
Să întâmpinăm ziua de 23 August 
cu noui și mărețe realizări 

în producfie
Z lele trecu e. intrunltl uitr'u țedln(a regionala de producție 

cure a avut lor Iu Pctrlla, munci r.irll ți teloikleiiil mineri du Va
lea Jiului, au răspuns plini de entuziasm la chemarea adresată de 
uiuuc or.l, lehnlckiiH, Inginerii țl funcționaiII din Schela petrol ici a 
Miimenla-Câinpiiia, l rinele Hetalurgfgu „Vulcan" București 
>1 I abrica Textila „Partizanul Roșu" lirațov uiigujâiidu-xe sa 
întâmpine ziua de 23 august cu noul reul rari Iu producție.

„Apropierea zilei do 23 uugus 19'9 spun ei Iii scrlsoaieu lor 
do rasriiin, zl scumpă poporului muncilor iu caro sărbătorim 5 
ani dela eliberarea Pa*f!e' noast ro de sub jugul iasc'st prin erois
mul Armatelor Sovietice, este pentru noi nu p.ilej do a no reinnol 
aiifalumenic e luate Iii vederea d ipâțlrlt Planului de Slut țl de a 
desvulta țl lărgi întrecerile soci ilste”.

Ziua de 23 august a devenit Intr'adevăr o zl scumpa tuturor 
celor ce muncesc din tara noastră. In această zl (ara noastră a 
ețlt dlr războiul tâlhăresc Iii care a fost aruncată de clica las- 
c'stfl mtonesclana. Datorită glorioaselor Armate Sovietico (uiu 
noustră a fost eliberată da sub c că ul d'ctalurll fasciste.

Din această mareată zl pop >rul muncitor, eliberat do asupri
rea lilllerlsta ș| pățind hotărit țub steagul Palidului, a început 
să-țl construiască o viata mal b mă. Iar România cu sprijinul 
permanent al Uniunii Sovietice lupândit-so ilti lan|ul larilor ca
pitaliste a devenit o (ară Indepe identă țl suverană.

Răspundem chemării noastre spun muncitorii țl 101111101011'1 
exploatărilor carbonifere din Va ea Jiului porii nd la muncă lio- 
tărită fă intăinpinam ziua de 23 august cu noul ți măre|o realizări 
m producție”.

Acelaț angajament entuziast țl |-au luat țl slderurglțtll dela 
I. S. S. Hunedoara ș Uzinele „V ctor a" din Talan.

Alaiuri de cellalt! munc'to I de'a Ateliere'» Centrale Petru- 
țetii, lurnăloill Duvld Eugen țl Pulverea Teodor țl-au luat anga
jamentul de a turna p.r n muncă v dunlară un segment pentru masa 
de carbonizare la fabrica de brl bete.

To1 mal n.ulfi sunt inuiicito ii care iți Iau angajamente de a 
întauip na cu n u i-alizărl z ua le 23 august 19J9, de a o cinsti 
prin eforturile lor sporite.

Muncitorii ș| tehnic enli m'n rl s'au anga’at ca dcsvol'ând ți 
lărgind intrecer le socialiste să d ’ ăsească zlțnc programele de 
producție, la toate exploatările, u 5 la sută, să ducă o lupta sus
ținută r ttlru iinbunătăt rea eatită ii cărbunelu1, pentru economii de 
materiale ți întărirea disc pl nei in câmpul muncii.

Ș aceste angajamente capă a o Importantă cu atât n ai mare 
cu câ. lupta pentru indcplln rea lor — pentru ciiist'rca prin reali
zări a zilei de 23 august este strâns legata de lupta pentru rea
lizarea inatn'e de termen a prevederilor ceiu de al !II-lea tri
mestru al anului 1949, trimestrul holăritor al Planu'ul de Stat.

Aceste angajamente sunt cu atât mal impor arte cu cât In- 
depl nirea lor e s râns legată de intărirea economică a tării noas
tre, de grabnica I chioare a sărăciei economice moș cni'ă din tre
cut, flecare tonă de cărbune pes'e normă sau flecare kllogiam de 
explosiv cconom'rlt însemnând o coniribuț.c ■; , . cț !a buuisiai-a 
poporutu nostru muncitoi și o lovitură in plus dată dușmanului 
Păcii ți al omen'ril — imperial's mulul anglo-amerlcan.

Trăgând concluzii asupra organizării întrecerilor soc’allste din 
primul semestru al anului 1949 s'a putut constata că unele dintre 
ele au avut un caracter formal iar pe de altă parte un număr 
destul de însemnat de echipe de mineri, multi tehnicieni au rămas 
in afara lor.

(Așa de pildă la Lonea unele echipe care se aflau In intrecere 
nici nu știau acest lucru pentru că organizarea s’a făcut birocratic. 
La fel șl la Pc'rila, unele dntre echipe au pornit la întreceri 

Itără să fi stabilit sau să aibă cunoștință de anumite obiective 
concrete de muncă.

In sfârș t, o slăbiciune princ pală a întrecerilor de până acum 
cons'a in aceea că ele nu au cuprins toată massa de mineri și 
au rămas in afara lor aproape toate echipele de muncitori dela 
intre;>nere și transporturi, ech pe cu un rot important in buna des
fășurare a munc 1 in abataje.

Angajamentul do a lărgi și desvolta întrecerile socialiste are 
rostul lui ntpor aut. E| cere din partea organizațiilor de Partid șl 
sindicale, din partea lu'.urcr minerilor și tehnicienilor ma ridicați 

• o muncă intensă pentru a antrena in întreceri TOATE grupele șl 
I echipele de mineri, de a antrena in intrecer! un număr cât tra' mare 
1 de muncitori cela întreținere și transporturi.

In al doilea rând acest angajament pune ca sarcină desvol- 
tarea întrecerii in sensul de a o îndepărta dela caracterul formal 
pe care l-a luat uneori, de a transpune in viată loz nea întreceri
lor așezând Ia baza organizării lor ANGAJAMENTELE CONCRE
TE ALE CELOR MAI MICI UNITĂȚI DE MUNCA a echipelor 
simple șl cunoașterea cât mal temeinică din partea fiecărui 
munc tor, a criteriilor întrecerilor șl importantei lor.

Desvoltarea întrecerii cere lărgirea frontu'ul pe care se duce 
bătaia pentru realizarea Planului. Acea1 (a înseamnă că întrecerea 
trebue astfel organizată încât ea ță ducă la indeplin rea tuturor an- 
gaian en'elor luate in cadrul ei fără să se neglijeze nici unul din
tre ele.

Pentru indepliuTea tuturor acestor sarcini organizațiile de Par
tid ș’ rlături de e'e sindicatele trebie să ducă o susținută muncă 
de agita ie in rândurile muncitorilor și telin cienilor dela cele patru 
exploatări; Petr la. Lonea. f itpeni șj Aninoasa.

Munca de agitație va trehui astfel orien'a’ă incât flecare mi 
ner, fiecare tehnic'an, sau muncitor dela transpor un sau întreți
nere să cunoască sarcinile generale care stau in lata tuturor celoi 
ce muncesc. Pe baza acestei cunoaț'eri flecare să-și stabilească 

sarcinile ce-i revin Iu1 personal după posibilitățile sale de muncă și 
locul pe care-1 ocupă in câmpul muncii.

Mineri, tehn eleni, muncitori să pornim o muncă intensificată 
dusă pc tază de intrecere socia stă. Să nu rămână nimeni dntre 

noi in afara întreceri’.
Să facem din iorln;a noastră fierbinte de a in'ămp'na mă

reața zi de 23 august cu noui r ealizări in producție un nou mij
loc de a lupta cu mai mult succ ?s pen'ru realizarea sarcinilor pe 
cel de al tre lea trimestru, hotăritor, al P.anului de Stat.

Luni I August 1040 Anul VI >r 884
Piuletflri di» lo»le tArila. uniti-vl I

Kaspunzand apelului mlrns (icarea
eforlutilor în vederea îndeplinirii cu succes o Planului de Stat 

Numeroase gripe de mineri dela exploatarea 
Lupeni au objinut în cursul acestei luni 

importante depășiri de normă
L'ăspiinzâiid plini de eilluziasm la ap-lul echipei lui Pop 

muncă ludărifi sa obți-ă noul succese in producție m perioada 
anului 4949, numeroși mineri i ăla exploatările 1 upcui au obiiiiiil 
In cursul acestei luni.

Astfel, dintre numeroasele e- 
chijx* dr mineri fruntașe ale u- 
cvstci iniuc t» u cvidrupat tea h 
tov. Lupa? Jiis’in. I)-Iu data de 
23 iulie uveaslu echipa muncesc 
in contul zilei de 17 octombrie 
terminând lucrările de extragere 
u cărbunilor din strutid 15. uri- 
/iinlu) cu 2 luni mai devre
me dctui u f<»M programai.

• • ■ a a a •

ncieoii 

dela mina Jief-L<>nea 
an chemat la întrecere 
socialistă pe cel de al 
lll-lea trimestru al anu
lui 1949 pe tovarășii lor 

dele mina Aninoasa

t
i
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•:..
producție la care nu 
reprezentanți ai Uniu

ni Organizației de

L'ri. . 
di'iță de 
participat 
tdi Miniere,
Partid fi sinoicatului precum fi 
muncitorii frmiiuși fi tehnicienii 
exploatării.

( u acest prilej numerofi frun
tași in producție ca tovărășii 
Daubner, t ompodij, lslub 
și-au luat angajamentul 
realiza normele lor anuale 
la data de 2 noemvrie.

