
Trăiască 9 Mai, ziua proclamării independenței de Stat a României!
Trăiască ziua victoriei asupra fascismului!

ZIUA INDEPENDENȚEI 
— ZIUA VICTORIEI
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(“

\ t reia i i ititeinoi ari' a 
lei \ ic tortei. zt marcata a 
liberal ii alătur popoare de 
sub < ,d< aiul de fer hitleri t 
zma ml i îngerii militate ?i 

z apitulai il lara . midițm, a ml 
litari nulul teai ționar prii
ai ingenuul luat de glorioa 
a armata Soi letica chiar 

'itb zidurile i apit.llei celtli 
de al treilea Reicli, rămâne 
in tradiția poporului român 
■ liberal odata cu altele, zt 
de profunda și manifestita 
n-cunoștința fața de Armata 
Sovietica, alături de rare 
ne a fost dat prilejul sâ câ
știgăm dreptul de a hotărî 
singuri asupra destulului po 
'irit.

Xict când n a tosV adeverit 
de mersul istoriei, un alt
< rez de lupta, ca acel care ,, 
însuflețit eroismul p >poart- 
lor soivetic e jn Iuțită imput r: 
va fascismului cotropitor, 
„având c a scoți sa ajute po
poarele in lupta lor de eli
berare impotriva tiranici las
< iste șt apoi de a le da de 
plina libertate de a se orâ i- 
dui pe pământul) lor așa cum 
vor". ( oncretizând in mo
dul cel mat strălucit polița a 
de apărare a hidependc ițit 
popoarelor nutri și. mici du-a 
de LJ. R. S. S- invincibilii 
forță pusa in slujba securi
tății șt desvoltării pașnice a 
țjopoarelor lumii întregi.

Este deajuns o scurta pri 
vtre aruncat.t înapoi, Li lu 
mina adevărurilor scoase la 
iveală de evoluția istorica a 
evenimentelor, pentru a mă 
sura raportul de forțe apa 
rând < ele doua ideologii,

care in împrejurările 
politice de astăzi, se găsC " 
jn Iuțită deschișii, pe poziții 
net diferite. Deoparte iste
ria războiului ,,atomic” de e- 
xterminare, trâmbițată ,zgo 
motos de lagărul anlidemoe 
rație și imperialist, având in 
frunte pe mandatarii..imlperia 

Armata Republicii Populare Române, 
scut al independenței și suveranității țării noastre

Berlinul, ultima fortăreață nazistă, a fost cucerită de trupele Sovietice

Im angio american. de . ■■ i 
l.ilt.i ți.irte lupia ți.i'iti, .i prii 
11 II 11 < <ni-.11 iu pe, pai e și Iul 
na state, având in I flinte pn 
terni, a [ na a Soi't.iltsmit’liit 
și torțele noiiiior dcmociapi 
j ipul.it o alaiuri de < al e e 
sil tu aza , 1 asa uium itoare 7i 
aliajii ei, < Itiar in țările a 
filate im a in robia , apitabs- 
ntului.

Sunt < timtm ille >asi izl intri
gii opinii publice momirile 
clin nota biroului ele ,,1'tlor- 
mații Sovietic intitulalii/„I*a! 
șiiicatorn istoriei" 'intențiile 
-abotoare * <>n.șlicit(v și in 
târzier, a organizata a \ icl<, 
net de ( atre unii clin a< ei 
chemați tocmai sa contrilmc 
la ca, in ultimul război n.oii 
dial.

Glasm i indignate de n-vol 
t.T s’att ridicat. desvahtitid in 
tențiile acelora care amânau 
crearea cehii <|e al doilea 
front pentru .formarea < arm a 
existau condiții obiective î 1 
că dm t()42. in sțiatcle , i 
rora se profila, silueta ,t. i:stn 
iilor reacționare din V,glia 
și America, siipendiatale <■< r 
curilor imperialiste, iprofitoa 
re de pe urma stării de r.V? 
boi.

Mihail Mihuțvscu

(Confirmate în pag. IV a) i

Iraiască lupta unitară 
a forțelor democratice 
din întreaga lume în 
frunte cu Uniunea 
Sovietică, împotriva 
imperialismului ațâță
tor la războaie.

STEAGUL VICTORIEI
>0 Apdf.i ’015. O zi senină <lc 

primai:râ, Trupele sovietice s’au a- 
propiat nemijlocit de clădirea Reich
stagului și au început asaltul. S’dt

f'r*>/»t«-i «<■ to >'• tanti unifl-i
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făuritorul victoriei asupra fascismului $1 conducătorul luptei 

pentru pace a popoarelor

I

tură. Se afla in mijlocul unui grup 
de ostași și povestea ceea, arătând 
cu mâna clădirea arsă. Ocini ii 
scânteiau, fața-i era aprinsa. Era* 1 
Stepan Neustroev, comandantul ba
talionului care pătrunsese primul in 
clădirea Reichstagului. El povestea 
cum locotenentul Be est, sergentul

de M MIRJCNC V
desfășurat lupte sângeroase. Nemții 
au aparat clădirea cenușie, arsă, cu 
furia unor condamnați la moarte. 
[)ir inevitabilul s’a întâmplat, la 
ora 4 și 25 minute Reichstagul a 
căzut.

Comandantul diviziei - un ge
neral mi a spus:

— Reichstagul a fost asaltat de 
batalioanele tui Neustroev, Davâdov 
și Samsonov...

Ascultând cm iute e ge e a u ui, 
ma gândeam la faptul a .aceste
nume, pe care le ;>uj acum pentru 
prima oara, mâine cor fi cunoscute 
de întreaga țară, de întreaga lume... 
Vor trece ani, decenii, poale vea
curi, iar oamenii care au luptat pi- 
scările Reichstagului german, n 
subsolurile, «oridornee i sălile lei, 
vor rămâne mereu '.li in mea > rin 
omenirii.

