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~1ia~tFJţlt
itetul Provizoriu al judeţului Arad
ptă pentru îndeplinirea planului
de

tBW1UZDtZtt1

L.

colectări
de PETRE BELLE
al Co.itetuiui ProYizorlu
al jltd, Arad

I

efortul comun al oamenilor

,mlrtl t;onstruirea. sociiliismu" 1flI noastră, prin
înfăptujr~a
L"osl' tie Sfat se cimenteazi unitaici şi morală de »luncii şi de
:re ]lOpOl·U] român şi naţiGoa
~e ,!onlGcuitoare, se consoli<lea:zi
P, ' unitatea de acHune politică
Il!au· eonstruclÎvă int~e clasa' mun
'i
'i tărănimea munl.'jtoare.
:~na.:' economică şi politică melyem toII1rHmc la indeplinirea 1'laim~ s~t, este şi sarcina Impor-tan-

ti

[u~o"~rUor.

tit orientarea

justă politicl. In In
acestei sarcini Importante
şi politice, Comitetul Provl
judelului Arad, a fost căliiu
'1lllătoarele principii:
pania de colectliri din /lnu1
d ~
in! f Iiesfăşoară in conditiunHe umai ascutită şi mai
I de clasă
t
• 1
"J~o;,
~~' ca a are v.gi enţa rp.volut!O
e • (Gmitetelor Provizorii judeţene
!OI. :1 comunale. trebile fă fie me
,11
mereu ascutită in tot de~ \~bmpanlel de eoJeeHirt.
11 t~llmtetul Provizoriu al jUdetului
: (IODSiderat campanIa de <-oIecadevărata sa lumini,' DU ea e
Iptraţlune economică şi tebDit actiune importanti politie!.
enea Comlte'ul Provizoriu
a considerat ea Uha din prin
IIlclnl ale sale ea odati ea.
coJec'lrtlor _re _ desfi
.pai Ii.şi duei la IndeplInire şi eeUlelt ArclDi ~ntra Nidepllnirea Plaom' '. SIa.t.
io,i, ~nll11-se dupll. aceste prlncipil
rOmltptului Provizoriu Judetean
,~ratl prin faptul cA
tOatl
In !lectorul agricol este lumIna
răIăuZită de spIritul Rezolutiei
"Plenare a Comitetului Central
'Mul Muncitoresc !tom§.n din
le. Munca Comitetului l>rovi
IGst uşurată şi pt'În fa]') fuI că
..unite mn partea ComisIei de
Iru COledarea Cerea!elor au
le
t şi Indromllt..,3re JM"btru duru. ~ bUD sfârşit 8 actiunII c!e co-

~J,ală conditlilt' de muncă in Ju.
\rad au fost uşurate şi prin ~p, ltta repartizati j"udeţului nOs1 ~o ~ o coti ju~tă ca.re corespunde
, illt!tlIe economice ale judetu, PI'Od~el{a mellft' de ec-nale·.a
JnÎu
. lm avut ,:~măltU obiective care
O(lJU ~rat dela in~put munca pen*lIraren campaniei ele eo~ect1i.ri
.ul nostru. nn se poate 1!pu n e
3l'l1t şi citeva grcufit! care
plrlllci dela în{!eput bunei de!!l
: a campaniei de colcctări.
.!ţillnlle din plU"tea Comi!;{ei de
Iru Colectarea Cerealelor au
luI de tânlu astfel cA a lipsit
- - ~cesar pentru prelucrarea lDr

"PlatA.,a
.........

Ro,i~H

Răspnnzând apelului echipei fruntaşe de mineri a lui Pop Lu
dovic încă În luna Iulie, turnătorii din "Flamura Roşie" şi-au luat
angajamentul de a termina, print re altele, planul pe !949 la
cilindri de locomotive până la da ta de 15 August. .
.
Muncind cu râvnă şi elan de osebit, ei au reuşit ca pe ziua de
15 August să:şi ducă ~.a bU." sfâr şlt angajamentul luat. Eri pe la
orele 12, echipa tovaraşullll Tom ka Stefan, compusă din tovarăşii
Petran Ioan, Damaschin Damtan şi Maetic Ioan, au turnat ultimul cilindru de locomotivă din planul pe allul 1949. Ve astăzi
ei vor trece să ajute la munca to varăşilor lor la diFerite alte lucrări de bronz şi alumIniu, pentr U 3 putea şi aceştia termina Înainte de termen sarcinile lor din Planul fabricit.
'.
'- Suntem fericiţi - ne spune tov. Tomka Stefan - că am reu
şit să indeplinim cu cinste angaj amentul
luat, putând ca de azi
tnafnte să trecem să ajutăm pe tovarăşii noştri pentru ducerea la
bun sfârşit şi a celorlalte angaja mente. Până la 7 N~mbrie, avem de terminat frâna Matrosov şi nu ne vom lăsa până nu indeplinim şi acest angajament.
CInste vouă, tovarăşi turnăt ori del~ .. Flamura Roşie"!

femt'f»icl cu OI'gant'le chemate si 111dt'plinească I1celllitf. actiune In aşa fel
Incat pe baza lor sii se ducA o mune!
de lămurire sertoasi In rlindul masselor ţ§.rlneşti.
Tinănd seam,}. de cor.d.itiuPUe favo
fllbile şi de grl·utăfile ('xi~ten!e, Comi
tetul Provizoriu al judeţului Arad a
luat o serie intreagă de măsuri orglUd
zatorice pentru ducerea la bun dâri lt
a tampaniei de eolectări. Repartizarea
Justă a cotcl judetului nostru a dat po
slbilitafe (;omit~tuJui provizoriu Judetean să-şi poată. cksfăşura repar~iza.
rea pInnnlui l1e plăşi în conforol1tate
eu puterea <cco1Iomici şi CII producţia
medie la hedllr, ceiace a ila.t pOSibilitate şi Comitetelor de plăşl s1i-şl poată
(COntinuare in pag. 7-8).

mani5esfaf hotărîrea
de luptă penfru. pace, impo'riva imperialis~ul"i

Tineletul muncitor dJn Arod

t

~
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Echipa tov. Tomka Ştefan a terminat eri planul
la ci.1indri pe întreg anul 1949
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... Nidodată tineretul ţării Danielei Casanova nu va lupta împotriva tineretului ţării Zoici Cos
modemianskaia ... Da âomnilor jm
periaIişti. Niciodată
tineretul nu
va lua arma în mână pentru a o

Noi ....'nc;m

Voi

p~nfr •

şi~ a

Secară lli~ .. cre'aru' jude'eaflal

îndrepta împotri~a celui" mai feri...
cit tineret din~lume - tineretul
sovietic. Niciodată ... "
Cu aceste gânduri, in suflet,
hotărîţi de a lupta cu toate puterile lor pentru o, pace trainică,

.,âi••

să munciţi

cu
asigura

acelaş avânt pentru
îmbrăcămintea

a ne

V.r.M.

sute de tineri din Arad, au mani
festat Duminecă. cu ocazia confe
rintei rostite de tovarăşul Secară
Ilie, secretar al U .T.M.-Arad, ală
turându-se celor dela Budapesta.
celor care au deschis Festivalul
Federatiei Mondiale a Tineretului
Democrat.
Zecile de 107lnd scanCtate cu
ocazIa acestei. conferinţe au ară
tat dorinta şi hotărîrea tineretului din oraşul nostru de a lupta
necontenit pentru pace, urmând
drumul Comsomolulni lui Lenin
şi Stalin.
In sufletele tineretului. nostru·
!'E" naşte tot mai puternk ura con
tra aţâtătorilor Ia un nou răz
boiu, contra imperialismului ame
rican şi englez, contra ororilor
săvâişite de acesta în toate ţări
le lumii, unde încă mai deţin pu
terea prin crime şi teroare.
Tovarăşul
Seţară. Ilie spune
printre altele, sutelor de tineri ca
re au luat parte eri la manifestaţie: .

Sc,isoarea ,ăranilo, muncilo,. difl comuna Cinte; adresa'ă
mancUorimii de'a ,,30 Decemb,ie"-A,ad Noi, muncitorii dela cele 4 badrumul luminos spre belşug şi pa
toze din comuna Cintei. judetul
ce al'! către Partidul nostru, folo
Arad, ne adresăm muncitoare lor şi
sim în munca noastră întrecerea
muncitorilor textilisti dela uzinele
socialistă
tn cinstea zilei de 23
,,80 Decembrie" Arad. aducânduAugust, strângând rândun[e şi
le la cunoştinţă că ne-am luat an
întărind şi mai mult alianta ţliră
gajamentul de a munci cu multă
n(mit muncitoare cu muncitort.
rdvnă în această campanie agrlmea dela oraşe.
colă de treeriş, pentru a conlriUniţi sub steagul Partidul~ii,
bul astfel şi noi la asigurarea pâ.i
vom demasca pe toţi ,duşmanll po
n.ei întregi muncitorimi dela oraparului muncitor, care caută sll
şe.
ne mai B•.:ploateze şi să ne împte
d·(ce în drumul şi munca noastră
Vom munet Cu mult entuziasm
.. In faţa creşterii de nestiiul· ,
pentru a îndeplini şi depăşi Plaspre noi şi mârf.'ţe succese.
li!
a forţelor' democratieişl
nul comunei noastre rarc face
Muncim cu ţ'uteri sponte ln
socialismului,
cercurile conparie din primul nostru Plan de
această campanie, pentru a a..<;igu
ducătoare americane. tncea r stat.
.
ra celor ce muncesc la oraşe şt
că să des{ănţuie un nou, măcel
Muncim pentru a da ţilrt noas
sate un trai îmbetşugat, păşind
mondtal... Corbii 'de· pradă
tre mai mult grâu, . mai multe
cu hotărîre inainte spre noi vievor să-şi salveze' profitltrile..
cereale.
torii în lupta pentru· instaurarea
Ei
nu uită cele 52 milidrcle
. Muncim pentru vol, cel din ra
orânduirii socialiste tn tâni'i,rcz
.
dolari, . beneficiisioarse în
brici şi uzine să aveţi asi[:[uratet
noastră Republlcă Popl/lara.
timpul celui de al doilea rdz
pl1ine mai multă, mai eftină. şi
TARANII MUNCITORI DUif
b()iu mondial... Dar nici pode o calitate mai bună. .
COMUNA CINTE! JUDE.
(Continuare în pag. 5-a)'
Fiind îndrumaţi şi conduşi pe
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.. :dJ.al~ fii Meici 10fln
K.,E.... Bernk luli., V~

~ ~ c1.q~u.

2)if1- cu:tlvltette4 ecJtlpei cu~tU%4ee 1,1,leJt.4w~"
Nu s'a implini.t [/leă un an de
..Fierarul" a luât
fiint ă o echipil culturală,

când la Jabrk4

Pe lân.gd (infru mobilizati in.
echipa culturald • fabricei,
prin.
tr'o permantntd muncă de agi,tlitif\
tovarăşji vdr&tnici. dire la incepu,
tIU asistat numai la repetitiile echi.
pei .... fo&t ,i !fi antrenati in mun·

01'1.

Astf€Z unii to«ir<1~i, ca Lengyel
losi.f cart face piirte din 4nsamblul
arli&tic FiErarul ore un fiu care lu·
crelazd 14 Uzina Electrică şt face
parte
echipa culturald i Uz!nei. Electrice. S'au tntdlni, adeselo
ori tn timpul concursurilor flchipl;..
lor culturale pe .c~€lle improviza-

mn

te din fabrici. Nu este numai

Sala culturală del«
n~fncăpătoare. In tot

fff. t.n mai putin de o orI1,

Turnu Ci fon.
timpul ,.: p~
%l ntatiti
tdranii muncitori au manifeffat p2ntru Pârtid, pentru P4r.
tidul lor drag, fiI celor ce muncct,c.
Dupd
terminarea, programului,
multi săteni au condm echipa pâ..
n l1 tn &atul vecin k: Srderhat. Aci

6() broau fost vdndute ţărGllilor mzm..
citori.
Dupd repre=mt4f;e, In jurul mu·
zidi ja-bricei ~,Fir~rul" cornpus l1
din 2 II-Ceniei. un /uncfiOlUlr 'i un
muncilOr, &'0. incilU o horl1 din rân
durile tl1ranUor muncitol'i şi ale

din C{luza numdrului măre de

echipe;, r,uZtur7ile.

SP€'c-

şuri

tatori programul ti fost prezentat
In aiI; liber. In tot timpul reprezent4fie.\ t01)lJl'i!şii care nu erau
'ocupati pe ,~cfnă, au difuZăt
broŞuri tn mijlocul spectatorilor. Asf.

S'au ilvi,d(ntiat In 4cec,tlf depra.
tovă,.iI.şU Achim Ioan.
Nanga
Ioan., Szaniszlo EliMlbeta, Schmidt
Franci..,c. Varga Ioan, Balazs lu.
lia, ucenicii RO.;.JII Aleitindru, Pa.

