
Alul V No. 1260 ~ Dgl~,~a F. N. T. D. Q. 
Irad !a~~t' ·'Ja. 7 t;,UgUSl '1948 .. p:~::! la 'W~:ŞU::: 

BUCURESTI. Joi diminea\;) a 
pJhilSit Capite1a, plecând spre V tir 
şovia del~f:tia Fe<leraUei Naţio!\!\ 
le a Tineretului Democra.t spre 8 

participa ia congresul intemaţionnl 
al tineretului muncitotese eafe y8 

avea loc intre 8 şi 18 Au~ in 
Capitala PoIoI'iei. 

nplpp-atia este conduSll de tov. 
Gheorgho floresclI. membtu tn Co 
mltetul Central al Partidului Mun-

• , 'A ,'. ~ I t! r.' (~~ dtoresc Român şi secretar t;er.era, 
~~~~~~~~~' ~~~,~, ~~~~:~ ~ . t:,*~'H~: al Federatiei. 

"'~:*.'~u~;.AP.'S,!:"~,~~~>lik4ij0i6~'l!W3r'.&'~a",~~.>I~-II<l~IIl!"~if.'I'SÎl6Îltrl/ll'_1I':'!:t.~ ... ~~~iiI>.".!~;:;;WR 

Inf'~fZCe,j'e scelaliz;te de.svolfă 5IJi"I,,' 
de ,ă,"ulJdereper,onaIă În inf,eD,inficui 

.e tn umpul unei furtuni Q.l z-a 

.ap<ilmcin~ in urmă. După trecerea 
furtunii, G!lzându-se c!l staţiunea 
,undioncază, nici t~hnicienii fabri. 
cii fi nici cei tii. Uzinei Electrice 
nu s'au preocupat cu controlare4 
ei, deŞi problema • lost şi aci ,e,i· 
:otu. Din. această cauzeI intr'o zi ,ta
tiunea ,'a dejectat şi unele lectii 
din Jabrică au rdmas fărll curent. 
latd o altii mani/I'state a lip$ei de 
rdspwulere personală şi de cOlltrol 
direct tn muncă. 

3. w.treprinderiJe IUIlUmali· 
_ Ju.pI1 lichidaretl haosului J,d,ae 

Js patronii capitalişti. toGU "orld
riie trebuie lfI1 H Indrepte f""pre 
c-gamzarea ÎU'tiJ. fi precu4 G lIIlUI" 

ai. Fiind un bun comun al poporu
lui muncitor. roti acei CI.Il'6 nwn
CI'lIC, Jn.cepdnd dela director şi pd-
"i1 la ultimul ucenic~ mIU: egal fi 
direct interes~ti in buna functiona. 
1fJ II ocestor intreprinderi fi deci 
fiectsre trebuie .<l contribuie cu tn
lTeag~ sa C4pacitate de muncd la 
rJesooltaretJ intreprinderii. , 

I la da", de 26 [IUlie şi pdnd la 29. lu-l ia, ca td. poru"le rd$parttlercfJ pehlrv 
lk ,'a jăaJ.t rep.CU'atta interioard fi . aceaştă reparatie. pentrl/. organiz3<' 
exterioard la un cazan dei« ccnlrG- rea executdri i ei, cele de mal .., 
la de forţd. Paralel in,sd eu aceasta. ~ Iar fi putut li emtaLe. 
eehnicienii nu .'4U preocupa' " de ,i Tot oŞa fi Jos, Cftznl fi 'urb"'ei 

, revizuirea tevilor prin. care trece de14 Uzina Electrica, despre core 
I presiunea acestui CGZ4n, deşi un. I 2liarul nostru " ~cris la timp şi C(Io( 

muncitor mecanic a sesizat lifcell$td re deasemeni a fost lCt"ată In grija. 
pl'oblemd. Aşa , a intâmplilt ca. {n unei persoane mai mult sau mai 
ziua de 29 Iulie, dind sa .tăcut pro- puţin pricepute, fi:J.rd t:Q unul difl 
ba caUJnului. au ple!nit două fetIi. tehnicienii. conduciiuui şd pnarte 
car~ 1tU au fO$t controlate şi astfel răspunderea bunei ei functiuni1ri. 
cazanul este 'cos pe fncl! CdtP,fJQ, zile La fabrica. Astra stafia de rromo 

din functiune.: i(~r pro~udi~ a avut iormarori Nr .. ';O. instal ..... tl1 t.n .~l \ 
şi ea de sufen,. lJac(J li ar #r. dat 'n· , 1942, a mfent unele stncdc/un, dm ,
sll ~arcin.(Jţpeci.altl şi per~o~t'1. unu- ) cau.m descdrdIrilo7 electrice, produo t 

Un asemenea ca.::: s'a fntdmplat şi 
la febrica IT A. Aci o serie de mun. 
citori lucrează de ctÎrevn. luni de zi.. 
le la repararea acop'?Ti$ului lUW" 

sectii. In tot acetlt timp 'n,11 Geei 
conducători care ar fi trebuit ,it 

(Continuare in pag. 8.a) O 

Pe ~rulmlul realizărII refol'Jne! Invă.~~_:!1I"IArtfului --= , ...... .-..-:r~~ ____ 

La arad· va avea loc un curs e:em~rdar 
de indrumare a corpului· didadic 

Pen.tru tJCeO$tIJ este frut! nevoie 
OII programele ck productie.,ă fie 
bine tnm~ fi MUcinile ('are de
rurg di" fndeplinirea lor &lt fie bi-
116 CU1J.D!Cure. ACe$fe lareini trcbuo 

ie"c precis ,tabilite şi judid06 frn-
pdrtite, pentJoucl'1. a.ceasta formea::l1 
o corulitie esenlială fn buna organi. 
t41'e • muncii tn cadrul intTp.prin
dErii, con!fÎtuind o sareind impor
IMtd .tdt a directorului, cdt şi fi tu 
turor acelor care detin In intre prin
dere diferite functiuni de rtlspund~ 
re mai mici SlUt mai Tn4ri. '786 de invăJă!orl şi profesori iau parle la acest CUi'S care 

, FiectJ7e trebuie s4 ştie cd acum §,erweşte la rh::il!carea nivelu8ui Jor L~eDl::J1g1c 
lucreezd pentru el. pentru familia Schimbările structurale -- spune de Indrumare a Corpului Didactic tem Arad, o fedinţă de lucru a eo-
1u~ pentru. binele tuturor .remeni· tov. ministru Gheorghe Vasilichi i (CJ.D.) ee vor fundlon:! 'n fieca- mitietulul de organ:Z.1r''': H bună fUllc 
lor sdi care muftCeţc şi Jif se Ioimtl1 in "Expunerea de motive" a Legii re, capitală de judet., intre 1~5 ţionare a acestor cursuri. 
patnm.s ele un 'pi"" de rdspundef'e pentru reforma invăţăI:lântului - August 1948. In judeţul noslm vor participa 
directl1, per&Ot&alll. fald de munca: care II au prodWl in lara noastră tn I Vor participa la aceste C1l1'8uri tn Ia aceste eurmri: 

pe care o prea'eeasiI .şi faţd de mij. ultimii :m., au cr~at Il'" oe,.;cchilibru ! mod obligator membrii Corpului _ 237 profesori secun'dari, 
lt>acele de productie cu ctR'e Iw- intre noua fonnă de Stat şi v{-chea Didactic, - din mUDicipiu şi câte _ 177 tnvăţ5tori din oraŞ 
creczz<l. şcoală burghezo-moşiereascl• 12 lnvăţători din fiecare eomunll ruol" _ 332 tuv§t~ori din co:Uunde 

,,Acolo ruule ,.. eristif rifspun.d.<> Pregătirea Corpului Didactic era ra1ă. . mrale. 
re perso1Udd - ne fltvaţif foVar'4ul astfel făcută atunci iucât 8ă deser- Programnl n1nie .... - 00D$ta din:' In tetal 746 InvdJtltori, fnvlftil. 
Stalin - nu poate fi tJOrbG de ori· vească interesele bo{-rimii~ exploa. d ă f . ţ 1 r 
diaue cd, de cde a productivi,tltij tatoare. - (tu ore con e~n ~ ee I~ UJare şi profesori • ce vor fi pre-
lRuncii, da o tmbrmiftdtire a ealitiL Schimbându.se structural le.gea - patru ore medltaţu; si'titi temeinic priA ridicared 
1ii productiei, de o purtare CU grijd fnvăţământu.lui, se impune o temei. - trei ore seminar. nivelului ideologic. 
fatii de lTI4şini, de maŞini unelte, nică pregătire ideologici a membri. l' Conducerea acestor cursuri. lecto· lnvlltitorii din judeţ vor Ci ea· 
de imtrumente". Zor corpului didactic de toate oate- rii, programul şj c.llrHle necesare zati ti hrăniti gratuit in internatele 

Deci .,o bun.rl organiZllre este I/!oriile, corespunzătoare interese- I vor fi asigurate de câtre Directia 1. existente tn acest orM. 
eonditionatif de aplicarea riguroasl1 lor poporului. I C. D. din Ministerul Invliţiim!ntu. Cheltuielile de hrănire YOr li 
Il principiului răspunderii per6ona· In acest scop, Ministerul Inv1!.ţă. lui Public. suportate de Ministerul Invăţ1imân-
k, principiu organizatoric ,ocialise mântu1ui Public, a luat initiativa I Faţă de cele de mai 8tl8, a avut tului Public. 
k c~ mai mare truemnt'ttate" o fnfiinţării unor Cursuri elementare 1 loc la Inspectoratul Şcolar lude- .Transportul dus şi lnton ..,.. fi 81i.. 

::-" insrepruwerile lIatioruJi- __ tt_r __ "_M __ ~~' - •• ----.-----------..---..... ----............ -a portat de Comitetele şcolare Şi prio 

rate din oraŞul nos'ru le poate cono A · ~ • p. I .... S C A N T E 1111 m1riile comunale. 
JiatG lUI fIOU twdnt fn muncă, CO~· SC(13.J'~ II r I e e nil Pentru audierea lectiilor-eonfe-
cretiZGt rn re:mll4tele pozitive ,.. ... 'Ia:.... rinţe zilnice - .' a făcut interventii 

O!rganiT.~"at )udefean«a ~r~!h,.. la p' ă .• 'ul • Ar d finale fn produdie. .şi oda-! CI' nm ria mumcIPl tu a ca 
acest nou avdnt le in.ch.eogd, se de.. sA pună la dispozitie sala mare a 
voled zi cu si fn intreprinderi şi DUD1.inecă S August 1948 Palatului Cultural, singura lIală 
rindul r<'14pu.nderii, ea W"m4l'6 a (IC' mare, unde cu ajntonll megafoane-
tivitdtii dusa de organizaliile noa. orele tO,30 la, PAL~TUL CULTURAL lor, curiŞtii vor putea urmări lee-
arre de PaTtid ·,i de orgtlrr.ele iin. va avea loc tiile şi tnsuşj materialul neeesar. 

~: .• une fnşd t" sdnul unor int~ [OD-Ifătnirn!J [U [~tl·loril· ·l·l~ruJn -1 ch~t::.ă ~~n!:,:~~~~ii 'p~:~~i far. 
p1'inderi ,i lipruri fn lleetJ.!t4 diree- " "II! rJU I I U U această dată un număr de 40 de 
lie, care - da&. sunt bine analiZtJo membri ai Corpului Didactic din 
te - ne aratii clar dece este nece- ~C§ _dlAi ~ II. judeţ au cerut să participe pe chel· 
sari! rdspunderca pCfsonaUJ. Şi cum . •• ~ & li il 1. ~ il _ tuiala lor, numai. să nu piardă acea. 

poate ii uadu$rl In fapt aplicarea Se va discuta atitudinea "ScânteU" fetă de problemele- actuale. stă sesiuue de pregătire id~ologică 
ei. Cons:ătuirea va fi urmată de un program cultural. I prolesionali. 
,.~La~~~Gb~r:!iCIJ~..!~~eb=G~th:..:e.1;=em:!p:lu.~de-~..!..===========================:!..'!...._.:.... ___ ~~~~_~~p. ' 
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C6minul CUltural 'udetean Arad 
r.---:~~,--~_ ........ .---

'OfR Tara 50eUtlfsmaJuI 

AI~~efe~ ~laiUrilor (ăminelor (ultnraJe .NLedelal p..: .... : ... ,:...: d •• L .. :,d: ...... , 
• 1_1 ...... pul d. ... Î .. __ ia!G. .. . 

Conform ordinului No. 2013-
1948 al Ministerului Artelor şi Jn.. 
fClrtna !ii lor. direcţiunea Aşezămin
tdor culturale. comisiile interima
re al<- Căminelor Culturale săteşti 
~i orilşeneŞti suu sfaturile C3mine
lor Cnlturale, vor con\'oca adunarea 
p:eneralii fn '-ederea alegerii !!fatu. 
lui. 
Conv~area 8e va face cu 15 zile 

înainte de termenul fiut. prin afi· 
~ar ... a la instiLuHnni şi localuri pUa 
1 \:~f'. precnm şi prin organizatiile 
cl~ ma!,li. 

rit Mdinf'1l de zi V8 ic numai ale. 
1';ert'a !!fatnlui. 

Convocar ... n !le va h~ pentm o zi 
(1,. Duminec1t• la orele ]4. In cazul 
du:! p.util'l paTca f'l!te Flah~. !;le(]in
h se am1inll ctt :,'!3.te<v:t ore, dInd !le 
va Une cU toli c~i prl!zC'IlH. 

Au dreptul d!" v~t toH eei pre
zenti tn vftntli dela. llJ ani In iJUS. 
HotiirÎrile valnbHe I.'e iau cu jum ll-

tate plns unul din voturile expri. 
Inate, prin ridic~rea de mâini eau 
acIamatii. 

