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~,:m un puterni.c.a~ânt I TOllarăşul Mihu,a Simo, care a vizita' Uniunea 
.':Ior de desmlrlştlre s· ,. - t f , _., .,. d' Z "'b • 
,,,"COle de va.ri se detf!~oa ov.e .ca poves eş e aran. or muncI ori fn aran. 
~tm In intre. j~detuL ce a văzut În colho%urile pe unde a umbla' 
I~ mnnci~are. avand IIpriJJ 
, pet1t al c1as('i muncitQare. 

,!II partidul ei de avantgardă. 
, de comitetele Provizorii, de 
iIe partid, se g~eşt() in p1ini 
In! strdllgerea recolteL A
, ~Cfrls\ll a f')!J& terminal 
majOritate a comunelor şi 

~
' judet, cliatul la arii ~I 

· ;Jiului SIlBl III tolu 
Planului de colectărl, prIn 

nostru popular asiguri lira 

f, 
rill'le munllitorUor din ,a

,tapli eroic r;entru a da. via. 
.:trilor primului noslru Plan 
~r! lupti CII abnegaţie '!leDtru 

f
"'Ui mIJit fier, 'Il oţel, mal 
.~!. mal mu1t~ vagoane şi 10 
mii multe tractoare, mal 

t
l::tlTIrl $1 ineăljlmlnte, este 
, ' ~cu))ări1or Cllml',etC]Q1' 
• !Il('epânl'! cu cEle comunale 

~Ini la re) judetean. Tlira~ 
~ dan mn tot sufletul e(lta 

(oll~tlentl cit este o cInste 

E
' . e sA dai din priSOSUl de 
· lalul oamenilor munetl, pen 
:.1!I~1'1\1!l hraDa populaţieI. 
~ li 1;1 indepllnes8 In acest 
iI-'J datorie J1BtrfotioL 
. preO~nll~l"nor trebue ~l 

<i d~mlrl'5tJtuJ. 

I~ ,ara se 'ae,e scopul de .. 
I ,:,r, de toamnll, prl11 faptul 

.:t!l d'evlne mal poros. T<lto-
de5mlrl~tlre se Impledi4'A I'!_ 

, lI!!~zelll exfstf!1'l re In plmlnt 
i"' II Il1m:\!!'Bzlnarea el atunci 
~ Tel'1!nurlle nearate Imedl Lt 
" devin 'art ea piatra şi 

SpOrite atunel e'\rt! ee pre 
~trn semAnat. Apoi, prIn d~
'Dt I!!s!l'lIse o mare parte din 
'rut ar rreşte şi ar umple 
;Je de toamnA şi totodatA se 
~ ~R!tlme tle lns~ete dAu nl
',"lor' 

~tttQI • este TIna mn COJldltill. 
'" le ale rldlclrll Pl"Odlltltlel 
D!srnlri~tttui exe4mtat Imediat 

determlnlf, o creştere a 
·Ifrloole de cel pUţin 30 la 

Duminecă dimineaţa, orele 9. far de acolo, după executarea 11-

In faţa fabricei ,,30 Decembrie" nui program, şi-au conitnuat dru 
erau trei autocamioane. In jurul mul spre acea comun?î, unde ina-
lor se adunaseră tineri voioşi şi inte cu o săptămână a luat fiintă 
fanfara fabricei. Echipele cultura prima gospodărie colectivă din 
le ale fabrici10r ,,30 Decembrie" judeţul nostru. 
şi "Flamura Roşie" se pregăteau 
să se deplaseze la Sânnicolaul La sosirea celor trei ('amioane 
Mic şi ZăbranL Motoarele por- in faţa căminului cultural din Ză 
nese, drapelele flutură in vânt hrani, echipele culturale au fost 
şi un marş muncitoresc· răsună întâmpina te cu mare entuziasrn. 
voios. După o scurtă preg~itire a înee-
Aşa au sosit echipele culturale put programul urmărit eu mult 

muncitoreşti la Sânnicolaul ll'lic, interes de cei 300 de spectatori. 

Regimul eolhozn;e şi aplicarea agro'ehnicei 
a adus fericirea ,ăranilor soviefici 

zitat-o împreună· cu delegatia tă 
ranilor din Republica noastră 
Populară. 

Un interes deosebit a dat aces 
tei reprezentaţii culturale, prezen 
ta ţăranului sărac Mihuta Sima 

din comuna Camna (plasa Târno 
va), iiind reîntors de curând din 
Uniunea Sovietică, pe care a vi- .. 

Tăranul Mihuta a venit Tn 1I
ceastâ comună -- unde a luat fi
inţă gospodăria agricolă colcdi
vă "Drumlll Nou" -- ca să fm
părtăşească membrilor gospodări 
ei impresiile din Uniunea Sovie
tică.1n primul rând a adus salu
tul ţăranilor colhoznici, apoi a 
povestit cu câtă dragoste au fost 
întâmpinat! de 1ărănimea l.1nJu
fiii Sovietice. A vor!.>t despre vi
zita delegatiei române în r abrica 
de tractoare din Stalingrad, ttnde 
producţia zilnică atinge 220 de 
tractoare. 

- .. M uncitorimea sovieii-
(Continuare în pag. 6-a) 

Grija pentru maşini - o permanentă pre~cupare 
In toate sectttle Ateilerelor eFR au luat IIlntA comisII pentru 

supravegherea intretlnerU maşfnilor şi uneltelor 
Muncitorii cefcrişti din cadrul Ate liere10r Principale CFR Aad intâmpillă 

aniversarea a 5 ani dela elil)er:uea P atriet noastre de sub jljgul fascist, in 
plin efort pentru realizm:ea obiective lor dm cel de al III-lea trimestru al 
pianulUi. Stimul0ti de succesele obţinu te in cadrul trim;::;trului trecut, care 
au avut ca urmare evidenfierea pe ţa rA a Atc1ierelor, ceferlştn desfăşoară 
larg steagul tntrecerilor socialiste, fA când din aceasta o metodă penn;snentă 
de lupti pen~ &Ocialtsm. 

Paralel cu lupta pentru o produc ţie mai mare şi de calitate mai bunii, 
ceferlştii au initiat acum o nouA bitA lle: aceea a intreţineril in conditiuni 
optime a utilaj ului existent, a ma,mi lor unelte şi a sculelor de toate tIpu
rile. Si concomitent cu acea3ta, supra vegherea şi controlul condiţiuni1or de 
muncA al'3 munCltorilor. 

In acest scop, in uua de 2 '\ugtlst din Indemnul organizati"i de Partid 
~ cu sprijinul Sindicatului, in toate ~cţ!i1e Atelierului au luat mntii co
misii de sup:o'leghere a întret;nerU maşinilor şi uneltelor, având atributf
uni şi cu privire la controlul condiţiu nilor de lucru ale muncitorilor. 

(De vreo doua sfiptfimânl gunoaiele stau grămadl 
In curtile oamenUor şi aştezsptl In zadar ca si fie 
ridicate de camioanele Serv.SalubriUitlt dela I.E.M.A,) 

Problema grijii fată jg om şi de ma 
şină s'a pus cu deo.,ebltă intensitate 
la sectia III-a strungârie a AtelierE'lor 
Principale CFR. ,\ccastă sectie, in care 
lucrează peste 80 de muncitori, Il tune 
t10nat inel cu o săptăm!'.nl\ in urmA 
intr'o halA veche, cu tavanul dărlipă

nat. HaIa era prost luminatll, şi nelgie 
nIcA, toati ziua trebuind să ardă be
curl.Îe. Muncitorii din această sectie 
duceau lipsă de apă curgiitoare şi du
~llrt, iar ,zilele de iarn3. erau lipsiţi de 
UlstaJaţie de incăb:ire. 

Lllcriind mereu la luminli artificialll, 
in aer nepotrivH, 5n L'Onditiuni de mun 
eli grele de sigur că maşinile SE' tre
fectau mai des, cu atât mai mult CU 
cc.t de pe tavan căd'~au jos intre piese 
le strungurilor şi fre~lor nisip şi mur 
dărie. 

AceastA situatie s'a schimbat cu to
tul. Ineep.1nd din ziU3 de 26 Iulie sec-

JHţiUtllle aetuale, pentru r.ol tia strungliri-e este Instalată In noua 
~ 1111 trebn~ sll fie Indiferent, hală ridicatA in imediata vecin:1':ate a 

· ~şl snpraf3f' de pl1m!1nl cetei vechi. t >it ... 

IMI mult SI\.t1 mal putin Noi Tovar~~!i muncitori şi tehnicieni ~ 
.Illpll!m. dupl e"empful' firi la sl"ctia 5-a regi~ văzând sltu3ria In 
~~I~e <lin Tara 6oclalismu- care lucreaza tovarllşU lor delastmn 
t1 a m,nIge p:lml\nhtlttl ruade glirie 51-au depu!I toate eforturile in 
itul!e ~I clit mal bune. muncĂ pentt".t a re~lim lnstalat-e.!l ma_ 
C. Sftrdnll Imr!O"I\DIil. In ac- şinilor tn noua haUl. in ~l mal scurt 
I PI!I~ agricoli d .. 'Va~ lre. termen posibil. Dar totod.\n demonta 
:~ IlIObflizt\l'ea. tAranimII mun- rea si mon 1.a.rea ma.;il"il OI' s'a făcut in 
,"atl'll executarea desmld~ti1ll aşa fel ca produCţh să nu sufere. 1n 
(1111 dtllli secerIş. r"!oS'Qi iJC' PoC(>st scop s'a fnfor.n it un plan spe-

~
. tste <'li atât mllol mare MI eial de mun!'1\.. pe baza. căruia S'at' 
!~itlrne sun, rl1('ttte Ulai clin cfecftmt ,toat'O! lnc1.'arile de inshlare. 
J~ imediat dnp!. !cc,ertş. Datorfti InsufletirU eu eare •• 

1, prezent, tArlh1fmca mllncl muncit tGvarăşii deIa sectia regie, 
~. lllt1e judetulUi nostru, ",obi maşinile att fost montate !itamle c1e 
~: l'art14 '" d-~ Comitetele 1"1'0- termennl programat - 1 seplem-
(~II. d('~.mlrj~tit. - •• Totul e in ordine, •• pe zIua de IlsUizl voi fi brie eu 35 de zile. 
,~are tn pag. 6-8). primul la curAtenia .•. ma,ln:! - ce (Continuare in pag. '1-"'. 
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jcM.Aue~ ItIWldto.a.%.e dlf1, ~ a.u CQ.IH.~Q.l: tOO 4'" cl.eI4 
mo4'&te4 MCtlc4 4 ",a.~td po.ef "'ev.o-ttLţlo~~ P.et&.ţl J4ft.cLo~ 

Din tU<~ unui ~, ca • fCiclie luminoasl'i se. inaltii g<niul 
lai P~tOfi &ndor. cdn.tdretul nemu rito,. al Uberttlfif. In tI1rile tn car€' po 
poo.rW.e .. nimicit robio ca ajutor rd victorioaselor Armate SotMZi~, 
po~h au g/1rbi1.torit anEveT5ârl'CI CI 100 de am dela m,()G7tea 1rUITtlui 

matl a păeii şi a prietm;,e{ dintre po 
poare. Sub steagul ei ac aduni tot 

mai nomeroLe noroade din toite 
co}ţuriie tnlb:neti lumi. Noi avem 

poet. -
RttJd~G • Jalsificfi.t tn cursu 1 veacului trecut pe,.sonalitâtf ti 

fericirea de .. fi eoIHluşi tn 8O:'astă 

tukNlJrt#if • lui Pe'rJ5fi. Dar aceşt poet (il libErtdlii • udit rotdeaun4 tn 
l.nf,mik celor aupriH ca un rndem" 14 lupti1 pentru UlI viitor mai bUll. 

Dupil o ecnrtll. pauzl a urmat "eac şi steagul ro~u allibertAtiI:h!iS 
~e..t to..c ""-p0.4tol P.a.v,d, P\~M ""ltl,euU"" eonftrlnt. seriitomlui S~~mler Fran fOl5t ridica.t. nn de PttOfi. el 

Semarea oomemorativl a ce:ntena 
rului morţii lu.i PetOfi tit oraŞul no 
stm a r08t organimitl d-e cilltt"e Uniu 
n~ i Scriitorilor din RPR ldiala 
Arad In eolâborare ea. Uniunea 
Populari MaghiarI, organizatia ju. 
deteanl . 

Sala mlro a Palitu1ui Cultural. 
Impodobitl cu lodne: ,i drapele r0-

şit, - unde a avut loc ~Tbar.e. -
·a tMt plinA pArII la refuz. 