Numarul actual al gazetei de pe_
rete c:ntrale de la Uzinele TextHe
,,30 Decembrie" a aparut la înee.
putul lun"'i. Majoritatt'a ~l1icole.
lor se ocupl cu intrecerile pom',tc
în cinstea: zild de 23 Augu~t. iar
restu1 tratează probleme sindicale,
politice, culntrale Iii de tioereL

Din art'.colul scris de tov. Fă
biiin Ecat~rina aflăm, că tovăr1'lşii
din tesător~a "Northrop" au pornit
lntrec~.ri individuab In c:nste:l zi·
lei de 23 August, Treizeci şi pal'm
ţesător! s'au angajat In intr,ceri soc;al[,te pentm itldepI:nirC'ă pllr\'i
din plan care le revine p~ luna Au

.are

Hautein ld4, Kir MiluJ~
Carol fi Nagy Andrei. Urt

deosebit t~ rl'!vin6 ~u1ui

lud! Carol dire a ~gdtjl
•• Jubileul".
~"tru frumOlUa
echip'fi cultural~\ dLrecliurIeG
cei .. FitTarul" ti procurcu
pentru echi:pt'f. TOL'ari4Li del4
rantl" şi-au lu~t
p dnl1 la. 23 August Vor

d1 doul1. $crnete,

elin ~Cf Şi

Ar.tivitatea echip: î cultural)

rarul" trebue sd fie pildd 1/1
celorlalte echipe culturale din
ca.lit1îte,

-

un

CaZ izolat, t01Ja,.lfşii Kis Mihai, Filudi Carol sunt trecuti pelste 40 ani,
dâr ntl; Upsesc dela nicio rep;tHif-..
Cei 37 tooo,.l/şi cari fac partel dill
~chipa culruralt'1. aU antrenat ~i pe
ceilalti. muncitori din uzind' {Ii aceş
tia tnsofesc echipa lor cu dragQst~
cu ocazia d;'P1a.«frilor. Un f'Xemplu
viu este şi cazul de Dum,inec ă :
f'chipa culturaM Va {ace o de·
pl(%Sar~ la Mile Felix tn jud~\.
tul Bihor şi s'tiu inscris aldturi.
de membrU echipfi, fne d 80
muncitori.
Dragostea cu care este 'tnconJura.
ti1. de către muncitorii (lin intrc'prindf'TiJ echipa cultureWf poate ser
vl ea un. eXfmplu şi pentru celelal.
te fa.,brid.
In cadrul campanl~i tle figiratie
lrlt farh, cdrid roate ech,)pele fac
'd~;rmst'fri la sate, şi elcltipa cultura.

111

ft

fâbricci .. FieNXrur'.

e,te 'a

da~

forle.
Astfel, Dltm.in~1J trecuri'l proţ(ra
mnti fiind de către Con.,Wul Sin.
dical Judetean pentru doItd Tf'pre:;f"ntatii, l4 Tumu şi Sf(hhat, fn,rreag(i f'chipll pre"i1 titlf cu un pm.
~ram de ret;itt'fri. cdnt~e
ş~ pro.
~/1 IJ'IJ prezentîit Duminecl1 14 oriiAle
7 tn lata Jabricei.
Din, motiva te.hriic'e maşina prosrcmMtl1 pe~tru echip'ii "Fieraru!'
net 5'4 prezen,tat. Cu toate 6cest€1a,

tchipa nu. stJ reslirat. 'Au Incerctrt
prin toate mfjloncele să. procaro un
c7im~on.

In ,sfârşit 14 orele U, cu 5pri jl.
nul dirtdiun-ii fab,.ic(~ "Vicfor~"
f'chi pâ "' ob/{nut o maşină.
Maşină, c1Qr nu Şi şofer.
1JQr Şi ac.ea$tl1 problemJl a reI.
%ol!!(ft-o cu succes comitetul fâbrÎf'(!!,

In

mocI voluntflr un IOtVUi'/Ş şi.li

luat m'l~Îjjamfntul să con.rhu:(( ma.
şina.

Cu 4 om fntltrţiere. Jar cu conniinta tm~ti1. towrrtm muncito,-t ni echipei. culturale au plc'cat
spre Turp.u şi Sederlwr.
Primirea lor rn hceste tloufl co.
mune, li fo.t o vifl manifestatie il
Ciljp.ntjj clm'fi munciwo.re cu
//1.
rllnim~ mrmc:toare. Sute do tl1ran i
munciron, ~Întnr$i dela ».rediir0(:
cotei de ~~ dela. fiU(.l.~fle..•C01l1
c~". au prjm# cu' flori şi ?nfll'
:na,trn echipa artisticl1.
.

K. Marx - f. Engels
"Opere alese în
H

voI. 1 Ed. PMR. Buc. 1949

J

două

volul11e

704 pagini -

lei 280

lJulegerea de fati. CJpel'& IbsUtutuhî
"Mvncă salariat, şi c~pij,al". şi ,.Salal"
Marx-Engels-Lenir't depe lângl C. (', al
PIct, prOfii". Intr'o form! populari
P. C. (b) al tJlliunU Sovietice, cuprinde
n'ar" analizează (o aceste lucr;irl rapol"
elUeva din cele mal de seamă c>pere
Curlie twnomlee care ..tau la baza do
ale hti Marx ~j En,gels, care pun in iu
1l',inatlet de dasă a burgbedet, explică
mină cele tJCi părţi eonll'itntive ale
origlDl':1I plus-valorii şi trage conduzia
mal"xismului ' - fj(OIiofia germal1ă. roo
relolurlonari Il necef>itltU luptei de cla
nomia 110U t Ică engleză şi soofaJlsmuJ
şi l!Iat In 'oonditiunile 8~le!ătlt comu
robiei l!IaJartate. •
•
fra~. Operele lui Manr: şi Entrels (!(Indnd. iori! vil ai mlşt'ăril preletllre
In "COntrlbutil.Dl la proWema locuvU. cum i·a numlt COl'arăşul Stalin [ntelul". EUge), demons'reat:lL el ],>1'0nu suut lucrări exdusiv teoretice, ci
bloma aceasta $e poate rezolva uamuJ
retl~ctă t'pttrl\ in 4:are au trăit ~i au
plin 1ichldarea contrastu1ui dintre oraş
Inp.tat aceştia, cu iGate evenimentele
f;il sat. ,In COftdltiunUe 8OcllefA,n eo-mu
eooL.omice, soelale şi pe>litice care 8U '1'Ilete.
C:Ullcterl:r:at-o. Ele reflectă hlpta deVolumul mal ~uprinde "M!l.ntfestuJ
pusă de elasa nmneHoare Impotriva ca
eonstitlttiv 'Al asociaflei Interoallonale
pitalismu1ui. a1ât pe plaoul mJşclrH
Il munciforiJor (IQternationala 1.), Apractice cât il pe plan ideologIc.
, dreşa C. C. dire Lira ~unl,.nor.
Vc.lumul I CODtiJli! lu(;rărj fund.lmen
"CuvSntare ţibatl la aniversarea ,a2c
tah alI!' olal·xism1tlul. in «Jale este tra
t"" Poponll", prieum şi unei" plefeţe
saCă noua oollcepjie despre lume 'ŞI 11&1'
şi recenzii dcspr('. uQele lucrări r1e JDII~.
clnHe .,ro]clariatului hlternaţioual, Inre ImpOrta.nti ale lntemeietoruor ştUt:I
tr'um «Juv.înt bazele telJrieire't'olllt~ulla
fel marxiste: "contrlbuţlUllÎ la critica
l'e. Astfel, E'Bte renumitul dooumen~-pro
economiei politice, "Capitallll", "IU.zgl'am "Man!fesh.tl Partidului Comunist"
bolul fi!răMlIe german". To,a.te atut",.
T['el din lucrările cuprinS(': in uest
fllprmd sln+eze. ale
conceptiilor 11'11
lt-m şi anume: "Luptele de c]asl in
Marx şi EnxebJ in diferite !trOb~me.
Franţa". .,Opf9pl'Ueee Brumar al lui
Ap ari 1;a IJtimuluf volum din Opere
t.utio,'fc Bonaparte"', "Războiul elvU
ah-. de Mllrx; ~t EngeJs eonslltue UD
tlln Franta", constitne uft model de a·
c:vcbimen' hnpOrtant pentru clasa mUR
pIiCMc st~l.luciiă a metodei materUlisi.
~it08re din
'nO&fJfd deoJIrtee ne
dla1co1Jce la analiza. UDOr eWJDltnent4l
permite si OIl.tin4em ....ecie foarte
IstOrice. Ele aa torodată o mare i1l'lpor
importante ale 8etivl'Aţll lui K. MlJ'x
tanfl kOl'cthl deoarece oldlndeşte evoşi F. EngelB, ca teor-etlcieoi şi organllutia. .:1odrillcl mnxiste d~pl'e revoIu
7:af.orl al pr&letal'-laiului lnteruaţiona1.
tJ~ proletl1ri şi atctn....tra pMletal'iaruluf
Volumul 1 IlIn Opere alese de Marx
noull. 4Jpere din a,cest '!'olum sunt aşi ED3e]s estI'! pus In vinzare la Ubririile din Arad.
~_.
dresate mp.llselOi' largi de muncitori:

"0_

tara

gust, cu 8 zib iua:nte de ter B
Muncitorii, in afară de an:1
m€ntc]e luate- in cadrul prodl~ "
luai dtpun~: o muncă volu I
pre\Îoasă.

Intr'o xi, la eh~I~!
comitetului sindicnl al
prezentat 76 1ovarâ~i pe11tro l I
năja parcul d:nain!. a fahr'rti, r
cr:\'nd fi(!ar~, câte 3 ore.
I
Un artÎcol ,scris .1: toV, Arde .
Gheorghe rcIevl'l f~ă 9 tof~r5( I
col~ctat suma de lei 10,1.')2,-- 1

rlihrid'fI

tru aJutorarea poporului !I:!ec, (
zând insjgne În zÎua rl~ 29 1

Un alt art:col se oeup5
hlemă lntrwerilor
de perete, arăd~ml

!ntr~

III

~3.J

felul elim

ct' lmllctajul articolelor np~l
O corespolldenlă r ele\.ă sU
(chipei culturale R !~britii ! t
naia, und<:- tO"lIr~şii din Dn:t.t '
hr:ca s'au !vidtn\iat in mod!('
(!f'pUooal, stârnfnd a<lmiral;a G
citorilor aflati lâ odHm!!,
: 11
Gazeta d-~ perete cenlFal~
bricei ~,30 Decembr1"" Are In;!
part:, ne!l;ntive. Cu d, osebire
11u1 conlhativ, principial~!
folosit de gazftell!:din &'c1ii,
acf~t;:l g'lizete ti lipse;;fe "
ritul critic. Lip$esc C9 d'lJ~
'ire Şi caric"turile care S'IIIl
IKdit arme rucutite fn 111
pentru
elfmirzar>ea
greF!' 1
JJn muncl1,
:1
.Şi tinerftul art' un ziar &: :1
rele propriu, p:nzetii I;ef!tr:tl.

tr.buf;l 8~ negliJeze nici probl <;
16 de tfneret. Din conrrll. a ,
tl revine sarcina de ii tml rll , î
gj{z(ta de perf'te a. tJnereru!u 1• 1
Aceste- deficienţe do\oedEsc t ,
.1Mtia ~azetei de pfret~ r,tn ;

dela ..30

Doo~mhrle" nU

cU

i

tndeajuns sarcinile gtuetelor de •
l"t''te.

Nici comlt1!tnl II~ Partid

comitetul sindical -

•

'1

precull1

ies~ din aceste Ilef.i~k ~f'
dA ÎmportlYt.ta ~ Pi"'~.(J
pere1t:'.
.
(ContwuQl'e Iv pag. •

".
I.XlI'!'! li!

~

ne",

.