Curând a-n ajuns iu piață, in 
fața Re;c!:slagi:lu , mvâluit iu fum 
Deasur a iâllâ'a un steag .oști 
steagul Vi.toriei, Și deși Reiciirt 
gul fusese cucerit, luj te.e continuau 
iu, a le. numai ' 0 in. mai departe 
in alceîr Ticrg irfccn u'.u , șt mine

■ cuie i-.j Io au m o denit in a 
tă. ,.<• s.-.i ile i chiar pe . u oli 
Reichstagului. Aici am cunosc.t eu 
tânăr e.- pitan, uscățiv și mic ic ti-

(Continuare în pag. lila) [• (Continuare in pag. IV a)

La 24 Linie 1945 aolditl! Sovietici dtpun în fața numitului 
lui Lenln din Plata Rojie (Moicova) drapalela dufmannlnl înfrânt

Luni 10 Mai 1948

» Mai
Victoria Uniunii Sovie
tice asupra fascismului 

de Adrian Bossie 
Sccrttar Generat PilbJa Arju« Dev*

l,i titi i.i . < Ițit mai 
doi: pe ,.iie | a eunos< ut i- 
-toria, ,\imata Sovictiră im 

I I er, 11,1 < li . i 1 î! l,lt( 1<- p( ,|r ,;
lor i ar( i up... n p,-ritru h! <■' 
tal, . a ii z.(lr< ilițl iu uu-t , t 
‘) Mm i ).i;. u! im> le ..i.a.» 
șițe ale nioii-Tltlua'1 l m.iami 
de război lila de
imIretiali.suiul g, nr,an 
inia pa< n a -'.•curiiă;•' p . 
poarelor și ini agand <ha| 
Iul io- tt ., mima jțer! nuli . 
a u ]>n <.i,>' , , ’m oi.. ;ri.,
*-| |!-Od- < <’ .. -<*>11.,
nire.i.

\ <•'<( ,i ' .ip.t..i.irii fiarei |., 
• i'te 'ă r.i-ți.indtt (ti luțc.'ii.' 
I iilgci tijm iu toate ț u il< 
dând uașten- unui imens v.jl 
de bis urn și rrt-iiid ișpcranț. 
noui di \ i.ița in mijlrx ui su- 
I ra\ t< t.uilorilor sr.âpați din 
tnacelii! (baboii* pir< la 
<le imț rtalism

(

I

I t.itot rta vt< (oriilor imit' 
re ale I'mtmi: Sovietice <i 
patria noastră, a ț, mi s.d 
vata dm ghiulele cotronitoa 
rilor hitleriști a ugurândit-șt 
in felul acesta independenta 
și sin < r.imtatca națio,). In 
l ..t poale sa șl iat ire.iSi a 
stazi iu stingherit.t <țe pi 
meni regimul de democra
ție populara și prin niuiv':' 
neobosita a tuturor forțelor 
creatoare >a reclădească țx- 
baze itoui tot ce a fo< di
strus de răzlxriul hitk-rist.

ipul.it
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CUM SE DESFAȘOARi) IN U. R. S. S.
LUPTA PENTRU REDUCEREA PREȚULUI DE COST

Un exemplu: uzina „Proletarul Roșu" din Moscova

Roșu” a polarii împlini
planului cincinal în 4 
l n examen mai atent

< olei tivul uzinei ^proleta 
rul
rea 
ani.
al posibilităților de prodii 
țic i-a condus pi mu.ncit-.iii 
la hotarul a sa realizeze pro 
gramul ib producție pe a 
nul 1948,până la 7 ,\o\ 
cecaci înseamnă mărirea 
jiroducției cu 40 I 1 suta, la 
ță de anul precedent, ridi a 
rea jiroductiviliiții muncii 
cu 30 la sută, și dublarea, pro 
fitului întreprinderii .

Problema centrala de ca 
re depinde înfăptuirea ser
< inilor propuse este reduce 
rea prețului de cost. In 194; 
prin raționalizarea proceii
lor de munca, prin mecaniza 
rea intim ilor brute, prin per 
lecționarea tehnologiei și k
< ononiisirea materialului -i 
combustibilului ,a rezultat o 
creștere .1 productivități: 
muncii tradusă printr’un ■ â* 
știg 11c 1 de 3 milioane ruble. 
Inovațiile lechnice propuse 
de muncitori și technicu-ni 
au realizat o economie de 
1.331.000 ruble. Muncitorul 
Rackop a construit im apa 
ral special pentru reinoirca 
și folosirea sârmelor de bo
binat ^ieja întrebuințate, pin 
punerea 
invenții 
mie de 
an și o 
pe zi.

Mărirea producții ității 
muncii este, după cum se 
știe, unul din mijloacele cele 
mai importante pentru reda 
cerea prețului de cost. () sin 
gura pildă edificatoare: 
strungarul Pctrov a adapta, 
la strungul sau un dispc.zi 
tiv care îi permite să lucre
ze (> piese concomitent. f)a 
torită acestei inovații produ 
tivitatea mumii în secția 
sa a crescut cu- 30 ,1a suta.

Inginerii și technicieni; în
treprinderii au adus o con

iu practica a, acestei 
a rezultat o econo- 
1500 kgr. sârma pe 
e< onomij.- de 24 (Jre

Ritmul rapid al recon
strucției în Polon’a

in industria cărbunelui din 
teritoriile recâștigate erau în 
tri-buințați până la acest an 
213.000 de mineri.

Dela 1 Ianuarie a. c., nu 
maiml lor a crescut cu 10,7 
la suta fața de cel ,dnt anul 
i<)46. Rezervele de cărbune 
ale Poloniei simt «predate 
cam la 35 bilioane ele tone: 
aproximativ jumătate din a- 
ceste rezerve este formată 
din huilă. Regiunea cea mai 
mai bogată în turbă din ,Po 
lonia se găsește între Nysa- 
Luzycka și ()dra. Cele mai 

tribuție prețioasa în dome
niul mei anizârii muni ilor 
grele, al economiei de mate 
'riale și combustibil. .Mei ani 
zarea lalimarii găurilor de 
diaini trt. mar.- .1 r d' at pro 
ductilitatea muncii de i<> 
ori. La secția i aziilM lor de 
aburi, introducere 1 mior dis 
pozitive speciale de condei) 
sare a redus < onstimul anual 
de (o nb st bil ca 1 5 pn ci n 
te,' realizântlu se anual " c- 
conoinie de 600.000 ruble

in 1 ei sul ai < sim an di 
recția uzinei. împreuna ru in 
ginerii, tehniciciiii. mc ■ 
șierii și uium itorii a pus la 
punct un plan amănunțit ie 
hnico orgaim.atorii de rt 

ducere a prețului de cosi. ,\- 
cum se sludiaza îndeaproape 
problema reducerii dimi-nsiti 
nilor pie-a-lor turnate, pentru 
a le apiopia cât mai mult, 
de acelea ale piesei gata. A 
ceasta ei onomisește timp și 
material. In uzină vor ti in
troduse metod'.- noui de pre 
lucrare rapida a metalului: 
frezai ca, ajustarea, ite I)u 
pa plan în anul 1948. 30 | 1 
sută, din toate bpcrați’.le me 
canice vor fi efectuate sul 
noul regim, ceeace vii «per
mite «> mărire a productivi
tății muncii cu 10. ia set .