Se vor alege pe timp d~ 4 ani 
11 (unsprezece) membrii din mlJ
locul ţărănimii mUlll"irnnre (Illund· 
torime pentm orn~e) şi al intelec· 
tllalitliţij progr{!si~te. 

Sfatul Ciiminului Cultul'al se 
eompune din: 

a) 11 memllrii aleşi, 
b) membrii .~e Ilrept. 
Delegati ai Pattidu1ui MunC"it0-

re!e :Român şi ni nrg:mÎ7:aiiilof l'ron 
tul Pluţ!arilor. PNP. UPM}. 

Deleţ!a1i ai OJ'g::1Jli?:lltliI')f rte ma. 
IIi: Sinr1i~nte. AHLUS, FNTDR. 
lJFDR, 05P. f!te. 

Primarul, meclicul uman. SindiC!l 
tul veterinar, ş'cful Oeolului Silvic, 
şeful Ocolului Agricol (sau repre
zentantii lor), Ju!"~,~(l:nfde eoonera. 
tivei. şeful postull1i de illnd~rmi. 
preotul paroh, dire-ctom1 Şco alei 
p,:,imare iaU !!ceuncbre. 

Imediat dupll alegere le va ţine 
prima şedinţll de t'onst1tuire a tfa. 
fnlui caminul ni t'ultnra1. proccrPn
<lu·~e la lixarf!:t unnătoarelor atri. 
hutil1ni: preşedinte, YÎceprcş(,flinte, 
Sl'cretar, respon~aJ)n de orţ!(\ni?:nrl", 
responsahil cultural, responsilbil fi. 
T'!'.ndar. hibliotec!'If şi trei cenl!ol'i. 
Se va face si propnn('re (le numire 
11 directorului căminului cn1tural. 
'Yumirea. directorului c1tmin111ui col 
1~1!':1 ~e (::('e de ~l'ItTe ~,Tir.js·~!'tll 

/\rtdor şi Inronm~tiilor. 

Actele de constituire se 'nainte. 
!':ă comiiici interimare a ct'im inelor 
fuhuraJe tn triplu exemplar. 

Sfatul restrâns este compus din 
preş-cdinte (sau rn lipsll viccpreşe
dinte!e), director. ,eeretu, r!"spon
f'ahil de organizare, responsabil cu1. 
tural. bibliotecar şi respomaMl fi. 
I'Isnciar. Sratu1 rCi'ltl'tÎ.ng tine şedinte 
l!1tpt~ntâna]e, eu earact~r operativ, 
pentm a rezolva problemell" curen. 
te Ş; fl a.,î~!!ra <'lc1i,,'bt('., p~~.n;
ficatll Il c~minf.'lor M.l1turale. 

Sfat'l1 U1rgit al c1fminul.'i r111tu
raI se fntrune~e odat!! re lnn l !Iau 
<le c:îteori este nevoe, h I'on"'oca
rea i1irecfoTuJui. tn Intelegere eu 
nre~ei:lintele. Şedinh·Je lIrat111ui se 
\jn cu orice nnmllr de memhrii pP"& 

1:M1ti MI conditia că ace5ti~ "il. ti 

fost convocaţi cu cel puţin 24 ore 
inainte de :$'edinţă. 

Toţi membrii sratului au ,"ot de
liberativ. hotăririle fiind luate cu 
jumătate pIua unul din voturile ce
lor prezenţi. In caz de pa.ritate vo
tul directorului se consideri du
blu. 

Sfatul lărgit al cli.minului cultural 
convoaeă adunările lenerale ordin. 
re şi extraordinare. 

Adunarea generală poate Ci con· 
vocatll de sfat atunc~ cAn({ douA 
treimi din membrii căminului cul
tural oer aceasta fn scri. şi motivat. 

Gând Comisia Interlmară Jude
teană a Căminelor Culturale • pri
mit toate actele cu alegerea afatu
lui la toate cAminele culturale exi. 
stente din judeţ, convoaei adunarea 
generală cU 15 zile Inainte de ter
menul fixat. Adunlirile generale 
pentru reşedintele de plas3 le Ci
xăm pentru ''7), fi AU[Yl;~t 19.Hl. iar 

I pentnl sate, comune şi ~artierele 
oraşului. pentru ziua de 8 August 

. 1948, orele 14. 
Adunările generale dela rrşedin. 

ta de plasă vor fi prezidiate de de
legaţii căminului cultmal .111defelln, 
iar tn lipsa aeeElora de directorul 
căminului cultural din plagă sau ca. 
nlUna respectivă. 

La fel se va proceda ~u caminele 
orăşeneşti. 

Cu ocazia ncr.tltor alelZcri, (",amine
le de plasa file vor inrzri.ii. ca în f'i('. 
care ('(,)n1ună "li se tnfiinteze cami. 
nul cultural.' 

De executarea acestor (lbnl)zi
Huni la termenrle fixntt", r1l'm~~ fli· 
rt-el r1'i/l Jltm:r,l'it!')n toli flre~pd~nti1 şi 
dirf'ctorii C1'im;nf'lor Culturale. 

Pr('şeilint(", prefec!: Secretar:' 
BeTle Petre D. Dijmifrescrl 

primIJ JRO.fWi d~ a_i din.. bf1tJ • 
4 fost COt!Ilruită d' ".a.r.e16 i,nven-t(J.o 
to, TUS ,. 1. PO!%UAOV. ~imul ,... 

·del nu e fost pIlflrat. Lau~tvl pre
miului flta/in. prol. IV. Y. l)an.i
levsl~i CI găsit fn..,I tR Gl'hive d~8'e
nele cDmpHcte tii" matin.ef fdcute 

ZiMe ~e • Joat"a,-băIoriiă CI 

15-a onive'$Of'e • marei ":inf de 
mMini .,unslmaf'· (Vral}. 

Pe ,txJdionul uzinei .. avut loc un 
PrIOrI!! we~ al JlUlRcitorilor. ingi
nerilor " ItUtcIi~ uzinei. V.l 
adunare au pmtti,dpt't c8teva mii cre 
oarnen~. ! 

LuA,ntl cuPâDtu" Jirtcfol'ul u:inei 
CiIlmicov, CI arJitet, mtre altele, ,.:4 

() -.n 

ae fAs14i Polzunotl. liouil.e cro.. 
men.te eonfi-rma că JnIlfina de abu~ 
(1 lai PoIZlln~ • /ori pusă În fZlftCo 
~ e. 20 de ani ldIio:Nc .,eftio 
a englezului Jtrmes W~t. 

INpd desenele gesite se "" reoon· 
.titui modelul mafinef la şctJl'tl,t~f(J, 

de eGnd func:tio~ u.zinc a fum!,. 
#ztlns'tal.aţii pentru 18 ful'nt1k lAt. 

canizati'. 20 rnt14ini - unelte de 10-
minat, 300 mori, HO eXCOtPtooI'e 
puternice, 166 elevaloGr€, 55f) inş* 
laţii pentru $M~' şi Multe alte In(r 

tini. Uzina Q' fost de .'! ori decora/il,. 
La adll1wre ('...u participat delegtlţii 
a.ela. ~lc mai m4ri .lntri'prnderi le 
Uralului. 

La uzinele din Taganrog a rost 

terminată construirl"a unei imense 
tnrbine necesară uneia din marile 
uzine electrice din jurul Moscovei. 
Turbina are o fn~1time d~ 32 metri, 
lungimea totală a tevilor ei (de di· 
ferite diametre) este de peste 101} 

1 
viitor durata proeesulni de rabd· 

I ca\ie va putea fi scurtată. 

f 

Pentru a o transporta dela Tagan 
rog la Moscova. va fi nevoie de 91), 

r kilometri; randamentul ci este de 
230 tone de vapori pe oră; la o pre•· 
Iliune de ·110 atmollfere. 

Noua maşină prezintă doui avan. 
taje mari: lucrează eu oriee (el de 
combustibil şi pennite, in acelaş 

timp, realizarea unei economii de 

I combustibil de 12-15 la l'ută. Con~ 

structia a durat trei 1uni, dar pe 

~·all:0ane. 

Atât prin construcHa cât şi prin 
dimensiuni, această maşinA' este uni 
cII nu numai 'n URSS, ci şi fn lua 
mea fntreag ll. 

• 
. In regiunea Pamirului, :A:ca'demia 

de ~tiinte a URSS instaleazli un la
borator geofizie, care va f1Hleţiona 
tot anul La aceet laborator se lIOr 

&tudia cauzele naŞtetii cntremure
lor de p~mânt şi cele ale transfoJo 
m~riJor 9COartei pământull.1i. 

---....... _._-_.-.. _ .... -------------_ ... ~-_ .. ....-...-=--... -
'fOII Ilotăriri ale [cmis~uili~ li! Stat 

perliru lole,tirea ,erea~e~or 
Plata ratei de Impl'opr.i.etăl"ire se poate (a.ce fie In vrftu, fie In 

poru"ub aşa. cu", se Invoeş"e p&'O'iCl!uc~:~ra~ 

'f:ef e ,. d. p •• da.a nu pc>1: .: .1.1.;1;1. i.. Lal«ud", e: .. _ea.: 
p. I!t.tJllza Il .. p.a:et.' .... ":1. ,. _ p.e.L.cl:.i m .. Laed., 

Comisiunea de Stat pen~ru eolec
WTea ecrealelor a ţinut şedinţă sub 
preşedinHa iov. Stelian Tii.nă,aescu 
ministru-adjund al Afacerilor In. 
terne şi preşedintele Comisiunii. 

Com:aiunea de Stat pentru colec
tarea cereale!or v-a continua să con· 
lrolerz;e pe teren modul cum se apli
că dispozîţiunile sale.. sall(:t-ionând 
fă.ră, milă pe toti aeCi cari se pun tn 
calea }'Or<lizării planului de colecLa
~ şi cari ee ah~ dela linia polil'ică. 
justă trasată de guvern In ~e 
priveşte AŞezarea eotelor• 

pe baza cQIlStatărilor tăcuo.e in 
judeiele msptWate şi a rllpoartelor 
soaite din restul iării Cami.unea 
de St.o.t pentru col<lC't~!~ c,erea!elor 
a hotărlt: , 

- compledarea fi tRatAoa.ree ime. 
di .. tă a proceselol' verbale, de cMre 
comisiile comun'"<le - acolo unde a.
ceastă operaţiune n'e fOl!l inc4 de
rinîtiv:1tă - şi afişazee cotzlor pe 
cari le a.u de predat locuitorii, pen· 
tru ti permite acelor nCdrOlptă.tii • 
faCe cont~8.ţii; 

- plata rlât.ei de tmpror'(!t1. -

riTe este jacultMivA. p7oduc4S0-
. '"ii putân.d-o Qc:kita fie fn grau. 
fie ln porumb. Este i..nţerzis eU 
desăvârfire comisiilor j~, 4 
de plasa fi coRNIIIă ~ili,..eaJ .. 
ap/i.careo tzlfior lU)l'~; 

- cotelc de p~ ' ... "pot.fi 
~abifitie lA~, d .JWIIFUIf ~. 
ba_ -.pta;eţej arabf4,e li • r6fA
damerzifului, m.ediula he~, afli 

mim pl'evdd, ÎRfl'ruciiumle; 

Deelaratiife de veni'iuri ale 
pensionarilor 

- eonmn.ele tfi ~ t"-toemi pIe
.,uri de ordinea pD&i)ClrMrii locuito
rilor la baloze şi eentJde de ~ 
t~, pentru a bnpiedid agIomCl'8o 

rea lucrrlrtlor; 

- obU~"" pedt_ ~ 
de colectare de a fi ufilat cu bas
cuIe sau câ.ntafe ?el"ifie,ate fi !/lIUO" 

val'! pentru stabilirea, ~titli bee-
1oliti'ice n ~neJor. Dea8eJneai f!P!' 
trele de oCokctare trebne __ prime6.9' 

1':1 cerealele Intre orele 6-21, ,,~ 
tnfrC'rnpere. avAod grija Smn'!lge'Z'
nărji 1ol" pe calitllti. 

'f otl pell3iG~rii cari pramcac pen
sie prin Administraţia fin41lciJr& 
Arad şi Care pAnă In preztne nu au 
~"PUEl dCclf;raţii de ~ituri, SlUlt ln
...;tnfi a se pre-zenta ]a Biroul pen
~:uor, etaj L camera 16. nduciind cu 

sine lihretul <le pt'ln&ie pentru a. pd. 
mi câte o <lecltrnţie tip de IHu.tili. 
!!latex-iaJl.. DeeJaraţiile eompl~ct:1te 
~el'!lonal de cw.re pension8.l'i.t 1'01' fj 
preda'e Biroului Pen..,:î cel mai târ
ziu pâ.nă h 9 August indusi.. 
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Pentru aSigurarea ÎtJdeplin;,;; Si 
depăşi';; "rolgramelor de "roduclie 

COD1.lala. Judeleană de Indru:uare desfăşoară o activita.te intensă 
in Intreprinderile din Arad 

Intrecerile in productie constitu. 
iese puternice puncte de sprijin 1n 
lupta şi munca de aşezare a temelii· 
lor economiei planificate, COlllltitU· 
iese putemice elemente în munca 
'de organizare a modului de 
producţie I!!OCÎal1st. Astfel o tn
'tresgl relea de intrece-ri 800Î..uiste 
t" productie a prins el !le Inchege. 
S'au luat la intrecere fabrică cu la. 
bric~. intreprindere cu intreprinde
re şi chiar secţie cu eecţie şi echipl 
011 eohipă din cadrul aceleiaşi in· 
treprinderi. 