Urale ş.i nn ropot de iplauze au 
'lzbuooit la d~hiderell festh<:tăUi. 
:Corul Liomlul Mix:t Maghiar, a exe 
: cutat imnul RPR şi il Uniunii So- . 
,'îetict'. Dupll. ao! asta a ap§rut!n • 
fâţa microfonului tov. Apostol Pa
Vt 1 profi'sor unfversitiir c.are Il trans 
mia Audîtorilor salutul Un·.unii 
·Scriitor·]or din RPR. Dl'svoltâl\du·~i 
conferinta In care a rde\'8t per.,o
nalitak~ revoluţionar!! a lui Pc tof,: 
Sandor şi viiloarea neasemuită a 
.poeziilor sale pline de foc, tov. 
Apostol a spus Tntre nlt(le: 
~oeziA lui Petofi est6 apree'a 

unui democrat,ism revolutionar, 
popular, C/lre !nc< tase de a mal fi 
nu.xnăi burghez dar care Ind. nu e 
socialist. Pe.3[,i eate purt![torul de 
cuv!lnt al une{ tnfşdiri de elibrrare. 
pomitli de jos, tn eare ubucneşte 
toatli. iubire'll şi ura, pat:ma Ş'i \'0-

iaşia na.turalA a poporului". 
"Pe-tO(Î reuŞeş.te sA se ridice prin 

tra prim:i poem ăi lumii. tocmai 
pr3n profumlul conţinut revolutio
nal al operei sale. Poetul depăşeŞ'te 
vremurile. tocmaf JKntrucl a'a ridi. 
cat la fnllIţjmea celor mar fna:ntate 
pozilii idtologice ale timpului. 

.,Contoph";". m~!!iijului poetJ:c eu 
('1"] revolutionar dA 1lriod lui Peto. 
fi acea rt'Zonant1i bogat1i, ce nu 
conteneşte nici peste veacuri. S~nt:
J1l1"nlul national atat de viu tn poe
zÎâ lui Pet5fi creŞte pe tewiul să. 
nătos al conŞti1nţe~ revoluţionare. 
Deiiceea patrîoti9ll111J lui are un 
profund ttfl1" sodal şi rei\foluliOllar. 
Lupta pentm independenţa na4io
nală a popomlui allu r!! contope'ă 
eu cea pom:tl p€ntru tibe.rtatea SO<o 

dală. cu lup-ta p(lltm libertătea tu
turor popoarelor, t:U lupta pentru 
.,libertatea lumii". Un eăn1l:tos fnter. 
nationalism l"evolutiQnar Ş'i dtmo
eratic n tndrumă si pr:veasc1l: ori. 
ee mişcare de eliberare nâHonal1l: şi 
tIOciaU _ .jmp&~ eu tov~r1l:~ase-l 
Crăţie". '. , 

"Dar Petofi nu era tlumal un ,:n
oomparlihll poet reToluUonar ei şi 
un ment, avânt.at şî totu~ fnfet;;pt 
conduc§tor politie, conducătorul 
.. tdnlIil revoluHonare din Martîe 
1848"41 

.. Petofi a murit de tân1!lr. Dul' 
parcă toatli tinerek'a lui a mtra-t In 
scrierile salt'. Aee~tii tinere te HirA 
bătrâneţe se up1ic§. prin veŞn·~a 
prospll.time a m1ircţei cauze a elibe
rării popoare lor'". 

'O,6it6twt fl.-o ~"4lal; 
. cuv.l",fefez .spUl\4Ad, 

ei&c 1n lhnba m.aghiarl • măreiHă Uniune Sovietici de .. 
,,s!f nu u.kiim el PetOfi • fost un r,:oml Partid Comunist 

luptlitor revoJuHooar care propovL Vorbitorul ,i-a Incheiat 
duÎse ci libertatea nu ee euee~ ta CJIIl cuvintele: 
cu rtf'ol'mt'". ei numai printr'o lup- ,,Dac§ libertatea Dotetd 
tl revoluţionarii. .tacatl de vrriJmlşi, hoi 1111 ' 

In decIUsUl unui yeae reacţiun~. urma un alt Pt tărl, el pe eel 
a rleut totul CIt &1 III!OO.lldl ohipul nO&cUt de no\ pe eare au.l 
adevărat al l'IoetaIui. ScrHtori,i şi uita nfciodatll.". 
politicienii an Incercat eli-l tndrip!r. Dup!l cOIlfcriuta. 'Il1'Inatl d~ 
teze de suf11'tul m&o.eelor populare. !le fnsun,'1ite, a urmat un 

"RE'Volura din 1848 n'a aJus po- Ia şcoli, tim'retul a fnvlltat desp.re cultural fnch:nat memoriei 
porului m·aghiiir şi IJiei altor popoa P~tof.·: eli tS'i iubea p1lrintfi, dar \ au lui poet. 
re lib:rtatea dorită, totuşi Il anlt uitat fl'i t<pun!l c* şi-a iubit popo- Tovarăşa Hambur~r • ro 
un imens rol istoric, Intre altele a ruI. 'rij;::>retul a fnv1!ltat cli poetului cântEce: compwe pe versuI11e 

li plăcea pusta şi fluviul Tiu, dar Petor.: acompaniată fiind la 
contl'·.huit in mare măsură la na. t ă" h nu I nv ţat cu d a iu ~t liberta- de MfTJczer M!l!!"dalrna. Tov. 
ruirea uciga!i<Î ,;alianţei sfinte" ii tea, revolutia şi a urtt asupritorii, botllraSu actor a1 TealruM dt 
regnot' şi fmpllra\Hor Europei de n~ d dC; orice neam. ii recitat pncz~a .. Republiea", A tre, 
atunci, Az; o nouă ali anţ li r{ actio. In rândurile poporului a trlS.:t le- mat apoi redtarra mai multor P9."0S 
nară; Pactul Atlanticului de Nord A'ltda ca Pet5fi nu şj-a pierdut zii revolulionare efe c~tre tov, Z4 ei 

"iaţa p~ câmpul de 111ptll. ei se as· Adalbert. p. rogramul. ~ .. -a Inw; n 8e fliur<Şte împotriva liberl1'itii po- d d! r 
euo e un eVa ş{ fie"'. r" ntofirce eu prez;entarca unei pifl!e ăe 13 1 ne 

poarclor şi a desvolthii lor paşnice. pentru a ridi!"a din bOU stea~nI ro- kOl Victorprez~ntatli d· I'ChlPl e c( 
Dar acuma av, m o pul, m:că ar· Şu al Ehertătii. Nu a trecut nici un proză a Sectorulnl 1. llPM. __________________ • __ .... ___________ :Uf, 

• i~a 

La Căminul Cultural din Sânicolaul Mic tractoriş,:~a 
muncitorii agricoli dela' GAS,' ţăranii muncitori de'/~ 
Gospodăria Colectivă "Drum Nou" au desbătut cart.:~~~; 

"Oamenii holdelor colhoznice" '·'10, 
" a 

. 1.1 C~inul Cultural d:n eomu
na Sânicolaul Mic a'ău oounat DIl
blînecă dimineaţa, tractorhti ~i trac
toriste dela SMT Aradul NoU, ţA.. 
ratli muno:torî dela GAS Z!'ihrani, 
Vladimireseu. Ceată, Fromuşeni, de 
la Gospod!ăr:a Agricolă Colecti"ă 
"Drum Nou" Jin Zăhrani şi ţăranî 
muno·.rtori din Sânîcolaul Mîc. In 
camioane ş,i dinlte, eu drapele ro
şiî şi tricolore, in cântece şi mar
Şuri mUlflcitor<şti au venit ce; peste 
150 de oameni ii muncii să parti
eipe la ~ezătoar{a or{t:anizată de 
S'll'dicatul Salaria\ilor Atrricoli, la 
jniliativa ziărului "Scânteia", 

Au sosi.t apoi 1ntr\m c.amion, nn. 
meroşi mUllc:tori dela fabricile .,30 

Editura de Stat 

DtcimbM .. "F1a.m.un RoşÎ-e". 
pentru a prezenta an program ar
tistic 1n colaborare eu cenadol lite
rar .. Alexandru Sabi." In ,-ţi ţli. 
ranilor muncitori. 

Şezătoarea a !noiput pll:D. pre\. 
z~tarea earHi "OAL'IENII HOr.. 
})ELOR COLHOZNICE" scrisll de 
I ractol'ist a P"aŞa AngheIina, erou 
al muncii soefa1i5te. ap!lrut! tn edi"c 
tura "Cartea Rus1l", col!'~tia .atu-
1ll!:. 

Pa~a AngheUna şi·il scris fn ac!'i· 
sta: cart.... amint·;rit~ aale. arlitAnd 
cum a ]llptalt cu nH"ntalitat' ii fnv('
ehitll a oâm'~ilor p~nll când a reu
sit sA devin§ tractol\~stl. eOa (lin. 
tâ( tradorut§. din Unlnnea S()'\t{eti-

a publicat cu prllelul !mplJnlrll a 100 de ani dela 
moartea marelui poet maghiar Pel liU Sandor 

PE T O FI: Poeme. Editie în două limbi, versiune 
românească de Eug-en Jebeleanu. 

IOAN ASZODJ: PETOFJ. poetul domniei poporului. 
Revolutia şi războiul pentru libertate in Ung-aria 
si Ardeal 1848-49. 

PETER MAROSI: Mai strălucitoare decât lantul, e spada, 
(In limba maghiară). 

cii. Apoi autoarei pOV(llltellte . letor 
a dWl lupta pt'lIllrU creart& p sti 
lor brigli.z.; tractoriste dt f. ~1 . .J 
cum iu muncit acestea ogoarele ,ilSIl 
hoZtHilor, ce remItate mil\Wllle ţ:buS 
obţinut roloeind Ilttm:'roue 1 ei 
noul d~ muncII. şi mai ta ::j r 
niinla agro-toonJc§. "In an~l -Ani 
eram singura tractorlEti din !1 h 
~ rnljrturiseş~ 'itutoir< •. - T '~nâ~ 
serII noull ani. Şi acum st a(ll lU e 
volanul tractorulul iloni &lift J' 

" d ' x" !«III nUl ~ tovar .. Şc • •. , 
n~ o dv OIScD:t~ importanti ~ !r~, 

nli de fnvlllllminte .!'S1:e partea !tii1lllll
'l 

ia i clh:Hi In eâr.e Ae pGVelit< " G~ 
('tim au dus trilctodştH şi eolho.~l d 
cii d:n .. tul Staro'Beş"evo ldt,le, ~ 
Impotriva 8Eoetei din anw anu 
!'euşind el oM:(lI, In ciuda tolD!jte 

IUltl1rH, o recetltl ik 1700 ~. <nu! 
ht'.ctll' . 

PN'!2lfntfrea e1rt\t a. roei 
de discuHi. Cea d;nt~i a l~t duc, 
tul traotorişta Calmi Rozal .. , seCI 
SMT.Aridal Nou. ,.:Am ~ ~ ·:e, j 
Nlrt~ ... ~Lt •. Dar 1111 ~1de ;a b 
citit-o. ci am trlie. a111tari : (18 ~ I 
A nţrbelina. Ce t::f4'mpIll J1,m.n irez 
dll el nouA, f~meilor! &te 1» 

pla d~ ahnr,raf:e "drllţ'::ste '~/II 
il . -"'efln CII ttn p~(\ntllr e Şi ~. !:e~ 

(Cont:inaAlft ~ pili. ~ 



A!!rico'ă elin Arad ... , Noa construire a socialismului Grupul 
sindical trebue să urmitrească 
indeplinirea angajamentelor luate 
prin contractul colectiv atât de 
administraţie cat şi de muncitori. 
Este ştiut că hainele de protecţie 
muncitorii nici pană in prezent 
nu le-au primit, apoi creşa care 
nici până ast~zi nu a fost infiin
ţat~. Acestea sunt slăbiciuni care 
derivă din slaba activitate a gru~ 
pului sindical şi din insuficielltul 
control depus de către organiza
ţia de bază. Trebue ca în cel 
mai scurt timp posibil, organiza
ţia de Partid să ajute grupul si-şi 
complecteze comitetul de conduce
re care a fost descomplectat in ur~ 
ma unor transferări cu două luni 
tn urmă. Numai prin eliminarea 
acestor sliibiciuni se va putea 
ajunge la un rezultat mulţumitor 
in muncă putand ca Gospodăria 
să-şi Indeplinescă menirea ei de 
germene a socialismului in agri
cultură • 

'os, 'ermina' iar treeratul şi desmiriştitul 
sun' in plină desfăşurare . 

':,dm muncitorii din fabrici şi uzine depun eforturi din zi In 
ptense pentru realizarea şi chiar depăşirea Planului, tot aşa 

';lorii a.gricol~ ~ela G~.S-uri. îşi d~u tot interesul pentru in-

~
'.ea la tllnp ŞI In condltlUni cât mal bune a planului de cultură. 
, de exemplu muncitorii agricoli dela GAS din Aradul Nou, 

lJizat intreceri socialiste numai şi numai să poată obţine din 
~:~ mai mari succese in mUlică. 

.ospodărie. care a lost desmirjş~ 
tit. Aici lucrează 9 căruţe şi un 
tractor cu 2 remorci. Muncitori
lor dela cărat li se aduce in fie
care zi mâncare caldă, Ia locul 
de muncă. Ei sunt conştienţi de 
grija pe care Partidul şi Statul 
le~o asigură şi deaceea şi-au luat 
angajamentul de a rndeplini şi 
chiar depăşi planul lor de cultură, 
fapt care asigură ca in cursul 
acestei săptămâni căratul va fi 
efectuat in proporţia de 100 la 
sută. 

