
~~rbun<1rilor, se tace economie de săr
bunI şi se curentul de aer rece ~l praf 
ollunl1tor instalaţiel de cazane şi să
l!.1H~tli oamP1li1ol'. 

IN CONTUL ANULUI 1!)',.Q FA-
8RICA .,pOLYCBROM" A REA 
UZAT O PRODUCTIE iN VA· 
LOARE DE 5.120.000 LEI 

rabrlca de lacuri ~1 VOpSele "poly
ehrom", tndeplinlnd toate sarcinile din 
Planul de stat pe' 1949 şi lumnd ~ 
\:ontu1 anului .1950, !n noul avânt al 
'l\trccerilol." socialiste in cinstea ,~lei 
ce 23 August, a realizat ~eeese din 
ee Jn ct mai fruJnOa_ ta eemtul anului 
v:ttoI. 

~rel, la uzinele ,.30 Oecemb"J'e" nst e1a SMT Sântana a secerat 12 16 J 1· '" . V u~' ilov, 
> ~ h' ora '. ur c"tor. . l\~Of1a 

printre fruntaŞii In producţie, ei- a, Iar _ Coka Pt tru 7 ha. fn loc de fier: P. ~'erhan. ",. vf~ 
tim pe Rank Paul eu 55 la 8I1tll de-. 4, eAt a"Vean 8tahiHt. ..-___ M li-=-_ UB ______ ..!..' , • 

p~.Ll"e de Borml fi Ssiki Soli. m ORZ TEOOOR. ........,..",. llI
lnb 

----r FARMACIlLE DE SEJm~ 1 

23 AUJ!us' 1944-1949 
(Urmare din pag. 2) 

P oIitioo noâstrit la /ară 6e 1 
bazează pe principiul lenÎnist: 
.,~prijină-te pl' si1răcime, orlJanizea
zel O alian/el trainicl1 cu ţl1ranul mij
locaş. nu Inceta nici o clipă lupta 
impotriva c1tiâburimii". Aplicarf"a 
acestui principiu angurl1 tntC!,Îrm 
aliante!. intre clasa muncitoare şi 
ţdrl1nimea muncitoare. asigurd des· 
t.'Qltareil şi transformarea sociiilistă 
ti ogricultutii noastre. StafiunU~t dJ 
MaŞini şi Tractoare. Gospodi1riile 
Agricol!> d/! Stot vin'n sprijinul 
ţ'lrdn,imii muncitoare, t!Ontribuind 
la o mai rationlilă lucrare ct pă
mdntului. 

Rezolutia Şedinte~ Plenare a ce 
al PMR din 3-5 MlJrrf.e, n€'-(J tra
sfit drumul in ceicace priVI He tran.ţ

formârea sQdalistJ " agriculturii. 
M anele dti tllrani muncitori vild 

din ee fII ce nu.i cu" d1 nngurtl 
cale de a sed pa. d" mlzt:rf,e f~ de 
'n'llpoifrf'l! culturallf. este trecere" 
la orElinizttrea şaciGlistil. ti agricul. 
turii: la organizareVl de Jţospodării 
colt'Ct.ive. Pi1tnmş, de tlct". ade-
1;I1r. 42 flimilii de tifranÎ muncitori 
din comuntl ZăbrtulÎ, jud. Arad au 
trecut - cu aprobarea şi sprijinul 
Partidului fi Guvernului nostru -
la fnfiinfarttl cOspodi1riti Agricolt 
Colective "Drum Nou", 

Re:mltarele str(lllldte pe care le· 
iim obtinut 'n cur.ml celor $ ani. 
aldt la or;;.ş, cât Şi la tară, sunt ur
ml1rile sprijirmluÎ. nep"f-'"cup: fit pţJ 
car(' l.(jm primit (lin partea [frâu
nU Sovietict-'. preelu" şi a luptei 
lUJt{1r-î.te pe care tim 111u·Q .mb con· 
dUCi .,.f>a Pnrthlulul na.HTII. r m potri
di duŞmanulu~ d,,"· d-lui1. "In perioa
da trecerii. (leZa capităUsm lo so
cÎalism, lupta de clasl! se asc,U€" -
spunt1 mar<'le Lenin. Şi rnlr a~lE vilr,' 
pfTioada CaTP a trecut delâ 2.l Au
{{lut 1944, poartă p"cetea IfCP.l;ll'l 

lllptf' a.ţcutite de claslf. 

le: tărănimea muneitoare, sarcinI mire 
te de mund '$1 de luptă. Cu oeaz1a ee 
lei de a 5·a aniversli.ri a ~tului istoric 
dela ~3 August, să ne luăm anga,Jamen 
tul de ~ ind~pJini eu Cinste aces~ sa~ 
dr:;I: 

a~ Să de.sfăşurăm larg IIteaga! intre
ce~l]or socialiste, factor principal al lup 
l(~J pentru realizarea şi depăşirea Pla 
nu lui de Stat. Exemplul tovarăşil,)t" de 
la ,,I·'Jamura Roşie" va trebui să fie 
preluat şi de muncitorii. tebnicienii şi 
'ullttioLarU eeJor]alte mari iD~reprtn
deri din AI·ad 

b) Să dUCf;m cu hotărire Inainte lup 
ta ~entru ridicarea nivelului euUural "'1 
Iămurir~a ! ărănlmii muncitoare. Si d~ 
Cfom o continuă muncă de Iămurit-e a
ritind eă singura ca.le justi a fărănimU 
muncitoare, calea Cal'e asiguri bună
s1area Şi prospeTitatea el. este aeeea a 
'ransf!lrmării sociali>"'tc :l agt"iCI11turli 
Să ducem o muncă neprecupetiti pen· 
tru IntArirea aliantei elasei m~nCit&are 
ClU t'rănl~ m.mcttoare. 

