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Raportul scrii
torului sovietic 
Nicolai Tihonov 
la Congresul 

Partizanilor Păcii 
dela Moscova 

SPECTIVELE NOASTRE "Ne aflăm pe avan'poslu' păcii, 
barând calea unei noui şi sângeIn ~i finei ani dela elibe 

rarea noasiri de sub la 
gal tascbt de eă~ pa-

- J,erniea Armală SovieU
ei. ParitduJ d& avan"
gardA al clasei manoitoa 
toa.re a eonduli ea brat 
vtguroe oamenii mancli 
in victorie. Sub sieagul 

pop~rul muncilor a făcui 
mai viu flacăra intreceri 
Spre ctn;,tirea. z;iIei ~ 23 

IItrf!CeI'i!e l>ociallllte din intre 
luat o :lmploure mai lnare 
căci nu era vorba numai 

aniverslirti a cinci 
noastri din lantul 

.r.~I·I"'iJ~'''. ci Cra şi lupta p~n 
mai grabnicA înUptlllre a 
trimestru lui hotăritor din 
stat, era vcrba de bătălia 
şirea prevederilor acestui 

, "Polyehrom" a realiza.t Pla 
incă prin Iulie. Mai vâr
tat muncii"orii din acen.stă 
şi piină la 23 August au 

în valoare de 5,700,000 
anului 1950. Cell{rul m~

a depăşit planul pe luna 
6,8 In sută, DepOul CFR a 

rilor fcroviare o locomo 
t1us. 

'!I)"~lda muncitOrilor ain uzine, 
?~ IUDeitorl s'au angajat şi ei in 
aee obtinând SUCCC!!e d_ebite. 

alsi amin1im comuna. Peregul 
lulJre a terminat treeri.~ul şi co 
Iulia 19 Augu5t • ciştiglnd Intre na. reregul Mic. 
să!adine nouă s'a manifestat şi 
ara~rI1e lD1electualUOI' din fn1re-
.J C. mal mult succes lucreazl 
Jlletionarii dela ,_,Flamara Ro
a~âDd eonSiderabil lupt,. mun l/il pentru Infăptuirea Planului. 

cuvânt, fiecare minut, ot'â, zi 
, este an SUcces. Si tocmai pe 
Ir'4stor succese IL elaborat Parti 
rU - itoresc Român cUrele de ("ou 

Planului de stat pe 1950. In 
tri stă un Doa plan pe un 
prevede neui şi măreţe reali 
toate tj,râmurjle. La. sfârşitul 

- lIivelul de trai al celor ce mun 
f'I tu 15 la sut, mal rllica.t de 

~
-1IlU1 acesta., .. Vor ti distribuite 

p 'mal ma.ri de bunuri .le con
,n~ I multă pltlne, ma.l multii cal' 
~o ' mult ulet. mai mult zahAr şi 

uharoa.qe, mai mult peşte 
,1r, a spu-s tov. Gheorghe Gheor 

il \j in discursul ro!!tit la 22 .'\.a-fi Arenele Libertătii. 
19 ;;!rt'1I. Planului de stat pe 1950 
, va atluce numai at:easta.. El 
a~ad. ,.prima cinpli. a. unUl plan 
-tlr.cttivă, primul plan dncll1al 

siof'Jblica Populară Rom:tnli", 
jnJ~ ÎnSf:mna acest prIm plan cin 
vel>tntrn I)<I1'Orul muncitur din ta

T ~~tTt, ne-o nrată cu ueosebitil ela 
1 Parlid111 MunCItoresc Român: 

~ ,LUL DE TRAI AL l'OPU
da~ MUNCITOARE VA CRESTE 
profDE 1949 CU 80 LA SUTA. VIA 
elo~,\MENlI.OR MUNCII DIN RE· 
.r. ~CA POPUL.1BA ROMANA VA 

-

U BUNA SI MAI FERICITA". 
Gb" Gheorgbiu-DeJ). 

Spre a ajunge la &(IeaSta. lasA, este 
nevoie IA eomstndm • Industriei puter 
.. ci ..-.re d ae pet'IIIII1& produCţia 

urmAtoare: 1,25e.OOO !oDe Oţel. 1.*.000 
~ Ion .... 8Ot.~ tene 'Jamt1J&te, 
'(10.000 Ieae ~ 1._,00. t.ae tâI'
bulMf". 

Mal maJt dec.At afat. Paritdal M1'IQ 
etioresc Român ara" ci ~ necesar 
ca in tot acest timp si mărim efortu 
riIe pentru Infăptuirea unui plan de 
ELECTRIFICARE - preconint Inei 
la' Conferinta Nationali!. a PUR din 
1945, "Dictatura proletariatului va rf'a 
liza in numai dnci4ase ani o putere 
instalnt'ă de cel putin ! milioane de 
kilowaţi", pentrucă: .. Partidul nostlu 
consldt-ri ta o sarcinli. de cinste electri 
ficarea treptată a tuturor satelor ~ării, 

(Continuare in pag. 3-a). 

roase agresiuni a imperialişlilor 
- •• p •• Ma,e,a'.' Voro,ilo. tnain'ea plecdrii la Mo.coll'a 

de p. a.ropor"d Băneasa 

Inainte de a păr1'Î8i ţira Doâstră , 
Mareşalul V oro-'iilov a rostit unnă• 
toarea cuvântare pe aeroportul Bă-
ne!l68: 

Tovar(lşi, 

părtlsind Cal~tâl{1 D-I'OUS I ră, L'oi 

purta in inima mea cr le mai b!Ln(~ 
lif:ntimenle şi amintirEa a tot ceea. 
ce am t;(I:;;ut aci, a drag(),~tei cu (i. 

d[·viirat fr/1 kş/i de care nit n:'-a1l! 
Încloit nici Înainte: şi care acum IZ 

fost atdt d~. strc1/11cÎt manif('sl[fC1 
fală de marca noastră Patrie Sade. 

tidi. (atit de Înteleptul şi marele 
rlostru tovartlŞ Sta lin (aplauze, ot-ii· 
Iii 1'11 lemiee). 

Voi transmitp Guvernulul noslru 
şi tova,.ăşlllui Stalin că poporul TO. 

mdn, GUVl rnlll său, Partidul Mun· 
citor, se şi CE 'Ieliille organiza/ii sunl 
,J{ine de acelaş sentiment de care 
mnt pline popoarelE' Vniuni, noas
tre Sovit ,tiee, ş[ an urne ele ~ mi
menIul de mUndJ'ie că noi, oamenU 
Uniunii Sol'fetice 'şi oam.'Tlii rtpu· 

(Continnare in pag. 6.a) 

Cum a devenit echipa Benk6 echipă fruntaşă pe fabrică 
Printr'o nouă organizare a muncl1 echipa tov, Benko Ioan dela "Flamura Roşie- 8 

ajuns la accelerarea procesulu1 de fabricatte a vagoanelor-clasă 

Pregătirea şefilor de grupă, controlul În muncă şi Înlăturarea imediată 
a lipsurilor sesizate au stat În fruntea preocupărilor echipei 

Intrecerile socialiste âu şcos la iveală un mlmur tot mai mare de ml/ncitori şi tehnicieni !runtW$i fn 
produdif'. care au p'lrăsit vechile nt'ctodc de lllau şi orgiin'zdndu-şi illtrun chip nou munca, rr!C~e,~c .'Il 

mâirgrl CII mult inainV'a celorUilli tovarclşi ai lor. AceŞtia .~lInt lupt,". torii Înainta!i pe frontul muncii so
cialiste, sunt organizatori Şi raliolluh:âtori de frunte, care împing permern'ni rnitintC produc/ia, d, schi· 
:und drum şi pentru efi ri1ma~i fn urmă. 

e Partidul are o deosebit l1 grijă de <lcC'Şti fruntaşi ai productiei, iar mass' le muncitoare fi cinstesc 
pintru fâpttole lor. Construirna so ciaUsmulzd n('cfsit(l fnsii in primltl rând, o prodllctÎl'i{iire mai fnaltd 
rn toate domeniile decât sub capi talism Şt ~ta se poate reali:a numai atunci cdnd mass de munci· 
'.oare reuŞesc sel·şi fnsuşească mero d~ le de muncă ale frrmtaş i lor, si! s:' r:'di("(> la nivelul acestlJra. 