1 
Secerişul este lerminal 100 la sulă 

!!ll acesta, timpul nu a miriştitui va fi efectuat 100 
de lavorabil pentru cam- la sută precum şi-au luat an-

, ~ricolă de vară. Ploile ca- gajamentul şi tractoriştii ca-
qlmt a făcut că toate Juc~ re lucrează aci. 
":! seceriş să întârzie cu nu 

:.n de 2-3 săptămâni. De
il05t nevoie atât in secto
lis! din agricultură cât şi 

:;tl] pHticlIlar să. se de
:~ accent mai serios pe 

• mUilcă fiindcă ori ce tnr de o zi putea pricinui 
tserioase prin eventualita~ 
f' ploi. In acest sens, or~ 
~)e de Partid au activÎzat 
,sindicale de salariaţi ag .. 
.~ntru a duce o intensă 
jJe lămurire in rândurile 
':iJor despre însemnătatea 
.:~ şi politică a terminării 

l r,ampaniei de vară. La 
.:ia din Aradul Nou Con .. 
grupului si ndical a fost 

'< şi nu a dus o mai largă 
:e lămurire. Dar totuşi 
iau inţeles că de acea ... 

.:â depinde asigurarea 
:regului popor muncitor 

,n'lastr~. 

~ei a.lI organizat intrecer! 
: prm care au urm~ri 
1 normei stabilite şi ecot 
f combustibil. _ 

,~emplu. tractoristul 
Martin avea stabiJit 

,tractorul şi seceratoa
.! o normă de 6 ha. Ia 
': el a reuşit ca În fie .. 
li/i aceasta normă să o 
!lscă cu 5,50 la sută. 

t

';:iSfUI Alberger rran
:, toate că este şef de 
:, a lucrat tot timpul 
ietor, reuşind a depăşi 

I, stabilită (u 5 10 la 
Iii făcând totod~tă o 
I,isire de 0,5 la suti 
,~busti bU. 
I • il, el au . lucra t şi ceilalţi 
I~~ ~eduşlDd ca in timp de 
~anl e zile cele 596 ha 
~,~ ~ie secerate in fntregi~ 
,:nand doar borceagul ca
Ilij este copt. 

ledia' după ferminarea le,i,,'.i s'a free.' la 
~lIIi,j,fif 

~~ Gospod~ria are o supra
::~ul d~ mare insămânţată 
i!e, ŞI secerătoarele erau 
i:num~r, s'au ivit greutăti 
I,şle terminarea secerişului 
ţ:~ s'a putut incepe potri-
1':l,d~ cultură in acelaşi 
:~~lnştitul.Aşa că această 
t,lQCeput numai după ter. 
itceratului şi numai cu 
~e, fiindcă celelalte sunt 
:a batoze. Prin munca 
~ tractorişti s'a realiza 
;rezent desmirjştitul a 

'ilpU! va permite in 
l'estei săptămAni des-

'n e.,..... ace.'.. săptă
mâni crira'.' la arie "a 
li lermina' 

Paralel cu lucrările de desmi
riştit se lucrează şi la căratul 
grâului la arie. Aria a fost orga
nizată pe un loc mai aproape de 

• 
Rolul grupului sindical de sala-

riaţi agricoli in această campanie 
este de o importanţă deosebită 
fiindcă el poate mobiliza şi antre .. 
na pe muncitori la intreceri so
cialiste, metoda comunistă de 

GH. GROZAV 

Pentr .. a da an puternic ouânf muncilor de Ireeriş 

Cele 5 baloze din hotarul 
au porni' la 

comunei Perel1i1I-M are 
intrecere 

din ini,ialiua muncitorilor dela aria Nr. 4 

Normele de treerat sunt zi de zi depăşite 
rn săptămâ'na trecută datorită plină siguranţă asupra pazei tot în folosul meu şI al celorlalti 

timpului favorabil lucrările agri- s'au constituit la fiecare arie un I"a mine este colectarea. Iată de 
cole de vară au luat un puternic grup de tărani muncitori cari fac exemplu dela organizarea C',oope-
avânt în întregul judet. contr~l în fiecare noapte asvpra rativei incoace, am reuşit ca să 

In comuna Peregul Mare de felulUI cum se exercită paza. putem obtine mai multe mărfuri 
exemplu, prin munca de Iămuri- In ce priveşte securihltea ariei rationalizate ca: textile, În,ă1tă ·, 
re dusă de către organizatia de împotrva incendiilor este destul minte şi altele şi cari s'au putut 
Partid şi organizaţiile de mC'ssă. de bine organizată, fiecare stog În obţine numai prin eforturile de 
s'a reuşit a se eredua căratul' la parte având câte un rezervor cu zi cu zi ale fratilor noştri din fa-
arii în proportie de 90 la sută. apă, iar locul În iurul ariei este brici şi uzine a căror pâine as· 
Paza la aceste arii a fost organi desmiriştit sau în unele locuri tăzi prin colectare noi le-o asi1!U 
zată din timp, adică chiar de a- s'au trasat câteva brazde, spre a răm - ne spune ţăranul munci· 
tunci de când au f~st făcute pri- se putea împiedica eventualitatea tor Bolchiş Remus. 
mele stoguri. S.pre a avea o dE1- unui incendiu., Acela care încearcă a se sus-

h . . trage dela această datorie fată 
In olarul comunei Peregul Mare lucrează .-~ Patria noastră înseamnă că 

de zor 5 batoze nu. este alături de noi. ntl are 
Treerişul tn comună a Inceput din toată inima am vândut Sta- nimic comun cu interesele noas· 

încă din săptămi'ina trecută. Ca- tlllui cota ce mi-a revenit şi mi-a tre care tind spre nesvoltarea so-
mltetul Provlzoriu comullal. În rămas şi mie pentru hrană şi se- c!alistă a ţării noastre şi spre 
strânsă colaborare cu organizaţii minţe. Eu am dat bucuros această f~urirea unor conditii mai bune 
le de massă, a întreprins o acţiu ~antitate fiindcă sunt lămurit că de trai şi muncă - a incheiat el. 
ne de Iămurir.e tn rândurile ţăra-
nilor muncitori pentru a se putea Penlru depiişirea normelor, muncitorii dela baloze 
începe treerişul 12 timp şi în bu- au organizat lntrecerl ~OC[ff-'7ct~ 
ne conlţiuni. 

Rezultatele nu au tflMrziat 
să se arate, aşa că la 28 fu 
lte, cele 5 bafoze din Pere
/lui Mare au început treeri
şut. Tăranii săraci şi mijlo
cuşi au primit ace"t inceput 
de campanie cu cea mai ma
'it buucrie. 

Odată cu aceasta s'a deschis şi 
campania de colectare la care ei 
i:I~ ArJspuns cu însufleţire ştiind 
c~ 10 fe~u~ acesta C'ontribue efec
hv la ndlcarea nivelului lor de 
trai ~recum şi la desvoItarea in
dustrIei ţării noastre prin asigu
r,.rea hranei de toate 7.ilele a oa
menilor muncii din fabrici şi uzi
ne. 

-Eu tovarăşe, am 1,48 ha. 
pământ arabil care in anul aces
ta a fost însămânfat cu grâu. du 
pă care am obtinut o 'ecoltă de 
1728 kg. Din această cantitate 

Sistemul de salarizare a munci-I' 
torilor dela bateze ~ste Ît1tocmai ca 
şi cel al muncitorilor din uzine 
adică după pl':ncipiul socia};st de 

tll şi IJ(Jlâriul. DIl i~emplu mWl 

citoriî batozo!li N o. 3 care fi 
ei au de pC1şit norma cu 50 la 
sută, au primit pentru 2 zile 
848 lei În loc de 400 'cdt tr('bu-

!'t tribuţie a muncii. Prin iiceasta 
muncitQrii dela b'atoze au posibil:
tatt a de a depăşi nonnele I'tuşind 
totodată .să contribuie ]a măril'f'a 
salariului lor. Grupul sint:t:cal a liL 
murit pe hatozari de llceasta ast
{d, că d'n rândurile mnncitorilor a 
pornit ini\iatt.'va orgamzaru un,. i 
illlreerri socÎăl;ste intre cele 5 ba
toze. Obiectivele introorii !'unt con 
cret .. , ca: măr:r:a cantităţii treera
te de cali,tatE a I. or~an:zarea UIH i 
cât mai bun? seeurit1iti la arii, con 
troIul mccunicului cât mai des aSU

pra hatoze: ti a tractoMllu:, etc., 
obiectiv<;., care au dus chiiir din pri
m']e zile ]a depa~irea nonnei. 

Lstfel. muncitorii bato::;' i dela 
aria No. 4. fn primele zile âu 
reuşit sd depi'işeasci1. norma cu 
60 la $utl1• m l1rindu-li-se totoM· 

ia sit, primrwci1 tMciJ. efl?ctuau' 
numai norma. 

Grupul sind:cal de salariati agri
coli trt bue sll eontrDleze Indeaproa
pe desfă~riir, a fntrecerilor. d,lnd 
ajutor acolo unde intrcocrclt Jqcrge 
mai slab. La comitetul grupului 
(rebue să se lină 6v.id~lîă asupra 
întrec:rilor căci nwna'i 1n {elul ttt.'O 

sta grupul va avdi un rol in:;Clllllat 
în cadrul într, cer:lor şi a~ti a 
,~r da rezultate bune. 

Gh. G. -Citiţi şi răspând iti 
ziarul flacăra l~oşie 
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PIERDUT 3 cartele de 1mbriclbninfe 

", ,1 alimente numele Chinac IOan Ana 
,i Ionel. Declarăm nule. 3172 

PIERDUT Buletinul Biroul Populaţiei 

nr. 3-65-19·1'1, numele Jug"" Gheor
ghe. Declar nul. 3173 

PIERDUT Buletinul BiNui Populatiei 
nr. 366 numele Eisele EC·.lterina, Ză 
d!lrlac. Declar nul. 31 '14 

PIERDUT permis de bicicletă nr. 15938 
proprietatea sectiei T... 8 Arad. De
clar nul. 3176 

CAUfAM 
spre cumpArare una 
biCicletA blirbliteascA 

In buni stare 
T8s1toria Bernat Andrei, Labirint fi 

I Mica publicitate I 
MICA PUBUCITA'fE se prlmene 

.HnjC pinA la orele 18. - U o ou
"lnt Lei 6 minimum 10 euvin1e -
Pentru cererile de serviciu 00 ,a 
IUtă reducere. 

"A"'ZARI ,i CUMPARARI . 
t:L1MPAR cărămida nearsa (Vă1Ug). 

Adre'sa la ztar. 
I 

DE; VANZARE câruci:.Jr IlPOl't ~l scaun 
inalt de copil. Greceanu 9 etaj 1. np. 
4, Orele 12-14. 

RACl'l'OR pentru canlină de vflozare. 
Adresa Iosif Vulcan 5 porUireasa. 

'.rOCUL r·~lervor impnlmutat la viza 
livrddor pOate) fI ridioat in str. Pe_ 
neş Curcanul 2;). 3179 

DE V ANZARe un cămcior adânc in 
stare bună. Str. S:l.va Raicu 113. 

3177 
CAUT motor stabil 2-3 HP benzina. 

Adresa la. ziar. 3175 

Cinema ,.TIMPURl NOUl" . 
Pre;r:latlt dela 1-7 August 

1· Jurnal UR.S.S. de azi Nr.15 
2- Concursurile hipice (tehni~ 

color), \~ 

3. SportUl Sovie tic Nr.3 
4. Patiaatorii 
5. In pădurile Mesctrel 
6- Respiratia 
Reprezentatiile dela orele 3 la 11 

In Nutlnuare 
Intrarea generali 15 IeI 

~ill ema"CORSO $1 POPUUIR-' , 
,i grădIna Vlchrla ,1 grădina Aro 

Repr. 5.30, 7.30 ,. 
9,30. Dum. 11.80 

()um .• ,6, T fi 9 3,30 &.10, 7.80.0.30 

Repr. 5. 1 ti 9 

Azi premierei 
Prezinta o productte franceza lM8 

cu MARELE COMEDIAN 

NOEL .. N6EL 
Intr'o tlarlantll. saUrl 
la adresa plslUogllor! 

"Parada tImpului 
pierdut" 

cu Jean Tlaaler - Bernard 
Bller ,1 marlonetele lui 

B~nvllle 
DI,tr. Romfllm Soc. de Stat 

Pulil/tI", ,.,. "ugtlt .iI •• p,.,.'nt. Iti ,..p,... 
• 'fI!a/lJ Iti a"'" "Jtat,.fillldtl~ dllp4 Inc,p.,. .. 

• p,cfaQolalul Int,.a,.., .. t. in ("s/,l' 

SPORT - -
r------------------------------------------------Grija pentru sport şi sportivi, a Partidul ui 

Comunist (b) şi a Guvernului Sovietic 
Partidul Comunist (b)', Gu. 

vernul Sovietic şi L V. Stalin se 
îngrijesc de sănătatea popo~u
lui sovietic, de educaţia lui fi
zică şi de desvoltarea sportului 
în URSS. 

Rezoluţia Guvernului Sovle. 
tic, cu privire la trecerea pro
belor pentru obţinerea insigne! 
"Gata pentru muncă şi apăra
re", instituirea "Zilei unionale 
a sporturilor", înfilntarea titlu 
lui de .. Maestru emerit al spor 
tului URSS", conferi rea de me 
dalii de aur, constituirea asocia 
tiilor sportive de amatori şi a 
Comitetelor pentru chestiunile 
de cultură fizică şi sport, 
învederează deosebita atenţie 
care se acordă educatiei fizice 
în Uniunea Sovietică. 