e) Să spriJinim din răsput.erl Comlte
ff'le ProviZOriI a.fUtându -le lD munea 
pe ean o duo In Infe.re!!lul popomlul 
muncitor, In Interesul intăriril aparata 
lui nostru de sta.t demoerat. 

d) SI ne aaeufim Tlrilenţl'h si lovim 
fărl ~rutare in Ifnşma.nU celor ee man 
('etc. S~ SprljiDim munca snbeomisillor 
tit> verificare, fntirind _tfel partidul 
nOf;tru. 

el Să ne iDcadrim cu trup şi sufle! 
fn marde front atiimperialist a)lictf, 
:!Iii fim lll.ptă·f.ori hofăriţl pentm catt!!a 
J'lI.eii, demas('ind manevrele imperlaliş 
filor atJ.tătorl la. război şi fntărlrlll plia 
mun('a.· Mastră in productie. Republica 
populară Români, faclM 'adlv at" lagă 
rului piicif. Să fim pătrunşi de o ne· 
tlrmurHă dragoste fatA. de ma.rea U
!"il.ne Sovietică, - eJiberatoa~L noaS 
tril si bastionul (le neînvins al Vă~ii şi 
democratieI. Să tim pătrtth!;i de ae~1\!I 
tă crag~·te faţă. de popOarele t'Ovietice 
SI fată de ma.rele eont'ttlcător al o~me
)11101" ml.neii d .. nrettJtindeni, l'oSi! Vis-
sa";Gnovici stalin. . 

A .. iver!:,u'p!'. 'Zilei de 23 August s:a. fie 
prilej df." mtăr-iI'e a hotăririi ltQast re de 
a merge înainte pe drumul care ni s'& 
(l('schis la 23 August 1944. de a ridIca 
!';u~ st .. ag'lll vi"torill<' ,..1 ~()ci~lismulal. , .. 

C onstnlire.. ~ooiaUsmului ~unC! 
la fata c:]asei muncitoare şi aliatel sa--Azi se deschide un cinematograf În cartierul ~ icalacâ 

sl!i stilrc estJ~ in1ă turl1t ă şi in C8Y:~ 
tkre îâu fi'nţă ciuematografe La Arad se va df6chide un noU 

eiIIP_"ftlatograf, in cart'Jerul Micăl'â
ca. Aoeet cinematogriif a luat fiin
ţă din j2;rija Comitetului Provizoriu 
• 1 on~ului. . 

. In trecut, cioEmatograrcle s~au 
găsit DUlllal in etntrul oraşu1u: şi 
pnblicul. din c artit Tf le îndepărtate 
n'a ivut pot!ihilitate sll vlzioneze 

programele _ eioeUU\tograrelor, Acea-

nom. 
Infiintarea âcestui nou c:n!m.ato--

graf dr către Comitetul Provizoriu • 
.foste primita cu multă bucurie li.; 

to\1 locu:torii din cartier. Noul ,·i
n'matograf va fi deschis in mod 
festiv. astăzi 23 Auguet la or, le 17. 

CIU: Azi şi \n noaptea de JWep; 
spre Mif'l'CUrl 8tlI1t de !lerviciUftri 
mătoarele farmacii: Farmaciii. I 
Stat No. 3 (str. Eminescu), f Sup 
eia a~ Stat No. 4 (1ânj:(ă gara . a 

trică ), farmliciă d~: Stat NQ. 7 '1' arc 
dul Nou). . re~' 

Miercuri şi tn flQaplta {te ~Iie Gl 
Bpr\ Joi sunt de serv;ciu unu r~ : 
rel(' f armacîi: Pannacia de Staţl:nt 
2 (Blv. Republicii), fannariă,lnI, 
Stlit No. 6 (lângă uzinel~ te ,~l~ 
fannacia de Stat No. 8 (Gr; \l1n: 
.-~_ ....... ~ __ ~ ____ ....Jme. 

! P' 
Cinema "TIMPURI NO~" I ;:;,;,;,;,;;;,;,;,;,;;;":;",;;,;;;,;,;,;;,;;;",,;,,;:,,;;,;,"';';;..:;:,J,,.:nl I 

Prezintă 22 -28 Augustir, r 

1. Ştiinta şi tehnica Nr. 7 . C( 
7 RSS 

mtrl 
2. urna/ U de azi Nr I C~ 
3, Instinctul animalelor . ar 

4. Campionatul de şah ~l 1 
5. A/ma Ata "Po' 
6. Jurnal de actualitate < a 
Reprezentatiile dela ore[e 1/ ... lft~ 

4,30. 6, 7.30 ~i 9 E 
Intrarea generali ~L' 1 

.. rt 
:-__________ ---.J.inh 

Cinema VRANIA ~bn 
şi grddina A~' ! 