Dar intrecerile sociali8te 1n pro
ductie trebuie el ia UD avânt şi mai 
mare. Şi tocmai pentru aceutlJ, 
,Partidul Muncitor~8c RomAn pen· 
tru care intrecerile în productie 
constitue o permanentă preocupare, 
'In colaborare cu foru.rile sindicale, 
a pornit o intensă muncă de lămu
rire şi de o mai bunl organizare a 
·lntreeeri1or tn productie. In acest 
&cop o comisie mixtă compus Il din 
-reprezentanti ai organIzatiei jnde
lene Arad a PMR şi ai Consiliului 

- "indical Judetean, comi":.e de !ndru 
mare judeţean! pentru tntoenlirea 

"dp plnnuri de muncA In vederea fn· 
'deplinirii ~ depl!.~irit -prolZrnmelnr 
(te pr-~dllctie. )~tr!şoar1i rn Drf'ZMlt 
o intens! actjv;~at,. In ~lo·J.1 lntre
·prinrl"ri!oJ' atlldanp, 

fnfii-nt~nd pe ldn-I{d 'f;ecan> rmi
ttd:A!. prcductit../l cdtt" o comisie, 
c.omPU$i1 din r~polL,,'flbilTtl ec0-

nomic din cadrul ('omitetlll,d 
de fabrioiI, respomabilul edu
eafiei rindicale din tJcelnş ~o
m,ifet de far~rfc'i. res"'('I')s" .. ~:!~d 
tie (Jţdtati~ şi propa1!andll. al ro- • 
mitetului IJrl{anizafiei de 'r'a... ' 
fid de pe 11n.# intN>prinl~~tS \ 
re."ppcti,..(1 şi ·r1irectnrul intre
prind~ii. 

divizarea progromelor da p-ro
ductie nu numai pe .ecUi, nu 
numai pe echipe. d chiar pe 
cap de om. Fiecal'e muncitor 
trebuie ,ii ştie in mod absolut 
precia cât trebuie sd inde~ 
sed el din cad-rol unui pro
gram al echipei ,au chiar al 
sectiei, cdt a indeplinit fnti o 
tmumitJ1 perioadil de timp şi 
cdt mai are de fndeplin.it. 

In 8C~t fel se poate vedea cnntri
butia fieclru.i muncitor la indepli
nirea şi dep~şirea programelor de 
productie. respectiv la obţinerea 
unor rf'zultllte cât mai {rumoaee tn 
cadrul intrecerilor in producţie, fie 
intre echipe, între sectii sau intre 
intreprinderi. 

La sectia IV a Atelierelor CFR 
unde se fabrică piese in serie s'a 
aj11l1& cu divizarea mnncii până la 
individ. Această divizare însă tre
bue extinsă şi la celelalte secUi nn-

" 

de se ex.ecută lucrări de reparaţii. 
Este mai greu natural decât la (a

I bricaUa tn vs~r e. (hr dupi o lllUl1r2. 

, per!everenta, rezultatele nu vor tn-
târzia sll. se arate, mai ales că fie· 
care lucrare de reparatie a fost in 
prealabil cronometratâ, cunoscilndu 
se timpii de lucru ai fiecărei lu· 
crlri. 

Intrecerile tn produelie lunare 
dintre secţiile Atelierelor CFR, vor 
trebui să cuprindă dela 1 Septem. 
vrie ţii introducerea cât mai devre
me tn toate seetiile a divizlirii mun
cii pe cap de lucrator. Aceasta divi
zare odat1i realizatli, va tte'bui el se 
pornească intreceri si tnue echipe 
şi 1ntreceri in-1,,'irll1ale, -pentrucll 

I numai în al'est fel într'.iCcrTle Intre 
sectii vor fi mai animate, vor da re
zultate mai bune. 

Jn4Ssă G muncitorilor, numirCG 
de responsabili pentru păstra
Teci 1" bunl.l IUlre f.i ingrijire" 
maŞinilor pe grupe. orga.ni~(Jo 
rea de f€dinte pe unităţi cdt 
mai mici pentru educuli!4 pro
fuionaJ.d • muncitorilor. 

Fentro ltimulare. intrecerilor se 
pot înfiinţa drapele de productie, 
care si fie conferite sectiei câştigA. 
toare in intrecere, echipei cAştigă. 
toare şi muncitorHor care au obţi. 
Dut reZ1l1tate frumoase in Intrece
rile individnale. 

Ziarele de perete deasemeni Mr 

trebui ,ă oglin-dca!cd situatia 
din sectia respecdt)l: s4 fie 
popularizate metodele de lucru 
fololite 'n intrecere, care au dat 
rezultate bune, siI fie eviden
tia ti tovarilşii merrtuoşi şi lJ!'f 
se lacd o analiză criticii lipsu
rilor fi sldbiciunilor comtatate 
In muncd• 
Comisia judeţeanl de îndrumări 

a prelucrat aceste 5arc~ni şi in alte 
fabrici arădane, ca ITA şi FITA 
de pildă şi işi contiuui. şi tn prl?
zent cu intensitate activitatea. Sar
cinile comisiilor ~nfiinţate pe lângă 
f~bricile cercetate pănă In prezent 
ŞI cele care vor lua fiintii de aci 
inainte, IIllDt In mare parte identi. 
ce. In realizarea tn cât mai bune 
condHillni a aeestor larcini au iml( 
un rol important atât Indrum1itorii 
de Partid şi sindicali, cât şi in ge.
neral toti membri de Partid, fie ci 
Iucreaz! la IT A, FIT A Bau CFR, fie 
el lucrează în alte fahrici, ('are tre. 
buie s! fie exemple de muncl( şi 
conştiineiozitate tn executarea pro
gramelor de productie, fn fndepli. 
nirea şi depaşirea acestora, In lua
rea de noui an~a.iamf'nte. tn provo
carea la noni Intreceri ~i mai ale!! 
an da~oria de a anfrl'na ~i muncito.
rii nemembri df' Partid fn Intrece
rile lIocialiste in productie. ; 

/'!J .-a = J 

.. ~ ne ... d •• pl~_ 
al ... ,:_ .p •• 

~:LI:ele«~~. .; ad:
cat. 

Rolul biblioteciloT in. sindicale 
esre de a t!-" munciiorului posibili. 
tatea să ajungă cât 11t4i repede ş{ 
fără a plăti vre-o taxă, la O wrte 
bună, educatoare fi de, a răsp4ndi 
cât mIIi mult idiologia marxista.le. 
n.inistă în stinul ma,~seloT_ r 

Biblioteca sindicală trebuie _ de. 
vină un ajutor Gctiv al organiza Ni
lor sindicale, in intl'p..a"'a muncii po. 
litică, educaiivă şi cllrt~ra~ de mas
să, Î" formarea fi creşterea noui/o.,. 
'eodre, (ntHmtlte cu ,tiinta marxis,a. 

Pentru ca bibliotecile sindicll'le sa 
corespzt.nJă lnaliet fi mdreţei Ylrcini 
'pe Cllre o aU. Secţia de Educ'lfie şi 

Cult lIră Q Consi·liului Sindical .Tu· 
deţean, Q por,nit la o campanie de 
verificare, pe teren. 41 cărtilor exis
tente, I!purtind toate cărţii!" necoreS' 
pu.nzătoare, din bibliotecile sindiea. 
le, cărfi cari răsp<indesc o literatu.r2 
putl'€clă burgheză atâtăloure la rlrtl 

de rasă, ~ovinism: srri~11 de scriitori 
corupti, lacheii exp!oafaltorilor ca. 
pita-{işti. 

Din nefericire aSl?!nent>a cărti ,'eu 
găsit din abundentă la ~indicatE'le 
CFR. IT A Teba Fabrica. de Za. 
!tăI' şi FITA. ' 

O mare slăbiciurr.e este în multe 
p~rH. '!p~a de experientli U de pre
g'2tire ideologică a bibliotecarului, 
r.a,re trebuie să fiI! un permanent fn.. 
drumător d mrrnciforilor spre c4r-' 
tile ptogrCgiste, 

}-'('i/ 'Tll ca să poală Indeplini mai 
Mne sarn'ufle de rdsprmdere ~re 
sttlu ~n faţa lui, biblintec;aTlll fnsu~i 
trebue să'fi ridice ,necontenit nÎ-t.-ellll 
~u teoretic. ideolo~ic ,i cultural 

Avem biblioteci bine OT!ţ(!.ni~ la' 
1,~1 ASA, IT A. Grafic. Astru, Sindi
catul Metalo-Chimic. PTT, Telefoa· 
n(', dar sunt slab dtite. . 

pmtru a elimin ,! această lip,d. 
rreblll! să trecem lrt. poplllarf:art!1J 
b:blfotedlor si.ndicale Şi la formare-, 
bibliotecC!rilor pregătm. caTe ,~H. frie 
~ îndru.meze olLm"nii mr.tncii .'pe 
tJler,p.r('a cl!rfilor literare Ţ}rogre:~tste 
~i tI cărţilor de 'ideologie marxi!'te· 
leniniste. 

Ast!(', 110m cnn'rilmi W. reali:;;tlTt'(1 

rme(lJ dintre cele mai im1JOrtan-re 
flflrd,r?i alp mişcării sindic,1Ie: culc,,
~a1izarea m".e.ţelor mTmcitoa't!, 

LUCAC1U GHEORGHt'· 
coresp. lfin-d. 

'Aceastli comiste mixt!, compus! 
·din repT~zentantii Partidului si at 
Con~ilinlui Sindical. a f'n'!t eri la 
'Atelierele Prinl'ipale CfR.. A('cen
tol In ~e priv,,<;tr mai b'm~ orr:ani. 
zare a fntrecen1or, s'a pus tn 

Si a('e(1.,~t~. nOfzIral, c(trl~ În Ylr· 
cina comisiPi nou 1nfHn'atl! r1~ 
pe ldn,~lJ. Atelier'le CFR. de
~prp care am "/"Ir',;' mai sus., 
dupd cum rot ~n sl7rciTUJ rcestei 
comisii cade Şi prplut'raren im
pormnfei tntrecerilor in prod1tc-

------------------~-
tie cu fndrumiUori 1Î cu mlJrI!a 

.. Al!g~jameR!ele munftcrHor textmsU in dnstea Congresu
lui exraord:nar al Un-unii fexlile 

In vederea Congcesului extraordi. 
... r al Uniunii Textile ce se va tine 
1a Bucureşti in zilele de 16 şi 17 
August, au avut loc I;edinle plena. 
re la (abricile de textile din oraşul 
noetru: ITA, Teba şi FITA, cât şi 

~ la S:ndicatul de Imbră-căminte. In 
aceste şedinţe s'an luat 8ngajan1"~nte 

.de a efectua ore "oluntare atAt tn 
fabrici, cAt şi pe şantie-re de recon
structie, tn cinstea Congresului. 
, Tov. Mânzat din partea muncito
rilor şi a muncitoarelor ţE's1itoriei 
'Ro!cher şi Northrop şi Preja ~'e
r~ din partea sectiei Filatur1i au. 

. luat angajamentul d~ a munci o 01.'1 

In pIua p'entra. ajutorarea lu~tei 

eroice a poporului grec. 
Membrii Sindicatului Imbraca. 

minte au luat angajamentul de a 
efectua câte trei ore pc şmttierul de 
reconstru.cţie din fata Fabricei de 
Zahăr. 

Muncitorii şi muncltoa!'ele dela 
fabrica Teba au luat angajamentul 
de a reduce lipsurile nemotivate şi 
de a Imbunătăţi calitatea produse
lor. La fel au luat hotărtrea de a 
Intrece planul dat de l\Hnistr'r, rp.a
lizând o productie mai ridicată. 

Borl"a A urei, IT A. 
Weoisz L. T eba şi Fali /ro
tIÎcs M., Sind. ImbrddJ.. 

~nte. 

Premiatii li! inchiderea Stta!ei 
smd~cide dela (arUei 

l\I~rli după amiază a avut loC Ja 
Curt1cl. ~ localul Sindicatului C • 
F •. R. dIn looalitabe, inchiderea 
cursurilor Scoalei inferioare de ca
dre sind;calt'. Care a Inceput la data 
de 23 Februarie a. c-

In urma ex.~'Dlină.rii elevilor tov. 
Năsăudean Nicolae, precizanl im
portanta şcolilor de cadre pLntru. 
pr:egătirea de e!~eot~ capabile tn 
mncarea noastra. Sln(}Jcală Şi in pro
C('$U} de produdie, a arătat că el~ 
vii înscrişi au frecv81l'Qlt cursuril~ 
tu cea ma.i maro ')ar~. ,..egul~<t şi 
de punând eforturi pentru a.Şi tn..~ttH 
muteridul predat. s'a ajuns ca 10-
tre ah30lvellţl să exis'e ~·jdcnţiati. 
După cuvÎÎntarea iov. Năsăudean, 

se troc~ h prem;ert'El elevilor eviden
·tiaţi, tn următOArea ordine: pre
miu) 1. Bot'Z8 Traian, premiul II. 
Bulboacă IO$if1 p'rE)niul UL Stau 

Izidor, premiul IV. R~on Iuliu, llrt 
miul V. Ardelec-'ll Steflln. Au fost 
mentionati: Gaica Sava Ardelean 
Gh.t Dă.nilă Ion, Mori, 'FIOl·ea Gia
ma Al., Ocico Iosif, preeupesc~ Gh. 
'i Gali, Petru. Premiile au Constat 
din că-rji folositoare pNm;aţilor, d· 
rora li s'a recomandat să le imllru
mute şi tova.ră.~ilor de mun<:ă - -
Cărţile au fost donate de S:11-E,~c\tul 
CFR din Arod. 

Cuvântul de Inchidere aparţin~ 
,tov. G:-o,r~...a Gheorghe, ca.re dă. di. 