In Tara Socialismului, se a
locă anual sume importante 
pentru construcţii sportive, pre 
gătirea cadrelor sportive şi rea 
lizarea inventarului necesar 
sporturHor. 

Dc>asemeni, a fost creiată o 
vastă reţea de ~co1i şi institute 
sportlye. 
Cultura fizică este un impor

tant mijloc pentru educatia comu 

nistă a masselor. In cursul anu
lui 1949, asociaţiile sportive ale 
sindicatelor vor pregăti 200.0.0 
sportivi clasati şi J .272.000 de 
purtători ai insignei .. Gata pen
tru muncă şi apărare", 

In competitii le pe primele 6 
luni, 30 sportivi din rândurile 
sindicatelor au câştigat medalii 
de aur şi titlul de campioni ai 
U.R.S.S. , 
,De curând, Consiliul Central al 
Sindicatelor Sovietice a luat ho
tărîrea să se constitue, - pe lân 
gă sindicate, - Consilii pentru 
cultură fizică şi sport, cari vor 
contribui. desigur, la antrenarea 
masselor în viaţa sportivă. 

Răspunzând grijii Partidului 
Bolşevic şi a Guvernului Sovie
tic, organizaţiile sportive trebue 
să întărească în primul rând co
lectivele de bază, cari ccnstitue 
însăşi temelia lor. 

O atenţie deosebită trebue acor 
dată bunei organizări a secţiilor 
sportive, desvoltării turismului 
popular, sporturilor naţionale, 
precum şi pregătirii sportive în! 
general. , 

Dumlnecă mare concurs de motocicletă-viteză cu circuit 
închis pentru cupa Walter Agathon 

lJuminecă sectta de motoci
clism a grupării poHsportive 
"Transportul", organizeaza în 
centrul oraşului, un mare concurs 
de mQtocicletă·viteză pe circuit 
închis. Concursul va fi dotat cu 
cupa Walter Agath r)I1, În m('mc-

ria excelentulu{ motoCÎC'list bucu· 
reştean. Vor lua startul campio-

nil naţionali şi RPR, precum şi 
cei mai buni motodciişU cin ora 
şele: 

Bucureşti. Alba Iulia. Galaţi, 
Focşani. Buzău, Braşov,. ~luj, 
Craiova, Târgu Mureş, Tlmlşoa-

ra, Turda, Piatra Neamt, Deva, 
Brăila, Oradea, Oraviţa, Sibiu, 
Reşiţa şi Arad. 

-----------------In atenţia grupărilor de footbaU 
Se aduce la cunoştinta tuturor 

grupărilor de football din cuprin 
sul judeţului Arad, care încă nu 
sunt afiliate la FRF A, că pentru 
a putea participa în campionatul 
dîstridual pe anul 1949-1950, 
sunt obligate să prezinte dova· 
da de afiliere la Federatia Dis
trictului de football de pe lângă 
juo. OSP Arad, până la data de 
20 August. Grupările care nU se 
vor conforma dispoziţiunilor de 

mai sus. nu vor fi admise să par 
ticipc tn campionat sau la ori~e 
alte competiţii oficiale sau anl1-
cale. Totodafă se aduce la cunoş 
tinta grupărilor că vor fi ~dmîşi 
în campionatul pe 1949--1950 llU 

mai\ jucători legitimati cu carne
te de legitimare in regulă, tip 
FRF A. Inceperea campionatului 
de football pe 1919--1950 a fost 

fixat pentru 4 Septembrie 1949. 

-fABRICA DE ZAHAR ARAD 
prenotează pentru angajare la 
campania de recePtionat sfeclă 
de zahăr, primitori, scriitori, 

sup1'8veghetori şi paznici. 

Prenofările .2 fac la Serviciul Culf ... ,ii sIecle., pând 
in zfaa de 20 August, iar in ziua de 23 Augud vor 
li prezen,i la fabricii 'o,i acei cari s'au iflscris, 

'Pen',u a li se comunica rezu"aluL 

f 3n'le.mat:i SpE 
1 ... ------------____ !::-~1 f 

FI v R ~~l " ocara oşie'J 
Orllan al Com;'.lai ,_ ... ,.. . 

P. M. R. Aratl".1 falll'l 

Comi'e'.' •• Pro.,i,ori. ~e 
'.de,ean ,1 oră, ...... ~ dr 

Redactia: Str. Alexandri No ~!te., 
e,tai }. colt cu Bul. Republ~t:i i~ 
1 ele.on: Secretariatul de ~ ~ 
dacli~ 16-80. Redactia 26_7~ rue: 

Redactla de noapte ai lÎPOPll1iIt le 
20-77. ~ r 

Administra:ia: Bul. Rf'DUbl~':-~ 
NOe 96. Telefon; 16-92.~ju, 1 

(Taxa ])08ta1ă plătită in nura~ l!Iif 
rar conf. aprobArii Dir. PIT lJfi:ut-o, 
!:I54l.Conl CEC 87.915. ~{ , 

"J:lh~: 
- F AMILlA INDOLIATA' ~ruget 

decesul Ecaterinel. dr. Varadj e 
MarkuI. Inmormăntarea VI ave., . Im 
azi 3 August 1949 in CimitirlJl ve:f.! lua 
evreese. - Familia roagă I le evit fl\1 
condoleantele. tin. ~' 

- PROGRAMUr. EXCURS!UNll..OH o 
G. G. M. - CU CAMIOANE RAf." ml 
LA CGM "CASOAtA", Plecarea III dlj: 
de 6 August 1949, orele 17.00. lnaa·~h~1 
rea dela Că-soaia '1 Ausust 1949 ,'111 

18.00. INSCRIERI SI INFORMA; tii 
numai la Biroul Local de Turism. \!mI 

• ~el EXCURSII CU TRENURI SPECrA .i . 
In 7.iu,s de '1 August la Valea CI n 
cu tramvaiul electric, in numit ~Je 
tat la 500 perwane. Preţul bUelul p~ 
dus-intor,. a Lei; b8 de persoană Pllr: 
carea la ': AUillst orele 5.30 dlm. D 

II' ,q 
LA BAILE BUZIAS in mod IIm/Ia", 1 

500 perso :me. Plecaren în Jiua de '\::tiJ 
AU~llst orcle 7.00 din gara mare CFR.\H 
Inscrieri Ja ~esponsabi1i slnd'<:atl, PiDel 
iru elevi m~mbri ATP 111 Biroo\ ltd.:.ul' 
de Turism. Pretul bn'ltelul dus111\(d U 

a Lei 126. ~I .. ~ 

LA VAIU "VICTOnIA 9 MAI" • ' 
lix) tn ll1~d limitat, PI~~area în ti • 
dE: 7 August lIH9. orele 5.00 dim. Ta 
de participare lei 190. de Jlflrsoa 
Inscrieri' la reso~n~ao!li sindicali, ~ 
elevi membri ATP, la Biroul LotaI . 
Turism. I~ 

- CONVOCARE. Sindicatul Sala k 
tilor C<15nicl, convoacă pe toţi metnb: 
să se prezinte în 48 ore la Sin' ' 
Prezentare'l este obUgalorl(', rntre . I 

le 7-13 şi 15-.2i). Comitetul. '17:~ 
_ SE ADUCE LA CUNOSTl~"f , 1 

tuhlror membrilor ccoperativ!i Ci' !Il 
Arad, că in ziua de II Augu5t 1919 o 
le 15, se va ~ in.~ adunare'! GQn~t~1.ă 
Sala Atelicl'e'Lor Pri,1cipt\)e CFR, 
care ,;;e va da un rS90rt detdJal aş!; 
situntiei Cooperativei. Totod1lă se 
face şi alzgcrc3 CONSILIULUI DS 
MINISTRATI2. In C<l7. de ncpr<Zl;. I 
rE' a num1rului nece~lr de membrU. 1 
amfmA tot pentru aceiaşi z~ I.a I)t(' ir'~ 
18.30, când se va \ [ne cu orict ~u~ 
de mcmbri. Director: Indel;cltrabI1• 

"1 \01 ('retal': lnde~ctfra1)l. ~ 
_ AVIZ. Scoala de Moaşe din . ra 

aduce la CUllOŞ1it:ţ1!. că .re p:im~a 
reri pentru inscrIere l'an4 .a ti 
25 August 1949. Informatii se dau 

. . intre Of 
biroul şcoalcj tn fiecare ZI 1 
8--14. Directiun('<). 

&!iC&JZW'"''* --. -----...-..-... 
farnlQcii1e de 

serviciu 
A · 1"0 noaptea de M:er='lrl sprt , 

7.1 Ş • I tann~ 
sunt de serviclu unn'l.:oal'C C 1 F 
Farmacia de st'lt No. 2 (BIl. 
blicii), Farmacia de sta\ N;~ stst 
Uzinele TeJl:lile), F3rmllc a . 
8 (Grădişte). 



l'~e ;; prima săPtămâ~;: v~~tii gOS;Odă .. 
:~i agricole colective "Drum Nou" din Zăbrani 

!'J Primii paşi spre bunAstare şi fericire 
,·'fani.nt mllli pllstra ti In zi.lele 
; ~e asB f etui ~1irbător.esc, -
, te., drapele, glllrlande de va· 
r .! etc. _ pe care l-a avut tn 

" :1i zi de constituir.e i g~3PO:
ce\J colective. Ţăran~i mun<:lton 
rei m Iocă avântul şi inflăcărarea 
.7t Ule, La câmp, pe intiIUiul 
lie1:or lor mici, despărţite de r li• 
~ _ semn al I~râo:ci ~ ~ize. 

j.~. 10 gospodăne, &aU ormnde 
Ju, nu tpceteâu sI cugete la 

iti· mare pe care cele 42 familii 
t.1ji.:n!oO, unindu-se "in gospodll.rfa 

rrit ,,Dntm .Nou , , 

~
tll gospodll.rid cokctive 

. mottan la altcevil. Cugetau 
'o d 

t aveau eli facă zi e zi 
Imp1inirt'a an~ajam~ntu1uî 

veet'! luaserl faţll de clasă munel· 
evi. fa\1 de Partidul Muncltores~ 

In frnntel lor cAte au responsabil, 
după care tm'. Anghel V8~rfU • 
fost alEs de adunarea g:neralli COIl

tahi), iar Mâriş Dumitru calder. 

In gospodărie se citesc 
ziare, reviste ,1 cărţi 

Dum:necll. dimineati cflţivII din
tre membrii gO&podăriei coLective 
an partidpat ]a şezAtoarea organi
zată de sind.ieatul 81flariarIor a gri. 
eoH, la initiativa ziarului .,Scânte
ia", tn Sân:eolaul Mic. Printre ei 
se afla An)!hd Măria, Mari~ Susa
Ila, Morar Gheorghe şi altii. Un to
vr..răş dela Arad. venit şi d la Şe
zlttoal't', le arlltli un clişeu tn eaTe 
se Vfde Mariş Susana semnAnd ae
tul de c(mstftu/re. 

- Am vtlzut Şi'n ,.Romdl1ia. 
[,fberlf" - ~prue ea., lucind re
tista spre a o ducf' la Zăbrani. 
La GOl'lporlăria Agricolă Colectiv!! 

"Drum Nou" ee şi o;t~t(', pi:ntmdi 

me-mbl"ll ei ştiu el dund ~ tn ... oă. 
ţând VOr putea munci mai cu mult 
spor, vor putea realiză o producţle 
mai mare la lvct.ar spr() binele şi 
inflorirea gospod1iriei. 

Ei in participat ,iu la d:scuHile 
asupra cărţii "Oii-m.nii holddor 
colhoznice" scrisă de vestita tracto
!'listA, Erou .1 Muncii Soo'..aliste, Pa 
Ş'a Angh~ lina. prntrucă citiseifă cal" 
tea şi 8COse~eră din ei o Beri" in· 
'lreagă de !nvăţăminte. 

Deci, in gospodăr.':ă agricol1f ~o
tfctivă .,Dnlm Nou" E0 duce o lup
t!'! BllSVnnt ă p'ntru ridicarea niv: J\1 
lui politic şi C'Ultural al memhrilor 
sit:. 

• 
Ac~tea sunt ("AtMra 8!1pede dIn 

mllrr ata luptă şi mune1i ii c('lor 42 
(amilii de ţăra11l~ muncitori (1 la 
Zabrani, care an pornit p~ (lnlmlll 
hUMi stat"·. pn rlr:-:mul (ericirii lor 
~i a (ilmllii!or lor. 

• .. 
Bazin ul de innot det! 