AZil Un mare film SOv!l!nist 
de marină! MI 

"PEnTRU rE, DUf M~ : 

I 
cu M. IAROV - D. PAV,!p/I 
S. MASCOV A - E, LUŢE. :nm 
Repr- 5. 7 ~{ 9, Dum. 11 30, 3, ~ 100' 
In caz de timp favorabil rep a 

searll in grl!.dina ARO . 
1: 

Cine ma CORSO'''' 
şi (!rădina vlcra. el 

dU' 
p' Azi ultima 

t, 

!TI 
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ndtm, cand. t-a rAspaR! mulţu
mind mareşalul Voroşilov care I 
tmbrăţişat pe pioner tn aplauzele 
tndelungate ale asJ,tenţel. 

lj 
li 
ni 

~1elega'ie sovietică în 'runle' cu mare~arul K. E. 
:t! Voroşilov par'icipă la mani'eslo,iile de azi ,. 
'. din Capitala R. P. R. 
aţaE~n. (Agerp~). Eri 
1'0 Capitală delegatia Uniu· 

'tice care va lua părte li 
zilei de 23 August. 

'u (&le compusă d:u: K. 
.ilov, mar{CŞal al UnÎunii 
v(oep~edlnte al Cout!Î
Miniştri il URSS, Llv-

'""Plinistru adjunct iil afaceri. 

CehoelovaC<', E. Szell ministrul Re. 
puhli~i Popular.: Ungare, P. Ju
din redactor ŞeI al ziamlui "Pen. 
tiu pace trainică, pea:ttru demoera. 
ţ:e populară", S. S. Spadărian con
silier iil ambasadei 8Ovittiee, gc nt'. 
raI Zabe1in ataŞat militar al URSS. 

Tov. N. Voiculescu, preşedinte
le' Comitetului Provizoriu al Ca-

pitalei, a salutat delegatia SovIe
tică in numele oamenilor muncii 
din Capitala RPR. 

A răspuns mulţumInd mareşa
lul K. E. Voroşilov. 

Delegaţia Sovietică a fost salu 
tată pe 8t>roport şi de un detaşa
ment de pioneri. Din mijlocul pio 
neritor a luat cuvântul Vasile Du 

In tot acest timp, oamenii 
muncii veniţi in înt4mpiruz
rea delegaţiei au ofJaţiotuU 
entuziast pentru prietenia ro· 
mdno-s~vietic4, pentru 'gene· 
ralissimul Stalin şi pentru 
membrii delegaţiei sovietice. 
Tot eri au sosit tn Capitală de 