Deviza colectivi bai uzini'i 
..Proleturul Roșu’ este- in 
lupta pentru redu< erc.i ț>>c‘u 
lui de «ost nu există ,.ma 
runțișuri” • Neglijarea ace* 
stor ,,mărunțișuri” aduce j>a 
gulie tnorme. Iată câteva e 
xeinple: Din cauz.ățcă uneori 
lucrătorii lasă motorul sa 
funcționeze* in gol. nu sting 
la timp lumina.-din cauză «a 
forța motrică a unor motoa 
re nu corespundea nevoilor 
mașinei pe care o pun în 
mișcare uzina a risipit ene; 
gia electrică de cea, mm. 
milion ruble.

Pierderi însemnate pro 
voacă producția defectă: 

mari uzine care fabrică ma 
șinile necesare industriei car 
bunelui se alia în Siicita la 
Pietrovice; ele acoperă 60 la 
suta, din necesitățile indii 
stnei poloneze de cărbune. 
Aceste u/ine dublând nuntă 
rul lucrătorilor au realizat o 
creștere a producției de 400 
la suta, față de perioada 
dinainte de razbom. Planul 
de redresare economică a 
Poloniei prevede pentru a- 
nul acesta o producție* totală 
de 700.000 de tone de fier 
din care 137.000 de tone 
vor fi livrate de teritoriile 
recâștigate.

ia
DII

1 ursul anului 1947 ea a 
semnal aproape jumatab 
Hon ruble, din care 2Z(, 00. > 
se datorează neglijenței mim 
citurilor. Pentru remedi ’i 
acestor defecte s'a intjrit 
controlul aspru fie« aro opc 
rații cfi < luate, pent'ti a su 
praveghi a . al taica pieselor 
p.rodu-i- 11; cursul procesului 
de producție, s'a întărit di- 
1 iplin.i tei l.mlogica. adic.i r,-s 
pectarca stricta a normelor 
tehnologice în pi m imul de 
fălirii atic.

Pentru îmbunătățit -a - ,m 
tații producției se di o ai< n 
țic deosebita ridicam n> 
vclu.lui tehnic al -muncitor! 
lor prin < t.rsui'i profesional". 
In secția de mașini unelti 
toți murnatolii productivi, in
diferent de callicare învăță 
să citeasi a schița șl tu iia/a 
metodele cele mai potrivite 
de prelucrare a diw-rseloi 
piese cu maximum <lc 
efecte.

l.aigmd in fiecare /i în
trecerea socialistă intre num 
citori .și secțiile v.zmi i, lin
eare salariat luptă pentru « 
conotnisirea de mat-rial - 
bani, liccare salariat se 
leșie sa economisească Pa
rare copeică din averea Sta 
.citii. Această lupta in.Iar 
iită este drtimtil pe care c< 
leciit ui uzinei l-a ales, penbu 
reducerea prețului de cost1 ș1 
pentru dublarea profitului în 
treprinderii.

șt

Agricultura Sovietică

Selecționări* semințelor ocupă un loc de frunte ta agrotehnica 
Sovietică. Savantul N. V. Rudnnlțkl, lanreat al premiului Stalin, 

lucrează in laboratorul iău agrotehnic din dlstrictnl Kirov

Un nou tip de țigarete puse 
în vânzare de C. A. M

BUCUREȘTI, 8 (Ager- 
pres)). Casa Autonoma a Mo 
nopolurilor a pus în vânzare 
un nou tip de țigarete ..Ro
mânia"’.

Aceste țigări se vând în

Lucrări de 3 militrde 
Leva vor fi executate 
de Brigadieri

In dei nistil -t /«inului de 
obstrucție, brigăzii.- <ț,- n>>i.i 

v 01 1 onsti ui 480 Im o- 
40 km. drumuri ib

■ 1 noua < al<‘ i1. r 11 a 
i anali- de 11 iga'.n 
tor |u.i parte ?i la 

a doua mari re 
apa, la m^'ala- 

clectri 
scrii de alte 111 

in planul 
la

(
( a
șosele, 
padini-,
si câteva
Iii igazib-

1 onsti u< țin
zenitul de
rea .1 4 noi.1 i i-mrab-
ci- și a miei
-lalații. orev a.'llte 
bienal al Republicii puțin

(

< arc brigăzii" u«- mi n> a 
tor 1 t-.a tun m a< r- I an 

. ■ dii a la pi sa- 3 miliarde 
li-v a.

Activitatea organizației 
de stat pentru muncă de 
folos obstesc din Bulga
ria pe anul 1948

trganizația de Stat p-n- 
trii munca de io|o- ubști-sC 
..’l'rudova Pminosi ' va e-

Realizări în agricul ură

Relonna agrară a fost a 
pli< aia pentru prima data jn 
aceasta țara după al doiiea 
războiu mondial. Pian ace 1- 
sla reformă au lost jmpii'p- 
rietărite 1.000 familii de ță
rani lipsiți d<- pământ și 
29.500 de fam;l.i cu pro - 
pric-tați prea nuci.In total sa 
prafața de pământ data ța 

cutii de 2j buc. la p;,.țul de 
250 lei cutia.

tectua in cursul a< t-slui an <» 
nirana echivalenta «u 2 m« 
lioaiie zile de lucru. A< țiu 
nea se va desfășură pentru 
asanarea linurilor, ^-leitrdi
1 ar< . drumuri. < .11 ferat<x

in 1947, orga nizați.i a rea 
bz.it lucrări în valoare d<- 

1 miliard 937 milioane 482 
uni <j8t1 leva

Prima școală de munci
tori calif câți în Bulgaria

P<- laiiga marile uzine pen 
iru con liuclia d<- mașini, in 
11: si d ’, a înființat d<- 1 u 
rând prima școala de ;-,iat 
in i'liiar lo< aiul uzinelor) 

pentru pregătirea cadrelor 
de muiK ilori industrii.dl.

In ai casta ș< oaia sau i.j 
m iis 70 d< băieți și jete. m 

< ea mai marc parte origi 
nari din -ale- <1 jumătate -ț. 
zi r-ie dedicată pregătirii 
temelii 1, < calalta jumătate 
de zi li? larilor practii • in 
iiz.ma. Elcvn si- oiiliga, i ,1 du 
pa terniiii ir<-.i ( arsurilor 
lu< reze timp 11 i' t r. d 111 JI! ‘ 1 
ziua.

rănilor se rtdk.i la 312.«hzi 
he« tari .

