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anul,

:erea

r~: Acolo într'adevăr

nu

duce nImenI.
"'"

grija zilei de malne
t

1. eclaratlUe
Ta.;

Irt~

t!ranilor muncitori Brâncoveanu Pascu
întorşi din U. R. S. S.

illiei Eri au sosit la Arad şi ceJ1aUi doi ţărani muuc:tori din judetul
, ~' rn care aU ,'jzitat Uniunea Sovi etică in cadrul d,lega\iI': de Iărani

pro-' citori din RPR: tov. Goina Gh eorghe din S<lntsfla
p!l> l'fII din Canma, plasa T<lrnova.

tlll-

d~'

Brâncoveann

~trăluc'toare
do: {ărani

de h ucuriE', 'cu ochii plin:' el" fericire,
munci tori CI' au văzut şi Ce au tră~t În·
~ lună si jumătate' cât au cutr, e rat plaiurile celor mai ferieiE
oa·
]i din lume.
CIl chipuri

IUiUI

~i

jlOl'c..llt a('cşti

:~ am văzul fericirea ţăranilor colhoznici cu ochii
pl'Do ·r!Wlle

tOl'.

Briincoveanu

~,

pa-l

Am rost in Trarucaucaz;a, in
)IÂII ~hlica Socialistă Sov:etică (;eor
! r'j!iun' a Abhazia, satul Ohu
TI) (~i am v!xitat, pr:ntre ah. le,
DJi.!ll! "Lenin". Cultura de hază
T!'tuia (ste ceaiul, portoealel".
~!~!e, S~ culti"ă !ru;ă ş-i cer.: aII!< ~lu, porumb. (tc.
III
rolhoz rae parte 400 de (11.
,ii Pe vremea tarilor. in sat nu
decat o singur li clădire
nlai
,. ,ă - al'er a a moŞÎeru!"i. As;\nl clădir: minunau', 2 ~oli
· r. teatru. clnb şi II ltf'lt'.
Dar
· !aÎ important lucn1 e
raptul
· moi o ca.sli, ~ra.id san altll dă..
d1' I l'olhozlllui sau A satulni fă.
\t.' :m'n§ electrică. Gî\n(lilHlu-mli
U'OI : ~tul meu mi se pl1rea cli {loi
ter- "li cu o mie d~ ani f n urmli. Mi
troI ~rra ca sunt Intr'un ora~. dar
iki. . '1ttnm Intr'un eat.
. ~n~r parcul, undr. se odillnc@c
da ~ d'streazli colhomiejj dl1pll
Jf. .. , cuprinde o mpraCat li
de 7
k~ ll'e, ~'j~i minunat parclll
din

:mit
~~a
I
...
. . ',looop'rativa
lor 9:1~(ni tot c~.
~r,
.
. ~re\te in'ma, la (,] ('1\ $i f n ma.: ~le de Stat din Moscova.

!« tril

III>"

t:llzut

tiricirea tl1l'tm!-

cu oc hii. Esti>
:tr~etJi'1r o fericire ~ fii co~
'~:IIIC, Pă( cum nu'? Cdrul vii
:Iltx lu~ru, (ll!,~chizt radio.uJ şi,
r;lnd tp spi-li. m ân t1nci
şi ti"
~~ti et(? plimbare. asculti mu.
t:ied, Ştiri, cnn("rÎnf,.. şi alt(l~
, ,1Jr. oolhoznici

I

.

1t .

,Al' ~::n. PIJa
r~!,.. a(:l"':'r
nim~i'
:a r: ce mfl/n.f'.
l

!\Il

fU'

dJ. ,Ii ,s[.tni mai ~pt111ă mIe chiabll.
':~l . ,'. ~In. sat cA colhoz ineeamn II !ta.

~~

cazan. c'o sa le ar 1i t eU ca,wr l' ~ I!llmd/!l! Ar vr~'a et .. li ne
ăţi: "'ttllsdi, dar nu le ma.: merge.
• :Ii

$:

~llIIdu~i

Partidul MIIJtcitosunt ~~i~'IT rit. prin
"'. ~ntn, tlom aJungrl 11/1 trlfim şi

,;

dp.

. ;'Il: Romt1n,

'tti'
1111

100

It

',""n beTşul1
~d.

,~~ ar

Ca· tllretn:i 'sotiE~

!'.

tOt povesti zile

,r

tlOpU tn-.

'~v. Brâncov(anu de.;pre cele

~e a vlizllt in m!ireata ~ar!l asocia·
tismulu~.

LE.OI SPUNE ŢXRAt'\ILOR
MlJ~CITOru SA ŞTIE
PE
CE DRUM S'APUCE SĂ
SCAPE DE SARACIE
ŞI NEVOI
To·.. , Goina Gheorghe a rost Ia
coIhoznl ,.Kirov"· d·.n r(glunf'a Gor.
ki a RSFS Rus1l.

şi

Goina Gheorghe

La sosire am fost primiţi cu
det<ehise. Drap le, lozinci şi
buchete mari de fior: şi tradHio.
nala pâine şi sare. In gilodul Dlt'U
hotărisem sll. trag la primul
col.
hom;e hit in cale, dar primil\'a
Ilct'usta mi·a
'ncurcat
planul.
Atunci am ah~ la Întâmplare unul
li: cu el m'am dus acas li sll·i vl\.d
1t0~podăria pcrsonal l1 • Deh el
Şi
d. la toti c ilalti cu care am stat
de vorb ll, am căutat 51\ j!:ăse~ răs
pun~tlri la cele 30 de itltr. bări
pe
carle' mi le-au
Încred:n\at 'liranii
muncitor'. din Sântana la piecarc.
~'j am aflat atatea lucntri eli
pot
să răspund şi la 100 de întrebări.
Cum .spnn. a şi tO\', Br:\nco"'ea~1l1
de!ipr,' "olhozul "L, 'l11n"
şi "K:rov" este declrificat, El
aro lnfnst" suprafeţe cu grâu,
-

braţele

orz, ovăz, cartofi ŞI altele şi
mai are o grădinll. d.t: zarzavaturi d:e 60 h<octare. Toată vara
au udat-o eu ploaie artificialA.
La colhoztd acesta e6te şi un
institut de expoerimlfntare<. h
stitutul a rfuşit să produci
grAu ramiCicat, cu care ee ob.
tine 6000 kg. la htclar.
Dar aici se cresc ~i multe llnima.
cai, vac: de lapte. porci
precum ~i mul\i stupi şi nt"numli.
rate pă.sări. Şi toate-s de soi.
Câte n'ar fi de !,ovestit. c1'lci

le -

am văzut atâtea lucruri minuna-

t~! Le-oi spune]a SBntana. 1ănl.

nllor muncitori, să ştie şi ei pe
ce drum s'apuce pentru a scăpa
de sărăcie şi nevoi. Si o să mal
scriem noi şi Ia ziar ca să afle
şi alti ţărani muncitori din judetul nostru, Acum ne gră h lm s'ajungem mai repede acasa, ..
Si au plccat' amândoi, lăsând
în urmă inimile celor ce-i ascul·
tau pline de dragoste şi admira·
tie pentru eroicele popoare sovietice,