ț o'odiită muncitorii ți
denii exploatării au chemat la 
întreceri rodaliste pe muncitorii 
și tehnicienii dela mina Aninoasa.

★
Ifă-pu’ijand tovarășilor lor 

dela Jicț-loitea, muncitorii ți 
tehnicienii explorării Aninoasa
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Dela aceeași data, echipa tov. 
Malul jet M bai Cure t-fccluraza 
lucruri du pregătire în «șirului 
— cu Imita cuildi|hle grele- 
muncă datorate transportului 
ne uius gu lumii — hicreu/u 
contai zilei <|u 8 octombrie 1*

Lu fel ți echipa tui. S/at 
*.-uiilc cmc niuiuu-jiu Iu pruga 
în uci'Iun h'rJt in eevlcaîi c

1S 
de
a-
hi

adorrneu c u
iniPorliiuh- dcțiăfiri de

di|iuiu gri-lc, din ziua 
lie lucrează in contul 
octombrie.
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Să intensificăm munca de agitafie în rândurile 
muncitorilor dela transporturi

Echipa tovarășului Fila Ion 
dela Petrila întâmpină greutăți 

din cauza indisciplinei muncitorilor 
dela transporturi

t Tovarășul Fila loan, împreuna 
orraclJ sî‘ iac.cază 'la Petrl- 

'«a în sectorul III, uba..i.uil V del.i 
t'ufrf al straiului 11;, mtr'un loc 
greu de munca. cu multe interca- 
laț>i ștstoase care creiaza piedici 
la tot pasul. Numai d n două ca
mere ale abatajulu sau ales 57 
ntetri cub de piatra și șist. Tre
buie sa amintim aici ca 
șui Fila da cărbune de 
și de aceasta alege ș stul 
bune cit ar in abataj.

Cu toate aceste greuta(i grupa 
lui F j a avut pe luna iunie o 
depășire tnedie de 20 Fa suta pes
te normă. In luna iuiic. in urma 
apelului lansat de Pop Ludovic 
ș ca o transpunere practică a 
angajanit nte'oi luate, g-upa to
varășului Fila a ob|.nut depâșri 
ț’ mai mari, to i ortaci fiind lo- 
tări i de a incite a p anul anual 
până la I n embr e

tovară- 
calilate 
de căr-

Astfel ijumai r.ij,- J.« 2r iulie, 
ech'p-. lui rl'a a ajuns la o de- 
răș re medie de 59 la suta, iar 
echipa lui Lup rabin care lucrea
ză in sch'mbul II a depășit și ea 
norma cu 54 la suta.

De«igur că aceste real zări, fac 
dm angajamente - nu vorbe goa
le aruncate in vânt ci — garanții 
-erioase pentru supra împlinirea 
Planului.

Cu toate insă ca văd sforță
rile m nurilor. mai sunt insă un i 
tova asi care nu s'au pătruns de 
acest exemplu, care se mențin 
intr’o atitudine greșită fată de 
munca celorlalți, împiidcând-o. 
lâcând-o să stagneze.

Pe mai multe ori echipa tova- 
riișu'ui T la a întâmpinat ne
ajunsuri din această cat z-a fiind

(Continuare in p.ig. III-a)
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Miercuri dimineață sa înapoiat în țară delegația 
de țărani muncitori care a vizitat U.R.S.5.

BUCURI-ȘTI. 29 (Agcrpres). 
— Miercuri dimineață ‘‘a ina 

poiat iri jară delegația de țărani 
muncitori care a vizitat U 11.

S. S.
La punctul de frontieră Un 

gheni, delegația a fost întâmpi
nată de reprezentanți ai P- M. II., 
ai Ministerului Agriculturii fi ai 

Uniunii Sindicatelor de S'alartJft 
Agricoli, ai AUI.US-ului precum 

și de numeroși lărani muncitori 
din imprejnrinii care i-au pri

mit cu fiori manifeslAndu jî dra 
gostea și prietenia pentru Murea 
vecină dela llăsărit U. Ii. S. S.

In gara Soc. la, delegația de 
{âruni muncitori a Tos'. în âm- 
pinată de tovarășul Ion NicuB. 
membru al C- C. al P. M. IU. 
\ ;i< pie-e linte al Prezidiului Ma- 
i i Adunări Naționale și de rc- 
prezentuiifi ai institufiilor loca
le ți organizațiilor de masă.

A mai lot h- fa|â A. B*Jov 
consulul l . R- 8- 8. la Iași-

I In numele Comite ului Jude

|ean I’. M. R -lași. Imarâ-.ul Ca- 
bas Ion care a urat bun 'O-it 
delegației de țărani muncitori 
care u vizitat l . R- S. S.

„l oi soli ai țârătiimii munci
toare din li. P li nti fost în I 
Ii. S. S. - a sfăis tovarășul lă- 
bas.

Ați cunoscut și v'ați cono'-ns 
de superioritatea agriculturii celei 
mai inainlale din lume, agricul
tura sovietică.

fiămane in sarcina voastră -ă 
dați lin prvlics ajutor partidului 
prin munca voastră pe care o 
Deli duce in rândurile (âranilor 
săraci fi mijloc ași. () muniă de 
lămurire pentru constituirea al
tor și altor gospodării colective 
agricole cere sa contribit-e la ri
dicarea nivelului de Irai al |fi'â 
nunii muncitoare.

In nu neî - delegat1"' țăran1 
muncitorii a răspun-. Chi(u Ma
rin din comuna l.uica. jud. Il
fov care a mulțuiu.t Partidului 
pen'ru că )-a Irim.s in l - R-

8. S. să vadă minunuiele reali
zări ale oamenilor sovietici.

Mul|iinea adunată in gară a 
făcut o călduroasă manifestație 
de dragoste pentru L. R. S. S. 
ți pentru marele ei conducător 
losif 3 i>surionovici S alin.

In drum spre București, (a- 
runcu muncitoare Muja Marina, 
memliră în Comitetul <le condu
ceri- a gospodăriei agricole co
lective din comuna Turnișor, 
jud. Sijiiu. spune următoarele :

„Nu găsesc cuvinte ca șă pot 
cră'.a ni nunăfile rc care le-atn 
văzut in URSS, viata și tra'ul fe
ric t a1 oamenilor sovle'ici, dra
gostea tovărășească cu care am 
fost prinețl.

ACOLO AH VĂZUT PENTRl 
PRIMA OARA CE INSEAMNA 
DRAGOSTEA DE MUNCA. IN 
URSS NU EXISTA CF.TAȚEAN 
CARE SA NI MLNCEISCA CU 
DRAGOSTE FE'iPINTE LA LO
CUL UNDE ESTE PUS SA Ml v

CEASCA PENTRL CA EL ȘTIE 
CA MUNCEȘTE SPRE BINELE 
LUI PENTRU ÎNFLORIREA PA
TRIEI LUI.

Când am să ajung in sat la mine 
am sâ spun tuturor tovarășilor me) 
că tot ceea ce ne-au spus șj ne 
'orwșpune ch'aburil despie col
hozuri sunt minciuni șl câ NL MAI 
MUNCIND IN COLECTIV VOM 
REUȘI SA CREIEM O VIATA 
MAI PI NA, 0 VIATA IA FEL 
CU ACEEA A ȚĂRANILOR SO
VIETICI".

La fel și Muja Marina a 
vorbit și Cuina Glicorglir <Im 
c- muiia Sântuna jud. Arad.

Ferict ci a putut cunoaște 
viața în colhoz -i câ a putut 
studiu e\i>. ața ro'îm lor 
[x-iitrii a o lulosi la ioj in co
mună. țăranul nînn .t or Goina 
Glieorglie ne a exprimat dragos
tea pe cure o -imte pentru gu-

fl i.ntimi.ire in pag. U I
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CULTURA IN l'AKA 5OCIAIJSMIII_I.1I

Cum se duce munca de ridicare a nivelului 
cultural, întrun colhoz

Activitatea culturală nu se întrerupe nici când colhoznicii sunt pe ogoare

Sindicatele din U.K.S.S. lupta pentru 
ridicarea nivelului cultural și tehnic

al oamenilor muncii
de \ AL1XANLK0V

Sătul lurovo diu raionul Vino- 
gradov, regiunea Moscovu, urc 
o întindere du câțivu Kilometri 
In centrul sulului, nu departe 
<lv udiniiiLstrufiu colhozului, se 
îmd|a marea clădire de piulru u 
clubului. ( âiwl 60 tace seară, 
spre club se îndreaptă zeci de 
ou meni: colhoznici, șefi de gru
pă, șefi de brigudă, membri ui 
conducerii colhozului.

...Se uude clopo(elul. In sulă 
se face liniște. La trib unu se ur
că Vasilii Kuzanski, directorul 
școlii medii și conducătorul gru
pului de conferențiari. El tine o 
conferință despre viața plante
lor. Colhoznicii adulta cu ateu 
ție, rnulți insei iu în caietele lor 
iutreburde pe cure vor să le pu
nă. kazunski răspunde amănun-
|ii la Încarc ci.n ele.

Iii •lubtil <lm 1 UIOVO se |in
astlel de conferințe de 4 ori P"
lunii. Subiec ele jur sunt lom ic
vuriute. Nu demult, invațuiorul 
lvan Siniev a vorbit despre 
,J'oițele uuiurii in slujbu omu
lui". Peste 2G0 de persoane au 
ascuhut conferin|a „Miciurin 
creatorul unor spetii noi de plan
te’*. Numeroase conferințe au fost 
ținute despre opreie scriitorilor 
ruși Pușkin, .Sultâcov-Scedrin, 
Gorki, precum și despre murii 
conducători militari ruși Suvu- 
rov și Kutuzov.