Strandul Popular t1eptun 
a fost remontat 

In noaptea de %5 &pftI %6 1_ 
din cauză ploilor. apa ){~ • 
erHlcut pe neaŞtl":ptate. vaIttri1e au 
rupt lanţurile !lOsţ:nătaare' .le ba. 
zinului de 1t1DO'l .\0 Ştrandului 
popular "Neptun" fi au lu'8:t ea ele 
pOllltoancl p • Ob8en oânrl ,",,'8t lneru 
piOl}('rii din Armatli in frunte eu 
tov. locoten~nt popescu, ajutat fiind 
de suhlocotenentnl Dăm:'n, de pIn 
tonieml Marianii Nicow, 8".rgcntul 
Ciuda NieoliL'. de eaporalii: Preo. 
VaM Opua ş.i t)dvedea Mihai, Crun 
.a~;~i AlămlKl Gheorghe, Radu Vă. 
8ile, Kovacs Em<rfc, Alexi Mihni. 
Postn Gheorrrhe şi soldaţii Carhtlti 
Ioan, l\ian·:u Ilie, Irnbre Ioan. tn 
aprop:n·ea arenei SSCA, au r~uşit 
",li hlooheze drumul bazinului d~ 
tunot. car". er~ du!! de ~ur.,ul ap~i. 
sa1vfl u r1u-l Mtfcl p'ntru foloBinb 
pul)licli• Tot aCf~ti milit'lh,; 8lt dat 
aJutorul 101' a'!1~ajă1i1or dda Ştran
dul popular Neptl1n. la tt'ag('r~a 
pontoandor la locul lor. 

tia, ~Vom tace din go~pnd1iI',a 
Wl\:l, II gospodărie agricolă co
~'l'1-i model" - epu8f Be tov. Mo--
1 â1!;heorghe. pnşt'din/tcle ~ vor
la~ lui rlmllscser5 !ntiparite In 
;:~: mturc.r membrilor. 

!II. ~lIIa grlll: asigurarea 
.1etului pentru animal ~ 

ExamfnareiJ medicală a s,r.:'ariatilor care cer 
pensionarea pentru mo'iv de invalidifate 

tA;}iri importante !'ii urgente tre 
!d~1lectuat.o tn c~l mai l1curt 
ie1ul Problema credite lor, ' planul 
,nil. ptntru anul viitor, as'
. DGtretutui pentru al1imale, 

, I ~ădil!lii de zarzavliturl cu 
'mlla~ motor 1i pomp~, orgl1 niza
le ,~'lin'strath'lI a gospodăriei şi 
CFR. He erau sarcinile im diăte. 
"~Deaov.e(l ne adunart'Im noi, 
.lu~~iul de conducere, ,l! pre-

~
IUI proect de plan tie 1u

~ sil·Z supun,m adun/frii 
~I" le - spunea tnv. Morar. 

~ pt!n6. lâ adunarea gene-
'l!I~mbrii go,~podf1ri(( Il'au 

11 sn adlule fdnul, co.nt In
i1llli" te de eonstitufre. 
-urea trftuti1 au fost 

111lOmrw 32 ca.re cu I l1n. 
sa!. ~ ilt! parte, Comit,ctu 1 Pro-
nf1n.. l ' It l' " . 'nd' . ~Illttn a e a str (UIt Sa Vl-

::re "jutorul m(mh~Jor gospodă-
m~n~ndu.le la i1ispoziU~ 2 trac 

iTlNT . ~l!t au IItramportat, MI 4 ca
'ei CI' .• Iul dep~ holar lli ar:e, tn 
l~!9 o~ trt"rlltttluf, 
~rolă ll\~ 
:FR,Jrgantzarea brJg Izllor 
I il.. le mUncii 
l se 10 alptămânli a r06t COl1VO' 

DE .• lunwa gmeral1i• Şi primul 
l' 

nbril. :l!CUlat a {Dat planul de eul 
la oreI 
~ numlir JI/I 'OCOlit 84 fnsi1mdnt.ăm 
1~i1. b>4crare cu grdu de toâmnlJ. 

\Oil'ftlare cu orz d~ toomnlJ. şi 
~n ,'!'2ăt:rord , 10 hectare cu ovlfz, 
~a ~"ctare cu porumb ... 
. :au :;1 lnşirat pe toate pre~din
~re or :nd a ~fârşit. mt'mbtd goe-

I . colective au aprobat acest 
~lo:otiDdu·l hin(: Intocmit. 
'ateea 8'a disputat prohlema ,le ';1. Nu s'au facut di~uiii 

j ~OaMe toţi fTau de âcord 
. ~U:ee ~o~pod:!:ria este dea. 

,btne utilâtA.. in clipa ciI! (a
spre Joi I~\lnt neoeATe invt:6ti~:I şi' 

1;l1!ll~cii: .. ~ si se Incarce g08potlli. 
Il. Eepij tredita inu tile. 
• Il .Q,~ , •. 1111 dupl alta S'IIU luat 
stst Il " :'~ toate prohlemele. 

~. , 
: ,CI 8 au Oltl'8IU'.Zat prinvl-e 'i' .., 
'II iii! luern, alegându,.ee 

In cadrul Comi~lulUl ~rC'vlzoL1u al 
judetului A,:ad r,'a instituit Ccm;siR 
me<ilcalâ Judel;l'~!m!i pentru ~'onstatare!t 

mcapacită\ii de muncli a sa.lari~,tUor 

din jud. Arad. carl cer I)(msiol1'1re~ 

pentru motive de invaliditate. 
Comlsiunl.'9. 1'1.mctioneazil pe langft 

Secţiunea de muncă şi lire"eucri lIc,cla 

le. tm1.lnd l)ed!nte1e de e~aminare nJe 
dicală in IO~fllul Peoliclinicei No. 1 
Arad, (fosta Cas'l Aslgurlirllor SOCiale) 
In zilele de LunI, Mierc"rl şi Jt"t in 

!ic"are s1\pfrtm.'nă îr.ccpf,nd dela' Mele 
H. 

Citarea saI:trlatil"r !:1 r5\a C<m'lISle! 
se tace prin secretnrian,I ei, p~ oaza 
cerenlor ;;1 actelor depll3e, tn cl'dtnE'a 
rnregisfrărll !(Jr. 

Totc.d:").tă Ccmi',la rt'0xHmtneal.1 ~i tA! 

acel penslon::\rt ~in iI'!valictltate, ~"I e 
din e1mzt! :!r, forta nwk"~ nu s nu (:ore 
zentat la reVi7.lllrc:\ med'cad!. t:lcută 

1n curSUl l1'n Il Martie a. (,. 
A!"1it:'im mRl JOs In C~ (,t'n:-;t1i pensIa 

Unde se eliberează carteiele 
lemne de foc 

pentru 

Secţiunea comercială a Comite 
tului Provizoriu al :omunei urba 
ne Arad, pune tn \'cdere 'nsfitu
fiilor. Intreprinderilor şi salarialÎ 
lor din raza oraşului, care pană 
în prezent nu au obtinut declara 
ţiile respectiv cartelele pentru 
lemne de foc - acestC'a se elibe
rează tn continuare până la data 
de 10 August a. c. după rum ur· 
mează: 

Declaratiile de lemne p<>nlru 
necesarul instituţiilor şi Între
prInderilor se elbcrează în cnme· 
ra 22 etaj 1 din localul fostei Ad 
ministraţii financiare, i2r cade
lele individl1ale pentru salariati 
se ei!berC'3ză lr! Intrr[1!"inderea 
Comercială de Stat "Combusti
bil", piata Vasile Roaită No. 10. 

In sudul Uniunii Sovietice au luat 
fiinţă 46 statiunl de impădurire 

Munca de desţelenire a regiunii sem! 
pustii diIl. sudul Uniunii Sovietice, con 

Unul Intr'un ritm Intens. In cadrul 
planl\lui guvernamental, recl':nt adop~ 

tat, 407.000 he.::tare de teren nisipos 
din regiunea Rosto?' - Astra't;:n şi sta 
lingrad, vor fi plantate cu stejari. 

Pădurile de stejari vor crzşte mal 
întâi sub forma unor desişurl care $Il 

vor transforma mai !nt3i intr'o singu
rA pădure marOl, care se va uni cu per 
delele forestiere de pr,)tect!e ale Sta 
tului şi ale colho:micilor, pen!;N a a
pAra câmpurile de vtmturlle calde din 
răsărit. 

In plus, aceste pădl.lri de stej'll" vor 
produce o ::herestea de calitate supe· 

ticarl. 
Aceste m~suri de Smpădurire vor 

schimba natura reg:unilor semi .. pustn 
in,;,iratc dealungu! plirtii inrerioare a 
fluviului Volga, pe o intind!?re de sute 
de mii de hectare. 

Astfel, in reglun!'1l A<;trnhamllui, \Jet. 
te 50.000 hectare oie pămf:..nt ni51po3, 
.... or fi acoperite cu păd'.1ri de stejarI. 

Cinci expediţii formate din oameni 
de ştlintă- ingineri, geologi, agronomt 
şi alţi experţi, au plecat In regiunUe 
unde vor fi plantate păd~\rj de stejarI. 

In regInnile Astrahan, st'llingC'ld ~t 

Rostov, pentru a conduce plantarca ~ 
!ngrijirO?a tinerilor arbu~tl au fost aria 
nlzate ·46 de statiunI de rmp5dur1~. 

statiunile sunt tnze"trate cu tractoit 
re, maşini de plantat ar!)oti, cu1tiv-atea 
re şi alte ma,;,lni c1e agro ş! 5tlvt{"Ultu

ra. 

de invaliditate şi care sunt conefl{i.uoDe 
ce re cer ea ea s!i poatl fi acmc:tntl: 

Pensia de inv"lliditate este R'C't'a pen
sIe C<ll"e se acerdl!. SahlT'latulut "tund 
când, din CRm1i de bo,,!! sau a~Ment 
cI atinge un grnd ~e Incapacitate, tota 
Iti. sau paqiall1, C'e-l p~mt In 1mp<)S'\bl 

lItate, fie pentru totdeaulla, fIe pentru 

un Ump indelungat efe '" maJ eonttrl:Ja 
s1'l presteze In mod obi,r.utt munca "" 
pro!eslunea sa. 
Aşa dar, ct;nd un salariat R Jmtx\t. 

Mveşte sau suteră U.!l aeeldent " dupA 
ce acesta şi-a primtt atdstenta mea!· 
cala cuvenita. din partea cr,&Mlor :.nt 
nlsterulut Săn1itlltH, precum p ajutoa
rele băneşti din partea Comtsfunt1 fte 

AS1gur!iri SOciale de pe l!nRA tnt,rept1n 
derea respectiva, el va ti mpus tlnu1 

examen rn~ical la Comlsta lneeUeAli 
JUdeteanA. Aceas~a "a C')nstata dactl N 
lariatul. în urma tratamentului mec!l
cal apUcat. r!l.ma.no lI1cap:lbll (le munt:li 
şi în caz afiI'matlv, li va stabtll gra<!ul 
de Incapacitate. Apoi do~arW: le 1nel.n 
tellză Directiei pensli10r dbl Mlnlste. 
rul MuncU, . care pe baza eoostatl'ir1lor 
mec11ca!e şi a ~Tcrlalte date cerute de 
lege, stabi!e~te pensta. 

lnVllliditatea din bo<~lll ~te t'l"e 
două feluri: şi anume~ 

al Invaliditate provenitA dintr o 1:t,,'1 

111 profesională şl 
b) rnvalidgate pro· .. en!t! d1ntr-c bot! 

Iă obişnuit!. 
Prin boalA pr.!esioual1l se 1nţelt~1~·..! 

aceE'lt boală care este p1:"()v~n1t! cr.n 
condiţiile in care se p,,:stc:tZă muuen. 
InvalidHatea din c.cdder,t peate tI d26 
semcnea de doua tEh .. rl: 1. Inval:dt·aie 
cauzată de un flccJder.t de munc:' ţOI 
2, Invaliditat~ c3.m~'ll~ de un <lccMen1 
intâmplat In afară de câmptil ~wnCl. 

Prin acc~dcnt de mtl~c§. se rntel~g~ 
un accident întâmp:tt In t:m~tU mun· 
cii, la locul u!ld~ pr~st<:'n! munea 
(chiar dacă salat!atul este in repaus) 
sau in drum spre Ioo,il de m'.inc!i. 

COMANDAT' 
căruc 1 0are pentru coplf 
cu preţ lertin le 

MAJOROS 
,Str. DOROBANŢn.OR, 31 No.m 
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Tovarăşul 'Mihuţa Sima, care a vizitat Uniunea Sovietică 
povesteşte ţăranilor muncitori din Zăbrani 
ce a văzut în colhozurilc pe unde a umblat 

căruia oamenii sovietici au fi, 
făptuit s<x:ialismul 

6000 ',1'. ,rein. Ia fI.el •• 
inl 

Delegaţi.a ţăranilor Jlluncltorl ţ;«J 
din RPR • văzut ogoare ale că. ~J ] 
ror recolte Ia hectar ajungeau câ ~~1el 
te 60~0 kg. g~âne. ca rezulta! al !'J,lZl: 
munCI1 colectIve. Am Yăzut şi . Hali 
grâ~ cu 3 spice. Toate munrHe "gel 

3J.;r1cole sunt mecanizate; la sece Iar: 
rat, câte un tractor "Stalinet" de .. &~ 
90 cai putere, trage câte 3 corn.. '~~ 
bine .. (maşini de secerat-treerat). 

că a fIlcut posibilă mecaniza 
,ea agriculturii, lucrdnd cu 
elan mereu cresc/1nd pentru 
desăvârşirea fericirii Iării so 
daliste. Un colhrjznic - po
vesteşte tov. Mihuţa - m'a 
du~ cu automobilul său pro
priU la o plimbare În jurul 
colhozului. L-am întrebat, 
cum ciP. şi-a putut cumpăra 
un autqmobil? 