•

n;"rXon Rll"'"

r'?:;~· .r. ~ ::'l"'t:;,J t!!U'",!ili4iii».UiiJliiMi!ia;.• •IN-kt~.;;;:.b;;y""ljid!&&?Zi!fist&aw

•

Pentru

îmbunăfătirea
,

muncii
la Gospodăria Agricolă' de Stat
"Vladimirescu"
cursul săptămânîi trecu·
ii Agncolă de Stat
a tennÎllat cu trnra·
secarei şi a grâului, ră..
doar ovăzul care nu era
A f06t ttrmi'l1at şi de6Dlirişti.
.e de 99 la sută.
de porumb ale Gospo"!UDt bune şi frumoast", fiind.
şi lucrărîle de va·
efectuat la timp şi cu mij.
"Jllecall:zate. Este o mare deointre porumbul Gospodăriei
i il ţăranilor milllcitorl
care
cu vitde şi nu după inlunile agrotehn:ce.
.
lîngă aceasta, GospodărIa mal
latC 60 ha. maz1:lre fuli 45 ha. horc r ag care va fi
" cii hracă pentru ,'itele de
ti ch:ar pentru cele de mun
Irei z]c în urma au Inceput
"de recoltare a acegtora.
",Ci ste trei
zfle s' a putut
recolta~a a 30 ha. mJi·
prin folosirea unei ,m~.
de muncit SOl'lf tict'1. AeLIo fl,raprl tras(I. dc un cal
aJrmă mazărca,
mi Tgdnd
"acelâş( loe de dollil ori.
rrt a nu mai rămdne nidlln
n' CII Ies.
F olosimlu-se de

: te ".,fâ acfsU1. «u reuşit ca fn,
~ .;/. stI recoltnze 50 la sut if
r lU plante.
vO.1l

rh~Jll,li ADMINISTRATJ A. GOSPOrirC(1'DXRTEI TREBUE Si\.ŞI
1 1 ' REVIZUIASCĂ ME.TODELE
r'(ti, . DE MUNCA.
! Gospodăria Agricolă de
Stat
ArJ~lh!te şî fnnnonge realizări, nu
i"1r 5f pu\in adevărat el are şi ee·
Z.-·; Iipruri. Iatl de exemplu, sâ~
~ec. GAS-urilor sunt de a d~vem
'Iu '(rii-model care s1\ lămurea.
UI
tăranii muncitorI prin rap-eu .pra avantagiilor muncii tn
Im ~u m~jloacc IDecaonizate; ele
p2U să distribuie ţl!.r!!nimii mun~ . sămânţă hun1l. ş( st>lediona.
ii 1 "ini la care gospodlfria Vla(~1t'1 :'crJ. fn
prea mte! m1l.sur1l.
Illml:tut raţ!I.
tia Grn;pod1irie, nlcT p'§:n!l acum
'In ~tahilit norm(·l?o de lucru,
al~ ; f{prrziontă o piedică tn
ca.
Imi ,nei {ksfaŞurări a mlmdlor.
re "mnl rAnd, pentruc![ nn poate
\i lificată munca, lucrându-~e
!ii,: 11 tntamplare, Hlr admi~listrii
~ i Ţloalea aVE'a ... ituaHe el ara.
hd~ 'n al doilea rllnd, muncftorii
'aII ,! ~limu1ati Tn mnncl[ pe
, [I! ,lui si~tem 'de Falarizare, adi'eft{j s~ apUcă sistemul de salnri.
j~]1ă cantitatea şi c'!tlitatea
u d; 'rlopuse, ci un salal' (Ix.
~tr.111 d· muncitori
dca~emenea
•robI copli conducere<a ("7OBpod ă •
J , 111(lritli acestei nepl'lslfri
raH'
d~' ;oilr' mUMI"[torDor, con'(luer.
ultti, ,iiuns pll n li acolo eli pe mune tnrlren Emerfe tn timp dl' 6
sec~n "'1
r
'ZI ~ 1-a mutat •Jn 4 1ocrnn~II ,il~, iar ultima oară i ';'8 dat
r de ,tii care 8Cam a nă mai mult
'I1~el Si nu eu o locuintă.
şi ',! vedeti, tovarăş:. nn apu.
~ă rac curatenie Intr' o callIll
au ~ă dinid iarăşi veneau 'dispo-~~i'h ·dfrectiune. sI[ fiu mulat tu
,
Când am stat fn • treia 10-

.

ctIinţă, m'am bucurat foarte
mult,
fiindcă ă\', am şi eu 2
camt?l'e tl
buc~tărie cari imi
erau necesare,

deoar!'(le suntem 3 in familie. Dar
ce fiII. vezi, mă trezesc intr'o dim~
neaţli, era cam acum
două săpt1l:
mân!, eli. mI[ anunţă să mut familia de acolo ca sA poatl fi cazat
tov. inginer. Acum stau aici În eli.
mera asta care nu e altceva d{eât
~l:in, spune IIl'OIlmtonl In.drea
Eml'rie..
Ar fi fost de .meptat ci ~pul
sindical sI[ se eeefzeze de iceastA

,

problemll. şi sll. caute rezolvarea ei.
Dar aCfst lucru nu s'a întâmplat.
Ne
punem
intrharea:
dece
grupul sindical nu a luat m1l;uri de
rezolvăre a aCEstei probleme? Răs
punsul este foart~ uŞor şi simplu!
Administraţia Gospodăriei s'a
substituit grupului sindioal. Administratii angajează mnncîtorii flr1l. ca
grupul sind:ca1 să aibă cnnoştÎnţli.

Doâr e~ ~ mut cit grupul
sindical nu trf~ue sd fie 6trlfi.n
ele problema angaji1rii muncitorilor. Gntpul 6indical trtbue

~'

În

muncitori nesindicalZzari.
Ba mai mu]4 c<led grupul s:ndical
a luat o hot1l:r i r e de a reorganizli
cantIna. adm:nistralia
8'a
put
deacurme~îşul. ceeace a
făcut că
muncitorii să nu aibă mâncare pen..
tnl o zi.
Tot din acest motiv nn a putut fi urmărită o;c:' ap1icartli
contractului colectiv. Din toate
angâ.iamenteb luate de admi.
nistra\ie prin contractul
colectiv, nu s'a
realizat d cât
cumpărarea a 4 ş'alopete.
Nu s'a făcut cab:na Iii Fordson, nn
s'au eumpll.rat oc-hc1ari 11 tracto.
iişti, o'au cumpllrat halate la muIg 1itori, etc., elco
In 8ohimb, âdmfnistratonu Pos(Continuare tn pag. 7)

------- -

In cadral in'recerii de nivel superior
,----~

Muncitorii dela forja "Flamurei Roşii"
iau angajamentul de o 'ef'm~na până la 23tlugus'
planul 'unar

îşi

-

Succesul edi,iei speciale a gazelei de perele -

Tovarăşii dela
forjă, pătrunşi
fiind de importanta faptului că ei
sunt acei de care depinde în cea
mai mare măsură îndeplinirea
planului uzinei în cadrul întrecerii de nivel superior, au pornit
cu un nou elan la muncă. Angajamentul pe care şi l-au !uat de
a livra până la data de 23 August piesele pentru cele 10 vagoa
ne necesare mecanicei, a inceput
să prindă viaţă. Peste tot, In cadrul atelierului lozincile care con
tradează arrgaj amentul luat, con
stitue partea mobilizatoare mereu
actuală în faţa muncitorilor.
Incerând cu ziua de II August,
se sImtea ceva nou în ateli~rul
de forjă. Peste tot muncitorii însufletiti de măreata sarcInă a atelierului lor în cadrul intrecerii
tie nivel superIor, au început să
muncească cu un deosebit avânt.
Pe echipe şi individual, munca a
fost bine organizată şi planificată în aşa fel ca totul să decurgă
tn cele mai bune condiţiunI,

Aşa

s'a reuşit ca pe ziua de
12 August secţia forjă să livreze J22 de repere din cele
217 cari erau în planul lunar
de producţie al secţiei, avand şi alte 26 repere în lucru. R.estul de 95 repere vor
fi livrate până la 23 August.
rămânând ca sarcincl permanentă de lucra atât a munci
tarilor, cât şi a iehnicienilor
dela forjă. Felul cum aceştia
au înţeles să răspundă intre
cerli socialiste superioare, do
vedeşfe inalta lor
conştiinţă
lIe munct1.
Avântul mobiHzator tn muncă
a fost şi mat puternic imprimat
tn rândurile muncitorilor odată cu
aparitia editiei speciale a gazetei
de perete centrale .. Flamura Roşie", car~ a apărut deastădată tip~rită, în format de ziar. Distribuită
fiecăruia· pe locul său
de
muncă, editia specială, a trezit un
viu şi deosebit interes În ' sânul
muncitori101" tr'h!1i~:('niTor şi func

OFlCIUL DE ÎNCHIRIERE

ba.

' 'e

se

OCUpi! pentru a
an~aja
primul rdnd mundtori sIn·
dicalizali şi numai după aceeii

sif

Pentru a răspunde mai bine cererilor oamenilor muncii, funcOiiclilor de Inchiriere di n Capitală au pornit întreceri pe
perioada până la 23 August...
·••. pe când la Arad ...
;t..
ţionarii

A.

Jil

~

.

• lionarilor din întreaga uzină. Tra
sând sarcinile concrete fi edi rui
atelier şi serviciu fn parte, t'diţia
specială a fost citită cu deamă·
nuntul, constituind un mijloc puternic de mobilizare al tntreO'ei
b
uZine In fafa angajamentelor lua
te.
Iată ce spune tov. Frun~ău
Ioan, şef de echipă la forjă:
•

A

..A~ citit Cu multă' atenţie
cred că înrJaţământul general pe
cure
l-am extras şi de care trebue
stI ţină seam(J ioatd uzina.
este perfecta colaborare intre
secţii şi servicii fdră de care
succesul întrecerii de ni uel
superior nu va putea fi asigurat.
edIţia specială şi

Si la fel peste tot, fn cad ruJ rip..1
atelier, muncitorii au primit
cu multă bucurie ediţia specială.
Felul cum a fost primită ~diţia
specială oglindeşte dorinta fermă
a tuturor salariatilor dela .. Flamura Roşie" Ide a cuceri noui vii':
toril în producţie, de a pune bază
puternică unei adevărate econcr
mii socialiste în uzina lor.
Trebue însă să remarcăm aflUmite înfârzieri cari pot surve:1i
în procesul de fabricatie in cadrul atelierului de forjă. Anumite
desene cari trebuiau sa ajungă
la timp în atelier, din vina unora
nu au parvenit la timp. Este lipsa spiritului de răspundere atât a
celor din biroul de constructie,
din serviciul de reglement.'1re' a
muncii, cât şi" a celor din biroul
de lansare, care-şi aruncă răspull
derea unul pe altul; până să gă
sească locul unde s'au oprit aces
te desene, atelierul de forjă întâr
zie cu pregătirea unor lucrări
cari nu pot fi începute fără aceste desene. Pe viitor va trebui ca
direcţiunea
uzinei, să controleze
şi să Îndrume felul de cQlaborare
al acestor serVICii şi sa la mă
suri de îndreptare acolo unde se
iveşte vreo eventuală frAnare ea
cea de mai sus.
cărui

-FLAC.\'RA ROt:;7B
,~ MÂRTI-1S-·AtTGt:Mr--.
1..2: ~"'- ~·....:....""''''N~u...~~. ,._t::;!s.~';:.:c:.:c:at<;:m~ct.ltr:,lIg_I!I""",*,*"A'l'I_~wtml~I!lI.______
1Sl_DJ,"'~~,}~~_
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de perete centrală a Fabricei
I Mica publicitate I ,,30Gazeta
Decernbrie" trebue să-şi îmbunătă
MICA PUBLICIT A'rE sI! primeşte
J!:lnjC pânl!. la orele 18. Un ea·
vânt Lei 6 minimum 10 cuvinte Pentm cererile de serviciu 50 la
_nU reducere.

CERERI de SERVICIU
C'ERl:CHE ţânări dela tarii., caut' PDst,
paznJc sau la ori(:e aHă muncă .1')&lIuală se 8llgajeazii. Ref'H'inte foarLe
bune. Adresil rOfl' la ;dar.

VANZARI ,i CUMPARARl
,VIER de vdnzarc. Str. Petru Ra.
reŞ 2, Grădişte.

3285

mlcâ., in OTi~ cartier ro
oraş. Adresa la ziar.
3411
CAlJ'l'AbI :;pre cUlI1Pi,rare IUgCnt un

CUMPAR

casă

druclor cu 4

roţi

ţranspOI.-lul

pentru

milrfurilor. Oferte incbise la ad·nÎnis
lratia ziar1l1uL
~1~3

LOC DE CASA de vânzare, ::oItr. GrLVIt ei 113. IDformatU NeumallD, Avr.'\m
lanC1l 3 . '
3404
TREI ferestre eomplecte, u:z.afo şi una
fântână ariezi"nă. de ,·allzarc.
str.

ţească

(Urmare din pag. 2)
la

Grh'iţa Roş'ie a lansat o chemare
fntr c, re către toate ga~eteJe de

perete din ;arll. Acea3tfl ch,mare
ii. arătât punct cu punct toate Slir-

cinile ce trebuesc lndepl:nite
de
gaz.te. rntr.c~r.a a fost pomitli cu
Un scop h:n~ determinat,
pentru
r 1dicar: a nivelului gazetelor de pcre te, ptntrudl gazetele de . p:reu'l
din fabrici şi uzine au ac~lâş rol
şi pru;,a ziJnicli şi constitue
un
Ajutor pretios tn fnclcplinirea
~ar·
cin:lor ce ne stau in faţli.
A !.!Coate o pzct li de p'rete eu
un niv: 1 slab, insClanm li n sllbaprreia rol01 !!=iÎzetef d~ perete. A
a p reda rolul p:azete: de p erc te inse amnl1 a ne lipsi dl' o Innii efica·

ca

Am·

1.

Un program excepţional
tehnica Nr. 85

Ştiinta şi

2. Inima omului
3. Luminile mari
4. Arhanghelskoe
5. Portelanuri artistice

Ruseşti

6. Boxul
7. Jurnal de actua.litate

Rcprezelltatiile dela orele li la 11
in continuare
In1rarea general! 15 IeI
ou ..; .....

