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iiila Republicei P()p~lla.re Un-

dfschide azi, În chip solemn,
"1 FesHval Mondial al '.rinCl'e
i\'ilile a pesle 60 milioane tie
lumea Întreagă stau atintite
, 'Jpesla. Ei vor urmări (;'u inide măreţia luptei pentru de
şi pace, cum Radik lurkin,

putinii supravieţuitori ai le.Tine:'e Gărzi", va inălţa
o 'Festivalului", ca semn al IJOl\ \'ărsa şi ultima piciiiul'ă
dltCă va fi nevoe, pentru a],/icii impotriVll războiului şi
puialiste.
nrlaşul Congres al Partizanilor
b Paris şi după Cong-re!;ul Fe
Sindicale I\'IOlldillle, Fes~ivalul
,al Tk,eretului care se derchide
fI ,Ud311csta, esl,e o nOll:'i !;'i n.itor' "ă a ofensivei lle ~are fortt-Ie
.
.
le 'ns unite in jurul in"incibiIei
-ovieHce. o duc eu succes Jm.
imperlaliştilor C!l.l.'e pl.'egătc'Sc
măcel, impoltriva eanibalilor

_ 'nostru!
est măret Festival, tineretul
r li de tiri va da 1) usturătoare
,ei, !enatoralul amerIcan C:tnnon ,
'tU l\IlI!I In Aprilie 1949 ci .. statele
· l lQt trimite pentm răzb(oi NU'o I MELE", Iar carnea de tun va
li din copiH fărllor robite de
·!eclle de mOioane de linerl
ea ~
tinerele
'ran~ze:
li tineretul tll.rU nanlelei Ca
111 n lupta impOtriva ttneretu
" Zolet Cosmodemlanskala!"
· G'

zi ~njJor lmperiaUştl! Niciodată
mână p('n
'Indrepta impotriva celui mai
:;neret din lume - tineretul 5')Sitiodatl tlnerctul nu va pune
~ arme pentru aaplTa aum!
!arif voştri cu bllni l Si anci
• in orbirea şi setea voastră de
11
" !t~i trfrrtite arme en gândul să
eptate Impotriva Uniunii 80. impotrlva ,lr11or eu democratie
- ele VOI' It indreptate im-

n ' nu va lua arma In

ţoastrii.

'lJiŞtii incearcA si aprindă fa

li

ri
â1

a de dragul profiturilor, in11'51 mai prchmgeasc! chinuriii. dar uilă. el sunt impotriva is
tită ('i fieeare 7.i este un pas
!pre definitiva lor prăhuşire
un nou război, dar uită că
'Ia nu fM decât o;1i grăb~asdl
It apropierea prăbuşirii şandra
it Ilr.periali~t('. Au tri~i!! gene
tUrOllR 51 facă ptegăfid llc dz
i, ol'birca si turbarl'!l lor, uită
;RETUL, C~ şi sutele de triliOI\
~!llenl ai muncit Nt.l VREA lJN
t\ZBOI şi va lupta impotriva
tUI ureşfe războiul! LI ~ste •
i! bucuria de a trăI, (le înflă~ă
, 'ut1 de a se 1Icl!.ldtl Î:J. lumlnl,
'~~n(inuare in pag. 2-a).

către
După cum

s'a anunţat in presă, la 19 Iulie, guvernul sovietic a trimis guvernului Iugoslaviei o notă conţinând răspunsul la
nota iugoslavă cu privire la pozi
tia Uniunii Sovietice referitor la
revendicările
Iugoslaviei faţă de
Austria, în legătură cu discutarea proectului tratatului cu Aus-

tria.
La 3 August, guvernul iugoslav a trimis guvernului sovietic
O nou notă în această ~hestiune.
La 1 I August, guvernul sovietic a trimis guvernulu) ~ug0s1avl
ei o notă de răspuns cu următoruI conţinut:
"In legătură cu nota guvernulai iugoslav din 3 August a. c.
guvernul Uniunii Sovietic(> sceoa
te necesar să declare următoarrle:
Guvernul URSS trece r.u vederCa tonul necuviincios al notei
guvernului iugoslav din 3 Au-

Savern"'

iu~oslav

.l

gust. El trece cu vederea şi năs
cocirile calomnioase ale g1lvernului Iugoslav cu privire la politica
externă a URSS născociri
luate
din arsenalul fasciştilor. Guvernul sovietic nici nu s'a aşteptat
la altceva din p!rtea actualului
guvern iugoslav, deoarece nu egte câtuşi dp- puţin de mirare că
guvernul iugoslav, care a de zertat din taba-l'a socialismului şi a
rlemocl'atici în tab~ra capitalului
Rtrăin şi a reacţiunii. cald kO'ile
elementare ale bunei cuviinte ~ i'n
corespondenţa dintre două g~verne şi repetă, luându-se după fas
ci şti , aruzaţiile calomr.ioase impo
triva Uniunii Sovietice,
Să trecem la fapte.
1. După terminarea celui de al
oollea război mondial, guvl'rnul
iugoslav şi-a formulat revendi.::~iriIe sale economice şi terHoriale
faţă
de Austria, cerând să i se

dea Iugoslaviei Carlntia

slo\'enă

şi raioanele slovene de graniţă
ale Stiriei, cu o suprarată totală
ne 2600 km. p. şi cu o populaţie

dc aproximativ 190 mii oameni.
Guvernul sovietic şi-a luat an·
gajamentul să sprijine aceste revendicări şi le-a spnjinit la sesiu
oile Consiliului l\'\iniştrîlor de
Externe, împotriva Statelor Unite,
Angliei şi FI antei.
In Aprilie 1947, d. Kardelj, ,j.
t:e-pl"cmierul Iugoslavid, a adresat lui A, 1. Vîşînski, În numele
~u\lernului
iugoslav, c scrisO&le
speciaUî în care €'xpttnea noua
IJOzî(ie a guvernului Iugoslaviei
in chestiunea pretenţii!or iUgl)~iil
ve faţa de Austria. Esenţa acestor
noui poziţii constă după cum
S~ vede din scrisoarea d-Iui K~r-,
d~lj :n f:l.f,tul c5 guvernul iug'c,~r~v nu se aştearta la sati::ra·
(Cont;nuare în - pag. 7-a).
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Pe urma angajamentelor luate in cinstea lui 23 August
---------~.:..._--------

La 'Turnătoria Atelierelor Principale C. F. R. Arad
productivitatea muncii a crescut cu 45 la sută
faţă de media lunii Iulie
La

secţia Fierărie

In toate secţiile Ateiierelor Principa
le CFI, intrecerile socialiste au luat
un avânt necunoscut incă până acum.
Muncitorii ceferişti, stimul!lti de intre
c(;rea in care sunt angajaţi cu tOVară
şii lor dm Atelierele CFR ClUj, îşi depun toate eforturile ca angaiamentele
pe care le-au luat, să fie duse la bun
sHu'şit, punctele intrecp.rii fiind ir.de
plinite Cl,; cinste. Caracteristic pentru
elanul cu care eu pornlt muncitoTli la
reahzarea şi depăşirea planului r..e ce!
de al treilea trimestru al anului, elite
ft'ptu1 că in prima decad~ ::1U fo!'+ re-

Rezultatele nouii

ţlel.

5e,iararea .,arll~itor şi repartiza
lea 511.rclnlMr nu pe ,rupnrt el pe
lIluncltor a ~wt un rol bOU,fitor
tii ~ priveşte ridicarea ).IrodlJctlvi

rt--------------i'o

inDoIte saU pornite in total 711 intre
ceri individuale şi 61 intrccert pe gru
pe cu participarea a 595 muncitori dIn
tre cere 165 tineri ~i 19 femet. Veci
n,area medoritate a ceferi,l.llor
dela
Ateliere. f~loseşte. întreccr~a 80cialis i ă
ca cea mat bun!! armă de luptA pentru
indeplinirea sarcinilor luate tn cln;;tea
lui 23 August in ce priveşte rcal!zorea
integnllă a planului de produc~!e, ricii
carea produc+lvitătU, reducere:), dc~eu·
rUor şi a rebuturUor,
tmbunl!tl:i.i1rea
calitătii muncii, realiZ'1Ic/t unor ('conO
mii
materiale şi altel~.

In

repartizări

Deşi tvvară~u dela Ateli!!rele eFR
lntllmpin/i grel.ltăt1 din cauza unor intărZien de materiale, ei reuşesc ClatorItă elanttlui lor in muncA şi el
n('ullor metode de munc:\ folosite, sâ
rtdice ne~nten1t productiVitatea mua
cit Atât la tuml!torte, cat ş1 la seCţia
1 Locomotive, strungttrie s&.u al te ate
her~ aJutătoare, muncitorii If;!l dau sihnta si! punli in apUcare m~tod(!le de
n\~nca' mai l-""rfeci'lonate, ccncepute de
el., care sA dea av:1,nt mersului pruduc

Irit-it.

productivitatea muncii a crescut cu 7 la

a muncii la AteUere

ln uiiele s(:cţii S'a mllrlt in mod consl<!t.'rab1: disclpl1n61 în muncâ şi grija
fată de maşini. Si desigur eu întrodu
ce~ea nouii repartizăl'i a muncii, conco
mltent cu rldicare:t
productiv! tătii,
creşte ş1 5!llarul muncitorilur şt posibi
lltatea pentru aceştia sa·şi hnbanătă
ţeasc!!. munca.
Noua Npartlzure a mU!lclt a dat rezultate excelente tn secţia 111-a Mcca:
nică, unde majoritat~a muncitorilor, a
Vând sar(;!ni rtlpar t iz.l te pe om şi ma
şlnA, au rea.ltzat 1nScmnai'e depăşi:1 de
norme. Pe de aIH\ parte numeroşi tovur!l.şl care !nainte lucrau slab, tiind
CUdaşt tn prortuC\le, acum au reuşit să
~Jung1i nu numai la nivelul mljlo~aşi- '
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sută

.-

lor, dar chiar sa tie printre eVldenţia
tit in prodUcţiI':.
De e-"en;plu, tov. PllŞC.1U Adalbert,
Cdre în lunlle trecute abIa t,,1 ating~a
l1o['m~, a,;tăZl se a!!ă prinTre lTIl.InCItorii de trunte. !ncă In lunile Mai şi
leme, tovaraşul puşcau lucra hl cadrul
unul gru}J de 10 mncl'tori la plstOHne
etc IOI,;OmottvC. Având prOductiVItatea
munCIt redusll, grupul de tnunc!torl a
bla reall7.a programul fixat pe o iunii
ln termen (te 30 zUe. ori, acum, rând
munc!tol'U 1ucreazli indiVidual, progra
Ir.u! lunor este realizat de catr~ 4 m'm
Citerl, 1n numai 14 zile. In răndunle
acestor patt·u munCitori se ană ~1 tov.
pu~cnu Ad"lbcrt, care lucrnnd !Ilai COn
!;'t!in ...1os şi c~utand să el!mlne cât este
puslbil t1mpul mort prin tnlăturarea
JI11~C~rnl)r 1I1utile, şi-a realtzat o ln:lre
mai mare productivitate a ll1unc!i. 5:1
{arul său, ultima lUPă a .:rescut dela
COOO lei lei la peste 10,000 lei.
Astfel prmtr'o muncll citI:;!! Cu entuziasm ŞI plin uplical'ea unor me!{)de
de muncli mat raŢlonule,
pttltluctivitatea muncII a crescut tn
Augnst in
sectia '.fllrnă\Orie cu 45 Ia lIută, lar
la Fieră.ri~ cu '1 la sută, f~\il de m8
dia. lunci Iulie. Concomitent cu rl
dicarea prod"ctiv~tăta In, aceste
prima decadă a JunU

(Continuare în pag. 6-a).
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Salut Congr'esului şi Festivalului
Mondial al Tineretului dela Budapes

'n cadrul ultimei manifestatii culturale lKUP
.....w~__

I

-----

A fost evocata {igala marelai poet
revoLuţIonar Pela!l Sdndor
1\1anifeetaWle culturale- organizat·c de Asociatia pentru răspândirea
culturIi progrC$iste idiş IKUF, din
săptămâllă in săptăm'\nă ntrag
un
public tot miii numeros d'n râmlu·
riIe maS6elor muncitoare. OamenH
muncii din oraşul nostru, cu limba
lUat, rn ă idÎ;-, pari ',cipll cu mult
ÎUlter, s şi drojl;Oi!te la eonf~rilltde
ŞI programul artistic al IKUF.ulul,
caTe Intr'o formă plăcut1\. ~i itrllgă.
toare ednca auertorii f n spiritul
~tlin~ei marxistl-L nin' st,~ şi contrî·
bue In mod simtitor 1:; ridicarea ni
'\"(']111ul culturlll, polft'c ~i ideola·
!tic al acf>stora,
a
lTItfma m~11irlstatie cl1ItnriHi
IKUF.ulni, care a aVUt loc Dunli.
tl>fC~ tn j!:r!teHna Comitetului
D€.
mocr'lhic Evreesc, a tm:'f:::strnt {lea.
~'m' nea un frumos SUttes. In
ea·
drul man:r~talif i
Il
cont, rent=at
~riitonl1 şi poctul Rezmlht{'s
Eu·
~en, care Il subliniat eli prima tara
ulHL· rtesvo1tareB Iiter'â:nr'J idiş
H'(l p;lrsh un tere:t ravorabil ~i con.
di!hmi optim' e~t~ Unilln"a Sovletldl , unde arta nat'ona1ă id[ş. pre.
(.·urn şi arta tuturor nat 1 onă1ft lWlor
conlocuftoare, nu numai eli se d s·
voJtă, dar se
bucură
din partea
::;tatuJuÎ de' sprijin
!ţi sfmnl.nt
permanent. Apoi confer€'nt!llrul
ii
"orhit d spre fir.:nril~ pro-emÎncnte
ale literlllllri: idrs, imistând ma1
mult IlI'Upra persona1Îtătii
POl:tl1.
1ui Ue-elHr Schwartzmann, care
Il
murit ero:c f n lupt, le cu gărzile
albe fn iinul 1919.
Tn cadml
programului ar!i~!r('.
dire li Urmat dună conf'r'nl ă . au
Il' citat
tov.
Pasztt rnia.k Bl;m{'a.
Dlundtoăre;

PerI AJrxandru. interlJrctllnd un pOfm de marele BC'rif.
tor Salom Alechem ~i poetul RezrniiV'tB Eug~n, care ŞÎ-a lfC:ht propria poezie tnchin/hă po,tttlui re.
"Qluţ'onar Pe-tofi Sllnclot,
Ziegl r
Clara, muncitoar.... a i~terpretăt
două c:'lnt<'.ce popllbre idi<ş,
acom.
TJanÎatli riind la pian do Goldf'Jl.
b' r1! Hilda. Iar, !},rchestra CDE, <li.
r' jătil, de Gold('llber~ Bemnd, a
1t~~JI)'~'

_ _•_ _ _ _ __

Ştiri şcolare
~COALA TJ<:HNICX DE ADMINIS
TRATIE ECONOMICĂ DE BĂIETI
f)1N ARAD
Examenul de corigenlă: Pentru
lluul IV II: va line 1n ziua de 29
AH,I!:IHt a. c., iar p'ntru aDul 1, II
!ii llI, In ziuă de 1 şi 2 Septom.
hr:e a, c. Examenul du admilere:
~e va tnc iu zilele lle 6, 7 şi 8
S plfmhrie a. c. Inainte (le a de·
}June elta.nt'nul candidatii Vor fi supuşi un' i vizite D1',:dÎcale. Exame.
mtl de <lbsoltire: Se "i rue în zi1 le d~ 30--31 Auguel ~j 1 S!'pt'm.
hr'o a. c. :EI!'l,j( cari au dat eXIimen particular pentru anul
IV,
"or el epuopc {xam!'Ilul d ~ ahsolv ire
in acel aşi zîl!' eli iŞ'Î ; levi: cad au
llrmat la cur!'!, Cer-c!trile de merUtatii prJllrU f:or-ig'f'lI; fnr:ep J~unl, 15
AU~I1..t 1949, ora 9.
DIRI<XTlUN EA
SCOALA PROFEStO!'V\.T>Ît CO,
MERCIALÎt MIXTĂ Dri AHAD
InserL r'Je pentru exame.nul
de
admitrre In anul 1, se fa~ t~!re 15
-25 Au!l:U!'It 1949.