Pentru aCf'ast4 estI! n(voe si! se acorde cea mai mare atentie fruntaşilor muncii, iar mC<looel@ lat 
de lucru fi de organizare ~ fie lar~ ,.llspdnditeo 'n mass!:'. , 

In or(fŞul nostru avem nenrtm/!rate I!xemple dr' ml1ncfton şi eehi· pii fruntase. caro tn tntreceril(' s0-

cialist!· de pdnll acum s'au claSa' În fruntea producli i pe tntreprinderi, aŞa ('Itm este cazul (chipei to· 
1J~u1ui BenkO Ioan, dela 111cl1tu şi II. "Flâmura Roşie", car€! tn cin stra lui 23 Augu.."t (1 primit drap~ 
lui proouctil!i Pe fabriciI. 

Sll ""edem cum a ,.euşrt acea.~tit echip<'! 
muncă şi organizare, m! wde card pot fi un 

dane. 

sll ajungl1 frunta$i1 pe uzinl1 şi care sun.t metiXWle (oi d~ 
real ajutor şi: pentru al te echi pc din rntreprinderilfl ariL 

Ifi fa'a echipei Ben"o a 
Procesul de pregătir-e a fabricat~ei 

vagoanelor-elasi trebuia sA inceapl in 
sectia l!cătuşi II din luna A,rilie, ur
ft'ând ca prin luna luli'!, slL in~li. 
constructia. in mod masiv a vagoane
lor. Din tlauza insă că materiulele ne
eesare nu sosit în uzinli. cu 2 luni in
tlirzi<'re, în faţa +Cvarăşilor dela aceas 
tă IlE'cţie S'a c puS problema recuper-lrii 
treptate a jntârzierii pţoinfr'o ~ul' or 
ganizare a mancii in cadrul echipelor. 

Eehi]Ja tovarăşului Benko, inel' la. 
inceputul lunci Iulie, a primit sarcina 

.fa' sarcina recaperării ;nfâuferii sarll'en(fe in prodac"e 
ce:l mai grea !;ii anum.e pregăih'ea ma- pentru a se putea execut. toate dis-
lerialelor, ccnstroctia aeoperi~ultli!;ii J.I07'llivele şi şabloanele, indispensabile 
• per~lllor lateraU şi fremtali la. va- con§frul'tici vagoanelor. 
goanele-c1asă. Pe atunci, această eehi- Cum Îl procedat In această sitantle 
pă e:r.t'(;uta. ultimele lacriri la vagoa tov. Benk6 Ioan, şeful echiPei? • 
n(;le dI\ marfă şi era compusă din M PREGATIREA CELOR CARI 

oameni. AVEAU SA STEA JN FRUNTEA 
TrE'cerea dela un sisl.cm de fabrica- ECHIPELOR 

tie la. altul şi .nai ales introducerea Pe mAsuri ce se terminaa lucrArilt 
c~men!!or iu noul proces de labri( R-

la vagoane1e de marfă, au fO!t sooş! tie, cerea. o muncă mai grea şi mi~l-
Ioasă. Era in prirrul rând necesa.r-ă (U oameni şi In!ţln\1 In rnunclle de pl't' 

gMire la. vagoanele-c1a.'iI, La ineeplll 
no~t(.rea precjsă a nool1or desene, tov. Benk3 a ales fi oameni mai 

------------------- boni din eChipli. pe care l-a in· 
", Situaţia colectărilor şi a desmirişfifului trodus în eunoa~ferea noullor de-

. d tIt A.. J . sene ŞI pe urma. in Operatiile d, în 1u e u nos ru pana 01 seara execuţIe al~ dispO'Zltive(or r:J şa' 
In tn.treg J'uaetul - timpul fiind fiivorabil - muncile agricole bloanelor pentru vagoanele·elasil. 

DupA ce aceştja şi-au insllljit k-
cO'ltinrtă cu mare intensitate. meinlc noul proces ae fabricatie, 

Organizatiile de Partid 'i Corn itetele Provi:z;orii de plasCl. şi comu· tov. Benkt\ şi-a Implrtit echipa' in 
nali: dt,pun eforturi pentruca era' rişul sit se desJllş(J(We la timp ş.i trl 5 grupe, punând in f;untea flecl-
bune conditiuni. rei grupe cite unul cUn aceşti iO· 

pdnit În seara zîui de Joi, 25 August, prosti?- 40 la sluă din nia· vari.şi pregă.1iţi din timp. ' 
nu~ judetean de colectl1ri a fost tndeplinit ... iar lucr!lrile de desm'riş, Astfel, la. grupa de indreplat tablt.. 
Jlt 'au fost efectuate rn proportie de 41 la sutA, a rost rus tO\!. Grozav Trifan, la pe-

In pri1>1nfa coZ;'ctl1rilor, din·IT!' cele 13 plăşi ale judelrtlui. sunt fn retU latt'l"uli tov. Kubat Lul1ovic, la 
(Continuare in pag. 6-a) . (COntnuare in pag. 5-3). 
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'. D'OMINBCA !:8 AUGUST r 
.: ;~ ,~ti;::'~ 

t 
... Il .- E 

In Intlmplnarea "ZIIel ________ ...... " _~.-. .a· Minerului" 
nlert s au mutat fn locuin' 

Succesele industriei carbonifere a URSS. ;~ztke::Jr(~! 
• cOfutruia.sd1 locuinte proprii, d 

indtutrie cIII"bonifere dm URSS, a _ crlscut cu 13 la $Util [a"fJJ. tk pe- #tilli mari tIA ctlrbc~, ei YJIU'C!Oo lUllGr de 10.000 rubll'. A/am ~ 
A. • • Kuzmin, minuInd-adjunct ali din îndu.strÎa carboniferd 4 URSS; f,e$l1f" 1UU1'M'IÎ extra,(~ei ~ Le.- Multi miR-ieri prime.ţc un' 

făcut unndtoarelRl declaraţii in le- rioad{i core.spunzJ1roare • .nulrli .;J mult m.un.ea mim.rilor. Cel!urt4, mlnurli PrUnf'lle rnJl i 
gt'1trtrd cu apropiata ~rbdtorir6 ti trecut. AceaIJlă creŞtere .. producti. In r<'{ţiunile carbonifr-re cJe Ţl1rii, bani pentru vechime r';' }:~ 
,,zilei minierului": vităţii muncii, se datoreşte avdntrt. /lIf! desfăşoard un vast program de 'Anul trecut, Gut'ernul so~'i{ I 

La 28 August. intreg poporul 80- lui in muncd al mmierilor, mîf. constru.cl-' de locuinlel pentru"'" Gcord4t 1I1Ulienlor premi~ !~~~ 
tl'ietic va sdrbăton ,,ziua MinicrJlA ul1riî sta fUin CJ'Vi6tf', cart' IJ luat o nt4- nieri. In. .mrl 1948, rninierii .. ob- re. tW 530.000.0f!O rubl.eo. • o~ 
"lur' - sdrbdtoare.a traditională o re dewoltarfl, precum Şi fnfdptuiriv tinut O mprafcitcI locui-bilă cu 1,5 prtm€sc la bătranete O ~. 
minierilor. pliinului prit/hor 14 mecanizarea milioane m. p. mai 7n4re dttedt tn portantd, iar rn câz de ~' 

MJnierîi din fntr<'lago tarif tntdmo muncilor din mine. anul 1947. Anul acesta. construc- mesc ajuto«Te, Multi minJI':":} 
pi'nlJ. (JC'€(Utif %Î prin mari SUCCf'$O NOllile maşini C4re se fntrebul.... tiile de cme de locuit pentru moi- fost disti.n.Ji cu titlul de ..IrN1 
VI rnun.c4. teazif in iondunria mWeră, nu tn- nieri. 4nt luat un mar€! evdn.t. Nu- Muncii Sodalute".~d, 

~~2;:~~fi~~~~.:1~~~ 1 "treceri socialiste în întâmpina,l~ 
dllstri'4 carbani/erd a Uniunii So- Z ., · M · ,., , ~t1] 
t;i.tice a tndt"plinit planul d:" Stat • e tJ ,ner" UI . . ,.'Cs.~t1. 
pe cel de al doilra trimestru al â· , , " .. 