In infâmpinarea
zileI...... de 23 __AuguFot
?F?'FW>""_
__
~~~,

~

~

Salariatii fabrIcilor Teba din Arad şi Mediaş
'au pornit la intrecere socialistă
Ziua de ieri va rămaue ~mu1t timp
illti p ăr:t ă in m,moria angajaţilor
fabrieei Teba. In acea..OJlă zi a avut
100 intr'un spirit însu fleti t inaugurarea "CoHului Roşu" al intre prin.
deri: şi tot in ac<astli zi, in cadrul
unui meeting plin de elan, munci.
torii, tehnicienii ~: functionarii fabricei au chlmat la intrecere socia.
listă In ciustea an'",:n;arii a 5 ani
d(]a dibt.rarea Patriei din
ghia·
rele fasciste. fahrica Teba din Mediaş. Deasemenea cu pr:Jejul mee.

tingului, muncitorii &ecU~ iCon·
feeH" Teha au chemat la tntr(cere
pe Munc:tori': It! cţiei Confectie Fita, chemare la care an primit un
rAspuIU! ttl,IUzlust dela delegaţii ace
stei fabrici inv:tati 8li part:cipt' la
adunare.
Inau!lurarf1i "Co1iwui Roşu~, spa
tioas/ şi arti~tio ornamentat cu por.
trete, pânză roŞ:e şi loz'nc.i, clit şi
ml"etfn~nl, s'au d('sCă~rat tn pre.
z<'nta deIe gaf111lui Uniu~lii Sindicate
, lor TextiJ tov. Balas Miha:, direc-

Cartelele asigură ţărsnilor muncitori dela
baloze hrana pe un an întreg, oricăt de mari
ar fi familiile lor
Din initiativa Partidului Muncitoresc Român, Guvernul Re.publicii noastre Populare. a aprohat muncitorilor agricoli dela ba
toze cartele de tip C, iar membri
lor lor de familie cartele tip Dl
şi

02. .

"

Fără tndoială că această măsu
ră

aduce avantagii foarte mari
muncitorilor agricoli. In felul acesta li se asigură lor şi familiilor lor hrana pe intreg anul.
. Să luăm, de pildă o fHmilie
eompusă numai
din. soţ şi &otie..
Intr'un an ei primesc pe cartele,
la ,pret oficial: ' ,
160 kgr. făină.

38 kgr, carne de vită oaie sau
miel.
15 kgr. zahăr.
9 kgr. săpun.
Dacă
familiae compusă din
sot. soţie şi un copil sub 14 ani,
are dreptul la:.
221 kgr. făină.
72 kgr, carne.·
27 kgr. zahăr.
12 kgr. săpun ..
Iar dacă o familie e compusă
din soţ, soţie, un copil peste 14
ani şi doi, copii sub, această vârs
tă, are dreptul 1ntr'un an la:
363 kgr. făină.
. (Continuare' in pag. 4)
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toru1 rabricei tov. Mamedov,
delegatul organizatiei de Partid tov.
Laszkai Gheorghr, tov. TIlefi Tiberiu d',n partt,a Consiliului Sindical
Judf ţean, memhrii ai eomîtctului
de fabrică şi mte de muncitori şi
muncitoare, tehn'.cÎeni şf fUDCtiO'
nari ai intreprinclerii.

INl'RUN SINGUR TRIMES
TRU MAl MULT DECAT
INTR'UN AN INTREG
Dupli ce tov. B1Ilas Mihai a ar L
tat care sunt sarcinile organ :zam·
lor sindicale tn ee priv{.~te btma
organizare a tntrecerrlol' !;ocialÎste.
a luat cuy Anlul to,-. director Mamedov, care a f1l: cut o Icttrtli anaH·
zii a act:vitAtii fabriee.], pusll In
i3111jba aprovizion 1i rii poporuluî mnn
citor cu mărfuri textib de strictă
necsitate. VorhLtornl a spns pr'n.
tre altele:
"Salariatii rahric-.e\
luptI
('u
mult sufht ~li reaHz('z? ş, cMar sa
d p ă 5 e a!;C ă Planul de Stat, întEţin.
du-şi eforturile 1n muncit htă
"
do"adli ~r~itoare:

Numai

'n

decursul primului.

trimrstrn al anII Tlti
s'a tfllfllt
mai ml/lrlf p On:;l1 tn f{1P"iell ăi'.
('~t

rn

'ntre,t:ţ

anul ]947.

PONt.

lf! eri şte ~f saTarul m.uncitori-

lor: numai

'rr

('('1 ele al III-lea

trimestru al anulni, ars fost reparti=ate mrmcitorilor I'n"'"

, (Continuar.. în pag. 5)
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şeJi. SUG,t

J{JL. 3 Al, ~eetel da

Al tr~ilea număr al ga!etd
d~
perete centrale dela Atelitrele Prin
dpalc CFR în cadrul intrtcerilor a
apărut in noul său Jocaş, nu departe de iutrar<c". in (a1a unei mici gră_
dinii!:' cU flori. Un Joo ma: potrivit
nlei nu 8'a!' fi putll! găsi pntnt
OII. Oriunde te-ai du.:e, treci in fata ace&tei gazete care lţ; atrag',' alen
!ia nu numai cu fonna ei origina.
l~. dar şi cu s:mlul arti5tic cu cart:
SU!l'lt plasate articole le
pe gazet1'i.
Ca drept r'zuJtat: numărul ce(to.
rilor gaz, td de perete 6' a m~rH

considerabil.
Din conHnulul articolelor aplimte reiese ci corq,;;pondentii pr)' S(~
ju~l probkmele din Atelir, Şi dau
at'lltie deQtjcbil li pro-bhmelo(
d'~
productie cu care 8~ ocupA 5 arUeoJe şj 2 rar·caturi. Dou;l articole
fleshal prohlemet poEtice, dcnli eullurale Şl &porti\'e. Ccac~ lipsent'
cu drlllh,.lrşire eto!e prohl enla ~indi.
<,aI11, a grup" lor "indicale ~: probleme' fu It giltllra cU munca rem' Hor
ŞI a tineretului, de~i
suntem 1n
l'rcajma Congl'e,.nlui Mondial
al
Tineretului dla Bndal~ta.
Art'colt11 Intitulat .,511 intltriln vfpiIt'l1la şi di~dp1ina 141 muncă" scris
de toV. Tcodor Pachifa r,let'lf faptul
('11 muneÎtorH din S"("'t'n II Cazan~ric şi-an IUa't an~ajllmentul
ca
'lână la 12 Augufill l!~ termine programul de l'roducPe pe aCE'aatll Jună. priu organizarea conşti:l1til
a
fnlreccT:lor socialist? fndividnale şi

iuter sedii-

Tovar1't.sa Pacbita "codor ~tie srI
folosellllc1\ şi de armn critidf şi
la tnche:l'rea artic01u1ui spune:
.,Totuşi. nU puttm trec€! din ve·
dere nici angajamentele luat~
de
admioLotratie, c lI ci multe angajamente s'au luat, dar prea putine
s'au realizat, Au luat - d" {'xemplu angajanlentul, ci vor face
in fiecare part 'dA gp li l1'i toare.
ca
ţrumdtorfi si aibll. unde 31 ee apeIt! dupi cele 8 ore d('! munci(, Aceal'ta tnsl nu s'. (ieut. Astrel când
muncitorii ]asit ciocanul din m~
u i , trtllUe să alerge duptl aplf',
Tovar~şul Bumbu PctlU SC11ln~a2:~ articolul ..Se aprop:c 23 August't
1,1 \''1ft· arati importanta lstorî'dl a
'/+ i . i eheam!l. pe tote tOl'ar!işii sll
IL.. un avant nou fntlfcernor so.
cahle organizatI' 'o cinslfa zilei
de ~3 August .••P'ntrn a duce SlIrcinile la bun sfâl1lt sI nu tncc'pem
mU'Flca IlU Un .,fert
or1l. mai târziu dupl ce an sunat ti: ~A nu ilt1'im

se

de

.......... -.---------.....-~

-~-rM'-

trebile ..i( IIC lucreae firi
rugaU si {aeli ue
toU acd ce ne acuzll'·.
,Felul cum este tratalt probI'
In articol nu face ciWlre auto
Această criticl1 tste flIcuta ~ :l
.
~~
o pantll. greş,t~, nedemnă tl"
Dlllncltor. Ea arat~ o infutll1lt 1P,
ce Dlt trebue sil. rie parli~ulari'15
l' a Ulluî muncitor conşlient, r
rllşul Sta1in o", rnva~lI eli dati
Ile'a conrnl' numai cind la sută
adevăr trebue să o lu1im In re
Autorul recunoaŞte greŞeliIe ehi
In articol, dar In loc sI caut'
dreptatea loc, ch€ atnl1 pe "toli
ce ne acuz~" ca eil lucre~e TII 1 ni
Jor ,,(111'11. greşeli".
Ar Ci bille, dac!!
:a
rul aNetu; a rxico1, ar face o 1'~11
crnicA şi ar c:tuta un Joc mai : :1[(
Clmt

""
Apd\ut:
.-,.-.
- ....

_~

__ .. ~~ ........

{fiMiTfTUlDIN
JJf~OrnnT EVRffU
ARAD
organizează.

ln ziua de
Sâmbătă 6 August +01 C,

or.2/e 21 (9) In Grădina
proprie. din Str. Ep. (jr.
Comşa

Na, 22

O serată culturală
tnchlnatl luptei pentru
pace a eroleulul

POPOR GREC
Pl'09f'fSmal euJ(lIl'al "a II IIl'mat d. den.

"eJ&.eu

1IJJ4v.4H.tut. C!l.e~lfl:.iloA"

tuI bun al masseIor larg: populare.
minute .sau" şi ma'~ lnl1Jt cum .,'
Intre aceşteo articole bune. I>Cria ..
ohhnneşte la noi In sedie.
ju&t ti principial, se gllseşte' un arti"Exemplu de activhate sportiva",
c()l critic al ciirui autor Mă P<> °
articol semnat de tov. Mihai1ov~c~
pozWe cu totul greşit •. Este,..orbll.
CorneJ. arat11 aetidtatra seeHd ' lt~
cr.l.'1otaj a resortului sportiv
d' la· d,.. arlfcoJul Intitulat: "Un comenta
riu" care "puu:; printr..: altele:
Cl< U. "Tov. Gabor Isaia, lllcătuş la
"Răspundem prin acest articol to
Sectia IV. a de\'en:t pentru a doua
varăşului G10nea Ioan, care
Inoar!! campion al UpR,
obtinând
tr'tm articol crit:dl. aspru anumite
prmml loc la proha de !;kiff simplu
gre ~('1i a unor tovarăşi dela SET
Junior. S'au mai cl!vat 1a Jocul 1
re lathl la aplicare'a prelurilor
pe
echipa de 4 plus 1 d,' Ceh', care It
buletine cu oc[\:/:ia emiterH lor pe
fost invitată ş: la Budupe6ta. pwş~iDtier. Se mai referă in articolul
tru !II participa In concursurile insân Şi asupra unor gre~ li la !11terna !iO':H~ 1, ce se vor Un~, cn OC8zla Congremlni si }:\jl.(vaIullli Mon JJlUmri.
"Rf'CuIloaŞtCm eli se rac uneltl
dia] al Tin'retlllui Democrat.
Din ('eh:pa CFR s'au mat dasat greşeJ:. continull articolul, InsI( nu
la locul 2, eC'hipa 8 plus 1 bllr~ este- tocmai aŞa uşor ca .1 calculez'
)1,) buletine fnrr'un sgomot asurzitor
bati.
de re"olverecar,~ lucreazll la baziAutorul !H{'c'zen1i eli ace,t !I'f)ort
a fo.;:t practie:!t fII trecut exd\vi,' nr
Tovar~!\"ii carP vlld elI grfl'$Jm si
numai de da~e1:- Jlrivi/e/lfatt>
~"1
tiU act.mit greşeli sunt rn):!al: fi n"
nurna~ acuma. în rpgimnl d' d mc('rati·· Jlopnhrl'i il Pl~ll1t rll'veni l'-POl' lua locul p"ntru a ne demonstra
de vorbă in timpul muucii cât" 10

NOUL PROGRAM Al CINEMATOGRAFULUI

TIl\1PURI NOUl
Majoritatea fihuelor din pl'ogra- 1itov, Vladîmir Paş-in. 'I'atiat1s Ca.
UlUI
cinematografului
'1 Hllpur.
rit lina, Marina lsacova etC.
Noni prezintă \'iala ~por,ivă a
Un film minunat ff'-hmcofor t'ste'
Uniunii SovÎet.ee+ 111 nici o IurU d'tl
nmllI: "Coucllr",uril,~ hîpico".
In
lume sportul nu ,ia ridicat pe o
acest tiImostaşii eava1eriei
din
Armata Sovietica tloved(8{~ 1nalta
treaptă al~lt d .. înaltă şi nu a luat
lor măr .. trie. t:ăI 1Î relii &Ov:etici au
O popularitate· atut de nlare.
CUIU
tst:: in Ţara SocÎali ..nmlui. Sportiv!"
parcurs o distantA de 100 km. lfl
tlnlp re('ord d.., 4.40.31 orI",
lIniunii Sovi~tîce cuceresc pe 'rând
titlur:1e
de
campÎ(l<]l Jllonnial.
Ca o compl>ctare importalllli a
URS5.ul uinv şte lumea nu nWllai
ace,tor (jJm~ sporUl'e ruleaz il
~i
un rilm şti:ntiffc: .,RespiraHa". In
Clt r, zultateltl minunate ale compcncest film ne cunoa'fE'm plămânii,
tiliilor ~portlve dar ~i cU caracteimportanta glmna~ticii şi sportur~.
rul lor de nJas.;â, care f slt» proprin
lor şi importanţa rel!puaţic1. () reinumai Ţări_~ Socialhmnlui victorios.
p'raHe cor€ctA - ne Yt1vaţli filmul
unde I'Iportul nu .se face pentru interesul strAmt al unor oam eul, ca- - i8~rve~ la p!l!'trarea eAn§tăHi
re trag foloa!!e in urma rezultat( ..
nORstre.
Acnlle filme 'lerecomand!lnt mai
lor unor "profesionişti"- Sportul 80vietlc f!'a putut du;voIta ~ lua un ales sportiviIor noştrn. care aU
foarte< mult d'€' InvAtat din {:!Xcm·
a~trel de caracter tocmai pentnIcă
pluI spordvilor 90v:etid+ Sporturiacolo s'a desfi',ntat txp1oatar"'t\ am1t
le ne dcsvoltă ffz:cul, ne fao maî
lui de eutre om, iar sporturile ~,~
reziste-nţj, ne dan pnt!:'re noui, tic
folosesc lH}}ltru pllslrarea g~n!ltăţii
m~resc pUh'fea de' munci Şi trezesc
oamenilor munc:.i, pentru
d~,·ol·
o dragoote- şi mai mare de v:ată.
tarea lor fizÎcl!', p, ntru d',stradia
Sporturilf' nt'! dosyolt li l).'t'SPH~ren
lor. Pentru acest s('op sunt fo1osjp
ta, ne dau o voint1i mar ferm!!, ne
toate aporturik. Fiecare ramur~
Jlportivll ('oSle acC"'!!ibj]1'I oamenilor
fac ca munca noastra ~!l puh m du.
l!ovietÎc:, Astr,1 In jurnalul
de ee la bun sfArŞÎt. Ne. rac ca ali iu.
bim ~i mai mult natura, 811 ne fosport ni se prezint1l fina1a I':llmpio.
Josim d:n plin de rrumus~tiIe vienatutui de· şah al colho!nic!Ior, un
matf'h d~ rootball din eampionatnl Hi. sI!: lupt!'lm şi mai dArz pentru
tTRSS Şi un sport foarte Interesant:
scopurile tloastre,
vânNtonre dc' lupt. VAnatorfi unn ă Acest program lst;;: compleetat cu
rf8C lupIi pC' climpi~Ie tnzKpezîte cu
un film geografic: ,.In codrii din
ajutol'ul unp.i sanii cu motor, pr ă - . vale-. M~·1"C'r~';". A('('a~tit reţrinne .8~.
dAml multe din aCf'E'te fiare,
tnatil Tn S\ld.E~t de Moscm'a este
F'.lnml .,Patinatol'if' prezint!! toa
foart2 bo.ltatl!i fn frumuseti d~ care
te frumuselile ftN3tui sport. AratA
Sf>
bet:Jeficiazli nu numai IOl'llltorii
eum trebuie tnsuşjt aCE'8t ~port atât
acl"stt>Î r'glul1;. dar
tl1r:stH
sode P<lpnlanzat In URSS. Aratll vi~tici, iar boglltiiI e naturale- aJe
patina,iul artf"t:c şi COmlJNHUe de
aceste~, re~iuni sunt exploatate
tn
patmap pp lOD, 2{lft, 500. o ntlE',
rolOt'lll oam'fn:lor muncii din Uniu
dou!!. mU, dnc: mii ş{ zece m~î d2
nea. Sovirticlt
mftrt
pr',zentlndtt-ne campienu
Pro/l:umnl aclual~8te ('mnplec.
URSS.ulnl djntre cari mll1ti
mnt
taf cu un jll'f't':1al 5Qvit"tir. Si un jur~Şi campinni mondiali: YasiIe
Ipo- nal romAn' nC' aNualitate.

n

.C

;~~:!!d~;~~tr:re~I~:;t~t~ (~:Ie

y,gomot a,.surlJHor+ Tot at1lllC': tlIl ~;
rul e.1 nu mai vorbeuc!l Y"
of t- ial
melc; celorlalti tovar!i.şi, eare ", ca
conŞtienţi eli toate calculele('iuna z!!,omotului pot ~ It
sti. fi" racute Cllr11 lll'eşet! A prilni h j
cdtica, a faco o' autocritie~ I ..~
para greşelile proprii - lt~lII? : Şi
recomandăm autorului.
"; ,
1n geueMf ~aZ(ta <1e peref~ Sr" n,
3 al Ahlierclor PrinC".pah l1R iru
.,AvântuI CeferiHilor" (ste O ~. ~,!

zeUl rPuş:tA. Se vn1(' diD grija ('< f; a,
se acord!. gazehi de. pe-rete ,rlfri, .~. I
talea ag'.tatorilor din intreprildw, .1 j
'J'otuş( pentnl a putea cuprJJdt Ioa- ,,/
te ~arcinile trebue p·:nnantnt~" ,_~
m1l:ritli c 1", Il ptmCre din eh!m\!l

ereeluat schi.mbul d expclil11! 'fi
cu cel ~ laltc re fla('Hi ale gatttewr !~
de p' r{'te d:n localitate spre a ft'.\e,
l'!uşi non: metode d .. munci, E!l~ &.• iii
sl!lhiciune a gaz r1('i de Cllre 1lt "nI
l$'j

a putUL tnc~ tlehar!l8~, c~ mull/ :,
articole sunt scrise du comîtrtnl d' lha
rN:bctfe Şi, Ja fiecare num5r noD ~~I
al I!az(>{t.": g~t'f:m IIc efa$i cor'sl"~·. 1,da

.li

d~nH.\

. Mobilizarea a noui /li Iloni cnrl"-;. :
pond"l1ti 'n jumI gazetei d~ per/' ~I
te este
sarcinA de Crunte; c!irl nu, j,!
ma: a~a l'or pntea tovaTl!~'J deb ne
CFR să cuprindă toate problemeleI ,~d
t~are frl1mântA mnDcitorim'l1 dr,j:e

°

Atr'li:r[~

:01

Pentru ca artirolele sa fie dlÎtc ~:tn
cupJlI ce n.. de cAt mai multi ton'
răş:, este neci@fU'
dt'! tt~ rit fi· : ~
dactato mai pe «Nut. Ţlnând Ie-" el
diut... M1 coleclhu{ de coritpOlI' :pt
denti, MI Il p;fta torii din intrflJr1I·., I
dfTf! ~: Hnând o p::rmanenll r~i.
huă cU sf('torul de Partid, ţ~~;1 [:~ I
\'a rellsi să rmpriuJă toatl,) ~arr·~II~ ... :,
care.f stau în fata.
C. MA~ (n

ca

:"j'