,

DIREC'rlUNEA

eX'e~utat un IJotpur,:u de cAnt: ee

(U~ din pa•• l-a\.
fi

jocuri româneşti.
, Tot in cadrul mall ife81aHd cuI.
turâlt' a fo.;t e\'ocată ş-i figura mă.
r, ai~ a marelui Petofi Sandor, de·
la i clhui moarte eroi.cf aU trd~ut
IOD ,le ani. Despre "!Llta 'i p r;.ol1alItatE'il urÎ<,şă a poe~uhl; a conr.)·
r, ntiat tOl'. MoInar LUlza, 11 \:reta·
l'a IKUF.ului, caroe il 8C06 rn
('vi·
denţă lupta t<'VoluHonară d~ sfăşll'
rat! cu mult avânt de către mii.
rele di,;pănlt, mort pe eâmpnl de
]uptll pentru lihertatea popoarelor,
dar a cllrui nm'.ntire- Va trlii 'V~Şnic
f n suf!. tul tuturor o&nlenilor mun·
cii d,· pe tntre~ Il:lohul p~mâ.ut se.
s~ core6p.
PASZTEn~AK .~._.&'
BLANKA,

__

...

il

de «lâna bo1irin de • crela
(on.inlÎ spre baCllrl. şi lertclrc& .a.
l!Ii Festh;alul de astAzi va arltatoe·
mai acest lucru. .'estivaluJ de astăzi
'VQ arlh clI; tineretul este impotriva
tuboluluJ. Impotriva dlstrurerU. Impo.triva tntunereeului. mlzenei şi cumplt
telor 5uf<"rinte pricinui'" de
război.
Festi-vallll de .,CAd va arAta odat,
mai mult ci tinereTUl nu IIpriiină şi
nlei bU va 811riJhu vreeoat.i be8tialt-Ie
pl~,nurl de ucidere şi dish·ugere. SI F'A
RA TINERET NU SE l'OA1.'E FACE
RAZBOL
De &6010, dela Budapeta, unde bate
azi Urlma tlnerefuhd mondial, vor !lbu
ra porumbell eu me!lacU de p~ adi e

.......
; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Amănunte

În legătura cu înscrierea la Facultatea de
Zootehnie şi Facultatea de Medicină Veterinară din Arad
Ca o compltctare importantii
llorm,lor pentru lnscriel".ii in

ă

In.

stitmele de lnvăţămflnt Sup r10r in
anul şcolar 1949-1%0, publicate
in ziarul nostru se aducc la cuno·
ştf';l\a candidaţlor pe.xllru
ÎnserL.
rf2a in I'~acultat a de Zootehnic său
Facultat, a d~ Med:cină Vet[!rinară
din Arad că vÎzita nlcd'cnlă se fa·
Ce dela 5-25 August
1949 după
eUln llrmeiiză:

a) Candidali: c!ir~ loclf ic in courban::- sau rurale din ju.
dete le C11 cer;) tr,' lInin'rsitare:
Bu.

mlln~]e

JudetenE'.
< xamenul

A.! T? ~~~ll t

tilor.
Alături de tineret se arul tOţi
zanli I'ădi dellt; glOb, în fruD.1t cu
eele pOpoare soyietrce. Scrisori, 1
grame şi meoagii ale oll.mu1ilor !It ;&
Intii, Jiferaturll. şi Arii din toate :Ii
riie lumii, se in~r('apil Spre I!ulb {
pentru a arUl tineretului el toa1 t~
mea iubitoare ce pace. este cu ri
şi inima alături de uriaşa !nanif ;n

pe care o 'ace la Budapesta '111q II

pentru

apărarea Pă(lU.

801.11 firU nonstre au pl~~I!
In capitala Republicei Populare
re. Tineretul Republicei Qoastre
Iare, mall! in mânl ~i umăr linii. ;
măr cu gloriosul
DliJIunatul r I
IOvieUc ... tineretul eelorlalle 7t~,
tiri, va manilestft ~I va la. Patit ';
vi .a desfăşurarea FestivalUlui ~I f
greslllui dela Budapesta. In kes~ ;~
8uielc dl" mii de tinert din uline il',
pe ogoare, luptă cu elan .pori! JlI ':~
întărirea şi <lesvoJtaren 'Repulll:eel ~ I
're Populare prin implfnlrell Il d~: (
şlrea angajamen1elor luate, ~re ,
fi lln resemnat aport la «"li!
Planului de stat.
Transn';ltem cele mal calele urări
lucres In lupta pentru pace, alilurl
mirea~a Uniune 8ovietleli. 1!8tdJ
fUor la Congresul şi Festivallll,
dial al Tineretului deJa BudRţ.l't~

~~----------~

La Cluj s·a deschis uni.
oficiu de paşapoarte al ~
Legaţiei Republicei, ~
,i
Ungare

'f

literatură şi artă
cu următorul sumar:

Problenle de

Legaţ:a
Republioei Ungare
Bucureşti comunic! el in ziuă ;
8 Augrurt a. (!. a deschis un oii,
ele paŞapoarte Iii Cluj, d~ocam[1 "

Ni. 6

1. ltedutahilel~ for~e ale pllcii, d,> V. NIKlTIN
2. La. implinirea a 150 ani deja naşterea lUI A. S. Puşldn, d.e v,
FRMILOV
3. L'.t(ralura sovietică in plin 8'\'1 ni, de A. SOFRONOV
4. Slire:nile driÎmaturgid sovietio·' ~i eritica dramatic ll t de. C. SlMO.
~OV

5. PoezÎa sovlet'.că fn ]Q48, <1,_ M, LUCONIN
6 • .,Smert'e aşkinii americani", d~ M. MENDELSON
7. Arta l.li Svarog, d,' M. ~OCO LNICOV
8. Moof'st MIl,,*,o!>g~kî, marele du că] al ji'd·vămlui In muzicif, de V.
GORODINSKI
9, Două . . omaIlc' ale lui
lO, Actu.alitalea culturală
Il. Ilflformalîi
}

I

AP ARA PACEA, ImpotrIva lJlIpe

,1

sia de Exp,rtiză de pe ]â n gll poli.
clin'ca ru'p.cti,oă ambele Wnd d·
seDlnate d~ medicii şefi de judeţ
sau municipii: ,
Rezultatul vizitei
m.ed':cale!re
in....crie fu certificatul mtdical
t:p
dl\t de Ministerul Săni:itli.\ii. cu or·
(1:11ul Nr. 65.979 bis/5 August 19,~9
şi 1\hl. ln"ă\ăm;\ntu1ui l>ublic
cu
ordinul Nr. 155.339/8 Augu8t 1949
Care s'a transmis SecWlol' SiinitaN
dc' pe 16~I~ă Comitet h ProvizorE

Candida\l1 IlU ,'or fi admişi
]R
de admir,:rc fără
ac"... t
certi(i . . at nlf'll'cifl tip car~ ~ va
shtcl, nti rlin Rod centru;
an(,xli 'Ia dl'c1nralia tip d,> 'us{'ri re
h) Calldidalii carc ]m'uet;c în codistribu:te prin Secrdarialcle Facu1
mune},. urhan: aau rurale (Ii~l cet1\tllor.
]dalte judeţe 8<' vor prezenta
la
I!1forl'tatiun~ d" dl'tiilin S'
pot
Poh:htica oilişului cap '.falit ele ju. primi la St'cretarîatE'l'a Facnltătllor
1n or;l~ de birou (7--14 zilnic şi
d<\.
Vizita
mooic'alli.
se
faoe
de
Comi17--20 __
l\farti
rf Viner,:).
______
~--_ _ _ _ _....
- _ _ _ _ _ _ _ _._~
...._ _ _ ~• ...r-.o .. _
cure~ti, Ia~i, Tillli~onra şi Cluj, se
vor pt~z;nta la PoHc1in'di pntru

••te pOpO!U'elor lumii. Din actsle
8&g1i popoarele \"01' afln. dAu& ,1
mutata hotArire a tinl.'relulnl !le