I

Sporirea suprafeței de 
pământ cultivate in

Datorita unei metodice ac 
țiuni in domeniul „igricultu 
rii, a ajuns la o sporirea -u 
prauțclor cultivate cu c 
reale pentru anul 1948. su
prafața <>< upatâ de <cri-a.e 
este cu 3o la sută, mai marc 
iaț.i de suprafața deținut., 
de cereai.- in anul i«>3‘v r n 
tilatea <);■ g;âli xonanata ja 
felinele statului este <p ;2 
ori mai mar: .

Acțiunea de reconstrucție
Albania a avut de suferit 

enorm de pe urma j-azlmiul ;i 
Porturile au fost distruse, p, 
durile aruncate în aer, re
țeaua telegrafică distrusa și 
casele incendiate. In cei ti i 
ani del.i instalarea gjverr.n 
lui actual, s au reparat po 
duri iu lungime totală de 
6.100 metri și s’au făcut al', 
le noui de o lungime d<- 240 
metri. S’au construit dease 
menea 2oo km. de șoseD 
noui. între care este și aceia 
a Kukes Peshkopi, lungă d<3. 
58 km. Ea s a construit mai 
ales prin muncă voluntară 
a tineretului. Până în țxr 
zent s’au reconstruit ii<»o-> 
de casc care au fost mi -n 
diate in timpul războiul;.;:.

1
1

De vânzare
o mașină de treerat 
compusă din 

buc batoză Hoffer 700 rn m. 
buo motor Ossel și Bauer

6—8 HP, și accesorii — 
se adresa:

Constantin Constantinescu 
Oiăjlle str. T. Ma'orescn 1

A
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•a Cum au reușit minerii din Munții 
Apuseni să câștige Drapelul Producției 

în cinstea zilei de 1 Mai
Câștigarea I liapehi ni Producției 

seni, constitui- pentru niulți o 
înțeles, deoarece arii care silul 
uliu din acea legiune, .iniosi numai 
cut a acestor exploatări și uu cunosc 
gena unui nivel de pro liiiție atât 
me|oi lixali- de Ministerul Industriei

Desigur, pentru a putea trece la 
Sicesii realizări, a lost ne.oe de o 
seric ile îmbunătățiri, care odată 
puse in pra tică au permis aceasta 
schimbare radicala a situației, de 
■trista amintire din Irecul.

Prima condiție și cea mai arz.’i 
tuare, a fost inlâtiirarea care s’al 
și produs a acelui nucleu pil re I 
a| elementelor reacționare și duș na- 
noase poporului din conducerea So
cietății „Mica”, cât și din rândurile 
inunr itorilor.

Odată acest lucru făcut, munci 
turii uniți și sub îndrumarea și con
ducerea Partidului Muncitoresc Ro 
man și ai Sindicatului, au pornit cu 
un avânt nou în munca de sporire 
a producției, care a cuprins imensa 
mulțime a muncitorilor mineri.

Punctul de plecare, I a constituit
introducerea în primul rând a dis
ciplinei în muncă, prin intrarea la

ția de minereu în luna Aprilie 1918 
a depășit producția din luna Apri

rare fixe în mină ă darea de ascul lic 1017 cu 133,00 la sută, pe cea
tare a tehnicienilor și inginerilor, re- din lima Martie IQ H cu 15,21 la suta
partizarca justă a brațelor dc mun- și pe cea programată fe Ministerul
vă, reducerea timpului mort (priti Industriei și Comerțului cu I.TI la
formarea de echipe la suprafață și sută.

Randamente
Minereu Efectiv Posturi totate Absente

Luna fi anul Extras Munci Totala realrzate nemotivate
Tone tori prestate ta, post nnmeric°/t

Aprilie 1947 6364 1624 18.220 0 348 2088 8,6
Marile 1948 12876 1414 27 001 0.477 1936 5 97
Aprilie 1948 Re. 14834 1511 27 166 0,546 1536 4 75
Aprilie 1948 (extracția ce revine pe Intervalul 1 — 26

programat 16665 IV, date de 14 666 tone).

STEAGUL VICTORIEI
'Urmare din pagina 1 a) 

Kantar.a și soldatul Egorov au in 
împlântat steagul Victoriei deasu
pra berlinului.

Iii curând s'au apropiat iie grupul 
nostru Kantar a și Egorov. Aceria 
din urma șchiopată puțin. Pe când 
lega cu centura, bățul steagu'ui de 
traversele de iier ale cupolei, pe 
acoperișul Reichstagului a explodat 
un obuz., raiiindu-1 la picior.

Toii cu respirația oprită, priveau 
steagul. El lâ.fâia in vânt, vestind 
lumii marea victorie istorică.

Doua zile ma târziu garnizoana 
Berlinului a lapiiu.at. Rezistența 
nemților în Tiergarten, în cancela
ria imperială și in Alexander-Platz 
a fost frânta de trupele genera u 
lui Ciuikov.

In ziua de 2 Alai am putut ob
serva peste tot locul linul și aeelaș 
tablou: generali, ofițeri și soldați 
germani depuneau armele. Munți 
de pistoale automate se inalțau in 
străzile Berlinului, țevile tunurilor- 
erau coborâte in jos, spre pământ, 
mitralierele întoarse cu ro i e în sus 
armele erau așezate in stive, ca 
lemnele. Grămezi deosehit de mari 
de arme se înălțau in jurul Reichsta
gului, ca mărturia unei nemaipn 
menite până acum, rușiiu a armatei 
germane. Iar deasupra tuturora fâl- 
fâia un mic steag roșu, și mii de 
soldați, olîțeri și genera'i ai Ar- 
fnatei Sovietice veneau din țoale col
țurile Berlinului, din toate se.toryele 
frontului pentru a vedea, deasu 
pra Reichstagul!! , acest steag, sim
bol al victoriei, steagul păcii. Fără 
voie, mulți luau poziție și salutau- 
Steagul flutura in vânt; jur impre 
jur domnea o liniște atât de adâncă, 
încât se auzea freamătul lui.