---;;;j~iiiJ.LF

1
•

O'lfaqizea.:d DAmineClG 1 :
A.1I~.8tfn gr,;dina de flari : il
• C. D k>
la otel. 18 Il eX
o conferinta despre

.'.1

Lirica idiş din U.R.S,S.,jJ ,~:
"urmat de un program artls, tic
I

I

cultural

I

Vor lf reCitate de cii tre to"/,R8'a;1:: 1
Eugen uaducerlle originale TPet~fi i
idlŞ a operelor marelui poe ~i

11:

...
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I

FLACAtt " ltOStE

,...

~a Centrul de colectare din· JI,odul-Nou sosesc
reu convoaiele de că,u,e aducând cereale care

~''''

din ce !n ce mai do-

I . :Jre şi totuşi pe drum se in
r li •. lot mai mult convoaie de
~llt ." spre Centrul de Colecta~j ~J!ru a preda Statului coteo: ,~ective. Ei, ţărani! m~nci:
d "J tin cont de calclur<l. El
• ' • ~.ş racă datoria către Stat
~nr.:
pentru a putea indeplini
.1 , ··ite Planul de colectare.
uan ,.

:',

Tlltlj,a ... ' muncilor Gherma..

:I~~ f'«

ad ... 20 de aaci

': ~:oaJ~~e A~~~u?~y~~utsl~et ~~

( . ,~ şi Tisa Nouă. E şi o tră
Iii ~ ~ela Mureşet. Pe feţele tăra
100 nu ve.d dedt bucuri<'. Sunl
1lI~ . apropiem

de o

căruţă

din

~ur•. 'Îul dela Sag. E a ţăranului
~~. :tM Gherman
Ioan. Il În:
~ .Ca! gratl ai
avut hade"?

- "Si câtă co,.Drept să-ţi spun,
I ~ ~al ţin minte, că vezi, ~u nu
~~,arte ... dar am adu!> 20 de
:

'1

eI.

,Xli 19

măji"

:jj''? _

r~ .
mini. \~ imi par('
Ij .;</ grâu. Diî

rău că dau upită imi rămri

~ :şi dacă cooperafivele ar fJ.
'; pdnză şi de celelalte ca-

~l. 'ne trebuesc la gospodării
~'fR •r,oastre om munci şi cu
p. ~,! multă râvnă ca să avem
d';anul o recoltc'i si mai bu,m. ..Ii. (;o(a penf,u. noi o dt1m.
1'. ; pentru cei
care n-'!!-U!1
130 .•'1 sângele atâta amar de
Ulo

13!'

Ilie

t~r
~

.
~.,

~I

lut~

Si-apoi tot mai bine
i de noi după ce ,t;'m face
'rici care să ne dea ceeace
,,/Il noi 'nevolr-"... Si bad ca
\erman faan, plcan1. l-a
·'1Jt rtlndul s,ă-i njlisoare
:'â~!. Dă 700 kfZ.
,'1/('.

d' )Ii. cii prin o.'a dăm pâine
!lOU ~oatăş"ror

Ion, IA

~.

din fabrici

Ţ'

•

"am ll;ica in Smtea Mare a
:s şi el 654 kg. grau rentru

1\ici lui nu-j pare rau că dă
"Stiu că prin
el! nI acesta dăm pâine tovarăşi
il! n?ştri din fabrici care vor
'da .~Cl şi mai mult pentru a ero:e tot ce trebue pentru l1lunciil;!oastre dela sate. Pită trebuie
n. :~tru toţi. Si pentru noi, şi pen
~. ,cei din fabrici şi pcntru cei
II'- . părtile unde nu s'a f:icut 1n
m, :d acesta
grâu.
Si-apoi la
". ,p\ vorbind îl dărntot pentru
,1. . !. Nu îl mai dăm la aceia care
;1 r'· trăia decât in desfrâu. jupu:; JII~ pielea după toţi acei pe caIii aveau sub mâna lor
It!",'

nu,

it grâu. Zice:

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

A.R.L.U.S.

FILIALA ARAD

HZll A 11

tXPOZIJIA

, ~~8PECTE DEPE VOLGA'
la .~dlul 'fillalel
~schis'zilnlclntre orele 8- 21

.....

,"

d

seSi

~~:~:~n S~:':~~i

t1ă 258 kg. grâu.

Vesel,

spune:
"Imi mai răm~ne 560 kg. ",rau,
'mi mai rămâne atâta cât nu pukam eu să câştig nici tn ani dea
Tandul înainte de ce am venit co
lonist aiCI. Acum muncesc cu
dragă inimă şi dau ~u bucurie a
..:est grâu. Sunt fericit că pot răs
punde astfel muncitorilor din fa-

brie! care 1. rându! lor ne-au a_
jutat şi ne tot ajută

Co .. uoaiele 'reb .. eac primi'.
~a een'r.. in mod aiirbă'oreac
T,3 Centrul de Coledâre din
Aradu1 Nou lipsesc lozinci. drapele de .. făcându·te să crezi că
eşti în fata unei magazii particu
Iare unde se adăposteşte grâu

p~ntru

nevoile numai a unora, a
acelora care adunau mai până
mai ieri grâu!.
Organizatia de Partid din Ara
duI-Nou şi a~itatorii trehuie sa
ia măsuri pentru împodobirea acestui Ccntru de Colectare cu
drapele şi lozinci, pentru a-i da
un aspect de sărbătoare, precum
şi sa desfăşoare o largă muncii
agitaţje
În rândurile ţăranilor
muncitori care vin să-şi facă datoria căti(:' Stat, eiHrl" Patrie.
Convoaiele trebuesc primite la
Centru în mod sărbătoresc.

S.

T.

d.

-----------------------------

Salariatii dela Atelierele CFR-Clui răspund la chemarea
tovarăşilor dela Atelierele CFR . . Arad
DRAGf TOVARASI,
Noi muncitorii, tehnicienii, inginerii şi funcţionarii Ateliere10r
CFR-C1uj, adunati astăzi. 1 August 1949, în şedinţă plenară,
am primit cu însuiletire chemarea voastră la Întrecere pentru
sarbătorirea cclei dC'·a a 5-a aniveS8ri a eliherării Padiei noastre
de ~uh jugul dictaturii ra~ciste.
de catre glorioasa Armata' Roşie.
In cinstea acestei măretc sărbă
tori, ne luam angl'ljamentul : 1.
Să realizam şi sa depăşim
programul. socotit in ore n0rmă.
2. Să depăşim programul la re
para\ie de locomotive cu 20 la
suta În ore normă, la rf'paraţiile
vagoanelor de mariă cu 15 la
sută În ore normă şi la comenzi
speciale cu IOla sută în ore nor
mă.

3. Să ridicăm cu IOla sută
productivitatea muncii faţă de tri
mestrul II.
.
4. Să îmbunătăţim cu 5 la sută calitatea muncii şi să organizam un sistem practic de control
pentru reducerea deşe~rilor .~i re
buturilor cu 15 la suta fata de
trimestrul II.
5. Să reali ... ăm I"conomU de ma

teria1e în valoare de· ;3.000.000
lei faţă de planul financiar bugetar necesar producţi<>i.
6. Să recâştigăm
malcriale
vechi În valoare de 1.000,000 lei.
7. Să rcspectăm diagrama tE'h
nohgicii, reducând la zero procentul de neregularitate socotit
tn ore normă.
8. Să întărim disciplina în
muncă prin lichidarea
completă
a lipsurlor nemotivate şi prin reducerea învoirilor dela serviciu.
9. Introducerea de noul metode de munca prin organizarea ra
ţională a muncii prin inovaţii şi
raţionalizări.

10. Imbunăfătirea
maşinilor
unelte şi
lor prin depăşirea cu

întreţinerii

a instalaţii
20 la sută
a programului de revizii periodice la maşini .unelte. ,
Luându-ne aceste angajamente

ajungem la un pret
de cost inferior celui planificat,
pC'ntru ca sii ne putem susţine ac
tivitatea în limita mjloacc1or financiare proprii.
Indr!lmati în permanenţă de
Partidul Muncitoresc RomiÎn, for
ta conducătoare în Re:J11blica Populară Română, nu 'vom precupeţi niciun efort pentm indeplini
rea sarcinilor ce ne stau în fat~,
conştienţi că prin munca noastră
vom ajuta în realizarea Plann1ui
de Stat la construirea socialismu
lUI în Patria noastră.
La luptii pentru realizarea Pla
nului de Stat înaintc dl" tt'rmen!
Trăiască Partidul
Muncitoresc
Romfln!
Trăiasca Confederatia Generală a Muncii!
Trăiasca
Republica Populara
Română!

ţ~zi

incepe un control minuţios pentru
descoperirea camerelor camuflate

Sectia
bunuri şi spatiu locativ
a S~ruDei Gospodăriti locale
a
Comitd:ului ProvizoriU urban a.-1u-

~_e!l"~"~~}~~~l~l~d~_al~:!e_~ ~.!!'!.stru

Fabrica de tricotaie FIT A a îndeplinit
100 la sută planul pe luna Iuti e
InsufleUi d..: av·ântul crescând al
intrec rilor socialiste, nmnc!wrii ~i
tehnicimii dela fabr:ca de tricotaje .tTfA, În unna eforturilor depuse, au reu~it să icldepl;neasc ă pro
gramul d~ lucru lle luna Iulie cu
100 la !!Ută,
Ind('Plinirea planului pc
1una
Jure est.. un merit al colnborării
dintre
munritori,
ti hnicieni
şi
functionari, îndrum ali p.ermanent
d~orgal1izara de Partid. Un
rol
Important în tnd('plinir~a planului
a avut şi organizarea intrE cerilor
socialiste cn cele două fabric: de
tricotaje 1~Oc.eko Terez~an din Ti.
miŞ"oara şi ..B( la Brainer" din Bu.
cureştl, precum şi exti{1(lc r: a tntreeen10r indiv:duale sau ,pe SfC\ii in
interiorul fabriceÎ.
. Un avân.t nou tn muncii pentru
tnclepHn '~rea planului l·a dat brig~.
da de produdie UTM care a. luat
fiinţă cU 2
să p t 1i m â n !
in unn li.
Exemplul brigăzii a cr, at un spirit
itisufleţit 1n intreaga fabr:cl şi a

urmărim să

I>t:mulaţ In mare măsură munca tu.

turor muncitoar<1or, lupta P~l1tru
r. ali zarea planului intensificânduse simtitor,
Jndeplin :rea planului pe
IW1a
Iulie a ereat conditii neco sare Ca
prin eforturi susţinute, prin tntro·
duc~rea de noui mClod~ in muncă,
să se contÎnu'. lucrările trÎI11cslrului III, trim stru hotărîtor p nlru
fndepI:nirca Planului de Stat
pe

1949.

......

c~ la cUllo~tin\a publicului că,

incu data de 4 August până
la data de 1 Septembrie se va erec.'
tua un cOt:ltrol minuţios pe kr J1
pentru descoperirt a camer, lor ca·
muflate ş'. pentru crearea de dis. .
ponihil. Se atrage atenUunea
publicului ca si primt'MCă dej.,ga\tii
SCetili bunuri Ş; spatiu locativ şi
sli 10 P\U1 ă la dispozHie toate date·
le cerute,
Publicul este rugat de a anunţa
toate cam relt' ("amufiato de care
are cunoştinţă. Delegaţii se vor pre
~ia poseclând legit'maHi el:h l'ah de Comit· tul Provizoriu al
eo.
munci urban· Arad.
Sr- atrage ateoHunen puh1ienlui
ca tn aceaslă per:031d:ă toat(! Ofici:Ie tI,· Închirieri îşi vor !lista acti·
vitatca dtJ birou.
Cl pând

Publicatinue
cunoştinţa celor
R./.M.A. angaJează

Se aduce la
că

Regia
20

..

interesatl l
temporar

săpăfori

Informaţii

zilnic Intre orele 8-14. MarIi şi Vineri, deasemeni
intre orele 17- 20 la sediul Regiei str, M. ScaevOltt Nr. 9-13,

Dlreettunea

i.

Cartelele astgură ţăranilor muncitori dela
batoze hrana pe un an Intreg. oricât de mai
,
ar fi familiile lor
8 concurenţi din Arad participă la finalele
,(Urmare di!J pag. l·a)
de azi a Cupei Tineretului Muncitor
Deci, distribui rea rarlelelor
120 kp,r, carnE".
dela Bucureşti
alimente muncitorilor agricoli
t!USiiI'1lCW. .
..

_.~

<_ _ - - J

~."" ___ ---"""'"

SPORT

In('~pâctd de {'rit timp tir trri zi.
le I!oe diflput i la Bucureşti, finalt'le
Lupei TiH"retului M\Uldtor, cu par
lJcipare a celor mai buni tinerI spor
ttvi din toată tara, cart' .;'au re}',
\'at la campionateh jud. kne ,,..: pro

\llhciale.
DilJ. Arad a pI{cat, un lot de 8
atleţi şi atIete şi anume: Haiduc
Oltea la 80 m.; Bak06 Margar,'ofa

)e Buziaş, Au part:cipat 1870
dndica1işti

de

tn marea Jor majorita-

te muncitori. eare

aU

plecat cu un

1ren I!p:c'a! compus din 31 de vaţoant' de da,;l. spre frumoaso le r'·
I'Îl1fl i a Băi10r Buziaş.
Aici grupul do excurliioniŞti roun
.-Hori a fos! pr"mft de reprez~n·
lantii P?lffi din Buziaş şi de !!I'er,·

turul ATP din

Timiş'oarn.

In

sU.

mtc de maMuti. /XMlllul a Cost con·
du'! In :nterloro1 bl'iilor.
In cadrul unor tnflăclfra.te
dis{'ufsuri r''Pre:afllltantul ConH!etnlni
provizoriu al comunei Buziaş,
r1.
]er atu1 or~l'lnizatrd d" Parfd
din
~
Buz;aş şi c1"'legatul
mundtorilor ad

_..-""' .... ,... r.~_~~""""'-

la salt in hUl/!im~j COdr,'3(1U V <li·
chila ~alt !n:il\ :mt'. Vancll
l)r;>lia
Motiu Sofia, Haiduc Oltf'<l şi D ei<;
~jdon:a la 4xlOO m. stafet il , VartolO!neu Valer la 100 m.i B:mlnY 10siC ~reU'[\\te (toU coneure-l1\i":
par·
ticipă la. probr' rle .luniori). Lotul
a plecat !!uh conduC' r: a tov. Pu·
jin Vasile dela B~ronl UTM din 10eaJitate.

arădani

Excursia muncitorilor
Vwnineca t~cutl Biroul Local
de Turism. a organizat o excursie
Su cadrul programului CGM, la Bă':

~

la

8uz~aş

((ani au arAtat mu1ţumlrea munci·
torilor. rarf' pr'n p:t'iin Partidului
şi a CG:\I·uJui iau par'!e la aJll~rl de
•
Or!!3mZar"a
.:xcurs:uni frumoase.
fmpeenbiJ;'i rUt'! partea 01.1' Ara(l.
Il fo~t E'p('cbl r]rvată de C'e: pre·

zen ti.
S'a dl'lt apoi

un

pro~ram

('ultu.

45 kgr. zahăr.
18 kgr. 5i:îpun.
Cu un cuv<int, cartelele asigu·
ră muncitorilor
hrana pe un an

Yntreg,

oricât de mare

şi

de grea ar

fi familia pe care o are.

dd cu cât sunt mai multi membri de familie cu atât mai mari
.sunt şi cantităţHc de alimente la
care are dreptul Într'un 8n. .
Cât poate câştiga un muncItor
81!{rlcol intr'un an la b<'ltoză?
3, -400 kgr. grâu, Aceasta E'ste
desigur putin, căci cu făina r.e~u~
tată prin măcinlş abea daca. IŞI
1
as'IQllra~ pa'l'nea pe tot anu
.. ŞI nu.
'J
mai fn cazul când ramlll~ nu:,
pr~a mare. D~r unde esk zaharul, carnea şi s~punul?
~J _ _...
,"",
_ _ _- _ _ _ _

f arnldCll"le' de

raI rcU'iit flin part"ll ('Chifl,i cnl·
turnt" Il 5:1111. LE'rnnat'i.COlV1TTl~'
ton elin Arad. l\<lunc~torii s'an
rflo
intor's srara tllrziu, cu
alnfntirea
frumoasa a unri excursii de t:lt'U!.
fat. E:,("ut"8ioni~'i aJuc n1l11h,mlti
pe nC'<8.stn cdE' Intr. Municipale
Rfl\fA. care cu tramva!e şi aMohue\". au tran5portat mundtorii la
garii, dus şi Întors.

SerVICltl

te, În mod hotărît, un pas în.i
te pcntru ridicarea nivelului ~
trai al ac('stora.
Agitato,rii de PJarticl, tr~bu~ "
foloseasca aceasta masura a '
vernul ui pentru a lamu:i ţărd~' l,'
'o, 1C
mea muncI·toare de avan td~l!I'1
le aduc cartelele de aliment ,r"
să le arate În mod concret ia I
sunt aceste avantagii.
.r~

el

-

Pierde,i

LA V1ZAREA LIVR€T~!,OR in Ai ,
dul·Nou s'au pierdut livretele Il! ,
jU.
m~;e stefan Gyurcovici şi C3ro! Să,
l~j, gă5i t orlll este rugat a Preda il

achninistarat;,1 zi'irului.
~
PJERDUT ca~te1ă alim~nt~ pe Dum:!! :ln
Dochita Maria, Dl)cbr nuHl,
ll~l~,

_ ~u

IMRWW*&i&Z.

_

1NSTlINTARE. _ S':l advee4"_;10
no~tjntă elevil or abso1veu t·1 31'.,.;c'IIi··n

'
.
'
. ' II
de SOferi Auto din Bul. Lenin 25-27:t. "
Azi şi in noaptea de Vineri s p r ( " ; J l 1
5~lmhătli sunt de servicin următoa. examenul fin!') se va ţine In %ÎUl ;, r
8 August a. c. la ora 8 dimineat;, Iii .rl!!
reI" farmacii: Farmac~a de Stat 1N O.
.
d
sediul şcoUi. Candlda;li sunt ruga!i l\ 1,
3 (str'. .EmineSCU). Farmac~a
()
•
ă
l ' ii)
se prezcntfl tn ziua de 6 August a,~;
Sua Nu. 4 (lung
gara e fctne ,
.1 I
la ora 1$ dimineat, ,'1. Ia sed!ul ş:r~
(A
7
N
l;'armacia de S tat
o.
laUl1 Dlrectiunca.
N )
~T~R:I~F:A:N~TC:l~t~!C:-:IO::,lj:N~,~co:r.:,~~sp:.~___o_u~.I______________----------------------~----------~

_________ ____________________------.r.

Prol~turiatul. in alh\Otă cu tărăni
mea mundtoare, inving,hld re-z.i.stenja
rcac\iunii burgh!;!zomo~ierc1ti, Il devenit unica clasă COOdllcătoaN in ~ări1e
de democraţie populară, Această vic

{"l'ie, obt;n1 l tă d'~ d.:lSll rnnndtonr» sub
conduccr'ea
partidelor comuniste şi
muncjtore~ti,

a deschi, popuarelor din

llI:este tări

tlrttmul

transrormărilor

mnri e~onomlce, poliHca, sociale. 'lări
le de democrlJtie popJ.lară au intrat in
perioada treceri! deÎa c<;pHalism la so