rective în legătură cu modul de a ti 
aplicate tn practica tnvă.ţămintele 
caştigate tn timpul cursurilor. Ele
vii rili~otventi hi iau angajamentul 
sa tr.tducă tn (ap tot ce h-au lnsu
,it din ~e Invătate. 

MOT FLOREA 
coz:esp. sind. 



3nl.,·_-f:: 
~,- ~h'iDlCA1'tJL ffiCIENA, '1du
ee,ia eunoamţa tuturor patroailOl' 
'frizeri, coalori fi CQSmeticie.oi Că atât 
f~ta.tul de plati, cât fi coijzatiile s" 
11ariaţilor pe "luna Iulit'l, tz'ebuese de-
1 puse la Sindid't In timp de 24 de 
Iare. , ' : 
1 _ DVcEs. Adânc tndureraţi dr. 
I :Andrei Nemedy 8Of, -văd. Ana Popp 
: mnmă, ElcJlaI şi' Gabriela CHce, ing. 
St. Cî"rtan fi ing. Gh. oehel~anu 
gineri, ou nem~rgi:nita durere Itnun-
ţfi. Incetarea din vbJi\ a. sctunpei 101" 
ELENA 'dr. NEMEDY născ. POpp. 
tn f.ot.ate 'de 56 ani, htrnormlntarea 
1':11' i~rltel(\r p!ttiint~i, va avea loc 
111 Bâ:rzava kt zÎiua de 7 'Au~t HH8 
,.J,', 5 'd. m. 1, 'f 

I "',--------------., 

cu 20 ::ei 
sume m~rj 

,- i'll,iLTUbllltb. I>e 8(:tuUl , • .tiC 

'.'_prim mulhunil:i tlltUfQl prleteni
lor ~i cuuosca.~ilor •. cari au luat par
te la. awnormlintaxea lui Ho~alb 
Hela, fost .e{ de atelier Calea Fer:ltă 
.Electdqă. Arad,.p,odgori.a 'i au d~ 
lll.IS COl"OOl1e fi' flori pe JDOrm;Îllt H 
I.:U parlic'I}8.rCQ lor au Căutat &ă.-mi 
u:urC2;e durerea. Familia tudurerJ.tă. 

.---J:UBULATllli\lE. Pnm:nill 
cOIllunci ruu1iş, aduce kt cuno§tin. 
la celor intercsoJi oi nereu~ind !i(.Î 
la~iunea publică pe· ziua de 4 Au· 
guSt 1948, 018 10 a. m. publicu o 
neuli licitatiune ~ zitla de LB Au· 
;.:u~1. h.Hti, ora 10. pentru durea in 
Olfl.trepriză a lucrărilor de rt::1acertoil 
;.;eneraiă necesare 8 se exer;;utd la 
d.'ldirea primliriei. 'Valoarea.' lucn~ 
rilor după deviz ~ste de lei 
J,65Q.OUO. Licitaţia se va ţine in 
.:o.'!ormitate cu arte &>-HU inelu 
tiv din Legea ContabilitiiHi. l-"ui:>ii 
~Q. Primăria i~i rezervă drept.!1 de 
;; <la lucrarea tirmei cu g'urant:i n1a 
•. e! ~ ~i materiala.. Toate pl;:f50an·le 
I..'.d vor lu.:.. parte la licita~ie, vot 
\ ',pune pe w.ngă ofertă şi o 2'illan· 
{;e de 5 la suta din va10areu ~ucrl
,·Ior oferite, in numerar sau .efecte 
,::) Stat. Oferta se va face numai 
i::. co:-Ionnitate tu ceviz\!l şi cac
(ui de sarcini, cari pot fi vlizllte ~il 
i.ic in orele Gficia1e la prim1\ria Plu 
tiş şi la Serviciul Tehnic de pe ltn 
~l Prefectura. Judeţului J..roo. In 
CfiZ eli rezultatul VI!! fi n(>$ntiSf~c". 
tor ~i la act'r.~ta licit::lţle, 13 ora 11 
~. m.. se "8 proceda la tint"!€R prin 
ty~t~TP dire-eHI in :'\c~in~i zi. ~fH~i!;. 
11'\ 4. A'elg"!St 1948. Primar: G. Cri~ 
'an. NofRr Gheo!":;he Nct:l. 10~ 

. • ti ... ~.J • 
tl~efB",e ~8'-' 
care îşi petrec v8,canţa la J\.loneasa 

, Ajuns la. Moneasa., rr,tl conving o- mului, format elin .. tJI,.,,. eri' :lenta In grup UC':llieii diD prima 
data in plus de deoseblrea Intre ceea mOi activi t.ovarăti. serie • " ',:' 
ce e~ a in trE\cut ti ceeace ~te asfizi Si ,retmltatele muncii depuse al.' tit' '. "'- - : "-~ , ..... d 

tn v~ta ~cenicf1or din oraşul MS- n'au !ntArziat să se arate. Iată ce ne Uc •• ;ci' cer: u •• " ... 
tru. Astăz:, d=-torită grijei ce le este epuue tov, Truţl Ioan dela căminul celor .' lRill Inul'. 
purtată de partidul dasei muncitO:1 de ucenioi Nr. 2: • zjar. ,OC8'e 
re, (le guvernul fnrii, nu numfli eA - ,UÎVl tovarăşe lle..am tăcut un 
l!i primesC concediil~ de odihnă. l~ teren de woItey-ha.ll, unde organi
timp, dar su.nt trimlti ~Şi petreaca z§.m zilaic. concursUfi intN echipele 
aeest concediu In colon Il de vară-, format~ dintxe DOi. Este.. sport 
URde !~ tmproap~tează. forţele, Ji-'~ preferat de DOi toii'·., . 
bnho~aţelsc curu>ftinţe]e, ,; , Si tn tr'ad~-ăr, terenul de woUey-

halI, care Iti apere' brusc!n f8ţ1. 
'O!l~hll., mUftf. CVU.- câctd tntri pe pO~H·t~. este O ~liza-
,ei. Ii spor:: re a initfativei lor personale. alâtori 

In anul acesta, dia initia.n. 
;Va org. judeţene", It. Partidului Munci
toresc Român şi sub supravegherea 
Min. Muncii tn lltaţi.unea, baln~
~limaterică. Mont>.asa, fundionetlză o 
eolon{e de vară. pentru ueenioi. Aici 
Brutt trimişi ucenicii dela f.ahricile şi 
81Itflierele din Arad, unde timp (le 
20 de zile petrec tn aer liber. 

Stând de vorbă cu directorul e.Cll>-
tei colonii, tov,' Sălceanu, aflăm că 
tn aceas~ a 'dona aerie,dela 26 Iu
lie la 16 August, sunt 52 de ucenici. 
Bine organizati, ei \ 

au In fruntea lor un comtlet de 
coordon{lre a: muncii ti progrtz-

'de celelalte Ju!..,ăn ee dsu un .sp~ 
plăcut c1Mirji f{ tmprejurimHor. 

Lozinci. care ludeamnă pe tineri 
la o vieţi. l'IOul ee.re !'ICOt In lumini 
iniliativcle mat~ de PMR, Nlti efi
fIlie peste tof. porkefde OOIlducăto
rilor cl~ei muncito8J'6 din rame}e lor 
roşii. vegh~zl p&J.<cl a~ aetivi~ 
.t~Hi 'depusi aeI. ;, i .,' • . .. 

In timp ee Tizitim ~ astea.. .. Ir. 
cretarul comitetului, tov. Jivao Cb •• 
vine cu un triliJon tn m:ină. pe cere 
arihAndu-mi.l, Imi spune: •• Ca o 
10 rmare a timpului petrrecut aki, te
'Varl~ii ac~ s'au. mtol'8 Ifcasi. ("u o 
g~ate C!Ol"po!'8lă In plus, cuprinf;a 
Intre 0,50-3 kg. ,. Tabloul repre· 

Viaţa eSte plăcutA aici, progra. 
mul bine intocmit şi eesp.ectat 
Sunt insă §i lipsuri. .,'_' . 
Aşa de exemplu:' pinA aCUIll 

dOUă săptăm9ni, .educatorul politic 
esre hcea. educaţie tinerilor câte 2 
ore zilnic. tov, . Dumitr,eScu C-tin, 
a foSt chemat de elITe judeteana 
U.T.M. pentru alte m~nci. Cu toate 
e!\ Direcţiunea Coloniei a cerut un 
alt educator, el nu 8 fost trimis nici 
p1nli astitzi. Tot pent:ru o edu.ca.~i~ 
~lI.nll. toasl, eSte necE5nrl şi citirea 
,ziarelor locale cu toate eli 
EoseSc llC010, săptămânal stocuri de. 
ziare din Cepitalill, n,u se primesc 
insII ziall~ locale, care intereseazA 
indeosebi pe lIceicari au plecat 
din at elieTe1e şi intrepri~erite 'lrl-' 
dane. 

lipSurile acestea vor trenUl inl:i· 
turate dt mai repede, din cl\iar 
dorinţa tuturor ucenicilor din col" 
nit'! de varll <iela Moneasa. 

. - Petruţiu Gh'. Cornel 

Un ac! santftvolnic siivârşit de 
. pOlitia. franceza ilTlpotriva . 

studentilor şi cetatenilor rOlna.n}1 , 
din Franta. 

Un act dUTlnllnos de o gravitate 
excepţ.i.onaiă a Cost comi! la Paris 
faţă de cet1iteni ai Republicii Popu
lare Române. 

Zilele trecute autoritatile rrance
ze au p 1itruns ~n localul şcolii ro
mâneŞti dela Fontenay-aux.Roses, 
lângă Paris, percheziHonand loca-

lul, maltratând şi arest5nd pe cei 
prezenti. 

Organele poliliei franceze au are
lIat, in acelaş timp, !ără maIulat. 
numeroŞi studenţi români, bursieri 
ai Guvernului Român ~i ai Statului 
Francez, precum Şi pe uuii functio
nari ai Legatiei Române din Paris. 

---------------~~----=~----, 

SUg;Bmentulde 3ai'~~r le va 
disiriHbl-l1 SiiDfftm~na v~ltoare 

DirediWle:l comel'cial.î judcteana. 
Arad, a !}rimlt o tt"legrnmfl. din par_ 
tea Ministerului de l-eSort prin care 
i .'a pus in vedere că p~tr,u nece
aLă.ţile de vară ale gospodiriilor 
muncitoreşti din Olll~ul H judetul 
Arad, s'au rC'partizat SOl te.De de 
zahăr •. Suplimentul de zahllr va fi 
_ LA .. IZ CI- _ 

- PUBLICATIE Liceul de f"te 
"Elena Ghiba-Bir1<a." ,-a tine la 10 
'At1~st 1948 or[\ 11 a. m. licilaţie 
puhHcă. cU ofene închise, pf~lru lu
crărUe de văruit, zugră.vit ~i vopSIt 
tn in,criorul 'colii, lrtlocuirea pa:
doselei de ecânduri ~i pentru lU!"ra.. 
ile de amenaiare suhsolu1uÎ, De-r " 

vlzlll şi. cr,etul de sar-cini se pot ,-e-
dea la Direcfune:'\' ~colii in fiecare 
ii tntfeorele 8-1 dim. Dit-ediune.s. 

1200 

distribuit pe bonul No. 1 Diverse 
. din carlela de .,limcnte pe trimestrul 
Iulie-Sept<:mhrie. Vor primi câte 5 
kg. zahăr munciwrii min;e,ri cari e-
'{ectuiază munci sublerane ~i munci
torii asimilati lor, câte 3 kg. supli
ment de zahăr vor primi acei c::ri 
efeetuillză munci grele. precum ti 
copiii sub 14 ani ai muncitorilor ~i 
fU~·H::1":cn.nr~iQ?', 2 k~. n:,~n'C,," ~)l"~: ~.~n 
celt'l~lte c~tep.;oTii fi funcţi~)narii. ,j:lr 
câte un kilogram vor primi mem
brii de familie peste 14 ani ai fll1:ln

citor\lor fi fundionarilor. Pentl'u 
populaţia s1te:lecli vor fi d:&!nDllite 
câte 2fiO grame de zah~r. Di9trih\l~ia. 
!,!!:11 /trnlu! se va face Ince'rind din 
primele zile ale sIlllfămAnci Iii. rw:elo.T 
pret eu eare se vinde ~a.h!rul pe. 
cartelă. . 

r 
Faţl de aceste acle incalificabilc 

comi~C' împot~iva tinerilor ,~omâni, 
p!cca\i la Pans pentru studll, L(ga
Ha Republicii Populare ltomâne; 
din Paris a protestat (·nergic. Cu 
toate acestea 6tuden\ii au fost ţi
nuii arestaţi, unii dintre ei mole
staii. iar intendentul şcolii, d. La
boure, a fost crunt bătut, cauzân· 
du-i·se leziuni grave. 

Aceasta dovedeŞte desi~r cI pa
liUa franceza a reţinut bine lecţiile 
primit~ in colaborarea ei cU Cesta
po-ul şi cu SS-ul, folosindu·le acum 
impotriva cetăţenilor şi reprezen
tantilor' ţarilor democratice. Acea
sta mai. arata I'Cspectulde care AC 

bucura in Oco!dent oamenii de 
culturl( Presa şi opinia publicI{ de
mocrata din Franţa şi-. exprimat 
indignll1"ca fatl'l (le cele petrecute ce 
rând Incetarea imediatll B '1cestei 
ruşino81l'estlri 'de lucruri. care 
amintel!e meto(lele folosit! (le elt 
politi" (raneez~ 'mpotriva eetlVeui
lor flovieticl din lag!'lrul ~ela Beau-
regar'd. . , ;'" -, ,' .. 