Cinema CORSO

_._......

-_-..._ __

şi grădina VIcrORI.~
....
....

--

prezintă numai Miere. 17.
Joi 18 - Vineri 19 August

ReprezentaţU

Azi ulUma :Ii -

5. 'Z ~:I 9
MININ POJARSKJ

Publicul •• " ,.ugat .1/ ... p,.,.Jnf. fa I'Sp""
.,nlol;; 10 IPnl, IilUit, fllndc4 uuplf [nc'PGr.a
.p.ctat1tJIII!a/ Intral"tI III.

inl,!'.".·

AVIZ! din molive sanitare generale
copIII pAnă la 7 anI nu au acces
In sala de speotacol.

Cinema VR4NIA
AZI ULTIMA ZI! O

MinisteI"l.ll Arielor, luând inipativa
infiintării in enul şcolar ce ul'IDeuUi,
un număr de Scoli medii de artă: mu
zică coreogrr.fie şi arte plastit:e, a ho
tărit inflin~area şi in Arad a U:ltll asemenea şcoli cu specialitatea muzică.
Prin infiintarea acestor şcoli se ur
măreşte rl'ali~area posibilitatilor de educare a fiilor clasei muncitoare ain
intreaJc::8 ţară dela oraş şi sate, unde
î~i vor găsi I.ln drum liber spl'e înv'i\ă
turll şi iii urca culmile artei în domeniul muzical.
Pen~,ru recru!"re:t elevilor pe s::!am:\
acestor şcoli, Ministerul Artelor a inst!
tuit ma; multE' comisiuni
care vor
ftmctlo:ma intre 1-15 Septembrie iP4.9
în Arad şi judet după ;tinerarul urr,-,iHor:
Tn ,.;ua de 1-2 Sepiembl'ic f·}9 În
c.r:;~ul Ar<>d in loc::l.lul Scolii Poţ.ulare
de Artă din str. EDiscop
Gl'!gorie
Com.;;a No. 4.
In ziua de 3 septembrie 1949 la Cen
trul de plasă Ari!dul Nou.
In "lua de 4 Septembrie 1941.l la cen
trul do prasil Curtici.
In ziua de 5 Septembrie 1949 III Cen
irul de plaf.~ Pecica.
In :tiua de 6 Septembrie 19.1l la Cen
tnll de plasă Radna.
In ziua de 7 Septembrie 1949 la cen
trul de plasă Săvâr~in.
In ziua de Il Septembrie 194!l la Cen
trul de plasă Chişineu Criş.
In ziua de 9 Septembrie 1949 la Cen
trul de plasă Sântana.
In ziua de 10 S~ptembri"! 1949 la
Cen trul de plasă Siria.
In ziua de 11 Sept.embrie 1949 la
Centrul de plasă Târnova.
In ziua de 12 Septembrie 1949 !.
Centrul ne plasă Incu.
In ziua de 1:'1 Septembrie 194.9 b.
Centrul de plasă Sehi,.
In ziua de 14 Septembrie 1949 ta
Ccntrul dt! plaşă Gurahont.
In ziua de 15 Septembrie 1949 ltl
C,l1{rul de plasă Hălmagiu.
Pentru pregătir~a activităţii acestor
ccmisiuni, invătătorti tltt~ll'()r şcolilor
vor ai"'ge după' o ahn t l1
exalni1~m1'!
a elevilor pe cei mai talentati dup~
cum urmeaz1i.

şi grădina
grandioasă

ARO

realizare sovietică

FOC LA GRANITA

SpIonaJ. lupUi. dramli şi dragoste
eu E. TE,'\PK(NE -K. FEODOn:OVA
Repr. 5, 7 l' 9 In gr!1dJnll. Dununeolt 11.80, a

:s.

7 !fi 9 in gradlnlt

____
______reprezentaţia
__
______
__
Dacl
e timp favorabil
de seară -In_____________
gradina ARD

t~_.

~

~

~

fabr:d,

funcţiona
nledie de artă

38.
3303
RADIO 3+1 şi un loc de casă de vân
zare, Grig6rJe Comşa -13.
3408

Cinema "TIMPURI NOUl"
--p;';;i;;tăi5-21 -Âugu7-

tn1reg~i

-

o

şcoală

a) Pentru muzică câte 3 elevi
cu aptituini remarcabile pentru
muzică dintre absolvenţii dasei a
IV-a şi 3 elevi dintre absolvenţii
clasei a VII-a.
b) Pentru plastică câte 3 elevi
cu aptitudini remarcabile pentru
artele plastice dintre absolvenţii
clasei a VII-a.
c) Pentru coreografie (dans),
câte 3 elevi cu aptitudini remarc;jbile pentru dans ($imţ muzical,
simt al ritmului şi elastlcitate in
mişcări) dintre ab:o>olvenţii clasei
a II-a tn vârstă de 9 ani.
Conditiunlle generale şi esentia
le sunt că aceste elemete se vor
r~cruta nllmai dintre fii de ţărani
săraci şi muncitori, se admit rare
exceptii şi numai pC'ntru talentele
cu toiul excepţionale.
Scolile medii de artă (muzică.
coreografie şi artă plastică) au
drept scop de a pregăti cadre pro
fesionale şi a deveni viitvri studenti ai Institutelor l10 Artă.
Absolvenţii
şcolilor medii de
artă Vor fi calificaţi după cum ur
mează:

In. domeniul muzicii:
1. Instrumentlşti suflăiori ai or
chestrelor de operă şi or:h0stre·
lor simfonice.
2. Di ijori de coruri sindicale
şi
a căminelor culturale dela
sate.
,
3, Inrumători artistic! ai echipe
lor artistice muncitoreşti şi a Ateneelor Populare.
4. Ca instrudori muzical! educatorl a Scolilor populare e!emen
tare.
In domeniul coreografiei:
Ca desenatori tn echipele simti
cale şi lndrumători ai acestor echipe, maeştri de dans la şcolile
de tnvătământ elementar şi şcoli
le municipale şi padk:ulare de
specialitate.
In a.omeniul adel plastice::
Ca maeştri de desen în şC.Jlile
elementare şi medii, ca executori
technici, scenog'raf, modelatori,
(pentru machete, modele, etc.)
cierplitori. maeştri turnători. modelatori, ceramică etc.
Pe lângă şcoala medie va funcţio
na şi şcoala elementară de arti.

-J

"Flacăra Ro,ie":
OrJlan aIComite,.'aii.de,e. 1
P. M. R.

ee, care De ajută si fndcplinbn
sarcinile in cAt mai bune condi.
Huni.
Ţ:nând Stama de acea.sta • ..rătuim
rc,(lac1ia gazetei de perete
Cetltra·
le a fahricei ,,30 Decembrie" ea eit
organizeze o consfătuire tn fabr:c l
dllpli exemp1ul tovarlşilor
dli
"Flâmura Ro.."'Îe" ,i realizAnd
colaborare a strAnal cu corespondenn
In diferite sectii, comitetul de
Partid şi sindical, sli d~a pe viitor
o atenţie mult ma: mare muncii
de preeI, pentrucl de bunul mel'B
al acest,:fa depinde într'o masuri
mare şi tndeplînir~â planului, nu
numai I .resortu]ui cultural, ei şi a

La I1rad va

C~buo

_----.------------It__
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ANUNT. Scoala Profeslonall

talurgică

din Arad, aduce la
Snserlşt pentru
de admitere 1n anul 1., do 111 ElUl

candidaţUir

20 August l~ orele 8 dimiDelft III
face viza medicală lo localul
din Piata Mihai Vitenzut Nr. 12
IL Cei găsit! dnă to,1 vor tDtra

"
1

examen. Examenul ee va 1ate ieria 'u
oral la următoarele materii: 1) t .
l'{;mânli scris şi oral; b) Ma1etna\lj,
scris şi oral; e) Istorie şi CollSlil
RPR numai oral. Cand:datii \'or
asupra lor hrani pen tl"ll 2-3 zi1~. ~
ce nu vor avea ac';~e compleeI!
vor fi primiţi In exam",n~, _ Oi! i
tiunea,

F ARM:ACIILE DE SER
CIU. Azi şi in noaptea de Ma

I

spre Miercuri sunt de 8~lViciu
mătoartle farmacîi:
FarmllC'a
Stat No. 1 (Plata Avram Jin':
FarmacJa d:- Stat No. 5 (Cal....
guna), Fllrmaciă de Stat No.;
(Micălaca).

-

DECES. Văd. Dehelean:

hai a decedat după o suie,;
'~'curti:i, Inmormântarea va a,
loc azi, l\larţi după masă la (,
le 17 în cimitirul Pomenirea.

- DECES. După o scurtă
grea suferinţă a incetat din vi
,Melloara Rusu, runctior.arii
Administralia Financiară. In"
mântarea ~a avea loc azi, 16
gust orele 14 din locul:l\a
Nic. Bălcescu 15.

-

Pierderi

PIERDUT Buletinul nlrllld Popt
:N'o. tn03-1912 eJiberat de lIHU:
ud pe numele Otvl:l!! Eeateri nl.

elal'

llUI.

KUTYIK ILEANA, Arad, str. P.
Rareş 57 PIerdut Buletinul S:
populaţiei No. 233()8-947 c!i:'c;,\;
Miii i ia Arad.
lZSAK EUGEN, V.lda" lud. Tu

pierdut diploma de bac31aure~t.
Eliberat de Liceul C0mcrclJ1
Băieti, Arad la 26 Iulie l,)lg Il
PIERDUT Buletin'11 Biroul PJpul
ne. il eliberat d~ Prim.'\!'ia liP'
.'" ~r.~.
Nou pe numele Elena KOv
m1t
1
24

PlEl1DUT permisul de c\rcullll ie 3
cicletei Nr, 181S1, numele Jlo

Dumitru Arad, Bul. Armata pJ.
lut Declar nul.
PJBRDtJT cartela alimente nU
Slan Florica. Declar nulă.
.~
"
PJERDUT foaie de {'Ircu1ap.
U
cărută nI'. 549 ~ cerll!icatul !l1
' .mapt d e 01'Ice urvlc'u.
pentru
101, numele CzeplU" c.arol.
nule,
.' l§ Nr,
PJERDUT permis de blCLc1n Zlb
numele W3gner Ioan, corn,
Declar nul.

\1

J~~~~~~---,~="
l!ctiunea Comitetului Provizoriu al' comunei

~
,ej
ealli

•1

•10

urbane Arad pentru
calităţii

d~

pro?ucti: t

~icli ~ndueerca s:gură a PartJdulUl,
e r ·a!Î muncii desfll:şoarN eu vi-

-1

m'rru sporft!f, lupta pentru
.ătătirea

calită:!:(

produe.:lor.

se
duce cu acdaŞi
blldilate şi pentru !mhun1{tăprea
":i1or de traÎ a celor ee mun.
O prfo,cupare importantl:l, tn
;5 cu lupta
pmtru calitate
, să fie şi accea a fmbunlhll:llit~\i1 pâfnH tn orli~l nos.\ctl1>'ta luptă a dat unele re'!, dar ma: .;unt lipsuri
care

'sfill fia Iuptll

,1!C ~rahnic

lieh:C)atc.
:!rn !tahilirea cauzelor
care
,huie ta proasta calilat, a p!l.i.
I Arad şi
pentru I"ch!daT!'-4

'i şlăhicinni, tov. Mnre'Hhl Va,tril ,w~edintclc Comitetului Proseria '~al romunej llt"hl\n~ Arad,
T,"m5nt !n MU'!'l11 z n ci de eri
teml~~I~ria rentrală unde II. aVllt o
lSlHult'!uirr ru memhrii coll,'elfvnlui
apoi cu conrluc<rdi •• Com
r.tle[..,,'ll
( 1\11.
'
~De .! rlabil:t fl'1rlr 1r1c!olC'!(f cl1 mt
, lt<:J
J'" _
f"
:, tot SC acon,u a(eMlf(l cu, :rd proc€wlur d~ f::bdcafîe

or J,rn.

{,
1
~

SER ~'I p~srp tot S13 TP~pe('[1f. ea(,.
lli
srxrebi Cf/r~ 'n,c:1obrtizl{
l:iu I âi{mf!e n;;('~:ţ(!r'~: f~br!rifrii
c,a ": pllini (le MTirate buniI.
~Iiin~ ~limnl rfln« ~'a ('omtat'[t eli o
~at ; t, "1n1l o aTI' clliar r(mtr.'llii
ND.
reaf'-ului care a tr'm:e la

j".

. ' ~'ntnt nl~cînare grCin d: 65
ean Mi t~, ţtrl'lltat(' hectolilr:c1'i. I'n
utertn ,rorpnri s!r~trnr", In Joc de 75
'a aVehl!D!" k{'tolitric15. Din ac' a-

'ea,

r.rftl:~, binr!nţe1cs nic~
,~ I s5 aih1t calitato·a

f1l.·na nu
pre\"iI'zutlf
~ilrcini, CC{'RCe a mer.q

'U t,tul a,·
.ra
l,Wt"
••••
in ri ,'na C:l lla u p::tml.