dalism - în aceste tiiri CI inc~p\lt eons
truirEa S()CinIlst5.
'răr11e de democraţie popularft, care
au p~~lt pe drumul transformării socialiste a vIeţii !or, folosesc larg cxpe·
ri~nta islorldl a Uniunii Sovietice, un
de oamenii muncii, dalarWI conduceri!
Juste!:l partidului lui Lenin ~i Stalin,
au aplrat prin muncii !>lin~ de abnet!:o.tlE' şi lupte grele patria lor şi au
i'id:cat rnăretul edificiu el 5ocieti1ţi 1
wdatiste. Com;trttireâ gociaH~mlui ln
t'lrile de democraţie pop'~lar!l este înl",nită de faphl1 că nu sunt iZOlate nicj intre ele şi nici de URSS. Acest
fapt ccnstitue un put~rnic pjufor ~U\.t
in construire'! socialismului, cM şi rn
~pâl'ar~ :tcestor t~ri impotriva intel'
\'entHlor 'mperla11<rt.~.
:\~(JUTI~F.A l~UI'TF.I

DE (1LA-

SA LA TARA
Construire;! sOClalismt,tul
rn ţările
d~ democra~le popular!"! te dNvolt1\ in
t'ondiţbnilc ascu~irii din [!e ill CI.'! mai
mult a luplef de eIa!:!!., in general, şl
,in cond'ttun!l~ diferentiE'ril şi l:!scutiril
luptei de clas5 la tară in speci<lt Cu
cat mal hot;'l'lit este pusâ T1~ ordinea
da zi tl"8nsform!lt':!."\ snciatis~ă a rgri-

culturll, cu at.,!\J lupta de da"1i la sate
capătă ş1 va cApă~1I Il form:!. mai LI!_
cUţWI, mai vio!(!nt~ între
lt;r~nÎfn"a
tnund!oare şi btlrghc,-ill. ga~clot - ;::hia
burlme:i.
tnvăţăturg marxlst-lt'!\!nistn, ţlreeum
~i experienta rov{eHcă ne <lrnti ciI eIa
sete 4!JxpIoat atoat't! nu ~ dau bl!\lute
nici după ee au fost l'li,tumatc d:-h
pute~, c1, dtmpotriv§, atâta timl) \'ât
nu sunt nimIcIte C'1 clalll, opun o 1'~.
-·<;tnntă

le

şi

fnVel'şn,,3t§., rO!(l~(lS~

armele de

luptă.

mii!o:H'!e

celc m9.1 mârpve

1 tcrimt?<,

a 8 aslnate, lncenCl.lii, sabOtaj ~f
spIonaj in slu1ba impel"iSHsmul!ll), DpeItmd la Jnterventia st!'1iml pentru
răsturnarea ncli orânduirl.
'l"lirile de democratIe popular! CUl:'C~c
IIC€5~C adevăruri acum ~1 din proprie
experienţă. Proletarjat,ll din
aceste
ţări, rntărind regimul de democratie
populară, ia mlsurl pentru l'3 această
nouA formA de stat, prin care pr{\l~ta
riatul Işi exercita puterea, sâ indepli
nE'.asc1i :sarcinile dictaturl! proletana tu
luI, in specl'Oll, sarcina de reprfmare n
claselor exploataoare la ()f'sşe (II sate.
rn perlo(lda treceri! deja capitalism
la sociallS'm, fie::::>re din prlle de demo
cratie ponu!,.:lr§ se tove~Te In desvolta
rel\' ei de greuH'iti şi dit~rffe p;lrtlcula
rltătl, Aceasta nu schimb! fnsli fapful
d\ în fier:are hrll eonstrll1re:'l tlocIati!t
mului f's!e 1'O~!bl1.tI numai prin lupta
de clas~, care se as~u~ PE' mnsură C~
Ele intJenslfk~ ':lfensiva tml"l'trtvll t?Iemt'l'llelor camhl.li;;tl!.
In ltmttl ,1 munca pentru c'm~ttut.
rea sodnl!~""U~l!i f!l \ăriJ~ de democra
tit' p()~Julllră, pr.lhlcnI:l int~tirii ali::l!l

1

Ritmul

şi

. Calea

tai clasei. munciklare cu ţ!\r:5.n'me:J. n'un
Cltoare este problema de bad D. exls·
tcnţe reglTlmlui nou şi a, in!âptuirv
operei de transfonna~'e soc,alhnă a ..gri cu lturli.
Din istoria Partidului Comur,b't al
URSS cunoajtem bine lupta dusă de
bol~evici, în frunte cu tov!lră~ul stnliu,
împotriva tuturor o]:)Ortllnl~ti1or de
dreapta şi de sUnga, lupta ~l munca
dusi pentru crlstali7..nrea şi apllcarea
lintei marxi:;Lleniniste in
problEmd.
tărănimU munclt'lare in "lper>l de cons
imire a soc1alI~mului Rr:zultutul bceS
tei lupte It fo<;t cell n,ai strilludt~ vic
torie a socialismului. Si aceasta lns eam
ni el URSS po.sedll. acum C!lQ mai tna
lntată. cea Ml>i m(;"eat'.lzat~ şt cea mat
productiv1i agricultură, din lume, iar
ţăranii, prIn gJspocăriile lor COlective,
stăpânesc intr'adev~r
părn{tntltl ltJr,
"j.au creat o viatli de bun)lst'lro, lumi

~oasă şi săn;ito~l)d, făurind fericirea

lor şi a copiilor lor.

condltlvnJJe de rezolvare a problemei

Nationalizarea întreprinderilor c~lpi
go!-;pocI.ăria colectiva. Este neces:ld. con
talis{~ in ;'3l"ii noastrJ ~itrecefca la
vtngerea ln mas3'\ Il tăd1n!mii s~ka.ce
des .... oltarea planificată a industriei şi
şi mijloc!lşe că sdlrpllrea definitivă de
cxploatarc:l capitalist!, de specula ŞI
3 intregii vietl economice a pus şi ţU
ne tot mal. ascuţit problem, iram-forjaful chiaburimii ~i Rsigurtlren unei existen, e de bunlls!are, de ridicare cut
mă!'!1 sociali3te a ogriclllturli. Fără a~
ce1lS,lI nu este j)O:'ibilă (~ bunli. fcmdlo
turală şi de ~n1'îhl'ce, se Găseşte
pe
drumul C'otectivlzlr1i, in socialism.
nare a schimbului între oraşe şi sate,
nu este po~it.dă rezolvar("s prople,mei
FolosInd experienţa sovietici 1.11 ti.
apro,·izioniîrH oraşelor cu cere,lle ,,! pro
n.'ind seam& de condifiuni1e lor lJrO~
dusf' agricnl~, de ('are ace~t(>a :It! n(!priI. tări]e de demo<:raţie populari pentru aslgtlr<lTell t"Idicl\.ril prC1ductiel
vo:e cresc:'ll'llj'l, <;i ::t 1ndustr;~i cu rl'l:;! te
:?grare, pentru imbrtn'Hăţirell schimburii prlm~ (pi~l,~, t:'n'X, plante illdustrla
lU1 Intre ora~ ~t sat:!
pentru ridile ('re,). pl"';!curll :::1 creare'l re-~~rvelol"
carea n!ve!uhi! de vl:!ţ~ al ,tărănimli,
<le sfat în c('n'alc. Răm~nerca 1!l urmă
dupa reforma agtr\rtl, care a dat r:!ilioa
a !'~cto!"tllUl ~grar fn+ă de !'ectorul inne.or de \~rant, fn fiecare cHn a~ste
dustrlal C"onsfi~l1(, o picdid\ ~('riolls!l a
făTI, pfimântltril~
lua le moşle rl1()t' de!,,,olf~r!i int:-c:JU economii n:Jţlonal e.
~u initiat şi ~esvo1tă marea tr11şcare
Conoitiunila actu'lle de dcsvoHare li
cooperatl;:tă d€ consum, de de!facere
ţllrHvr de cbmocr')E~ popd'l"ă nu p~r
fi de producţIe.
mit încă t!'1'CCf('il la c;:.1{'ctivt:::1h·! m1~!.
Aceste cooperatlvt>,pe I&nlt~ Impor\'1". cal'C Cel' o ~er,vdl~rt'! lehn!că <.er!
C<llă CC1~3D',m;<:fH(');'1t"e, <rac~oare şI ma· ; tantul rol economic şi soclul pe ~are.l
regimului de
'IinL cEl'1r.:- pl'e!?:5W n , ~i peste to~te 11- ' foadi tn condtHunn~
t:'e:<l";t dorinf.1 şi !i':Jerul cCln~imt!!.m!'mt
d(!mocra\ie POPitt!lftt €dl1,j uFlsse!(! ţă
r5Mşti muncitoare in spiritul r:olecHvls
fiI tilrtlnlmli m'1ncltoare de a intra in

--------------------

,i

I

transf.ormăritol
Vaslle Luca"

'

secretar al C.C. al Par1!dulul
Muncitoresc Român

:li

mulul, în spiritul mun-::li in ~"()m\\!l. : ti
' Mişcarea cooperatist!!. tn Hepulll:t& i ,~'1
Populară l{omZ!nă se găs<!şte pe dt.:,: I
mu! reorgan1zărit pe baza nOIi ltgl a -m
cooperatiel, care p~"ede 3 tljlUl'l ~~!
cooperative: cooperuti\>e de (.'()!l~um+, ;~ I
p.rovizlon~re, pr(!luCrarc ŞI desta~~', ~ 1
cooperative de producţie me~~c~ugâm; ro
că; cooperative de produc~ie ~griCGîă ; av
_ gospodărit agricole colectl~ ŞI all~ l 1
felurt cl.e aSOt!aţlt.
' (f
Azi avem~ CQoperati\'e de credit: m '! r,
uniti\t1j cooperatl~ de consum: ~4 u, ,Il
mtliţf; cooperative de
apriWI2Ion'l~::, gr;
51:169 unitAtt: cooperalive de lâpt~"" "J.
12 unităti; cooperativE' dlvetse: :m:. :;i i
nităti; rri total t\732 uniU'tţ! cu 4,1120,413 ~~
membri.
, ',;ur,
Diferite aHe ferme de cooper.1jtC':rii
sunt fc10site l"!U sucees p,-n~rtl lidic~rcl .:cz
productiei :lgrnre şi a niv"l1;h;:Î de y;a· , n'
tii. al tărănimli. De extttlplu!n ~R ~;tt
practică comasarea loturilor ţă~:: ' ~
t inând seama. de intert>scle ţărănim,ii 11
c

sărace şi miil()ca~e, a~olamenlul şi fill~

sirea in

• a tr!tck:o:.re tOf

tovără~ie

'ffil

ş.t.,

tin

.:a

şinilor

agricole.
. '!Il:'
Jn RepUblica ţtoputar~ n(\mlln~, In ;~l!tr

toamna anului 1948, s"au f!lcu t C(i!ll.I' ...-: Il
s~rl beneyole a pâmân~ulrd tlltar,l~~
':iv
muncitori, fapt care a per.n1s fol~
..ta
asolamentuhti pe O supr.llaţl de 538ttti~
ha.
'~n
In toate \l1rUe de democratie ~Wu· '1 ~
Iară s'au crNt şi se dcsvoltll s[atlum~~ , .;I!
de maşIni şi tractoare. care deScru
!Xl
drumul spre Intovăril!o;llri ,I IIHe MllIe "(a,r
de aSQ~ieri. spre gospodări4 CU acln;j·
'Il!
',:!IJ
rat colectivă. 1n Roml1ni:t, stMi u!1i1e de
masini ~l tractoare !lU fost orgalliza1e . '"b\
am;1 tr~cut. Avem UO de statiunI ~
<~
maşIni .,1 tracţoate. el', 2Ulil tracic ,
>ll,
in stare de fUllcii01l3rC, 1'139 plUgun
.~
de tractor, US8 batoza şi '149 sern§na:
it I
tori AnUl 3cesla se vcr infilnt8 \lJ~a
tii
20 SMT, cu 1.300 tractoare. Se l~geşlt
uzina de tI "ctoare. c'll'<! tn I!!~" va !
pl'!.,te ~I)O tl"acto~,re pe Itmă. Număn;·
tărnniIr>r asociati care folo,;esc W CO

,

.
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PLACA." a081'B

~:r alariatU fabrlcilor Teba din Arad şi Mediaş
au pornit la întrecere

'1

socialistă

M.
ti

Uralele nu mai contuleau când
a f08t citit trxtul eerisorii adrtllate
uluncitorJor, ti liniei, nHor şi fune.
tionarilor fahriCt.i Teba din Mediar,
care cUJ)rinde angajamentele
lua.
te in cinstea zilei de 23 August.

In.
'PWI

IOIrtfnuar e tov. Ji~ctor -

pentru mu.rtcl-o sale! de llictur{f. o bibU....
~ li ~1 t.oa comtroi un club
ra am<naja

~ ~ leitorese.
~,r.d' 1'0 atmosCl'r1i t.ntudasta,
mi
IIiI !' mare de muncitori ,i tehnf~
ne,.! 'ai (abric~i s'au chemat la In.
CI, . rocia1i$\ă individnalli
Ti
· !l!di'. Deasemenea l'au
luat
:~

de

ANGAJAMENT:
RIWUCf:.
REA PRETULUI DT~ COST
CU 5 LA SUT'\
At,'ând in. mdere corulitiurUle
obiective din. fabrică. l y rz.tru de.

aUţZ:ajamente

concrc'lf',
d~rea clep1tşirii planului.

chemat la .tntrece.
!le ~ pl tov. S,zndlac M ~;ta,
d'u11Bă. !;p$i anga]ament!tl cu Va
eda l' 'i norma CII 50 la Slttif. Din.
tfhnici! ~~. t01.'ar dşii Frtt'd..
lm'!e :l~, Pi"skl, r, Miinstflr.
Mi·
li>! t H"l:er şi-au luat angajtt_ nlul ~ repare ~ timp ma·
laIII ,:1. şi totodatlf lftl ri<Uce ca·
. ,. nOII;, de tehnicient.
>("',11'
• aU r
)' 1ap lanze puternic,",
os.t ' n,':11nate cuvint- le tov. Pasen Ro
l , i, rp,;ponsahila c'lei' de a trf~
1,11: !:i!adll dr productie, care a cho
Iii 1'01, Intr('cre banderola Domoa, , li aŞa mai departr., rând pe
ţ.::J, . munr!torii şi muondloart", t('h
-J li funcronari şi-alt lU8-1 nu·
/J

8fU I1 •

int- d(\

5. Reducerea cOJ1,mrmtllti- de cont
bllstibil pe unitate d~ proollclip eu
2 la sUliI.
6. Organizarea unor cursuri t111.
nie:~ pentrrt m~n('itori, f,mdio"ari
de {'videnll1 şi tehnicieni, in mtm/ft
ele 130,

7. AprovEzionarea cantin/.'t C" aIr.
minte m.ai ieftine, dela
f()ri

trimestru al anului 1949. ~ntru
ti'duCfF"ea prduluE de cod fi tm.

mtJelor.

şi totod4l d

.,..Ji.

d~'nliatilQr

şC'uril ..

pI1Ş,rea planului pJ cel do al fII-lea

bundtdtir<o calităţii mdrfurilor

pildt1. tov. Stan FlorCec. b""
A' 'JOGre

tii. calitatia cWU4 1 ,.
1 la llut6,

.ocialine.

Mlarudii. Transmiterea ,.~ulttJt;'lor
prirt mkrofon Şi pnpu14rbareIJ

(Urmare din pag. I-a)

rlJ/()(Jre de 847.000
Imoi scurt timp -

L 8. Afi.şllretJ ,.~zult/Jtelor fntr[~~~
lOr
J7f"ntru o MGIi
,,_
urml1rire 4 ~"tMa de ci1"'e taU

ridicarftl

produe/J

calitdrfi

in productie.
9. Schtmburl de et:tperiMtl1 In,
tre mundtori frwtlaŞi Şi muncitori
mai slabi,
Se "or l:ne şed;nţ~ scurte s~ptL
mânal e tn clif, ritele s'dii
peni"l
discutarea mrtod. lor noui de muncă.

Meet'ngul s'a tnch(jat cu un '"'mos program artii'tic, prezentat de
cornI fnhr:cli FITA, fanfara (ahrl.
eri ,,30 Decembrie" şi echipa d~
dans a (ahricei Teba.

I

fi.

nite, muncitorii, tehnicienii şi fune
'fonari;' labricQi de fe"dturi
Teba
Arad Eşi UlU următoarele angajament t :
1. Dfpi1şiri:G planului pt}. c~l d.fJ

ATENTIUNE

d~ păsări ca să mI vândă h!
şi rate slabe. Dacă pe ac,?stea I~ f,.,doa"ă, ~

Recom~ndăm prOducătorilor

cursul verii qâ.ste

al lI/·lea trimestru c" ,Ii 1" slItI1, tII

l~

valoare de 11.300.000 lf'i.
2. Reducerea prdului de
(!()~,
şi de vdnzar e la tnslfturi finite cu 5
'a suld.
3. Reduc?rl'Q deşeuri/or la fir(!lJ
de bumbac d( la 5 la 4 la ,util şi la
fire d~ vÎgogne (Ida 8 la 6 lo. $ULd.
Totodată ~(' n. faer O ~on.omf/l de!
materiale, la fire eh bumbac 12(JO
1.:8. Şi la lire de vigof{n~· 2S00 kg.
4. Imbwz(ftt'llirea l'aUt('1fU mltrF".
Ti/or finite, Cantitatea Ilrn.ludiei

"ot vinde în curslIl toamnei Si iernii cu pref bun. Plinii

I

la încev~rea timpului de fndopaf. "âstele şi rafele Si! pot
jumuli de trei ori. iar prOducătorii vor putea vinde Intre-

prinder;; noastre. aceste vene valoroase. In felul acesta vă
t;utoraU atâ.t p~ Dus dot şi contribuiti la Îndeplinirea Pls- ,
nului nostru de Stat.
I

ALI IVi E N T E X POR T

Intreprindere de Stat pt. Corn, Exterior Cen~rul de
Colectare de pene. ARAD Str. Cantacuzino, 52·54
If~__. n___________________
... ~~ angajanlfnle.
___~d:e:.:p:rl~·m::a~c:a:li~ta:t~e~'~v:a~f:i~d::~,~9~R~1:a_~:':l'~__~::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::===

lt~cialiste a
,:Ia;ni1e şi tractoarele SMT-ulul
~S,059.

agriculturii
I

gospodăria,

cu atât mat )"r.uIt este
del statului din recolta ta.
Apărar~a int~resetor muncitorl!or ~grl
cNt de cll~re stat ~t slndi-:::ate, obligă pe
chlaburt să le aslgur~ condiţIuni ele
vlată mai bune. Astfel Ingrăd!m ~x
ploatarea m'.lncitonlor şi 1mbngfiţ! ,'ea
chiaburUor.
Sarcma de ini~rădlrc a puterii p.cono
rnlce ~I a Innllcntel politice a chtabu
r1mit, Partidul o tndepllne~te }Je ba .. ~
unei politici de cla.,.i la S:lt~: p"ln a·
păurea inter~5dcr prclel:lriatului :lgrleol, ale tlirgnutui săt'ac ş! m!)l'Jca~ tată
de chiabur!; printr'o politică rtsc,Hă
de clas§ ca'.'e !'l\ U5urC7.e SI~"l3ţ!a 1i1rll.
nulul s1lr<'.c şi mljl()c~". pe de o p,1rt e,
şi [,a se ap'~stJ pe c?llabtlrl, l.e de a~ll

te

Obligată să

: ; inflint~t ~i gospcdiirli agricole
'e!, :;: care sunt gospodsl'li de tip 60
r"., In Hornânia au fost deasen'leI~ :llllntate 692 gospodării agricole
.;. , ~I CU o suprafaţă de 662.193 ha.
, :, car~ 37g,:l53 ha. tercn arabil,
re: . ii ha. p~~unl, 11.319 ha.
liveZI,
~~~ ha. vII, 143.535 ha. diverse).
re ;avem insl toate condittunlle ne· ~ pentru col~tivizări masive şi
'1 .• ~ chiaburimii ca c1asâ, Statul,
, '~nevoie de producţia
IlgrlCOIă
~: " ,l locultorii oraşelor, se foloseşte
.: " . irâul produs de gospodăriile ehia
~, (1, DlJr scoaterea din m;'ma chia
13 c. ;~i Speculant a :mrpltlsului, cu pre
~e stat, pentru asigurarea unor
!~ ~"n lu~te intre pretul produselor
'l . ;:rJal~ şi cele agricOle, nu ml>rge
:. "r~lstent.l inversuna tă a chln:>uru