o deIe" •• ' ••• fttan!i 
la Bruxe"., 

O de!.eg<l\ie eCOnomici el gllvernu 
lui român el p1ecat la Bruxelles, sub 
conducerea d· Zoltan Gyâ1i, secre
tar I{cneral al Ministerului Corner
;ului. Dele,;;atia români :va rt\mâna 
mai tr.u1te zile in Be4;ria, unde ,'a 
purta nE'2oderi cu carţtcter econo: 
mic, cu reprClentantii gUVernulUI 
belgian. 



Daft.HHă efor!urHtlr t~,:.>"i~n rr.',mc;toare 
.~~~-

Plasa Sebis a obtinut pAna acum 
rezultate frumoase ia" co;ectări 

'Delegali de bBtoze evidentEaU-Bafoză care treeră 2,.5 vagaane 
pe zi - ~in s.1EbîciunlJle unor CalUisli de colectare 

In pla$a Sebif puţine pâi()Q$l! mcii .tau ~ intiM", holdelor ti 010 apucat sA. (acă. arie chiar lângă. ca. 
tMptă. să fie transpo1'taie lG arii. Sunt puţ~ne fi carele ee le transporta, lea ferată. Nici 20 metri nu desparte 
,entruc~ satenii sunt preocupali cII treeratul. Treizeci fi J1«lru de ba- primul stog d~ şinele de fier. ~en-
to:e duduie dela ceasurile 3-4 eli mineaţ-G p8n4 noaptea la 9 li 1(). tm a preveni incendiul fi văzand 

Saci după saCi sunt aşezaţi ~ crin.tare
1 tmparliti fi apoi transportati JO slăhiciuneQ comisiei comunale. diQ 

magaziile Statului li lD casele plug" I'tlor. Un furnicar de oameni ~ Iri. proprie fnîţiativă a mutat batoza 
mt'lntă pe drumuri, pe uliţe fi I~ • .. ii. Si rezult-atele acestei Gdtivil111 deJa .ri~ la un loc potrivit. 
Infrigllrate pleacă dela batoze spre primdrif, deJa primărif spre pretu Exemplu de COtnbativitate _ dat 
ră, unde se calculea.a.. se centralf ;::ează şe veri/ică " se compal'ă cu 1 
planul dinainte fixtU. ptJ.nă In seara zilei de 2 August planul de colecta tov. Briciu V adimir dela batoza lui 
re al p!asCi Sebi, la grâu era 'nde plinit in proportie ~ 30 la m1fl, la Vrami'ţa ~ 'din Buteni . A venit la. 
secară $1 la sufA, iar la orz 99 la sutl. ~ Intro zi hltrAnuI Spiridon cu ~1A: 

Ba'oza 'u' O.rlt" Iner •• loart. bine hin' şi ţuÎ(:ă, sponându·i: .,Iţi dau 
uta. dlll' ai gt'ijă de mine". Tov. 

pentru ţarănimea muncitoare din 
plasa Scbiş ~ceasta COllstituie un 8. 

<!c\'ă.rat r~ord, pentruci. se ştie cum 
că acolo muncile agricole se desfă
ŞI):ll'u1otclf'auna m~i târziu de'c;ât In 
n~:luGlc de ~es, ca PC~i('a, S,ria, Ineu, 
;lcollr'cce rez,iunea arc climă dp. de.d. 

Acest rez1!ltut ml.li arată şi efor. 
tl!ri!e deosebite pe. care le depu
ne plugărimeo muncitoare. 

l
,a muncitoare fi tărAnim.ea munci· Briciu., Da numai că I·a refuzat, dar 
to:cre le-a pus-o In (aţă , 1 .. fi demascat pe bătrân ln faţa 011-

De l!pirit de hotărâre ft de initia. 
tivă a dat dovadă fi tov. Szeplatki menilor care ~ aflau la batoză, ara.. 
Ioan dela batoza lui Jidoi Ioan din tându·l ca p~ unul ce a încercat să-! 
satul Pauliani. Bogătaş. din sat s'au ConIpă. 

SI ulle'. ';ps.,,' In IJdlwiiaiea cOfltl.iHer 

'comisiei judeţene faptul eli. n'a re. 
zolvat din timp cererea comisiei 
de plasll, dar gre~ala este şi a pla
sei pentrucă s"a mulţumit să ceară 

odatl fi si ~J*'! pAM eAn" -\'io.e 
rezultatul, iar acum batozele din 
Ndeşti Sunt in Situa~ia de .. opri 
lucrul. lntâi m~suri de preventie
pentru a evita lipsurile şi nu mi. 
suri ulterioere, care ~ maiori~!'Itea 
'Cazurilor vin ~l de târziu. Si a 
!Cest lucru n fost ex;'cQ."W.w1 de co
misiaiude~csni' in repet.o.ti! wduri 

Sau, ~1t!l dovndă dQ sl:ihiciune 
li dat comisie. c~ P.:!li w"tw 
tll ti. permi3 celor mal muhi he'gltaşi' 
cin Pau1iani sA facă o Q,Ie chjar 
ltr,g~ calea ferat!, ~nde ':T! .. 1 eSte 
l!şOrexpus incendiului. Mai mult 
incă, nu n căutat. SA qp'ic~ u.struc
ţiunile comisiei de Stat Iii a celej 
judetene prin care se sJiune ' 

stogurile !le vor c~~di la distan 
te de cei puţin 10 metri unuI 
de altul, 

l~sând Ca stogurile sI fie ctlid~(' l:.i 
distanţă de un metru sau chiar JU
mătate metru unele de altele. 

Asemenea' lipSuri este necesur M 
fie inlăturate, dar nu printr'o ho, 
tllrare luatll din birou, ci prin de. 
plasJri la faţe looului, aşa cum filC 

majoritatea comisiilor comunale ~i 
de p1aSl din .iudNul nostru. Numai 
fiind permm,ent in arii, printr'" oa· 
meni, putem dIa lipsurile şi 5UCCC. 

sele lor şi r,umai aşa se poate nsigcr 
ra o cât mai bunli desfăşmare a o· 
perajiuniior de colectare, 

Petre T. [ucadn 
A~ de piIdi. k.toza lui Oă1ău 

lom din Butcni, dEŞi are numărul 8 
şi norma ei p.de de 13·000 kgr. zil
nic, real izc':>;5. tu're 23.r,Cn-26,OOO 
k.'~. pt> zi. A~eo.~tl bato:!:ă sfiNeşte 

Dar frumor<Sele rezuHate ce se 
pot inregistra. in activit.atea ţărini.. 
mii muncitoare din pl~ SE'biş, nu 
~un~ ~stinu'tle de&juns ~e către 
unele comisii comunale şi chi!lr de 
ce:} de plasă. Astfel peste două. 7..ile, 
la Alde~ti, hafozele vor trebui să se 
op.re!'lscă din lipsă de combustibil.' 
C~misia comunală n'a CE'rut din timp 
comisiei de phsă combustibil. Iar 
~um când cere. comisia de plasă. 
răspunde simplu că nu are. "Am 
cerut 9000 kgr. petrol, 300 kgr. 
uler. dar n'am primit nimic'\ -:-,' 
spune comisia de plasa. Noi consI
derăm ca. o at ihldine g~ită aces~ 
lucru pentrucă la pF~ trebuia !\ă 
exis'e' n rezervi de comhuslihil pl'n_ 
tTU rli(e.-ite cazuri şi mai alei tre. 
bne sa remarelim raptul că, tn gene. 
rnl. comisiile se mulţumesc 5i'i spu· 
nă: "Am centt. am fnt~it·,. 

----~------------~=----
v' ă • , ~a 1 eMe $'lP~ mana a~I>:I"'!l cu" a·! n . 

C:.~te şi, trdme srbat aci, că. la ana 
unele se află Tlă:rlln Ioan au treel'a't, 
cei m:-.i bog:'\~i o~mc!1i din sat. 

, . Bdteza lld Dăriu Ioan obtine 4-

sCmrnCd rezultate datorii! efor. 
'urilor muncitorilor dela batozd 
şi faptului cli tov. Dărău, atu,nCi 
când a fost sfAtuit de organizr .• 
tia de pqrtid $ă treacă la pune. 
rea la pllnct a ba1ozei. a jilcut-o 
cu loată dragostea. Dela inceput 
Şi până astri;;;i acCastă batozl n'a 

suferit nicio piedică. 

Gf!J(u!Jescu N:co!ae Il 
Ola!lr. EU$!61'fl au InviJ

'at ~ti .::r cc;ofeo<Jscă 

De,asemeni o senmă de deledati de 
:}}utoze dau dovadă de pricepere, de
\'<)tamcnt şi 'niţil!.l'i~ demne de re
levat. Astfel în comuna chisindia 

sunt doi tovGrăşi, care atunci când 
'au primit sarcina, de delegati de 
ba~ze-. (',am u:jaseră ei socote1ile pc 
care le invătI',seră. tn treit pa
tru ani de ŞCo<l!ă. cât au Căcut 

ei. Le venea greu să muncească. 
Si atunci au cerut co!rUt;'ei Comuna. 
,le să le dea doi eJevi de Hcen. care 
i~ă.i învc1e. Comiei.a le..t 1ndeplinit 
,ltorinfa. patru seri au f(lst d"lljuns 
da tov. Ceorf!escu Nicolae ti Ola:b 
Engen să tnvete aduna1e8.. scăderea, 

:,1runu1tirea şi hnp~rtirea ~i să se fo
~lnsească de, ele pentru Indeplinirea 
cât mai Mne a sarcinii pe care ela.. 

Rinetnţeles ei. este şi o lipsă a 

Delegfi.tii dda cele 19 batoze clon 
Comuna Pecica s'au adunat în te. 
dinfl la Primărie pentru a da ra
poaf,e de activitate asupra mersului 
coleciărilor din săptămâna trecuti. 

La şedintă au fost prezCnţi tov. 
ponta Emanuil. secretarul org. de 
bază PIdR, 1mbroane Gheorghe na
tal', Lapădatu Ioan, primar şi prCşe
dintele sindicatului agricol, Curea 
Liviu. 

S-a r€mat'cat cinstea şi devotamt'D 
tul delegaţilor dela batoze, cBr'e au 

reuşit să realizeze fn decurl de o 
găptJ.mânii pes'" pl<'1l lin vagt>D şj 
jumătate. , 

S'au. evidenţi~ In JUuncă, dep~a 
fll ~~uJba poporului nmu,citor, Ilr;n 
reahzarea lUlei c:lutitiH de grtÎu pes. 
te cota pr~rjsă. hatozarii' Zidil. 
roiu Aurel cu 4585 kilogramt 

gt",âu, Rudolf Paul, cu 3500 kgr .• 
C~mpean Ioan cu 1500' kgr. B:uhu 
LlViu cu 1800 kgr. Popeţiu Dumi
tnI cu 1200 kgr. şi Bii,năţan Marin 
CU 187 ikgr. 

Y. MANGHERA, coresp. peci(!ll 

CUD1. se ridică ferlUR AFSM 
,~ SiUlandul de )O's" 

Investi'iI de 13.500.000 lei Intr-un an - Sa ~1J',,"~~..I~"Jc IOCllinla 
:anunciirO .. eşfi şi o rbU:~@! magazIe de c 2'~e .::.i:-g 

Una din preocupările de c~pete
nie a fermelor APSM este aceia 
de ridicar(~ a nivelului de trai al 
salaria~ilor lor. Partidul MuncitOl" 
rese Romlln şi guvernul luptă nein 
(:etat pentruca metoda do muncă 
şi formele de trai ale acestor lDIW\ci 
tori altrico1i E'll fie cât mai bune. 

Un-exemplu de ceeace se face 
rn interesele muncitorilor agricoli 
sunt realizările şi ~l pe care 
mer)le munca, la ferma de Stat Si· 
mandul de .ios. 

Aci se cnnstrueşte - peSte d~ 
teva zile va fi gata - o m.::uE/ 
magazie de cereale. In curine] 
Se va construi ,i un mare pitul 
pentru poa.mb. Dar o1a~ul de 
investitii pe anul 1948 prevede 
fnd multe alte constructii. Din 
tele 13·500.000 lei de care 
dispune fenna, Se va constmi 
un paviJon ('.' locuinţe munci
toreşti ş! se vOr amenaja iocll· 
perile caHelului in 8partC\rnente 
pentru muncitori. 

I j~te .aici, .fllUi cu SeamA yite şi porci 
UeaCell1 va lua fiin1.ă o lăptllr1e ~i 
;Se vor .:.onStrui .~ moderna 
pentru porci. . 

i'entruca acest plan de munc.l 
de aCUfll ir:ceput. Să fie dus !a b.JI~ 
şf<;r~it, organjza~ia Sindical:i df"la 
ferma are o mare sarcină de il fi 
permanent in fruntea or~aniz:irii 
muncii şi mobilizârii muncitorilor. 
Ceeace s'a f~cut până aCUM pe ii~ 
nie tiuiiaală este puţin. 

(Gndarnoiti pentru Irai!' de valute 
Iute strlHne. Pentru aceaStă faptl 
prim~i trei au foSt condam~a{i la 
câte 6 ani inchisoare corecţlonalA. 
Szabo Emenc a fost obli!;1:lt să pIli. 
teafocA 900 mii lei amendă, iar cei 
lahi doi vOr trebui Si plătească (;â 
te 20 mii lei amendA. Vitali Zuh~· 
QU a foSt; achitat, insii avocatul 
Băncii N aţiomde a declarat recurs 
~ontra acestei achitări. 

Ferma dispune rnsl ~f d~ o StI'!' 
tiune oe ll'J·~ini arrrico1('. Pânlt u· 
turn 'Se oflll pri'n ~ ~atţ>le din Twl:i 
fermei Ilfn r.ltmlfr dE' Te) hf\t07.A ca, 
re treerli ppnfru pJm~arj, fns/)ţitC' d'~ 
troc.tOW-(lj.Or'; .aceŞje ~~~ni .ou au 
o reJ'l\ÎzJtnr'?Jlrie_ ~L c!~DJ:cip .. s'll plii
nmt C~Z tot .. in 8C,~f.t ~n să s~- c.on
struiasc1 si o remiz§ pentru maşini· 
le ag-ricole. 