nului curen·t cu 103 la sutd. Fată Minerii sovietici din Donbas, tate. Operaţia de extracţie a'e&-· I(ucerov, au extras tn [ ..... /11 
de al doilea rrime.~tTll al anului 1? . - ... l\uzbas, l.irai şi din baznul carbo bunelui este efectuată în mare cu ajutoral combinei lor jriseş 
trecut, productia de edrbuni a cres· nifer al Moscovei au organizat o parte prin mijloace mecanizate tone de antracit, dep/j~i~illal 
cut Cit 13 la sntlf. ' "Y 

Cu drl()sî:bitd satis{âdi,f' subliniem mtrecere· de massă pellfr il a în~ cu ajutorul combinelor. măsură considerabilă prag rOI 

tâmpina ,,Ziua mincrului" cu In mina Cisteacoo Nr. 3-bIS, au lunar, ProductiuitaJea mtLnJi~!ă 
succesf'le celrlÎ mai mlare bazin . b' r.. 'f ~-'~Sl 
carboni/ur din VRSS - Danb!1Sl,l nout uiciorii in muncă. fost 'introduse cam lne caruont e- nerilol', care lucreaz4 Cit a; că 

1 d 

'

"t d Pentru a dace la bun sfârşit re pentru mecanizarea operaţiilor comblneior. s'a dublat. s",.i. Ul _ care a avut mu t e!tfl cn Il r ....... 

PII urmJi ocupatiei german<>./ascisW. angajamentele luale, muncitorii de extracţie şi de strdngere a cdr semdnătoare au obţinut şt ~ tal 

ProdudhJ dA dtrbuni din Dan. au inzestrat minele din Bacu cu bunilor. Combinerii Andrei Soda- din mina Snejnian.se Nr. "aPI 
bii .• s'(J m,ifrit. tn al doilea trime.ţrru noui maşini de o înaltă producfivi covski, Piotr Matvieneo şi Vasile "~rii D?tiţeu. Sutnico'O #;s: 
III anului 1949, Cit 16,2 la slItă fa- nm, cart lucreazi1. cu ajutor" 'D 

tlf de al d()ilea trime."Itru al amrllli OampnIol' mllnCl1 dO U· 0.0 ..... binelor, au extras în lfitUll~~ 
]948. Donbasul a atins aproap;" ni. _ In cralna spnJI na In 11.821 tone de antracit.I.!IIP· 
velul de producfCc. din 1940. d t o • • o d' D b zent, în minele din regiunedul 

De "Ziua Minienrlui" poporul so- m O ac IV m! n erll In o n as no lucrează zeci de eombillline 
Vif'tic 00 lMord'ă cin.~fr/J crwfnir(f bonifere "Donbas", Minerii~.·u 

1 · 1 • d' D b fi Din Kiev, Harcov, Dnieprope- Oamenii de ştiiniă aduc un ma d1-" 
t?roicu In ca ectJV t.n on as. car lui Krasnogtlardetscurrol ...• ""'1 1 
'mediat drtpll alunţ(arcâ 1rCtlf'riştilnr, trovsk, Odesa şi alte centre indus re aport în desvoltarea Donbas· . M 6 "" 

'Ii freeut 1-1l rf?fu('"erNl mine/or ifj~· triale, sosesc mereu fn Donhas ului Institutul de mecanică min!t! gtunea. oscooei, au ob(iftrt~ că( 
fr"_~p. rmsind. intr'un rimp .~cllrt. i1la~,ini pf.'ntru mcranizarea extr.ac rii de- pe lângă Academia de Stiin cese Importante în tnfrecer+ m 
~" frre;'apII txfrâ.ţ:f?rra clfrbunclui. tiei de 'cărbuni, în vE'derl'8 uşură- tt> a URSS. a ~onstruit o serie de cU1listă în cinstea "Zilei mJul c 
Mtnlr,,.;i d;n bnzinul nnn,f/lluf alt 'fii muncii minerilor. maşml noui pentru mine", de o lui", Ei au deptlşit angajatfuJlt 

r:~:flfclJr m'npre, tnU"~trtfnrlrl.l"; f'1r Intreprinderile din Hareov Slmt înaltă productivitate. A fost inven le lor pe 7 luni cu mtd lti~r.c' 
Urifflj t!?1tnfc nou, mIII, .mrerior principalii rurnizori de maşini corn lat un rrgulator mecanic, care, indeplinind, Cit " tund im:i'1':.: 
C~'lrri iJ,. Jinaintl' d~ .,.If~boi. p!r>xc ai Donhasului. adaptat la perforatoare şi ]a corn termen, planul pe 8 luru ~dQrl 

Din primIi anL ai rer.tmuluf. Git. Colectivul fabricii "Svet Saht1o- binele carbonifere"Donbas", mă. tracţie a cărbunelui. TraslultAlle 
T,prnlll Sovirdc ti (lcordat ". mare ra", care a îndeplinit înainte de reşte considerabil productivitatea nogvardeiscugol a lost prim~oam 
nt~nti;> recomtrudiei rnaicâle a termen planul cincinal posfbelic. .,combinatul Tulaugol" care Fdrl 
i"Au.striei carboni/erfi şi mecani. <3 livrat minerilor peste plan, iecr acestor maşini. A fost elabprat deplinit la 31 Iulie, CII o 1u.tfJ-

- d . .• 1 d t d procdul unor maşini pentrn trar,a ~ I z"rii proceselor de mund!. In anU e maşini m va oare e su e e inte de lerm"''', pl-·.1 fii' .. !at~1 , .. d bI O f b . ă d portul cărbunilor, de mare capa- ,,'o anm ,,- w 
planurilor cfndn:are tita inisti", din mII e ru e. a ne e maşini de extracţie el cărbrmerd. . uD. 
p.rioada anilor 1928-1940, au fost de transport a trimis în dar mine citate. Acum se produce în serII' mut trimestru al anului 194. : , 

t t ... • eJ __ ' .... " ;. r,'Ior d' D nbas un m t "'1..... o instalaţie specială pentru rc ...... lfl· t!TetJte n,-pr~nURn urlay"" car.... In o o or ~ "...- '" tul a realiz.at acu.mutări pest~ 11 
pr()t.!rlcpaU utilajul necesar minelnr: iric pentru punerea in mişcarlr 4 rea aeruluf dln minele situatE" la In oaloare de 1.699.000 ttWft!ăcl 
macarale ;'(.rlCtrlCf!, per!oratoarf\ vagonetelor din mIne, :r-, rnare adâncfmf'. 1 

"~" mult! .,., t...mt_ de .Jzboi, , t:?:.~~~fi.f-}wj'i·:~p~ 
in mtnele din nwrile bazinCi carbo- O 1 - -1 d Ifă p""..u. , 

,t;!ere ale Ţării SoVfl!t!c~, au fost. 4i raşe e mIn ~:r;I or se' esvo k. pr 
fntroduse maşini perfedion7itr·, ca- ~ Expţ.,tenfa I mrmcitorilor1ro 
re uŞurau munca minif'rullli. In ~ Intl"'un ritm accelerat se dewol StaHno, au rost construite institu· combrnatut' pentru I!xtragereo.m 
lI;!lnztl rI1:::boirtlui. 'n mr.nelr din tă oraşele şi orăşeJeJe minerilor tii culturale, Case ale J)fon~rHQr. bun.elui din Satur (regiurtea~rb' 
non.ba..~. 90 la slltli elin oP~Tatîirp il" din bazinul carbonifer al Donetu· spitale CODel) are O mare lmportanfd ca:: 
rrlin.,portarn a cl1rbllnl'lui. ,ţe fă. lui. In anii de după războiu. 1111- 1 K d' It f D nomică. Inginerii din acest pf.~'b~t " D n a levco, a oraş a on- .. 
c«'au In mod mecanic. T()t fn(Jinl~ neru onbas·uJui au obtinut [les- nat au elaborat un protcf .. ,.~el· 

t 3 50 '"' 000 t ' t t d basului au fost terminate I'ucrări· ".<> fi" ,l1:zboi, 'n gâli>riiTe din miner{ e . IJ. me n pa ra i e !$.I1J electriftearea operaţiei de ex.'utr 
Donba.-ului, au aplfrut combinpl(' prafaţă locuibiIă. Au fost constru le de construcţie a minunatuluI ţie a turbei şi. a creat mrt9in(crll 
carboni/ere. Dupl1 R{ţzboi. fnţrinerii ite teatre, c!nem~tografe, cluburi. Palat de eultur!, dIstrus de octt- tdee complexe în acest SC071.juil1 