- Agrotehnica mi-a 
răspuns el - adică aplica
rea ştiintel in agriculturil re 
lIimul eolhdznic, munca' co
lectivă, şi mecani zarea mUIl· 

r,ti ne-a adus belşug. iar din 
economiile făcute am cumpă 
Tat automobilul. 
Au fnst colhoznici - continuă 

p(lvestir~a tov. Mihut - cari au 
dOl1at chiar şi avioane glorioasei 
Armate Sovietice în timpul răz
boiului pentru apărarea Patriei, 
Socialiste. M'aş fi indoit de a· 
ceasta {lacă nu aş fi văzut deco
ratia pl! pieptul colhozni.culni, pri 
mită tocmai pentru fapta sa mă
reaţă. 

Viafa in colhoz-
Tăranii colhoznici peste vârsta 

de 60 ~ni primesc pensie. Fiecare 
membru al colhozului plăteste 2 
Ia sută din venitul său pentrtl 
fondul asigurării sociale. In col
hozurile Uniunii Sovietîce nici 
un om nu trebue să lurcreze p~s 
te vârsta de 60 ani, pe1ltrucă pri
meşte pensie. Am Întâlnit totuşi 
un colhoznic de 75 ani care în
depJinşte funcţiunea de paznic pe 
lângă un depozit al unui colhoz. 
L-am intrebat: 

De ce lucrezi? Nu primeşti 
pensie? 

(Ummre din p~ 2) 

Ba da, - mi-a răspusn 
zâmbinr1 clohomiclll bătrdn. 
Eu primesc dar nu pot trăi 
fără muncă. M'aş plictisi da 
că n'aş lucra şi apoi, vreau 
să viu în ajutorul colectivu
lui. 
Fiecare colhoznk trăeşte tn 

gospodăria sa proprie. Colhozni
cii duc o viaţă asemănătoare ce
lei din oraşe. Colectivitatea ti a
sigură fiecăruia şi !nvăţătură şi 
distracţie. Scoli, cinematografe bi 
blioteci. echipe culturale, carava
ne teatrale şi orchestre asigură 
vtaţa culturală în c01h.>zurl. Afa
ră de acestea mai este şi clubul, 
unde se desfăşoară o viată inten 

I 
să. Sunt foarte mulţi jucători de 
şah. Colhozurile şi-au organizat 
orchestre proprii şi dau concerte 
în parcul colhozului. In biblio
teci nu numai că sunt foarte mul 
te cărţI, dar sunt şi multi citi
tori. In şcoli şi cursuri de per
fecţionare. se strădueşte la ridica 
rea necontenită a nivelului profe 
sion al şi cultural al colhoznicilor. 
Fiecare copil învaţă la şcoală şi 
beneficiază de căminele de zi. Da 
că părinţii lucrează, duc copii la 
căminul de zi. 

Toate aceste condiţiuni de via
ţă s'au putut realiza numai cu a
jutorul Partidului Comunist (bol 
şevic) al URSS. sub conducerea 

--.--~---~--------------------------------------
La Căminul Cultural din Sânicolaul Mic 

tractoriştii, muncitorii agricoli dela GAS, 
ţăranii muncitori, dela Gospodăria Colectivă 

uDrum Nou" au desbătut cartea 
uOamenii holdelor colhoznice" 

(Urmare din pag. 2· a) 

nicI, pentru Patria socialLită . Eu 
personal, după ce aIn citit Carlt a, 
m'am hotărît să urtllez pJd.a Pitşei 

Anghdina, sli caut să munct,>:!c pă. 
mllnturile \!lrauilor muncItori tot 
a~a {le, bine ca to\"ârllşa noastră 
tiin Unium a Sovietică. Vreau să 
nlUnct'SC cu (hâgoHe, aÎ)ll. gaH·' Ş 

devotament ptntrll Inflorirea IIcum
pei Doa9tr~' Patrii, pentru Republi. 
ea P&pulărll Românlt'-'. Un ropot de 
aplauze a InsoUt ac~te cminte pii
ne de căldură şi avAnt. 

Au mai luat cuvântul muno;tornl 
Bera Gheorghe dela fabrica .,30 
Deamhrie:". actorul S. V. Leppă. 
Apoi tractOr1stul Platon 1. de la 

La fIecare combin funcţioneaza 
un motor propriu şi la 'oată gTll 
pa de maşini lucrează fi munci. 
tari. O astfel de grupă de ma~ini 
~eceră şi treeră zilnic câte 100 
ha. E fo;arte important ca rn ur. 
ma combinului să fie un poli disc 
care erectuiază imediat şi desmiriş 

titu1. Pământul colhozurilor soţie 

tic:e aduce o recoltă atât de ~. 

gată cantitativ şi calitativ, cum 
noi nici n'am visat vreodată. 

Colhozurile in Uniunea Sovieti 
că realizează ceiace visează zed 
le de milioane de ţărani munci· 
tori exploataţi din IUl11E'a tnb'ea, 
gă, fericirea şi bunăstarea celor 
ce muncesc pe Întinsele OIloare. 
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Nr. 20 din 29 Iulie 19f9 
cu următorul cuprins: . 

• Ziua Flotei So,'ietiee - .,J(I. 
rea noestră 1~lrii mnrltim' 

de Vsevolo,d Vişne".!l 
• Cuvântul partldulu,t - tit· 

vântui lui Stalin 
de N. CerklSOf 

• Indeplinirea !II depăşire.. Pl&
nului de Stat al V.R_S.S. 1Ie 
cel de al doi1ea it'imeslra 
III anului 1949 

• Rezultatele Pianului de Si&I 
al R.P.R .. pe oei de al doilea 
trimestt'u al anului 1949 

• Pre~a sovietică despre RP"R
"Sindicatele rom â n e il! 
lupta pentru socialism" 
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Să dăm un puternic avânt muncilor 
de desmiriştire 

SMT Aradul Nou, a spus: "Noi 
,'om urma CIl dragoste pilda Pa.Şt i 
Angheliua şi vom lupta cU hotărî
re pentru transformarea soeÎal:stă 
a agrIculturii noastre, pentru ridi
carf'a ,i la ni\' .lul agriculturii 50-

v·etice·'. Au mai vorbit muncitorul 
Bolda Ioan d, la GAS Aradu1 Nou, 
Morar Gheorgh J

, pre~edintele con· 
8îJiului de comlucer· â Gospodăr:.â 
Agricole Colectiw "Dntm Nou" din 
Z~brllllJi şi tov. Anghel Mar::a tot 
din cadrul GOflpodărîei Colective 
din Zăbran" .,Ne luăm angajatn<n
luI Eli riJicăm cadre dnpă ex;<m
pIuI Pawi" a răsunat Fmpede şi 
simplu gliisul tov. Morar Gheorghe. 
iar tov. Anghtl Ma:ria a spus: .,pa. 
Şa ne arată în cartea d cum lup
tau oamenii sovietici Împotriva 
ch:ăhurimi.i. Ac,'astă luptă aIn dus-o 
şi noi, cilci ex.ploataH am fOl<t şi noi 
cele 42 de fMTIiHi din Zăbrani. 
Dar nOI: am hotllrît sli ne scuturăm 
de .lU!nl1 exploatării, să seoat' m "ă. 
rada din ca&r1e noastre. Noi am 
hotărit să ne unim in gospodărie 
3![ricolă col{ctivă, la îndemllul 
scumpului nostru Partid Muno:to
resc Român. Noi vom munci şi vom 
lupta pentm Ca să con".ngem şi 
alti ţărani muno:tori să se' \ln~ asea 
in g03podăr:i colective, spre a 9Că_o 
pa şi ei de jaful ehiaburrsc. Vom 
munci după pilda dra1!ilor noŞ'h".i 
tovarăşi coJhoznici din Un·.unea 
Sovietică" • 

de A. Tuci~in 
• Fito!"latGlOgia sovietică, - Dt 

vorbi cu sa.vantii sovieiid 
sosiţi la Congresul de fiio
patolo/{ie 

,.h!il 

Wrmare din p&g. I-a). 
Plas. Cur~icJ. de f'xeroplu, liIte des

ruirlştu 38 la sută IUn suprafala. însă
man,at.l (lU pllollSe, fn trunte nlnd LO 
mUDa Sanmartill, care a desmlrlştlt 48 
la sut!. Com\1Da Ptlregul Mare ,Un pla 
N. !"edea, a desmlr)ştlt 40 la Suti Iar 
plasa lD ,ellleral )2 la sulă. ApOI plasa 
Radua a realln ::0 la ImU din desml
rJ5\1t şt sunt in ftunte eomullelc lUlniş, 
SOlmoş ~i RadU", urmate de Pli.ultş. 
SamblltenI şi COIWP şi plasa ·H~l'Do,.,a 
20 la sută. Desmtri,Htttl merge şi mai 
slab in plasa Chfşineu crl,!" uaae s'a 
desmiriştl1 p'-nl ltCum abia 12 la. sutA 
şi apoi In plascla de! munte unde pru
c.-entaJul de des:nlri~m este şi mal mtc. 
ClI dcsmiriştital deci .m rlmll5 in ur· 
mă. 

TO()mal pentrucă In acest an. "taetul 
nlJ.5iru Il rămas In urm' In re privaşte 
arăluriie de vară, se }'dne In mod se 
rioll problema organlziiril temeinice a 
i4csmirlştUu111Î in fiecare cOlfluni. o?ll 

fiecare plasl. 
Comitetele Prnvill6rli fIe plasă, si mo 

bi1be7;e Comitett'le Provizl)rli COmunale 
In sensul C3 acestea, tinânll (lont de si 
fUB.tia din fiecaTe comuni, să rep!tl'ti-
2t'7e tortele de !nuncă in asa fl'01 inf'llt 
~ nu Sufere nid eăriltut la arii. nici 
trans;orf ti] cereale]!!-r la (.4'\n{reie fIe (." 
Icdare, daI' nici desmlrl~tiinl. Aşa a 
tl.eut Comitetul Pro"lzorlu al eomunel 

seitin din plasa Peclea ~i 0bfine rem" 
tate frumoase in muncă. 

Gospodiriite agricole de stat trebile 
sa tie in fmntea muncilor de deSmirlş 
tit, pentru a fi !!oi de ast.ltlat! drept e
xemplu pentru Iătăaimea muncitoare 
din judetul bostru. l\lnDcltorli df']a 
GAS Aradul· Nou şi-au ~i luat angaja· 
mentul·de • desmirişti in săpti.mau:l 
aceasta intreaga ItUpr.faţl fDSământa.tă 
cu plioase. 

Pentnlca ăesmiriştUul să fie jnviorat 
se mai pune &pOl prob!cma orgaflbării 
eât mal multor into\"ătiişiri de ţlrani 
I'Illracl şi mljloeaşi,. care si (ot,)s~'lsci 

tractoarele Stahtllli la desmirişUt. 
Cele douA SMT-url din judet'.!) tJOs 

tru. dela Aradul Nou şi dela S1\ntana, 
tt1}bue ~l tie un sprijin pu ternjc ~n 
tru ţlirlnimt'a muncitoare din j\ldet. In 
ee privC'jote de5m:ri'i1itul. Si apoi ffecare 
,~odărie trebue si-Şi pună la punet 
Illugurlle, pentruca acestea si tloa·tl fi 
folOSite imediat. 

In rândurile iiÎ.rlnlmH mUDcÎ4.ar:e, 
t~bue dusi fi' lofensii muncA de lămu
rire aSUJlra impot"fanţei desmlri'iHtl.lnl, 
exp1lciJndl1-!·se folcl!.sl'le nrăfuTlIor de 
vară făcute jm!'di:-t dună s<:,ceriş. Tre
bue :'!III de/lunem toate sfor(!!rllt ea In 
fiecare comuni, d. se I'xecute dcsml
I'lş1irl l'e o !Ilupraflltl C'At mat mare. 
"om ao;ÎgUTa în acest rei un hl5:~mna.t 
.por de l'eooltă I)t'D'r'll anul vlitOl' • 

A urmat apoI Un JJogat program 
aretotîc dat de muncitorÎ~ din 
:Arad. -

G Pe urmele materialelor 1)llbU· 
eate ia •. Veac Nou·
Scrisoarea ţăranilor muccl

. tori români şi maghlari dia 
Sângeorgiu Mure, - Ma" 
citorii dela Gospodăria}.' 
~icoll!. de stat din Cb:rnoo 
işt in$uşesc metodele agri' 
cole sovietice 

• O;Lmenli culturii ~ "lillld 
din R.P.R, Iau &tîtlldJ"~ ~. 
potriva cosmopolitismu!UI
Alte răSpUl'lSlIrl la ap~hela 
noa...tri . 

• COl1ltrcl'ul AsociaţIei de !'rit
ten le Germa,no-SOvL~tlei 

• O li în cent,rul civiJiz.aţie~'" 
UD text Inedit . Mti 

de MaXim \;.-
• Vîata Internatională - !i~ 

li Comentarii 

--Jntreprinderea Regionala 
de Electricitate Timişoara 

Cu sediul Ia Arad, Calea Armatei Roşii Nr. 65·71 
Publici licitaţie 
pentru vânzarea a: . 

un mânz de şase luni una sanie t1ir1ineasc~ 
una tr li. ură (birjă) una pereche hamuf 
".. comple~te • . . de' 

Ltctfa/ta. publiCă IIa avea loc la sediul de mar sus al mtreP'd1l pu' 
rEi. Ia data de 8 August 1949 orele 10 a.m. Amatori/l1or t se 
ne oferte inchise şi sigilate cu o garantie de 5 la sutA. c'{.~nea 
va complecta la 10 la sută la terminarea licitatiei. Direct!--

............. -----------------
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',Grija pentru maşini - o permanentă preocupare .tin tOOla!'!şU Dumrtre~ Aleu. 
Dota nemu!, 8er1:lno\1 Vladtu:air şi 
Loncern Gbl'orghe. 