· .~ nu SQ' poatel:ealiza făr! sprlll'
irlin1mii c;ărace şl mljloca,o.
<edlnta plenar1\
a COTdtetu~ui
, ',1 'il 'PartidulUi Muncitoresc Ro~!Jl 3-5 1Vhrti"! 1949 a fost fixat§;

.:a partiduhli faţ)l de
, i. 'll'liin!m pe tăr~ntmen

tărănil1le:

~1l.racâ,

~11m alianta cu ţarl'inhnea miJln
~ ~ ducem n !uotl
netntrci uptă
·:iva chial)urimh",
etapa actualiI. partidu: duc.e lupta
!iva exploatărU c3pit~1iste ]~ sa.
· ~,n aoliclrea uneI politiCi de tngră
3 thiaburimU. pentm fI-I !rr,ple_
~ chiabur de a-';Ii mări bcg1aia
,'~!oatarca l~rănimli
!;§race ' şi
':a~ şi pen'ilU l\ in",t'lidi cxp10ata
, -'Jnritot'i1('\r ogrf('oll.
'.:;u Ingr3.clire~ pufcl'li economice
c '"burilef s'au luat măsuri prin I'n
<!l'ta Impozitului progreSiV, Uos~le chiabure,~ti ,.,lătesc pân§; la
~
'"
,l!!l veniturile g05podărHlor, ~mpoi! care Sfaturile Populare Il pot
. cu 20-50 Ia sut!!. La pred,J.rea
:: .ob!lgatorU cAtre stat. gOllpodă
1hlaburcşti sunt obtigi'.te sA con.
: progresiv; cu cât mal bogată es
f

.

1

parte; printr'o politica de da01ă în do
menIul coJecturt!or, Id Crl dttelor "lC.,
prm Implcdlcarea ncap.lrllru ,.!c ..:Mt'e
o.:niubUn a pămilnturilor ~ irilnimll ',nun
Cll.oare, Aplicare'l !n practlcă a linIei
pO!ltlce a Pl'Irtidu!ui Muncitores,- [tomân fată de \arămmt: li adu!! h 'n,<,\rl
!"Ca aliantei clasei muncitoare c .. t1\ră
nimea mttncit,)Llrc. a întliri j:.oz!t!a ~la
sei muncitoare ca si.-:gura fortă condu
eatoare in lar5.
.
'l'ăriin!mea muncito:ire
Imn!!:I:>..1\. şi
mal hot~rit drumul I!.r1i~,t de PMR
!;prc tran!;f:lrm:1rea socialist'" 10 agrtcul
turii tn Rcpubl!('a Pnp'l'arl'l l{omllnll'.
Astfel, In pre7.l'nt, sunt in UlfS de rr·
gilnizzr,~ cir,,!!. !)Il ţ!o~p0d8ril a1rlcole
cnlective. Acestea vor 't llrlml"1c ~os
poctărtt cole('tivt' fn car~ p:\mllnt'll 6eV!!"fe proprIetate cnlec~!"l'i. f~!' "v'mbrit
go"p1d~riilor '.'O':" fi retribut!
dllP:'i
mlln('1!. dept1!';~ de fiecarE'.

Singura cale de transformare socialist! a salulul
Coopcralivele dl,! consunl, ac desr:,·
cere şi dE' T.ll'oductle 101'c1\ rolul hotarîtor in trl!.nSfOrmarN\ ;;oChl\!.t'1 /\ I grt
culturii. In articolul "Despre cooperatie", Lenin a scriS;
,,Sub <:r.induu·N\
infiinţată 13 noi, iatl'cprindcrlle cooue.
ratisfe se deos'~bes\; de înt.repr!ndcrtl~
capitaligte private, p. in rapltll ~ă ele
sunt intrepr:l1deri c0:~(;t.iv~. i'":!>l ;\U ~e
deosebesc de tntrcprinderik !':JclRli~te,
dacă, et~ sunt bazat'.! pc păm.int ~i ,~ij
loace de product:e apartin(\l1d stutulut. Bdieă dast'!i mlln,~it~at'i'.' (cun:l\'ul
meu -- v, L.l, Num/li ascmcn'_'3 c:Jf'pe
rl\tivc de prOduc ~;e, :ll'l~l1ri de j(,'spodăriile agcicole de stat. reo1"e:!in 1 ă ade'
vărata Gl.lspodări~ Soc:aIi!\tl Agricolă.
Clica trădătoarc Il lui Tito n('~liJează
ucest adevăr. Natlonaii5t.ii bur~hezt tu
goslavi, urm ',nd politica lor entlpopul!lră şi a·nn!·.ltie.til, mint e'.l neru'Imare
afirm,\nd el inf1ip~u~s~ 1ran~for~13rea
socialistă a st'ltuluf. 11\ Rezolutia BIrou
lui Informativ a.;;upra Situaţiei Ciin Par
tidul Comunist din Jug<)f;lavia se arOIă
CII cond:.\cătorli iugoslavi ignOl'/Vt7.J tap
tu] cA rn statele lugO;slave predomină
gospodăr;"l Idt'1Ine:l~di Indiv;duaHi, care
ltenereuză tn permanen~i capitalism şi

burghezle, cii In Iug:oslavi.l pUmiintul
nu e natl'ma!lzat, c:i in m1i,nile chl<J.bu
r!lor SU~t con:cn'·:·z.\e suprafete IIIIP0l"
tante' de p;!.m:int; ei ign,)rca7.1 şi 1'111~r
neag;J. diterenti~na rle c1as'l şi Jup~a
ne ela"lt 'fltOiştH vorbCse d~lpr~ ;m('gi
narele lor sl!CceSe în ceei,ce pri,.:eş'e
c·.lpnnderca ţăr'lnnor !n coep:';t'a'ivc !;'Î
"cr:nsfn'lrt>e "ocinHsmul'.li la pir ii", in
con{!tţllt('.. rr,t'ntln('ri! pl'opriej(if'j pri
\'ale fI!'llprn flii~:'1n+llt\li Cooner~lt;\"cle
tiklslc ISI sa t (' c;unt î!lri:nta~(! de ,)l't(a
1I1Za, ilie :;:litcştl ~le l'~rontl\ltli PvPU'lIl',
1n care ebmi:-! ('l'~:,,('ntul ('hi<1;)'.\r~sc.
D<'(1ce~a n'! p'Jt('m ImIH~in" el'lln care
este eşCn\R de clasă a acC!'tc,!' tccarc
elC !.'oc'ali~m·jlui la <,'1tc", in a~crnc
nea cooper:l<lvp. d'! pro{it.'c+i~, f'elrib'llrea muncii f(' f.\ce nu pr.;p:Jrf;on'll cu
mu~el'l dcpu~~, el Vrof)~t'ţ'oTl'll cu pă
m"ntul prcd:.t In {,ocper:lHn"!, !I\·:"'nc1u.
!e In ,"edere \'n!,·al·e:'\ ma~lnilor ngriL'otei:'i a vt!dor predate, Ac~ste ('00peratlve z<!rve>lc !;cop'.1rl .. " (>~ol'n.a
re a ~!lt'§nîmli ~lI.r!l<'c dc c'h'c -::t;t;lburi,
elI! contrlbue ]a er~şier<!J. elern~ntclor
capttaliste la !laie, pe de Il ,arte, şi 1/\
flr.r~cirea tSrlinlmU mun~ltoilrc, pe de
[t~iă

part~,

(.·O'jperativele create de :f!ca

Tlto

se:.l1ntlnă

două p1c1i tur! de (ll,â cu
care ti ltlCl!rcut sa le lnstltue dtctatura untonc~ciani\ la not prin
punerea laol:lItl' 1n "obşte" a \trunului
~arac, li ehiabunlllli ŞI a
moşterului,
L'ontorm pnnclp,ulut: "Uc::clll'e tfiuuct'Ş
te etupl puterea sa ŞI prime~te după
propl·tctatea sa", - adiel saracul şi
mljlocaşul sli munce:;)';c'i pentru a SCoa
te renta chiaburnlut ŞI In(\ş'ler~tlul.
In t!'lrile d~ dcmOC1'atte populară se
preg5tc~te TQm~illlC ,drumUl cure duce
- prin colect1vizare şt transformare
socialistă a ~g-dctrlturl1, la 1iehid'~!'el\
dcfnitlvll. ti cbs·~lllr e~plclltut!)!tre. c:..ica colhoztJrll:lr este! singm'a c:.le Justă
~- &şa a :spus tovarl1~ul Stalln, In cu·
v1\ntart!a ~a la primul conţtres lil colhm.nlcilor udnrnici. Tovarl't~ul St&1in
n subliniat cII, pentru fllrll.n!cl<:!a !>1uncitoare. care ·.trpt:1 pe:)tru (\ "Iată mui
bunl'l, "exlst1\ nt!ma! douA elU: sau ina
'nt(', tn sus, spre
or1\ndulre nouă.
co!l107.ntcl\: ~att tn1ip"ll. JJl vnle. sp' I!
vechea or:lndulrc chl.\bureas(:ă ~! C'api.
t:lHst1\.
("1 a treIa calc nu (',<Is'l\ '.
IndeplinInd o!'lrcina i~toricA de tr~n<;
fCrTn~re soclaH~tl a ngr!('t;l(urii, parii
r:e1e ~muniste !!Ii muncttor(!ştl din iă
r:le de democratle p'lpular§ au In per·
mnn~nH\ In "eclere n"ce~lt~'l!en rc~oc('
t~rii unu! "i~m 1mt ~n aeeastd mar~
ŞI Import:lllTă oţ")e'·~. Ar.:~$t ritm C!~r.'n
Cle nu numRI de t::f":'ldul de desvoll;:l-('
fnc1l1s:r'nUi " t~ritor rc;p;-clive, ci ŞI
CI·~ o ~erl(! d" fr.ctJ~l sut.!ectivi.
Inv1i.ldtura tovarllw1ut !:Halln, p~.
cum ~i experienta con3tn.lrli v:ctorfor.
se a soclall~mtll\li in tTRSS. cxperer.\ă
cu rezultate strilllldte t~ t!·.ln~rorm:1-

eu

"obşt!le" ~

°

re3 Fcc!all~t:1 a I)gr;('~!tbrfl rn tJRSS,
sunt dnrur!!e cele mal ~ct1mpe date dC
pnpo!w::,le sr')vieti·~e c!::I~ci muneit03re
şi tărll.n:mtl muncitoare .:I!n tArile dc
don,ocratl~ popu!:wll. cllre (,1U trecut la
ccns!ruirE'Q SOc! l\l!f !'h'lt '.1 I fn tt:rile lor.
!'"o!osind aceast!i ('xt;€rler.t!l bogată,
ti~find s~amn 0-:- condHiunila c()ncrE'l~
iti care ne g!'isim, ;.'utidcle comunl~r('
şI muncitoN~tI conduc clasa rml!"l('~j('"
re şi aliata S:l - rădlnim"" rr;'lTIcil-",~~
- spre con&t"ufrE>tl societ::r ii ro{';·,'.·"
spre o ViA~'~ c.·u un ina't fj~\iţ.J ('do .1 ...
spre o dată minunată,

-
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I Mica pubiicHate

MICA PUBLICITATE se pr1mene
z1nic (llnil Ja orele 18. - UD ou-

Lei 6 minimum 10

vint

euviDlf! -

Pentru cererile de .en<icio 50

la

&uh re,Jllce,.e.