Creșterea neîncetată a bunei 
stări u nivelului cultural și țără
nimii colhoznice face să devină 
tot mai vie dorința lor de a-și 
insuși cunoștințe noi, de u-și 
lărgi orizontul politic și cultii' 
ral. Deaceea colhoznicii mani
festă un interes deosebit pentru 
conferințele științifice, tehnice, 
literare, artistice, precum și pen
tru cele care au ca subiect im
portantele holărîri ale Partidu
lui Comunist (b) și ale Guvernu
lui sovietic, în vederea consoli
dării continui a orânduirii col
hoznice și a transformării na
turii.

Majurituliu conferințelor Mini 
ținute de uciivul permanent de 
conferențiati, fo.’in it din invuța 
toii, ugroiiomi, /uo'uhnicieiii și 
ceilalți sptciidșli care IoCihm 
pe teritoriul colhozului. () seric 
de conferințe a lest ținută de 
colhoznicii maiștri ui agricul
turii.

Conducătorul de brigudu lvan 
Șutov a ținut o conferință in
teresantă, în cure u urâtul cum 
m.' pot cultivu în regiunea Mov 
cxnu struguri, pepeni și uhu 
plante ce necesită multă cal du 
ru. Înainte de a-și ține confe
rința, el a vizitat cabinetul u 
gricol al regiunii .Moscova, unde 
a cercelul cîi a iiiție <elc m.i' 
noi date din pructica instituții
lor de cercetări știm ți 1 ice.

Organizarea conferințelor se 
face ținându-se seajna de cerin
țele colhoznicilor. Arifel, de pil
da, pe colhoznici ii interesa în

Stahanovișlii sovietici împarlășesc 

experiența lor mimcilorilor dirijările 
de democrație populară

Evghenii Sa\ici, frezorul de 
metodă rapidă al uzinei „Chi- 
iov“j a împărtășit prin rudio 
muncitorilor unguri metoda su 
de muncă El a arătat că în in
dustria din Leningrad, unde n 
luut naștere metoda rapidă de 
frezure, 20 la sută din operațiu
nile la strung se fac prin me
toda rapidă de strungile, iar lu 
celelalte uzine această metodă a 
fost aplicată până la 50 la suta 
din operațiunile de strungire. 
Savici a vorbit tovarășilor un
guri despre metodele slahaiio- 
viate de frezare a pieselor de 
tractor precum și despre modul 
în care comunica tovarășilor de 
muncă, experiența sa. Salutând 
pe primii muncitori maghiari 
care aplică metoda rapidă de 

văță1 ura academic iamdui \\ Hi- 
ums despre sistemul luciani ra
ționale a pământului. Agiunomul 
kubluum n -a ținui u < mdci ințu 
cu temu: Adâuciiiieu arăturii și 
recolta plantelor agricol.El a 
vorbii culho/n.iilor tJispie pai 
1 iciihi rit a | iie biologice ale d.len
telor plante agricole, explicau* 
du-le principiile lucrării ruționa 
le u pământ ui ui. Agronomul și-a 
ilustru' concluziile cu rr/idtati le 
cercetărilor făcute du <1 in căl
im/, în ultimii ani.

Un loc important in activita
tea grupei de confurențiari il o- 
ciipâ literatura. Colhoznicilor le 
sunt dragi curțile, ci citesc mult. 
Aceasta se punte ludea, de pildă, 
din următorul fapt. Dupu confe
rința despre operele scriiturilor 
sovietici, ținută de hivuțutouruu 
Nijegoroduvuiu, cure u vorbii cu 
căldură despre minunatul roman 
,,Tânăra Gardu” al scriitorului 

lucru în uz nu pentru construc 
ția de mușini agricole din Bu- 
dupesla, Savici i-u usigurat că 
stahunoviștji inovuiori din Lu- 
ningiad ii vor ajuta cu dragoste 
cu să-și însușească metodele 
uoui de mare randament. Strun
garul Lconida Cozârcv, care a 
fost primul strungar din Lenin
grad ce lucrează după melodii 
lapida piese mari de oțel, a a ru
tul metoda su de muncă s Iudeii 
ților din Bulguria și Cehoslova
cia, care studiază la Institutele 
de învățământ industriul supe
rior din Leningrad. Viitorii ingi
neri s'au informat iu deaproupe 
de procedeele, metodele și teoria 
calculelor regimului rapid d‘ 
strun gire.

M. l'adeev, (ulim/nicij șiflu ex
primat dorința de a cm iu mod ' 
iul <ii\ u<C!thUi cui e.

In lui . de trei suri s'uu Mrămil 
lu club Hi'l tic colhozului, tare 
uu Unmltiil cil mult in eres <•-1 
moțiomnita poveste de-pic'eroii 
din kiusliodun. Dup.] ui jn* □ ■
l<*»t orga ni zu la \ iz ion ut eu cu Iert 
iivă a filmului ,/lanăru Garda”.

( ulhuzul rcpriziiPu un câmp 
lurg pen ru aplicarea cuimșini-| 
țeîor și apiitudinilui fiecăruia. 
După ce asculta o conferință, 
mai ales ducă aceasta are un 
subiect agricol, colhoznicii dis 
cută posibilitățile de folo-ire u 
cu turei real zări u științei sau u 
experienței colhozurilor friiutușe, 
ridicând as! fel un cu un nivelul 
tehnic al mumii lor.

Anul tiecut, ariciul ugricul diu 
lurovo u obținui o recoltă de 
grfme de 1600 kg. Iu hectar. In 
fermele du cieșteru a \ ițelor s’uu 
obținut câte 2500 litri lupte d< lu 
fiecare vuia. I’untiu zilcle-hicnt 
cfcc'uule de ci, colhoznicii au 
primit o cuntitute mare de gruitu 
și sume importante di bani. A- 
■jub acesta colhoznicii inarmațj 
A* ’ * ♦
cu cunoștințele date du știința 
agrotvhn.câ miciurinisiă lupta 
pentru u obținu recolte și mai 
bogate.

Grupa de conferențiari a cui-. 
bozului nu și-a întrerupt activi- , 
tulea nici acum când ani început 
muncile agricole de primuvură- j 
Eu și-a schimbat numai metodele 
de lucru. A fost organizată o | 
grupă specială de conferențiari, 
care ține conferințe -i orgunizeas * 
ză discuții pe câmp, la brigăzi? 
îii fermele de creșterea vitelor.

Acenslu grupă de conferențiari 
nu este unica în raionul \ ino- 
grudovo din /regiuneu Moscova. 
In acest raion sunt circa 50 de 
colhozuri, care numără 26 gru
pe [permanente de conferențiari 
cu un total de peste 200 de con
ferențiari. In colhozurile din în
treaga regiune Moscova sunt 
peste 1500 de grupe de conferen- ’ 
fiari de ucest fel.

(’uiigruMi! al X-lvu al siudicu 
Iilor dm l R.S.S., uin- u avui 
ioc in uprilie a < , u acordat < 
deoMbila uten țiu uuiivitupi s.u 
diciitclor Mixictic-c in domeniul 
ruliiuru nivelului ciilturul și -uh- 
iiic ui ouinenilor muncii dm ța
ra >u\ ielelor.

In cur-iil cuirliuirii &uC nii*- 
mului, iul ați jarea I hiiunii 
x iutile s’a ••uliimbul radical <j»ji 
panul dc vedere cultural. I -IL 
S.S. <i devenit demult o țma i»i 
(Uiu anullid'- li->Uiu| u fo-t dr-- 
ființat in inlHgimu In toutv șa
lele a !<>st înfap uit drmull in- 
xățâinânlul ehiiientur gratuit, cu 
o durută <lr 4 uui, iar iu oruși: 
și în coloniile muncitoru?tj a 
fost ni'rmlip iinflflimâiHuț eh 
mentur, cu o durata du șapt 1 
uri. Inccpfind dm tomnau unu 
Im 1944 va fi introdu», în iuțea 
gu țura a Su i iuti lor, învățămân
tul ulumcular tic șapte ani geiiu- 
rai și gratuit. In l'.R.S.S. uprou 
pe toți muncitorii sunt ab-ol 
venți ui școlii medii complecte.

( ud rele muncituru; t i calificate 
sunt formate, p- cheltuiala .Sti
lului, iu șuol'lu de meserii, in 
școlile du pe lăngU fabrici și u 
zinc sau direct in intreprnidcii. 
Alură du acudxlu, oricare mim 
citor soviet e are posibililutua 
Delimita u ca, fura u întrerupe 
munca in producție, sa învețe 
șioiilu umchc, u l,:că s'u ' i ‘U 
puiiouie in școli Iu lehnitc < 
iuJu și “-a urmuze cursurile * 
Talc ulc iiiHlitutuioj dc luvâța- 
mu^n Mipcrior, s.mi să-și cum 
picteze ciliKișdiițelc ln școlile se
rale ale tinerelului ‘muncitorcM > 
cure uu un program echivalent 
cu cel al școlilor medii coniplelc 
Totflu accHe cursuri pot fi ur
mate și prin corespondența.

Congresul al X-lea nl sindica
telor u arătat în rezoluțiile sule 
ca dndica’clc treime să lup‘e m 
mai activ pentru educarea oame
nilor muncii în spirit comunist 
față de munca și fuțu de pro
prietatea socialistă, precum și 
pentru răspândirea larga, iu 
massă a cunoștințelor științifice 
și tehnice. Ridicurca nivelului 
cultural și tehnic al clasei mun
citoare, până la nivelul ingine
rilor și tehnicienilor este sarcina 
priucijjalu u activității puliiico-e- 
ducative și culturile, a sindica
telor sovieiice.