12. Gării noui.

~~~_.~"~___
~+~
___~_ _ _ _~~_ _~~~~_ _~~.~.~_~~w-

1

____

~
~~.~~_~Wti*~.

~,

A APARUT
.In "Editura Tineretului"

A. Gonciar: "STEaARl~"
roman distins cu premiul "STALIN"
Un episoei din luptele etfiiee duse de ostaşii Armatei
Sovietice, pentru iSJlonirem hitleristUor de pe
pământ"' ,ă,i; noastre şi al ,ării prietene Vnga,ia.

f 1l str. Gyol'gy D6zS3 Nr. 8, A t
oficiu se va ocupa cu inz~r ~
O'ftilhnflor maghiari cu docWll •
de căIător:'·e valab:le, indrepti',
la KCel:lsta p<! hlUa ConV'en1i,î :
ghiaro-român e
pentru reglemt~ ~,
rea ee>tÎikniei, cu ohortiuuile lar '
r-patrio'e şi cu iicordanl vize :
de intrare şi tranzit pentu o<i '
pOI!!edă pa'i'.apoarle române ah
paşapoartEl "alabile.
In viitor cei ce domiciIiîi'zâ "
ttritoriul Arocalului (cu eJ.C!p·;
jude~]ui BraŞoV) fi Banătului I
vor adre&a tn chuthmile ele
SUB in locul
Legaţi.~i Republi
Ungare dfn Bucureşti, Oficiului
Pa.şapoar~ din Cluj.
:~
Cu oh€stf.urJi de relncet1l tn '
Of!ci111 de Pâ'ş'apoarte din Cluj
ee ocupl:li •

Comunic_tu! pri.ntor la pres
tarea ohHgatorie a et:tii!tnflor
gh;ari Va apare in PriI!! peste
teva lIik PAul le aparitii eoDl
cMului, Le~aţia din BU(JIIII'eflÎ. '
Ofierul de PaŞapoarte din ClI:!], n
se ocnpli de meeHlJIIi prMlld 3pl
carea Convenţie{ ~tra. rerlem
tar.' a c€lăten iei.

...
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FLACA~ ~

;

MELC

ROSTF
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eS"erificările duc· la îmbunătăţirea muncii d~
a~tid şi la creşterea încrederii masselor
muncitoare în P. M.R.

introdus un spirit diciadorial în or
ganizaţia de
bază,
plasdndu-şi
rudele la instituţiile amintite.
Prezenta acestor elemente duş
mtmoase Şl necinstite în organiza
tia de Partid a avut în mod firesc O influenţt'1 dăun6toare asu.
pra muncii de Partid şi mulţi ţt1
rafli muncitori cinstiţi au declarat că acest fapt i-a influentat de
a nu se înscrie În Partid si de a
nu activa în cadrul acpsttÎia. Eli·
minarea elementelor clllsmltnoflse
sllsamintite, a fost luatii la CUflOŞ
finţli cu satisfacţie de
organiza·
ţia de bază respectivă şi de maSStl
ţăranilor muncitori nl?membri de
Partia,
Situatw asemănătoare îi fost gă.

'fcarea membrilor de Partid plllSă să poată trece la rezolva,
mai mult muncă de birou şl pen
scop nu numai demascairu acest motiv n'a reusit sr1 sUir
rea lor.
si eliminarea elemenetelor
flească În măsura doritâ. interesul
Subcomisia, verificând pe mem
Aoase strecurate în Partid,
masse[or fără de Partid pentru
brti urI!,anizaţiilor de baza, a reu
,ridicarea, promovarea eleIflun.ca de verificare, Datoritd teşi! să cunoască diferitele aspecte
or cinstite care prin trecu- ale vieţii satului şi să dea o ma lulut cum a lucrat această subco
:rin activitatea, prin devotamisie, neavând legături stro.nse
nă de ajutor comitetului de plasil
'1 lor faţă de cauza clasei
în. munca lui. Membrii .'iubcomi- cu massele muncitoare din comll
:oare, au dovedit eă sunt siei nu erau pătrunşi de părerea
nele respective, ea n'a reusit s(1
: de încrederea Partidului.
cunoascd pe deaproape probleme. sită şi intr'o altii. comun ti , unde un
că pe ei îi intereseazl1 numai si~ile ,~d spiritul vigilenţei de ela
tuaţia membrilor de
Partid. E- le acestora şi a contribuit într'o lost agent secret al jandarmeriei; a
~tt :ărin~, spiritul eriţie şi Cluto
rau cazuri, când, cu ocazia t'erifi măsurd foarte mică la rezolL'area ruuşit să devină secretarul organi, verificarea contrtbue în alor, Este o slăbiciune că la sledin. zaţiei de bazei, un dcmfnt cu tencării s'au stând de vorbă cu ţă
,timp ş,i l~, îmbunătăţirea ranii muncitori din comună, sub ţele 4e venficare ale acestei· sul)- dinte dictiitorMle, cu o «ctlt.,itate
,"e U j orgamzaţlllor de Partid,
comisia a .fost sesizată de ex.: că I:omfsti n'au participat reprezen- necinstit<l. a fost t!mp de peste 2
,ca desfc7şurată în judetul
la cooperatioa comunei se mai gă tanţii biroului de plasi1, Act por uni primarul comuW i, t(:rorizu.nd
t,
"'1 e d e verifica
sesc elemente necinstite. membrii trebui luate milsuri peniru imlm- tocmai pe lllralli glmci şi cinslUi.
l'~o ,d
e SliuCOmISl{
inri d d'!
"
t
de
Partid, Subcomisia a sesizat niilăţirea muncii şi pentru asigu- Ac «sti! clicd duŞm<lno(ls(l a fllcue
,1 lia ove! ;:a [ma/ofl atea ararea unei mai strânse colaborilrl tot posibil/ll, tncepând din anul
. şI-au 1Il e es ro l al de a
numaidecât biroul de Plasli desîntre subcomisÎe şi organizaţIa 1946 sit Împitoflice intrarea de noui
te II ':,ri pe membrii de Partid,
pre această situaţie, cerând anlrle aceştia ar fi elemente izochetarea cazu/uui şi contribuind de Partid, precum şi între subco membri in Partid pentru ii nu-i
socolel:le.
Ad ziunile
misie şi massete ţărăflimii munci stingheri
I şi ::i verifică pe baza activitiila eliminarea elementelor necinsunor ti'lrani muncitori cinstiti
au
:est ,'71brilor de Partid Sl munca
tite care compromiteau mişcarea toare.
F',-i.ficare a dovedit la fel că fost purtate in buzlUI ar(!e cllor
,Qe şi,<atiei
de bază ;espective
cooperatisfă, Astfe{ a procedat şi
it pi
bilantul muncit acesteia
subcomisia din plasa Pecica care lipsa de VIgilenţă din unele OI Ril din conducerea ele atunci a organizati, i d(~ bază, fi/ră a fi prezentate
nizaţii de Partid, slaba manifesîntr'o comună a constatat că în
:cel at~ aea lin paternlc ajutor pen
diferitele funcţii ale cooperativei tare a spiritului critic, a dus la orp;iinizaliei spre rezolvare. Elirn.i.
,1 ~~)!lCC in condiţii şi cu rezul
se afld şi azi foşti conducatori le slăbiciuni în ceeace priveste acti ntindu-S('. din Partid ac:ste (f[:men!Are ~ai bune munc(l de Partia,
vitate acestor organizaţii.' Aceas· te necinstite se poate obsEirva o
gionari,
printre care unul care a
:d astfel, subcomtsia cu.
ta era situatia la o comun/j dfn hotărîtă fm blHz/1(litire a muncii de
cerut in scris lui !(illil1fZer să-i
foate problemele de interes
plasa
Pecic~. lvIembr;i de Partid Par(icl, Ielranii muncitori expripermită ca să luple în caIitate cle
c: ale comunei sau, UZlIWt
md,dll-şi ,ţatisfacllli pentru, elimina
cinstiti,
ţărani muncitori, au ară
voluntar
pe
frontul
antisovietic,
::~re şi prin
activitatea ei
rea
lor. Ast(lzi organizâ/ia dn Par·
tat
cu
ocazia
verificării"
plini
de
.
Aceasta
subcomisie
prm
mwt
.>!Idilă de ajutor organizaţiet
tid
<lin
aC('(lstii comuni1. e,~tfl comprl'incredere
faţii
de
sl/bcomf~ia
de
ca de agitatie pe care a dlls-u
,'Iid de a se achita cu cins
s,']
din
oamen~ ai muncii cinstiti şi
verificare,
faţd
de
Partid,
ct'1
la
dela om la om - a dat un. sprisarclntle cc-i stau în faţă.
hott1rÎli s(1 fndpTin ~b,ţcă MrcÎn iT.e
un
moment
dat
acum
câ{itJa
jin
real
atât
organizatiilor
de
par
i/a este cazul subcomisiei
ani - au fost primite elemente pe dire le primesc eTin partf'a Partid. cât şi Comifetelor Provizorii
'!ficare din plasa Stil1tana.
necinstite
în Partid, printre care tidului.
dit! comunele respecfh'e în ceeaI U,rii
acestei suT)comisii nu
lati! cdrl'va exemple d(~ţpr€
fel
şi un fost fruntaş manist, Aceste
ce
priveşte
ducerea
la
'mn
sfârşit
~
~l!llţumtt numai cu strtillge.
luZ
cum
lucreazt'1
s!tbcomisW
de
e
elemente au reuşit să pună mâna
l' refennţelor, cu o pregătire a campaniei awicole de vară,
viri
ficar;',
despre
felul
elim
munca
pe
funcţii
importante
la
Primă
Alta era atitudinea subcomfsiet
,ei '"ult birocratică a verificări·
t1 i
dintr'o altă plasă, care a făcut rile, la cooperativă, elco Ele au ace;tor comisii duci; III tmbun r/ ti:i n'au stat de vorbii numai ca
ri n acriJ'irătii din cadrul organiza'ii de Partid cari urmau să
tiilor dl' Partid. 'ntlfrind In acelâ$
',qÎcaţi, ci şi cu massele, de
In cadr.r ct"fai de al.-'"'),Ill' ...... rea ',.im.s'ra
t;mp increderea şi drat!o"tca m(!~lIe·
... - - · muncitori fliră de Partid,
lor nmrrcÎrcar ? nem~mbr(>
dc Par.
'dndu-se pe de aproape de
tirl fntă df~1 Part:dul lvlrmcitort'sc
:1lele care-i frămânHi. Mcm
Român.
!litri '~bcomisiei s'au deplasat la
depăşit
:um .~ au lc7murit unele problesută
~epti " legt1~u.ră cu campc;,nia agr~
iti ,~vara, au dus decl o munca
fiind executat de muncitori
Prin buna organi7ar e a muncii şi
emen::1aţie, uşurând munca Of ga
prin
muncel voluntarrl.
prin
depunerea
unor
eforturi
bii de Partid. Datorită aces
;nci de lămurire dusă În stî ne susţinute, muncitorii dela faI
Pe l<lnga realizarile obHnuLe In
Muncitorii şi muncitoarek. tiI)'i ~asse[or, şedinlele de verifi- br:ca de ciilapoade IPEIL aU depă_ cftmpul mUrlcii, miii !'unt şi un,le
pografic.:
"Gutenbl
rg"
d:n
oraşit planul pe luua Iulie cu 31 la
ilo ;U fost a.,.. teptafe ş' urmiiri"Iăbicimu cari trebue.;c
inlăturat", , .şul nostru au primit zilele ac,,mare interes nu, numai de sută.
Astfel gazeta de perete a fabri!! i,
.stea o ilustrată dela tovarăşa lor
ParaLl cu aceasta, au dus o lup~ă'ii de Partid, dar şi de cei
de 1llUllCă, Bugariu IuHana, care
d~şi se găsene in Întrec, re' cu ga·
tă pentru econom!a de combus.tibil,
:xctp:i nemembrii de Partid, cari
zeta
fahrieei
de
mobile
"Ghr
orghe
îşi
petrcc" conouliul de odihnă
folosind la artlfre măi mult d~.
~Iui :rezentat într'un număr imÎn
stulinnea
climat~r:că
Borscc.
Doua"
Şi
cu
toate
gazeicl~
intr<';/lnt, Alături
de mem(Jrii Ş'l uri şi rllmegu'Ş.
Re dl<m miii jos textnl iCr's pe
prindt r]or d'~n cadrul scctonllui
Insufle\i\i
de
avântul $tltr, ceri.
f: :rltd, elementele cinstite ale
aCl'astă ilustrată:
lor soc'aliste şi iil angajamcDt lor IV, are articole prr a putine cu su'11U sărace neîncadrate în
din
biecte de caracter general, fără sa
TipograJiă "Gutenb c'Tg"
tlui', au dat şi dau un ajutor luatE' de toat!( mmnc!torimta
tară în cinstea zilei de 23 Auguşt,
fie
1<
gate
d'e
VrohL
mele
C
a}niC' i.
Bit:. Repl,blicii 72
: 'S sub comisiei de verificare,
~
muncitorii dela Cabrie,l d,~ calapoa
Agitaţia vizua1ă mai cupr·mle
10Klmi :~ ceeace priveşte demascaARAD
de IPEIL au orgiinfzat in cinste a
z:nci vcchi care nu au fost inlocuiluj :,şmQl1ilor poporului munci·
acestei 7J:l" intrI c( ri soc:aH..te in- te nici p:ln ă acum, iar într'uD ăte
Dragi tot'arc'1Şe ,Şi tQV(Jrăşl,
"il şi în aducerea la suprafa
dh'iduale şi pe sedii,'
lier reclama vcch"j firme (xploata. mor probleme de care sunt
Am sosit cu bine. R~~;un;:1cJ e I
~oare Sti3sny stă În văzul tuturor'l
pentru terminarea Planului pe
,jate elementele muncitoamirumarlt şi Înlrdinerf~ e cxce- ~
,
După
ce
acesti."
slăbiciuni
vor
fii
luna' August cu 8 zilt· fna;nte
',liie ale satului.
lfiltă. MIll!llmesc din inimă
de termen,
lnlăturate printr·o :ntoo.,!i agitatiE
lle
:rită muncii desfăşurate de
part,uhliu.i Muncitoresc Romdn,
politică c1~'IH1"ă de eatro oq~an:ză\ia
economie de materiiilc, '!'ooue,rea
:isie, la şedinţele de ')Gripi.ră de eare n'aŞ fi putut ajun.
este mereu prezent un pr, tuluÎ rle cost ş~ buna intrc\in, re de Partid şi comÎt tnl "tnrl' cal,
f!,e nido(Iată fn aClst loc mi.
nmncitori; vor pute a sli cr. eze con
lj. II 'U al biroului de plasă al ii maşinilor.
nlmat.
diUi de muncă in lupta pntru reaI Bpli :llui pentru a sesiza proble
Tot tit cinstea zilei dn 23 A,l.
CIt salute/ri tOL'ifrăşţ>Şti,
lizarea trim p 8tmlui III şi a PlllllU·~
cm n- r~ se ridică cu ocazia veriI§wst~ vor in al/guru c!lmium cui·
RUGAIUU IULlANA
lui anual.
tural al fabrl.cei, mobili~rul
Si cunoscdndu-le biroul de
IIperi

'J
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Muncitorii dela fabrica de calapoade
planul pe luna Iulie
lPEl1J au
cu 31 la

Mul1um~u ~m inimă
p~nj~nlui Mumitmeu Hamât. ~
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,Unic plul! la orele 1S. - UD ou·
"lot Lei 6 minimum J O cuvinte Fen!nI cererile de .ervicf.. 60 la

mn

reducere.

APARTAMENT de v!\ndut 1n GeUtrul oraşului,. compuI! din anti.
camera, cam ra şi hai(. J)lmuriri: Stdner arhit!'ct, etr. Horiâ
No. 5. '
3283
:MOARĂ cu c:O<'ane

cautăm
i>pre
cumparar.. sau lnchiriem. Apro-.
laela Arad, str. Dohrogeanu Gherra Nr. 47.
Il 23

VANZAR' ,i CUMPA.RARI
CEAS de buzun<U' marcă rellttmi ti de
vSruare. Adresa la dar.

SUFRAGERIE, dulllJ1 de

haIne,

BIROllL ..RAPID".

Emlfle8Cu 3.
VHit moodel'nt'\ 500.000. Casă familiiri lângă Mllră,şcni 280.000. in
Dna B1ila,şa 180.000, caei particu
Iară în Micăln.ea-Nou!
120.000.
Loc dt' cae!
C. Victoriei
65.000 le:.
3294

covoare. radio