VANZARI ,i CUMP ARA.RI
"l.'i.N}'AR

...

ne .. r,;a .

.. 'i,·Tlllli.-i"

~~<-,,~

.<l

Adr~sa

ia

~Hlr.

(v<.llug).

Oi!; VAi\lZARE c~rucl:Jr ,<port ~I scaun
inaH de copil. Greceanu 9 etaj J. ap.
4, orele 12-14.
DE V ANZARE soba de gdtit, oglindă
si un c<lvor de 8 Cvadrate str. Mo-

~Ioni

4,
MOTOCICLETA D.C.D.
bună

3187

250 .n stare

de vânzare. Adre3cl la ziar.
;H92

MOTOCICLETA N.S,U. 250 cm. perfec
ti stare vând, eventuru sch:ml:l cu
mai mică, str. C'alvin 58,
1(187
DE VANZARE un :ărucior ndCmc in
stare bunii, str. S'lva Raicu 113_ 3177

Cinema "TIMPURI NOUl"
Prezllltă

dela 1-7 August

1. jurnal U.R.S.S. de azi Nr.15
2. Concursurile hfpice (tehni·
color).
3. Sportul Sovietic Nr.3
4. Patinatorii
5. In pădurile Mescerel
6. Respira/ia
Reprezentaţiile

dela orele 7 la 11

{n continuare
Intrarea

generală

15 Iej

-

- JUDECATORIA POPULARX
N,\DLAC-ARAD. DOfI. C, Nr. 580]949. C:taţiun·. Adriana Branco Slo
ianov, nill'c. StroÎa din BaHon)"a
III. k. r. n, 64 Csanâd VIn. Ungaria,
este citată ]a aCl/lsll:l Jucle('utorie ftI
z:ua de 29 August 1949, ora 8 8.
m. in caJitate de pârr,tii f n pro~e
!'u1 inteutat d:· recJam8ntul
Onea
va~ne

din Nl!dlac, ptntru stahUi·

rea contravaloarei tn nUlllerar
a
1450 kgr. grâu. In caz de, 'li prezfntarc jurl( cătona "a jllde('a
tu
rp~ă conroml legii. 2 August 1949.

Gr fier:

JtHlt('3.tor: IndeseifrabH.
Inrl4"JJeifrabil.

3189

-- COMVNICARE. In con!. ord.
lIr. 1643 a Ministerului A,.riculturli. pe8cuiml sportiv (undif a
de
1II(1n l1) rsti> Tiberei fntre podul CF'R
şi podul Araellll Nou, pescuÎtul cu
altf' instnHl!ent;~ f ,ţi:' oprir. P'-;ţcui
torE sunt oM'llafi (f respecta let<ea.

:H90

Ci~ ema" CORSO

,i POPULaR"
$i grădina Victoria $! _rUina ArI)
Repr. 5, 7

şi

rulU_ 3, 5, 7

9
,1 Q

Repr, 5.30, 7.30 şI
9,30, Dum. 11.30,
8.305.30, VlO.9.30

AZI
Prezintă

o productie

cu MARELE

franceză

1948

COMEDIAN

NOEL-N0EL

Cum

SeCţiunea sanitară a Comite:lului pro
vizoriu al comun('J urbane Arad. a
inlrepl'ins o mare aCţiune pentru cvm·
baterea şi preven;re.'l botilor de \ !>ră
ale copiilor. Membrii Ecctiu11ei sanita
ră in co!abol are cu ufederi~tele duc
o muncă de lămurire in rândurile lJO
pUla!ici, distribuindll·se pL'in dispensa
re broşllri cu ;ns~r.1C(lun1 desPN mo
duJ de combatere Il diferitelor bob, din
care ree5e cum 5;1 ferim copii de diareele de vară, şi sfaturi in leg'1tt.uă cu
in urmăpoJarul. Ace;;te broşuri
toarele:
DIAREE A DE vARA A C'OP~ILOR
este o boală ce atinge mai ales copi:!
mici pân4 !a varsta de 3 anI.
Diareea de vară a copiilor nu este o
boală uşoară, Multi copii, neingrijit i
la timp, se prăpMesc cu ZIle,
Care sunt cauzele bolii şi cum
ferim copUi de bonUl?
AHlp~al'ea ~opilulul de prea l1ulte eri
pe zi ~l turii nl'rmll. 5111 be~t<, stomacul
copilulr)! si.l fm1?olnăvl'şh".
MHm~, nu aUlplat i l.'opih!l ori de> râte
ori plângel
AIăp~aţl coplYl1i !'Jumal de 5-$ ol'Î
pe zi st tot 1i:1 !l în 3 ceasUl'!.
Nu în'\Tâtati copilul l'a ~tll!it Mapfea!
Intăraearea în lunile de var[i esie
rrim'ejdioa~ă p.:-nrru :;i!iT!~h,te'l (:opiilor

('c.'r

voştri.

tntărcuil coplH
dl'ltr'odată ~I
în 111ni1~ dl" ·.,nră'
Jtrana nepotrivită cu vâ,rd.l Noi1ului este ce'l m~l dl)us!i c:mzi'Â a o:llii.
Deac(>ea cereţI ~ât mai des sfa;111
lT'(diculul. ~~ro!"1i de '.'cro~lr~ ~,;U mN\
!,ci, can- vă !nv:\ţll cum !'n vFt l'r~1iti
Nu

nir-iodată

dupll v~r~ta 1, IL
Tineti mir,t~' T!tl d<::ti nid:)dtat;; ('opi
lului ma! mi.;- de un a~. -:lin m,incsrp('l
Cf'l)r u1

O-·"'.1i

poat(' fmholnll\'Î <,op:lnJ,

Puhh~lJi ..1_ 1'l](/1I1 (ţ(f llfl pl'i1!1;ntll 1(1 I'.Pl".
••nfllfli 1. rJnlll!i;(Qt(llllnuc(f l1UDi! fnc.pIIl'lIa

.

.".clt1cQllllui ;ntl'C/l'''' ..t, int.,../tld·

••

-..

'!tU

numai

0(' d:Me~, d şi de alt" boli,

tot

ati\t (J.. gr.c]f'.
Nu uitati! Dati copilului

numai

lapte proaspăt. b;nr fiert şj răeit
1ndatfi fillPl'i Fierb~~.
Spălat": bine cu apă rierhh\te. va.
~ul în care pastrati laptele ("opilll<

lui.
Lipsa {le eul'liteni", a eopî1uln: şi
a celor I~e·l tl1~ri.iesc, esle aItă l'au.
d,· îmholnă\'lrr. JmhăjaV_ ('ODi".
luI zunit' ~f prim'l1Ui-i seutrceI<"
ori d p c,ite ori l!!" murdăr<,.~('.
Urmttnd a('c~H' sfatur: şi durtlwl
('opilili re~1l1a' la co~~ullatiîlc (l, la
dfsprnsar. \r' t: aV('r\ tot IhnpuI Un
ză

copil

!,ănăto~.

/

C(TM SE ARAT.\ BOALA?
Boala se arat!:! cu diaree. - Copi.
luI are cllldnri, nu mân~ncll.
nu
doarme, pl:î nge mer u şi sNbe-Hf'.

pen'r" com aterea

La pr:nmI
moale, apos)

BdIlJl

'fU

o, or .-

<It'" hoală (ocaun

timpul bolii ş' d

'a

boaUî. Cei mai ameninta~'] U
copii în v<Jrstă de 2-3 a~l.' SU'
,'" Ch.el.ll ati 111_ edl,' eul de în'dat;
banUIti ca VI sa îrnboln" '1"
'
aVI
pl'] u l d
e pOjar

1<1 inceput.

astfel veti preintâm'.
din vreme complicatiile bol)]

c'

•

. Numai

POJARUL este o boală foarte
De 1a un eooH bol·
nav de pojar. se pot molipsi capiii dintr'un sat, sau dintr'un car

ţ
'iul bOfnav se~Qr
II
d Ţ'1Il~lllţ~oP~
_e. ~el a t Şl nu prttnifi copii f
lm m casă!
S
Primele semne de pojar

I11Q ]'lJlsi t oare.

tier întreg,
Feriţi copii

voştri de. cei bol-

după cel mult două sa"pt~maPa,a
h
"
dela molipsire.
In tot aces! timp, tine~ copil

Itaui de pojar!
Pojarul nu este o boală uşoară. Credinţa din popor că toţi eo
piii trebue să treacă prin această
boală este greşită şi poate fi dău
oMoare vieţii copil1or voştri.
Ohiceiul de a lăsa copii bol.
na'iJi sti molipsească pe cei sănăt . t b
l "1 t
t t"
OŞI,
re ue com JQ U cu oa a
târia.

Luptaţi Î!11potri-ua

acestui gre-

sit obicei!

Chiar dacă boala însăşi nu es
te prea grea, dacă Însă copii nu
sunt bine 'Îl1grijiti, pojaruI dă de
foa rtc multe ori complicaţii la
plamâni şi atunci mor 50-60 copii dintr'o sută. Aceste (:ompli. .
'

care a stat In apropierea Un
bolnav, sub supraveghere.
X
Pojarul începe cu călduri, (1)
luI strănută, tuşeşte, lăcrimeJ·'
şi nu doarîne. Trec două sau li .~
zile până ce apar petele de po:' .li'
pe corp, 1n acest t'lmp boln'I" al
t f
t
l.t
•
es e oar e ma iPSl O f . . "
Feriţi copii sănătoşi de ro~ ",!
care tuşesc sau strănută.!
. -:,
Nu lineţi bolnavii de pojar. -:i

cUnŞi. Anun\aU Întotdeauna orpoe- ;,l
le sanitare de h-irea Wlei imbolnă. Si
ln
,'iv'. C~ rdi orl!;anelor sanitue
vă dea îndrumările şi ingrijîrea!lt' 'C
cesară.

'd
: u

Symposionul organizat de Filiala Arlus-Arad a fost 6 ,.
puternică manifestare pentru pace a oamenilor~s;
muncii din oraşul nostru
Duminecii, inainle de masă
a
avut loe symposionul organ'.zat de
['."It re J' ir a la A RLtTS, În cadrul d·
('lulni de cour, rinle "URSS în luptă pentru pace" In fa!a ~mui
pu·
bJic nUlllerO." oam'ni ai lDunci:l
din intrepr'_tl.d, ril" şi înstituVile
din localitate.
o

a5Hvra r1'iWoÎului'·.
:"ill
Ca fuchef re tovarlişp}, Toma Eli
za ~'i Halmoş L:v:a au arătal10lul
f, meii in 1upta pentru pac:.
Primul symposloD organizat !It t;
ARLUS aalut SUCCES, OamE'ttii 10
muncii au part~o:pat ~u atenli~ 1. ;;,
desba!('re a subiectului din mai IIm! .; 1
te puncte de ved. l'e, PlltânrlU-le r I
astfel pătrunde în miezul acelei pro "
bleme ear.e f rământă mai mult d!
JllUncitorimtll: 111 pta pentru pa~, : I
După termiuarea şedintei publi•. ij
eul a o\"ationat îndelung Mar<a Ta.'?
l'ă a Socia1îsmului, pe eonducă,()o 1
rul şi Învătătorul oamen:lor muDt'j ::t

In cadrul acestui ~ymposion, toresponsabilul
,ecHei de Artii şi Cultură a Comi.
tt tnlui Pro"izoriu a lua,! cu\·ântul
Şi a "orbit despre .,Bună
starPR
oanhtlilor ml1nci.~ Ş: războiul"'. 'ro,-araşul NiclU Ioan a df'svoltat
subit etul .,Cultura şi rilzboiul", iar
tovariIsnl Chilug Aurel a expus subiectlll "Conceptia mal'xist-lenillÎs,tă [ de pretutindeni, tovarăşul
"ară~ul }·\·l1n Ioan,

[

Stalin.';!
'/

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

Intensă campanie în Statele Unite împotriva :~:

legilor fasciste Mundt

-

NEW-YORK. (Agerpr<ss). TASS

tranşmite cii In Statele UnÎte
duce o campallje illt~ ruă împotri"8
aSa numitdor proecte de
l,,!!:,~
Mnndt ş'i Ferguson, ... are pl'o.ăd

pentru angajare la
campania de receptionat sfeclă
de zahăr, primitori, scriitori,
supraveghetori şi paznici.
prenotează

.

caţii, apar În

pl('rddi nici o el;pt'i şi adreflaţi-,-ă cu incredere medieului, tiurorii de oerot:_re,
moaŞeI
sau duceţi copiJulla disp~!L'lIr. Boa
111 ;le VJn
' d,c"
" d aca~ est~ lratat(( ele-

---FABRICA DE ZAHĂR ARAD

pierdut"

DIstr. Romfilm Soc. de Stat

mll.r~'

Laptel de' va<,§ netlctt in deajuns, sau p:l.;>;lr?t 'n V~"f' hlurdare,

timp alai

cu Jean Tissier - Bernard
BJJer ,1 marlonefele lui
Benville

~~e:'::::'!a:O!i:!CI~:d~~!i:~:ă
~c~~!~::a~~:o~IZ~:
'Or
b
b ,.,
orăşenesc

fntr'o Uariantl !latlrl
la adresa plsălogilor!

"Parada

ţ1 n:ERT ;] Au (;US,' ;9{g
"'N2".P~~

t't.\CAR.\ ROBIE

P,enofdrile se lac la Serviciul Cull",ii siecle •• până
În zIua de 20 AUf!usl. iar in ziua de 23 August vor
fi prezen,i'a fabrică lo,i acei cari s'au i,.scr;s,
penlr" a li se comunica re::allatu'•

- -

şi

Ferguson

o~e

de fapt scoaterea fn afara ]Pgl: la
Partidului
Comunist
tUn Sta! e
Unite Şi sU<frun1area dnpturilo r de
mocrate al; popont1ui amer:~2n.
Aceste>
proiecte de lege ~e. allN
acum spre <xam'nare la C(lmlltllll
juridic al Senatului.
Partidul Comunist din S",elt
o

:!(
,(
.11I
'(O

10
. CI

\ 1\1
I

II

UnitE', Congresul sindicatt10r P1C.'11! 'l~:e
triale, Federaţ,' a Americana 8 '!u~ .;a
•• partI'd u 1 pro~r,o~IB'"
•
AS·o'
ocHI! -in
cu,
NaHonală pentru propllş 1 re3 O.3~r.
;u
nHor de cl1!oar p , AsocÎaţ'a ~a]!~' . "n
11 a11l a J nri~ t nor şi alt ('o or[!an IZ1lL . J
at1 anuntat ("li !e opuo acC6!ot pro~
i. ete de le gc, dal' cU toate_ ace;te

1 :.11

Comitetul lllrid.:C in!entîon:azil ;
le r, coman'!le COlll!:re~llluj ~pr' apro

.!