'Ont:nnare

8' li

stabilit c!l.

o

iar?
j'
•
x
".
lIn
"m" o poart..
$1
nl01'l!'rI
r~ ,r.thr: e'. In o , nlernni1e nrevă,l
'1 'S'a cou!!
m ll rinată, tr~bne "N
1\3 ,1 pulin .1) zilE" pentru n Ms-

nm' 7.,iila,
care face
'ea ,,11 nu no lntnll. 'M'''Dt>!t
_ ~ mhrie" in~!i a 1in:-iit tn rer~ndnri
Rrntăr'!'i
(' ntral~
troaspăt m1lcinatli.
o1ei bmturii. la riindul lor,
*leauna au respectat nor11 fahricâ\!e cuprins;. f n ca.
I.~ sarc·n'. Un factor impor.
fabrieiir c a pâillii eEll t': să 8"
i!;er.I~', ! (1 muncă con~tiincioasă. Şl
'!Pl s'a do,': uit prea putin lâ
Tu i:=ajali ai hrutăriilor comu.
ure~t\ Pregatirea pâinli din extrac.
IcrtlJ
ă °4 1
113 ro,'
al!'!
'f
a sut"" ro
are un spe·
I
M
' " h nUar:. nu
'a nou. 1 nncllonl
pJpw '[ e
••
11
F a·
Ar~' 1 x!vrl'n\r\ n'Ce~al' .
~ "".' 1 noului t;p de pâin' dife.
I
pâinca prcgăt:tl!i !n trl'~
• I'~tl'i !ic~~!<ta, o parte din
~r.

::n

1.-~

pâtnii

a[amenfe luate dIn partea "Comcerealulul" şi din partea muncitorilor
dela brutăriile comunale pentru eliminarea lipsurilor

lo . .• [iEcarosect?r

la

îmbunătăţirea

I

l'A.

ne
..

augajati n'au respectat nouile
mslructiuni care s'au dat pdltru a sa
a;;igura o ciilitiite hun ă •
:rot din cauza de nepli."are ~i ne..
al< n He. în multe hrutăr ,i in geueral
coca cste prea moale din care cauzli căliilitea pâinii. a 8ul~rit.
Am arlitat unele slăhiciuni sur.
\Ttnite in procesul de productie la
fahr:carea pâinii.

Comitetul Provizoriu âl comunei urbane, care este preocupat
dl~ a asigura o pâin~ de bund

calitate oamenilor muncii, dupll cercetarea Iii fala loculuI In
cursul zilei de eri, a luat mlf.snrile necesare fn Vf~erea fiim,'n/1rÎ i acestor lipsuri.
Tov. preşedinte Mureşan Vasile a primit din partea ..Camcereal"-ului
âsigrl.rări hotilrttf!.
eli. tncepdnd cu ziua de azi vor
lil.ira pentnt m(lciniş grdu co·
'T r-spunz. l1 tor. iar Comitetul
tiI'
fabrică de!4 Bnltăria cenfŢ(lli1
şi-a luat angajammtl Ca
ilin
făină bună, VOT fiibrira
pdfnp
dr, calitatd supenoar lf, ('limin t1 nd compleet din ml/nca lor
vechile procedee d", fabricatie-.

Organizaţia de Partid şi Comite·
tul de fabrică a acestei J)rut1Îrii au
dator:. de a se preocupa indeaproape ou diminarea lipsurilor f n
muncă, de a controla In permanenţA atât modul de f ahriciHie a plii.
nU, cât şi • calitlf\ii fllinii, !lemnalâlld toau, gre!ielil(' şi lipsurile 00sfrvnte.
Comitetul Provizoriu urhan are
datoria de a se ocupa şi miii intens
de prohlema p~;nii, f'iin d el' oamf'nH aşteaţltll pr huna dreptate sl(
primea3c1i o prl 1ne d,' ra]itate hu.
nă. Iar Comitetul de fiihr'.cA
mai
are datorrn de a ţin~ rcp:ulat şed in.
te de producţie, tn cacInd clirora eli
ana1i7.('z~ munca. să analizeze toale
]:psun1 c ivite. 811 arate concrit c'~
dator:e are fiecare muncitor şi fiii
punl[ accent d"O<;fhft Pe l'lişpunde.
1'['8 peTSQnală
f'irclimia. c;;ea~e
va dUl'e la tmhunătă\frea mundi in
nc'~tE' hrutllriL
Muncitorii hmtari, la r 5ndul lor
trPlm'e să âcordă to:ttă atentia fahricăr:i pâinii, "Ii fnlăture Iîpsurile
('ure mai pE'r;;ist1i, strătlu:ndu~e Fă
d'8 oam;niloT mun/,'i din orx,:ul
r.ostru pl\fne d' hun1i ('alitate.

a

I

Dumfnecli au fost Inau ...
gur.ate şapte noul Gospo·
dării f,gricole Colective
Duminecă au fost inaugurate in tală
un număr de şapte noui Goopodări!
.A,gricole Colective .
Intr'un er,dru sărbătoresc,
Ţăranii

muncitori din cele şapte comun~ şi-au
manifestat bucuria şi dragostea fală
de Partid şi Guvern care le-au pus la
îndemână mijloacele necesare de a pă
şi pe calea gospodăriei coledivl'!,
Din fntrE'prinderi industria:e. ~i !ns~l
tttţii au pcrnit delegatii de muncitori
şi functionari cari au 'dus daruri cons
tând din maşini, unelte, "ile, seminte
şi alte obiecte de folosinţă.
'
In c:;]dnll festivitătilor
d':!sfă~urat~
cu {!cca~tă ocazie, d~legr,t!Ue nmncitoreşti şi-au lu!!t angajamentul de Il spri
jini perm:ment neuile G0spodt.rij Agrl
cole ColecHve.
Dea~emeni, au luat p~Me h!
aceste
fes t ivităI5 delegatii de ţărani muncitori
veniti dela marI. distante spre a aduce d:l.ruri ~i !'pre a-şi mani1esfn solida
ritatea cu tovară~ii lor care au pl!i~it pe
drumul cel nou.
Iată romuncle unde au fost Ina\t~ra
te Duminedi 14 August a. O., nouile
GN:podării Agricole Colective:
Comuna Turle, jud,
Tre! Scaune,
corn. Butuslău, jud. Bihor, corn. Văcă
reşti, jud, DiimbOviţa. comuna Sa1cUle,
juâ. Prahova, romuna Ion Corvin, ju1,
Constanta, comuna Sârb!, jud, Tuto\'a şi c~muna BăIăccanu, jU1Cţlll R.-Să

rat.

Tineretul muncitor din Arad şi-a manifestat hotărîrea
de luptă pentru pace, împotriva imperialismului
(Urmare din pag. l-a)

poarele nu uită. Ele fin min
te jertfele celor 30 mi!!oane
de vieţi ce au pierit in t!ălvă
taia ultimului războiu... Prea
este vie in mintea popoarelor
amIntirea ororilor războiului.
pentruca scl îngăduie bandiţi
lnr imperialişfi, monştri ai
omenirzÎ, sti-şi pună in apli-

care planurile criminale,"
Si lntr'adevăr, forţele unîte al~
tineretului din lumea lntreagă
struns unite, păşind pe urmele
Comsomolului
lcninist-stalinist,
sunt hotărîte să contribue prin
lupta lor nestăvilită la împicdeea
rca deslănţuirii unui nou răzbalu
pe care anglo-americanil vor să-I
facâ cu copiii tărilor roblte de ei,
pc care vor să-i prefacă din nou
tn carne de tun.
Indignarea tineretului din l;raşut nostru s'a V~1{]t prIn
mal ea
manifestaţie de eri, atunci,
când
tovarăşul
Secară
Ilie a arăt:lt
toate intenţiile criminale ale imp~ria1ismului.

-

"Vom lupta cu toat~
noastre, - spune 10-

forţele

--_._-------------------

Fabrica de Zahăr anuntă
, că tnscrierile.
pentru angajare în vederea caJnpaniel ~
se fac numai personal. Nu se ia in
considerare nIcio cerere în scrls.

.

.

vart'/şul
Secară 1.
1!ăpârcilor setoase,

- con!ftl
de sânge.
Rt!zultatele minunate pe care
le-au obţinut tinerii din fabri
cite soasfre în cinstea festiva
luilli FMDT arată că tinerii
ţării noastre s'au alăturat cu
toţii frontuilli partizanilor pă
cii care au declarat: "Prin
toate mijloacele, t'om apăra
pacea,"
"An gaj amentele luate de uteţării
noastre au fost îndeplinite cu cinste. Cei dela Re~iţa, cei din Valea Jiului, dela otelul Roşu, dela Dobrcşti-Dâmbo
\l'iţa. dela "Dcsrobirea" Dolj, dela .,Flacăra Roşie" Bucureşti, cei
{lin uzinele din Arad, au muncit
tu to~te puterile pentru a produ;e cât mai mult, arălând că în
~Instea
Festivalului, În dnstea
luptei pentru pace, înţeleg ~ă-şi
Iacă datoria.
- Festivalul va demonstra a
ptătorilor la războiu că, tineretul
democrat din lumea într('ilg~i lUI)
tă infrăţit, în rândurile
FMTD,
în frunte cu gloriosul Comsomol.
In acel aş timp Festivalul va da
prilej pentru un preţios schimb
de experienţe între org-anizaţiile
de tineret de pretutindeni. Cunoaşterea
reciprocă
a tinerilor
din cele mai îndepărtate colţuri ale
lumii. va duce la întărirea solida
rităţii fră\eşti a tineretului demo·
crat. - Tineretul muncitor din
RPR şi-a dat contribuţia ia campaniile duse de Fl\1TD pentru spriji
nirea tineretului luptător din Spa
nia. Grecia şi din colonii. Totoda
miştii

tă a ajutat pe tinerii aloanezi să
podă participa la Festival. in ciu

da eforturilor depuse de dka lui
Tito de a·i împiedica să participe.
Modul în care ne-am preO'ătit în
cinstea Festivalului - fn;hee to\'~răşul Secară Ilie - - dovedeşte
ca ti neretul Republicii noastre es
te I~ în?ltimea sarcinilor măreţe
de tmen constructori ai ~ocia1is
muluL"
Scandând lozinci, tinerii din oraşul nostru, muncitori, !;tudent i , ostaşi şi elevi - s'au îneo
Ionat şi au pornit în ~ântec de
fanfare, in cântec de marşuri
muncitoreşti, cu hotărîrea, iuptci
comune pentru pace şi au manifestat pe străzile oraşului nostru.

-=

-

In aten,iunea lumii I.O.V.Ro
Se aduce la cunoştinţ'.l lumii ro IiR,
Crucca Roşie a RPR Filiala Arad,
infiil"ţ€:O)za cIY.Jperative de produciie
şi anume: Croitorie bărbătească ~î femcia:-,că, pantofărie şi imţlctiturl de
nuielE:.
(.'ei cari sunt din aceste bra.nşe Eau
ceri doresc să fie ree~ucati (să invet:)
runt rugaţi să se pr~zint~ de urgc~;~
la sediul Crucii Ro~ii RPR ,"'n Arad
Str. Grt>cc<>.nu No. 2.

că,

rjj;:--R ~d'o 1I
j

I

s'a

~,

.1

mamo, tlinecolo,
reÎnt~rs şi consultă

dm nou

Telefon 18-59

Sărbătoarea
din toată

Duminecă s'a deschis la Budapesta Congresul Mondial al
Tineretului, la care participă tineri din 70 de ţări, in frunte
cu cel mai luminos tineret din
lumea întreagă:: Comsomolul
leninist.
Delegaţil
la acest
Congres, în numele tinerilor
din toată lumea, [şi ridică ('uvântul pentru apărarea păcii şi
tnflerează încercarea criminală
a aţâ{ătorilor la un nou război.
Mii de porumbei albi au fost
lansati de participanţi ca un
simbol al păcii. Ochii lumii intregi sunt aţintiţi acum spre
Budapesta, unde tineretul conştient din toată lumea, prin pro
festll,l împ6triva imperialiştilor
a np,lo· americani, va da o pal·
mă usturâloare celor ce pregă.
tese un nou măcel.
Republica Populară Romdllă
este şi ca reprezentată, cu o de
lega/le compusă din 480 de tind muncitori evidentiaţi În pro
ducţie, tineri studioşi,
oameni
de ştiinţă şi sportitti. Delegaţia
noastră este expresia vie a un!
făţii de munctJ. şi luptd a generaţiei tinere mwzcifoare din Re
publica noastră Populară.
Congresul este organizat con
comitent cu Campionatele Mon
diale Universitare.
Tinerelul
nostru muncitor arată la Buda
pesta, că şi pe tiirâm sportiv,
este pregătit, luptând penlm ridicarea culturii fizice şi a spor
tului, instrumente valoroase în
campania de culturalizare a
masselor, ce formează o preocu
pare de frunte a Partidului
nostru.
Acolo la Budapesta glasul
a zeci de mii de tineri manifes
tează pentru pace!

cu ciocane
spre cumpărare
sau' tnchlrlem

căutăm

I
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Deschiderea oficială a Campionafelor Mondiale11
şi prima etapă a campionafului

Universi'are

'

de baschet-ba"
Azi dimineaţa s'au dtschis ofi.
cial Campionatde MondIale Uni·
lters:ta,re. cu cuvântul de (leschld(o
re rostit de Dobi Istvân, prEul ministru lil Rfpuhlicii Populare Ma.
ghiară. In munele I.U.S.
vorbeşte
Iosef Grohman, preş~dilltele Uniun~i Internaţionale a Studen\îlor.
După
acCasta
Inalţă
fa.
nioanelL' luturor \~rilor pirticipante, după care urmează depunerea
jurăm:lntului ti defillirea
tl1tltror

CehoslOtJiiciâ-RP Bulgaria M:42
(26: 18).
In aceste kttâ]niri de basket s'au
r,levat jucătorii so,'iet :ci, care au
prestat
un
joc
de
tnaltă

sportivilor care

participă

la

Cam-

pionat,'.