• t' • -at # . f r' biblioteci şi alte institutl'i cultu, ţ'l f . t· A f t 't &OVtP!CI au cr" un .. " Twr re w· pan I germana- asclş 1. u os Prin. electrificarea operar! UD _ 

Prlft de cmnbin l1 carbonileri1 - com· rale. construite deasemenea locuinţe frezare pentru extragerea • va 
binfl .. Donbâs", . Oraşul Statino, care este ~- l nu se mai folosesc tracfoa,e:'~!J~ 

Anul tlCF(ţtn. (milfttntmif an ()st trul Donbasului, ia o mare desvol pentru m neri. f t' , . de )",ne 
prem.l{f/l nil G'1fI~'rrt1l1 .m1'ifitic . cu tare. Akl au fost restabilite şt Mari lucrări de construcţie se e ~ tconomtsesc zUt 'Mn 

. 't t' t desfăşoară ti în oraşul Gorlovca de combustibil lichid ~i SI1 UIt' ( 
premial . .stalin", Zeci dţ> a~mrin;;a tons rui e pen ru miner! un mare v rează ritmul productiei. :f~ 
~(lm.bin~ lUcrI!nd1 «C'Um 'n RltleriiTe: număr de locuInţe confortA bile. şi in raionul care-i aparţine, că~ t f ~ 
din mini'le D()nba.~llllt. Tntn-!ari'l. rula hitleriştli I·an pricinuit mari poate fi extrasă In zi t' e se In 
I ru1. II f Pentru specialiştii din . industrls pagube. Aici au fost restabilite şi se şi cdnd bate {tantul. pre!11t o . 
n i Jf.ţtria c'ârb?nÎ"'r .m ntre· f t du-se prt·n "'--ast,., pcrioad4rar~ 

'minteazt1. tntr'o nwJrfi ml1sur/1 _ şi carboniferă a ost cons ruită Casa construite case pe o suprafaţă de ....,.~" ~ 
nItt> ,""~nl ruxii: maşini pentru Tehnicei şi multe şeoU medH si 800.000 de metri parfra1i. extragere a turbei. 11 

rn cl1rcatu! CllrbrtnPllu.i, tra1t!fporlul. ~upedoare ca: Institutul industrial In .. ZIua Minerulul", in 'ont~l Electrlficarea operaţii{ de . :~ 
('te, din Donbas, Institutul de mediei- Garlovca, va n inaugurată o două gere a tllrb~ - dt!fJC! cam a ,jlri 

In comlml~tul Diri1c"tr€'i Gf'n(',.,,· Casă a Tehnicei pentru mineri, tat in mod just ziarul. "Pr~~lll 
,,; d" :~rnrf!~ ~ Irma ,;JI, f" 71l nă, Institutul pedagogic, şcoli me iar in raionul ,.Junăî kommunar", din 6 August - deschIde 1 .... CI 

,1.·31'1a trime:rtnt că anfllul ltJ4fJ, dif industriale ~t de constructif. care aparţine oraşului Gorlovca, triei penfrtt exfragerett 
I'roductivitatett muncii muncitorilor In două sectoare ale oraşului noul Palat _de Cultură. noui perspecfiue. 

1 
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~ Verificarea membrilor de Partid 
~ duce la întărirea conştiinţei. de clasă 
:; maî mult de o s.ăptămâuă., 
rnJ' in sala de şedinţe a sec 
'1- F~!~ muncitori tlpo(rafi, 
~ibuHorl de ziare ,:i fune' 

vi\ administratie, unde se li
r"1Jrea. JDembrflor de Partid J orga.DiZlllle de bază. 

IVE O PARTE UN TINERET 
~AT, PE m.: ALTA PAR
~!tt'NUL AJRIMlNAL 
.A1 

pd, fie.:are şi .• ~tlt 'ira 
~ şi lupta pe care a dns-o 
î ţla.sel muucitoare şi al Par' 

f'JlvantgaJ'dă. 
.:naJorltate s'au prezeutat In 
,tdlltUi ca sufletul ŞI inima 

,Când am aflat cii. este tn 
'!atle de Partid, m'am dus 

1'i si văd ce trebue să fac si!. 
'UI! 111 in .. ănelurlle Partidului", 

jrise~te un tânăr ţăran munci 
!di.lr2.l tir'111l I am rost .. idica! de 
'oi cDnducerea. unei plăşi, apoi 

!J,a1ă medie de P8J'tld, Iar Il. 

~sc ca zia.:rist eoOlunio;t. Si 
Gj! cll. sunt mâlldrn de aceas

let un intelectual povesteşte: 
i ~fasctste mt.,nu ucis J rudele 

'apropiate pe ca.r~ le mal a
. rămas singur. Aceasta nu 

~l ti să p tăng a Dep u !lnţl. ci, t.lI 
'" indreptat spre UTC, conVIns 
! ,meu nu este decit In miJlo":lll 
h luptau cu dârzenle Impotriva 
e~ui. De atuuea Partidul ~ste 
~'nljne totul. E In8~1 Viata mea. 
i fU am :!Iuferit de o boală de 
ttl.că~ia am rămas infirm fl:'!t 

,~id aceasta n'a reuşit s1 mă 
'It. căci lângă mine en P'1r'1-
r , m'a ajutat eli. ,#lill a-mi fo
mlul de forte. Si a'11 sun; terl· 
atfupt In randunle avanlgardel 
la ~licltt'8re •.• ". 
.~m lucrărtle ~ verificare, pe 

'1 . tuJ cll descoperI. şi ellmillă 

durlle PartidulttJ t':lemenlcIe 
ul\!ate şi oportuniste. scot la :!ou
rn.oamcIIil cinstiţi. devotafi Parti 
e factre de pret In lupta pentru 

~ 
'~ Inima deschisa s'aa prezeD
. fata Partidului şi alţii. Printre 
I Ull *ânlr - ştrungar ID fier -
4 : "Aveam trel.!!pl"e-ace ani, 
st+ vecin, UD legionar notoriu, 
Mtlăclt sli mA fac Şi eu legionar, 
,Jndu-mi cli. VOi fi trimis la Ii
,4inv'ţ carte. Tati n'aveam, Iar 
'1' 1;1nd II aUZit, a a.cceptat b1.'CU 

p~ Invata carte. Dar am rA 
- prumislunea. Mai mult. 1\I'au 

)f ~o tabără de muoei. legionari 
ttjl!a folo!'eau la căratul apel şi 

?a~rlrl de bucă.tărie: spart lemne, 
rfd cartofi, etc. l,a sfârşit niCi bani 
fn nu mi-au dat. CI a tr~bldt 

p[bat zeci de kIlometri {)~ jOs' 
.!eaSă. Spiritul ~re IIoU dutat 

,e~'ltreze JD mine, tra sptri:111 u
:ftl crimei. Aceasta m'a făcut să-I 
",IiI! suflet". ' 
ţi UD. 'linăr intelectual puvestea 
f vârst.a fTagedl de 1.5 ani, Inc-lI 
e:' !!lnd, a fost ademenit de legio 
'" ildueat in spirihtl cJ'jmei şi dus 
~d.. M.~,ncile şcolii să partIcIpe la re-
i!: crlml'naJnor legionari. 
.4d toate acestea, cei preze~ 

eGi\ In fata lOr urmll.torul tablou: 
?l!$ o part~ Partidul Comunist Ro
Ijtare creşte tineretul fn spll"llul 

al muncii, elnstei, onoarel ş'I 
, Qlul, pe de alti part~ bandele 
a ;Onarl care priD promiSiuni de_ 

~ Itrăgcau tineretul, il picurall o~ 
r~'1n suflet ~i.l educau In spiritul 
1, crimei; pe de • _arte 1ID tIne 