,~
.-_IlIIAlIIWE
_ _ _I _ _ _ _ _- - - - - .:

hare.

_ CE~TRUL MAT d, c(lled3~
a luicii Arad ş:·a mutat se([uI l!!
birouril... din str. T. Mrra No, . :)
tn :str. Grigoric Com~a((o" IpJ.~
copie:) No. 10.

. '1

,

•

trei zi Ie a Început

treerişul "In

comuna Pit uI

ţăranul sărac Negrău

Dumitru Îşi face datoria către Stat
.araJel cu muncile de cărat şi treerlş decurge şi desmiriştitul
su
Se crăpase de ziuă, ind nu răsărise soarele şi prin sat se
l,tă .!ea o forfoteală mare- era to călitul căruţelor insotit de melo'It ,fredonate de către ţăranii mu ncitori din Pilul cari se îndreptau
:e arii. Unii mal aveau de căr at la stog şi acum merg sa tera
~e, iar alţii merg la trecriş. Cele 6 arii din h.')tarul
C0TllUnei
, ":late in apropiere de sat şi pii zite şi noapte de ţăranii mun·
''IIpar.t ,'j...
oi îşi înaltă stoguril~ mândre parcă şi ele de rOllda îmbelşuS , i:ă ce-o conţin.

sărac Negrău

Dumitru
cltre Stat

':tralu! a Început cu treI 7i1e
'JIă. In această dimineaţă lil
Xr. 2, care este aşezatei pc
. ~ea comunaHi g:lslm pe ţăra
lea larac Ne!;!rau Dimitrie tree1 1:' ,;,şi recolta
de pe cde ] ,25
~'j ~ ale lui. EI este printre primii
'1 săraci
care şi-au treerat
. şi acum îşi achitâ cu ClnS:,toria patriotică, dând Statu
:antitatea de cereale ce·i c:'ste
",dilată,

~~~: Sunt

mândru şi fericit ';ne el - că din pU;lIzul
I ne- ; (are-l am pot să
ajut şi
'j Slatui
nostru. Il dau cu

t~

.,'~ric fiindcă

ştiu

eli acu.m

'să mai meargâ it! mâini
,specu[an!tlor şi capitalişti

rOr "care apoi primli1Jara câlld
: : mai r(fu de pită, ni-l {,in.
,;~ nouă cu un preţ indoit
ii intreil, Imi
aduc aminte
Eli !impurile acelea când p,,]ft
laI .30 sau 40 kgr. fâi/uz ce
'Jrimeam dela un lJOgăfan
cit , altul, trebuia' să-i !ucrdj'i ~
lIlii Joope la toată săparM. Ali ,'l dm grâu. 1 ce-l dăm, se
!luI: • asigura pâinea muncitori
Nt 'din fallrici care la rândLlI
pro
priit munca incordaUI t;(!
luI!, 1rjlun de zi cu zi ne asigu
ItP. : nout!
aprovizionarea cu
bli· :riuri industriale, ca:
tex·
'1

'fa." Îl!călţi'iminte,

U11t'lf~ şi

:şlni

agricoli'! şi aUrle,
!r'i .'1 care contrifJUe efectiv la
[in. ':',:;;o{farea industriei
noas·
i,o-

" concomitent cu aceasta la

la ":,'anizarea

agriculturii.
::3 ca r--;cgrău Dumitru mal
.~ şi tăranca muneiloare Mu·
I
:'onre. tăranul săr ac C:-cţ Flo
l~ :,Otlăcan Florea şi alţii can
d~ 'lleles rostul şi menirea ~ce5
:lledări.

n.
!ă

!osHransportate primele
,il 'eanHtftU de cereale la
~ J magazia. Comcereal"

"A. ln ~otnuna

Pilul. nu t>~tcA ma
I
"Cornee-real" CI numaI In CO
1 ,,:a Grăniceri, ceeace
pune o
~, :, ,n.ă primordială tn fat" Cornl
" ..]) ProvIzoriu comunal de a
i.' ,:~iza transportul.
J.'. Caml,et
't
l'
s'a făcui o .,Uua
.; ,lominală despre toţi 10!Iorii cari au cumle si li
; trimis Înştiinţare . de sprt:
.D, ora şi locul când şi UIt
, :, trebue să se prezinte spre
. se forma convoaiele de ;;if
'ii! şi de acolo st'1 plJrneas'; la magazie. Aceasta a jost
••să În aplicare astfel că rm
',le cantităti de ccreale:~ in cursul' zilei de eri au

'1'1

,r

atl

<

• magazie.

lşl

face datorIa

In ceeace priveşte 'executarea acestor sarcini, rsponsabilii de sec
toare controleaza pe teren dacă
locuitorul indicat s'a prezentat la
datorie sau nu.

,1

Concomitent cu aceste lucrări se electulază
demlrî~t1tul
Indi inainte de a se incepe treeratul
Comitetul
Provizoriu
comunal în
stri.nsă colaborarp. cu organizatiile de
mE.fsă ~i sub indrumarea organizaţiei
de Partid a întrepl'jns o actiune de lă
murire asuprc.\
impc>rtantel ce o are
desmir!ştitul. In _,cl,)sL sens
pe U·ngă
agltaUa dC'la ':)m la om S'au mai orga
n12;at' SI c(lntel.·inţ>~ in C;J.drul c;im:nului
cultur~l unde s'a tli'ătat eă do:l.că se
poate d€:,mirişti, ;)btine!n mal multe
avanta;e: 1. nu vO!r. da ~oOsibihtate ~ă
mânlei da buruil,>ni de a !'Y': li cre!;'te şi
pe anul viitor, în al don'?a riind boa-

MIe de grâu sau alte cerr!ale vor fi în
toarse in pământ de unde vor incolti
şi in acest fel vom dislru~e hrana şoa
recilor. Pe lilngă aceasta, l'ăm~lntul va
fi mai afânat uoprflndu- ~e ?slfel lucră
riIe de insăm;'IDŢ:lre din tODmnă şi
primăvară.

'Iăra.nll mUllci(orl au ir.te1es aceasta şi nu au Ilr~.·upe~ii nidull
moment el au trec'lt la desmirilitit.
Cel esre au trrminat cu (ăra
tul şi inci nu le·a venit riindul să
treere, lucreazi de dimineaţa piir.ă
ljl\ara numai la desmlrişiit. In fe
lui aeesia s'n putut obtmC" un rezultat frumos in acea~tl privill,ă
l\di<:ă din totl\hll Iuirlşt~!lor s'au 0gorit in pr()poqie de 30 la sută.
Comitetul ?'O'/izoriu comun~l in co
labor::lrC Ctl grupul sindical de s~lari<,H
agricoli frcbue 511 tină o evUf'cnt~ des
'ţre f<'lul ~um loc'.lHcl'\i i~i ind~pHn,:,<;c
muncile atttt la c1'ir,lt şi treel'i~ cnt şi
la dcsmitl';\u t. spre It pttfC,l evideut ia
~i eia ca e:<~mp11\ pe Ilc!'i c;lri inţeleg
~ă ducă la îndeplinirr şi !'ă se ~chlte
I"on-tiinc~o~ de oblll,'q;i:e lor f1.tă d~
l~u!1a desf'lAlt'!\I'C n mun~i1ol', paralf'l
cu 11'l'm~ll<:' fi" căra.t şi trccrnt ;~c\nbrH
Comib!uhi, p'ov\·:t'\l'iu ~omtlnal trebue
să ccntrolc1.~ !t~l'll et:m d~cur!1~ dcsmi~iŞtitUl. şi s~ nu scapae din vcd~re c5şi a~ea~tll e';to o sarc'r.u tt,t :\: 'It ·:e im
porlanlă ca şi '~Ollir,,,ni!l d~ recolt'lre.

I
---- ....
". ------

Gh~or!,:!'~

GrOz~v

La uzIna de tractoare din Harcov

Ce s'a realizat din fondul directorului
Din primeI.:! zile al~ ,mlliui c'.lr,'llt, num5r de 15 (ete şi bfie\1 învaţă în
ceilalti ln
Uzinei de tradOlll'e din şcoh mUlm:ale, Iar toti
'
Harcov depăşeşte i)la,l'tl in tot ~;clul ~coli medit,
Biblioteca este permnn.:nt deschisil,
producti~i. S"lccesul muncii in într1'!
prindcre estl'! în mare par~c r~zu1ta cheltuit peste 200 OOQ ruble din r:mtul în1l'ecerH socialh;tp., la care Iau dul dire:;+orului, ~i-,l c~~tigat un fru
parte tO<lte sectiile şi toti mU;'ldtorii. mOS renume în or1~elul muncitoresc.
Bibliotecg eBte permanent deschisă,
Controlul indeplinirii an3,tjamen 1 e r
lor S~ face cu re~ular!l"lLe, iar invin de dimln~:~ţ.J. pănă scurs; peste 7000
gătorii !ntre:::erH sunt pe larg popude muncitor!, ingineri tehn,ctent ŞI
larl7.l\t
functionarI, precum şi membl'ii fp.mi
Grath~ indeplinldi cu SUC('I"!S a ,pIa
lliloi" lor, !,;unt,. abonaţi la blblio,ecă,
ntllui de prodUCţie şi Întrodur:erii nU Afară de CtC"rt~ra, nl:11 t:'xtsl.1 Inc!i 35
ten om lei hugetar~ uzIna II realizlt de biblioteci mcl~ilc. cari deservesc
anul f.recut pCilte H~ milioane ruble sectiile uzin'~i şi căminele.
e('umulări pC'ite plan. In :::urr.ul flnu
Anul trt:cut, la îrtch~eI'ca ct1ntrac
lui 1943, uzina a c'i'ltlgat prlm~le lo- tului co'cctlv. dlrec+!unC:l uziuei, lucuri 10 intrec~re'l soci.llisll uniOllală f,ndu-':oi angajamental să construiască
Din economllle rC'llizatc pr:n ir.tre- o tabărl\ de pjon~ri ~a a cheltuit un
cer!, s'au alo.-::at p<:~te 7BO.OOO ruble . milion d~ ru bie ro constrllct; n unei
pen tru nevoile culturale ale munci- , tabere core va adă ,o~ti V&I'; :.!(.east
a
tonlor.
peste lOL'O dt:' l'llpii. A!arii de clădiDirectIa uzinei, Impreună CII C!Tga- rea Ctl două et3ip- 3 tl"bCl~i. s'au ma!
ni?ajlile' sindka1e şi el!" partid, a {l1- construit clădirI pentru di;;pc!l.sarul
cătuit un pl:tn de d!!1tribui're
aces" , medical, pentru !nstala~Î'l de d\l!:,uri,
tOt' Sume. Din fondul dirCct·)l".I~ul o- o sal3 de gimnastică 5i un te;:\tru de
fost creat un minun<lt dispensar m~ estradă. S'?u cumpărnt
cl~ase!J\eni
dical, C3re este !nzeslrat (''U toate atoata
instalaHile şi mohilierul l1!;'ceparatele nC!~~are trnhmcntelor elec
sar pentru t~oără: pai uri. ~altP.~e. per.
trl~, Afară de aceasta, au fost rvne
najate s{abllimente balne'u'e unde se ne, plapumi, \'e~eHl. şl "ll:,b\!ă, 1\1 a·
proplerea taf;('rei, se vor
cumtrui
pc: face băi d~ n!lmol, termnle ~i io·
vile
pentru
.:ci
:n,,1
buni
st1.lhvno',.ş!1
date.
ai u:>:inet.
In orii~el111 uzinei. !';'a mat tnfiin_ tot din ac~ste fonduri, _ un Sapen~ru dirc::t ia T'z!nC'i de 1ractol'natoriu de noapt~ eu., capacitate re din liatecv ~r p"ntI'U orgf:n11."tlllc
de 100 tocmi.
sindicale şi de p:JrHcl, grija de l~aMândrie' uzinei este tnsli Casa Co- voile şi de ameliorarea cone Hiile'!" de
DUlor, unde wn. tngt'l.ilt~ ,1 educal! trai a munei!ori!or, 'n"inC'rilt'J:', tt"h60 de copil ai muncito~i!or uzinei, di nlcientlor ~t func~tonarll('!r,
~..onstltuc
rttH 'n lUzholul pentru
Ap!1ra1":'8 cea mai fmpor:antJ ua+.ori\!. AllH~l,
PatrieI. Coplil runt ţtnuti fn eondi- fondul diredonllui e!'lfc ("Mituit pen·
tiqni mInunate. Colecthr:l W':inel rO" fnt îmbu:Jăt~tir(>a mltt('rilit~ ~i cuIs;der~ drept " da~o('i~ ~!ânt~ ~!t ',,tur~lă a nivp.!ulut no'!tr~l :'t~ cunstruc
grijeascli pllrlnt.~~te aceitl copii. Un torHor de trcl'~tMrt'!.
CoitY.;~ivul

a

"Flacăra Roşie"
Orfan al C.mi'.Iai ;ade,.an
P. M. R. Arad ,i a'
Comite'.' •• Prouboriu
jade,ea .. ,i oră, ...e.c
liedactia: Str. AJex.:sndu No. 1
etaj 1. colt cu Bul. Hepublicei.
'1 ele'on: Secretariatul de redacLle 16-8'J, Hedactia 26-72:
Reuacţia de noaple si lipogralia,
'2.0-77.
Administra:ia:

LUI. RepubliceI

1\0. 96. Telelon: 16-9~,
(faxa postală plătită in numefar cont. 6probării Uir. 1'1 T
!:>::4,.Cont CEt: bU:ll).

(iJ"

1. COMliNICAT, Intr,prinder:le Ediliture Comunale Arad, din
piala A. Iancu Nr, 22, iovită p
toli debitorii acestei Intreprind,ri,
iă adlÎte ri'irn ă 5,\e1o şi tax,·le cu".Uite pe trimestrul ItI. plInă la da,ta
de 15 August 1919, cunosc~)nd că
II lip ,\ acpst t. rnun, Ile vor calcula
majorririle legale şi in plus 1(' \'a
proc da la rîdi~ar, a ohiectelor I!t'~
chl'!'trate. - 2. CO:\<IUNICA1'. In·'
treprindrrile Edil'tare Comunal"
Arad, reduc pr: turile abonanu:n··
ttalui la biiile populare N, pLun, riu
pa cum urmt azil; La cabi.ne noui,
pentru "indicaliH~, s~ r('duce dela-

950, la 500 lei, La cahim vechi se
fl duce d, la 830 lei ]a 500 ld,
La
cabine noni, prntru n csi(1d',CJalini,
se reJuc~ dela 1900 la 1000 lei. La
cabin. veehi se reduce d'la 1700
leI la 830 }. i.
1085
- PL'BLlCATIE DE LICITA.
In ziua de az~, Vineri 5 August 1949, or le 11 se va ţine licitalie Pllhlic ll tn hiroul Şantierului
Siina"HlrC'l al
Cntrald Fermelor
AJ'mentare. P" şoseaua Timişoara
-~Arad km. J19. pentru e~,cutarll\