IN PRIMA ETAPĂ DE
,BASKET, RPH A SU FERIT
O INFRANGERE DIN PARTEA RP POLONIA
Dum:ncca .:ia dis-putUt pruna eta.
pă a campionatului rle haskel. Au
avut loc patru

matchuri.

Echipa

RPR a 1ntâln it echipa RP Polon:a.
<mfr>rllld o inhţ1ng:re li limită.
HP POLONIA--RPR 51:49 (24:19)
După un joc egal t chipâ polonă

CA.NOTAJ

c

DiOChii• •

22 NOUl RECORDURI NATIO.
NALE LA CAMPIONATELE

Constituirea filialei Arad
a Societăţii Ştiintelor
Matematice şi Fizice

NATIONALE DE NATATIE
Timp de trei zile

tori din ţară, în cadrul Campio.
natului de Nataţie. Cu aceasta o.
cazle, spodivii noştri au stabilit
13 recorduri naţionale la seniorf
şi 9 la tun.iorL~Cupa RPR de ~ol~
a fost caştlgata de Timişoara.
La nataţie pe baza punctajuIut
general prima s'a clas<tt Indus.'

tri a

Lânei

Timişoara

('Il

4.0H

punde, a d0ua CSU Ch1i. IlrmAtă
de Ferar Cluj.
.
La, prt'lbe1c senior! au fost b1i.
iule 13 recorduri naţion a le, intr"
care Patrichi (CS Armata) a rea
lizat un timp excelent la 100 ni
fluture, de 1.l5,2 mir.!.

IJatoze i, fără ca grfLul să fie scos
din batoză.
3. Pâie]e să fie lUcr, u Îoruhpă r •
tate de batoză
prntrn lnl:1tnral'oila

'-

Timi"oara a

găzduit pe cei mai' buni .. înnoti:i.

Marti, 16 August, orele ]8 în
sala festivă a Liceului Teoretic
(fost Moise Nicoară) va avea loc
adunarea de constituire a filialei
Arad a Societăţii Stiintelor Mate
matice şi Fizice.
La această şedintă de constitui
re sunt învitaţi să ia parte toţi
proresorii de specialitate
din
Arad, 'precum şi toţi acei care se
interesează de progresul ştiinţei.

))cl'lcolului de incendiu.
4. Mtn\Înerea hatozei tn bună
stare şi (vitarea risipirii boabelor
in plea"a.
5) Asigurarea pazei. hiHozd şi a
ariei: Şi luarea dl" masuri pentru
prevenirt a iecendiilor adică să fie
prevăzute ('u pompe de i'tin/!,
vase ClI apă, 1oper.
In urma uuei ştdin\e operativi;,
iniliatc el, Părtid, tmpr, ună cU Co..
mitetcle Provizorii, 15 comune din
plasă Ş:.au luat anşrajamentul
să
termi1!le treerlşul până la 23 Au.
gust.
SCHWARZ ELISABETA, coresp .

llentru
RPH,
SamllJl,
memhri in Comiht, MU8.(',alag:u Ma
rin, Lron TeodoI'cf'i.Cl1, Deheleanu,
Egon Horn, Marius Marcu.
Hen
S'mion, Miret'} G'orges.cu medic şi
Murafa, mÎÎc;('tlr.
La Jocurile Universitar~ :!\'lQudHi.
1', RPR este l'ep,I:'Z ntată <11' nl'm;'itoarclc Iotur~:

COrIC"1! ]=;" FIor "('11 C .. K(inl)'n~
r., Zdimchi, Srrghe', Szn1totkă, N.
Ben d: k, Bnnescn. antn'nor N enL th.

(48:24)
RP Ungflria--~r.l1in4 '~ib(?ră 68:28
(32: 14)
•

crpr,şed'nte nI Comltetului
Cultură Fizică şi SPOrt din
Dan Hă\111escu,
Barani

Eus!nlin M., :Fiat G., Hnt'a N.,
Boamfă I"
Ciuhotl!ru D., Toma
C.-!in, s.eco~nn, Dumitr~scu
V.,
arh,. W intrallb, antrE'Ilor.
I__UPTE,
Hann, Tnkpc', Ku..-, Popov'ci I .•
Popescl1 c.. Bujor L., Kec1elcll N.,
Popov!ei IT.

Celelalte rezultate
ale campionatului d~ hasket S.lllll:
Uniunea Sovietidi---C()rr i: Il R9 :.')2

fiI DE CUPE IN CINSTI:A Zl·
" LEI DE 23 AUGUST
oferite de Comitetul pentru Cul-turii Fizică şi Sport

.
'

l

mâctii au jucat obositi.

Budapesta
. Lotul sportiv al RPR care parti.
c1pli ]a Joeurile Mondiale Univer..i.
tar", dela Budapesta este condus
de to,'arăşii VLAICU MARCEL, \'i.

ROX

mal pre(l',să loatllcurÎ. a câştigat la
limită. Echipa
RPR in 'repriza
doua conducea cu 2 pnncta fată de
polonezi. Eri ech:pii RpR li jucaL
cu Coreea. Rezultatul: Rp Coreea
-RPR 56:40.

tehnică, fiind şi Untaşi Colirte h
la coŞ. Deasern{ni jucawrii Ch:
Libere au arătat mult bIrnt.

Lotul sportivilor RPR care participă la
jocurile Mondiale Universitare dela

.e

bafoze le sunt În întrecere

G, le- 34 ba loze care lucrdlză în
lllasa Şebiş îşi îndeplinesc şi depă.
!ICH' z]llic normele de lucru.
In c:nsl< a zilei de 2~i AUhllst o
mare parte din hlltozrl" ,lin plasa
Şl biş, penll'U a da c!it
mai mu1t
gr:\u pt'~le norm u, ..:alt allj!;<ljat in
iJltrecer!. Primele ha loz", !iuut cele
din Bute ni, Aldeşli Şi Vo\vGfLni.
Este in curs rxt:oderea acestei Întreceri Ia toate conn1!lcl~ din p]ă.
să. Punctele intrt'cerii sunt
urmă.
t()ar' h:
1. Până la 23 AUţl;u.;t Ş'ebişnl rea.
liz€ ală 80 la Ii'UIă, iar Buteni ~O la
Bută din cantitatea tota11l a: c'rc:.le.
lor de trecrat.
2. R, nuefrea timpilor morţi la
~hîmhare.a tllogului
şi.
pozi\îeci

t

CULTURĂ FIZICĂ ŞI SPORT ~O

tineretului
lumea

It Moară

a

aA

'A""A

In cinstea zilei de 23 Augu::.t
În toată ţara se vor desfă:-;ura
mari compcii ţii polisportive' fu1·
ger. Intrecerile pentru trofpul denumit Cupa 23 August, va :ldun:l
un mare număr de tineret pe Mit
nele sportive. Pentru a riispHiti
dorturlle pe care tinerii sporiivl
le depun cu ocazia acestei compt"
tilîi, Comitetul pentu Cultură Fizică şi Sport, a donat 61 de r,upe,
câte una de fiecare judeţeană, Cu
pe le vor revenii grupării din jude

BASCHET
petroŞauu

A., Popescu V., C •
stantinidC', Niculescu Dan, S 1 '
Danflă, Vulescu, Fiilop,
Ftr
Folhrrt, Epuran, Urak, ZOÎ,on, r
nucă tor Manea.
arh'trn Avudli
antrenor Fra!1t:srk St:bik.
VOLEI
B5 eti: Dra~ondl'cs(,u. POIlOn.
nu Paul, T ă n 1iseseu, M"dÎanu. B
hult"cn, Popescu, PetreSC\l. Ba!
Dră;nll·, !'eU.

Fet:: Nîcu1<'s('u

M..

Nie'Jl

}\-fari~ JC'nnne, Cocn Raianu, h

!'cu G .. Nistor N., Dum'tre.-:cll

..
Zoiiâ TIn: In. Sădeat:1u R., Ti) ~
Toy"rh i • conducător Grn:a, arhi
Arml1~, seu, antrrnor :Miro~lav B:
nard. '
ATLETISM
Sto(']\, seu, SOE'ler,
Zfnn n."
mir, Firea, Pop Victor. nl'~li~
Con!'wntin, Tau.,. Ranlr'i!, ni:::;",
~ctl Y., C',nche:m, Trpielî, T,il:n!ri'
Râica. Tmn" Ion. I"B.'s'l )k!nr
1a. Tl'dhal K. N:cohm J'~I;_ Rean
l\kc1rra, antrenor Farkar ~h\hi

ţeneJe respective, care au 1012
zat cel mai mare număr de pu
te, după normele de pundaj, '

CAMPIONATUL NATIONAL
TENNIS PE ECHIPE LA AR
Duminecă s'a disputat în !
litate, campionatul ' national
tcnnis pe echipe. La băieţi, ee
pa Dermata din Cluj a in\"
UTA din Arad cu 3:1. Dupii
WiIler a bătut pe Tănăsescu
(Dermata) cu 2:6, 7:5. 6:1. fi
restul 'celorlalte jocuri au!
câştigate de Dermata fără da
sar.
La rete categoria II Ba
RPR a jucat cu UTA, rezul b
fiind 2:2, rămânând în Sl1Sp~;l
un singur match, In. rar,ă ,
concurs. perechea Pustal·Tan~
cu a jucat la dublu ClI Wi1l~r'
reanu, iar la simplu pusta!
Tăreal1u.

L OTO s~DtRmâ~~1
Rezulta.tul tragerii din
August 1949.
Au fost extrase din ur'
numerele;

53 49 1373 14163
Câştilldtorii se

p,u4JfI:
pen"" viz(! lude'înelo r LO~
in 'ermen de 5 zile de'a
ge,e. Dapă ace" ",..It'
1'0'

1

"1

.aşUg_' s. ",.,......

i

~

. . !dARTI 16 AUGUST 1949

I~ife;~iPrOVizoriU
luptă

le

plllnul de colectlrl pe cumu
('O.nltetelor comunl\le Să-şi pua,
R;arilJ:a planul just pe ~spodlr'L
, tlurea ('Otel pe Judeţul nnstru
ea Comisiei de Stat a fost JOStidndu-se mecanic din birou ci
nnitt>.te cu realitatea ea rezul
eerce1irilor de pe teren, De aprlndpia .tust a fost cllliu1.it ~l
'tai Provizoriu Judetean
Arad
umirit repartizarea cotei pe plăşi
'na şt indrumând femehJic. ca
linie s5 fie aplicaH~ de Comite
1'1