"Philips" cu 8
de vânzare. Valko str.
Ecat: Teodoroltl nr. 3.
3231

unde

'n

SCANDURI NOr, (3 m 3) ocazie
de vânzare. Str. Tudor VIaoimirescu 24 telefon 2493.

3259

mOBILE ~I apartamente cumptirAd
Sau v!nzilri adres8li-vil in interes
propriu biroului Deutsch Carol, Bul.
Republicii 101 vts·a-vis intrare dO
sul Teatrului Et. 1 telefon 19-53.

CUMpAR hieidetl pentru copii, !n
etan bunII. Adresa la zia!'. 3295
GEANTA p~ntru lUt dic caut !Opr.:
eump1trare. Adr~: Ioan
Cal-

m 42.

3291
stare bu·

C1JMPAR vanli de bai~,
ni poate fi din l,mn (p1ev). Rog
adresÎ ]a ziar.
3290

VIER de vdnzare. Str. Petru
reŞI

Prezllltl dela 8-14 A ugult

1, 14. Iulie. a.tentat contra lui

Pa/miro Toglia.tti
2. 7urnal d~ actualitate
3. Sportul Sovietic No. 2
4. Ştiinta

# tehnic.

2,

Ra.
3285

Gri!.d:şte.

VILE CU trd dunere, parchet, ba.
ie, ooupahile. Caei cu două camer:" gt'Min! 500 stj. de ,oânzaI'f'. Nicolo'\lid,
A\'Yam Iancl1 21.

32i7

Nr. 71

Reprezentatlile dela orele 11.80. 3,

,1

430, 6,7.30
9
IDlrarea gellotalll. lS lei

DE VANZARE tnotoci('letl 350 D.
K. V. Stlpersport. Str. Fdmu 10,

ap. 4.
D~: VÂNZARE

(oiirte dt;n cassl
de control
"National",
MeSBel'
Adalhert. Piaţă lmpllratnl TrRil'!!!O 2, t·,lefon 20-85.
. 3268

CinemaCORSO
şi grădina y~cro~-,~
Azi prezint!

3276

masll
de p:uA:-p<mp; lşi
vând radio 4 plus 1. Calea Ş'3!!11-

CVT\'IP·'c\R

na

79--81.
MASmX DE SCRIS

/ INFORMATII~

Contin{'ntnI,

portillJf]i'i, aproape noul,
c~ntar
500 kp;r. de vânzare. Str. KUJi:3:]-

I'llceanu 12.

3287

DIVERSE
CURS DE CONTABilITATE
pentru acel care au absolvit
4 clase secundare Incepem la
U August. Beck contabil aU~
torlzat Str. Cosbuc 1 ap. 10.
COPIAT acte, traducerI, contabilJtâ~l,
formalităţi fis~ale. INCREDINTARI
la BUCURESTI, eXeCl.lt~rl Drectse
Biroul OLYMPIKON, Arad, Bul. Re.
publicii 70. TelefQn 2D--41.
lJ27

PLAPOME confectioneaza şi curA~A
rl ca sA se strice vata, plelful ori
na cIUcit, Bariţiu 8 lângă Piata
vram Iancu. Tot aoolo o plapomă
vânzare.

, M. t50LLER

i

.

1.,1. SAPORHfi DISTR.SOVROHfIÎM
Rep:, 4,6.80, " 9-Dum. a,80, 4,6,30 Şl9
Puhlicat

."ntrzlil Iti

"t. ,Q!ltn 114." pr",'nt. 14 I"PI'''.

..t.

.""I.lizal.lilnd~tf dapl1

.p'ri/aria/.lal intl'o",.

fnc,p''',Q
In/er./1i4'

AVIZ! din motive sanitare generale
COpiii păn! Ia 1 Ilnl nu au acces
lq ula de spectacol.

IN Tt-\RA BASMELOR
deJ. ora 8

DUm!Di!cli 3,5 1 119

..

SpionaJ,

GRANITA
luptă. dramă şi dragoste

cu E. TEAPKINE -K. FEODOJ<OVA
Rapr. 5, 7 .fi 9 la grtidfn!l. Duminecti 11.30, 8 S. 7 :,1 9 rn grlldin!t
~:lcll el timp favorabil reprezenfaţiR de sear!t In grti.dlna ARO

....,

-

51).Cont CEC 87.\115.

--'~-----------_.------------- ANUNT, Scoala Prolestonală ilie
talurgicA din Arad, aduce la cuuoş+intA
înscrlfi pentru examenul
de admitere in anul J., ('i in z.iua de
20 August 19'19 orele 8 dimineaţa p.e va
face vba medicali. In loculuI ,coalei
din Piata Mihai Vitenzut Nr. l! etajul
II. Cei găsiji Iln:ito,t vor întra In
examen. Examenul se va face pcris şi
oral la următoarele materii: a) T..imba
rc.mână scris şi oral;
b) Matematici
scris şi Qral; c) lttorie ş'i Constitutia
RPR numai oral. Cand~datH ....or avea
asupra lor hrană pentrlt 2--3 zile. Cei
ce nu vor avea !lc~ele Corn:olecte r.u
vor fi primiţJ In exanl('n~. .:.. Directinnea.
candidaţUir

COMITETUL PROVIZO~
RIU AL COMUNEl URBANE

ARAD,
Secţiunea
Financiară
Circ. III Financiară Arad. Nr.
4107 din ·12 August 1949. AVIZ.
Se aduce la cunoştinta celor

că
in
ziua
de
10 August 1949 ora ] 6, se v&nd
prin licitatie publică care Vai fi
tinuti1 la Circ. III-a Financiară A
rad rn localul fostei Ad-tii Finan
dare Bul. Republicei Nr. 77, Următoarele obiecte sechestrate: 5
mese, 2 mese de biliard cu 6 bile,
6 ducuri, 1 rastel, două sticle il
jumătate litru măsuri, două sfie
le un sfert litru măsuri, 58 farru
rii, J4 farfurii mici, 2 sticle a 2
litri, 1 sticlă a 5 litri, un răcitor,
una bic!leU, una tejghea de Um

Seful

Una fată
Servo Secţiunei

- R. P. R. JUDECA TOmA
POPULARA RURALA NADLAC
JUDETUL ARAD. Văduva Sina
Matia "ascută Totorean din Nă·
drac prin CerE'rea tnregistrată la
N r. 502 din 2 Iulie 1949 cere
constatarea mortii prezumate a
soţului său Sina Miloş. Toti acel

CENU ŞÂ REASA

FOC LA

~

Jnspector, Indescifrabil. - AVIZ. Se aduce Ia cunoş
tinţa tuturor celor bătrâni. care
au primit un fel de ajutor bă.
nesc până la 31 Dec. 1948, dela
Fabrica ..IFlamura Roşie" fosta
"Astra", că în interesul lor propriu să se prezinte la Comitetul
Sindical al Fabricei, în ziua de
Luni 15 August 1949, intre orele
14-15. COMITETUL SINDICAL.

111.lA.·
A·
de

sovietică

No. 96. TeleIon: 16-92.
(Taxa postala plătltă in nume..
rar conf. aprobării Dir. Pl T 63.

Financiare, Indescifrabil.

Cinema VRJlNIA. şi grădina 4RO
AZI I O grandioasă realizare

generaU

Str. Alex:indri N~.,~
etaj 1, colt cu Bul. RepubhcJl.
Tele~on: SecrelBriafu' de redactie 1(}.80. Redactia 26-72:
nedactia de noapte si tipografia.
20-77.
~ldmini.stratia: Bul. Rf'publici

de masă.

PREZINTA.
Ura film ea i. basme

Keprezentaţiile SâmbăUI.

Redacţia:

plărte, una cuvertură,

Cinema SOLIDiHUJIlTEII- GII
V.~DOVKH~·

OrgaN a'Comil.,.,.t iade,eao
P. M. R. Arad ,i .1
Comile'.l.i p,.ov;zoriu
'ade'... n ,1 ord,e,. •• c

dunarr. generală In ziua 4
August a. c .orele 9.30 fn i
AGIR-ului (Str. Or Com5~ ,
eu următoare ordine de zi:~ 1
cutarea fuziunej cu Ast. 2. Il!
carea fuzlunei. 3. Ale~rea: t'
gaţilor, cari vor lua parte n

.., R oş,e
."
" Fi.ocara

interesaţi,

3239

I

l' (

II

I'lUMlNECA 1" AUCt'ST

___~
__.m~"""."""""""B.g~~t~rwe.~

MDCA PUBLICITATE
MICA PUBUCITA'fE se primen e

Ii

tl'LAb.UlA ItOljU

car] ar avea vre·o cunoştintă des
pre dispărut sunt invitaţi 8 în cu
noştinţa Parchetul
Tribunalului

Arad

direct.

Nădlac, 8 August

.Judecător

Dr. OctavIan
Banda. Grefier, Er€'mia Scorţanu.
1940,

-- CONVOCARE. Pe baza err-

cularei
generale B. Centralei
AGIR din Bucureşti, Comist.{t
AGII{-uJui din Arad va ine o a-

J

în zi ua de 21

1.,

Bucureşti. 4.

Diferite che~
Membrii AGIR-ului sunt ru~
lUA parte la această adunaTI
nE'rală, unde Vor dezbate I
nea cu AST (Soc. tehnicii
Stiintifici).

'.

- DECES. Bojidar Stefan
tor a încetat din viaţă. h
mântarea va avea loc tn ziu

Duminecă

] 4 August, orele,
locuinta Ca.lea Aurel Vlaici
Sega.
j
- )EXCURSIE MUNQ
REASCA C.G.M. LA VA~
JOS. Plecarea Dumlnecă In,
de 21 August, orele 4.00
special. Inapoierea în aceil
orele 22.00. Biletul dus.tnto~
211 de persoană. Inscrieri II
pon~abilij sindicali, pentru I

C
~

brii A.T.P. şi elevi la Birou!

cal de Turism. EXCURSIa' i
CAMION LA CASOAIA. q
ma în ziua de 20 August ", ~
17.00,

înapoierea in ziua

l

August orele 2.1:00. Inscrler
mai pi. membrn ATP la
Local de Turism. CURSA

IJ

SULA TRINITATII. Din rR\~
taurantului "POPULAR" la:
SULA şi RETOUR in fiecarl

minecă dela orele 6--9.00~.
ra dela 18-21.00. Taxa d~
soană Lei; 15.

l

l i .IIIa"!E:!II -

-

• .j

P'e,de,i ~

tie
circulatl
9035, numele Vldac Martln.

PIERDU'l' petmta
nu!.
P~l;;i:(DUT

Buletinul Biroul PQP~
Nr. 11270, numelt;l Lole Vcronl~
t·ad. D€,c] ar nul.
PJEhDUT 2 cartele 3limente C, i
le Dcutsch Tiberiu"
Deu!Schj
Dedt>răm nule.
I
PIERDUT carnet clr., diferite
fotografii, numele Serban 'TII
Găs1tQrul este rugat si le d~p:J
AdIn. ziarului, contrar le dt~
nule.
i
PIE.ltDUT cartela allm('nte lov1
6Z8041 August, Sept., Oct. nţ
Ursoiu Augustin. Declar nul~.!
PIERDUT carte de munCiI mlln~
zes Eugen eliberat de CoopH~\l~
seriaşilor Beiu, din anul 1926.l
clar nulă.
l'mlWUT Buletinul Bh'oul P"P'~
ne. 21326-45 legit. urbitru t.~
carte maestru AGIR pe numele;
Ionescu Stefan. Declar nule. I
PIERDUT carnet consum Cfr. n~
Don Gheorghe, corn. CurticL D!

j

a.

1

ncl.

l

I·IERDt.rr Buletinul DirOJ.li PoP~
nr. 950 numele Wirltcr Ioan Ză~
şl J cDl'tele alimente nnmele ~
Ioan, Amalia şi Roza. Dec!ar!lm

I

PIERDUT Buletinul Biroul Popu~
ne. 261561 numele Del~aD Dic, I
Declar nul.
,
PIERDUT Buletinul Biroul
nr. 183 şi cartela de fm,br§clIm.
...... numele Ardelean Mlhlli O)!n. ~
~~
martin ş! cartela fmbrllo.:-"..rntnte'.
numele Pui Florea C(lm. eAllme~
Declarăm n u l e . '

PoI't1

PIERDUT

buletinul Bî\, ~:;~

latle.:' No. 19415 TIe nWl1e .:N j
wein Iosif. str. Bonaparte o. ~
Bujac, f) declar

Du1.:i
I

,

..
'1

I
I

1j

I

Ij

.

J

flMC1'tIHt

ROŞIE

".
muncitoare din judeţul I1rad işi îndeplineşte
,nlmea
cinste indatorirea patriotică de a preda Stc]tului din
prisosul de cereale

L-----------------------------------.

~------------------------------------------
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tărănimea muncitoare Îşi vinde
I . dragoste cotele către Stat - Convoiul de căg . care transportă gr6ul la Comeereal este Însotit
4
de fanfară.
il

La gospod6rille Agricole de Stat str6ngerea recoltei
este În toiu.

,1
B

J

~.
i~

t
a ajuns la "eenfru"- La
Comcereal din Cudicl,
li se stabileşte greutatea hectolitricO.

Apoi dacă lucrif bine pămantul şi mai bagi şi maşi
nile pe holde, nu-I de mirare cO scoti rod bun fşl zic muncitorii Gospodăriei de Stat "Sc6nteia",
admir6nd gr6ul din noua recoltă.

\oarele a ajuns la zenit... S'a oprit şi batoza
~ntru scurM vreme... Muncitorii dela o batozo
din Variaş in timpul pr6nzului.

Să

ne bucurăm din inimă I Doar
noi ne-am ajutat Patria. la
Rovlne in fata "Centrulul" s'a
fncins hora .•• I
şi

Dacă lipsesc saci la batoze, apoi va ajutăm
Iratoşul Mic ufederistele repară sacii prin

la

noi ...
munca

voluntară.

"Ia te uită, numai bob de bob .....
Îşi zice tăranul mijlocaş Pal
Pavel din Iratoşul Mare.

/

-)--

...,z:-

1

Intrecerea a pătruns şi la tară...
Urm(jnd exemplul muncitorilor din
fabrici, la Irato$ul Mare, muncitorii dela batoza au pornit la
Întrecere - Steagul roşu deasupra tractorului, e mărturie a

I~......~......

-~

SacII s'au adunat grămodă pe c6ntar .••
la magazia "Com- ~.cereai" din Cudici

~..,.............s.e. c.6n.t.ă.r.e.sc
.
. .c.o.t.e.le•.~::~::~:::::::::::..•.~~:___

e.n.tu.z.j.a.sm
. .u.lu.i. de.p.u.s
.
. .Î.n. .m.u.n.c.o.................

ţăranii muncitori la aria
COITIUna Şimandul de Sus

Câteva ore cu
"din
• arie bine organllatl -

Treerlsul se

Ieşim din salul Simandul de Sus şi
mergem pe dul€ul cart. d'Jce :.pre aria
Nr. 4. De o parte şi de alta a drumului se rnşiră lanurile de por1lmb şi tutun cari se leagiînă în adierea vantului
Pe drum, una după alta, cărutele se
îndreaptă spre arii. Inaintea noastră
se ridică nori de praf. Cu cât ne Rpro
piem mai mult, auzim duduitul unui
tractor
"Lunz-BlllIdo~:f',
ocomp<miat
parcă de zumzetul molcom al unei ba
teze. Ajungem la arie, Aiei se hlCrf!'1

1'1: apdrattncol
"DE VORBtt CU

dul de Sus fac cu drag acea';tă pază,
ei ~ti!j că duşmanul de clasă
şi cozile lor de topor nu dorm, ci încearcă prin diferite metode să pună
piedică ritmului cu Cilre noi astăli meI'
gem spre o viaF\ mai bună, 'lpre !:Ocialism. Ei !:unt convinşi fiindcă r,şa-i
învaţă Partidlll să t;e vigilenţi şi s!
nu ,Se dea nicio posibilitate duşmlinilor
poporului muncitor de a incerca llCtiunl de sabotaj.

Camnanl!
recoltare In

•

Pentru paza tlriUor, pentru a evita
eventualitatea unui incendiu, tăranii
muncitori au aduS dela gospod;'h'iile lor
rezervo;.re şi găI'~li de apă.
- Deşi tn apropIerea ariei e~te o

fiindcă

\

Se apropie de

Statul nostru popular
totUji Olm Hdus rez"rVUkU'e
pentruca dacâ s'ar Int,hl1pJu
să sară o scânteie din mot'Jl', imeaiat
să poată fi stinsă, e"plică ~iiranul mun
citor Capră Pe tru.
- Noapk>ll -- spune el mai d~p<'rte
- oameni muncitQri şi cinstiti, :fac
de pază la arii chiar ~i la c:împ, acolo
unde sunt clăi.
Tăranii muncitori din COmuna Siman
apă,

-

la clastea zileI de 23

.

•
amiază.

Pe Jrumul
nevc',te şi mame se
îndreaptă t:ătre batoză, aduc;'ind mitncare sotilor sau fiilor CI'.
Duduitul
tractorului şi al batozei inceteuză. Mun
citorii se adanrî în jurul l·ezcrvc.rului
cu apă. Işi scutură de praf dimeşHe"
se spală şi apoi se trag la umbra stogurilor pentru a lua mas!). După maBă urmează un mic repaos 5i munca
reincepe din nou, cu un elan sporit.
din.>pre

fântână, n0i

comună,

GH, GRCZAV

August

mUDcUorii dela balozele din comuna Cr ucenI
pornind la Întrecere în muncă

s'au angajat sa lermine lreeralui Dana la 21 AUgUst
l)Cj~

ne.