~ cadrul muneii pcmtru mutarea şi 
~:~ntarea maşinilor s'a "videnţiat par 
~J Post Fel'dinand, compus: din 17 
.ndtorl, care a dat dova1A de mult 
'~~a5m 5i Eplrit de sacrificiu. 
, Hala nouă de stnmglide este f.pat1ofl 
!' ge;unurl mari, cur'! las.'! sA pătrun 
'!arg razele strlHuciioare ale soarl"

, c Ea dispune de o inst:llatie centralA 
,'in~ălzire ~1 nnnleroal<(! v'entilato8ra, 

. pentru a da p05i'lmt llte muncltori
Ifr Ci dupl cele R ore d... munci 
li .. !pele in cond;ţluni iglcnicf!, 
Iair', parte a halei este 10 curs de 
iI:II!larf' o bnÎt' sr.afjoasl cu g 4'0-
,uri şi II spăI!ito;'lre' circulare. Ba
l '3 late poslNI l!i\ ~e speTe den
!Iti 2prea .. C 60 de muncitori, ('are 
!1l1a c!i~f'ozijle pr.rmane:1t aJl!i re· 
It~! ~aJi'ă. 

~tteeet'~ Tnfl'e ra bofol't şI 
, frezorl "~nfru huna in .. 

qrl11re a maşinilor 
<Jlată mutate ma~lnile rn hala cea 
.1, muncitorii au pornit ru mult a
.:; la lupt1i pentru ridicarea nl\elu
< eantit.<ttlv ~l caUfat'v nI lucriirilor. 
~ llU ~'au multumit nltm81 cu nlMa. 

.~ara~ij - s'a adresat celorlalti 
:::citari din sectie tov, Lonceru Oh. 
• lucreazll la două freze. - Noi 3m 

(Urmare din pag. l-a). 

fost criticati in repetate rânduri de 
tovarăşii noştrii dela sectia reiie, ci 
nu ne îngrijim d'!.:ltul de maş~.ni. Acum 
avem conditiuni de muncă bune. Să 

ne luăm angajamentul că ne vom fn
griji de strungurile, frezele şI rlibote
z.ele noastre, să nu se uzcze, să nu se 
defecteze, 

_ Să pornim o rntre"ere socialistA 
între frezori şi raootori pentru buna 
întreţinere a maşinilor! - a adăugat 
un alt tovarăş. Si a,3, in prima zi du 
pă inceperea lucrului, în nou:! halit, 
muncitorii dela strungărie s'au 'ii anga 
jat să aibl tSl'ijă dG ma,?ină 1n măsurii 
mult mai mare decât in trecut. 

Partidul nostru a avuL griji de 
n:i, c:relndu-ne conilit!unl de mnn 
ci tune, acum să avem şi noi rTl· 
jă de maşinile nQastre" -- iatii. lo
zInca cu care au pornit la Intrecere 
tovarădi dela stmngirie. 
Chiar in prima săpttl.m;'nl1 S'a ţ,~zut 

cii intrec€rt!a dă rO!l.de frumoase. Ma 
rea majoritate a muncitorilor din sec~ 
ţie işi unge maşina dură terminarea 
lucrului, o cur1l.fl 0;.1 o verifică ca II 

doua zi să o pootli porni lmed'at. 
De exemplu, tov. Sarbinov Vladimir, 

vIne la luc1'U cn c~teva minute mat d~ 
'\'Teme şi rămi\ne 7ân~§. nRşln1l. ~t dupll. 
rncetarea lucruhd, tocmai tn scopul de 

1 --~ •• ---~._.----------------------
"Ie/llafU 'ai 23 A.1Jil~8! 

"uncitorH turnători de1a secţia maşini unelte 
a fabricii "Victoria" cheamă Ia Intrecere 

turnătorii dela ,.F!amura Roş!e" 
Ci'\TRE MUNCITORII ŞI TEH NICIENII DELA SECTIA TURNĂ. 
TORIE .,FLAMURA ROŞIE" 

Noi muncitorii turnători dela sccna de maşini-unelte il fabriot'Î 
. iicto!".ii'" Jlltruniti in şedin\a fulg er din ziua de 1 August a. c., am 
)ol~rjt cu toată însufl,1irea, ca in cinstra zilei de 23 August 1949 să 

, fl cb: măm la intrecere soc.:a1ist5, 
PropuJl,{ m urn1;'itoare1c ohiecti ve: 
- I'l1c1:prnÎrr.& planului de productie p" Itma August până Iii da 

:1 de 23 Augn.st, precum şi depăşir ea lui cu 16 la 5utl'. 
- Reducerea procentului de r('butur~ la 5 la sutit 
- FI" <'Vn1ii şi disciplina o.em pIară în mlmcă • .. 
Tră~lI6c1i Parlidul Muncitoresc Român, forta conduc lltoare fn R·'

,.hlica noastrA Popu1ară ! 
MUNCITORII TURNĂTORI DELA 

SECTIA MAŞINI.UNEI,TE 
A F ABRICEI "VICTORIA'· 

Nr. 15 (42) 
\ apărut In limbile rus1i. română, SI crmnn.§, francc:o:l şi englezA 

!,Pentru pace 'rainică 
pentru democrafie 

, W~, 

popu~ara 

S:lcur~:ti. Organ aI Biroului bform aUv al Parttde:or c:omuniste li mun
. ~tores:i 

-01' rtnde: 
'. ~:~rnl] TJNITATZA mTErt:..rATIO N!lLA A CLASEI MUNCITOARE 

Il BIEHUT: St. construim o Varşovle noull, capita· 

~ HODJA: 

II. DIXON: 
L. CASMTOV A' 
Ltr;.N'IN.Y!: 

t. FAJON: 

1', SECCHIA: 

r, XIlAICIR: 

N. ZA!-r.&'RIAors: 

l. AMAOO: 

la Poloniei socialiste. 
Esecul planurilel:' colonlulfste ale luI 

Tito tn privinta Albanlet. 
Mi~C'arca ltt'evlstÎi. dtn Australia. 
Unitate rn lupta pentru :pace. 
clas!' muncitoare fn fruntea poporului 
chine~ 

Calea iransformă>:ii socialIste a a.rl~ 
culturU. 

"trorbeIe şi faptele ('()nducAtorlior var· 
tiduluf socialist francez. 

lnt1'irirea orgsnizatoricl a PartiJului 
Comunist Italfan. 

Desvoltnrea comerţuluf intern In ce, 
hoslov3c!a. 

Clica lui Tito loveşte! mişeleşte in Gre· 
cin c1"m~rr~!idl popularll. 

LUTlh ~~~r~.~ p"c~ este prlm:t daforft' 
El inf ~1~~'~1: Ulor. 

De Vânzare ',---- la "Librărie Noastrl" şi Ia to.nte chioşcurile. Le! 12 

I ------~--------= 
b 

a-şi cLlI·ăţa strungul şi de a-1 unge, 
Maşina sa std\luce~te, parcă =lI' ti noul 
dCşi ca vârstă e5te destul de veche. 

Da.r odată ~1I îngrijirea ma~idei, 
creşte ti prOd!lctivH3tl'a d. De 
pildă unul din motivele care au 
făcut pOlli"il ca to, .. La:făr Emanuil 
s1l. dcpă.şeascl norma GU 103 la bU t ;'1 

este şi faphd că 15' îngrl.le~te ma· 
şina ClI atenlie şi o ,'erif;că înainte 
de a o porni. D~1l8em('nea Ş' tov. 
Comloşan Nicolae, C:ll'C deIlă~e~te 

norma In medic CtI ~6 Ia 8utl IUb 

grijă ca ma,lna lui si fie bine cu-
1'ltată. Concomitent eu prcductivi
taiea desigu1' ci1 şi salarul mur.c!, 
tarilor creste. Tov. ('o1o!o~an, prin 
buna ingrijIre II. m=,~j~l't saJe n 1'1'11 
~it d-şt ri(f,ce ... 1;.rul dl'b 60{)l) 
~ât llvea tn luna Mnf. Ia apNlnpe 
9!l<lf) In Juna Iunie. 

I.a secţia strum>::1r1r Mmislll de 
!lUrravcghl"'c a inlretinerli ma~ini 
10.1' şI uneJfelor a ';'lf constHuit5 

• 
In celelalte sectii 11le A telierelor 

Principale CFR deascmen"cl, muncito
rii angajându·se in tn~eqjij !(l~I!l!llJte 

dau o mare at{'n!ie fngr!j(ril mllşln1for 
Aceasta se dat<lrcşte şi faptului ctl un 
număr mare de muncitori - peste JOO 
_ frecvente3ză Scoala tip C. care s'a 
deschis in 23 Mt\t .,i fJ.nctionenzll. I,ânfi 
la 22 August. In <::adruI şcolii una din 
problemele ~!lre se deso::lt fn ~od te
meinic este şi importanta fnţretinerii 
utHajului şi un~1telor. 

Desigur d instltulre"! comisiilor de 
supraveghere a !ntrefnerii ma~lnilor 
~f uneltelor va Aduce o imbuniltflţire 
fn ace~t sens la Atelierele CFR. f'tămâ 
ne tnsă o datorie fi 3!;i t fltori1or, a co
mitetului de fabridi şi desir:ur a mem 
hrllol" comIsiei CA initiativa r.flnlltofl"~ 

care a pomit deh ()rgnnt?:Rti~ de P;)T

Ud, fiind rmbră~i ~at1 de SindIcat, s1l 
d4"''1 rM.de ",H mal frLlmG!I~. ~'.1aşlna 
este a noastr<'i s[! ne fngrii!m d~ (,R. 

Hodoş mnm 

Noni înlesniri fiscale micilor produ
cătorl agricoli şi chioşcurilor 

desfac diferite răcoritoare 
care 

~ u CUR E S.T J{Agerpress) 
Mlmsterul Finante10r a trimis 
Comifetelor Provizorii noul tns
tructiuni privind aplicarea tmpo. 
zitelor pe cifra de afacerI. . 

Pentru a veni jn .::ljutorl11 mici 
lor produciltori af{ricoli, Mfniste· 
rul Finantelor a hotiirit ca produ 
sele realizate de aceştia ttr cadrul 
gospodăriei, fără Instalaţii specia 
le, brânză, unt, carne afumafă, 
magiun, prune uscate sau afumate 
faguri de ceară, să fie scutite de 
impozitul pe cifra de afaceri. da 
că sunt - vândute în piete direct 
consu m a tor i lor. 

In cazul că acestea sunt v·ân· 
du te comercianţilor pentru revân
zare sau indusfriaşilor pentru 
transformare, Impozitul se va a
chita, in primul caz de către co· 
merciantuI cump5răhr pe măsu~ 
ra vânzări! lor ]a pretul de vân
zare, iar in al doilea caz de că
tre industriaş tn momentul r.um· 
părării. 

In legătură cu mIcii comerei· 

anţi cari desfac în chioşcuri dile· 
rite răcoritoare, Ministerul Fir' n 
ielor a stabilit urm~toru! reirim 
fiscal: • 

-- Sifonul suportă un impozit 
pe cifra de afaceri de 30 la sută 
dacă se prepară Ia chioşc din 
apă şi acid carbonic şi e scutit 
de impozit dacă e vândut din 
.sticle de sifon, aceasta deoarece 
producătoml a suportat odată im 
pozituI respectiv . 

- La fel limonata, şi braga 
suportă impozitu1 dacă sunt pre. 
parate la chioşc şi vându le În 
sticle; sunt scutite dacă· sunt pri 
mite dela producător în stlc:1e In· 
~hise. 

- SiropuI preparat la chioşc 
din sifon şi sirop la stic1ă nu su 
porfă impozitul pe cifra de afa
ceri. 

- Toate v~'nzărlte făcute prin 
chioşcuri sunt scutite de impozi
tul 7 la sută datorat de localuri
le de consum şi nu necesită emi
tere de bonuri. -

In sectoarele adminIstrative ale oraşului 
8 batoze au început treeratul grâu[ui 

In sectoarele administrative ale 
oraşului, functiont'ază până tn pre
zent 8 batoze • 

Astfel pe lângă })atoZa care a in
trat 1n ac !in ne inci:i din sliptămânR 
trecută in sectorul adm:nistra;tiv 
GrAdişte, in znelt" d~ eri ~i mahli. 
fl'i au mai fnc-'put tret rii!nl alte 7 
batoze. 

In AracIul Non 111cr"az!l pană 

acum două hatoze, in Gai trei ba
toze ~i tn Grădi~te, MureŞel, fi M. 
c[i}actl. cAte uniI. ' 

~i la ikebt~. batoal'. grlul ti:irnui. 
lor săraeÎ <rl'!t6 lreq-al cel dint1\i. 

In zilele de azi şi miine, alte ba
tOl1:e ",or intra in .clÎIJDI!. In raza 

1 
slctoare1or administratjve i1e ou· 
t;o!ui. 