Congresul al X-lea a însărci
nat Consiliul Central ul Sindica
telor din Uniunea Sovietică ca, 
|mpreunu cu ministerele și or
ganele respective, să ia măsuri 
pentru lărgirea rețelei de școli

dilcnic ;i di țioh uc învăță- 
uiâijt luhim p'n ru iincjdui 
muniHori In urni i -4 1950
\a fi i rtiilu iu ficiaic mare în 
ircpritidcir t a Ir o ș'oalu a tine
relului muncitori i I u» are, lii-
Hur muții i or \ a capuLa o in
strucție nud.r -au di' pc^Uili 
iute.

( uiigrr u| ,j -ubliiiiui cu inbti- 
luțiile culturale ale sindicalilor, 
dis inse d loiiopi orii fu^rișU» 
■unt ridai ulc. f

In anul 1941. < Ijcatelc* au >.
rănu.-. nuuiui eu 537d cluburi și 
iu 2*W)0 «-(jlțuii jo n l.l poezia 
astăzi <iria MM>J cluliuri, Cuse 
și l'uhile de ( uliuiu, aproape 
70XXKJ colțuri rușii și p -- ie 5000 
in-tatuții i im-mu n^r.dni. itisti- 
lițiih i ulturule ule sindicatelor 

iirgun^zra/u în mod refulat lec
ții și cojifi rin|r iu teme politice, 
culiurulc și ichiiif. Iu numeroa
se cluburi activ caza iu mult suc
ces cabinete de producție și teh
nică. Din difcnlc fcnnjri ale 
cluburilor, fau parte puste 5 mi
lioane de oaimni.

Pc litru activi ulra culturalii 
SlinLl a'ck1 MJVICt l l lll llHl M hU
m.- iiiipurtaiiie Jn anul l’MM dc 
pdda, priji bugi Iul iind calelor 

i lii«i ălora f' n'.ru > fe( uuicm 
■numii ciiliuia. p -Ic un mili
ard j.i-'plc sub uiuiijne ruUe.
oiigrt-ul u înxui. iai organiza

țiile ■ in c L <h -»ulu- cât
mai mult uh iitul ar.i-iic ul
iii u ti ci lorilor fui < |ioiiurilor. al
iii.t ic ului ludio și .il copiilor. 
Congresul u cerni f'ou>ilfalui 
( cn1r.il nl Sind«rwir»ior dm -UJL
S.S ți ui ganiz h ulm *indiculr 
respective, să I..r_ra"i-ă rețeaua 
lu ini- ituții cultui .. iu stațiu
nile du mușini ș r , i »^i< m in 
suv Lozuri.

Congresul al X lua al sindica
telor a pus duascniuimii in tarti
na tuturor organizațiilor sindi
cale. sa ia inuMiri j < atn: propa
garea și nmi larg > iii amsse, a 
educației fizice ' a >|xjrtuluL 
Conform hutărîr lor Congresului, 
Se xor crea colective de cduca- 
ție fizică in fiecare întreprin
dere, la fiecurc s ați unu de ma
șini și tractoare, la fiecare ins
titut de învățământ superior și 
tehnic. Congiesul a cerut orga
nizațiilor bindieah* ți gospodă
rești, să asigure refacerea și 
construirea dc noui clădiri și te
renuri, destinate sportului și 
croia rea unei rețele dc terenuri 
sportive la toate întreprinderile, 
institutele de învățământ în sta
țiunile dc mașini și tractoare și 
în sovhozuri.

In cei patru ani de guvernare, 
laburiștii au adoptat peste o ju
mătate duzină de legi, privind 
naționalizarea unor ramuri in
dustriale și grupuri de întreprin
deri. Laburiștii declarau toate 
aceste acte de ,,naționalizare’* — 
măsuri „socialiste*1, care ar mar
ca începerea, in Anglia, a unei 
„ere noui“, de „mărețe transfor
mări sociale”.

Naționalizarea efectuată dc la
buriști n’are nimic comun cu 
naționalizarea cu adevărat socia
listă, care a fost efectuată în Ll- 
niunea ^Sovietica în primii ani 
de existență a puterii sovetice. 
Ea nu seamănă nci cu naționali
zarea profund democrată, efec
tuata în țările de democrație 
populară și cure a dat. popoare
lor din aceste țari, posibilitatea 
reala de a construi socialismul.

Trecerea fabr cilor, a uzinelur 
și a întregei industrii in pro
prietatea Statului, căpătă un ca- 
rac’cr democrat i socialist, uu

NAȚIONALIZAREA IN UNIUNEA SOVIETICĂ 
SI NAȚIONALIZAREA” IN ANGLIA 1» I

de A. TRET1AC0V candidat în șliinfele economice

mai atunci când proletariatul 
cucerește, in prealabil, puterea 
politică. Cu alte cuvinte în lo
cul vechiului Stat burghez, tre- 
bue să apară întâi un Stat de 
tip nou cu adevărat democrat, 
cu adevărat popular. Numai cu 
această condițiune, naționalizarea 
industriei devine o măsură fo
lositoare poporului și nu în folo- 

ul cîu-ei capitul sie, sau unui 
mănunchiu d* magnați capilu 
liști.

in Stalul Sniulic naționali
za K’.i «i fost un act revoluționai. 
Mulțumi'a națioiiali/ârii. s’u 
-muls burgheziei, pa* cu puv- 

tot capitalul. In Uniunea Sovie
tico, naționalizarea a subminat 
sistemul economic capitalist și 
a centralizat principalele mij
loace de producție în mâinile 
Statului, udică în mâinile clasei 
dominante — proletariatul.

Laburiștii englezi înșeală mas- 
sclv muncitoare din Anglia, când 
vorbesc de caracterul ..socialist” 
al l,nați<uuilizaiii” efectuute de 
guvernul luburi-.t. Accashi înșe
lare ede folosita dc laburiști, 
pentru *i-i face pe muncitori) 
englezi să crea du că ei nu mun
cesc pentru capitaliști, ui pentru 
popor. I’ic/eii'ând națioiializaiea 

efectuată de ei, drept măsură so
cialistă, laburiștii urmăresc prin 
aceasta să-și ascundă servilitatea 
fuță de capitalul monopolist.

De aceea este ușor dc înțeles 
că politica laLuristu de „națio
nalizare”, nu este dc loc revolu
ționară.

Sistemul englez de „naționali
zare” este complect străin dc 
p ncipiul revoluționar ul cx- 
pioprieni. fără nici un fel d»‘ 
< om pensa ic. n mijloacelor dc 
produci ir. \c<‘"t principiu a fost 
ie lizui numai iu Uniunea ’*<)- 
• u ii că -J în țările dv dcinocrațî’1 
populară. .Xu|i'jnidizurL’u in \n* 

glia, este făcută unmai in inte
resul proprlcturilor monopolișt».

I*oș1ii proprietari ui minelot 
de cărbuni, „naționalizate” în 
prezent, capătă drept despăgu
bire isunia de 165.000.000 lire 
sterline. Aceasta sumă echivalează 
cu întregul venit realizat de in
dustria carboniferă a Angliei, în 
perioada din*re cele două răz
boaie mondiale.

(om pen mi (iile achitue de la
bu riști, urmăresc șa suheze pe 
mari capitaliști, cui . in numi 
luase domenii și mui ulc- acri 
din industrii carboniferă, erau 
amenințați du un inu\iiuhil la- 

Enient. Mai mult chiar, prin 
plata acelor enorme despăgubiri 
se măresc veniturile foștilor 
proprietari ai fntreprindjerilor 
naționalizate. Dupu efectuarea 
„naționalizării” in Anglia a câ
torva întreprinderi industriale» 
consumul reproduchv al foștilor 
proprietari s’u păstrat în între
gime, ba chiar a crescut Foștii 
proprietari de mire de cărbuni 
capătă anual o parte din bene
ficiile întreprinderilor, oare se 
ridică la 13—15.000.000 lire ster
line; foștii proprietari de căi fe
rate primesc ur.ual circa 50 milu 
oane lire sterline, iar foștii pro
prietari ai întreprinderilor de 
oțel vor căpăta anual aproape 
10.000.000 lire t rline.

..Noua” oi-a.inizare a indiK- 
trei carboniîere. electrice a 
tran4porturilor rai este altceva 
decât o cot por. i . monopolistă 
du Sta», sa i in 1 op duri dc Stat

fC'onb'Unare fn pag. IV-a)
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DIN CÂMPUL MUNCII
Primul schimb de experiență organizat 
între tinerii mineri dela Petrilași Lonea

Echipa Iov. Fila 
întâmpină greutăți 
plinei muncitorilor

Ion dela Pelrila 
din cauza indisci- 
dela transporturi

In mina (unu/Uluirii de pro 
dm fie ținute in cudrul Județenei 
C I. M. tinerii mineri din brig 
iezite ce lucrează in ubutajelc de 
tinetei, au pornit organizarea n 
nut schimb de luturi de mumii 
intre brigâzde de tinerel.

Astfel, zilele trecute Iu Pehi 
la și Lonea. a avut loc primul 
schimb de locuri de munca, între 
cele două abataje de tinerel.

Conîerinfe sanitare organizate 
de U. F. D. R.