Deasemeni, gru~ul $indical tre 
bue să Se pl eocupe de ridica- / 
rea nivelului cultural al acestor 
muncitori, ca astfel ti nivelul 
de viată si Sp .dlimbe cit 
mai mult. Curtea de .Apel din Timişoara fi 

dt!h5tut eri procesul lui Szabo E· 
mn ic comerciant de vinuri. Denes 
Stefan. Fnmcîsc Mayerhofer şi Vi
'tuli Zubacu, to~i din Arad. Ce! a-
mintiLi fV"u: fc,st prinşi de orgere1e 
Serviciului de Control Economic, 
când v01au sf. cumpere 1200 <le 
ci~-lar~, ~WIil ~ florini ti alte va-

Ferma Simandul de jos aTe un 
pronuntat caracter zootehnic. Ani 
ma1e de raSe superioare sunt inKri-

RealizEU'ea deplinA a aces1ui 
plan de muncă insemneazil un pas. 
tnme ineint~ pentru desvoltar~a' 
fermei APSM din Simandul de ros., 
ins('m!',C'lz:) un uns inainte pen~ 
ridicarea niv"lulni de trai "1 mundh 
tOti/or fll!l'icoH !'! o SerloR"3!l imbtml 
t1i\ire el conditiilor lor de mune!l: 



•• ln •••• ' .oacar •• rlle 
Cle CSRolaJl 

Sub suprtvellherea OSP·u1ui . in 
organiz8rea DiStrictului Amd, eri a 

. inceput in localitate. marele ::00· 
t:urs de C8l\otaj care va dura 4 
~ile .i la care participl peste 300 
ce eon'Cnrenţi. Finale!e concursu
lui vor avea loc SAmbl!.tli ,i Dumi
neel. 

In p~mul de eri au n!l'UMC: 
nrohele eliminatorii ale COncursu
lui de canotaj (8+1) iuniori. lem Te 
zultatele celor Ot"l\lli serii: . . 

Seria t .8.: 1. SSCA (fostel Gloria) 
5.25.2 min., 2. Regatta 5.25.9 miri. 
Câ!;tl!!at la rom€, lunt1$. 

Seria fi·a: 1. CFR 5.12.~ miri • ~. 
Armata 5.23.g min. Câştlgat cu 5 
lun~mi. 

In finale vot partlrJo" cel(> (loul( 
dto;!igAtODrI!' de serii: ~~CA ~ CFR 
.;lu~ .Armate. ~R II fre:" -:l.Asatlf CIt 

cel ~~ lalm nmp..l"eD1izat ; 
ĂsWzi DrC"gT~ul "revedp rny. 

mo;sB ni.:'!"'\TtI'l de il!n.icti (4,~1) b:f 
i('ti. (4+1' ;l"tliori f'et(>. 

~AlU[ [oUngr~tl'/~~ 

Meleria~nor 
din Arad de împărţirea pre
miilor va avea loc fn seam 
rîiei de Sdmbătd 7 Augud 
orele 9 seara fn $a1a Cameu{ 
de Munclt. 

Program a r t i sti C. mâncări 
calde şi reci, beuturi la ghiată. 
muzicA excelentă. Toată )u
meft este b i n e v e nit ~. ,-

Cinema C.F.R .GrAdlşte 

o drftmă senzatională după 
romanul lui 1\.sirovsky 

Dezonora!a 
Muzică de Ceaikovski 

II .. OMtl~AI'-
Reor. 1" 3. 5. 7. şi 9 

Azi p r e mie r ă. 
Un nou fiJm [rftncez 

Idolul 
prăbuşit 

o puternică dramă 

Peor. la 3. 4.10. 6, 7.30 r 9 
Prezintă de azi. 

Pat li PatH[~~D 
[H Jol~otr 

---- Patriotul SDortiv ----
.IfI ,_.. _. ,- • - I i1ip.,. âl.,n ..... can. nu pa. IC.P" a 
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CO~diUNlrC)\.T 
Biroul Executiv al OrgGlti_ ţiei Sportului. Popular, lui!n:d tII di 

. ~cuiie pJ.rlicipar<~a sP.,rtiIH[or ro moni Us Jocurile Olimpi.ce f" lunile 
Iulie şj Augr.",,' la Londra, corutati1 : 

Condiţiurile in care ee desfăşoarl 
J ocuri1e Olimpice dela Londra nu 
pot asigura buna intelegere şi prie
tenia intre popoare, precum ;i .. cea 
atmosferli de sportivitate care .i 
eontribue la asigurarea 1IIlei pici 
trainiee şi durabile. 

Noi nu putem participa la mani· 
f~tatiile sportive internationale ea
re IUIlt conduse de un comitet ce 
DU are nimic comun cu sportivii ~i 
cu popoarele parti("ip:mt~. nn comi· 
tet fonnat tn parte din crimin.ilii 
de război cum MUlt ~neralul Vae-

caro, generalul Dju.kici, sau Nico
lae Horthy, din exponentii marl'lui 
capital, bancher., conducători de 
trusturi imperialiste cum sunt Sig. 
frid Edstrom, Avery Bnwdage. 
NoeI Curtis Bennett. ete.. lom ~i 
eont~ exponenti ai imperialismului 
cum sunt marchizul Mekhior de 
Polign~ eontde Alherto Bonaco
SIla, lordul Aberdare, e"c.. sau re.. 
pr~antii ~giml1rilor f48eiste 
cttm sunt tranchht~t1 conte de Val· 
lellano, ADgel0 llo1anachi, Dr. 
Wang, etc., ~ari to~i reprezinti in. 

~ I ••• e ............ .,.. .~M ••••••••• ~~t. ... .,.{).:r-•. ~~ 

P li m L ICI IA Tii 
MICA PUBLICITATE se primerte 
zilniC pAnă la orele 18. - Un (.a· 
vânt Lei 6 minimum 10 cuvinte -
Pehtra cererile de serviciu!iO la 
su1ă reducere, 

Oferlle de serviciu 

COOPERATIVA CFR Arao, an.
galează bruteri şi oameni de ser 
.... icii. 3092 

Inchirieri 

LOCUu"lTA compusa dm 3-4 ca. 
mere, baie, hucă:ărie, etc. cltut 
lIpre tnchirjere. Adreaati.vă 1. Ad. 
mini<;tratîa riarolu.i. \P~triatul la 

eaes1l. 'H8 

INCH!R1EZ casă partieufarll pen
tru goSpodărie, sau schimb locu
inţA din centru. Adresa la ziar. 

3090 
VânzArI şi cUlfUpiir;§r 

CARBUNI forjl; brichete, C'~rbunl 
de lemn de vânzare. Piaţa Ste-

fan cel Mare 10 tel. 30-11. 10aO 
CtLVIP AR cam eri combina ti CU 

furnir in stare bunA. Roji!' adreSa 
la ziar. 3076 

IMOBILE ,i apatamente cumpli
f!lri sau vânziiri. adresaţi·vl in 
nitereS prepriu biroului Deutsch 
Carol, fOSt director, Bul. Repub
licei 101, vos-a·vis intrare dosul 
teatrulu; etai 1. telefon 19·53. 

3032 
MATASE pentru p1apoml de eali 

t"te bun" caut spye CUll\o!i.rare. 
:Adresaţi,v~ la Administraţia zia 
mTui Plltnotul Ia casl. 218 

URGENT DE VANZARE caS" 

gospodăreasd 2 camere!$i de
pendinţe. imediat ocupabile ~tT. 
G..-ivitei 206. 3077 

lOT DE CASA de vinzare, f'tr: 
Luncii 10, Micl'l~ac1!·Nouă. Inhr. 
matii Cal: Armatei Roşii Nr. li<J 

.. 3O~j~ 

DORMITOR inchis, SCaune, m~'.J:', 
du~p.pt. c.llni ~ ade, dulapUl:, 
o~hnZl şi covoare linoleum de 
vSnzati!. Vaida, Piaţa Avr/'jm }"n 
du 11 et. TI orele 8-9 şi 13-17. 

.3fY'2 
DE VANZ.~m: dormitor şi bir~u 

P·ţa Catecralei No. 8 firml'l Cre 
tu. 30n7 

MOTOcrCLETA" D·K.V. 250 eub' 
;1". l'€'rf~ct~ stl'lre de vânzarţ'!. ~tr. 
D,na Bl'lT~,~ţţ 51. 308:1: 

DE. VANZARE ma!':!nll d~ scri<; 
Rpmll'.gton, portabil1i. Adre::a la 
vFlr. 

VĂN!) nrotMÎe d"" 'fier 200 lt. r~. 
lţ>~ 'A:. VlI\i61T 137. 3nr:;5 

R"ADT() :tr.ţ:l ce vinzare Str, Re. 
m~ n~. 30P>C) 

HA rSCHEK ARTUR. Agenţie Bu 
levardul Armatei Poporului 17. 
430.000: Eminescu particular 
ca!58, gr1din~; 400.000: ImEl
diata apropiere 8 centraTh'ctell!
lui Ci\sli particuhrl 3 camerl~ tot 
tonfortd; 380.000:cohm~rte o 
cupabH.f luxusvHei; 350000 
tramvr,ih'ntta lY'd!rOnan!{, ca~', 
frttcticulturli; 180.000: apronie 
re.. ~nital\T''': o "'1 ma l-;1lf. 11~' 

BTRill n: .. R 2\ PTf)" Eml0e<;cu 3. 
150 noo: PFl~t~,..ltl",.,.. .. ~;oI,.."'Tltyu 
~ cam. ocupa'billl; 320.000 0'1· 

ISI! nOlldl. aDroap€' Soit. ConH ?TlI.d;
nlt imeeHl1t (lcnnabi11i= 230.000: 
Partlcul".,.,..",J;r. lRn!!J!i ~'lQ·lma t)C1.T 

pabi1li; 150000: Colţcag§. lâ~'g'li 
Bi~ ·SArbea!cl cu prlvlilje: 80 
mii: Un fuG'. vie in Miniş· 
60.000: Ca'Sli pt. ~Ospod1ri~ 
j" 5uhcetat e g-r8id teren mare: 
70.000: Intravilan in Pl'I1ria. 

FORUM Repr. la 3, 5. 7 şi 9 

3OC)1 
,HATSCHEK ĂRTIlR1• 'A:gentie 
bulev. Annf1tei Poporului 17 600 
mii: centru atelier dubluteren; 
400.000: teatrului etaT~aSl'l, 5 a 
pnrtamente tota1comfort; 350.000 
oClTnRbilli partir~,lf'1,·,,;n,\ Qubll'terl'n 
FlfuctirnttmlS: 220000~ naTtic'Hhr 
("Mq rl'tr",O'il\'!,,~typr1 ... : vrr p()nr.(). 

A Z L Marele premiu al festivalului international 

Simfonia D1JsloraJi 
C'\I Michel Morgen - Pierre Blanchar . 

:at 

Pl1=l\.TP RECOLTE. - APARTX 
1\ffiNTE.' 

Diverse 
BmLIOTECA DE IMPRUMUT. n· 

riatA, COPiERE de ACTE, tradu
ceri HOLYMPlKON" AkAD, Itl'. 
Frimu 2-.1. Palatul Msuorl'ilor. 
Tel. 2()--...-49. 11 76 

lereee strltiDe de oe1e .te po~ 
lor participante. Comitetul Olimpin 
International este in compo2:itia sa. 
UD for nedemocratic. având printrQ 
membrii săi oameni reerutaU din· 
tre vârlurile reactiunii intcrnationa. 
le; Comitetul InlernaUonal Olimpia 
prin statutele pe haz. clirora lucrea 
_ii., nu este un for .,les, ..nemhrii lui 
fiind numiţi prin Moptare chiar de 
ei, nereprezentând in k,ici u.a fel ţi., 
rile lor . 

Comitetul InternaHolHu Olimpic 
este nn for dktatorial care conduce 
Jocurile Olimpice Prii să dea 8000· 

teală nimănui şi (itra să r~~ cpundi 

pentru deciziile .';3.lc. Aceste d~izii 
sunt inatacahile. neex!-;ti\ntl cale de 
apel 1n nici o chestiune elite ajun.ge 
hl discutia comitetului. 

Sportivii Republicii Populare 
Române nu pa' pilTticipo. 14 
locurile Olimpic~ de sub ro,... 
ducerea unui comitet, C4re pri7I 
n.einvitarea Un~unii. SOtJi€tice. 
ttITtl campioarofi a luptei. pentru 
pacea ~i libertnt"lJ pOpo<Uelor, 
G dove(lit o etirudine ce 1JI'tat4 
cl6r sensul t'c~stor jnruri cari 
sunt ~n t.or.allf conr:nulidie CU 

principiiI'! de pri.!Ocenie şi bu
nd tntdegero rntre popare. pe 
care le trtlmbif ea::/i. 
Sportivii R,::pu.blicU Populore 

Române DU p.,t partkipa la Jocuri 
le Olimpice dela Londra, unde ar 
fi urmat sl d~f!leze intr'o coloană 
deschisă de ~portivi eare reprezintă 
Grecia lui Sofnlis şi a lui Tsaldnrie. 
Grecia fascist§. und~ lupta popol'1l
lui pentru lib~r~l't~ este. inn('~nt.li, fn . 
sânge şi alături de SpanIa Iru Fran. 
co, care reprcz:illt1!. un regim de te. 
roare şi asuprire a pc-porului, fostul 
aliat al lui H)ler şi MUS8olini, pre
.cum şi al1tmi de ţări fasci!te simi. 
lare ca Potugalia lui Salazar. Chţ
na lui Ciaog Kai Shek şi altele. 