In 20 Iunie 1945, un avion a ate
rizai pe aerodromul central din Mos
cova. Au descins din el colonelu' 
F. Zicenko și un grup de Eroi ai 
Uniunii Sovieti e, cari au adus stea

de către minei ii din Munții Apll 
surpriză. acest lucru este lesne de 
surprinși de aceasta victorie a inine-ț 
situația haosului și anarhiei din tic 

factorii care au determinat alin 
de înalt, precum și depășirea nor 
și Comerțului,
alte masuri de același gen, s'a ren 
șit majorarea timpului util cu M 
la șuta), introducerea normelor di 
lucru, i e lin ei ea absenților nemuri 
vate (cu 1-1,8 la suta fața de A 
prilie 1017 și 20 la suta față de 
Martie 1018), intioduccrea aparate
lor de Rontgen pentru controlul 
muncitorilor la eșirea clin mina, ini 
jloi de stârpite- al fuitu ui de aur 
care a scăzut ilela 00 la sută cât 
era in Xprilic 1947 la un ijfo entaj 
minim aciuai, ș.a.m.d

Spre a arăta mai corect ace.te 
realizări, dam mai jos tabloid pro 
ducției, al muncitorilor, posturilor 
prestate, randamentului și absente 
lor nemotivate, comparativ cu A 
prilie 10-17 și Martie 1918, din care 
se poate constata clar mărirea pro 
ducției și a productivității muncii;

Din acest tablou reesc că pro inc- 

gul Victoriei din Berlin în Capi 
țala Patriei lor — Moscova. Intr’un 
cadril solemn, colonelul Grcbenșci 
kov. ajutorul comandanlu'ui garni
zoanei orașulu a Juat în primire 
acest steag, și l-a predat Muzeu'ul 
Central al irmatei Sovietice.

Patru zile mai târziu am luat 
parte |a parada Victoriei, in Piața 
Roșie a Kremlinului, In fața tri
bunelor mauzo'eu ui treceau una i'fli- 
pa alta coloane de trupe depe di 
verse fronturi, în frunte cu mareșalii 
si generalii lor. Deasupra fie ărei 
coloane fâlfâiau drapelele frontului, 
armatelor, corpurilor de armate res
pective. Erau croi*elc drapele ale 
Armatei Sovietice, care și a pros
lăvit încă odata armele pe câmpurile 
de bătălie ale Europe Pe urmă 
a trecut o coloană de so'dati sovie
tici, purtând drapele negre cu 
svastică: drapele de catifea, de mă
tase, de sat'.n, cu fel de fel de 
monograme, cifre, semne, steagu
rile rușinii militare a armatei ger 
mane. Cozile drapeleor erau în
dreptate spre pământ. Când coloana 
de soldați, purtând aceste drapele a 
ajuns în iața inauzoleu'ui, p - a că 
rui tribună se afla Geiieralissimul 
Stalin, drapelele au fost aiun ate la 
pământ.

Timp îndelungat au mărșaluit pe 
Piața Roșie coloanele fronturilor. 
Când în rândurile coloanei Frontu 
lui I Bielorus s’a arătat steagul 
Victoriei, care fuse e arbora1 detsu- 
pra Reichstagului, a izbucnit o ex
plozie de aplauze și strigăte de 
„ura”.

Priveam steagul și mi am amintit 
de ziua de 30 Aprilie la Berlin, 
ini-ani adus aminte de Stepan N'eu- 
stroev și cei doi ostași sovietici- 
modești din batalionul lui, ale că
ror nume au rămas pentru totdeauna 
înscrise în istoria Armatei Sovietice.

*

Zilele acestea am vizitat Muzeul 
Central al Armatei Sovietice. Aici,

Randamentul realizat iu Inia A 
prilie 1018, a depășit randamentul 
realizat in luna Aprilie 1017 cu 
50,00 la sută, și pe cel realizat in 
luna Martie 10-18 cu 11,4b la sută.

Creșterea producției și a produc
tivității mumii, demonstrează prin 
lapte atitudinea nouă și con dania 
a muncitorilor, telmi.ieni'or și ii 
ginerilor din Munții Apuseni, față 
de muncă și evidențiază vfoiturile 
depuse de ei pentru redresarea și 
reconstrucția cât mai grabnica a 
țarii, făcând ca astăzi, Bradul să nu 
mai fie ceeacc a fost, ci sa fie un 
factor principal la redresarea eco
nomica cât și la consolidarea stabi 
lizării monetare, prin care se va pu 
tea ajunge la o viața si un trai mai 
bim pentru toți cei ce mOucesc în Riș- 
publica Populară Româna.

M. Miliail

Un nou acord comer
cial încheiat între 

R. P. R. și Bulgaria
BUCI REȘ'f 1, S Ager 

presj). Eri după amiaza a 
lost semnal la Miniștri ul Cu 
merțului noul acord comer
cial intre Republica J’opu 
lara Română și Republica 
Populară Bulgara.

Noul acord prevede o sjm 
țitoare sporire a contingente
lor ele mărfuri ce vor fi 
schimbate între iele doua 
lari.

-Acordul este valabil’pe un 
an, respectiv pana la i Mai 
1949. “ i

printre sutele de obie.te >i docu
mente, care înfățișează vizitatori
lor o întreaga epoca de luptă a 
Armatei Ro?ii, se găsește sala st.a 
gurilor. Se afla adunate aici toate 
drapelele diviziilor glorioase și prin
tre ele, in centru, sub un clopot de 
sticlă este păstrai steagul Victoriei, 
care la 30 Aprilie, a fost împlântat 
deasupra Reichstagului. El este a 
șezât în centru: la dreapta și la 
stânga lui se află steagurile dife 
litelor unități, pe cari sunt fixate 
ordine de lupta. Iar pe jos se tă 
vălesc drapelele negre ale divizii 
lor germane și stindardul personal 
al lui Adolf Hitler, pe care 1 am 
văzut în cancelaria imperiali, -la 
Berlin. s

In sala steagurilor, la steagu 
Victoriei, vizitatorilor li se poves
tește despre bătălia pentru cucerirea 
Berlinului, despre ostașii caii au 
dus acest steag la glorie.

Funcționarii muzeului miau p >- 
vestit că generalii, ofițerii și sol 
ilații. cari au participat la luptele 
pentru Berlin, vizitează de Sa'a 
Steagurilor.

Vizitatorilor, cari vin să vada 
Steagul Victoriei și să se in cline în 
fața lui, ei le povestesc, cu multa 
însuflețire, întâmplări din acele zile 
glorioase.

încheierea unui contract ; de pre 
lucrare a fontei cu Iugoslavia

BUCUREȘTI, s Ager- 
pres))- Ministerul Industriei 
al Republicii Populare Ro
mâne urmează a încheia ia 
Belgrad un contract de pre 
lucrare de fontă contra mi 
nereu și cocs.