legaţiile guvernamentale ale Re
publici10r Populare Bulgaria şi 
Albania, precum şi delegaţia gu
vernamentală poloneză, cari parti 
clpă deasemenea la manifestaţiile 
ce vor avea loc in Capitală. . 

~~~ al URSS şi L R. No~r-----------------------.-------------------------------~--==~~=------------Jiceprel}edinte al COD8iliului 
1 pui aI Repuhlioei 8<w1etice 
i t_. Ucrainei. deputltt tn 
'~Suprem 'â1 URSS. 
~ .irea dehgatiei &e aflau tn 

J
lre pe aeroport: dr. Petru 
re~.ajntele Consiliului de 

. Gh. Gheor~hiu.D·.i fjPcrf. 

raI al CC al PMR, prim 
jd:ntf' al Consiliului (1" Mi. 
. , i\Da Pauker .ecrctar al ce 

~
a., vicepr( şedinte al Coosiliu
~ ,lfin'ştri şi ministru afaceri· 

me. Vlt~il~ Luoo ~tar 
1 PMR vlcf'Pre':ledinte al 

~lIi (le Miniştri şi mini~tnll 
itir. Tt ohtlri, Grorrz;escQ se-
7 ce Rl pMR minil!tml ara· 
, inte n~. r. î,llişinev!'('hi. se. 
r ce il PMR A 1. 1\{olthio-

. ar in ce al PMR. Il ne
. ~I E. Bodn5raş m' mhT ll al 

Po1il ic al ce al PMR şi 
ap!lrliru nationale, gem.e

<elre Bori15 mini;.tru· 811-
. II ap1ir!lrii nii\ioo:1ak Al. 

1 Em. PintOie i>i Sorin To
IIhri ai ce al PMR, A. Bu· 

jinistrlll .institil i- D. Petr('
Jlbm supleant al CC al 

'r.' . BârHidl'80u ministml co-
.. exterior, Griţ(ore Prf o-

V ~.ni~tm Miunet al araoe-rilol' 
n Mar'n .lianu ministm ade 
a alacerilor interne. 

en1m 1!18 aflau !In tntAmpl' 
V '1'l!!'atiEi: S. 1. Kii'vtllra.:to:~ 
~ IU"'S" B "~rn nltlnll O\'1oft1C". o. 
5, olov amhat;adoml RcpuhH. 

Din zilele • 
tUl August /944· 

Era pe la 'nceputul lunei 
Iulie 1944. 

La o întâlnire ilegală, un tava 
ră.ş. a.bia sosit cu trenul, predă 
un mic pacheţel. După câteva ore 
conţinutul acestuia a fost distri
buit, a fost predat unor tovară'lt 
devotaţi, de încredere. Aceştia, la 
rdndul lor, l-au dat mai departe, 
l·au difuzat prin fabrici şi atelie
re: la "Astra''', la CF R, la IT A. 
Astfel, pe căi subterane cu riscul 
libertăţii personale şi dl vietii to 
varăşilor, a ajuns 1n masse cu
vântul Partidului, aşteptat şi pri 
mit cu atâta ardoare. 

Manifestele, exemplarele "Scdn 
teU" şi "Romdniei Libere'" ilega 
le, erau răspdndite astfel, In zile' 
le eruntei terori antonesciene, ln 
zilele sângeros ului război hUle· 
rtst, de către bravii activişti al 
Partidului, de clJ.tre simplii munci 
tari . ataşaţi cauzei libertăţii popo 
rulul. 

latl! ce scrie printre altele, "Ro 
mania Liber(1" ilegală, sosită fn 
aceeaşi zi de Tulie la Arad~ 

"Pacea trebue cucerită prin 
tupta activă a întregului popar.· 
Romdnil Intraţi şi sprijiniţi, prin 
toate mijloacele, mişcarea patria. 
{ie(1 . naţională pentru salvarea 
ţării! Pentru Romdnia liberă de
mocratică şi independentă!" I 

Pentru această Romdnie libera, 

democratici1 şi independentă s'au 
fnrolaf, cu luni tn urmă, mulţt 
tovarăşi In grupurile de partizani 
cari operau în munţii Caraşului. 
P~ntr1:' ~alvarea ţării din ghiarele I 
hltlenşfllor, pentru' subminarea 
frontului antisovietic au sabotat • 
prin fel şi fel de metode, o serie 
de tovarăşi dela "Astra") CFR 
~l "Armătura" producţia care era 
destinată sustinerii frontului. 

• 
In ultimul timp, actloitatea Par 

tidului se infeţea. Manifestele sa 
seau mai des. Tot mai des soseau 
şi tovarăşii cari aduceau diferite 
airective dela regionala Partidu
lui din Timişoara . 

Evenimentul dela 23 August 
nu era deci o surpriză pentru 
membrii .Partidului şi celor ' ata
şati luptei acestuia. El ti găsea 
pregătiţi. 

Vestea ruperii legăturilor cu 
Germania lui Hitler, arestarea an 
toneştilor, alăturarea ţăritnoas
tre Luptei drepte a eroicei Arma 
te Sovietice, produse un neţărmu 
rit entuziasm în rtindurile masse 
lor. ' 

- S'a sfârşit deci cu odioasa 
dictatură! Se zăresc zorii une' 
vieţi noui. 

, Bucuria era mare.. Totuşi.lu-
mea era nedumerită. Ce urmea-
ză? Ce·i de făcut? < , 

Sub conducerea Partidul/ti F(~ 
formă o delegaţie de muncitori, 
care se prezentă la Parchet şi ce 
ru în mod cât se poate de holărit 
respectarea decrcfului şi elibera
rea imediată a deţinuţilor aflfifas 
clşti. 

Această actiune a reuşit. Tova· 
raşi arestaţi de siguran(cl. tortu· 
raţi de aceasttt criminală llnealtc'l 
a claselor exploatatoare, deţinuţi 
în celulele inchisorii din Arad pen 
tru lupta lor patriotică, - Şi-afl 
regăsit în această zi libertatea 
Prima lor întrebare a fost: 

- Unde-i Partidul? . 
'Si au pornit spre aceea caslt 

unde se instalase 171 mod provizo 
riu organizaţia de Partid. 

• 
_ Avem de tipltrtt unete ma· 

nifeste, _. spunea delegatul. regto 
nalei ParttduJul. care a IOSlt de-
la Timişoara.' • 

Tovarăşii erau tntrunifl fntr'o 
louinţc'l din str. Bariţiu, care a· 
vea doar o singură camere'!. Era 
o loc/linţă care mai eri servea fn 
tmnirilor ilegale Gle membrilor 
de Partid. ' 

!Joi tovarăşi primire'! StlrctnlJ 
să trateze cu tipografiile, iar afţil 
să redacteze manifestele. 

I
'P. lire Bnljl;uia, T,uhom:l' 

amhisadoml Repnh1i~ 

O etingul de eri dela Palatul Cultural 

J după amiază, tn sala artii 
Palatului Cultural, tmpo

~. cu drapele şi lozinci, s'a 
~1-rat un entuziast meetlng, 

Partidul era acela care ştia ce-i 
de făcut, care acţiona imediat, ca 
re-şi rontinua lupta - de astăda 
tă ln condiţiile legalităţii. 

Proprietarii tipografiilor trtiiau 
tIlcă în psl~a regimului anto
nescian. Veneau. cu fel şi fel de 
pretexte pentru a refuza tipi1rirea 
manifestelor Partidului Coumnist. 

__ Ne treb~e aprobare specia
lă, - spuneau unii. 

. t sărbătoririi celei de 8 5-a 
!' ,are a eliberării ţării noas 
~ tătre glorioasa Armată So 
~ de sub jugul imperialişti
• -:e!şti germani. Sute şi sute 

i
·ăteni ai oraşului' nostru, 
)ri cu braţele şi cu mintea, 

.< ·ticipaCla v tn~uneţitul mee-, 
;'n cadrul carula tov. Balogh 
~'.' secretarul Comitetului 
~n Arad al P. M. R. a vor· 