Sportitii noŞtri nu pot partiei- . 
pa la Jocurile OlimpÎce cm'8 

nici de ast(ldat{f nu simbolizea. 
::;ă con-tinutul "'al pe care tre• 
bue sil_Z aibe fUt/el de jocuri 
şi unde flacăra care ar srebui 
~ tncălz~a5ClI sufletele popoG
reloT pentm ki.?elJ de pace fi 
progres, este IIprw(1 1" Greci. 
jrueisti:J şi este transportatd U. -
Londra pP. un 1)(U de r{jzboi. 
Sportivii Republicii Populare Ro 

Jntine nu pot av'.)tl nici o garanţie 
el sub conducerea unui comitet ai, 
căror membri tu majoritate au pa. 
lrcnat Olimpiada dela Berlin, nU 

vor transforma .i aceastA Olimpia
ill intr'o man:festrl\Îe de urA !ntJ1! 
popoare, denatnrând tn acelşr timp 
şi rezultatele tehnice ale acestora. 
eum s'a intâmp lnt de altr el fi la 
Saint Moritz !n acest an. 

Biroul Executiv OSP, atAta timp. 
cât Jocurile Olimpice vor fi eondu-;~ 
te de 110 astre} rle comitet care re-:t 
prezinti interc..;e opuse celor ale . 
popoarelor iubitoare de paee ~i 
progres din lumea tntl'f'a~a. ~mitet 
ee nu are nimic comun cu tinf'r~tul 
~i sportivii popouf'Ior. IntelE'lfe IIi 
nu participe la astfel de jocuri, mer 
gând pe linia intereselor popornlui 
nostru, sub oonrlncerl"a clll~i mnn· 
titoare tn Crunte eu Partidul l\1un
otoresc Rom~n. Sportivii noştri do
resc 85 colaboreze In Fchimb cu ori. 
ee tor sportiv Înternational care 
vrea sincer si promoveze şi prin 
sport. buna tn1e1e~ere şi prietenia 
Intre popoare şi progresul omeni-, 
rii. 

BIROUL EXECUTIV O. S. ~." 

------------~---~-------~--~~~.------------~~-
CI .• 
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Du.,li, cOlectivi';f';area C8u"<l:elo .. de seba.al 
CoJeQhd avoc;'~Ulor din i~rad a decis . _----~------------------------------------
[oieeiivizarea ,auzelor penale Si· fiscale 

Noul regint In'râ In vigoare IncepAnd de Luni 
După colectivizarea cauzelor de 

tabotaj, la şedinţa Comisiei Int~ri
mare de eri a Colegiului avocaţilor 
d n Arad, ş'a decis }i colecuvlz.,reu 
cauzelor penale şi fis.cale. In toate 
acute cauze. justHlahilii care vor 
dori eli fie reprezentati de avocaţi, 
5e vor adresa Colegiului, care va de 
lega apărători. 

'. Regulă generală eete, c1!i petitio
narii vor putea indica ci etvocatul 
pe care-l doresc, afară de procesele 
referitoare la: aur şi devize, labo
taj la legea nalionalizilrii, procesf'le 

'1111 faţa Tribunalelor militare şi pro-
,eesele privind ordinea pubIicli şi 
: &iguranţa Statului, in care procese 
: avocatul va fi desemnat de Colegiu 
In 6rdinea alfaberic1i a listei avoca
!liIor. 

ht toate aceste cauze, justiHabilii 
1 GOată cu cererea de dt>legare vor 
• trebui sll plătească Ia Colegiu ~ 
',nnorariul ,respectiv. care va fi eta
: bilit de o comisie fonnată din ee
~ eretarul Colegiului şi doi 3vocati, 
~are vor face zilnic de serviciu. Co
mî~ia fixeazli urmlitoarele norm~ 
,~ntm stabilirea onorariilor: 
: 111 cauzele de sabotaJ şi c~le !n 
eare delt'garea apllrătorului se face 

I
'din oficiu. onorariul va fi: 
I La judecătorii dela 2000 pân~ 1. 
...,., ft !JRI!t:!' 

10.0.00 lei, la Tribunal~ Curti de 
apel şi Tribunale militare dela 4000 
la 15.000 lei. Redactarea recl11'suri· 
Jor dela 2000-5000 lei. La toate 
celelalte procese penale şi fiscale 
DU se fixează limite minime şi ma
xime. Onorariul se va stabili in ra· 
port de starea materiali a imprici. 
namor. de importanţa cauzei şi ti
nând eeam1i de tariful minimal. 

Aceete onorarii se socotesc numrtÎ 
pentru o eingurA instanţă. Avocatii 
care au reprezentat pe impricinati . 
in prima cauzl, sunt obligaţi a re
dacta şi recu~ul firă alt onorar, In 
schimb dacă cineva doreşte sA fie 
reprezentat de avocat şi in a doua 
mstanţ/i, el va trebui sI se adreseze 
din nou Colegiului, filrl sA mai fa
ca alt1.i cerere, pentru a i se stabili 
un plus de onnrar, conform norme· 
lor de mai 8OS. ., 

Justitiabilii care posed! certifi· 
cat de paupertate yor fi reprezen
tati In mod gratuit. . 

Sumele rezultate' din onorariile 
!ncasste, se yor repartiza astfel: 10 
la mtă Colegiului pentru acoperirea 
cheltuielilor ,administrative, 40 la 
mtl colectivnlui de avocaţi şi 50 la 
sută· avoeatului d4"legat. Cele 40 la 
mtll destinate colE'ctivului de avo
cati se repartizeazl in mod egal 

avocatilor definitivi şi stagIari din 
oraŞ şi judeţ. 

Normele stabilite mai SUI le apli
că şi in judet, cu următoarele com
plectări: Cererea de delegare te 

\'a adresa delegatului Colegiului, ca 
re va stabili onorariul şi va elibera 
delegatia. 

ReprezentanUi Colegiului din ju
deţ sunt avocatii: Mo~oiu Eugen 
(AraduI Nou), Popper Alexandru 
(Buteni), Petruţiu Silviu (Chişineu 
Crişo) , Columban ZoItan (Hălma
giu); Sehiller Emest (Gurahont), 
Lu('a Petm (Ineu), Stroia Cornel 
(NlIdlac), Pont a Aron (Pecica), Pa
pe.scu Ioan (Radna), Laszlo Iosif 
(Şiria), Gomboşiu Ioan (Slivârş;n): 
Cordoş Gheorghe (Sântana)'. 

Hotlirârea prezenti!: intll rn vigoa
re fn ziua de Luni, 9 August. Pân! 
atunci aceasti hot1!ir fre va fi adusă 
la cunoŞtinţa instanţelor de judeca
tă. 

Proeesele tnaintate p ân1.i Ia 9 Au
gust, adică acd')3 in care x'.iane'\, 

este redactat1!i, eauza semnata de avo 
cat şi procură deplls~, rămân 1n 
vechea tlituaUe, tnsă numai atât 
timp, cât se judecă la instanta re&
pecth'ă. 

IJI ,9 fii: ~ '" II n , R II liS Era fÎ· il U 

'1 ..... 11«::1. de 
• • •••• UCI .. 

Azi fi In noaptea de Vinert .... 
Sâmbătă &unt de serivciu urm1 t08l" 

rele farmaeii:' Oberal (.~. Robv)~ 
Wej,ss (Piata. A. Iancu). Karpati (ta 
faţa gării electrice), SIIO'llOtitcaI_ 
Saguna). '. ; . 

:- c..,RUCEA ROSIE 4ftU.nţ4 ~ V
mlneca, Il August, 0l'Q 1J.3IJ diminea-. 
fa şe rl!intoaT ce Q dOUfl şerit! de co-. 
pi, de/a Colonla de vară di.n sava,.. 
fîn. .Toti pitrinJi;' &ullt rugaţi. .ci ~ 
prcz'nte la gară pentru ""ti lUIJ '.li 
primire copiii. . 

, < 

- A VIZ. Secţiile de boU nervoa 
se ti boli mintale dela Spitalul Cen 
traI Arad fiind desfiintate, apartin:'!, 
torii bolnavilor internati sunt invi
taH a se prezenta de urgentă la Oi 
recriunea Spitalului Central rn ,'e
clere-a evacuţ.rii bolnavilor 'ia Ora.· 
dea şi Jimbo1ia. 

..:... CERCUL DE STIrnIT dela In· 
etiiutul Ohstetric Arad Inyită cole
gii medicin!Hi din loc;Uit<l(e, 1. a 
doua Şedinţă publică ce se va tine 
azi, 6 Augu'!t 1948, la orele 18 
p. m. ]a Institut, Cu urmăroDrea or
dine de zi: 1. ,.Pilocarpina in Gyne 
cologic" de dr. Ion Pu/mR, med. pri 
mar. 2. .,Plac(':11ll.a pre-.,-ja" Clt prea 
zentare de caz de drd. VIi Rmcnthal 
anul VI med. 3. .,Ovnl:l:ţia, men
gtrufltia Şi fecundatia şi, coo.. .. :d:>r:t· 
Buni asupra sarcini10r p:p.m~llre" (le 
drd. Victor popa, anul VI med. 4· . 
Discuţii. 

!4W:W 

, l , 

f,' ari r e duc eri la tarifele· transporturilor 
Societetea RomAno·SovieticA de Transporturi Aeriene "TARSn aduce la cunoştinţa publicului cl'iIător, institutiilor publice, intre· 

prinderilor comerciale şi ind:.rstrlale, de Stat şi particulare, eli, il)cep1nd dela data de 9 P4u~uSt 1948, prNul biletelor de aviOn şi al trans
porturilor de coletărie şi mărfuri se reduce cu 22% .. 

In confonnitate cu u1,e de mai sus, se intrcduc mmătoarele ta rife pentru pasageri, bagaje şi mărfuri: 

O clillllorle Călătorie dus-intars Bagaj supliment~r Mărfuri 

Vecll'u "ou .. Vechlu "'ou Vechiu Nou Vechiu Nou 
~ 

B'ucureştj -., Timişoara _ - 4,200 3.260 ,. 7.560 ,5.870 42 
BuctIreiti - Arad - - - 4,280 3.335 7.705 6.003 42 
Bucureşti - Sibiu ~, ...., - 2. 120 1.650 3.813 5.000 21 
BUCUTe$tj - O. Mare _.- 4.315 5.360· 7.710 6.050 43 
Buc~ti - Ouj _ - - 3.210 2.500 5.780 4500 :52 
Bucur~ti - S. Mare 4.375 5.405 7 .875~ 6.130 43 
Bucur~ti _ Iaşi - - - ~ 3.090 2.410 5565 4.340 51 
Bucureşti - Bacliu _ - - 2,380 1855 4.385 3.340 24 
Bucureşti .-- Galaţi -- - - 1.850 1.445 . :;, 3.350 2.600 19 

Aceleaşi reduceri Se apHcl i!Ji pe "sectiunile intermediare intre escal~e din provincie. 
Tot cu incepere dela 9 AbguSt 1948. oral'iile curselor avioanelor "TARS!' Se modificA astfel: 

Bucureşti --Timişoara-Arad Bucureiti C1uj-Satu-Mare BUQure,ti - Sibiu-O. Mare 

Bucureşti 

Timhoam 
Arad 

Dus - intor' DuS - Îl'tors Dus - intors 
14,45-9,15 Bucur~ti 14;30-9,00 Bucureşti 14,15-9,25 
16,45-7,15 16,00-7,30 15,45-8,25 

17,00-7,00 Cluj 16,20-7,10 Sibiu 16,00--8,10 
17,15-6,45 Satu·Mare 17,00-0,30 Oradea 17,10-7,00 

Cursele ~u Joc zilnfe, rn' ara ra Duminicilor ş1 ~liro§.torilor lega Te. . 
InFormntiuni: 1\f:'enţia Ccntr a]! B-dul N. B~1cesctI Nr. 16. Telef.: 5.12.54 şi 633.46. 

:A'.~entia A'eropor1lu1ui B'1n eaSa. telef,; 7,27.11; Oir. ComercialA ;;.96.73. 

Bucurejtl 

Galati 

Baellu 
'aşi 

32 
33 
17 
33 
25 
34 
24 
18 
14 

34 
34 
17 
35 

26 
SS 
25 
19 
15 

2G 
Zl 
14 
ZT 
20 
28 
20 
15 
12 

'Galaţi-&dlu-Ia,l 
Dus - intors 
7,30-16,45 
8,30-15,45 
8,45-15,30 
9,30-14,45 
9,45-14,30 

10.15-14.00 

Economisiti timp şi' bani folosind iransporturn~ aeriene 



[ntrecerile soctan.! e 
d Elvelti sJ)Îritc' de 
r est unGere perso
nală -in intreprinderi 

(Urmue din pag. 1-&) 

poarte răspunderea direCl.(l _ ace • 

.uei munci, 1Ui "" J05' preocupaJi, 
5a con.sUlU la lata locului, cum sau 
eJeotl.UIt lucrările. A~a 5 a putltt ln-
111"."Ja că ploaia wrenfiala cd;;utU 
in. ultimul timp, a pc1trua.s prin. 
acoperiş~ udând. ma-~illile şi mate· 
rialele din şectie. Tol atunci, • au 
jlJ,fun.d.o.t canalele de14 Jilalu.rd şi 
apa a inundat aproape Jilatura, din 
cau:i1 cd nici ,erviciile re:lpective 
ale Primdriei ,imei. tehnicienii de
la IT.4 nu iarl preocupat de "are" 
acenor c:analuri. 