Iii cursul săpt manii trecute, io 
|a(a unui public numeros, a avut 
loc In loca'ul organizației locale 
U. F. D. R. conferința prietenei 
Or. Frischof despre „Combaterea 
paraliziei InfanHIe".

Conferința face parte din ciclul 
de conferjite sanitare organizat

Minerii și tehnicienii dela mina Jieț-Lonea 
a chemat la întrecere socialistă pe cel 
de al IlI-lea trimestru al anului 1949 

pe tovarășii lor dela mina Âninoasa
țUrmuru diu pag. La) 

au primit cu entuziasm cldniu- 
rea la in* • ■ nlabilindu-și cu 
obiective urniatout<dtf:

Depășirea programului de pro
ducție cu 10 Iu c-ulă; realizarea 
programului pregătirii in pro
porție de 106 la sută; reducerea 
procent ulu de cenușă din căr- 
bu aii brați eu 1 In sută; reduce-

LA ANINOASA

A luat de curând ființă primul cerc 
politic în cadrul organizației II.T.M.

Dc curatul a avut loc la Ani
noasa în urma inițiativei luate de 
membrii biroului local U.T.M., for
marea unui cerc de studii in care 
tinerii vor studia cărți și broșuri 
pentru a-Sj ridica nivelul lor po
litic și ideologic.

Prima carte studiată a fost „Ce 
cere Comsoinolul dela cotnsotno- 
liști”.

Cu citirea și prelucrarea ma
terialului a fost însărcinat tova
rășul Bud Juliu.

Cartea a fost studiată și pre
lucrată fraclionar.

Participând activ la discuții, 
tinerii au aprofundat astfel pro
blema educației sovietice servin- 
du-se de exemplele pururi vii ale 
eroilor comsonioliști.

Au învățat ce înseamnă erois
mul sovietic, ce înseamnă adevă
ratul patriotism. Fiecare pro
blemă a fost concretizată prin 
exemple actuale. In prezent, mun

I
 MINERI

MUNCITORI Șl TEHNICIENI 
ȚĂRANI MUNCITORI 
INTELECTUALI

DIN VALEA JIULUI
în curând va apare ziarul vosiru:

STEAGUL ROȘU
>

ORGAN AL COMITETULUI JUDE
ȚEAN P. M. R. VALEA JIULUI

Briguda din Ixmcu condusă de 
Stoice-,cu Ionii s’u dcp’u>ui su 
bureze la l’ctrilu. iur tinerii mi' 
urii din Pctrihi, conduși de Nis 
hiicuiiu Gh. in nuc laș scop uu 
pleu»! Iu I unea.

La l’elrihi, iinciii din I.oiua 
au lucrat într'un ubaluj cameră,

Deși au ipi-'it nbatnjnl licăr
ului dr schimbul de noapte, lo 
ItiJ prin felul in cure au mun
cit eu iciișit mi termine șutul cu 

de l. I. i). K. pentru profilaxii 
împotriva boilor mollps (oare.

Conferința a fost minata de 
citii ea unor art'cole din revista 
sov et'că „Femela noastră”.

Prin această conferință, orga
nizația U. F. 1). R„ caută să ri
dice nivelul cunoștințelor sani
tare al femeilor muncitoare.

reu pus orilor n.'produc ive cu 
5 la sulă;, reducerea ubscii|elor 
neruotivatc cu 50 ia sută și reu- 
lizurea unei economii de energie 
electrică de 7 la suta.

1 olodală ci și-au luat augaja- 
mentul ca depășind obieclioele 
întrecerilor să așeze exploatarea 
Aninoasa in rândul exploatărilor 
fruntașe <lin J alea Jiplui.

A'. NEDREA, coretp.

ca se desfășoară cu aceeași in
tensitate.

Tinerii dela Aninoasa vor in 
acest fel sa oiere tuturor exem
plul unei munci serioase dusă tot 
spre propriul lor folos.

La Atelierele Centrale Petroșeni 
productivitatea muncii e în con

tinuă creștere
începând din ianuarie 1949, o- 

dată cu elaborarea Planului de 
Stat, la Atelierele Centrale din 
Petroșeni, s'a înregistrat o lentă 
dar continuă creștere a producti
vității muncii. ,

Munca politică dusă de către 
Partid Și Sindicat, sprijinul acor
dat muncitorilor, inovatorilor Și 
evidențiaților, și-au arătat rezul
tatele în efortul pe care-1 depun 
muncitorii pentru marirea produc
tivității muncii, cât și pentru o 
calitate superioară a produselor.

o depășire dr 5? Iu mi ii peffle
noima, econontihind tuto 'atu 3
cartușe dc « \jilos v.

La Lunca, brigada Lu Nialci*
rcun u depușii horii);. • ii III U
-il ii.

1 n cadrul <>igaiiiz iții l luiulr
l T .M. din l’.Tnlii, a avui a-
pui loc o șctLiija du amdi/â a
niiiiicii (clor doua (uliipu, se«i-
zâmli sr in hpiiii critic Iii 11IICU
•lepti'ă și M'/uHateh* ui, pruvu ni
ți pii li( lle ilItiî!unill.■ll•.■.

l‘i imul a \ orbii lovurușul Stoi. 
ccscu. După ce a ara ai care sunt 
i ondiți Ic du munca hi I c riht
muh nmi <i’ nnlujcnisu Iu|a de 
((Iu dd i Lon,,ii, dul fiind faptul 
in iibu'njid i in‘Cn.'ii/at, iar co- 
iidmnirun 'lin re mineri și teh
nicieni (■-'te mai strânsă — u su 
bljniiit existența uniuni or lipsuri 
u căror hch.dare cade in sarci- 
uu direețiii : i exploatării.

A'-ifcl turcirea nu nv face 
cum iitimc du (uii/ii unui ven- 
i dator mure cu te > rebut* grabnic 
•«•parat.

Iii coniiiiiikti- a* upra melo
dii de muihâ iov. Siuiccscu
(‘■nînrcu fiiptiil ca in ubulujul 
lui Nbiurvar s; po împușca 6 
f-<iuri unii udunci in Inc de 9 și 
(ii ncuhiș ef.uL rujli/ându-se tut- 
i, Iii tu însempuie economii de ex- 
plosiv.

A vorbit apoi tuv. Nistoreun, 
ca’e expunând londițiile grelu 
de muncii dela l.onwi, c re solu- 
«ioiUirca lipsurilor întâmpina e.

\sifcl, pe lângă faptul că u- 
bu'ajul tinerilor dela 1 (mea e 
eoni pleci nemecanizat, lipsesc u- 
neltele, ciocanele sunt uzate, iar. 
între mineri și tehnicieni din vina, 
celor din urntu^ nu exista mc 
un fel de «colaborare. I f

Dat fiind rezultatele pozilive\ 
ale acestui priui schimb de lo
rii r; de mu ucu s'a luai hotărî rea 
organizării de noui ucțiuni în 
ucest sens. ..............

PIERDUT
Livretul Militar pe numele Cu- 

rescu Dumitru eliberai de Regi
mentul 1 Artilerie Timișoara, 
Contigentul 1950. aparținând de 
Cercul Lugoj.

Declar nul.

S'a ajuns astiel ca în lunile 
mai și iunie, productivitatea mun
cii la Atelierele Centrale din Pe
troșeni, să crească în medie cu 
39 la sută.

Secția mecanică, prin organiza
rea rațională a timpului de mun
că, prin inlăturarea timpilor morți 
prin raționalizarea și introducerea 
unor metode și unelte a ajuns în 
cursul lunilor aprilie și mai, să se 
situeze în fruntea celorlalte secții.

Tovarășii care s'au evidențiat 
în mod deosebit in munca lor, 
sunt Straja losif, cu o producti
vitate în medie, lunar, de 138 la 
sulă, tovarășul Kalath loan cu 132 
la sută șl tovarășul Klemencici 
Eugen, cu 106 la sută.

In cursul lunii iunie, Jocul prim 
in privința productivității, a fost 
deținut de către secția construc
ții, având ca evidențiat pe Jura 
Cornel cu o creștere a producti
vității de 52 la suta în medie 
lunar.

Mărind în continuu productivi
tatea muncii, muncitorii Ateliere
lor Centrale Petroșeni au reușit 
ca în nenumărate rânduri să re
ducă timpul de execuție a dife
ritelor lucrări luptând astiel cu 
succes pentru eftiniri’a produselor 
și îndeplinirea angajamentelor lua
te în cadrul întrecerilor socialiste. 

lllimaie dhi nag l a)

innticdical sa obțină realizări mal 
mari.

In sectorul de lucru al tovară
șului 1'la lucicază vizitii Cerci 
C.trol șl Szoke Josd care lucrea
ză la transporturi, toiul dcsct ves
te grupa tovariișu'ui (i< I j iar 
celalalt grupele lui Fila, V*»'il V 
Muntean.

Nvințelegend să aib.i o com
portare tovar.i'easca in câmpul 
muncii, acești doi tineri in veș
ti.ca cearta u comis abateri gra 
ve dela disciplina provocând ln- 
IciiFonat dera cri ne Ine și as- 
lliraiea gaturilor.

De pilda i,i ziua i'e marți 19 
lut'e unul d litre ei a răsturnat 
6 vagonele pline înfund: ud gura 
galeriei. Peste trei zile, celalalt 
a procedat la tel spre a se răz
bună.

I>n acest motiv, iii ambele rân
duri, tovarășul l ila pe lângă fap
tul ca a pierdut aproape jumă
tate d n șut, a trebuit sa răinâic 
in mină până la ora I dimineața

Astfel, in loc sa scoata căr
bune. șl-a sacrificat o lună parte 
din t mpul de muncă cu lucrări 
neproductive cauzate de incon- 
St iitța celor do: v:z III.