~~~~~ju:ns::~~:at:u:~:i. : 9 li puternicelor aplauze ale 
gilor, au rost predate buche 

l ! nori reprezentantului AI11l8 
'1!II'~Ub1icii Populare Române, 
5~ muncitori fruntaşi tn pro 

lerinţa tovarăşuluI Balogfi 
t, după Care a urmat un 
ni cultural dat dţ echipele 

sindicale din oraş - a fost dese 
ori întreruptă de. 1tulele şr ~ lo
zincile inflăcărate ale celor pre
zenţi. 

• Publicul din '&alii a manifes· 
fat indelung şi cu căldură pe" 
tru pace, democraţie şi socia 
/ism. pentru prietenia veşni
cU cu Uniunea Souietidt, pen 
tru iMincibila Armată Sooie 
ticiJ. eliberatoare F iuhitrtl con 
iutător al oamenilor muncit 
de pretutindeni, loIvarăşttl 
Statin. Deasetneraea, sutele 
de auditori şi-cm manifestat 
ataşamentul rreţărmurU faţă. 

PfJ.fttdul M uncitaresc Romdn. 
taţii de Armata RPR, GJlOtJr· 
nul T ăril şi Republica Popu· 
Iară Română, Patria celor ce 
muncesc. 

In locuinţele unde mai eri se 
ţineau, cu multă prudenţi1 şi vigi 
Lenţă. Inttunirile ilegale, au f~st 
convocaţi membri de Partid, 
tJTC-iştii şi simpatizanţii mişcă
rii, pentru a li se da sarcini. 

Printre acestea, una dintre cele 
mai importante sarcini era elibe
rarea luptătorilor antifascişti a
flafi in închisoare. 

Decretul cu privlre la elibera
rea deţinuţilor şi condamnaţilor 
politici antifascişti a fost publi. 
cat tn ziare, a fost difuzat prin 
radio, însă Parchetul Arad -.- fi
ruindu·se şi în aceste zile revolu· 
ţionare de formalităţi birocratice 
- declara că nu dă drumul deţi 
nulilor până ce nu primeşte or
dine scrise, din Bucureşti. 

----------------------------------------~" EXPOZIŢIE DOCUl\\ENTl1RI1 
Ast1zi, 23 August 1949, orele 17", festhtli a exp~ziţif?i .docum.e!l!ăN 

r.;' sala de Expozitii a palatului. "Despre tnd('PlInirea ŞI 'depaş1rea 
Culturiil va avea loc desohiderea Planului d·". Stat pe 1949 'in RPR·. 

_ Dar dacă se schImbă situa· 
ţia, ce va fi cu noi, că am tipărit 
aceste manifeste? . 

Ei se mai gândeau la schimba· 
rea situaţiei ... 

Dar reprezentantii Partielulw 
erau hotărîţi. 

_ Manifestele trebue sti apa ... (~ 
Cât mai curdnd. Cut!ântul PartI 
dului trebue să ajungă la masse 

Si manifestele au apărut 
Primele manifeste ale Parti 

du lui. care nu ieşeau din tipowc 
fii clandestine cu riscul vieţii tovc 
răşilor. ci erau tipărite în cOluti 
(iile leaalităţii, răspândite li bel 
în fabr.'~'i. erau afişate În văz~ 
tutaror,' pe strc'lzi. 

Erau primele semne, primi 
zori ai libertăţii adusă noud dl 
către glorioasa Armată Sovieticd 
În nă'Oalnica-i înaintare. 

GRIGORE VOlCV 



II 
l-a 7 

"'1'1," 
1 

I 
1IA&'1!I • A1JGUwr MeI : P 

? ... _-~ 

Jr~,aUă fr~nful altiimB~rialill P '~mona"[ In frunte cu Uniunea SOvietic~ 
• • 

Răspunsul Guvernului Sovietic la tev,ă zile a Cost a:stematic M " 
~apitiinul Şot.r~ Nre & Îneerca 
smulgă lui Dodooov reetnlo&ş 
că el ute un partizan al Reud 
Biroului Infonnativ şi' el I 

manif'eete ilegâle In fahr:ca 0.' 
In timpul interogatoriului li: 
ţie, Dodonov a fost silit si dil'N 

nola ~uvernului iul!oslav 
cu privire la arestările ilegale de cetăţeni sovietici 

La 18 AUglLSt, guV!Elmul 8ovi~tio 
a trimi. guver.nului iU!06}av o no
tă diu care extragem: 

,.In legături cu nota gmoemului 
iugosliv d:n 30 Iulie guvermal 110-

vietic l~ \U'lDătoirele olMen •• 
tiun!: 