PubHcaţiune -l 
Se aduce la cunoştinta celor interesati it 

că Regia R.I.M.A, angaJează telnporar I 

20 s ă p ă' ori 
Informatil zilnic între orele 8- 14. Marti Si Vineri. deasemeni 
lntre orele 17- 20 la sediul Regiei str. M. Scaevola Nr. '-13. 

DlreetJonea 
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Cercurile conducăfoare americane 
propaSă ura de '" rasa 

Ra.iş';; americani visează să aservească inlreaga populatie a globului 
Wal' .. S'reelulai 

MOSCOVA. (Agerpreso.). 
trawmi~: 

TASS 

Sub 8t:mn ătura lui Korîonov, zia
mI KULTURA 1 JIZNI a publicat 
un art:col Intitul3Jt "Susţinătorii ra. 
s:smuJui ~ ai mizântropei". 

părU considerah:Ie il populaUei glo 
hului. Ei sustin el( o astfel de po-
litică trebue Jndrt ptatl tmpotrlva 
.,id{ologie( eomun:ste, ea'l'e pr<:;.t1& 

de ci nu exÎAtil supra.populalie pe 
glob". Ei declară fă\i~ cII masurile 
propuS€l trebues.e plltro In practîc"ll 

tn primul rând tn Ilirile ode ma.l 
populate - GhiDa, Uniunea Sovie. 
ric l şi iltx le. 

Rasi$t!i Qmericani tli&eiizll ,lI 
aserof'cscrl intreaga populaţie G 

globului eercuril.or financiare 
din Wall.Street. 

Acesbe pliinuri cr;mini\e ale Unp!'\o 
rialiştilor americani pl'OVoac!l. in. 
dignarea şi protestele tuturor 08DW. ' 
nnor ciIlSb:ţl. 

PopoartL~ iuhitoare de pace due 
o luptă hotărîtă impotrIva politicii. 
agresive 'il imper,:.iiJismulul ameri
can. Forţt'l~ păcii, scrie tn fnchein 
Korionov, se unesc tn jurul Uniunii 
50\ietîoe ducând O' luptA aoet:vă pen el 
tru pace, securitate, pentru. dreptn-' 
rile tuturor p()poarelor, Nu .există 
nici o tndoial! ci putmicele 'ort~ 

I 

ale dimocraUei ,: pllcif vor dejuea 
planurile agresive ile imperi'â1dj. .. iii 
lor. . l!OO 

af 
De multă vr",me, scrie iiutorul 

articolului. imperia1:ştli americani 
aiirmJii, "superioritatea·' rasd an· 
glo-s!.lxon~ având ta dispozitia lor 
I'~ntru această propagandă, presa, 
, ~oul, cinematograful, lhcmlllra 
~l artii.. Primii rasişti americani ai 
epocii imperialiilte au propovăduit 
cu d(cenii în urmă acelaşi teorii. 
care apoi aU fost rtluate in Ger. 
mania hitleristă. Propagarea ul"~':' 
d-e ras§ face parte din politica 
mreurilor conducătoare americane. 
In flecare discurs al său preş" din. 
tele Truman inoearcă să do\'edea· 
seli că Stat.; le Un·.te sunt chemate 
,.;ă"conducă intr;:.aga lu~'·. 

Armata Populară şi partizanii chinezi 
continuă ofensiva lor năvalnică 

a I 

Bilantul slrălucilelor succese ale fortelor populare 

In 1948, Pearson şi Harper. pro-
(esori la Univer3itatea Cornel1. au 
publicat o carte intitulată ,,}'oâm~ 
tea mondială" in care propun un 
program de e'ltternli(lare a un.cl 

PEKING. (Agel'press). Agenlia 
CIDN A NOUA. transmit-e: 

Armata I'iI a fortelor populare 
chinezl", carC" opereazli rn proV':ncia 
Kansu, â eliberat ti capi!ale distriCA 
tunle in curm} ultimelor 3 zile. în 
r,ghm: a de rrontierll a proyim'i/ .. 
Jor Kansu :n Shensi. 

Aoe~1:" capitale lIun!: Pinghoian. 
Cianf!.wu si L'n~tnj, la aproximativ 
160 km, Nord·Vtst de S!an, capita-

TelurHe agresive ale vlzitei în Europa 
occidentală a şefilor de stat major 

americani 
LOI\i'DRA. (Agerpress), TASS 

la provinciei Shensf; Lung:;hien, tn 
apropiere d~ frontitra prov,.nclef 
Kausa, Cin('.:uan, pe Şos('ana Sian 
-Lanciow şi NingsLn tn Nord.Vt.. .. 
etul provifleir,; Kansu. .. 

CANfON. (A~erpr!'M', FRANCE 
PRESSE transmite c§ unit1iti ale 
Armâtd Populi;r~ Chineze, de sub 
comanda generalului Lin Piao, au 
patruns tu oraş-rel Ciangt,lI, .:m
portant nod de cah rera,t!l din pro 
vincia Huuan. O iltă coloânll a Ar· 
matei Popular, Chineze a ajuns fn 
apropiere de TaoYllan, la 30 km. 
Sud-V('~t de C:an!!leh. 

• 
SHA..1\iGHA1. (A gf rprt'ss) , FRAN. 

C,E PHESSE transmit". cli ul!1itâti 
ale Armâte: Populare Chinez.e' an 
t liberat oraţ;ul Taiho, Ia lUO km. 
Nord de importan.tul centru Kan
ceu. In Nord-Estul provincief Kian 

si, unităţile Anoatei Populare III 

dectuat operakuni de curâtire In 
cursul cărora trup-de Kuomintiin. 
gului au pierdut 2500 de 101dali 

HONGKONG. (Agerpl1<ss), FraJlo 
ee Presse transmite că partizanii 
chinezi au eliher3it V,:neri localita
tea Ngayhow din provincia Ci~, 
CHin. situată la c.Î\iva lan. de fron
tiera concca'.unii portugheze, Ma. 
kao. ., la 

Garnizoana locală a KuomiolaJlo ;.1iII 
galui s'a prtdat partizanilor. f lid6 

• . !f;i!ii I 

PEKING. (Agerprcas). Aţnlî1.·· {Ja: 
CHINA NOUĂ anunţă el umtă\i\t ., 
Armatei Populare Ollntl$e .. a· ilHI 

berit Luni seara loeaIitatea ~ . !da! 
situată la sud de Ciang-Cii pe ('JIo 

h'a r('rată Hanken--Canton. 
Se anuntă dt,:aooruJe.ni eliheral'il 

orlişlllui Aoyua.n. situit la 30 km. 
md·est de C:angtth. 

transmite că sosirea în Europa il 
şefilor de sut mijor americani fste 
<,om.:ntată pe lug de către presa 
b,,:tanică. Ziarele britanice arat§ 
că şefii de 8tat major a1J1l(ricIDI1i au 
venit în Europa pmtru a ror1a ţăA 
riIe Europei occidentale să I!e su
pună tuturor planurilor strat, g!ce 
americane •. 

fi dezastruoase ti cata .. trofale p' n A 

tru M.area Br:tanie ş.: pf'ntru popo. 
ntl brifănîc. "Războaide nu sunt 
ine'\itiibik; de pot fi kllăturate da 
că idee·a despre inev:tahil:tate.a lor 
ar dispărea În"fâriit din prf0('11pl. 
riIe oamenilor". In indIoEre zia· 
rul scrie că "pacea poâte fi mentl· 
nută". 

Z·arul ,,01:J....erver·' li'cri" că gen~
raHi ~m<_ ricani care ee află actual. 
mente in Europa. au primit ln:.tnlc 
tiun: să discute ace"ili;tă pro.blemă 

C11 replizentanU:. militari ai }1ar, i 
Britanii, Frankj şi ai celorlalt? ţări 
din Europa occidiEntală .. În termeni 
{oart e sever 1". 

La Frankfurt pe Main se discută includerea ~ 
Germaniei Occidentale În pactul Atlanticului de Noru 

SUNDA Y EXPRESS txpl':mă o 
vie ingrijorare în legătură cn noui-
1.> propnneri de ordin militar şi 
fl.trateg:c pe care 1", vor face şefii 
de !ltat major aTJl'tl':canÎ. 

Zia:rnl l!ubJiniâză di rezultatf"le 
planurilor militare am' riciine vor 

BERLIN. (Agi l'pre!s). Generalii 
Hradley şi Vandenberg. precum wi 
emiral!ll Dm{ i/d, Mfii de !tdt ma
jor lii armate f, aviatiei şi marinei 
amerira.n(i alt ~osil sdmbătă la 
Fran"~fll,rt pe Main. 

Şefii. dl! stat maJor emericoni au 

Pregătirile tineretului democrat 
Congresului şi Festivalului 

din lumea întreagă În vederea 
Mondial dela Budapesta . 

HUDAPESl'A. Comitetul Interna 
tional de Prfc~i1r.ire a JCe,ditl6/ului 
Mondial 0.1 Tin(lTe'rdui Şi Swd! n A 

/ilor, transmite urmi1.to(lreLc: 
In Celwslot'iida. Illt~nr.~ te el~l){.~ 

ale concursurilor tineretului s alL 

inchdGt fii O.ţ(rot·a unde au arUl 

(ne d, fililri. ale particip(mHlor ş~ 
repre;;.. man/ii ale grup~ll1i flrt;stic 
diIHigi1tor. f!xpo:ilii cu. cIl/e maz 
bune ,opere plllSrice pr~cunf, ~, I"b;. 

p,snert'a ",~:wltaU'lor obţirwte c~ 
tineret In toate dom.nniile vi, Iii 
economice, sociale Şi culturale. 

J,Ticrpr(!1Jedint(l[e Uniunii Tim're
• ulrli Colws!ovQc, Posusm, G lnclw 

serbarea ammlund cii o,le mai bu. 
ne grupuri vor repr(!zr nta tiner(l/.ul 
cellOslorac la Jr'estiralul dela Brufii
peste. 

In cinstea Congrcsullti şi Festiva· 
lului Mondial al tineretului, timlre. 
tul muncitor din TUlmi TOa8L\ uzine 
al:, Ungariei ii hotărît stI pomea..~cil 
o largă Întrecere at(Ît pe t(lrâmrl l 
produc/ifi. ccÎt şi al Înt;<I/itturii. 

Tin~relUl gN!C care Llptl1 CIL ar· 
mel<,'n mâini fmpotrit'a regimului 
monarho·fasdst, se prcgliteşte cU fn 
tuzimnn "ii. porticipe fii Frlsti1.'âl. 

Pfntrn organizarea pregdtirilor ti 

fost format un I';omitet şi s'a hotă • 
rit ,ă .. trimiti1. la Budal'f'Sw, O de. 

illgatie de 130 tineri, dintre câre 8 
-10 fii sută vor fi stl1dtnli. Se fac 
deasemeni seTWaJ-C eforturi pentru 
(J se da posibilitate să participe la 
FI ,~,it'al şi tinc·ri/or car~i trăesc incd 
.~ub regimul monarho.fascist. 

Com it:: iwl francez al tineretului 
democrat a hotărît să acorde suma 
de 50,000 franci drept ajutor tine. 
ri/or din tc1riln coloni(lle pi'tttm 1) 

partidpa la Festival. 

DelegEilia Vietnam!!lu,i Va: fi for
mată din 50 participanti şi un grup 
artistic, care !,'a pnzenta lâ F esti. 
l'al c(Îlltl'ce şi pi(~(. cu subiecte dilt. 
Ri'zistenla nafională. 

discutat Cll, tnaltul cQmisâr al SII' . 
tf/'or Unire 1n GermanUr, M"ac C/rj· 
problemele includ! riî Germll,uii Oc 
cidrntale tn pactul Atlanticului de 
LV ord. In cercI.&rIu1 ongl,fNJ7Ifl.rlcaM 
din Germanîâ te crrde dl In curnU 
lntrf~>ederilor ce au avut loc, 'i /Olt 
discutatt'1 dea.'I~'lr/JCnea probJE>m4 

transformiIrii porwrilor WilM/1IIl' 
h~fen şi Emden În ba:;.e 1Ifll1Je 

"defensiv«" ale flotei flwritiÎllf, in ;"n'cl~ 
acelaş timp a fost desbtltutd fi pto' .... ,hltbol 

blem~ constnurlt de Itf)U~ «fOpor'llliţărl 
turi amU'lcane fn Germania. i:I!IjI 

I 'le [" b" infor. liI OI n cercur. po ~tlc~ 1 .... 
, 'I cOTe . ~del mate se afirmă cii. negocIeri e .~ 

'. J_ n' JM' ."« ag 
uu livut loc fncn,j Ş€1u (re st... ~'it dr 
jor amfrtcani şi Mac <':lcy, aU ~ IiInel\~ 
lOr care e.~te 'iider/lruwl ,SC()~ pe n1zBl 
care·l urm!lrcsc aml'netmU pr,fl r 'de 
lirica lor de df:'l1wmbrare. (i<T' . iti 
maniei Occidental.e. Ace,ţU rlfţtl' .. at. 
acri au ar«tat fn mod cfiir ci1 (Il~' 1lp1l 
• '. " f ~ .. Gm~' ncanI, vor sa tran,ţ or,,~· ~ ţic4 

Occidentală Intr'O baz6. I/Tatl/of 
care stI serv~a,ţc(f pri gdti rilor ~ 
pentru, deslăntuirea WWi noU 
boi. :._ 

• 

., 
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