Asemenea atitudini de descon
siderare a mutic i. care duc după 
cum am văzut la cazuri de in- 
d sclplitia cri urmări grave tre- 
btr e sa dispară cât n al grabnic

Numeroase grupe de mineri dela exploatarea 
Lupeni au obținut în cursul acestei luni 

importante depășiri de normă
_____ (Urma re d n pay. La)

Astfel, cei duJu sectorul I s’uu 
angajat să îndeplinească progru- 
mul până lu data dc 1*5 noern 
brie 1949 iar cn dela sectorul 
II tun angajat să termine pla- 
nuJ cu o lumi mai devreme.

Muncind cu avânt — pe buză 
de întrecere — numeroase echi
pe de mineri au reușit ca în pe- 
lioula [—23 iulie să obpnu im
portante depășiri (le norme.

Dela sectorul I, echipa Iov. 
Burta Eugen, a obpnut o depă
șire de normă dc 54 Iu sula ; e- 
uliipa tov. Roman Ambrozie, a de
pășit no ina cu 2 lu sută ; echi
pa tov. Iliitter Ignat ic cu *»9 t»i 
suta; eclupa tov. Sviaii(.u Stu- 
Îiisluv, CU 5 la sutu ; echipa. Ux. 
Tunsu Alexundrti cu la sută ■ 
iur ecJiipa tov. Gașpar Dionisic.

CENTRALA M. A. T.
Depozitul uo turuareu vinului

— Devu —

A N U N Ț

Ccntralu M. A. T. uduce la 
cunoștiin|ă ca a pus în vânzare 
vinuri de calitate superioară din 
pivnițele proprii la noile prețuri 
scăzute : 

Vin de masă vărsat lei 86 li-
țiul.

Vin super.'or vărsat lei 108 li-
țrul.

Vin superior la sticle Iei 115
litrul

Vin varietăți vărsat lei 150 li-
irul.

Vin varietăți la xticle lei 140
litrul.

De vânzare la depozitul șl
magazinele de desfacere M. A.
T. cât i la toate magazinele dc
bpuciullitale.

( E \ 1 li i.'.l V. .1. T.
Depozitul il< turnarea untului

lk‘i>a

deoarece ele m reni caza înmi.a 
ut litrilor, ii irup edica sa reali
zeze șj sa dipațeakca normele, 
ea micșorează câștigul Șl le ră
pește totodala timpul de odilina 

e cerc imediat cu atât mai 
mult ca „ce t caz nu c unicul d il 
partea H'rect'mii l.xploatarii ‘a 
se ia o atilud'iic iu fala aițeslor 
abateri iner/âiidu-se chiar până 
la 'ancțiuiii.

L'evine insa ca sare na impor
tau a atât c-uiduceri exploatării 
cât șj organizație di' Partid și 
U I M. sa 'e-a iii.ii multa alen- 

im.iuc i . v agi al'e in rândul 
iiiuiic (orilor dc a lianstnirturi.

In cinstea Irslivalului și Congresului Mondi la! Tinerelului

U.T.M.-ișfii elevi și sludenți 
dela Pelrila, au prestat 408 ore 

de munca voluntara in mină
Inti’unn din zilele sap'am nil 

trecute, pe calea exemplelor mun- 
c torilor tineri din mine și ate
liere. ca o urinare a angajamen
telor luate în cadrul organizației 
U.T.M.. tinerii studenți și elevi din 
Pctrila. an i ri jt un mnnăr de 
4i:k <>ie de munca voluntara in 
cinstea Festivalului șl congresului 
Mondial al lineietului dela Bu
dapesta.

Urmând îndrumări e muncito
rilor mai vârstnici, el au reuș t 

u depușii noriim cu H la tută.
Dela sectorul ÎL echipa tov. 

lanuș Ion, cure lucrează la stra
iul > a depășit norma cu 16 la 
'•ută : echipa tov. Nemeș loan 
Iu lucrările de înaintare în sira- 
tul 5, a depușii uonua cu 25 la 
sută ; echipa tov. Krisanoski 
Eranciic a depășit norma cu 20 
la sută; ecJiipa iov. Adamoș Ma
rin, în alxatuj cameră din stra
iul 3 a depășit onrina cu 1 la 
sutu ; echipa tov. Apostol Nico- 
lae, lucrând într'un preabatai 
din stratul 5, u depășit norma 
cu plus 50 la sută ; echipa tov. 
Mesaroș loan II, care lucrează 
lu gol de buză, stratul 5. a de
pășit nor mu cu plus 14 la suta ; 
echipa iov. Simiim Aurel, lu
crând în suitor pentru înaintare, 
u depușii norma cu plus 52 la 
sută.

€ IE S W

..Peniru pace în
Colecjta .Arlus" Nr. 32>

„Congresul Mondial al Parti
zanilor Păcii" dela Paris, a in> 
semnut un moment impresionant 
al luptea pe care o duc popoare
le lumii — in frunte cu Uniuneu 
Sovietică — pentru pace și de
mocratic, peniru cultură și pro
gres. Prin glasul reprezentanților 
u 600 milioune de bărbați și fe
mei, făcut auzită liotărîrca 
acestora de a zădărnici uneltirile 
ațâțătorilor la un nou război. 
Sviiitori și savauți. muncitori și 
turani, din toate țările iubitoare 
de pace, și-au unit glasurile lor 
cu al reprezentanților poporului 
'■ovîctic.

Au vorbii atunci. In numele 
l ’iiuuii Soviete»', — ba^Ponul 
păcii ■j «p ii r*'it aurea indepen-

I). ■ ,i o ecl, pa de ndlieri ișl 
illd> pMileșlc sau iiu li"rniw, a- 
ccasta nu rare ori e in luncție 
dc buna >au proa-la luncțioiiare 
a Iranspoiturilor. Aș, cum am 
v.i/ui ci n ce'e întâmplate tova- 
i.ișii ui Fila

l e a .i ei In'ârlrca disc pl.nei d 
atitudini noui lata de munca în 
iâlidtirilc inuiicltorilor dela traris- 
portuit, dela toate exploatările, 
lie’ue i con'tituc o preocupare 
de seama a organizației du lJar- 
1'ii I I M s sindicatului — 
pentru aulrenj alături de
in nuri intr'o mumă intensificată 
peniru cărbune

sa oblu- rezultitc frumoase in 
munca, t e ca au luciul in sub
teran, fie la supra'ata.

In după ma-a aceleiași zile, in 
cadrul unei șed n e dc consfătui
re in cadrul organizației, după ce 
•ii aii.'l . -t crliic rizul'atile mun
cii d-puse. c și-au luat angaja
mentul de-a P esta si in Viitor 
tât mai multe ore Je n un. a vo- 
luntai a.

FtlNTICA N„ care.-p. voi.

Muncind jn* mai departe cu e- 
hm sporit j>entru îndeplinirea 
angajamentelor luate minerii d’n 
Lupeni vor reuși su facă din ex- 
ploutarca lor exploatare frunta
șă în lupta pentru realizarea 
Planului dc Stal.

.V. (târbuueanu și li. bropeunu 

cTfnT 

F E M E i A 
Și

SATEANCA

€ II T II M

lumea înlreagă“
— Editura „Cartea Rusă”

deuței popoarelor — scriitorul 
Al. Fadeeo. L. T. Coodcniiana- 
ca,at mama eroinei Zoia, _4fexei 
Maresleo, celebrul aviator cunos
cut din romanul „Povestea unu» 
om adevărat”, mitropulilul Ni- 
colai, academicianul Volghin și 
llya Ehrenburg. Cuvântările lor. 
au apărut în zilele acestea în 
lumânește. sub titlul Pentru pace 
in lumea întreagă în colecția 
..Arlus” a editurii „Cartea Rusă". 
In paginile acestei broșuri, cu
vântul poporului sovietic se aude 
limpede și hoiurît: „PACE LU
MII"! In fruntea celorlalte po
poare ale lumii și împreună cu 
ele. L munca Sovietică va apăra 
omenirea dc un nou măcel, va 
; peru civilizația și cultura.
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Biroul Politic al Partidului Comunist 
francez cere poporului francez să desvolle 
la maximum lupta împotriva pactului Atlantic

PARIS, 30 (Agerpres). — La 
Paris a avut loc o ședința a Bi
roului Politic al Part dului Co
munist Francez. Biroul Politic a 
dat publicității un comunicat iu 
care constata ca pactul Atlanti
cului a fost ralif cat de majori
tatea din Adunarea Naționala, de- 
la fruntașii socialiști până la 
gaulliști cu excepția deputatelor 
comuniști și a membrilor Uniunii 
Republicanilor Progresiști, i pre
cum și a unui număr de depulati 
care respectând voința de pace 
a masselor nu vor sa voteze în 
favoarea acestui pact.

Trupele vietnameze continuă lupta 
împotriva ocupanfilor francezi

SA1GON, 2') (Agerpre.-). — Un 
comunicat al postului de radio 
vietnumez uiiuiijii cu trupele 
vietnameze continuu lupta împo
triva ocupai:|ilor francezi. I)e 
tașumente cienam.’ze au de"- 
tuui mai mul e atacuri împotri
va fruncezilor d'n regiunea Ha
noi. Numeroși s Udați francezi

Naționalizarea în 
și „Naționalizarea

(urmare d n pagina ll-a) 

de vechiul tip, cum este de pil
da corporal a britanică de ra- 
dio-enii.s u ne (B-B-C), < rea tu încă 
acum 20 de ani, de către conser
vatori.