Guvernul iugoe1av Inct .1"ClIi ei 
scape de acuzarea ei uzează de ar
bÎtrarinl brutal şi d" represiuni 
crunte fită de eetăţenii 8OvÎet:ci 
car" locuescîn Iugoslavia. In loc 
Il ă răspundă ac~tor acuzaHi pre
z'l1late de guvernul sovietic tn no
ta di.n 25 Iulie, guvernul iugolllav 
încearcă să înlocuiască această ohe. 
sliun.:, cu ch'flltiuneii refr<r:toare 11 
motivarea uNstărilor ile'gale a ee
t;"lţenilor sovietici. , , 

In nota sa guvernul iugo .. lav se 
rereră la faptul că in trecut multi 
dintre aceşti arestati s'iu man·.fe8<o 
tat tmpotriva Uniunii Sovietice. 

Se !)tie că toţi cei 12.000 emi· 
granti ruŞ: car~ locursc acum in Iu
goslavia au foet asvârHti de Pute
rea SOVtetică în ifam fronti, reJol" 
URSS Rewn vr{1'o 28 de ani ca duş.. 
:huni ai poporului. Insii se ,ti.(> şi 
faptul că in timpul cell1: de al doi. 
It'. război Dlondial cei mai incori
rzibili duşmani ai Uniunii So,>ietÎCa 
iiu părilsit Iugoslavia 1mprt unit cu 
trupele nemţetti. iar cealaltă parte 
a !migratiei Ş:-a sehimbat orienta
r<'lI. Ei 'liu inceput 8ă ajute parti· 
zânii iugoslaTi In lupta. !mpotrin 
oeupatit!i genn.mo-italiene. D'A ~i 
12.000 foşti ~ardiŞti a1bi caTe- au 
rima!! tn IugMlivfa, pe8le 6000 de 
oameni au depm eereri prin cn& 
declară că dore1!le si de-vinl ceti1ţeni 
MW:etÎci. In }egltuJ"i cu. aceste tm. 
prfjurări iJnhe1e ~11le. atit eel 
Bovietie, eât fi eel iugoBla"", . au 
ajum la eonduzia ei - fa.tntclt 
emîgranţH au rupt cu fascismul şi 

,i.au r~p!lrăt p§catele lor dio 
trecut prin acf:,';tatea pe frontul 
'mpotriva Fascismului si li ee 
permită de a adopta cet~ţ, nta 80-
v'eticl NU fu~081.d, 1. â1t ~TetI 
lor. 

Stl pune intrebare a deoe acwn, 
patru ani \dup~ .tmigranţii mt;l 
au (oet amnistiaţi, guvemnl iugo-o 
elav i lDoeput sl.i penecute pen· 
tru aeeaf.e p~ate' Dece 10 fata gu. 
vernului iugoslav nu .,e pune·a tnain 
te pel'8e<mtarea lt'Jlligrantilor? S: da
el p!catel'f' lor din t~cut constitn.e 
o hizl ruficient! pentm penecuta
re, atunci deee IIn1 !!Ont pe~cutaţj 
toţi,· sau' Dlajoritatea .emigranHlor 
din Iug{Jijlaviai' 

Dece astfel de oamrn: neviuo\'aU 
dintre eetlltenii .i!OVietici din Iugo

, 1I1avii . u Dodonov. D{mtdenko, 
. StriJka, Kisdevskaia sunt persecu. 
tati tn tim·p ct'J Kotliilll'ov, care : a 

. .m.:.lv:t eunm.rile de spionaj Ş! !'Ia-
botij ale serviciului germăn dIe 
."ionaj,' lukov" colahorator de preo 

Ii'I ln timpul" ocupatiei ·jtf''l'lDane al 
.. milVanti1or. ilhi dîB Iugosla,~ -

DjUllkO'V.ski agent al fasciştilor, nu Ilut]a Londra şi 'Sn 1921 Iii cel d(! tnehisoue t1emişcat timp de i~ 
sunt peU'cutaU ptntnt picatele lor al zecek.. eoD~ al PC al URSS lips:ndn·l 2 zt'1e de eoann'J 
albllJardiste dia tree'Ut, ei dimpo- .. fort ales .. nou Comitet Cm- apl. 
trid continui al 8en"easel In tmt:. lraI, iar tnaintea eelui d~ al doileâ b) C(t~ lIO,tleticl 
tuUile Iu~lavici' r1zboi Dlondial la Congn::sul Parti- ko,arestată fat mi 1~49. Ilu ti 

&te aeSndoioa el agl1&odu..., de dalui Comunic dia. Statele Unite mit timp de 6 zile niehm (tll 
.. oti~ fi-W, 8Q.w:mnl iltplav â ~cbea ecmdueere • fost !nloea:tl briln.l. In timpul in~«d 

. urmirit acopul de • distrage aten- printr'o noul oondueere. N a fOllt 1000ti e'U ~ 
tia oamenilor dela eauze reali a In partidEle ~ eongresele picioare, eer&ndll-Î-ee sA rt O 
perseentări cet§.ţ(nilor 8Ovictiei. nu se Intnm€8C pentru t pr~l8.m!lri ci ea cule(!ea nr~e jnformaţ 