f X P( R l~fNli
5 O 'J f T I t.,A

cu elan - Tlranli muncllarl dau coti cu dragoste
Statului nostru papurar

ză de zor. Batoza, Idcomă, mesteci unul după altul snopii de grâu, din care
curg boabele lucioase, semn al unei recolte îmbelşugate. In jmul bi\t(:,zel, prin
norii de praf şi fulgii de pălilmidii, un
furnicar de oameni muncesc Cll însufle
\ire. In dre~pt:l şi in stânga batozei
se lnal\'ă şirari întregi de stoguri, mân
dre parcă ~i ele de roada C~ o ccn~in.
La 200 metri .:le batoză, tdranii munci
iori continuă să care gri'tul.

cu

SA Nf INSIISI"

desfăsaarl

Este datalia nOlsll1 a tuturor de I ajuta
locă dela orele 6 dimineu\d batoza
prinse viaţă. MUPCltorii II\! venit mai
devreme pentru a înccpt! lucrul.
- Vrem ca astăzi să facem 18,UOo20.000 kg., adică mai mult de două nor
me, - zice muncitorul Costin Petru,
îq timp ce ,:;e urcă e\l un ~urţ'ur pe
glreada de paie.
Prunii snopi de grâ'.l r;are au intrat
în b .. toză sunt ai
{arallului s&;rac
Hurota Pavel. BUllbetc au lllC~pU' ~a
(;urga în sacii pe C"'l'e e! 11 leaga de
zor ş:i-i aşează pe c<lntar. UnUl tkpa
altul se umpitl sacii, Smgur numai pn
oulea Să-i lege. li "ari m aJutor reslJonsabilul ba-ozel.
Da 1rllmos Ii;raLl ai lJaci Pavele,
- îi spune el. Se vt!de că ai muncit
bine pămiintul .
- Da, tovarăşe Crişan, l-am lucrat
aşa cum m'a mvătat sindiculul. ~i '\.ăd
că nu m'am înşelat.
La ora 9 el terminase de \reerat.
Acum J:le indrenptă spre ddr.!ga1ul batozei pentru a-i socoti cota.
- Trebue să dai la pret oficial Sta
tului 155 k~. irilu din l'l!.colta d" tale,
tovarăşe Pavel il informă deleiatd.
Si Earota Pavel este foa rle mulpmit
"Aceasta este datoria noasl'.i a tmuror
de a ajuta Statul nostru popular şi in
felul acesta a ne ajuTa pe noi in'jine,
prin făurirea unui nivel de trai mai
bun" - spuse el, urcând sacii cu cota
în cărură. Jntâi a aranjat transporta~
rea cotei la maguzia "ComceI'eal" şi
apoi şi-a dus gJ'iÎlll lui acasă, bucuros
cii. poate eontribuj ~ el la asigurarea
hranei oamenilor muncii din tara noss
uL
j

No. 4

uoua lJawze

t""l'U;;C".i,

)!l"bll

Udl lw.. arul (:.I}l1'~

LU'<luu,-Nvu tre<:J a

tie wr.

,

l\OJ'u.eie sunt {lC1J;l.!~ite zi de zi. - - ,
Muncitorii licia baloze, patru,l~j ti>.:
importanţa tO!rminăl"Ji la. tunp!fi
jQ

bune condItiUni a treeri'lului. lucn aZIl
cu insufleţire.
Pentru B da un puternic avânt muncii lor, ei au hotărât să organizeze o ln
trecere in muncă între (lele două. bateze.
In cadrul acestor îlltrecel'li, s'au
angajat, în dl1stea zile! de 23 August. de a termina eu ireera.tul grâu.ln~ depe intreaga sUlmlfat' apar
ţ!Datoare cOmunei lor, Il'in;i ir. ziua
de 21 August
Ei au avut deo trcl'rd gr5ul du~ă o
suprafată de 373 ba., ou după 1) supra
fată de 130 ha., ovăz după 43 ba. şi
secară dUPă 23 ha.
Până in Seara zilei t1e Joi, 11 August, ei au treerat grâul «upii o sUpl'a
fată de 270 ha. Şi s('cara dUllă o !iUpra
tafă de 13 ha.
In prezent tl'ecl'j~ul in eomune Cru

<;en4 se desfăşoară cu mtensi(ate, mun
eitol'ii lucrin\! ('u multă tragt'l'e ele
inimă, p,elltruca angajameJltul luat În
cinstea măretei zile a eliberlrii nvas1l'e
do sub eofropircB
fa~cist.li., de eatre
glmioasele Armate Sovietice. S;l fic în
d.:plinit.

Fe an ;::e trc;e r,lI:hoflCat lQ
lor la pl'opor Iii din ce in ce
La 1 llAnuane 1.49
gObpodărli

de Stat

prii de radioficare, iar astăZi
lor a crescu~ la 1367, Până la
enului vor fi radioficate meA
hozuri, iar în 1950 - fără
toa te gospodăriile de stat.
In sovhozurtle Cazahstan~lui
nează mul tQ posturi de radio,
gură legătura lor directă cu
In sovllOzul NI'. 107 al
tru cre~rerea vi t 310r din
stabilit legătura prin radiGQu fii
cu trustul, ci şi cu două ferme '~
la dhtante m~ri. Sovhozul Nr, 1 '
legătură radiofoniei\ cu ir<li te.
total, trustul pentru creşterea
din Stavropol are 20 de JlOst..ri
dio şi cel din Biisc - 21.
In veder~a extinderii dIn ce
mni mari a l'etelei de radioti.
pregătesc cad1-e' speciale de rad!o.
cien! pentru sovbozuri.

După

pilda vouslră
no,i ne întrecelD în1re n
-

Ser; ••• re••• r •• llo.. _oacU.ri d.la L.teza depe .ria 1 •• 2 4'••

caire .a.di.rii .tel••,P.lyd.rom" care rauee." pe ........ 1 'lUO Batoza depe aria NI'. 2 din hotarul
comunei Adea este batoză
fruntaşă.
Muncitorii dela ~ceastă batoză depă'
şesc zilnic nOl'm'l de lucru, dand tot
mai mnlt grâu peilte cantif:iha prevă
zută, '}tiind că în acest fel asigură :;lâinea poporului muncitor dela oraşe şi

sate pe un an intreg.
Muncitorii dela această batolă,
sează urrnătoar 2<1. scrisoare către
torii dela
întreprinderea t
"Polychrom" din Arad, care l'
încă din luna trecută în contul
1950:

Am citit încă de aCum câteva săp tămâni in ziar~ ~i ne-am minunat I
de izMnda voastră. Stim că voi a ti reuşit să vă împliniti planul pe
intreg in 6 luni şi ceva, numai scul lând indemnul PartIdului fiind
ne~iti de dragostea pentru RepUblica noastră Populară, Patria SCUJIl
celor ce muncesc.
Apoi, ca să luer'lti cât mai. bine şI să ne faceti pe noi toţi ca sA
mai îndcstulati, ii nevoie să aveti şi voi pâinea a<;igurlltă. Noi \tim
vă putem aduce ajul'.ll'ul nostru frăte~c, mulţumire penlru nenum'irale:~,
toare pe care ni le .ati adus voi, dr8gi tovarăşi.
Batoza noastră are norma de 12000 kg. Atata ari fi să o:conlerr. pe lL i
asta e încă puţin. Ct.nd poti face maf mult Şl ,tii că prin asta vi! in '
torul Patriei t:118, s,'i te mnlţllmeşti (Ia re numai eu ataia? !,i;\nă ac"~nl:l
team 130-]40 n1ăji pc zi, eri am scos mai mult: 180 fn~jL
Am văzut că pe voi v'a aj'Jtat mult în muncă intrecerile sociali,le,
pilda voastră şi noi ne întrecem infre noi, care pe cai'C şi să sco~:<
măji pe zi!
Noi crE'dem c:i in ~clul ace~tu, dra gi tovară~i, ne Îndeplinim dntorh'
Ir5 către P'ltrie ~i stl':lng~m şi mai mult prietenia CI! n~ leugâ,
'i'I'Ji::sd alianţa din [re chlsa mun cîioare şi ;ăl'~nime? rnlmcltN~:

,i

Ţăranii muncitori din Z6b,cni c!ârld \/ktă Gospcdăriei l1grkok Cu:c::div('

r)ntl\

Noa" ~i'aa indreptat pc,ii !prc: ltlmind, spre kricire, spn: bună ~t<lre::.
r~âtH:l pC" rând ei semneaZQ actul de constituire.

~

I

Cu salutări fl'ăr"~ii
S;mbo A.Jexandru, Szabo loall,
Susana, Biro ,\le:dUldru, B:;101 R
Mosone Petru, SZUCB Iosif, Sjp~
muncitori la batoza depe aria
comuna Ad~.

14 AUGUST 1. .

•
S"ă smncit

reorganizarea In spiritul
Rezolutiei C. C. al P. M. R.

După

160 METlU

Idrd!~da b lucrează

în interesul tăranilor
,
muncitori din comuna'"

Muncitorii dela bafoze au primit ,1 ei pânzeturi prin

~er:\~&

·:nl 1I0stru reorg,mizarea eooperatiwlor
această

rl'lQrganizar<',

mun;it~are ca: ME:ch

răbdare

Tt:1)-

t ·::opnctar a 10 hectare de pâ.
usl1;1 tare Impreun!!. eu C"r gUtl
avro1 au distrihuit produsEle eoo
nu tiei Duma: ru.tffJ1ii1or lor, şi

:rma tnl!itur 1irii
'llOucerea.

ţăranii ailrad

lor nu luiit

aleg riie carr. s'au {<'Ieut fn
· " a. c., conducer;!\ c"operaIl ce :n Nădab a înci'iput p~ maiOf1.
:<.'.'
l'
l'id!oti~or tov~r"~1 cmnt 71\1, num., .t,ar~ ,!ŞI file Ui\l.o.rl:t fal11 rle
',!J lor de muncll l\t.pă
('um
,· 1ij fnva\ă.
m~Sllrne luate fl·
CII 'rit!!.
11rlKl 8 11 raC', nO;11 pr $E'.tl:nte
:perativei, npoiLuI1,lta Ioan,
mnndtor, Mli1din E.cal~rlna,
i s§racli, uf,:der:sl~, 'IDJ.(lru_
t A~
''CIl, muncitor la CFR ş: V" o'SI -' Pavel, ti'l~!ln s!lrne, &'''11 ţlU'lrihui ţl1r!lnimii ,,:lracC' 'In
almA" ~ 3 s~plamAni m!irfnri, pAn:ătre unelte a~r:co1e 'n valo;':rl~ rt~
f

,;

H.

luat m lftlur1 ca lllranii tnun
tie aN"ia oare ~,II. s~ hucu·
m~rrllrik coopcrath'e·., tnl a•
. totod,I!1i d:ntrp 11l1'mhrH 1!1
i ~hialmril, eare itu profitat
~al. :a{ it' httnnrilc popo ru.citor,

care

11 primim noi dela c.ICi car". lu(n§
tn fabrici. De pitl ~j dt- s§mânţi
mt·ii rl1mll8 destul A$kpt cu
n~.

1

;reaslă au lăsat
1 lipsuri.

sfteŞti.

lru a r~punde ajutorului p'

dela

·erea cooperativei din comue ~Iahl au putul
fi in lăturate
· t1em,ntc1e duşm l1 noasoe ţărIL
li(\,

I

Ca aceaBtA coop-arati,'ă
•
noastră a tGIU! or 81
p01tl
avea
atlllea mrfuri. &cAte Ivom n~voie".
Şi nOUa cO:lducere il
C>uperat:vei tf1tr'aucvllr munceşte.
A mai
{lrganizat o g' di e de J1i p tllrie unde
lHerf azil. tovarilşa
ZAslo \ ictoria,
tIf ederist1i. H mâi ar~ prevăzut
tv
plunlll de mU>lcă d~9l,hţdcrea nmri
restaurant popular ~i a un î h rut fi r fi,
E; caUlli. si'l facă cAt mai mnh~
h'u:"irj car,' ~!i ,'ină rn. ajntorul t~.
rt":c,imii muuc:,oare, să eontribue la
ri~icărea nÎvt 1ului lor de trai şi fn
aCf']aş timp să contrihue ne ::'t po.

II La

XV VE:'{EA PELA CUUPEDECÂT ATIJNCI
să I C1ND SOSEAU ~lAHFUm
"RATIVĂ

tim

UalU}
~at:''ei

SchI Va-,ih'. eue:erul

Nadab, ţăran
H, ne ~pune: "Cei .(e pl\n1!
?l: cârE' conducI au iie: ostil
:lIivâ, nn vmea'.l
lJ(~
alt']
llunc:' c!\nd sos\'au Jlt\)I)~ctl1ri
'm~rrnri, penltn n.~i
lua
!e ~ pentru ei Ş; ţ't'nlltl tlld;n

lor, ereililleio~i l.I"'" erJnlni:
'mpartl', piiru~-şi ft.(}~".
Nu
niciooatti 111raD'tIlli mmlCl·
ltorb \cum e eu totl11 a1teM'a,
· . ~:i I'nr:' muneeiC llttmai a·

13/'(':': ~ 8Unt alături de cla~â nlllll'
· 'tondl1c cooperativa ~i
(J
./ . lotul pe {lrept,
,aII, ,
. "
1 eotJe pe cart" 1" 4\;IJll fU"
)J R llulul noi
vom
prImI
ŞI
iipa<j ':UIte unJk şi mi'lrClll'i Deel'.
:'I1 tru munca $Î 1'"11'~i! ,\ lIt)a'·
~ am
dat rot ~ ~1 <;Hnt
:1 că am putut ~li d1m pell-

str:gat: ,.Mai

ţărani

l'ANZĂ

Tu jurul nos[rl1 s'au ~tr~J'!l mun·

dtori!, tn timp Cl" nllii ml1tnn hr.tnza miri tnnin'.p.
,,- "Da to .-:\r1l.ş1. 160 mr~tri
fle
p it nz1i s'a
t(istrihuit Jnu'llritorilor

efi mai mult ~i pentru.
a
normele fixate.
Ne-am aprop;at de oi. 'lin urml
r.e-a ajuns o f~i.]iI, mic!!, ('ti. eodi.
tele in vânt, cu păr jlnlai. 311 oprit
z~mbind şi Df-i
privit eu ochi

dela batoze d~ clll!'e nOlla conrlu""re a COOPE'l':;tlve'. n(oa,'fr:'.
Am
primit c(\te 3 m' tri. Plltin1l •• br Va
fi ea şi mai multă, D, aceia
nnl
muncim cu drR~!i in:mll şf (lpp5.
Ştm tot mai mult normele, ('11 :::0,
25 la Fut ă ·'. - ne ~nun~ t1!ranul
slirac Cr 5ciutla Ioiin.·
.
Trf,erişll} a tncp.pnt din non. Am
plecat lilsflndn·{ I'lt..,"'i cnntinlle mnn
ea. Pe uliţa Niid:'!bnlni n~-am f n •
tAln~t cu sol:a ţărmului s~rac
Ji.
van p, tru şi 1".1 .,am~ lui. Ele Il·~
SPllJl: ,,!f'i noi nm primit pâm :1i.
" metri am primit. E pntin, că 3
~opii a"em, dar tnteh~jI;t'm că
dea·
("IIm tnll :ntc vom primi şi maj
mult. De-aceea !ţedă utBzi rota".
.. .De plirt(>a ec'hlolt:t a umei
el
ch·mâu copiii, 'P" IOtia lui !ivar.

mari.

Petro ...

.)fIT-A LVAT )IAl~A HODELA COOPERATIVA .•:·
ZiUA ~ mai rlicoronl!lI d". cât ceCHIŢX

de plni acum. Nourii aro·
pir soa.rele. Zumzetul unei baloZle
ne-a litrae atent.. Am 111_t Niida.
bul in ur1:1111 ~i am ,.ornit ~pre I.'J it:
ai \lIMem cum z~cile dt- buk ale
ldălte

muncitorilor te ineoardă,
mAntă

"Cum tI'

nnmp,şti

tn

eră..
~e in
depăşi

...e

pentru • r?&liu din

Am pleca 1. 'ndrep1~du-n1" f;pr,~,
Si trenul ne·" du~, Iă,...âml in
nrmll N:'idalml, in care t:l:-~nil!l II·

Ştrengli.

ţ!:'ară.

r;!li?"

"eli

nu wnt .ou ţtreng!1ri\ă'.
{loi cl{ nu (·Hi... Da (Lunde ai rochitn asta a~:i cu nOr!·
1-

"Ştim

fd~'t'

"Dela .. C{)oper:ttiv!l.··, mi-II
luat-o mamâ acum o sli p t1'im l'n ii ·'.
• -, "Vrei lin ne spui cum te dHa.

Făracă şi mijlocaşă mllllC, Şk ClI in·
cred\'r~ în r(':mhntcJe 'notei pe ca·
re o duce alăttlri de ela!'.a mituri·
toar, ţ~H'r zi"i!oar" in ,·ih')r,
car'
le ... ~ adlH'" o "jeRtă iI:n ce In cp

mai

bună

mll?"
.,.

%, n~c

~1

mn] f, rh·it'; ...
s. r. d.

A

l1'ou pesfe

Cum ieşi din Chişilleu-Criş, pe şa seaun care duce eătre Oradea şi după
un kilometru tai drumul de f'er, cale de 6 km. către Răsăr1t in mijlc.cu1
câmpie, se găseşte comuna Adea. De departe. peste praful alb se zăreşte
fumul dela locomobllele de pe arii fi stogurile geometric construite in care
grâu! b:>bat aşteapt 1i s!1-i vie rândul la treerat,

•
De mai bine de o săptămâni cele
patru batoze de pe ariile din margin~a
batului, lucrează din plin.

Batoza de pe ari. Nr. 2, " eArei
resl!GD8abii este 8zabo Alexandru
este mereu in frunte. Nortn\i bll10
lEei c 121100 kgr. IJe zi. Dar nu trece 2!1 In care nlUncltorli s' nu dea
mai multe cereale peste ~

râte 14GOO-15000 kg, la inceput,
8P<Jl .Joi e(:bipa a făcut 18000 'ego
intr'o s!ngurl :d, cu 6000 kg, Ve.
te Dormi. A~Mta se datoreşte
"ântului eu care lucrcaa muncitorii, precum ~i buncl int ..epnerl