In vederea ducerii tratati

Ședința de lucru
a Consiliului Sindical Judflfean 
Hunedoara-Deva, lărgită cu conducătorii 
sindicatelor din întreaga județeană

Joi, (> Mai a. c-, in -ala de -ședințe a Consiliului -jliJiial Jude 
țeau Ifuiiedoara-Lx.a, a avut loq o ședința di lu.ru a < xinsiliului 
Sindical Ju.lețean Deva, lărgită .u președinții și secretarii tuturor -lu- 
dicateloi din Județeană, in eaie a analizat activitaica -mit ate'or pe 
ultimele doui luni.

După des< hid< r' a >cdmț< 
d<- călii- iov. Nisior pr»->i 
dintele Consiliului Sindical 
iov. fontii i M1h.11,. seri- ta 
t ul secției dc Educație și cil 
tuni a iacul o expunere -,u 
pra situației muncitorimi 
din țara noastră și din țari 
le cu democrații- populara 
în comparație cu situația 
muncitorimii din țările *t:n 
pcrtalisti și ceh subjugate 
de imperialiști, după car< di 
legații sindicatelor au prezet. 
tal rapoartele de activii te.

Expunând marile realizări 
ța- tărâm sindical, delee iții 
sindicalelor .m aratul ca a< 
stea au avut un larg sprijin 
din partea org P. M- R . 
cât și din partea sindic.diiști 
lor membrii de partid, caii 
au fost dinamul a< estor,reali 
zări. f

Din rapoartele prezentate, 
s'a putut constata rodi!'' a 
activitate a sindicatelor < ar- 
s'a intensificat in toate <]<> 
meniile in ultimele doua luni

In sțM.-cial, sindicatele ai 
reușit să antreneze întreg1 ■ 
masse de muncitori în im - 
ceiT-rile patriotice in proi'.’.i. 
țje, în cadrul cărora s'a i\ i 
șit sa se dea un imbold u- 
t’iaȘ măririi producțivită‘i 
muncii. întăririi di scipline. 
in muncă, etc..

Deasemenco, sindicatele 
au dus o activitate interna 
de culturalizare a masseloi. 
prin înființarea de școli de 
analfabcți, sporirea număru
lui de biblioteci bine dotate 
prin organizarea de cicluri 
de conferințe, școli serale 
lechnice și de jșerfccționare 
technică, în care cei ma' 
buni ingineri și lechni'ieni 
înarmează muncitorimea cu

Eri dimineață au început 
lucrările sesiunii Comite- 

i tutui Executiv U. I. S.
BUCUREȘTI, 8 (Ager 

presj . Eri dimineață s au 
deschis lucrările sesiunii Co 
mitetului Executiv al Uniți 
nii Internaționale a Studeați 
lor. Ședința a început la ora 
10 în prezența celor 17 meat 
brii din Comitet și a conti
nuat și după prânz.

Sesiunea va dura aproxi 
maliv 2 săptămâni.

vdor ptru încheierea g estul 
contract Consiliul dc Mini
ștri a autorizat deplasarea 
la Belgrad în misiune te 
hnică a d lui ing. Corne- 

liu Ștefănescu subdirector 
general la Ministerul Indu - 
strjei.

< unoștmți 1,-cljnne i -tun 
țiiicr. prin < are se va putea 
du< <■ cu mai mult su< < es ac 
tjv Halea in cătnpul muncii.

Sindicatele de p< lângă 
intreprmdc-rili- particulare, si 
mm ales cele mixte, au obți
nut su< ct-si remarcabile în 
marin a numărului de sin
dicaliști mai ales din ra
mura muiii itorilor < a ni< 1 — 
premm și în salarizarea uce 
nicilor conform contractului 
colectiv.

> indii alele agricole, au ob 
ținut mart ucce-.se in mă 
rjrea numărului lot și al 
membrilor lor.

Sa constatat o vie activi
tate- p- târâm artistjc-cultu 
ral sportiv. infnnțându se noi 
cluburi. e< hipc artistice co
ruri i-chtțx- portive. « t. ., 
d< asc-meni mi obținut nuri 
îmbunătățiri in cecace pri
vește asistenta medicală a 
muncitorilor, precum si mă 
rjrea numărului d< medici în 
raport < u numărul muncitori 
lor din i ndustria respectivă.

I acând analiza rapoartelor 
trecând totcxlata și la tra-a 
rea sarcinilor de viitor se - 
cretarii îi-soartelor din Coi- 
siliul Sindical au axa'iat scă
derile in unele mun> 1. dând 
totodată instrucțiuni in pri
vința continuării întrecerilor 
patriotice în producție. de> 
votării inovațiilor axluse in
< âmpul muncii, precten șt 
cât mai perfecta îndeplinire 
a tuturor criteriilor prin t- 
re se poate merge cu pași 
mari spre noui îmbunătățiri 
a situației celor ce muncesc.

Deasemenea s au dat inst 
rucțiuni asupra îmbunătățirii 
calității produselor, care în 
unele locuri a lăsat întrucât 
va de dorit.

S <* constatat că unele ?»in 
dicate nu au putut duce o 
activitate mulțumitoare pe 
tărâm sportiv și cultural, fie 
din cauza numărului prea 
mic de membrii în sindicate, 
tic cauza lipsei de fonduri, 
i >pi pentru care au fost în
drumate să se grupeze cu 
alte sindicate, putând astfel 
lace față cu succes acestor 
necesități.

In încheiere, iov. ’Nistor. 
președintele Consiliului Sin 
dical, a arătat că prin înde, 
plinirea cât mai rapidă a 
sarcinilor trasate, mai ales 
prin continuarea întrecerilor 
patriotice in producție, mun 
citorimea va putea merge 
pași mari spre mărirea pu 
terii de cumpuare a salarii 
lor. spre mari îmbunați.țin 
a situației din toate puncte.te 
dc vedere al celor < e nnm 
cesc, al cărei început s’a vă 
zut prin scadeiT-a .prețurilor 
la articolele de mane con - 
svrm, anunțate de guvern țri 
preajma zilei de i Mat

lu.ru
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^EVEHIMEMTELE ZILEK">
Statele Unite cer țărilor „ajutate • 
să permită pătrunderea nestânjenită 

a mărfurilor americane
Marshall a declarat că nord-americanii înțeleg să și asigure 

preponderența în domeniul raporturilor economice

WASHINGTON. l)ț.*nias âiulu- 
și adevăratele saîe intenții,, sucictu 
rul Departamentului de St ,1 Gcur 
gc Marshall a declarat Joi in fața 
Comisiei de Piucetura a Camerei 
Reprezentanților ta Statele Unite .11 
țeleg asigure prep onderența Î11? 
domeniul raporturilor economice

mondiale. — In acest scop, a a* 
latul Marshall, Statelor Unile vor 
4 ere țarilor cu care olaborca/a’’, 
sa renunțe la politica de protecție 
n industriei iia'.ioiialu i '■a reducă 
tarifele vamale la un ,nivel rezo 
na bit’’, care sa permită pătrunderea 
nvbtidijenha a produselor ameri
cane. i

împotriva legii anti-comuniste 
americane în continuă creștere

NEW-YOKR. — Campania po
pulara de protest împotriva legii 
anticomuniste Mundt, este în con
tinuă creștere.