~ Caud reali ii per8€~ntl.!.riî ceta\e- ~ conducători. ci pentnt a analiza folosu1 lffiSS. 
nnor sovietici constl 1n r.ptul eli. tu mod critic activitatea condlloerii e) Cetl1leana sov'ieticl Strl 
~i ilunt partizanii relaţiilor de prÎ€' nistente l; dacă va fi necesar s'o !ll11ucatll. In tnch '~oâr('a din 
tenie d'.ntre URSS şi Ingosla,~a. că l"(:Înoiâscă &au io tnlocuiaseli eU Il I(l"ad tn Martie 1949, a fost 
dimpreună cu toţi patriotii din noul.!. conduc' rt'. la intrrogatoriu timp d~ 22 
lugoslavia nu aprobă comport'irea Se pune tntrebărea: Dece C'( eace Slrelkaci II fost fnvÎnuit1i de i?3 J 

inădmu.ibi1ă a guvernului iugo-slav eo-.te tlonnal şi legal pcntru parti- naj tn favoarea UnilBlii SO\'; 1" 
dl d el • '.. l.!. 1 t b .• 1 cart' a dezertat d:.n !agărul dmo- t'C marxîste este consi frot Jl': gu- 1 sa C'enJt r SPUllS a ntr: a 

cratiti, şi socialismului în lagărul vernul iu!!oslav ca anormal, jl:gal privire la atitudinE'a el fală 
capitalismuIui international şi Şi cr!minal pentru Partidul Comu- zoluţia Biroului Informat:v, 
care se atradue acuma sa facă cât nist d'u lugo.iila\'iă? In Europa exi- tero/l:atorlu, Stre1k'ici a fost .a l 
mai mult rău Uniun:i Sovh tice. stă numai dou§ jEllveme., - guver. petate ori bătută,. dc6 ori ,~r 
Tocmai pentru aceasta ş'i I1U pentru l1ul Tsaldaris şi guvernul FranC'O la dir~oră, frn. eat1e nu le ptll'f!. 
trIf~utul lor de emigranţi sunt P('l"o - car? consider!i rezolutia Comln. d, ,,1\t în picioare. p~ 
~cutaţi eetătenii !IOvietici şi arun- fonnului ca un "manifest erimina]". Guvernul rl1:ro..~lav rfedar§ c 
caţi III înch:so~i eu. miile p~hriotii Amâ,n.două aCtSle guverne sunt fali' Ce} dr· metode de at1cllelâr~. 
iugoslavi. ciBtE', După cum se vede, guvernul taia ~i torturarea ar{stâtil;r, . 'n~ 

Guv.trnul iugoslav jusu,ş1 H;~ ne. iugoslav ·e .. te âl trcil~a guv"m de "eu totul străine ş= nrtllno. a 
voit si J"e()un-oaS()ă aceasta îc nota a~est f, 1, carf' deasemenea cOe1s:d c

• al110nlăIi1or iu~osIa,oe. .'ocw 
ea. în care scapă că u:istă incl o ră rezolu\i:a Cominformului ca un Dar faptelE' citate C:\ şi li1t ft" 
altă acuziiHt! care conată in faptul "manifest criminal". man1itoare-. vorbeSC dela sine. 1 t 

că unii dintre cetătenii BOliet:ci Ce valoare are după toate ă~- In tOl"heier'::, nota I'lvtrnu! ~u 
arestaţi aU o. atitudine negativ! fii· Sl>!'a aŞa zisa .. acuzare" a o' tă\eni. v!elir prtd7.eazll: ,,:.t~" 
tă We regimul exiattnt fu Iugosla. lor sovietici de "răspflndir6" a re.. GUV'I'mul iugoslav T.lt~ar~ăll~mt 
via, că.simpat:'zează eu CUBoeeuta zolu\iei Com'~nfonnului ~i de "pro- vorb"ască de3pre un pretil1/! ~I" 
R(zolutie ă Biroului Informativ al pagăndă a răsturnării prin violen- tee al gllV'fmulll.! sovkrie 1n .... ""
partidelor comunîete (ComilDfonn) ţă R or~duirii dc stiH din lug08la. rilc interne ale Iugoslavlei. E1\le~ 
şi ajută la răepâ.ndirea d. via?" zlntl luenuile ea ~ eum ItUj, ~ 

Faptul că guvernul iugostav pre.. Guvimul iugo.ow'v declarli cli no- sovietic nn ar recunoâŞte ~ . 
zmtă .-emett. acu:uVi arati ce ta ~vemnlui 8oviet:e eonstitae ., lui iugosla~ dreptul de a~. eu 
rel de regim politic domn~te lu. insultl 8idus.ă Iugoslaviei ~ () ea- ptmde!"e pe cetllţenii fIOVlet:eij 
prezent ia lugoslavii. Doar tii nici-o lomnfe Impotriva pri:tinsului regim vinuiti de a fi comis anumiti 
ţarii, ta .Cari de ţările ca ~gim. socialist existent 'n IUf!;06lăVl:a. m.e. Dar lceastil. arirmaţie a fmhl 
fascist, .. et8te eowid~llt eriml ex. D~ et> reI de orAnduire 8Oei.. nnlul iugoWi.v t:~ Epeoitl de ' S, 
primarea liberi a concepţiilor d{.htil poilte fi TOlba t.n Iugosla.via baz!, deoareee 1i1l toiIte fii 