a circa 2600 m. I. '!lIbnri de lJeton
~o cm. cu talpă, cu utilajnl şi ma.
nopera oE ertantnll1 i,
maf.t'ri alel ,fiind elat d· eFA. f;,':mtierul Sânan(lrei.
tORn

nE.

-

0I,'lCIUL

PTT.

Reş/:d.

Pr.

Arad 1, lncep dnd cu data d!/ 4
AugtHt 1949, lunclioneazlf pe llJn~lt
oficiul tlOMrzt (Dcpn~tul da
timbre) •. OFlJ;'-ul. unde SI'. gtrSf'~C tim
bre jilatflke de~ 1947-49. Func.
linnl'a::ft zilnic fntre oreI/! 8-12.
Dirigintr Principal: in(I.{~cafrabi1.

-

RI'R. PARCHETIJL

TRIB.

P.RAD. l';r. 2739-17-1949. l'uhlicatiun,", Groza Nicolae, dom.
in
Aradlll Nou, Str. Karl Marx Nt.
103, prin cerl'rea inrel!:, la
aceft
Parcht>t snb NI', 2739-17-194Q ~o·
l1(':t11 rfcon..t'tuirf a actului suu drnnnere. fiind n~nt la 15 Innl1,:, rie 1929 î41 corn. Colibas jnd. c~·.
hul cHil p:lrintii P"tm şi Por{' rl!.
N'o:. Proeurorul Şrr al Parchetuhli
Trih. Ararl, In cont cu (Hs.p. a~rt.
3 din D. L Nr. 4062 din 13 Drr,
1940. ;llvitrim pC' orice per~oană
sau 1\utoritatp ('are d' linevreun
art ~atl alte fll",('dsuri prÎ'\'itoare 1Il
aclul ce nrml'flză a fi r("constituit.
!l1i 11' (It pun 1i !lub Ju:;re di" dovad1
]a j;l;rofa Trib. Arad. Totodată in.
v:t~m pe orice persoană care cunM'He pe pet"nt. si lIe b!'e'Z:wte ne·
int ar7.Îat lr! Pllr('lH~'lul Tr:h.
Ararl
p' ntrll a arilta f n scns datele efO
po~I"d1i. Ctl privire la .iarea ~h<iln
.. n-nnltnltll pet~t, Ârlld. h 20 Inli," ]Q.J9. Proeuro ... Ş,(: 1. Mo·sl'.
seu, GreCieI': G. Pop,

"~
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-~======ITELEGRAME DIN
Atitudinea trădătodre a clici! lui Tito
fată de patrioţii greci refugiaţi "In Iugoslavia

Trădă'orul

fUo linge
cizmele aenetalilo

americani

ROMA, (AlI;erprrss). TASS Ira
mite:
Numeroas<:,- z'are ita]j, ne p
lre care şi ziarul UNITA anun
că circuHi s\'ollUri in leglltlU!
sosire a în Germania Occidentală
unor trimi,.')j ai lu~ Tito ~are ntnl
ză să a:bll diverse tntnved,ri
misiunea militară amn:canl
dusi de generalul Bradley,

Comunicatul Comitetului Central al Partidului Comunist Grec
GRECIA LIBER'-.

(Age .. pr.!'~),

ELLAS PRESS transmite:
POGtul de radio Grecia Liheră a
transDlis la 30 IuEe comunicatul
Comitetului Cetltral al Partidului
Comun:&t Grec in legătură cu atitu.
,linia autorităţilor iugosla\'e
faţă
de patr:oHi grt'ci refugiaH in Iu.
p:os] a"j a d in cauza teroare i t Xl rei·
til.t~ de gu\'ernul monarhn-fascist.
Comullkalul
arată că patriolii
~r~d c,are s'au adăpo.. tit in Ingo.
~Ia,,~a, sunt victime1e tlronrei
des.
Janluite de
alltorită\ile
ingoshwe<
imJ>otri"a tuluror COn1l1C1 iştilur cin;;1 ili,
Tito, arată ma: dt'partt· comU11l·
('atul, lncearc1t s~·şi jmtifice ntilu.
din' a. dec1arand că I gătllril~ gu.
',!'nlulul iugoslav cu poporul grl c:
~e reduc ]a raporturi d~ "pril H'n 'e"
falit de rliugialii H copiii greci. In
realitate însă un:cul interes pe ca·
re Tito şi c]lca sa l-au acordat vr" f)
dată Ma.cedOC'liei gr Ce Şti, ~0
ex·
prima în vf'eh, a şi ~o\'ina speranţă de a ant'xa acea8tă ngllln(>. In('ii dda inct\pnt "·.to a considerat
lupta frah::asc ă a popoarelor ~r. c
şi macrdonean împotriva monarho·
f a~ciştilor greci Şi a spri.iinitorilor
Jor străin \ cir. pt o pi, clic:! in ca·
lca re aljzarii planurilor de txpanf'iune ale naUonanŞ1ilor illgoli]a\'j,
D,'aceea clica lui Tita a lntrt'hl1lnţat toate mijloacele pentm a ~l1b·
mina accl!I~tă luptă {'roica,
CJica
lui Tilo a focercat sa p~ovoaN' dis.
rordie Intre POPOnI} grec şi ce] ma
c<,(Ionfan. rll,;pândind tot (, ]uI de
t'alomn:Î la adre'!ia miO;:chiî do eliherar~ din Grecia,
In Iugoslavia lui Tito numai dt'şi
7;ertorii se hucură de ajutoml
prietenia autcr:tălilor gttVd'llameu.
talt. Oricare cetl:!IE>an Ulaeedonf'<1U
tndrazn !i.te sa crilke politica
<,li.
!'ii lui Tto, oricin;' arirnl§ ('~ Armata So"iet:c:l ('ondll!';' il, G, fle-

rallssimul Stalin a sahat omC'~lirea
de sub jugul hitIt'rist. elite aruncat
hl înch;soar;> de către polilia lui
Rankovicf.
In tn('he~r(', conlunicatw dte1ară:
"Poporul grec ş'lie 1I11 deosebea8('1
Ddev1lrul de- 'minciună. Cu cât duş-

I

Tineretul sovietic se pregăteşte intens În vederea~l
Festivarului Mondial al Tineretului şi Studentilor
MOSCOVA.

(Agprpre.s~).

T ASS
arar.
dat
COrt spmulenlldl1;
Ag' nUri
TASS, repr~ ':;1 nUlIlwl Com.i cerului
antiJasclst (Il tinf'retulni SO!,i~ltC, ~,
(hrlarat că tineretul di" Vn~llnca
Iransmit~:

Sm:u'r;cfl

Inl.r'u,~

.~.,

in'~rt'ic1t'

prej.ri1/.

ŞM

illl' n,(

'/1.

!l-torulial al Ti.
Strule.nlilor ('lire ,~e 1·n

1'('r/(>1'( li F~s(in~'1fllli

nrrrt/l!ni
(lf'srh.id:

şi

rn

cUr( l nd

'f,

Rudap''Sra.

l\'umemas(' ~TllPllri flr-f;stic/' rlr
ama/ori din Jrzbriri şi rlz/'lr. rin eri

aClr"iri, . ~cri;"tori.

artişti plastiri
Şi
rom po:;itorr.
pr('II.(lles('
1)roţ!rmlle
sverial" pe carr 1" l'or pre::;enLa la

F('Mi~'a1.

Cu doi Qni În urmr/ d' lt'f{(((irl _~n·
1·jitir,ă

TfI F(.~,inrllli
l~'()ndiltl al Tiller wlrd rlf'la
Pra·
ţQ. şi ('u ar{'sf "rU".; a ar(l/ai illtre/(ii 'unlÎ rea[i:;(Ir:/p cultrJrii ~odf't;·
ce, obti,tc1.ncl un mare .mcces la FI'.
,Hlt!al. In Cf/rwl ultimUor dor. fwi,
tinf'r'··tul sadctic a inre;.:istrat noui
Şi impQrtant~ SllCCeSC In toate domeniil,. dctii politice, culwralc Şi
~'conom1ce.
Circa 600,000 tineri
muncitori Ş, muncitoare, au indepli.
a partidpaf

nalr. Cei mai bun·i tineri pa.triali
$01;ietici - slaharloviştf, oameni di.
ştiinţi! Şi rrprf'::entmdi ai litemtu·
rii şi artei - au tlob r1ndit fn.alwl

- declari Tho.mas Mann -

Cu prileju!· lmplmirll a 200 ani dela
na~tcrc:a lui Go~the, 'rhonas Mann a

f::lst aks cct.:;ţc;;I.n de onoare al oraşului
',Vcimor ~i a fOst distin'3 (ti .prct ,IU:
national Goethe ci," cjlr'? ccmitetul pcn
t!'1l slirb:1torir!!:l oicenh!Klrnl'li na~te.
rit t'JI C<Jethe,
"Poporul gct'll'lan trenul.:! :o:ă tacă 1.ot
ce E stă in putel"~ pentru a tine sus
(~r.))(-f'l: plicii l " a spus Thonl~s Mann,
lr. c~rlrul unui int.er\·j1!!w· a.:::ord'lt co

titlu de Laur< at al Pr:'miului Sta.
lin. ACCMC ~I1CCC,~(' vor fi infarişat ...
J t • padlionlll sodetic dela cxpod.
tin care S<C' !,'(.I deschide la Ruda·
11' ,Ha. In fOlografii l'a fi arf1"d rollli jucat dr· tineretul sQvie.fc in
mwwa dc construdie paJ$nicil dc
c/upll rrl:;bai it t(Irii sai.. Vor fi exI'I1W?

(leasemenca

pictori

şi

f'llT1t

exemplare alCj orlci fKJ

a.

Caş{ tn 194i,
leKuli« ,~mi,ti
la Festiralul Mondial al Tineri
lui. 1;a cuprinde şi un mare grup
&, spoTtfd. olci1tuit din sludtnli

~

inMîtulelor .mprrioare Şi ci ~cooh. J 1

lor secundarI' d:n URSS _ ftM~

d,' l>(Iskr t-baU şi valle..., allt1i

npf'relf" tirurilor

M'rdprori sfH'il't;ci,

Şi

Iare.

calcţ<oria
zlrt, ctc.

pre.

Itşoar[J.

tii

dea I

rnrlotilrori. bOl'"

j

IiI

Mari manifestatii pentru pace
.
aJ e ti neretu Jui francez

PARIS. (Agerpr&,,). Srl'viC'inl rtl'!
AE-tfe1, voÎnla )10porllJui ri ~ dt' Il
p!" să al l:ruer:lliej Mondiale a Ti.
tH'r' !ului franc<'z d" a pune cap~t :
l1f'retull1: Drmocfllt tran~mit,:
razboiului miirşuv d'n Yiemam ,,' ~
La llor!leuux aU avut loc Jl1un,impune din ~e in Ce' Dlal mllÎ\.
,~
roase mai"l'fcstalii orjtanizulc de ti·
Tot
În
Franţa,
in
atarii
de
~~lt
nirel 1mpo l r ha
Jl1c~iîrîi
\'a:;ului
patru lUari serbliri d~ v3ran\ă O~
MONTBELTARfl cu un tfau"port
dl' tntpe p' ntru Virtuam. R·, Zl11ta.
ganJzatt! de Unîml<:l Nalional a
luI ac stor adhmi a fos~ rodnît'. l,a
Till('r'. tulu: Francez in Sa"oÎa, Prii'
~osirea vasului ~1\.10NTBELIARD la
MarsiI'a. echipaju1, aflând c~ "'aporu] "a fi inc1irca.t cu arme ş{ tnt·
alte trei serbări in cinst~a
pc, a debarcat şi a refuzat să plece.
,valului de1a Budapesta.

nit până tlClun planurile lor cinci.

Poporul german trebIle să lupte
cinstit pentru pace

GoC't.hc.

cu atât (Oi iŞi intdesc atacuril~ im.
potriva acelora car<' ii dl:'masdi.
Du lllciun Cel de demagogie nu
va putea să ascundă faplele
lor
josnice",

ilGl

Pentru InUifurarea neJ'lcoln)uf unul uou riizbol

BERLIN, (Ager.)J'ecr.). Dup,'j cum
Îl'<insmite 'l'ASS, la 1 Augu"t a avut
loc la Weim~r sărl:.ăforirea
marelui
!;:riltor german Thomas M:lIl11, C<lt'C s'a
in,.poir,t dIn Statel.'! Uni~e cu ocazia
~-~1fodt()r!rii a 200 ~ni flela na~b~r·~a lui

manii poporului muncitor trădează
Ulai mult cauza clase: mUlll'ftoare,

respondcntului ziarului NEUr.:;s DEU_
TSCHLAND, cuno~cllhll scriitor a de.
dC03C oirea
clara!: "Sunt <.'Onvins di.
(lîntr~ sis{cmul social din l,Jntu;lCd Sovielică ~i c(:1 din Statele Unite r.u ~;,ns
I'.tuie o piectidi în {'Olell unei colaD~
rări pa~nic:('. De acein, eu cr.::d că nu
este cxc1us:J pcsibilifalcol unei mtelc.
gCl'j rcclproc~ lntre tlce~te J)utef'i"~
ln închcerc, Mann a <.led arat lli, 1.",'n
tnt inHi7ur:u'e'1 peri<:u:u!ui unui nou
l"uzboi, e"te n<)~C!Sar ~a popJr,.tl p,~rman
să in';c\c dep'! urma tri~tei s:Jle ~xpe
rien~e, lupti'ind cinstit pentru
cauzd.
pacii. Pentru ~criitorii, ~rti5tii, cat ~'i
pentru toti intclectuolli germani, nu
txisHi o s~u'cin;l ro,li l'I()!")Uă dec:it lupta
pentru pace.

--~~~~~----~---------.------

-----------.-~~~.---

Delegatia A.R.L.U.S. ~z"eazi
capitala Uniunii Sovietice.
MOSCOVA,

(Agerpress).

iute agricole "Timiriazer", aC(,j'!
dând un deosebit interes r~aliză~
lor ştiintei miciuriniste înainb;le
şi felulLli de predare în şcolile 5U
perioare agricole din URSS. .
Membrii delegaţiei au 2si.;lal IIIt
la comemorarea a 100 de 4IIi Gr It:'
la moartea marelui poet ungur ,4;
lexandru Petoii. Oasp~tii au mal "(il
vizitat redactia ziarului L11[R\At.~ih
TURNAIA GAZETA, mllzre1e şi ~ ~
teatrele din capitala Uniunii Sa· lin!
t~
vietice.

TASS transmite:
Delegatia ARLUS-ului care se
ailii la .i\loscova în urma invita·
VOKS vizitează ca
piaJa Uniunii Sovietice.
Ea il vizitat metroul, e~:pozitia
permanentă de constructii, muzeul ,.Lenin", mausoleul lui Lenin
şi a făcut o plimhare pe :analul
"Moscova".
Fruninşii vietii culturale româ·
n('şti au vizitat Academia de Sti·
ţiei Asociaţiei

1"

n

, ~~!

Forţele populare. chineze au depăşit ~
impor~antul oraş Ciang eia
CANTON, (Agupr('&;), Agen!i:le
americane de presă au anun!at
Marti seara că llnităH1e Armat< Î
Populare Chiuczt', după ce au de.

,~.
Clang
Cla, au tiil!,
calea r, Ta1ă IIank u,Cllnton Î~ JIIf;
.
! 1,nid
mn 1te puncte Şl' •
Jnamteaz
..,.

"

pă~lt oraşul

I

spre Canton,