Comitetul pentru drepturile de
mocratice, condus de 10 congresiști. 
candidatul la vice-președinția State
lor Unite, Senatorul Taylor, Uniu
nea Națională a avocaților si alte 
organizații publice aineri ane și per
sonalități de frunte au protestat cu 
vigoare împotriva acestei legi. Ad
versarii legii au subliniat că aceasti 
lege violează o serie de articole 
fundamentale ale Constituției Nord- 
Aniericane și amintește de decretele 
hrtleriste.

Mișcarea sindicatelor progresiste 
începe deasemenea s i-și desvolte cant 
pania împotriva legii anti-comuniste.

La Washington comitetul studen
țesc și al veteranilor de războiu care 
sprijină candidatura lui Wallace, a 
declarat in presă ca înfierează le
gea, ca fiind anii americană cerând

„tuturor cetățenilor iubito, i de li- 
bertate să-și unească forțele împo
triva acestei măsuri fasciste’’.

Hotărârile Comitetului Executiv
al Federației Sindicale Mondiale

('omiicțul Exe« oliv al l'e 
«lerației Sindicale Mondiale 
întrunit la Roma, a dat pub
licității un comunicați in ■ are 
după <<• arată <ă au lost 
lonlirfnate liolărîrile ante- . 
rioare luate de C'onlcderați.i 
din 1945 dela Londra și ma 
șurile referitoare la admini
strația federației ^in<Ji«51c 
Mondiali și la relațiunile diri 
tie ea și federațiile sindicii 

prin 
boli

le, naționale a adoptat 
tre altele, următoarele 
rîri;

l'iecaie centrală 
dreptul de a propune.
nea du zi, orice chestiune 
pe care o crede necesarii.

arc
ordi

16 deputați laburiști au lansat

Un apel la unitatea și 
reconstrucția Europei

LONDRA. — Șaisprcze e depu 
tați laburiști de stânga in frunte cu 
William Warbev și Sidney Si|vvr- 
inan, au dat publicității un apel la 
unitatea și reconstrucția Europei, ce
rând ca Anglia să-și rccăștige in- 
dependeența politică ți militară față 
de Statele Unite și 
teze de orice alianță 
îndreptată împotriva 
tice. Apelul spune că 
bui să reziste activ

căii de lolosiic a teritoriului ci 
baza pentru operațiuni militare.

să se depar 
,,<aii î'niune" 

Uniunii Sovie- ' 
Ang.ia xa tre- 
oiicirei în.er-

rum • u 
irti lui

S<*< returul < jt iHjul
S. VI. >i £<*tH drpai tainm

trlor, nu vui* puic.t fi ang i 
jați în nici o alta imicțiune,

Hv r

,1

Inrprumutul intern Sovietic
a fost acoperit într'o zi

\1< LS< • >VA Mim-,11 ai
F mantelor din I . R. S. S. 
Kossigin a ațnunțat « a la al 
treilea împrumut guverna 
montai pentru redresare.i și 
ret ai el ea 
le a I'. R
3 Mai 194a pentru stima de 
2o miliarde
scris panii în seara zilei <1:
4 Mai, suma de 2o miliard^ 
j 19.000.000 ruble, « ciace <;■’ 
pășește prevederile cu 119

milioane iubii1. Subscrierile 
la împrumutul . ontinu~.

economiei naționa 
S- S ■ lans.it la

ruble a sub

Lucrările O.N.U. în legătură cu Palestina
Sesiunea plenară de Vinci a O.

Nt U., a aprobat cu 35 voturi pen- 
tiu și 17 abțineri, printre care și

Ziua independenței, ziua victoriei

aceea a l’nirn i Soxicii c, tu nm.ni 
darea Consiliului Ic Turcia ■ a | u 
te rea mandata ut numcjs a cil a
M*ntimcntul arabilor și cxreiior, «> 
comisiunc specia â >a leru-ajni, care 
să îndeplinească funcțiunile de pâiu 
acum ale comîsiunii municipale.

4ț!.s SCUJIRUTIE
- Po-lLlI u - i -s < î1 < 1 ' j < a ■ 

h«-ra 3 difu/ai un nou ai 1 a t 
pin ia publica mondiali t.H'u a 
piedica rr.i'-acran'a r3irh;u|s»r

• •«x-rațiuni. tini-
j rau e . , 1

1 n c _• r. - - a

— I lumini a 0 V.-.i, ■ 
mata noua Con-.titir - 
Celio-dor a: < , pentru . a 
icbosl rac lupa ’c ti-i

— In zonele britani a i anie- 
licana din Cn .-mama, ^revc.e mo- 
tinua. D- 5 zile, gtexa n.-i.n’iton c 
dela Hanovr.i <ipre>.te .1 li-.il.’ a 
ora-’ulni. ; 5

fUrmare din pagina l-a) î
Astfel că pe bună drepta

te remarca jun bine cunos
cut ziariat american într’una 
din cărțile sale în care da 
puțin laoparte vălul care as 
«undea culisele politicei an 
glo-americane, inerția și ne 
păsarea „tuturor acelora pe 
care îl privea acest flucru” a- 
titudine-1 care dealtfel s’a 
dovedit a nu fl deloc întâmplă
toare.

Dimpotrivă ea se încadra în pla
nul acelor factori de care aminteam 
mai sus, menit să contribue la ,,u- 
zarea”, forțelor armate sovietice, in
tenții dejucate de marșul victorios al 
Armatei Sovietice pana în inima; 
Berlinului, care a spulberat iluziile 
celor de teapa Iui Churchill et. Co.