'ta ca'.irul ,..- -mndor.
cu cel'C'c' - '~ făcute pe teren
1S COmisii, llt>ntru a cunoaşte
de aproape realitatea in coin.-.~te producţia la hectar, Cornl,va, Pro~lzorl1 comuuale au intocmit
1,
lzarea ootelor pe gOSpodArU,
B31 nlzl\t o serie de adunări cu fAmuncuotl dio fiecare
conm nit
cnl mila rezultatele obfinute In
I~. Ia hectar. Deasemenea ca ~pri.li
ClI
~~nlzaţitl&r' de Parlid S'"n mobl
T: J~ llitatorll ~are au desf1l.şnrat o
arhi fi campanie ck IAmurfre.
v R: la.' da+ posibilitate Comlfefe'. ,000l21lrii ~omunnle să facă repar
cotei COilfOl'm CII realitatea. Du
n" ,/sta s'au afişat in necare aat
'.
In cari au fost tr'!cu u, • ceflhcnli
I\ll~l!~
li
,....,;. ~!ilat.ea ~ urmau si o predea. Ja
;'"
'~~:. Dar s'au tăcut 0,;1 greo:eli
In
Imer!..
'
: ' . ~dveş'e repar t i7.area cote)or pe
.?n~~r rit. Ullele Comitete Provlzll'rli
ell1a· f
1
iru {
htl1i~ca ~c+~an Il (os
cţ unne, ron
.', pe n"J'ear:a 8IIPl'ahtlL .. coma
,tiaşl prodU~tle la. hectar. Acelaşi
tohlţi rezultând din aplIcarea mec'!ni
e. pu, Illdrnctluni10r S'a observat şt la
aj,
lin ComIte t1!le de plasl c-a!'e an
li mai mult comune cu suprafete
·~i.nt tu calitafe Inferroarl1 in aIllegorie eu altele .vl'\nd o PrGla hectar mat ridica lI.
brlt ComJtelulul Provizoriu al
li e' tiu! Arad, controlând pe tert'.n a'în>' IMinl cfiuntlor au 'nlăturat a) ,"' !'reşeU, Indreptind del!~urarea
upa lMIOI' pe linia lnatnlcţhlnnor Co~scu . de StaL
~

f

Ittur Provizoriu Judetean ))eb_
a desfăşurare a campaniei de
a llrgU Comisia de colectare
113 cu un COlecffv de muttdl in
il 1111 colectiv de munci pe ';-eren
~zulb. a cuprInde- atu munca de 'ran!!
ISO~;1' a dil))OZlflunUOl'
C«nl!llel de
ară
ii Comisiei Judetene, c!t şi mun~
Tănă: mltgue a datelor '.I! luarea de
In cursul campanieI.
!rq Oecare Comitet ProvJzor!u de
l'a dt'le~at din partea ComIsiei
. '\eetare judetean! un instructor
't!Qa de a r;prf.tlni
Indeplinirea
~l 'sarclnHor trasll>fe, In cc.-a~ pTi
tana desfotşurare a aCC!Jtel ac-

Stat,
Munca pentru colectarea cereaIe10r
In judetul Dostru pină in
momentul de laţă a avut 1.ot sprijinul
orgl\nizatiilor Pa.rtidului Muncit'}rcsc
Roman. 'Desigur că. om aVllt greutăti
datorate DU numai lipsurilor muncii
noastre administrath'e şi politice ci şi
ac,:unl.lor duşmanulUi de clasă, care
prIn diferite svonuri a. cănta+ si impie
dl(e buna clest'şul'are a campaniei de
colectare.
Comite'cle Provizorli lle Judet, plas/l.
şI ~muni ca erga.n~ locale ale' pUteT;;
de stat, având sprijinul oamenilor mun
eli dela sate şI oraşe, eonslderlL neţiudeSfăşurată

din I

lKl lingi COlDliet~le ProvizopliiH s'au format colective de
. ,; l'lăşile au IotIt Imp~rtlte ta eeo
37 ie activitate, cuprinzând un" sau
~n!te COmune cu Ull re!lponsahil
tlea COmitetului Provizoriu de
!~ eadl'1l1 Comitetului Provtzorin
la IeI 6'au tormat colective
!(I pentru a cuprinde controlul
. ;:tirI! ca.mpanfei de COlectare pl.

"

6

urni

~!

. lin

şi

batoze.

luat măsuri din WeJHe ta le-dodfSf~ra.rea campaniei de 00--

n~a coleclărnor ca • acfiune de tIt-s,"ollare a conştIInţei eetătene-;;ti şi a
ClI'agostt>i faţl de Patrie, consldel'ă cii
această actiune prin imPm'ia.nta sa economIci şi pOlitici 'la cimenta şi m&1
mult, prID ~xeC1lta.rea ei, allanţ. clasei
mune4.loa.re ca firlLnimea muncitoare.
ComUetele Provizoril de judeţ. pla.să.
şi comună avâud sprijinul oamenilor
muncii ~la sate 51 oraşe din Judetul
nostru cons(del'l ca un ac' patriotio ca
un act de solidaritate nationali dnee~
rea la bun sfâ~lt a campaniei 4e COw
tertare. Vom munct netlbt>siţl penTru
ir.deplintrea planului de colee(are din
acest an. aşa cum cu dra~oste muncesc
~l luptă muocitorli pentru indeplinire.,
şi deplşlrea PIanului df! stat. Suntem
conştienţI că prin aceasta, oon'ribuim
ca totii la tmbunătătirea concUtlilllr de
vtatA' ale oamennor muncii, la 10111.rlrea' Patriei DOestre, RepUblica populară.
Română, la ~onstruirea socialismuluI ln
ts.ra noastri.

ner Emeric şi cu inginera Bozgan
Alexandrina, au ajul18 ca pe llÎng ă
ca:i de froŞpont sii mai scoată doi
cai din prod.uctie ctl care sI poata fac,~ duann,alor căliirie.
In Gospodărie nu €:dstll o ~eoală
de alfabetizare care ar fi foarte neCeS31'!i.

Tot ca urmare a netn'(le~rii a(lministraFei cu grupul sindi oăl, se
datoreşt~ şi faptul cII
alimentele
din ('!lre !I~ face mânc:~rea muncito.
n10r, de·~i se pro'duc d~ Gospod ă:
rie, sunt tot aŞa de !lellm~(>, Ni ŞI
P" piaţa. Aceastii este !ncl!( o do't"af111 eli a~?ste elemente ilin connuc'-·
rl'a adrn'T'I~fO'trath,1{
a Go~pod5riei.
an ni,mic comun I'n f,.,teresplc

tiU

muncitorilor şi ch:ar

a

Go""pod ă •

muncă
gandă iniensă pentru practicarea noui
lor metocie stahanoviste de muncă. pen
tru introducerea în muncă a t:.ouilor
ir.strumente şi aparat-e perfecfior.ufe.
Ei lnvală şi pregătesc tineretul pentru
meseria de meşter,-constructor. Numai
in ultimele opt luni brigăzile de instructor! au pregătit 16.500 ce tineri
care au devenit meşteri-constr1!ctori.

A. R. L. U, S.
ARAD
organizează Duminecă

21 August 1949 la Palatul
Cultural desbaferea romanului sovietic

"M EST E A C Ă NUL

A. L B"

de Bub,nnov distins cu premiul STALIN

Prietenii Uniunii Sovietice, m~tncitori, intelectuali, funcţionari şi
sunt invitaţi s~ citească romanul pentru a ptqea participa
activ la desbateri. Urmează
P ROG RAM AR T IS TI C

ostaşi

Intrarea hherii

1

•

Prin elih"r1lre& oraşu:1ui Yencih,
a fost lichidat tot sistemul de Ipă
J,"area a annatelor Kuomintangului
din pro". :ncii Yenan.

*

PEKING. (AgerprCl!S). Agentia
CHINA NOUĂ transmîte ca unită
ţile armatei populare chine.,;e
din
insula IIainan llU cucerit num reaee oraŞe ~ poz:ţii fortificate
din
e~tul şi nordul insulei.
In urma itcestor victorii, eoasta
de est a insulei ;
e1iberatll, cn
exceptia Ut1ui punct forfficat izo'

rost

lat.

(Urmare diu pag. 3)

Popularizarea melodelor stah 'Jnovisle

FILIALA

populare chineze au eliberat oraşul
Yencih, important centru în industria
extractivă, la 110 km, nord de Ningsia,
cnpiali provinciei Yenan.

îmbunătăţirea munCll la Gospodăria
Agricolă de Sfat • Vladimirescu·

--------....
•• --------

Acum cfl\iva ani, pe lângă Ministerul
pentru construCţia întreprinderilor din
industria grea, a fost infiintat un birou centrlil, cu functiunea de a da cons
tructorilor lămuriri' tehnice. Acest birou, unde lucrează zeci de meşteri constructori a desfă~urat o muncă inttnsă de propagandă, de pc urma că
reia constructia a luat un mare avânt.
Instructori-stnhano'/işti duc o propa

Agentia ehi

ha Nouă anunţă că unitătile armatei

Pentru

ş'.....

de

[~iDele

PEKING, (Agerpr~s). -

lectare. Incepind t1ela controlul asupra
modulUi iD care n'au reparat b::otoze';e
ŞI s'an flxa.t ariile, până. Ia reparttza.~
rea batozelor pe cOmune şi plăşi, apro
vizÎnnindu-se centrele cu eombusHbtll;'i
IUindu-1Ie toi odată măsuri ca eombus
tlbi1ul Decesar .. fifI eSt mai aproape
de cotnunl. Reparatia macaditor Corn_
eercal, şi a.provi-donarea acestora eu
('l'le neCFure pentru a pute. face laţă
nrc1ni1or de inlllogazlolllln! s'au f!icut
deasemenea. ca mult timp IDainte. S'..
a"Dt In vedere ca. organizare" ttaD!opor
bl1ul la arii a grâulnl şi l'Ieta arll la
Comcerea1, să fie tlhmfiL prin rotatie
de eJitre tliranU muncitori, ea.rl şl.'au
termina.t treerişul, sub indrumarea tUrtet! a UDul membru din comiSia de M
lectlrl a comunet unde functionează
aria.
Pentruca Comitetele Provb.oril' de
plană şi comunale să poafă
executa
(tlmpa.niat1e colecfări era nevoe de 0rientana lor just, politică şt de Insu
şirea temeinică a inRtructiunilor Coml
ml"i de stat. pentru aceaSta Comitetul
Provizoriu judetean, ('u colectivul făn
de muncă a prelucrat Instructiunile Co
mi~it>i de stat pentru COII~ctarea CeN,alelor cu toate Comitetele ProviZl)t'1i
de pJlId şi comone, de taU fiin~t şi delegl1tH 'dda ba«ne. Acea~tl prelu ~t"are
s'a mcul de mai multe ori ul'mată fiind
de seminare pe,ltru ca aceste OI'i'ane
să-şi insuşească câ~ ma.i temelnÎo şi
cât mal JO!lt inlltrucţiunile Comisiei de

f

'mer'

ale fellelof PODular~

de colecfări

i:L 6:

r

-Arad·HO~i ~i im~o~~;;ÎOlli

;'j;d;lui
pentru îndeplinirea planului

er ,l'rOvizoru atăt in cadrul plă,ilor

au

.,

(Unn.a.re din pac. l-a).

h
:h:
v

' FLACARI\. ROSl1!!

Ti, i. Toate aceste a nu sunt âltmva
de a' compromite
J!;TUpul 8~ml'l"al tu orhH muncitorilor, de a, compromite aetivitatea
Gospodăriei tn ochii tll ran i10r mUll
citori din jur.
decât tncerc!!ri

RoPOTful dintre
lIdm.inUtraft~
fi grupul sindical trebUB rd fi{j
un' Taport de ~tr<fnslf col.a.boTaAdmrnistrafi" conduce acrititatea GospodiJrid, daT E'G
trcibue si!. t:nl1 cont de propuw-Tik\ $i initiatCvele grupultej,
sCn.dicâl ~~ aUi muncitorilor, In
n-iciun caz administratia nu se
poate substitui grupului 8indi~
car, precltm nici grupul nu tre
line si1 re lJub!titue administraUei, ci el tTebu.e sd:re ocupe,
sub 'ndrrlmarfla or~ni:;atiei dp
Partf<1, ardt de prQblem<:'/,f'p de
productie cdt şi d(~ Tildicarea nivelului de viatiJ (il muncitorilor
~i educarea lor poliric lf,
.
TI!-.

Noi ştim di .Gospodăriil e de Stllt
pe lânga celelalte sarcini măi au
ş'i pe ace<>a de a eleven: centre lin·
portlll.lte- în tconomia noastră socialistă, capab:1e să contribui,~ efectiv la aprovizionarea ora~elor cu
prodn~e ilgricole şi să spri,iine
p~
tăraniii mune~tori în lupta lor penlru o "iaţă mai bună, p:ntm l'oCl'Îpa.
rea de 8ub exploatarea chiaburea·
sca. Da, snnt sareilli mari şi ilce~l('a
nu vor putea fi îndeplin:te la emp
.le. către Gosuo,dăria Vladim:rps(:'t
dacă aeeastă situaţie mai continuă,
Orl!ani~\ia el".. Partid trchu,e 611
ia in mâna ei mai îndeaproape con·
Ducerea politică a Go.;podariei şi
.a mobilizeze şi grnpul sindical t.n
Imun ca pentm îmbunătăţirea sitnat:ei ell' aici pentrucă nnmai
aŞa
Gospodăria de- Stih
Vladimircscn
Va putE a îmleplini cu !'inste SJlrci.
nile ce-i rev:.n.