-

ret viguros, sănătos, dt-mn, CU dl'agos 
&e de poJ)Ot-ul' muncilor, invAţat şi ri 
diCla' la an nivel cul1uJ'al mai Inalt, 
pe de altă parte an tineret crimInal, 
educat de fascism. Pe de • parte un 
tineret luminJl.t , luptător pen+n! pace 
şi bunăstare, pe de altă parte un tI
IM're& orbh p,ta BA distrup '-fL 

tJNlTATEA DE CLASA -
ACEASTA ESTE REALITATEA 

DaI' .. tost şi d1ntr'aeefa e8ft au 
Incerta* BA-şi uemuli &recatal. De 
pnlesiUDe eoutabU, ... eftfel' de re-
1lerYA. a avut propria _ fabricA in 
Arad. In Umpul rălbOiului &e afla la 
muncă obligatorie, ea multi alţii, in 
regiunea Sibiului. Aci a ajuos .. c0-

mandant", prieten ban şi intim .. 
banditul legionar care eJ'a de fapt eo
Dlllndantul tabeJ'Cl aceleia de munci. 
ImpreunA cu alţii au mâncat la res
taurante şi dormeau in onş, in vre
me re &nul şi mizeria. o suporta evre 
imea muncitoare, evreimea săJ'acă. A 
negat totul şi a continuat !'! ascundă 
cu incăr-ătânare până în clipa când a 

fost demascat tocmai de acei' evrei 
eaze au suferit dIn cauza lui şi a ce
loJ' ea el. ',.Am mâncat tovarăşi, vier
mi tiErtt. am indunt fri, şi mizerie, 
Nn fost puşi să muDclm şi pentru ui 
de tep.pa domnului carc stă acum In 
fata DOaskă. in vreme re ei liIe lMă
tau bl eatenele şi dormeau in o:-aş", 
_ Spunea unul din're cei ce asiBtau 
la vertficacea acestei organizaţii de 
bazA. "Du nlet Da mi mir, fovilrăşi. 
El a foo UD exploata tor, este un duş 
dWUl al eelor ce munce&e şi D'are ee 
da1.a în rândurile Partidului * avaut 
Kvdă a clasei muncit()are, ande tJ:'C
bllfl sA fie numai elemente einslite, 
hotirîte şi devotate celor ee rnuncesc". 

S'a .trecurat tnh'odevl!.r tn Partid 
un dusmau' al dasei muncitoare. lal' 
dnd c~i prezt'nH a.u IU3t cuvântul, au 
aritat CU deOseb'irc faptul că p3lavrele 
D8{:ion?1iste burgheze' sunt adevărat 
r.aJavre şi nimic mai mult, c!ci el. ex
ploafatcrul evreu, s'a simţit foarte 
bine alături şi împreuni cu crtmina~ 
luI legionar, impotriva intereselor e_ 

P~rspectivele ,noastre 
(Urmare din pag. l-a). 

astfel ca fiecare om al muncii Să se 
bucure de lumină electrică". 

Pentru sedorul l\gricol, in rrimul 
plan cincinal productia de tractoare 
va atinge 6(iCO tractoare anual. cet:'ace 
icsemncază că la Sfârşitul anului 1955 
tara noa.~tri\ va avea uu parc de 
25.000 tractoare. 

Cu un cuvânt, o uriaşă şi putprnică 

dtsvcltare a tării noastre, a~ingând un 
nivel nici relcar visat sub regimul 
burghezo-moşieresc. 

Acestea !JUn' perspective noastrel 
Dinh'o fugară aruncăturl de ochi 

sA vedem ce aşteaptă popoarele din 
,ărUe capitaliste. Fără Îndoială, o mi 
zl·ne mai crunlă ta oricând. De nn~ 
de reese aceasta? Din -aceea că PJ'O~ 

Iluctia capitalistă este in permanentă 
5efidere. ..In timp ce creşterea anuală 
a I>I'Oductlei industriale iu intreaga lu 
me capitallsU, in anii 1890-1913 atjn 

cea media de 5,8 la satli, ea a scazut 
in 1919-1929 la 3 la sută, Iar in anii 
192t'-193'7 a aJuns la 0,3 la sută. De 
atunel, scliderea este şi mai catas~ro 
fală". (Tov. Gh. Gheorg!lin-l)Cj). Or, 

aceasta insemneazl1 şomaj, mizerie, lip 
svrl, sărăcie, etc. 

Aces.fe sunt perspectivele tlrilor ca· 
pi1aliste! 
. Drumul către o VIaţl mai bunii, dru 
roul Spre prim~l plan cincinal al ~irii 

noastre. este înfăptuirea in primul rând 
a Planului de stat pe 1919 şi apoi pe 
19W. Iar realizarea loJ' se face prlll 
illtrecerile l!IOCiafisfe, prin I această mi 
nunaU metOrlă comuniSlit. de construi
re a soctal~mului. De aceea., nicio cli 
pă, nicio zi eă nu le stingă flacAra In
trel'erilor ~lalil\te. Dlmpotrivl, ea tre 
bue să fie mal vie, mal luminoaSă. 

Muncitorii dela, .. Flamura fto!:.ie" au 
trecut la inkceerl i!e un nivel mai 
inal1 prin care să asigure gospltdăn
rea tntre~rtndelii :lor cu mijloace pro 
prii. Este un mAret pas inainte, caJ'e 

·va trebui făcut si de alte intreprin
deri arlid:me. Pe~tru c.âştigaJ'ea ferl
~irU arătată de Partid, pentru dobân
di~ unu! viitvr lumi'nos şi mărct. 
pentru lWCialism, - .iafl1 pentruce sira 
lărgim lntrecerile socialiste, să le fa· 
eem rr.~i vll. mai euprtnz;\loare ca pl!.-
nă acum: 

Să",espec'ăm ordinea progrof11ării 
'a procurarea actelor de stare civilă 

In cadrul măsurilor luiite de Par
tid şi 'GU\k rn pentru o cât mai bu
nă organiZ81'C. a admin:stratic;' ţă_ 
rii noastre, pr, zîdiul Marci Adn
nări Naţionale a dat un decret pri
vind Îflscr;ereă şi evidenta popula
ţiei. Ac, astă It ge dă pruibilitatt!l 
autpr:tă\ilor de- Stat să aibă o ~vi
den\ă clară a populaţiei. 

fu. ~rma nouilor măsur:, to\1 ce
tă\enii ţării, fără nioi o excepţi~ 
dela vârsta de 15 ani in sus, vor 
primi' un Bllhtin de id,n~':tate ciire 
va fi singurul act valabIl pentru 
llgitimare. Copii până la 15 ani, 
vor fi trecuţi pe Buletinul de- iden
titate al capului de familie, 
~u~tinul de idl!Dt~tate . â ... ~o:;t 

seuHt d,-, timbre, ca' Şl CeY(Tea de 
eliberare a bnletinului. 

In conformitate eu ordonaoţa Di. 

recti\lnii gt n~ rale a Mililiei, pentru 
eIiberart.a noului bulcf,n de id,nti~ 
tal~, sunt »eC(6ar c' printre actele 
lir1tate În acl!a:;tâ onlonan\ă, (xtra
sul de naŞt', re ş'i extrasul d:, căsa-
torie, pentru femeile, dlsatorite, in
diferent dacă soţul tr1k}te S~U es
te dec( dat. I 

Pt ntru procurarrll act, lor cerute, 
'u 'V', derea eliminării aglomera~:" i. 
cf.tătenii se \'{)r prezenta la ofidul 
starii civile in măsura prol!ramărE 
lor" - aŞa cum s'a anno lat ~n ziii. 
rul nostru de ai. 

Pceţionarii nu tr,htl!> sli' facă 
nici o ctrere, ei vor anunta acte
le necesare cu df1te prt'c1!\ Ş1 ac·s
te -tict;> VOT fi eliberate in măsll!'~ 
posfl)ilită\ilor imediat. Pentrn ori
e~ (xtras CJ'TUt se va plăt: tn total 
65 lei. 

,'rt'iloJ' muncItori şI a intregului po
pOr muncilor din tara lloustrlL Astfel 
se demasc! falsitatea lozineU iallsaf:i 
de sionişti despre aşs zisă unitate e
vrl'1a.scl. In realitate nu exlst4 decât 
o singură unitate. cea de clasfl.". 