Au fost spulberate apoi, prin cu
noașterea adevărului istoric asu ra 
isvoarelor victoriei, toate intențiile 
celor interesați să creeze confuzie 
in această direcție. în ecând cu ne
garea factorului hotărâtor care a 
schimbat soarta războiului legată de 
hătalia Stalingradu’.ui, până la aceai 
a panetențialului de război al Uri- 
Ainii Sovietice, a cărei ,.salvare e 
datora” chipurile livrărilor de arme 
de peste ocean, când este recunos
cuta superioritatea orânduirii so.ia- 
fiste asupra tuturor celorlalte sis
teme economico-sociale, care împre
ună cu inegalata unitate de conșlii'pța1 
și voință a poporului i desăvârșită 
strategie militară soviciică, au fost 
factorii hotărâtori în ducerea la bun 
sfârșit a iiltimuiui război.

Este astăzi uit adevăr deplin sta
bilit că soarta ultimului război des- 
lăntuit de furia expansionistă a ce
lui inai nesățios impe ialism, s’a de- 
•. s pe frontul de Răsărit prin vic
toria Armatei Sovietice condusă de 
genialul creaio.’ al celei mai avansatei 
științe militai e, (ieneialissimulISta- 
lin.

i'eniru a ilustra situația de pe 
frontul de Rasirit este suficient sa 
arătăm că după formarea celui de 
al doilea front în care se ținea pie.rt 
unui numai de 75 divizii hitleriste, 
Armata Sovietică susținea frontul in 
fața unui număr de 200 de divizii, 
cifre care dau putința să se constate 
că soarta războiului s’a decis prin 
eroismul și pregătirea Armatei So
vietice.

împreună cu celelalie popoare c- 
liberate, poporul nostru nu poate 
uita că alături de glorioasa Armata 
Sovietică șl-a câștigat prin luptă 
demnitatea și dreptul la indepen
dență încălcate de cotropitorii fas
ciști, așezându-se în rândul națiu
nilor libere, conștiente de rolul lor 
în apărarea păcii și desvoltarii ț aș- 
nice a popoarelor.

Mai mult chiar, în acest an ziua 
victoriei este și zi tradiționala a 
independenței statului nostru, prinf 
stabilirea adevărului istoric dupși care 
declarația de independentă s’a fă
cut în ședința din <) Mai 1S77 a 
Camerii, realitate confirmată de 
majoritatea istoricilor, dar tăinuită, 
in documentele vremii, pentru a le
ga evenimentul de cea mai reacțio
nară instituție care este monarhia, 
conform intereselor de clică ale re
gimului burghezo-moăeresc.

Ziua de 9 Alai, zi de adâncă 
semnificație istorică pentru tradiția 
de arme cu vecinul dela Răsărit, 

'găsește in acest an poporul nostru 
in ‘lupta plină de elan constructiv 
pentru reconstrucție, pace i bună 
stare pe drumul democrației popu

lare, alături de a'te popoare care se 
străduesc pentru câștiga-ea unei lumi 
mai drepte.

Geniala intuiție dialectică a îm
prejurărilor complexe care aveau să 
ducă la sfârșitul celui «le al doilea 
măcel mondial, a îngăduit Oenera- 
lissimului Sta in să prevadă încă dela 
3 Iulie 1911 că „războiul nostru 
pentru libertatea Palriei noaslre se 

, a t> n-op. Cu uofa popotelor dîu 
Europa și din America pentru in
dependența lor, pentru libertățile de
mocratice’’, adevăr puternic confir
mat de însăși desfășurarea ul'crioara 
a evenimentelor.

Iar dacă pentru poporul nostru 
ca și pentru acelea din țăii e de
mocrațiilor populare vecine, ziua vic
toriei este ziua tre cerii n .exist î a 
mărețelor cucerir i ale masse'or po
pulare, sub conducerea ciasei munci-* 
toare având în frunte eroica ei a- 
\aiugaidu pa fidele comunist.1 ■ i 
miuicitorești, pe drumul unei demo
crații de tin nou, pentru popoarele 
oprimate de impe ia.ismul in.erven- 
ționist sau robia capitalirtă, aceast i 
sărbătoare este prilei binevenit 'e 
regrupare a forțelor sub steagul 1 ni- 
tății clasei muncitoare și intensifi
care a luptei de eliberare a propriei 
lor patrii, pentru acea zi a viet -rieii 
și independenții care nu mai pnatg 
întârzia. .1

Mihail Mihutescu

9 Mai victoria Uniunei Sovietice
asupra fascismului

(Urmare din pagina f a)
creind «’ondițiuni de viața 
mai bune pentru toți cei , c 
muncesc

Datorită Uniunii Sovietice 
a icloria din' 9 Mai iu45, ;1 
dus la iutărirea forțelor pro 
gresiste din lumea întreaga. 
Grație Acestui mărețe victo
rii forțele anti-imperialiste a- 
* and «le partea lor noul po
ziții cucerite, rtmșesc șă dea 
Iov.tur din ce în ce mai
hotărîtoare imperialismului 
provoc ator de războaie și să 
grăbească opera d&Jichidare 
a tuturor rămășițelor fasciste 
dând posibilitate popoarelo'1 
lumii să se bucure d’-‘ roa
dele acestei victorii.

Armata Sovietică, clam 
muncitoare și întreg poporal 
sovietic au reușit să obținti 
aceasta măreața victorie în
frângând toate primejdiile și 
trecând jieste toati1 greuta 
țile numai datorită faptului 
că la temelia Statului Sovie
tic. stă orânduirea socjal'stă. 
Sub steagul 'Marelui Slalin 
și călăuziți do principiile ma
terialismului științific al |ui

I'.ngels - Lcnin, for 
țele eliberatoare ale l . k 
S. S. au putut să realizezc 
«lin timp < o idițiunile cele 
mai avantajoase, material': și 
morale p.-ntru obținerea x’. 
toriei.

.Astăzi Uniunea Sovietic-. 
susținuta de «lașa muneju 
rC din lumea intreagă și roa 
tee popoarele dornice de pa 
ce și libertate sta < a o forța 
uriașa în fruntea luptei elilx 
ratoare împotriva imperiâlis 
inului asupritor -i instigate' 
la război. Ea merge mai '< 
parte pe «alea den.ascxiri 
tuturor a« clora care unc'-tc" 
împotriva păcii: pe .aha 
«arc intuiește și mai mai: 
torța sa ecyhomicS -i finla i 
ra; țx1 cale;» politicei d«’ pare 
șt securitate, a unirii tuturo 1 
popoarekor iubitoare1 de p-t 
ce și libertate.

Sa * in-’tim cu tot xmuziis- 
mul nostru, mareața de 
Mai țx-ntrucă .a nea adir 
libertatea. pacea și progres 3 
bunuii «îoriti1 atat de muli 
de jyoporul nostru.

Mane, -

1
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Io> primăria Județului Huoadoar», Dara 1949,
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