întreprinderile ..naționalizate" 
rumân de fapt în mâinile capi- 
tululi.i monopolist. In fruntea 
nou: lor trusturi gigantice, create 
în prezent, nu fost numiți foș'i 
proprietari de întreprinderi, foști 
directori, foști deținători de ac
țiuni și numeroase persoane de 
încredere ale capitalului mono
polist.

Pen'ru a ilustra cele spuse 
mai sus vom da ea exemplu pe 
— Ileendly — „funcționar pu
blic*4, președintele Consiliu lui 
Național al industriei carboni
fere, Lordul Ileendly este unul 
din cei mai mari capitaliști. In 
trecui el a fost conducătorul or
ganizației moiiopui ide „Powell 
Daffrin*’ și proprie ar de mine 
de cărbuni, în a Iară că ocupă o 
scrie întreagă de posturi de ras 
pundere la băncile engleze și în 
industrie.

Revista laburistă „Nviv-Stn- 
tesman aiul Nation*’, a recunos
cut că direcțiunile de S'at ale 
întreprinderilor industr ale nați 
onalizate sunt străine de munci
tori, iar maj toți administratorii 
sunt aceleași persoane ca și in 
trecut. Cripps ministrul de fi
nanțe a declarat cu o sincerita e 
cinică, ca muncitorii nu sun' ca
pabili să conducă întreprinderile 
naționalizate. Aceste -concepții 
anti-muncitnreș'i și antisocialii e 
sunt împărtășite și de ceilalți 
leaderi reacționari, ide dreap'u, 
ai laburiș'ilur: Morrison, Dal-
ton. Bovin și alții.

Experiența construirii socialis
mului in Uniunea Sovietica, pre
cum și experiența țarilor <lc d.‘- 
m o c rație populară, demască falsi
tatea afirmațiilor lui Cripps. Iii 
Deprinderile soc aliste dip Uniu
nea Sovietica sunt -conduse de

Biroul Politic subl nlaz.i ca 
reprezentanții majorității din Adu
narea Naționala an recunoscut 
fa(.ș ca pactul Atlanticului este 
îndreptat împotriva (ar,i soc alis- 
iniilui, împotriva tarilor de demo
crație populara. împo'riva mișcă
rii de eliberare a popoarelor co
loniale.

Punerea in aplicare a pactului 
Atlanticului subl niaza comunica
tul ar duce la consecințe grave : 
amerintarea crescânda a unui nou 
război șl desființarea ndependen- 
tei naționale in interesul imperta- 
I Știlor americani, creșterea coli

nii Tost oineri|i i facuji prizo
nieri, în urma unui bomdarda- 
iiienl cine a durai 3 ore. In lim
pid când u, ioane I ruineze au 
mitralul trupele vietnameze, mat 
mul(i soldați inamici un fos' o 
nioriți și meri eanlități de arme 
jii fo t ciip'urate.

Uniunea U OR.in
«uite de mii c'e muritori și țărani, 
a căror iscusință întrece cu 
mult „experiența44 „oamenilor Jc 
afaceri" din lumea capitalistă. 
Nu ircape îndoială că și prin 
tre munci orii englezi, există mii 
de oameni dotați ,i capabili: Mo- 
nopoliș ii. însă îi împiedică să 
se afirme.

„Național Zarea" laburistă estt 
o arma a reactiun i pentru in
tensificarea exploatării clasei 
muncitoare din Anglia și o scă
derii nivelului ci de trai. Mun- 
c torii dela întreprinderile națio- 
î alizaie sunt acum evploatați de 
âifurile atotputernice . i lacome 

ale capitalului financiar și in j- 
i!< pcl st al țării, care reprezintă 
aparatul do S al laburisL

In întreprinderile ,,naționaliza 
te., ale industriei engleze se mă
rește ziua de lucru, se întărește 
exploatarea și muncitorii ^unt 
mutați cu forța în diferite re
giuni, fiind unitei rupți tic ora 
șele natale. Walcsul de >ud. u 
nul din cele mai muri bazine 
carbonifere din Anglia, trae-k* 
act iași stare de mizerie și sără
cie. După lă-zboi, exodul mun
citorilor din această regiune, a 
luat proporții și mai mari. In 
ultimii 5 am Wa leșul de Sud a 
fost pură-sit tie peste 100 00/ de 
muncitori. in această regiune 
condițiile de munca neomenești 
din minele de antracit și sal î 
riile scăzu‘e au mărit șoinajui. 
Peste tot în Anglia, se ncli d 
mereu ul’e mine. Ziar de din 
Lundru anunța că 26.000 de 
munci ori feroviari din Anglia 
sunt în per col de a fi conce ’iah 
Muncitorii »lin industri.i mț,,> 
naliznte de gaz, capătă. î i me
die, un salariu sap'ămânal -ie 
4.5 lire sterline ori. se știe ;*1 
în .Anglia nu se poute irâi cu 
nai puțin de 5,5—6 lire sterlmr 
pe săptămână.

Salariul real el muncitorilor 
care a scăzut in tini ml celui 
de al doilea război mondial, ș’.-i 
redus și mai mult in perioada 

sidcrabila a clielliielilor militare, 
o noua scădere a nivelului de trai 
af oamenilor muncii șl o noua spo
rire a impozitelor pentru toți oa
menii muncii.

Biroul Politic subliniază cti, 
chiar după ratiiicarea sa de cătie 
Adunarea Naționala, pactul Atlan
ticului nu poate fi pus in aplicare 
decât cu emis mțhmântiil poporu
lui. Deaceea, Biroul Politic cere 
poporului francez sa desvolte la 
max ntiim lupta împotriva pactu
lui Atlantic -arma principală a 
ațâțătorilor la război.

In încl’eere, B roul Politic de
clară ca la aceasta luptă vor Iun 
parte loți oamenii muncii din 
Franța.

In aceeași ședința Biroul Po
litic a ascii'tat raportul despre 
conced ile plătite pentru oamenii 
iruncii. El și-a exprimat Satisfac
ția față de faptul că marea miș
care pentru apărarea revendică
rilor drepte privind concediile 
plătite sa amplifice care a dus la 
ntun roase succe e. B roul Poli
tic a hotarit să sprijine prin toate 
mijloacele această mișcare.

Sovietică 
Anglia

dc după război și în timp ce 
I rețurile cresc, se aplica politi
ca de blocare a salariilor. Pau
perizarea r’msci muncitoare din 
Anglia progresează, devenind 
deosebit de pronunțată în ulti
mii ani.

Cedând in fațu presiunii stu- 
ptnidor americani și u mono m- 
1 uiilor engleze, guvernul laburist 
încearcă să ridice productivita
tea muticii lucratorilor englezi. 
Par pclitica laburistă de „na- 
ționalizaic" lipsită de conținut 
social st. nu treze-,te interesul 
dusei mun. itoare engleze. Revis
ta Iu rară americană „Foreign 
Aluirs" a scris. în ianuarie 194HJ 
că „naționalizarea efectuată în 
Anglia, n’a dat minerilor nici uu 
aian la muncă și nici un sti
mulent material/*. Principala 
enuzâ, cuie împ-edică pe munci
torii englezi să realizeze victo
rii pe frontul muncii, rezida în 
curacierul reiorni sl-capiialist al 
. naționaii/urii“. in servilita'ca 
guvernului iuzurisl în luța capi
talului monopolist .și imperialist. 
Trebuc aniinti’e cuvintele iui 
Lenin spuse incă lu începutul 
Revoluției /Socialiste d n Ruda» 
„Nu pou e li trezit eroismul 
mu-sselor, fără u se rupe cu liu-> 
pcriuliștii4*.

In Uniunea Sovietica a fost 
L.emult lichidară oprimarea și 
( xploatarea exercitată de capita
liști și mai ales de monopol iș i 
in Țara Socialismului nu exis
ta exploatarea omului de cătrt 
oin, nu exis'u proprietate pri
vata asupra mijloacelor de pro
ducție. Proprietatea >ocialistu, 
populară, asupra mijloacelor de 
producție este temelia neclintită 
a Statului Sovietic. In Uniunea 
Sovietica, naționalizarea a afiigu, 
ral poporului sovietic, ridicarea 
neîncetata a bunei stări mate
riale, o viață fericita și plină dc 
bucurii. Oamenii sovie’ici lu
crând pentru Patria lor socia
lista, știu că lucrează pen'ru 
dânșii, pentru popor.

Comentariile presei din Moscova 
cu privire la problema economiei 

Uniunii Sovietice
MOSCOVA, 2‘) \ q.rol

Toate ziarele djii Mo> ovu uu 
publicul joi Iu loc «Iu IfoiMi ur 
ticnii* in « ure conienh ,i/ i pro
blemele ' vonomiei IJuiunii Solie 
îiw și precizând difeeilc cifre din 
care reies sui<esrle realizate in 
îndeplinirea plunurilur indudriu. 
Ic de către iritreprinderi, felul 
cum s’uii efectuat livrările de 
cereale de eiHic colhozuri și sov
hozuri, punerea in hincțiunu u 
noui uzine, prcgLiHrile ce se lac 
în legnliua cu ziua miim itorilor 
feroviari, etc.

publică interviu 
wurile luate prin telefon condu 
caturilor a numeroase Soviete 
locale in care iiifnți;cu/u modul 
cum bu desfășoară (umpania d*- 
“trângerc u rcuol'ei. Se anunța 
că in regiunea Vorom*|, cumjm- 
’.iu dc strângere a reunitei a în
ceput la timp și ră, in cursul 
ultimelor catuvu zile, uu început 
birurile du grăim către shi'

In regiunea Sairupol. în'r- 20 
și 25 iulie, s’h strâns rt-ccha p ■ 
o suprafață du pu-de. J. tl.Oti) liec. 
ture fața de >uprafn|a du I50.0UJ 
«lupa chiu fusese strânsu rccoltu 
în același in'ervul du timp, unul 
trucul.