Aceasta a r~U şi din felul cum a 
pAfruDfl in Partid. Fu.ese recomanda' 
de foşti exploatkJrl, care 4easemeni 
reuşigeră să inşele vigilenta. tovarăşilor 
In perioada cre"terfi "'ert tl'1DOase a 
Partidului şi 5i devini membri de 
Partid. 

Organizatia de bază a' tlerut eu ho· 
tărire, excÎuderea acestui clement duş 
mănos din rândurile Parlldul~. 

IMPOTRIVA RAMASITELOR 
OPORTUNISTE DIN SINDICA· 
TUL GRAFIC 

LuerirUe de verifteve ~e ~~l ar 
,anlza.fil de bază _ mal ICOII la lvea 
li Inci UD fapt deosebit de Important: 
oportunismul. Acest oporlunlsm S'3 

manifestat sub forma eeonomi.'1mu1ui, 
Impotriva cliruia Lenin a dUI 1) luptă 

hl'crutăfoare incf. prin 1901-19()3. 
Se ~na sub verificare un' muncitor 

tipograf. In 193'7 a condus spaJ'gerea 
unei rreve din Arad, IăsAnd pe dru
muri, In braţele şomalu1ui pe g~vi'iti. 
Din răspunsurile date la latrf'M.rile 
cl;re 1 s'ao pus, a !'ee;lt cum lIindica· 
tul ~tafic urma aluncl (şi unn din Wft 

ducerea acestuia mal pAstreazA incă 
şi astăzi intr'o mlsorl oarecare) linia 
oportulllstJ. care spune el. r.lmlicatul 
nu trebue sI duci lupta penlru reveD 
dicări poHtice, el numai pentru eele 
eeonom1cc. 

DeSigur ci ~as" attfmHne a fOll t 
combă\ută cu vig08l'e de Intreaga 01"

ganizatie ce baz! şi au IO!!lt aspru eri 
ticaţi unii fruntaşi din slndicatul gra
fic, care tncA nici pAul. t\eU.m o'au 
rl'u .. it să. se debar3Seu eomplectarnen 
-te de această linie oportunisti. Aceas 
ta a J'ec!'Jlt şi din relatările lInel tova. 
răse c.lIre 8!"ăta că numAi dUpt. multe 
st;ăduinţe şi dupi o 8t!riOG.si munel. 
de lămurire dela om la om Ilo reuşit 
sli. oonvingă abia doi muncitori din 
ccmducerea 1!'indic~tului grat1c si r.tu 
dieu- .. lsLOf'ia PC (b) al U. 8. - rurtJ 
scurt'<. 

• 
In oouc1uzle. verIficarea .. e<>nnibul. 

la ridicarea cOnş'Iintei de dasl a mem 
brilor acestei organizaţII de bad. Tom 
dată, in urma verlncăril, au devenit 
deosebit fie clare uuele sarcini bne
aldte şi importante care stall In fata 
acest~i organizafii ,de barA. Fa va. 
trebui si desfăşoare (:u deose:,Îre o 
nmncă de lămurire ,.politică şi clarifi
care ideologică. să înarmeze cu mai 
mare consecventi membrii să.i cu un 
bagaj Ideologic,' pentruca aceştia să 
poată duce cu mai mult succes lupta 
tmpOtrh'a duşmanului de cInsi şi im
r.otriva. \lnOr tendinţe oportuniste ce 
s'au manifestat ltt linii tipografi. 

LUCACIU T. PFrRE 

Uniunea lineretulul Muncitor I 
Comnatul judeţean Il'plJ: 

" O!'giinizează în vederea ~ 
lJopularizărif Congresului I 
Federatie' Mondiale a Â 

Tineretului Democrat' 
dela Budapesta 

două meetinouri 
h 1 Septembrle~ ore;e 15 

in sala, 30 Decembrie" 
şi 2 Septembrie, orele 
1730 in s81a,PalatuJui 
Cultural 

Tineri şi 'inere, )larfic'pa'i 
în număr eâf mai ltI.r.1 
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DtlIIIIMICA • A~ '1IlN1 
LX [ _.-. 

MICA PUBLICIIATE Q!JLTURA FIZICA ~I SPOR~' 
IIANZARI ti ClIA1PARARf 

CASA cu privAlle la Bul. Republ;cil 
avantajos de vânzare. Deufsch ca
Carol Bul. Republicii lot (vls-a -vis) 
intrare prin dosul Teatrului etaj I 
Telefon 1'-53. :M1'IO 

TOT felul de haine vechi cu mpll. r_ 
Kertesz, Tribunul Dobra 9. Viu 
la domiciliu. 3519 

CARAMIZI .,.edti t;timp1r urgl?"nt, 
I'tlelon 25-56. 2498 

VANDeitin eohl t<'l'8cotă . Alexao. 
dreecu, VMile Pân-ia 16, M~ 
Şt'l. 3540 

PE VĂNZAItE un apartament in 
plin o<ntn1 eu 3 cam{!rt', hol. d~ 
pendinte etaj 1. Adreu la ziar. 

MAŞlNĂ cu. cwnrt ,.5inger" de '''n-o 
zare. PeneŞ Curcanul nr. 18. 

CĂRUCIOR adânc In btwli stare d,~ 
vânzart>. Str. Tribunul Dobra 3. 
Croitoria Henţiu. 3523 

BICICLETA de eop:i stare buni 
de vAnZ'are. Ad1'i'8. Ia zifr. 

CrRADINA cu eaei miel fn SubOl'l
tate de vAnzare. Imonnatii Mu
riu Scaevola 5. 3520 

VTI"E. apartanH'ntoe ocunabik. Ctt 

400.000, 300.000, 200.000, 100.000. 

1\l!~ntură Nicolovici. Avram ran
('Il 21. 353·J 

MA~1Ni\~ d~ rlchtnit dt' vAnzari .... 
Piifta Liceului nT. 7. 3522 

CASĂ particulari cu rn-ll'dina de 
"Jm:/lrt'. Str. Bl1]~lir§ 8, (:':olnn' >l 

Cada,. 3521 

Cinema .. TIMPURI NOUl" ----------_ .... " ..... _--~-.....-. 
Prezintă 22 -28 August 

,. Şflinfa şi tehnica Nr. 75 
2, Jurnal URSS de ul Nr. 15 
3. Instinctul animalelor 
4. Campionatul de şah 
5. Alma Ata 
6. Jurnal de actualitate 
Reprezentaţille dela orele 11,30 

8, 4,30, 6, 7.30 ti • 
lutrarea gellerall 15 lei 

I ATF~;~I'~.~~ .. r. 1/-13 
•• m. ,i .$-8 d. III, •• 

po' "rind ."el. pen'r. 
operefa 

Misha Contele 
(Magna. Miska) 

cu Sardi şi Fraţii Latabar 
care se va prezenta dela 31 August 

1949 la 
Cinema CORSO fl POPULAR 

'Cinema VR4NIA. I 
I ,i gtădina ARO 

AZIl o PI'(J(/ll/'P' ti .t.(#(JIJI'II(J1' d. Sfal I 

din Badep#.la I ' ~ 

I ~~~M:~: A~~U~ur~~ 
ZSUZSA -GABOR MIKLOS -
BAROY OYORGY 

Re pr. 5, 7 ,1 9, DUDl. 11.30, 3. 5, 1,1 9 
In caz de timp favorabJl rapr. de 

seara fa grlidiDa ARO 

Cinema SOliDIRITITEa - GlU 
PREZINTA 

OI l n tlua ta poveste orlentalli 

AVENIURILE 
i illi Nastratin Hogea 

Reprezentatu SAmbatli dela 8 
I DumJD~ 3. 5, 1 f! sa 

• It 

VÂND loe d.t" dsl oartkrul fmte
ţionarilor 30.000 lei. Adr{'t!a]a 
ziar. 3538 

COSTUM bărMtese, fin, pret foar
te eoJlVf'n;ri,U de- vânzare. N~ 
F:Jipf".3oC'U 20. 3536 

FOTOUU·PAT cumpllr, adresa: 
Roman, Colol;ia UTA 3, telefon 
23-68. 3539 

UNA masă dc hîIiard eompl,etă de 
vânzare. Adre5a la ziar. 3535 

IMOBILE şi apartamtmte, compă. 
riri aau vAnzări. adr,dti-~oi( In 

inter('@ propria birouln: DEUTSCH 
CAROL, Bul Rq:mhlicii 101 ris
a-vis tntriirf" dosul Teatrulu{, et. 