a. hl\(mef.

.4

Celclalt!! batoze actionate la loco~o

deasemenea regulat
normele. In ziml d;:: 10 Augll~-t, batoza
de pe aria Nr. 3, a c1lret respons:Jbil
utc Galian Francisc, a dat 14100 lrg.
cu 51(')() l{g. mal mult, der:ât {'ra prebilc

tşl

depă,:-~SC

vi:\..u t ,
Un merit al Comitetului ProvIzoriu
comuna! este că ariile au fost prc'g1\tlte
din timp 1;11 sunt bine organizate.
Pentruca treerul si decurgă In mod

mod organizat

~i

fiecare locui'or
trecrc grl/Il, fie
enre arie a rost prevltzutt& eu dHe
un tablou in ~are sunt 'reenle n1l~
mt'!~ JOCU1;ortlor C3re tn(;Tl la aeea arie.
să ştie Iln~e să-şi

ms..

TRIBUI'l \. 1\fUNClTORI.
l~OR DET>A RATOZE

normă

Comite'.' P,o"izc>ri. comuna' a'a in,r;;i' de bana organizare a ariilor

!§

rECREA CO':'iDUCERE

~liantd

lor sănci ti mijloca,i. ~D mundtoTii din fabrici şi Qz'ne,

Adea cele 4 bafoze dau

il

l

cooperafivă

sih:I la strângerea

este un factor hotAritor d" educaree a lDasst'lor de
el .. umneitori rn spiritul muncii ~ comun, un faetor care 1mbfnă
h ·;elc partkular c ale milioanelor de ţiirani !,llraci şi mijlocMi eu
C iele g-' n raII" ale clasei ruune itowre.
R~zoIulia (lin 3-5 Martie a C C lil PMR a~ un rol Important In
a,~ . p,tltru trnnsformarea soda1is tă a agricultnrii, ~a ar1tiÎ.Dd tn aee.
, Ill~:mp drumnl pe .. are lr,.bue l)ă meargă cooperătia noastrl,
In urma aC.:.;fel Rezoluţli a tno.:put tn majoritatea eomo:celor din

llngl'l lIoi şi a fu-

nlt yli mit;
'pun a('\lş".
Am zâmbit ~ n ·am ronti~lUat
drumul, SpI'·· hătoz li .

:~: oua conducere a cooperativei din
cond
;I(bol
lIra
lolni

de

d~part,) ne-Il
~hiciţi şi voi, eli. fU

git. De

Paza este efectuat!
de eAte pairu
muncitori din e~hipă,
impreuna cu
eâte 2-3 tăranl muncitori
al r:ăror
grâu urmează să fte treerat.
Ca sl'l se evit'.! un eventual Incendiu,
In lUntI locomob!1ei pe Umg~ vase cu
vp1'\ pe o dtstantll de câtive mdri, pă
m{\ntul e greblat, iar stogurl1e w~ezate
Ia ~-lCJ metrl unul de altul. Ariile se
glise~c In l'.propierea unei f:\nHini.
Ba1.(l1.cYe !';unt toate ~1!v(}a1.ate cu
lozincI: "Să ne Îndeplinim cu cins
te datoria pn\riC)otlcl dl' Il da Sfat T1
Inl o parte din prisnsul nosfn1",
..C<:l ce se sustrage drlR Jlreltai·'!:l.
('o te lor, ('ste duşmanul
r'lporn1ui
mnnrltor el trebue t41'1!".a!l:ut fără
('rufare", "Fiecare lHtb \'Sle pretios,
el ,'nscamnA o parte din ht"llna' 1)0l~:'lI!nl munci~r dela or'l·.;~ 'Şi sate" ~

PrubIcma

~acn('lr

a fost !-t ea rezol,!.fli dtn vreme. ComItetul Prcviz;x-iu
e luat măsurI ca prin tmvrumut dela
locuitorii ctorc au ~Hci llcstuf, '1ă fie at.'gurate ro !'aci toate bntozelc. Pe lţ,n
f(~ acessta, fle~~It'e ltJeultor eare treeră,
\'!ne cu sacI gata prog1111ţi, astfel <:1i
bntoza are Intotdeauna o rezervă dt! '20
-·25 S<"d şi deci lucrui nu suf:'t'ă.
C~ace le lipseşte incA arUlor, e'l~e
câte o gnzet1\ e~ arie In Cttr6 n>.tmele
mundtorilor de12 batoza E',-'Idenţiaţl In
muncă să figureze cu cinste, ulături de

,

r.umele tăranHor mun.;iiorl caI~ ~i-au
pl'edat cu bucurie din pris()sul lor sta
tului. E bine ca gazeta de arfe sA demaşte snootcrn In fata tăran!lor mun
cttori, aşa c!'t!m au făcut tăranl! m'J.nci
tor ii dIn N!ldlac, iar agttatoni prin ar
ticole scurte sol eontribul~ ia mArlrt!3
pe dt?plin a restului colectm'ilor.

•
In liceal"(' dimineată, (.on,'oaiel<" in!'Otite 'de câte un del~gat, duc colele 19
('c~trul de coleetare "Comc~l··.
Pânl!. in prezent s'au treerat 121 1111.
(lin recolta de păioase, ceeace 'cprezintă 17 la sulă din planul CO!TIt;nel.

Pe hotar, de dimineaţă piinii noaptea
tC:rziu, batoze1e ltlcre3zi'i încli.
Jn două săpt 5.m'ini, întreg grâul C('[<'r din Adea va fi tr~erat.
CiupuligA

glmi~n

fanllQciile
de
,
servICIU
şi in nOllptea de DumiLuni sunt de .9:"rviciu ur.
farmacii: Farmiic:. de
Stiit No, 3 (Str. EmÎtrfscu), Fannaeia d" Slat No. 4 (lângll gara elec·
trică). Farmaclii de Stat No, 7
(Ararlul Nou). - Luni şi in noapt, a de IJuni ,tpre Marti
~mt
de
~ervic;l1 următoarele farmae:i: Far
muc'a de Stat No, 2 (Bul. Republi.
cii), FărmaC'la d~ Stat No. 6 (lAn.
~ă tTzin' le trxtil'p). Farm:nei..
dt'
Stat No. 8 (Grădişl'.).

Azi

necă 9pl'{
mătQardt'

La Turnătoria Atelierelor Principale c. F. R. Arad
productivitatea muncii a crescut cu 45 la sută
faţă de media lunei Iulie
tUrmare din pac.
1IeCţII,

rau redul

şi

rebu(urlIe, la

turnătoria de fontă cu 2." la guti
i. raport cu media lulH'i Iulie.

Inovatie care reduce strunglrea unul buIon dela

8 ore la 10 minute

Un rol însemnat în lupta pentru o
mai mare productivitate il au şi inova
\iile. care au tost puse in aplicare in
atelierul de I ' \tie.
Preocupat ind de problema imbunll.
tă!irîi calitătii buton!1or dela rotile de
lo.;omotlve, pE:ntru o mai bună functio
n<lre a plstoanelor şi siguranţa ctrc~
JRtu~l, tov. maestru Hămbăt'el Ghem'~tlC a pregătit un dispo;:itIv, c~re uşu
rcază pro~esul de r:~l!ecţionare fi bu
lo::-:ilor 5i reduce of.odată rnanopu3. A
Jl!tat fiind de inf(inetl11 se~ţi(;i şi sUn.ulat tiind de căt!"e organizatia de
P"rtid, tov. R:lm1Jărel Gh~or~:~p., prin
'tr'o lnund'l asidnă, a pus in functiur,e
dispozitivul creat t:e el pentm :;-trunglTca butoniIol" d.':'la rOtile cupl:'lre. In
loc Ca roata 511 se invţtrtă in jurUl ("u
tllll1lli de Strungit, m.cc~n!l"mul COncI!
put rlc tcvarăşt:l inovator se înv;}r!e !n
Jurul tutl'nt;!Ui. As~fel, pe de o parte
se realizţ'ază buto8n~ de calitate stlpe
rloar!!., l<lr ~ de altă parte se reduce
n1anopcra. In~'('lte se strungea un bu'ton in a ore, iar aslă~i tn num:1i 10
minute.
Dar tov. .f1'1.mMrel nn S'a nmlţ'tmit
Cll ace!Jstă rcalio:arc. cI a diutnt 1;'1 ma!
t1f.parte sâ perEectloneze acest r'1!spoz1
t:v. De curftnd tova~ă-;;1l1 inovator a
creat vn nou dlSpozitiv, care rei1lizeazi"Î
grura butonilor, ridic:"lndu-Je ~j r.1ai
nwlt ca!itl1tC'l,

1-~,

Dealtfel, desen'Jl t1ispczitlvulul desco
perit şi pus în funCţiune cAtre tov.
Hâmb~el a IUst trimis şi la Atel!erele
CFR-Cluj, fiind pus b aplicare ~ In
atelierele de tien'l.rie ale acestora.
O ulUi lnovaţt~, care va Il pus~ !n
aplicare In cinstea zile! de 23 August,
8partine tovarăşului 'Andraş GheQrghe,
care impreunA cu tovnrAşU Calea IOachim şi Crein Alfred, meserl~i monta
tori, 8 imaginat ',m cupfw pentru cimentarea ro ltchfd a bu1oanelor
bucelelor dela locomotive. In pret;ent
etmentarea Duloanelor :şi a bueelelor
B,e tace In cuptol'Ul Cu praf şi manope
ra durează opt ore. Cimefltarea ln lichid a acesl.orlt Vrt l1ura numai douti

"8

Centrul Mecanic SMT.-Arad a realizat până la 9
August 68,12 la sută din planul lunar
AH'turl d.;: .,Flamura HOşie" şi Atelierele CFR Arad, care au răspuns la
cnemareo intrepr1nderilor evid,nţiate
l'fentru. indeplinirea p~nâ la 23 Ai.lgUSt
a sarcinilor prevăzute pe tntreag,l r',mă
August, se gasesc şi tovară~it dela t,;en
trul Mecanic SMT din oraşul nostru.
Centrul Mecanic SMT a avut prevă
;::ut în planul pe Juna August repar'trea
n 8 ta'actoare. Tovarâşli de aci şi-au
luat angajamenful cli. vor indeplini accst Plan pană la 23 August. Chemarea
la intrecere a Intreprinderilor evidcnfiate, Il st;'lrnit un atilt de mare avant
11: muncă la acest Ce-nlnl ~i munca a

..

Ne scriu muncitorii care îşi petrec
concediul la Vasile Roaită
, Una din realizările

cele

mai

lf~lportante pe care Partidul şi re

~ll~ui nostru de democraţie popu
Iara le·a adus oamenilor muncii
este ~i ace:a de a-şi petrece tim~
pu.! lJber ŞI concediile in locurile
tlununate ale ţării noastre unde
p[mă mai eri se Iăfăiau exploata
torii.

?rimi.tn~ilnic la redactia noas
{ra

SCTlSOrl

dela

muncitorii

din

oraşul şi judeţul nostru care iau

p~terj ~oui În

r.] [ma~e~.lce

regiunile halneo-

de pe întreg

C':uprin-

sul. taru noastre. Dăm mai jos
<;('.fIsoarea trimisă de tovar?;sii
Plotan ~ugen, Pasca Vidor, B~n
dar Ladlslau, Munkoni Loghin
şi Sidovan Petru:
'
Tf'Jvarăşi,

Noi am ajuns cu bine la Vasile
Roaită. Am fost primiti aci cum
nici nu ne aşteptam. Lo~'uim într'una din cele mai rrumoase vile
rarf> se g;-]sesc pe t{jrmul
Mării
i\cgre. Suntem multi: tineri :si
bătrâni. Noi, tinerii rW11{ru a n'e
organiza mai bine timpul pe ca
re-l vom petrece în aceaslă regiu
n~, mn
organizat împreună cu
biroul UTM-Vasile Roaltiî, lin
program pentru cele 15 zile <i le
conccdiu;ui noslru. In Iil·rare zi
hăile de soare şi băile din mare
pe care le facem. ne dau tot mai
multă sănătate şi putere, măriri
rfu-ne (>Tallul nostru de 'TIU 11 ca cu
ajutorul căruia atunci când ne

ore. Noul procellt")U (!e dmenlare va da
o durabilitate superioarli buloanelo't' ~i
bucelelor, fapt care are mare ro!. rn
expioa tare.
Iată unele aspecte ale
pr'.:!ocup~l"ii
muncitort1or c~tui,tt penC'U rtd.ic3rect
product1vităjil, pentru reali1;:.trea unuia
dlntre punctele Insemnate ale angajamentelor luat'!. Prima decadA a luneI
s'a Incheiat cu rezultate grăItoare In
aeeastl direcţie. Dar eforturile treouesc
1ntej-ite pentTuca ziua de '-3 August,
ziua eliberlrli Patriei noastre de I>ub
jugul hitlerist să ne găsească cu unga
jamente1e reali;rote.

v?m în.t~arce din nou in ora"iul
ŞI iabncl1e
noastre vum putea
munci şi mai mult pentru a eentribui Ia construirea societăţii 50
cialiste din ţara noastră.
Avem de toate, Masa pe tare o
primim ne face să ne dăm seama
şi să.
fim convinşi el Partidul
nostru ne dă totul numai nouă"
celor ce muncesc.
Intorşi din nou în mijlocul celorlalţi tovarăşi ai noştri de mun
că, noi vom dovedi Partidului şI
CGM-ului că tineretul de astăzi
ştie d răspundă printr'o muncă
intensă sprijinului pe care îl primeşte
astăzi şi pe care nici un
regim de până mai eri nu i-a a·
cordat·o.

Plotan Eugen, Pasca Victor, Bondar Ladislau, M un
teoni LoglI/n. Siclovan Petru coresp.

fost in aşa fel Qrgamzată incat după
câteva zile a\t apărut 'ji primele !~2ul
tate.
Astfel, pân~ ~n ziua de 9 AugUst mun
citont şi tehnicien~i Cent!"lilui Mecanic SMT au r'-:_l~1t să
îndepUnc15C&
68,12 la sută din intreg planUl pe .'u-

an,

De menţi(tna.t că tovarăşii an lu. ni
erat cu un _emenea elan, incit ÎD
ziua de 9 August au şi dat Im'
primul tractor, ca.re Il pleC,),t imeo fi
"al În campania. de h1l:: ... 1. 6h i1

fi

tana.
Aceleaşi rezultate pozitive le-a\!
registrat şi al te echipe dele. Cen
Mecanic SMT.
Echipa de POmpe
e'templu, s'a angajat să repare 5
pe şi 20 inJectoare până la 23 Aug'
şi a reu şit sl\ realizeze până la 9 .
gu~t 4 pompe ~i l~ Injoc{oal'e,

Deasemenea, atelierni meeanit
realizat in 9 zile 35 la ~utj!. din într!'g planul ~ Juna August.

Jată răspun~tll concret pe care 10 II
răşii dela centrul mecanic SMT A (

l-au dat la chemarea intreprind~r'" J
evidentiate, in ~nt;~\npinar<la eu 'O
8UCCeS€ in productie a zilei ne 23
gust, ziua eliberării poporuhli no;~. '~

Reorganizarea cantinei la fabrica
de tricotaje FiT
organizaţiei
de
Comitetului silHHcal,
("anl1na fabricei FITA a fost cornplcot r, organizată.

D:11

Part:d

iui\iăliva

şi

a

Această cantÎnli

Z ro~t fnzestrată
C'Il rarfurii de
porte1at1, pah&l'l"t
ciini, taoâmuri ,Şi vesela
necesar li
«o.spodăriei. Pe lA.ngll aspectul
general şi. buna notare il cantinEi cu
toate cele trebuinei()ase, s'a Îmhunl[t!i\it foarte muh .i moou-ul .to

raport cn pr, tul
nnlie de 22 ld.

de

(.05t

De remarcat e faptul

al ~U):

că pt lâJ'1

gil, ~uc~tăria p.ropr.i~ zisă rllllc\i
neaza ŞI una dtelE'ltlca care llf ,
t~~e

mâncare pentru cei iwerin,
In urma reorganizării eantl
iniţiat l de or~nizilia de Parfd

comitetul aindic.al, nivelul de

al muncitorilor

le

1mbunătăI

8:mţitor~

In tnfâmpinuf'ea %Î'e; de 23 A_gasi

Muncitorii şi tehnicienii dela industria
agricolă ,.7 Noembrie" şi-au luat o serIe
de angajamente
insufletiti de avanltd crescând
al angajamentelor luare În cinstea zilei 23 August de cdire toată

munci/orimea din ţară, tovară
şii dela industria agricolă ,,7 No
embrie" şi-au luat o serie de an
gajamente în cinstea acestei zile.
La secţia Autogaraje tov. Stochiei Aianasie mecanic, în colava

Deschiderea restaurantului
comunal "Popular" Nr. 2
In localul fostului restaurani Tav(!;r
na, cl1di~it şi renovnt, s'a deschls re5ta\lrantul comunal "Popular" Nr. 2,
In locul unde odinioari:'1 trona murdtJ.l'Îa ~i tiesfrâul, flstă'd, prin munca neprecupetită a conducerii restaum~ltului