~}Cltd ce şe poate Intdmpln rrl 
unele locuri u.nde spiritul de răs· 
pundere penolUllif nu existi'f, .!ClU 

este prea putin desvoltat. 
Aceste eumple de mai sus ne do-

VeMsC d1 'B organi::arPIl unr.'i intre
prirtderi nimic nu trebuie ldMlt la 
.'oia fntdmpliIrii. 

Şi atunci. ct1nd tJ {05" luată sar
cina ca programf!le de proJuctie sa 
fie diviMte pe :ledii şi pe mnsini. 
CUlA elite cuul la fabrica lT.4, 
at.unci 4ce1l.'Jth stlrt':in lf lTeJmÎ€ urmd. 

'ritil fi fndeplinitd rntocmai. Şi 14-
IT A ti fost ditli::at planul pe ma
~ini. d4r cum? In aŞa Id că numai 
telmicienii. 'nteleg cdt frebui(J. slI 
produdi fiecare muncif06.1"e, pe 
eând ,rmncitoarelp nu ştiu a~"st lu. 
cru niri milcar 5 la sută, Cau::fl? 
Programul $'a afişat 14 caniftlll fie
ci'frei maŞini. dar tn term('~i tehnici 
ş~ nu In metri, ~(J ca să ţ7Jţpl(>ff~ 
frecare muncitoare şi sd St[e nr~ 
'n orice timp cdt o: .fi'lcut şi cdt moi 
are de fdcut. 

Desigur cd şi fn lJCea.~ttl eJircdie 
tJ'ebuie dewoltat spirilpl de rdspun. 
dere fi urmărit controlul fn muncd. 

DtV este dela şine In/de. cd ac0-

lo unde IW e.Â!tă raspundere per. 
lIOnalâ• nu poate e.rista nici lUJ. con,. 
trol tn munciI. Sarcinile trebuiesc 
deci bine Iltabilite ~i minutios (m

p"rt~ illCepdnd CI' di.rectorul şi 
continudnd CI' şefii de lectii, m(Ji. 
ştri. 'efii de echipe, etc.. In aŞa fel 
ca fiecare .tI poarte direct răspun
derets SllU'"cinii ctzre kt fost incredin
tatil• Iar paralel cu. acea.ţto. cel ca. 
re a Fi""' o rdspuruler-e să fie con,.. 
trolat te:m.einic. ,il .rie cii are de 
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Proectul nouii conventii asupra 
navigaJiei pe Dunare propus f 

de delegatia sovietică ' 
ProeC'ul se bazea.zA pe respectul drepturilor suverane 

a.le Statelor dunărene. EI nu recunoaşte altor aări 
pozitii priYUegiafe 

BELGRAD. Trimisul special al 
agentiei RADOR transmite: 

A. L Vâşinski. ministrul adjunct 
al afacerilor externe al Uniwili 
Sovietice, a prezentat Conferintei 

. proeetul nonii coDvenUi asupra re-

I
, gimuiui naviga tiei pe Dunăre, pro

pus de dele-gaţia sovieticA. 

II PRlNCIPIfLE PROECTUUJI 

Art. 1 al proectului 80vietie pl'e· 

1
, vede libertatea. naviga tiei ."entru 

toaoo ţările. 

I O limitea:i1 frMă la. cursul Du
n.t1rii, spre deosebire de cont:en 

I fi.a din. 1921, COTe cnrndea li. 
bntaUotJ de naff"Îgafia şi la prin. I cipeiii ofluen.ti ai aCl'.UlIi fIu. 

I viu. 
la această pri"inţli. art. 1 al pr41ee' 

tului somtic se ueamană cu con. 
ventia din 1&56. 

O altă deosehire fut' da mentala 
et=te ca 

proectul sovlA't~~ pro pUrJ..e "'xi· 
lttpnfa unei singure comuwni 
dundrene (Jkiftuitd ~clu!;iv din 
reprezentantii statelor drmare
ne, apre df'oţ"!bire de comisiu
nea irutituitl1 prin con.ventia 
din 1921, 1n care 7It4joritate-a 
ero l'cpre::entutd de statele e%. 
tradun,iirene. 

Astfel. ţările riverane vor avea drep 

tu1 şi datoria de a asigura admini· toare comune vot: funotiona organi. 
alrare&, oontrolul şi securitatea na· j za~ii administrative compuse din 1'1> 

vigatiei pe Dunăre. la anumite sec- 'prezentantil tarilor l'eapective. . 

CUJ.u va. tunc'iond. Carn,i~1u-'''lea Duna.rea-nă. 
Proeetul sovietic cuprinde 1n con 

tinu are diferite propuneri asupra 
modalităţi lor de lucru ale comisiei. 

Sediul comisiei t:a fi. Uz Galati. 
Administrarea Gurilo; Dunării &el 

va face de c 1Ître Republica Popu. 
lară Română şi Uniunea Sovietică, 
iar administrarea sectorului Porti. 
101' de Fi~ te va face de ~titre Re
publica Popularil Românt1 ~i IugO<o 
,lavia. 

Iu continuarea expun"rii sale, ~. 
ful delegatiei sovietice a suhliniat 
faptul el proeetul f'ovietic. prin 
art. 27, rezervă e~c1usiv Hatelor du. 
narene po~ibilitatea navigatiei pe 
Dunăre a vaselor de ră~hoi. in limi. 
ta fruntariilor '('espective, In felul 
acesta se tnlătutft discrimilla~a sta· 
biJitil tn 1921. in pl'Ofitul anumitor I 
!'tate exb:aJunărene. 

In cadrul dis~llHi1or finale, pro
cctul de conventie elahile~te moda
lităţile după care se VOT r~olva 
eventualele diferende. jJrecum ~i 
faptul că actuala couV"ntle va tre
hui să fie ratifieata de guvernele 
statelor semnatare, 

In anexă. se stabj]e~te ca. odată 
cu semnarea tratJ.tuhti fIe f'!u·.~. re-

prezentantul AU8t.riei va fi admis ta 

I oomitiia dunăreanIÎ. precum şi fap. 
tul eli. toate bunurile aparlinând fo
stei comisiuni dunărene vor intra 
in posesitmea viitoarei comisiuni. 

Vâşinski, şi·a încheiat expunerea 
subliniind faptul cli 

proectul !fOvietic şe bazeazil pe 
respectul drepturilor suverane 
ah! ţărilor duf'l..'1 ... ( 'te i$i cd el JIU 

recun.oaae altor srate treo pozi
tie prit'ile,riaJi, 

DelegnHa l'ovielj!;ă este convinsă e~ 
noua convenlie va asigura O largă 
desvoltare economic.ă ţarilor dunl. 
rene $i va con!titni O importanti 
contrihutie pentru consQlidarea pL 
cii ~i a relaţiilor i"t('matl(')~alf". 

P;,rt~dul (omunlst 
f n 'ru~1.~eI (!ra în., 
Iănuaraa galen:u. 
!Ul fage?b ~Lr: 

HELSINKI. - TASS tJ:ansmite: 

Remanierea guvernului maghi~r 

Comite.tul Executiv al Fartiduluî 1 

Comunist finlandez a adresat un 
apel lUlwcitori!of. Plalli10r şi tutu. 
ror oamenilor muucii din Fiulauda. 
subliniind că in Finlanda s'a {OI' 

mat UD guvern care urmăreşte ti 
deschidă calea unci politici interne 
reactionare, ca şi cea din trecut " 
a unei politiei externe antişovieli
('f'. BUDApESTA. - După alegerea 

lloulni preşedinte al Republicei Un
p:are au intoE:n"enit citevt schimbări 
in compoziţiile guvernului maghiar. 
:Astfel prin alegerea In postul de 
preşedinte al Republicei M:\ghil\Tt\ 
Szaknsits Arpad a demision:llt dela 
pl)St'lll său de vicepreşedinte al Con· 
r,iliuluÎ de miniştri S ministru III r..fl
.1nstrei. Concomitent cu acea&ta 
w .. ~. 

Rajk Lnszlo ministrul de interne fi 
Mo1n.ar Erik ministrul de externe 
şi-au tne.intat demisiile 10f. 

In locul celor d~sionati au tOgt 
numiti unnl!.torii: mi'n'istru de n
teme Rajlk Laazlo, ministru de in~ 
teme Kadl'T JIltlQ!; ft ministru) in. 
""siriei Kossa Istvan. preşedintele 
CGM. din Ungaria. Molnar Erik Il 

Cost numit ministru plenipotentiaf . -

~'efu1 nmllu; gl1v eof11 reactionai 
este cunoscutul rE'prl'zentant al ve
chei polit;d militarict~, social·de
lr\('(%ahll de dr~~p~:l, V::werhnlm, 

dat SOCQteollJ. penl"t felul cum fioa poarti1 fn o:nşamblu rdspunderea I sle se de$OOZ,ă cel moi bine criticA 
fndeplin,it MTcina primită. desfăŞurării m.uncii. dar 14 rdndul I şi autocritica, che.dşie a progres,,' 

DadJ. nu _ Focedeazd ~ dacd lui, el trebuie sd organizeze in a~ lui". 
Da • se, aplică a"temul organiZtzloric fel munccz, ca sd lmpertti. rdspunde- Organ-izatiile :nolUlTe de Partifl 
IDciali.st tU rdspunderii. personaie. rUe tntre colC1boratom adi Şi .4 con şj organele sindicale au In QCea$Id 

utrmcl 3e pot Intdmpla G:lemenea tlole:ze permanent felul cum a<:efti6 privinţă o I4Tcini1 şi lUI rol de ,.as-

Poporul finlanr~"1.' tlll' poate Uf< 

miiri inrliEerent cum 'lJl ff,uvem al 
minorităm pUf! fn !iln1h:t' impen.,Ji
smulUÎ 5trl1in, se prt'~~h,.,tf> s§ dj. 
strn~ă treptat Tezltlt:'!t~Je de~~oltă. 
tii dE'mocratice, oMin:!'~ 'n ultimii 
ani. Toti fi!llaiv!ezii tr('hue si It' 

. luze ~pd iinol lor nce8tui ~vem f1 
minorit~tii, care se PUI'l<' tkacnrme
:rişuI IUţ'ltei, pentru o adl'vl!lratl de
mocratie. 

cazuri acmrr.clate mai aw, după. ca. [Şi fndeplinuc: sarcinile, frwăldndu.' pundere de o importantd deo~cbitd_ t 
re vina e5te dată. de unul J1€ celd. C« fi ei la rdndullo1' .o. impartll mai Ele trebuie şd imprime muncii tr.P Cu fCUi la urme-o 
leIt, fdrrJ. sd se poată .tabili preei. departe răspunderea Intre JUbal. turor factorilor de rdspu.nd~re llin. lGIIUI pen~ru V,"Or!e 
cine ale vinovat. deaarece nu ezi. temi şi s4 le dea eduCiltie fn spi- intreprinderi. acut co.racter nou al 
"d răspundere personalâ directă. rirul rdspu.nd.erii directe, personale. muncii, ai1 popuI«l'izeu toate uern- Plenara a patra. a Cumitetici 

Şi de memenea situalii profitd .,Conditiile cele. ln6i favorabile pIele bune Şi stI caute,d lttdrepr.e Centn:tl al Partidului ~OmUt1jlt· 
duŞnuJnul de cLud, care işi poate pentru desvolrarea ri4pwuJerii 'fJf'!"" lip,urile fi greşelile eare 88 flJC ob- grec: a aQUS importante hotavin. 

J face jocul nestingherit, fllrd ti p". sonale fi • artei. de CI conduce, de 41.. seroo:te. pUpă raportul atlsupra situa~iei po 
tea fi lovit In actiunile lui şi de. Qrl?ani.Z4 Şi de ti munci În mod cu Prin fn-tlfrirea spiritului de rd.. ..itice lii nuli·are prezentată de ge' 
mascat la timp. adevdrat socialist, SfInt C1'eeGte fn pundere pe't'$I)rUJ.lIJ.. Şi printr'un te- neralu1 11arkos, 1?lenam Il votat ~ 
T b ·.lI • ,." • t fntrecerile socialiste. In. fntT ...... -.a meinic control al mu .. ...:~ .J __ ... f- rezolutie ih ca.re sunt arătate s.u-CI 

re Ule ,ti se mar; m'A apoI con· ca ~","L' ........ u.e ....... ,- nile partio.ului in conducerea lup' 
.U unii tot>arăŞi CI' functii de rifs· socialistll f!reşte ~i ~ ~lOltt'1 O jDS şi de jos fn StI.'. munca devine tei pe care popotul jlTec o poarti 
pundere fn intreprinderi' sit monO- noud etifudine {CItiI de mllncd, se fn,. mai dinamicll. m.ai bine orRanizati1. pentru imiependenţa sa şi . pel\tr~ 
pnlizeze toate riispunderile, $fJI' 54 ,ăreŞte $piritul de ~pmuleJ"f! td 04'J0 prodrterivitatea creŞte, iar intreprin victoria unui regim democr6t in 
fie fncărcati ca MJTcini prea marI m~nilor lald de munCa 10,.. ftltil de derile se dewoltd zi cu ti fn intere. Grecia. Rezoluţia Se incheie «Iulo 
pe care tă nu le poatd fnd('p1ini. bunurile intreprinderilor care SWlI .ul bunei .tl1ri .. eelor ~t> mJlnr~.'C. f.Înca le Iupt~: ,.Cu toţii la 8llIIe, 

Condllcdto1'Ul unei intreprinderi 4cum o1e lor. In intrecerile toei.aUo CH. RUiA. totul pentrtt victorie". . -----_ .... _----------------------~--::~~.~:":"::~:::"":":"'----------------------_ ..... ~-~_.-:n. "pA. TlUOTUL'" 
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