1. telefon 19·53. 3532 
MOTOCICLETA N.s.U ~ apar!rt 

de fotografiat Z!"ies "Ikonex" 
,,~nzare. Str. Calvin 58. 3500 

DIVERSE 
COPIAT acte, traduceri, eontabilitlţf, 

fonnalităţi fiscale, INCREDINTARI 
la BUCURESTI, execută.r! precise. 
Biroul OL1~fPrI<ON. Arad. Bul. Re
publici! '70. TelefC:T) 20-4'}. m 

PI..APO~m eonfedi'on~'azl Ş'Î eurllff 
[ără ea 81 ei> strice vat;, puiul 
ori li1na GUick. Bariru 8. lângă 
Piiila Avram Ianeu. Totacolo 
plap(}me de "ilnzare. 3510 

CURS d.' c(}ntabil:tifte pentru ~i 
cari au âbsolvit 4 clase Şcoala 
m,die, fncCJl la 1 Srptemvrie, 
Be('k contahil autorizat, str. Co~. 
huc 1, ap. 10. 3531 

~~~~~_uo_. __________ _ 
Obligaţii I e chiriaşi lor cari 
depun impozitele pe ehirii 

la C. E. C. 
După cum s'a anunţat, chiriaşii 

trebue să verse impozi tu! pe ehi
rii pe ţrlmestrul III 1949 (Iulie
Septembrie) până la finele lunii 
August. 

In legătură cu vărsămintele a. 
cestar impozite reamintim că, ehi 
riaşii trebue să verse impozitele 
la perceptiile din raza unde domi 
'ciliad sau la CEC. 

Cei ce depun impozitele la CEC 
sunt obllgaţi să specifice pe nota
tip de vărsământ numele proprie
tarului, numărul rolului fis~al al 
acestuia şi circa fiscală de care 
aoarţine. 

Neindicarea acestor date duce 
Ia dificultăţi in descărcarea con
tribuabililor la percepţtile rcspec 
tive. 

Gospodine! 

ej 

DupA 4 efape - - 1 
~t" 

Echipa naţională de ciclism a R. P. 'g~ 
află în fruntea clasamentului in turul Pof:s; 

Incepând din 22 August, se des sa din Marin Nicu/eseu, r t: 
făşoară în Polonia o cursă cidis· dm, E. Norhadian G N~ 

• ' , imI 
tă de mari proporţii, măsurând N. Chicomban, C. Cioho . ~ 
un traseu de aproape 2500 km. Dumltrescu şi V. Naidin.~n 
"Turul Poloniei". Cursa are 12 e- samentul individual, Marifster 
tape şi a strâns la start aproape Iescu deţine deasemenea ~ şi 
100 conCtlrenti. reprezentând 9 Echipa noastră s'a remare,mIi. 6, 
tări. Polonia, Cehoslovacla, RPR, tel< 
Franta, Halia, Danemarca. An- tr'un minunat spirit ~e ~file 
glia Finlanda şi Elveţia. După 4 colaborare. Alergând cu~or 
etape, tan~ra formaţie a RPR, ca preocupaţi mal presus de W 
re abia de curând a Inceput s! se poziţia echipeI rn c1asame~: 
afirme fn acest sport, este mereu asfgurat ţării după patru~ 
În frunte, Jn clasamentul pe na- primul loc.. şf luptă să s.er 011 
ţlunL EchIpa noastră este compu nă în frunte. ~e 

jlrtaz 

Pe stadionul Republicii încep astă~:DJ 
Campionatele Nationale de atletls!ta« 

t fi p~ stadionul Republicii tncep flneretulul Muncitor. .. de Il 
astăzi Campionatele Naţionale de Campionatele Nationale 'ruJ 
atletism la care participă peste 40 Icjui dueluri aprige, cu at 1 

grupări din ţară. mult cu cât ele constitue 0tt
el 

Cei 400 concurenti inscrfşi au sa I să verificare a atleţilor noşf~~ 
sit rn cursul zilef de ieri tn Capi-' intea concursului internajir~ 
tală. Printre participanţi se găsesc re se va desfăşura tn caPiţll'!!' 
şi numeroase revelatii ale Cupei 10 şi 1] Spetembrie. ,111 

. IC 

Programul sport~v de azi dela Arata~ 
la 

- La orele ro, 1n sala de gim- CFR şi selecţionata Distr , 
nastlcă a Liceuluf de Fete, con- de basket. C t 

curs de scrimă (sabie şi floretă)" - La orele 11 pe staG'l9v~~, 
pentru selectionarea echIpei de ju UTA un makh de rugby jUI1.\lAr 
mori a Aradului care .... .11 participa selecţionatele A şi Bale RPl sec 
la campionatele naţionale. tâlnirea este completată de ~ca 

_ La orele 1 1, Un match demon . illonstraţie de gimnastică llt'tti. 1 
tată de echipa AMBFA-F1,," M< 

sfnitiv de bascket, pe arena Liceu RoşiE'. campioană a RPR, erim8 
Jui de băeţi. f\"minină AMEFA-r1amura tlue 

_~~_u.!..~"._~~~~~e~ipa şi echipa Armatei. t;: 
Cumoă:.q!!!:. Urgent f;: 

una maşină de scris cu carul make-; 
1. E. C. A. Piata Avram Iancu. 22r~ 

PIERDUT eunet consum eFR pe 
DUlD'l" CherecheŞ Gheorgh:>. De
clar nul. 3528 

1 n trehuin a ti! , 

ţ 
.. re. 

iii· 
. Ii 

I KREMER Draghin.. eom. Pl!ibt 
Pierdut Bul.: finul Biroul POl lov1 
Uei Nr. 2215 elîh rat de P~din 

ria Pedea. ~t ] 

CLLmC Rozalia, Arad. str. ;n 

SPIRT 
DENI1TURf\T 

BOIERIU &aterina. LooiD 19.1zi 
dut cartelă de lemne Nr. 32t 

Gavra nr. 1. Pirdut BU!'~I:; 
Biroul Popululid Nr. 30S4Jl1ro 
~ liberat d~ MI1iti. Arad. I 

~ li y e I 
PIERDUT cartel"â deo fmbri1CaD Indl 

~~ numele Hr~l1cu Ioan. D~' ;u! 

,e C' 
PIERDUT Buletinul Biroul l' 

BUN ŞI EfTIN 

50 LEI 
LITRUL 

, 

De vânzare la toale magazinele de Stat şi COD perative , 
MIIi!~'n • 'n Ai-_ H. 

latiei Nr. 39785 pe numele H!XIS 
bert Adolt. str. Frimu 19. Decit: ' 
nul. 3$ms 

! PIERDUT carnet eonsum CFR (SUCI 

~ numele Gabn"'an Lazăr. Declar t\lri~ 
! ..... J .... ~A"_c ........ -'"O-f~~ • ..;-J ... ~......... """11 ieI 

I "Sec,iunea Sanitară 'lient 
ti Comitetului P,ooi- ··;t 
%0,111 Judeţean /bad 

angajea7ă agenti sanitaEtlll 
- .. '""IiI, 

r 
·1 



devenit echipa Benk6 echipă fruntaşă pe fabrică 
II1II 

j t . 4 IIw. pe z LaurentIu, la pere· 
rPli te)\'. lIofs+aedter. Iar la grll 
J\regătire a stilpilor Şj Il eeJor. 
,sa necesare p,entru toate grp-

)4 fost pus iov. Grttner Eugen. 
~ fel fiecare grupă, a putut fi 

~
' fA munci. 

N timp. ~a cum inaintau lucrA 
, B"nk6 şi-a compleotat echi-

1. ~gând să albă 106 oameni. Da 
rifistemaUeel pregătiri a şefilor 
a ~ şi a permanentei legaturi cU 
• ~~. fiecare om 'şi are sarel
: "resen>:!, evitâDdu-se astrel a· 
~rlle cat ~I gâtulrile in Droduo 
lJe1or. 

\.'mARIREA EXECtJTARn 