GH, GROZAV

•

•
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--:_=====ITELEGRAME DIN STRAINATATE

~

In fata a 50.000 de oameni
~1a!R!WspfP"""""""'.«z"'i"iS~

DU MINECA S'A

LA BUDAPESTA
Publical manifesfeoză ca nes'ăl1j'if en'uziasm când f,ec reprezentantii
glotlosulai Comsomol şi delega'ii finetelului din ÎRtreaga lame
O URIAŞA DEMONSTR4.TIE PENTRU PACE

an

DEFILAREA DELEGA 'fIEI
TINERETUl.UI DIN RPR
Unn"a z ll tpo: deleglltîa tinrretu.
lui rtin Repuh1fca Populară Rom(\.
nil. Dcfi!area lor este dFSchi&ă do, o.
coloa~lă fie p"ncart~, cu lozinci cart' suhHni:iz 1i lupta tilleretnhli mun
ellor d'n RPR 1n r[\nflurnc lagăru
lui pllcii şi demoeraUel. Tn frttnt
~u murea Un:nn~ Sovietic1'i.
Do.l111
tiner~c imbrlicate t"1 C01'\umc naHonule, duc stema Repahl:cil POPilo
laT!' Rom1\ne.
In fruntea d(legaHei romun(' p!'i.
~,şte tovarăşul GIt, :Flo.ref,clt, mC'7u.
bru 1n Comitetul Central al Par.
tidu1ui Muncitoresc Român ti se.
Q

eretar al Comitetului vntril al
Uniunii 'f:neretului Muncitor.
In clipa ta care ajunge In dreptul
tribunei principale.
din mi.jloeu1
delegatiei t1neretu1tU: din RPR, ~i
ia "hond un etol de porumbei. siro.
holul plicH.
Urmează apoi III) grup de tineri
fmhr~căţj 1n costume naHonate
şi
ciintttnd din tulnice.
Un imens portret m lui Iosif
Vissarionovici Stalin, marele
con·
duciitor şi invăIător al popoarelor
din Intreaga lume, <::8t(' purtat de
un grup d~ tineri şi' timre îmhră
cati In costume nalÎonale, Un alt
grup duce portretul tOl', Gheorghe
Gheor~hiu.Dd, secr, tlir general
al
Partululuî Muncitoresc Rom,ln
şi
v:ceprcţ'edintt> al COruî1iullli d!' mi.
niştri.

Urnlear. ă apoi eAte un reprez:n·
tant al diferitelor cattgorii de tiu' r€t din rlrkgalia romfin ă :
mUltlcitori, Fi ran ·:, ostaşi, studenţi, elco

tului d:n intreaga lllDle depe
dionlll U jpe<st este Inchisi di'
tre del(gaţia tineretului din R
hlicii Populară Ungarll.
e
La t~rminarfa ddilădi, dcle~:;
diverselor ţări se aşează tu loC:~i:
stahnite diuainl c,
fonnând ;
imens clireu, având rn centru
i
legal:a sovitticli, care p oart3
h'etul lui rOBit Vissariono\'iei
lin. Tribunele tn picioare SCan
z![ ImpTcun ă eu toţi d!'legaţil Il
le genialului eondt:.ditor al timri
din lumea tntreigll : "Stil.lin! G

,~

DESCHIS

BUDAPESTA. Trimisul specwl
al Aginţiei AGERPRESS transmi.
le:
La 14 August s'a deschis la Bu·
dapesta Festivalul l\lond:al al
Ti·
neretului şi Studentilor. Cel mai
mare Btădion din Budapesta,
cn·
prinzând 50,000 de oameni, a fost
...upro,-aglonreralt. Frunta;Şi.{ polit' ci
ai IL puhJidi Populare Un~are şi
c01Hlncălorii organizaUJor interna·
liollăJc de tÎnerft au fost
salntilţi
cu aplauze inde1un~ate cttad ş<:.au
fi'l('ut apar1\ia ]a tribun!!.
Drapelul Fr6livalulu: <stc ridi.
cât şi paradă 1nc'pt!.
De1q,{a\îile de tin,'rE't
defileu a
tn ordine alf,,}, lid'i. Par~da
este
rlCFchi 5 ă de ('~ilrt' delep:aEi tinere 111'
lu~ albmH'z. înlbră('aU în pitoreşti
le lor eostnme naHoonk.
D,lega\ii gloriosull1i (:o01son101,
lmhr;icali in lmifonnel e lor
alb~
şi albastre an fost salutali cU entll·
zfa-'ll1 de public, dire &can(la Tră.
iască Slarn, niărelE' conducător
al
popoarelor! Sporli"ii !\ovietfci pur·
tau costumele naHona]e ale tutu·
ror rcpublic:lor Uniuni: Sovt tice.
Deh'galii tiner, tulllL
di~'1 el! ina
librr1i, pnrtf'lhl uniforme n('gr e ş:
aduci1n<1 cu sine driipel,~ !ll' matase de toate culorik,
(ost primHi
cn ap1nuze 5n dehmgate.
In rândnrilp. dc1egat i "î liner,'tnlui
'd'o Statd e Unite, eare a defilat
cântând Imnnl American, !le puteau
z5ri numer()~i negri.
'
In fruntei del./:gaţid rr'linee~ ee
afla o delegaţie a tinerilor mÎcJeri
din Franta. purtAnd pancarte cu fn
ser:pHa: Tineretul francez nu va
luptă llicioda1ă lmpotrlvi tinel'~tu
lui so.vi'etÎc. ReprezentlKllii tineretului 'din ţllr:l e colonlale, Indonezia, India şi Africa d(· Bud au d~.
mat In pitore~tile lor costume natio:l.ale Şi au fost salut'iiti cu e!il.
dură dc către puh1:C111 drn trihunt·.
M, mbrii delegaU"l itali ae
purtau drapele pe care era Inscris eu'llfintnl PACE.
De]egalii tineretului (lin Crfe:a
Lih( ră au defilat, f n uniforme, sim.
boliz{\nd iistfel
lupta
poporului
grtC p6Utru Jibertate.
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tn

tâ.mpinl 1reCl:rea următorului gnlp
din delegaţia română, compus din
tin{ ri ti tinere lmhriieali 10, costume naţionale care defilează jucind
hore tn sunetele muzicii nationale
executate de tiiUfuri.
TrEce apoi, pu.rtată pe umerii
unui grup de tineri s[,ma Uoiunii
Tineretului Muncitor dIn Republica Populară Roonân ă • Urmeaza după aceea o. coloană
compactă
de
fI1eu~llrl roşii şi tricolore.
pu rt'iit e
de tineri imbrăciHi in cămăşi albe
şi pantalooi de culoare închisă,
Defilarea dt lE gatiei române este
Incheiata d€ ech:pele !iportive tmhriicate in costume albaslru in ehi...
In tot timpul clefllăriî dele/{1ltid
t111t fetului
muncitor dlu RPR.,
ce; 50,000 de spectatori depe stadiun
ovationat necontfnit p(ntru pa~e, pentru prÎ(tcnia trainica
fnl re popoarele român şi ungar
Defllarea reprezentanHior tim re-

au

n

el

lin! Sta-lin'"
Au 10all apOI en.vA'ntnl Gwy
Bo~
pre<;ed\Dtele Ffderal
Mon diale;a Tineretului, fOlIe! G .
man eaTe a salolat dele!l;aţiil~
tineret tn numele Uniunii In!e' I
tionale a StudentfTor:şi Frim'
Zllbh:a care. B'a adresţlt partiripa 4
lor la FestIval in nnm~le Fed
tiei Sindîcâ1e Mondiak
~
,Au ~nn:lt ap~::. cuv;lUt~n1e p . ,=
omldul RrpnhllCli POTJu1ăre
lIare, Arpad Sz~kas:l~, e'l'cretaru I
Comitetului CE"ntral al COJM)n!
lui lenin Î;;t·st al'nist, Mihăilov. I
re a salutat deI, gfHiile de tin~ •
fn IIUJn( le linerilor elin Uni
• 'ă , precum Şl. a1e repre !lI1
SoVHtCl
'
tam\i1o r tÎu\'retului din Stlt~l' ,fi
te". Marea Britanie, China ~i Re I
btci~ Popullre Ungare.

Iz"esfÎa scrie:

Alegerile În· "stn american" din Germania Occidentală
să asigure aplicarea politicii de scindare a
MOSCOVA, (Agerpres).
TASS
tr<msmite:.
Intr'un artiCOl intitulat "In sUl ame
rican", observatorul zillrului IZVESTIA
comentează alegerile care 8;1 avu )oc
J:;.uminccă în ~rmania
Oceidenta!ă
pentru aşa numitul Parlament al sta·
tului german occidental. '
Cercurile. conduc::itoare ale pu'tctilor

Occidentale continUi să urmeze linia
de scindare a Germaniei, 1n ciuda eşe_
cului politicii lor in problema germană
Ei au nevoie de un ~tat colonial german occidental ca bază pentru războ
Iul agresiv pe care il pregătesc.
Nu este de mirare că alegerile din
Germania Occidentală au fQst pregăti
te, după cum scrie BERLINER ZEI-

-.

Răspunsul Guvernului Sovietic pune
capăt jocului dublu al elicii lui Tito
- Ziarele din lumea tntreaga. au comentat nota guvernu,
lui sovietic adresată guvernului Iugoslav
Ziarele din lumea ink<;cagă au I,)vbli
cat şi (.'Omentat nola sovietică adresată
guvernului iugoslav.
Spieuim din aceste comcnturii câ!eva fragmente:
FRANTA
Sub semnătura lui Roger Massip zia
1"\11 FIGARO scrie: De f:apt r.ota so-

vietidi a făcut oficială şi definitivă
ruptura dintre Moscova şi Tita. Deda
rsţia că guvernul iugoslav esle acum
considerat ca du~man al Uniunii Sovl~
tice poate intensifica' curentul împ:)ll'l
Va

lui Ti1Q chiar 5:n Iugo3lay:a.

CEHOSLOV ACIA
'Toate ziarele cehoslovace publicd

răs

punsul gm'crnulut sovietic adresat gu
vernului lugosb.v. Ziarele <:ubHnill.:?:â că
clica luI Tita este duşmanul Uniunil
Sovietice şi al popourelor din IugOslavia, l'resa pUblică de QSCmenCil serisoarc.:l lui Cardelj către A r. Vişinsld
POLO!llIA
Ziarele poloneze

publică sub titluri
guvernului sovietic la
nota guvernului iugoslnv. Ziarele sl,'bli
niază că prin acea~tă notă guvernul

m~r1 răspunsul

Ţip.

sovietic a demascat intrign~ cHeei lui
THo care, alăturându-se cercurilor im
perialiste trădează 1nt~resele proptluIUl sAu popor.
lJNGARIA

Ziarele pub1icA textul complcct al
guVeTnului sovIetic la nota
guvernUlui iugoslav cu }:privire la ches
tlunCa carinHei
slovene,
SZj\BAO

răspunsului

NEP,

publică

com~ntarU

sub

titlul:

,,Nota sovietică către guvernul lugo,;.
lrv eu privire la politica fătarnică şi
in trădarea clieei lui Tito".
STATELE UNITE
NEW YORK POST a publicat o şti
re n AgenHei ASSOCIATED PRESS in
care amHi' că guvernul sovietic il ccn
s;lderă pe Tito ca pe un du,mnn al Unil1fiii Sovieticc. Ziarul din Washtt\ ....
ton Timcs Herald publiCă o .. tire
milară.
'
ANGLIA
Comenta'torul diplomatic al ziarubi
MANCHESTER GUARDJAN we.:.tcşte

;î.

urrnăres

TUNG, într'un adevărat stil rom;: ,i
cu metode spedfice, lntr'o atm~ I
de incurajare a celei- mal negre
t1nni de atâţare a sentimentelor
r.aliste şi de !năbuşire a eamp;\niel.

ledor..le a partidelor şi organiza:
dE'mocra te.
AutOrităţile mttitare americane
mestecă di~ In lupta electorală,
r~nd alegătorilor .m voteze pentru
tidcle reaCţionare, adicA pentru

ca de scindare a Germaniei.
Este caractcI1stic faptul că parti
de dreupta au fost infiin!ate In
pania lor electorală de capitaliştii
ini şi germani, in special de
tia patronilor şi industria~i1or din
al cărei rol in istoria mihlaris,
,"erman este foarte bine cunoscut
Alegerile in stil american din
nla Occidentală sunt menite să
re remI tatele dorite de s::izioni~t:1
manieI. Intreaga maşină electorală' '1
pt'egătită In acest scop. S'a flkut:
posibilul pentru a împiedica forta
,reot'Tate din GermanIa Ocddel'(.;1
influenteze rcz.ultatc!e alegcrlM',.
în ciuda tuturor dificuHă!ilor e!~
le şi org&nizatille demoC!'ate dln
m~::TJia Occidcnt1'l1ă se lac din ce
mai auzite. Ele duc o luptâ ne
toate pentru unitatea '\;!rii, pen!:tl
moeraîie, 1mpO"triva mlJitarismului
man ajutat de imperiali,ţil ang1o ,
ricani.

că "limbajul aspru fcloşit in 3ce3slă
no111 ar insemna in relaţiile diplomati
ce ne'rmale o rupere a rela,iilor diplo

LUPTA PEI'II"TRU O
DNITA, PASNICA SI DEMOCF
SE INTENSIFICA DEOAREce P
RUL GERMAN SI TOATE pO}'O
I,E LUl'vIII SUNT INTEW;SATE

matice".

ACEASTA LUPl'A.

"GUTENBERG",