comunal Popubr, s'a de,chi~ o filială
Localul ingdjit, frumos decorat, pe
pereti p&ncarte pictate cu figuri şi lozinci, atl'tă grija ce s'a depus, pentru-

na Al1gU5t. In fruntea celor 4 !:ehi
care lucrează la reparatii
,
, de t rac,oa
se găseşte echipa tovarăşulUi &
Stefan care in decurs de 9 Zile
.
al
şit să reallzeze 90 la sută din Pl
,
h
1
el pe aceas.... ună. Cea de a dou.
chipl a tovarişului Sim.on .'ranciae
realiza.t 85 la suti din Plan pe ac:
durată de timp. Si celelal~ ethîpe
tovarăşilor OtvOs Ioan şi Szabo
risc au rea1î~t 61,66 la sut~ şi fes
tiv 47,50 la sută rUn planul 1un:u-.

ca ma5sele largi să aib5 un locul unde
sa le srea la (1i3pozi tie la \In pret ~c
ceC] bil, mandil'i l'cci ~i cald:>.
Ziarul de pet'cte al l"e~taurantului, in
tiluJ,at ..Timpuri NOUl", prin câteva <lr
ticolc sugestive, arntă rolul impcriant
al ~('('stui tfstaurant lnfiil1.+at p<'l1.tru
a servi clasa muncitoare. Lozinca "Prin
occnomie şi bună g05podihirp. I'hiV('>l"ni
s;m cu socoteală banul poponllui tV.
Luca)' grăieş{e dela sine,

rare cu tov. Lucaci şi Biria,
hai vor repara prin mUllcă "el
tară o maşină care va fi re ,
funcţionării
în ziua de 23
gust, folosită pentru pentru $
ciul de salvare al fabricei. To
răs/i Brukner Ladislau ,~i Gh l
ce;a 1, tâmplari dela secjf(l. Dr
die vor construi fat prin rn~1
voluntară

caroseria

maşimi

saloare, reparată de tooriişii S
chiei, Lucaci şi Birfa.
La sectja Fierărie tovară~!i
Acairini şi Tirsin Dum itr '
vor construi prin muncă ...
luntară,
din fier vechl, u,
plug cu 3 brazde pentru Ira
tor.
La fel struflgarii dela atel~'['
secţiei Spirt

si-au luat GlIgaJil
fuI să scllimb~ piesele 'stricate,
piese 110ui pentru buna fune// o
re a maşinilor.

I

..
..
•

tl-

:re:Răspr,nsul euvernului sovietic
către IJuvernul iugoslav
(Urmare din pag. I-a)
~e către puterile occidenta~
}~l'ntiilor

l:Jg:-slaviei şi fn
,"Iă se
propune să se reia Ca j::t!<l slovenă ~i si!
lar, j:gineascii la revendicarea
I la. ~ic teritoi'lu din jurul a d()~t ill :~Irale electrice de pe râul
,ala' Kardelj scrie:. "Problema
ime. n soluţionată printr'o mjdi
SiD:are de frontieră, in care
,ă prezint un proiect tn do
,:iante, iar, in caz extrem,
le fi soluţionată prin stabl
'mor drepturi speciale Repu
Populare F~.j.~rative JugosIn administrarea I1cestor

,:el de varIante sunt

lit

aces-

'J;ima variantă se reduce la
"
către
Iugo',Iavla a 210

in il!- .

din teritoriul austriac,

eLI

'ila(le de 9.395 locuitorI. A
miantă

se Iimi kază la c:,o"

"
' a t}.J
rre At ta"t re 1Ug'Xb'!Vt
I

,dzr"
:u

f.

...

m.

USO locuitorI. Dar aci exls
. ,; 8 treia variantă. Ea este

23,Iă

:iin

in scrisoarea lu1 Karformula mai sus arll-

"~llema poate H' solutionat.]
, ; mică r('-cbficare de fron',care scop vă prezrnt un
. In două variante, iar, !N
1 " :XTREM, ea poate fi solu
t UD. j prin stabili fea
unor drep
.~,.:edale Republicii Populare
pt M'i\,!. [uP'(1stave ilt acminisfoneli· acestor' centrale". Cu alte
~l: ',gtl'lI!rn'!~ tlJ.go<s!::l.v I'enun
Uerini;·ke pretentii teritoriale fată
iată
e a deschiş milioanelor de li
ell'nluri imense, ea.re a Schimbat
Iătăl Iijlectul satelor sovietice.
, talea COlectivizArii, ţirăni;i,:lieă nu numai cii. a rcuşit !li
• I puternici creştere a a«rlc\ll
, ~I a căpâtat nout tii minunate
li, care autrallllforDIM pe flra
Ifl În cOllstruetort eonştlcup al
, liOCIaliste.
rom am spus, satul sovletle de
schimbat compleet
aspectul
, It trece, mecanizarea proceselor
creşte şi baza k'lmidl a asrJ
sotia\lste ae intlire",ie.
Incă
Răzhoiului, SMT-urila -tvcau
de maşini agricole. Planul
23, ~tbelic va \1:\' agriculturii 80
;25.000 de tractoare, 191.1.000 de
li ~este 1.000,000 UC alte 111ai Gh :Iole. PrOdUCţia coic.oznidl. tre
a De I ({)mpleetă mecanizare. ceeace
IIU!'I ,din.ee In ce mal mult munca
:IUIUI de cea. 3 muncitIJ)'lllul in~
'inEi 'Iransfol'mând munca ajtrfcolă
'şii S \lrirtate a muncii iJlctue. triale.
, 'i jlOStbelicl, eleetriHcarea latc
&oclalisti.

colectivă,

a

'ie

• ,,"'Zllice

s'a desfăşurat

intr'un

lI , .alintâlnit. Capacita(cll de asmitru \~tlunlIcr electrice s<ite.;.ti, este
!î \,0' ori mai mare decât cea antellP1:

i un',
,

~ elecfl'lcă

fnrn:z:;.tll d~ llzlne

I liaC:,:i pl1!runde in cele fIlal frde,IQlturl. transformi

ltelie
'gajm

eate
:nclia

vfata de
'fle a satelor, dindu·l un con1: I'~gat şi ridld,ndu -1 conlljde
::11 eulural.
:rlniIol'mlri rf;volutioLare, In

In satele sovietice. au achimlor. satele se CODstru~Qrll1 unor planuri Qulce ticu
'~itUeqi. In colhozul "VftsiJiev"'l
~Ptctul

de Austria, limitâ'nd pretentiile
saTe la asigurarea de drepturi
speciale pentru Iugoslavi::t, In ce
priveşte
administrarea a două
centrale
electrice pe teritoriul
străIn.

Prin urmule, guvernul

lugos-

1u !\r)f;<J~ta necesa~, tncă în Apri-

]ie 1947, să renunte nu numai la
Carintia slovenă ş~ nu numai la un
mic teritoriu din suprafaţa Carin
tiei slovene. dar şi ha orice pretenţii tN!~J-j&le rată de Ausiris,
Aceasta se petr~a tn timp tf:
guvernul sovietiC, la consfătuir!le
cu puterile apusene, revendica
~ntru Iugoslavia Carintia s1ovenii.
Aceasta este un fapt de :tetăg-ă
duH.
In nota sa dela 3 August, guvernul Iugoslav califlcă renuntarea la Carintia slovenă drept o
trădare, drept o abandonare tră
dătoare a Intereselo'r
populaţiei
slovene din Carintia, drept o încăI
care a drepturilor de autodetermi
nare naţională, drept expresie a
unei politici imperialiste drept o
transformare 8 Carintiei slovene
în monetă de schimb. ş. 8. m. d.
Dacă aci este într'adevăr o trăda
re şi o abandonare tdidMoare a
,intereselor Iugoslaviei, atund după cum se vede din scrisoarea
lui Kardc1j - trădător trebue socotit guvernul iugoslav şi numai
guvernul Iugoslav.
2. S'ar părea dI guvernul iugoslav, făcând asemenea
c,mcc-

sium şi renuntând la reven(fÎrări
le sale teritoriale, ar fi trebuit să
ia asupră-şi răspundereI! pentru
o asemen~a potiţle.
Dar guvernul Iugoslav şi-a fă
cu alte socoteli. El a socotit că
guvernul sovietic este acela care
trebue să anunţe aceste concesjuni in numele său propriu, să ia
t?ată initiativa şi să poade toa
ta răspunderea pentru această ac
tiun~. In ceeace priveşte guvernul 1ugoslav, el trebue să stea la
o parte şi nu trebue să-şi ia nici
o răspundere pentru renunţarea
la Carintia slovenă. renunţare so
cotită ca necesară de către guver
nul iugoslav, In Aprilie 1947.
Când, În August 1947, cu prilejul unei audienţe, ambasadorul
sovietic Lavrentiev l-a fntrebat
pe premierul iugoslav Tito, în
prezenţa lui Kardelj, dacă guver
nul iugoslav are intenţia să declare oficial această nouă poziţie
a sa, Tito a df'darat, după cum
se' ~3 din nota ambasadorului
so\' ... :,' că, dacă se va cere din
partea guvernului iugoslav o declaraţie oficială cu privire la renuntarea pe viitor la revendicări
asupra Carintiei slovE:nc, guvernul.iugoslav nu va putea face o
astfcl de declaraţie. Iugoslavia
va renunţa mai degrabă 10 ·even
didiriic sale minimale. cl~c;ît să
facă o asemenea declaraţie.
Prin urmare, conform planului
guvernului iugoslav,. guvernul sa
vie tic urma să ia asupra sa rils

•

SATU L SOCIALIST SOVI ETIC
din ~glunea lUev, l'au cGI.<ţtruit :Leei
dc case pentru colhoznici, dupl1 proee
Ce lăcute de arhItectl. Flecar .. casA are
trei-patru (lamere spatioase, bac, cana
Uzare şi telefon. In 5a~u)
Ifolţovska
'R.S.S. Ciuva!)l) A'a făcut elc::~t'ificarca
totală. s'. ('OItstrult un centru de Rdioficare, un oficiu de telefon ne. Pe
Inarginea drumurUor s'au făcut +rotoare. Satul 8re un du"', un dispensar şi o c:reşl pentru COpII. In acest
lat apare un ziar tlplrU.
Cultura !loclulifitll. a (ntrat in viafa
tUnică a "atelor soviet!ct'. A~tbi nimeni nu se mai miră că în satele re'
giunii Kalinin se serbea7-' .. Ziua şHJn
fei". că in stepa Kulundlnl IU'~ 100 nn
frstival cinematografic. <'li in co1hozul
"BarisQv" (regiunea Vlad!mit) t:e ţine
o confeMnlă consacrată operelor aude
r.;icianului' V. P. William!, eli cnJb02u
I'ile "Gorki" şi "Ordjonnd(lze" freglu·
nea Samareand). care au atins succese
fmportunte In productia rgt'leoli biza·
lndu-Ie, in munca lor, pe date şHintl
fite. au membrii acti"i in sociefatea
tmionalli pentru răspândirell, cnno!;'Untdor politice şi ştiintiflce. Nu este ne{,bi~nu,t 'sptnl ci ·in' Alex:androvsk, in
(lep~rh(l1t sat din Ural, a fost Inr!ln~
1dl o ~,c(lală de muzică pcntut copiii
~olhozniclIor, iar in re~ll1ne.Vinlţi\ a
fost or,anlzatl o asociatie srortivă Cie
ntll~ii a eolhoznlcllor, care cuprjnde nn
tl\tm!lr (le 13011 eolective sportive din
col hOltl1 l'i.
safele si-an format o tntdl'ctunlltate
proprie. kumal In
curm) primelor
doc.ă planuri cinclnale, aa fost prea'titi peste 3 milioane de ~canici şi a-

gro{dmickr.l. In satele
90l'!etice lucrează astăzi o 31'mnfi de peste 100.000
de agrcnomi, SOOiehbicieni şi Inginer[,
l'ute cie Dtii de invăţători. condud\1ori
de Rili de lectură Săteşti. medici şi agl'nti sanitarl. Toti aceştia, ieşiti din
rândurile poponllui. tormc:lz\ Intell'ctl1aJitat('a satelor.
Succesele sntelor sov~eHc/! /iunt MI ad(;vărllt grandioase. Cel mai strl11uctt
şi remarcabU din toate a.ce!lte succese,
este apatitla noului tip de fl\ran, ehbe~
l'lI,t pentru totdeauna de Instinctele jeli
ţlice ale proprietarului privat, de mOnot.onia vietii dela ţară. de prejudeci
ţUe secuJare. Colhoznlcul f.O,·[etic nu
este sdavul r1fmântuJni, uu este o unealtii oarbă in mâinile naturii. El este
stăpânnul pământului, care cu n':utorut ştiinţei şi culturii insint9Je, SUp'l·
lle natura şi o transformA.
In Uniunlla Sovletiri se impllnese
ClIvillt('le iCU1l\luhlf savant rus 1. V.
Miclurin: "Văd că legimul ('OlhOlmic,
prin lntermctHul căruia Fartidul Comu
oi81 incepe sA, ducA marca actiune de
U'Îl1olre a pământului, va duee orr.eni
rea mun,:ifoare la stăp<,nirea ~eală a
fortelor naturU".
Rl',glmul colhoznic a tr~ziţ in tAranUl
sovietic mari iniţiative creatoare. a edurat fn el simtul ritspunderit fată de
Tar!. a făCut din lnterCs('le statului.
interuelc &ale vitale. Din rândurile ţă
rănimil au le~tt mii de inovato!'i
in
agrkultură, m'e~teri ni recultelor mari,
ErOi ni Muncii. Aceştia snnt oameni
fOrmati de şooala soeln1istl, oameni cu
ori:::cllt larg, cm o morali ~mnă.
In literatura sovietici sunt ogllndite

punderea pentru renuntarea Ia
Carintia slovenă şi, În general,
la orice fel de revendicări teritoriale din partea Iugoslaviei, iar
guvernul iugoslav urma să stea
la o parte, pentru a crea în ochii
popoarelor iugoslave ,impresia
mincinoasă cum că guvernul Iugoslav ar continua să rămfmă pe
vechile poziţii ele revendicare a
Carintiei slovene pentru Iugoslavia, şi că, prin urmare, renunţa
rea la Carintia slovenă ntI provi
ne dela guvernul iugoslav, ci dela guvernul sovietic. Cu alte cuvinte, ~epropunea guvernului sovietic să devină un instrument de
înşelare a popo:uelor Iugoslaviei,
înşelăciune urzită de Iluvernul iu
goslav. In naivitatea sa, guvernu iugoslav a presupus că guver
nul sovietic se va preta la aceas
tă escrocherie politică ..
S,. fn1eleg('l că guvernul .Ilovll.'tic
nu 8e putea preta la ac' astă maşi
naţie murdară. Guvernul ,o\':et.c a
declarat că este giita să sprijiuB re.
vlEmdicărLle Il1goslavici t daca
guvernul iu.goslav va formula acestI'
r~vcndicări in mod Ci08t~t ş'i
of;·
cia~ cu dt"plină răspundere, dar cii
el nu·şi poate asuma "prijinil' ii
unor revendicări d~ care de fapt
guvernul jugoB]îi\' se de1O:Ct!.
In lumina acestor fapte. Minitil(·.
ruI Afaccrilor ExteTne nI URSS (~(Y.l
liidcru uecCt!ar .ă dtlmlintii afirm;!\fa fiÎcută d'C ~uV<'mnl iugoslav În
uota d:n 3 August, după car~ r<IJrezClltan\i L guvernului .ovicti'3

ar

fi propus vreodat:i

ca

Iugo"la\'Î:1

ldnc?i revcnd.icărîle saI, 11'ritoriale. Caracterul mincicos
al
lInd ascm nCa afirmâ\:i <-'*te v~~iloi1
{lin chi'lr faptul că, Încă in i'ÎoCJ11hrie '1947, .. mbasadorul $ol,i-tic in
IugGslavia, 141 Într:bu r.:.ji pusă
de
fi:l..';i

(Continuare in pag. 8-a)
rulnum",tele prccese din viata satelor
sovietîce şi, aspectUl moral al oamenilor dela safe.
In ultimul 'Imp. sorlitorii stivietid
au ereat o serie de opere l1:r.rcfund,\le
aespre constructla colhomldi. Ellt<'! fiU
fielen' iii cităm' citeva din ele: "Pi~
mlint des~lenit" de M. Solohov. "Ca,·r.lel'lll !lelel de aur" de S. Babl!evski,