JIlocrate. cAnd ·ţara e~ pllflli sub eontrolul p-t'f9€cutarea ee.tiltennot 
Gtrvemul iog081av atrihue tn m.od ea."italului 8trliin. iar eonduee~. pentm aete eare eonstftne 

mincin06 unori dintre lreataţi "pro PCI·ului se anll tn stare: de rlizboi ale legilor, el de fa.ptul ci 
pag81lda răstumării prin viol'€llţl a cu pârt'.d.el.. comuniste din tntrea. nul iU!l:oshv persecutl pe eet Ilr 
orânduiri: de .lat din Iugosla\'Îa" j!;8 lume, când pCI S'Il tran8fonn~t IIOv;etici care nu tu comis . . 

-}eglÎnd aCt 'asta de rezolulia Comin- într'o sediuCie a polUid politice fcf!'l do erimă Şi care 81lnl Il Vd' 
{onnului . Rezoluţia Cotninformnlui 81Jhordonatll: lui Rankovic i? tati numa.i p"ntm că ei. es; S 
ba conţine jn:sl uici un ellvânt clP- Esre elar că deelaraţiile gu....ema. ""eb-ri democratice şi ,mot . I 

spreiicei&ta ci OlmQne: "în sânul lui iugoslav cu pril':.toe la pl\<tinsB zani ai rdaţUlor de prieten li ,me,l 
-r 1 •. ~. po ru Partidului ComUJll3l din Iugo.la. construcţie eooiilistă ce e ar d€sfăşu. tre poporo soVletK'~: , 

via stmt destule elemente. s!{niltoa- ra tn IUgo@lavia, DU valorează mai' din Jngostivia. ' .r~a 
se, eredindo88e marxiSm.lminismu- mult decât declaraţiile simIlare pe Guvernul iugoslav inten\: 
lui. Sare:na acestor forte sănătoasa care la timpul lor It} {ăceau Hitl~r după cum se vfd .... sti. cOif. Şti 
~e de i &l1i pe actuali'i conduc&. Ş: MU88oHni. in "iitor să priictÎre un Irat. 
tori ~I.şi recunoască de.:;chis şi cin. Noti guvernului .sovÎttÎc ărată nţom:nos faţă de cetl1ţenil so'lj 
stit gl'leş.elile şi si le îndrepte. Bi- cazurile concrete când cela ~~ll ii 80- să practice areEt~ri iIe J!alc Şlt 
roul Infonnafv nu 5~ Illdoieşte că vietici au r08t peril€cutati. Astfd, şi hatjocorirf'a ~tătenilor ~ Vă 
Partidul Comunist din Iugo~}avîa a} In Mai 1949, cetăţeanul sm'Îe- Guvernul iugoslav nu :tltent'o. lâ: 
Va Şti să 1ndeplineascii ac{'ast!i ABr- tic N. G. Dodonov care lucra in ba- după cât .. e vede, să trligă}aJn ( 
cina de cinste"_ ;r;a und conV'fun. in calitate d~ con- pundfre pe viiilovati şi pe rap~rdl 

Rezolutia nu c()1lUnt;l IlÎcî un cu- du~ător tehn!c li [!ibrica "Duga" rii acestei practici laSc1ste, A 
vânt cu prÎl'Îre la ră"turnart i pl".n din Belgrad, a fost pC' lleaHoptate Dacă aceasta corespund" J1 
violenţă iI orAnduirii de stat din eoncfdiat· din fabrică din "motiVle ţii atunc: !l:uvcrnru sovittic sJlle 
Iugoilavia. Se spune numai ca, 1-'0- politice" ~ dupli cum 8'a COllSem· necesar "ă dedare cli tI nu ,t 11l 
mlXliŞtij. din Iu~oslavia si s]ească nat In carle a sa da muncă, In ur- ra o astfe! dc situaHe şi Cl$Ji~ 
conduc~rea actuiilă a Partidului s!t ma plângtrii făcutE', i sa răspum I t1evoit să recurgă la alte nU'i1 
&CIhimbe cunm] politicii sau, el desch:s că "părtizanii Rezoluţiei ~ai eficie~tc' ~f<:(j!iire pentru :ei 
ăleagă O nouA conduceft. ' Biroului I!I1fonnativ sunt lipsiti de tia dreptun1e Şi liilteresde ~ 

ACf'8f.tă cale- ~@k un' mijloc parti. protectie 'l~ală" ~i tn aceeaşi zi lor sov:etiei 'din Iugoslavla i...,. 
n'!~ •. I'onl"titn\ional şi pe rlr-plin le- Dodonov a fost arestat si transpor. t'hem{" la ordine p~ :r;birii fr-
gal. In, 1907 1. oonţn':sul PSDR ţi. tat in ÎnC'bit!oare unde timp d,· că. căre au tnt.recut m§eura. " - ._---_._._-....;;.._...:....._:...-. ......... _----------, 

. Tip. GtrtENBERG". . ' ... 
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