1 n ar icului sun de fond, 
< PRAV-DA sub'iniazâ ci frontul 

euiupțniei pentru strângerea re-
5 cultei'înainten/n din ce în ou moi 

mult spre răsurii. In Urali, Si
beria și alte regiuni răsăritene, 
și în regiunile Nord-Estice ale 

Kazastanului, a început sece
rișul grâului iarovizat. principală 
cultuln din aceste regiuni.

Regiunile răsăritene sunt prin
cipalul grânar al Uniunii Sovie
tice. Este suficient su arătăm cu 
acolo se însămânțează numai cu 
grâu iarovizat pe milioane dc 
hec'are dc teren arabil.

PRA\DA subliniază cu în fața 
colhoznicilor și a muncitorilor 
dela Stațiunile di* Mașini și 
Tractoare și dela sovhozurile dm 

LIrali, S beria și Kazastan stă 
as’uzi o sarcină de mare răs
pundere efectuarea strângerii re-

Miercuri dimineața 
de muncitori

fUrmar»? din p^g l-a)

icrnul sovietic, peii ru sfaturile 
ce i le-u dai.

(irupții du țărani care a vizi
tat l1. R. S. ,S. a sosit eri după 
amiază în ( apitală.

In întâmpinarea grupului se 
aflau pe peronul gării Mogoșoa- 
ia : ton. ( hișineoschi, secretar 
al C. ( ul P. M. li-, Miron ('ons 
tantinescu, membru fu Biroul Po
litic al P. If. /?. președintele (o- 
misiei de Stat a Planificării, l'a 
sile Paida, membru supleant in 
Biroul Politic al P. 3/. /L și mi 
nistru al Agriculturii.

Deasemeni au fost de față A. 
V. 7,oloo, prim-Conxilier de amba
sadă fi V. A. Karelkin, .V. F. 
kuccalon secretari de ambasada 
din partea Ambasadei U. II. S. S.

Pe peronul gurii Mogoșoaia se 
află dense menea un mure nuuiur 
dc muncitori și țărani muncitor' 
care a făcut grupului întors din 
vizita făcuta in U R. S. S. o 
caldă și entuziasta primiri*.

La cobo'îreu dm tren, delcga- 

coltui lu termen -;i fală pierderi, 
precum și îndujdiiiiiea planuri
lor iimiii’r du termen.

Ceuurc privește realizările in 
domeniul conHriicpilor, PR A \ 
DA Mibliniu/n -dict-usulr obținute 
in regiunea Velkic Lnkj, unde 
in decurs du 5 uni, »a reaH/at 
• imensă lup'ă d<* reuon-trncțiu 
a fiibriuilor și iiz.inclor, precum 
și a instituțiilor uultiirule și rn« 
diublii. Drusumeneu în ac-.oii 
legiune uu luai fiiuțu col
hozuri și au foM pire în func
țiune 43 stațiuni și tractoare ;i 
20 du sovhozuri pentru creșterea 
tinirnidclor și au fo^t con-traitu 
jCsti OJ.tKKI locuințe pen’ru rid 
liozniui.

KRANAIA »
aspectul de st râzi ol orașului 
Smoleiisk.

Smolenskul *<r». • •» <1 i
dește btoriu g|<ir •> t -iti (),<- ,i 
Rusiei.

( ii tonte marile distrageri -u- 
ferite din cauza cu ropitor loi 
l.scișli. Smoleiibkul a renu * ut 
d li nou da'oriu eforturilor c;re.i- 
toure poporului ‘■oiietit Din nou

Buletin
PRAGA. “0 LAgr-rpn ). Lu 

Festivalul Momliul cinema ugca
lic din Miiraih'-ke I uzne a fo> 
vizionat fihnul france/. ..Paradi 
timpului p.uidut" după scenariul 
binecunoscutului comic francez 
Nhxl Nuci. Rolul piincipal in a 
cest film csiu jucat de Nod Noel.

A mai fost vizionut filmul me 
xiufln „Amurgul*’ precum $i alte 
filme de scurt metraj de produc
ție cchoslovucu, sovietică și al
tele.

Filmul tehn color sovietic , P^ 
Volga4* u repurtat un mure suc
ces în rândurile participanților.

*
LONDRA, 30 (Agcrptes). -- 

DA1LY EXPRESS, anunța ia 
Cripss a făcut declira.r. Consi
liului general al Congresului Stn- 
d catclor Britanice în legătură cu 

s a înapoiat în (ară delegația 
care a vizitat

ț a a fost primită cu vii ovații 
și nenumărate lozinci exprimând 
trniiiiciu ul anței dintre cla>a 
muncitoare și țărănimea munci
toare și drugns cu pentru elibe
ratoarei! și sprijinitor r<*a țării 
noastre Marca l niuiie Sovietică.

Primul care a urat bun sn<it 
țăruniloi muncitori în'or.i din U 
R. S. S. a fus Ruliu Aurel care 
a voibit în numele muncitorilor 
diu Capitala.

Tov. Al. Drughici, în numele 
l’omiictului Orgaii’/uției Bu- 
C‘iir(*ști u P. M- R a urat bun 
venit grupului de țărani munci
tori.

Pornind pda casele voastre, a 
spus tovarășul Al. Drăghlc, fă a- 
ră'ați tuturor celor care nu au 
avu* aceas'â fericită ocaz'e nive
lul material șî cultura! al țărănî- 
m I colhoznic© sovietice la care a 
ajuns datorită gospodăriei colecti
ve a agriculturii în colhozuri, 
gospodării care au făcut primi pași 
șl in viața sadelor noastre. ACEST 
MIC INCEPL'T DELA NOI VA 
TREBUI DESVOLTAT CAT MAI 

fumega (Oșuriju u/imlor ?i fa- 
briciloi d n Mî ukiiskid, filaturile 
și fabrii du du i" .«Ițiimifiiu și
< <>nf< < țiuni luci<*u/4 li plin, J
imțu rj u ulmii tonul imfo d 
(a hiurli <• du r (boșul
' llioltu-k c-1u uu ' H :«lh
tier, din centru .și paim în cule 
imn îndupiirliite -uburbii. 
hRA~Al Fi.()l descriu ritmul iu
< urc *>u du^iolla 1-upihda regiu
nii polun* Miiii-lme Murmnii’ikul 
umil dimie ceh- mai iiumu oiaȘu 
‘oiictirc. Murm<>n-kal • dezvol
tă iiciHii ronlmni plumdui g«-m ' 
ml Jubilit de CLu-iliul du Mi
niștri nl RJ'SR Anul treiul au 
fost con Imite Imtiiiip- pe o mi 
prafuț.i du jn. p pir» om
Fi cim niutuugrub , cluburi lauti- 
<'turi ști și nțiure iur 14 Idoruii 
uu mai m»jllu u uju hij hr-i rr- 
piirntu. In mono-nlul du față 
unt în uoosti ucție lu noui hia

turi și uliu 3b Hlnt Jjru.;iam<)tu

f lu «I v /mi* dir fMl.
tiîbâ di arlitidr rat^r
Inf6ț**« (•<•» viața v mnme 
iMcndor MturlHl.

extern
proeclul au dea introduce in 
Anglia nou re'tric(iuni începând 
din luna seplem! r LI .1 Miblimat 
ca aceste restricl iuîi vr r i, se- 
\ ere.

Corespondentul ziarului DAI- 
LV WORKF.R scrie ca Crips cere 
în continuare politie i înghețarea 
salariilor.

4
HAGA, 2-/ (Agerprts). -- Zia

rul TROl \I anunță din Wus- 
hing'on el guvernul american 
intenționează să acorde guver
nului olunde/ în cadrul ..plauu- 
Itli Marshall" ,.un ajutor" de M 
milioane d-duri cart* va fi uti
lizat pentru lupta împotriva or
ganizațiilor progresiste dm In
donezia

U.R.S.S.
MILT, IAR VOI TREBl'IE SA 
CON7RIBLIȚI PRIN POPU
LARIZAREA EXEMPLELOR DE 
GOSPODARII COLECTIVE VA- 
ZL'TF IN VRSS CARE ESTE 
SINGVRA CALE DE-A SCOATE 
TARANIMEA NOASTRA DIN SĂ
RĂCIE $1 MIZERIE DIN ANAL
FABETISM SI ÎNAPOIERE CUL- 
TLIMI A. SINGURA CALE SPRE 
PROGRES, SPRE SOCIALISM.

Au vorliil npui câ|i,a (hrăni 
muncitori dintre cei intorți din 
xizita făcută in I'. B S S.

(ei cari an oorfrit in numele 
/trupului de lăraui muncitori tlu 
arătal primirea lălduroiisă de 
<are s-iu bucurat iu timpul ni- 
zifei in U. li S. s. exprimând 
cele mai oii mulțumiri Generalis- 
rimului Staliu ți fiuoernului ro- 
tni'l ic.

( ei prer n|i au manifestat stri
gând lozir.ci pentru Marea l . R. 
'■s S. pentru Generalissiinul Sta- 
'in și pentru Partidul Miiurito- 
icsc Rnniân. forja conducătoare 
in R P. R.
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