• Zorile" de 1. Laptev. "Din tenti jnlma" df' E. Maltez, ..Primll.vara la Sakent" de G. Galin etc. Aceste (ă rH
c(,ntl'lbllie la ridicarea conştiinţei s'Icia
lis:te a ceUtorilor.
Zlnrl"le, ('onfttintele. nlmeJe, r<1tt!·l-d
şi aHl' mIJloace 4e pt't'pa.ganM.
!>un t
fdNIt{e la m.axlmum. ~ ., mare IC~ţlor
tuntli este propaganda (';lrti!()r in mIL5
sele largi llle colboZDicllor, c<'eaee con
trlbuJe. desigur, la o şi mal maro rjtH
care a nivelului cultural al milloaue·
lor de colhoznici.
Viitorul satului colboznie este ~i mai
rotirct. AgricuHorul sovietic, care 1'1'''
dOI'e- ret'9ite ('Un ee in ce mal mar!.
NIIt: e:mtli. sI asigure tărU tin belşug
de prni'l!1Ee. care trad\lCe in ",iati gran
lI!osul plan stalioist de ~ranRformnre
a n::turif. priveşte cu lnereilere In "Utor.
Fort" colhozului este mare şi tn,e]lI\Îzabilă.

Saful sovietic a deveJ'it s~a ('nm 1-3
dorit !':t deScris 1. V. Stalin, la al XVII
Ifa ('~n,rel al partiuulnl:
..... 8ATtJL NOU (in lOCui cetul 'U(;biu, n. r.) cu clădirile eale publjce !j>~
eu (,eJe ale inrdituţiilor şi intreprinde
rilor economice, cu e1nburne sale, eu
radio-ul său, cu cincIt::ltogratnl lin, eu
.., coHle si bibliO'tedle snle, eu leagănde
_t
ll('ntru copii. cu trc1(ltoueI~. rDmbln"",e.
1
batozde şi auromobilele 1'r1 e" (..ProbJe
mE'le leninilm\ului". pagina '729).
~
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Răspunsul gllvernului sovielic
către J!uvernuf iUlloslav
(Umnare din pig. 7)
MinÎst~rul

Aficerno.: Externe
al
Al
co.munle-at ace~tllia,
că lJl~5S I!U vede "!"~l1l! t~m'i ptn.
tril reducerea de cAt!'! Iugoslad a a
r"v~dieirHot' aale
terito=iile f'aţl
ne An51.ria, Mai d... parte, tII anul
]948, e!od ti. Simi~ m..~!-,Ît;tml
.\fat'erilor Exteme .. tugoslaviei.
Il
d· c1:.rat ftIlb.aaadonlui IGrif1ic
Cq iîmbask'dorul ")'\l'Îette 1. Londr~
Znrub;", .r fi reeomllnf\rt lui B.>b]e1'. reprez.~mantul gtlV':'mnlui
iu.
/!oslav, ~'1 f)redrlt.e la eonsf1l.tnirea
adJnncU10r miniştrHor 'ele ext.>m e•
in chest:unfa tratatului cu
Austria, o propunere cu privire la pre
t, n1iil e teritoriale ale
IUj!;oshVl~d.
<.-arl' sll (II' deosebe,asc?l. râ.lical de
1" vrntlicliril e :u,!!osHve jnitiale
in
dirfc~';a reducerii re v: ndieal'ilor ingoslavc, amhas.1~lol'l11 ~ovielÎc T~av·
r{'ntiev n. rl'i~pu~lf;:
Ingoslaviei

"Tn pr:m~"arl'i, la Lomlr:!, B, b·
ler II propus reprezentantului
so\'ietic Koktomov. care eri lmput 'ro
nicit pentm (lI~culiile 10 ~bestiunl'a
tratatului MI Auslria. ~!I prezinte
la ('ons.flilu ~r ~ a r,'prr zenl ~tllilor celor 4 rmterî n llropnnm'" ('uprin.
z/iml rf,vmdi('5r:l~ tnitorHi1c
ale
Tugoelavici faţă de Austria, micşo·
rate. Acela!i' lucru BeM·'r l.a
propus In cursul con,'orhiri; aVlltt> ('ti
amhaSfl(lornl sovi. tic Ia
Londra,
Zanlhîn, Acra,.;pi propunere a lui
Behhr a fost rC8p1nsă d~ Koktomov, C~l şi d>' ambiUlallorul ~o"i~tic
Zambin. 1 s'a :ndieat cu IICl'st }1rilej lui Bbler cli delegaţia sm~~tică
va sprîj,:ni acele propuneri dire
'Vor fi făcute tn mod oricial de
S,UiăŞi lhlfgatia iugoslavă".
3. Odată cu aceasta, dupA cum
s'a lămurit u1terior, guVErnul
îu.
gosla\l II dua. la spatele guv{nlului
Bovit,ti<:, tratat~\'e .3ecrete cu r. pre.
zentallHi Angliei, la B~lgrad Şi la
Londrâ, cilzfand Ja întelegere cu ei,
pe ascuns fa~ă de URSS, cu pri\'Îr<:'
Ja renunţarea la CaT':tltiil slov(nli,
Cu tOate că Unlun~a Sovhtică
arc un tratat de a]iali\ă cu Iugosla_
"ia, guvernul sovietic l1ic: pţ10ă
ziua (1" azi nu .ştie asupra
căror
lucruri au căzut de Rcord iiceşti
domni. Gu"enml
lugo.,Iav llflnnă
e.i acest~ tratift~"c nu au avut ni.
mic secrct fată dE' URSS, referindu-~' I'n acest prilc,i la scrisoarl it
{],]ul Kard·: lj cihr:' A. I. VÎştnski.
Dar în serisoa ....: a lui Kardeli nu
se spun", nimic despre fapLul
că
ţ'llv c mul iu~osHlv se p;rcgl'iteşte să
ducă
tralat:ve- cu repre-zentan1 îl
An~li. i pc b;(za aratalii. Nici
tn '
c(lnvorhir]e r('prcZ'~ntal}Hlor
1u.
!!o~]nvi"l cu li'pre:o'i,ntan\ii Uniun:i
Sovietice ~u s'a fi'icutn:ci un fel i
de alm:J.t' )a nccasta. Mai mult, ac~.
"'le h':ttatl\"e rlc după cul"se I'n rl'.
prezE'ntan\ii An~1it i' se şi incheiase
r 11, dar gu;'emul iugoslav a <":O~lf.
nuat 611 ascund1t p:uvetJlului sovi'~
tic re zuhatfle acestor trătative şi
nu a gasit necesar slt :(!FOl'lnrLe /!tl.
v, mul sovietic asupra lor. De
ătunc; au tr~cut deja doi ani, dar

in

guvernului sovÎ(tic nicî pllnă
In
prrzent nu-i este MUloscut cu
ce
&·ao sfârşit aceste triftativc de după
culise şi impotriva euf au fost indr€'Pta1;e-, eăei t/eeace gn"ern:ulio.
~lavt strâ J18 m UŞa de amba.~::ldo
rol lllWietie, i~ eomunkat 8ceSluYa
eu privi~ la aceste tratatf,ve de du.
pl en11o'le, nu eonstt~ nid a :re.
~. parte d:n C'ee11ee s'a p<troout
frt realitate 1i tratiitf"c, Un lucm
('8t~ n~tndoios, ace-la elI In timpul
acestor tratative de dup!! culise 3'a
fn~heiat o tranzactie pe
~oeoteăla
fnt{'rf>S(']or ~]ov, nilor .lin car:nt" a
--- f n dauna drepturilor ~a1ionale
ale Inj1;oslaviei,
4. Nota îUl!oslay~ irut!'i fn m011
:m~ncjnos şi calomn:ntor eli /l:l1"r.
nul sovietic nu doreşte si1 d'-!'mintă
lnforma1Î'ă pre9d amh'Îac<,
{~(',~pr:
l1:O;a zi~:'I •• e~d~t(Y·!l'l a "ll~' 'H'Om!.
t'juni. ,]ate de Stalin lui R~nn('r,
rre~(rntc 1('
R pnl1Iicii :ll!strfat'e
I"U priv~rl' In !!arantar:n rronti('r~.
lor anstTiacpdj[l anul 1 n:H',".Gn_
"E'wul iUl!o!<la v Slie cn- {r1 rorm n1,=.
11' de âC'~st f, t <Tin pl"e~a au!'triaC'ă
!I1mt ~(,OT,,:t,~ si m:r.e:'1ono", Guw''''
nt~l lttp:051uv. I'arf'. 'lTin
Popovici.
IItllhas.aflornl ~lill la 'Mr.S'·O\·ll, :l fo",t
fncllnMllinlat ele cOnti.nlltnl scrho·
rfi am'ntite. lnai $If", eli tu aceâ.tă
H'rl...oilr€' nici vor])ll nu era
"de
/la mnta tco
f ronti. rt lor auslri ace"
şi ti'aceca mI frâ lIfei o nee2-'hat,e
d,' a se da o de.ffi1inţ:re Il inrormatiilor mindnoase din presa nmtria.
că. Acum, gtwemul iVjl;os:]av ridlcă

llretmHi r:dicolc pentru faptul c1l.
aceăst ă informatie n'a fost niciodâ.
tă d:cswin\ită de organele sovl€tice.
In realitate, tnsn~i guvernul iug<>-6lav, după cum ii esto(\ hine ouno.ocut, ia pronuntat attmoi impotriva
orîc~ror deamIn1irt.
Rt zulti că, In zelul sliu de • e(.
lomnia Uniunea Sov:eticil, p;Uvemul
iugoolav este nevoit ,11. se desmintl
pe sine fmmşi.
5. T 04ate aC'f'.f>t,(, lm pr(> jurllri Alt
dUil ţllvemul BO''Îftic la eonc1uzia
că gm,emul iugoslav calcă ~ obtga.
Uilt' d·~ aIîâ't fată de URSS; ell el
nn se poartă ca un îiHat, ci ca un
advcrşar al URSs; dl. anumite fire
puternico haf!;ă guvemul iugoslav
sau persoanele principak ale ace.
stu: guv<m cn lă g ă rn l c>apîtalişti".
lor străini; că guvernul Îugoşlav be
alipeşte lot mai mult cercurilor Un
l)~ria]jste împotri"a URSS şi
tace
bloc cu de; că guvernul sovÎtt:e
nu mai poate cC)lls:dera guvernul
iugo.,lâv dr, pt aliat al Uniunii SovieLlce; că guv(rnul sovietic tiU
mă': poa~~ su"line revemdic1lrilc guVt nll11ui iU~Mla,'; indeosebi acele
re.wndicări de care s'a d,zis' In_
!iuşi guvenllll iu~oslav deşi ac~sta
ascunde aoeeastă drzicere a să
tn
fala popoarelor Iugo..lavif"i; o1i da.
că ~uvtmul :ug051av prereră Cron.
lului unic cu Unill.rH'a Sovietică,
fronlul unic cu cercur;l" imperiali.
ste, n'au d:cât aceste cercuri Sa'l
~\1.t·nă revcndictirile.
Cât prhoeş'te ultima srslun-e 8 Con
sililllui Miniştrilor, cart' a avnt loe

.

la Paris, pentru guvernul 80vi •
Îl devent limpede că guvernul .
goslav işi real:zează planul b/
pc dupHc'tat~ in prohlema Ca:'
" S1ovcon e, P 1an care constă 1
hei
faptul ca acesta să 8\lsUnă In 111
o!icial cedir~a Car:ntiei slovtD
catf'~ Repuhl:ca Iugosliivll, In tim
ce, de fapt, guvernul iUg081aV
ne r-oeirri tinute fa secret fală
IlRSS, rtalizeazll d,cja o trllflzac
CU puterile apusene cu pnv:re
cldarea ace&tei pozitii şi ro privi
la rmuntărea la Carintia slln"n
FireŞtr ci guvemul 8ov',etie
vrut ali aihli nicio leglltud e'\l a
stli pol Îicfi de tc.~e1al'e I l'opo
lor Iugoslaviei d~ eiltre gtl'rt
iugMlav şi nu trebnia ~!I aJX~
pozWe-" la cire guvernul in~osl
renuntase dc Capt Ind!. fn Anri I
1947, I'n serisoare:\ ln-: Karddj
tre Vi~inski.
; III
6. In nota 8a guVt mul luaOij': I
işi exprimă indignarea cauzat~ ~
faptul că m;nlstrul de nteme ~
Uniunii Sovietice a refuzat să p' ~
meascll ]a ParÎ5 pe reprcze1llall:
guwmului iugoslav. Dar aci
.
<'Ste n:cÎ un mOtiv de illd:~ni ~
Trimitând repuzentanţ}, gu\'e I
iugoslav urmăr~ta să C1'e ezc i1np I
sia falsa in faţa popoarelor Iu~o~,*
viei, cum că ar continua s~ rh
rtlani de prhtf"!l:e cu Unfutl~l,
vi, tÎc a. Ministrul de
URSS nu l·a primit pe reprel
tăntm iugosHiv. pentru a desd
aQc!astă i n ştlăcîune Şi pentru d ~
ta că g1.werJlul sovietic IlU Înt f
tionenză sa ajute guV( rnnl iugo>!
să·oşl înşel>~ popon]l. P()poarde 1
f?:oslavie1 6ă şt,~ ca /nlv!nul ;0\1
tic considera actualul p;uvem
Iugoslaviei nu ea prieten şi ar
ci Ca nE-prieten ş~ potrivn1c all}.{
nH Sovietice.

Entuziasta primire făcută in Republica Ungară
delegaţiei tineretului sovietic la Festivalul din Budapesta
BUDAPESTA. (Agerpress). MTI
transmite:
In seiira zilei de 11 Auguat a ao-.
.git la Budaptsta 'dtlegatia tinerl tului' sovietic ptntru a participa la
}'uaivalul Mondial al Tineretulu:
Şi Studen~ilor.

In garii Budapesta, dl:'legatia

so-

vietică a fost primită de către frun
ta;şii Part:dului
celor ce munoesc

din Vngaria, de membrii Comit, tu·
lui executi" al l<~. de reprr.
ze·.I1lan\ii Uniun:i Internationale
îl
S Ludcnli lor, preCUlll Ş'j de alte personaEtă~i. Oiispdii au fost intâmpinati cu ova\îi furtunoase şi saluturi in dn.ste a marelui conducă.
tor al' popoarelor, tovariişlli Stalin,
şi a ('roÎcuIui Comsomol
len:Jlist.
stal:n1..st. Delegăţia sovietică a intollat Inund Nalional Ungar în Iim.
ha ungar ii . In piaţa gării a avut
loc un me~ ting h care lin partici.
pat zeci de mii de timr: uaguri
care au salutat cU fntuZl.1SlIl
pe
trim:şii eroicull1i tiut ret
sov:etic.
D, legaţia sovietică a fo.tl sa1uta.
tii
în numele Comitetului oc:ecut:v
ăl }'eJeraHll Mondiale a Tineretu·
lui Democrat ş.i al Uniunii Interna·
tiona1e a SturdC'!lţ1or de către Groh
nlau, prvşedintele Uniunii Intern aHonale a SludtntUor,
j'

Tineretul din lumeJl tntreag 1i, a
declarat Grohman, CWloaŞ'te 'Il âpre
('Jiad rolul eroicului tin(ret al
Uniunii SovietÎee, rolul popoarelor
sO''Îctice în lupta pentm paCe traf.
nIcă şi pentru l:hertatea popoarelor. Tineretul democrat din lumea
i n treag 1i îşi propune să urmeze
exrmpIul (coiculul tÎna'et stiilinist.
Din partea organizatltÎ din Budapesta a }'art:dulni celor ee mun·
~sc a luat cuvântul lltvan KoVii:d,
care il salutat pe reprezmt an\ii ti·
neretului sovL tic in numele
oa·
menilor mUllc:Î din oraşul Buda·
pesta şi in numele com:t'tului oră.
Şrnesc al ~artidnlui.
La gfihşitlll meetingului, luând
cu,,~ntul.
Mîhailov, condncătoru1
rl('legaHe: titlerttulni 80Vl:( ttc.
a
transmis tineretului din RepuhHca
Un~ara. salutul fierhfnt ... al comsomo1iş~:lor şi pion:erllor, pl'~Cl1m şi
a) intregului tineret sovi, t:c,
'
Dumin:că, a SpU_'l
el, se drschi.
dn la BUllâpesla> }o'estîYaIuI Mon·
dial al· T:nen tului şi Stud, .nVlor
care eon.sti1ue o trec,re in r('\·;st ă 'a
fortelor progresiste ale tineretului
din lumea îutreaţl;ă.
"Fie ca acest F, stival s!'i ajute
la întiîrirea fortelor tiuerti gl n~ra'

Tip. "GUTENBERG",

tii In lupta pentru pace şi pri.
nia popoarelor împotriva aţâ\ăI
lor la UIl nou rllzhoi - imp<ri
Ştii anglo-a.meric'âni
şi unel A
lor". Multum:nd pentru pnn\l :
dildutoiisă f 1i cută deltgalii 8O\Î, C
N\ Mihailov şi~a exprimat can!
~rrea că "ea constitue o dovadă.
drago."iei prorunde Ce leal!ă po
rele Republie:i Ungare şi Cf~~
Ul"liunii Sovietice ti a rl'cullo1!it
rolului Îstoric • .incat de Un'
Sovietică în lupta pentru elihe~l
popoar:lor Europd de stlb)u
fascist. precnm şi o dovatl~ ii
miraUei mm;-ăr~'nîte faţă de
ducalorul şi fnvăţătorlll nostru.
rele StaHu",
Trăiască Repllhlica UDgar~
-erolcul ei t:ner<. t!
Trliiasea fuI crercljnciOfj al po
rului ung-ar. tovaraşul RăkOlli!
Trăiasc11 Fed: raţia Mondială
Tineretului Democrat si Uniu
Internaţională a Stud"nţi1or!
1
Tră:asci'i iuhitul nostru CC'1vl\l
tor, tovarăşul Sta];u!
Cei prez(n~i au ovll\ionat
nos timp de câteva Jllinut~ ~~.
;;candat numele marelui inva,ă
al pOpOaTt lor, Iosif Vissario no
Stahn. şi numele Hoicului Ca
somoi leninist-staliniet.

!u