~"\RCINILOR SI SESIZAREA 
~ \)lOR SLt\BICmNI 
~e~ 

fIlndu-se permanent de felul 
~ază, fiecare grupă, tov, Ben.

:1tI1M eu malstruI atelierului a 
'1 o greutate lin ce prl~te e
Jt-t. cadrului superior al vngo. 

f

re se monta seJJ&rat pe un CUII 

de '20 metri 11lDfime. 

!ind In a~nuntime posiblJi
II ea acest cadru 'SI nu se ma! 

°sf~~ separat, s'a glstt' o noul 
~}na" prin care cadrul !tIperlor 
1, pOaf.c astbl monta flră diSpo
)~, tmpreună cu I pereţII latertll. 

J această rationalizare lUI fost 

~
af'i 6 oameni care au putut 
la alte munef şi ao fost ('!\ş

tt S! O!'e la fiecare vagon. 

io'a pentru imreplinire:l loztn
aa'VAGOANE ~10NTATE JOE 
l~\tANA'" - tovarăşii din con
p secţiei lăeltu~l n 80 observat 

cutta acoperişuJu' sUDt (unele 
IMri. pen'n a deseOperl ('Buzele 
la!. MOlnar Valenitn maistrul sec 
elimaa In cursul nn~ zile s!!. va
• lucre8D schimbul de noapte. 

~ 
astfel, el. In cadrul aCe! 

. b mnt lunele slăbiciuni fn ee 
orra.nharea muncii, cum ~~ 
piu eazul arourllor de a~

". Ia to5t rpreluate pentru mon. 
·il .. &. rost CIOmpled. termina
lke a eaaml hrlA~ In mon 
. ~ sebh!lb. 

1 fII8t _te fmoedtlat \ mlftrfle m'! 

ţ
. , re~!Ie ea şt lIeGperl

.• Ii ne iuminat In timpul pre 

. pentru eeastrucţto luL 

~ ft1III ~ lIDele allbtdulll .. 
OI 1oTar!.şf10!' din echipa BeDld~. 
)zillin. caam rept'zieiunii eu eare 
J+ut la construCţia vaJoanelor şi 
.1zA eA această constructie a 
.~) repede, echipa a rămas in 
- unele lncrl.i mal mici, neeXe 

dlrora s'a nhservat 'tblo" B
'1 .. 1nd tâmplarU au prl']uat ,'ago 
""intru monijuea tcmnll'iei. 

~ ~I~ acestea lilre~eli sunt In cura 

)~ ... j:~:~P~::k~1 ::tr;:t;;h;: ::: 

,~~ cu mll:'lim de randament. 

RiXISTENTA COLABORARn 
[Cf1; TEHNICIE!'i1l1 A USURAT 

3$1USCA 

t i 5u~cesul acestei echipe şi-au 
n\tribtttia ata' tovarăşii din con 

....,. tehnică a uzinei, "ari au fost 
.~hnt pe >eren, cât şi sectiile teb 
. care depinde intr'o foarte ma 
'. 11 tr~e1"sul muncIi In toate ~ 

lrt11a de pregătire a lucrului de 
~plu. ImpreunA eu seotla de 
.-..iIIii, au colabOrat ta mod 1n&ea8 

.j ...... ," dia a,<H" ... 

-

(Urmare din ~. 1). 

Datoritl 8ee.l eolaboriti rodnlee, .. 

tt,zi SGSese la 'imp ÎJl aklUere. - ~on 
t'Omiten& - deselHlle, fişele iehoolo
glC!e şi bonarUe de materiale, cee~ 
1Jştlrca%J. 'oarte mult mUDt'a ateH~re. 

lor, dânon-Ie pOSibilitatea sl·şl deS <01 

te in mod normal procesul de pl'Clduc. 

tie. 

• 
Pentru felul cum a muncit, cum şi. a 

ora:anizM lucrul, pentru aplicarea, stric 
tA a dispoziţiunHOir tehnice date şi 

peDtru scurtareaprocesuluj de fabri
eaţle dela 90 la 70 zile la vagoaD~le
clasA, f't'hipa tovar!şului Benko Ioan 
a l)rimit drapellll productiei în intre 

urea eocfalisiă de nivel superior, )101', 

nitl in ein!!t4 lui 23 August, elasân

dU-Se în fruntea tuturor celorlalte Cehi 
pe ale uzlnelor "Flarnu!.".l R~le". 

Colaborarea dintre conducerea 
şi muncitorii GAS dela Zăbrani a dus 

la rezutate din cele mai bune 
Grupul sindical al fermei trebue sa albi o permanenta 
preocupare faţă de ridicarea nivelului politie, cuIturvil 

şi profesional al muneUorllor 

Muncile agrîcok de varll la Gospodrlria Agricolă da Stat "DesceI• 
tu'~" din Zăbrani, ou llUJt atJdnt. A ce1is ta, fn mare măsură, se dif. 
toreHe faptului df conducerea Gospodări~; nu lrtCT~(1Ză sectar şI ruprd 
de mLl.ţ(J muncitorilor, ci ţine cont de inili<u:ivd.'-~ muncitorilor şi dd 
sugestiile ce le aduc fn vederea tmbuniităţirii condilil:lor de munc tl in 
GospodărIe. Astfel, fn zilUl. de 22 A uglut colectitrrrl de condUOEre Ci ti· 
nut o f{'dinţd dr. lucru fn care ia anaUzat felul cum .au desfdşurat 
muncili\ ludnd mJfmri de fnbepklre acol~ unde IJU fost sp:sizate gri'" 
şeU şl ,lifbkirmi. 

S'a COfUtatât În aceasti1. şt'dintii cd muncitorii lucreazd CU drag fi 
fnsuflffire. fiind convinŞi prin fapte că pe zi ce tre~, conditiile de 
munciI şi trai .e imbunăt(1ţesc fimlilOr. 

Muncitorii delli ootozele Nr. 1, 2 şi .1 a" par-nit ltt rntri~e~ ~;n. 
trIL m.ăriroo productifi şi fi produc tÎ1,it lftii muncii. 

Făcdndu·se fn aceâ.ţtd şedintă bilantul flltrecerilor fi rr ~i, clJ 
muncitorii dela batoza Nr. 1, au câşt:'gat fntrx,ef'('a pornirXt in cin
fUG zilt·i. d~ 23 Augll,~t, Cit o depil şjrfl dp normd dt? 10 la SI/tiI. 

MUlLcile de tri'leriş continuA acum cu un şi mai maro atAnt, d.a> 
toritd bunei organ.izări. 4 muncii din partfa direcliunii, precum şi 
faptului cd grupul .ind:c7il, sub tndrumarea organizatiei d('l Partid. 
Hie să lămureascd pe mun.citoril porman(n,ti şi nepermăn~'nti de im. 
port~nta efectu t'1.r ii la timp a JN111C ilor de vard. Sindicatlll l{',.a arătat 
cât di' multl1 pierdere ar aduce tntdrzier{~ treerişului, odâtiI prin ri. 
lipo prooocatd d~l şoareci Ji păsfiri şi prin eventualftatea schImbr'fril 
ti.mpului. Paratel ca. trf'Ieratul gr4 ului ~ (ace ~i ~'coltart"a $i treerâ· 
tul m.azărir furaj,'<r'e. din car.c1 s'alJ scos p"nll acum 78.700 l.'f{7. 

In proprietatea Gospodăriei " mlii alld şi o livadd de pomi, atA",. 
du-se tn anul aces14 o recoltă boga td de prun'#!, la G cdror Culf~rQ rP 

lUCJ1(tază 'n p""rDiht. Au fost cuIe se cirdi 62 t,'agoane d·· pl'lm.~ pânll 
Uz daw de 22 Augrut. Fiertul pru Relor i tnceput la două ett.mne • 
dar prin (/orturik muncitorilor, ,'a ajuns ca in cinstea zilei d[' 23 
Augu.ţt siJ. se mai instaleze douiJ. CtJZarte fi astfel /1 creseut produdia 
dela 590 kgr. rachiu tn 24 ore la 1500 kgr. In ncffl5r)1 m.uncd GOIpD
dtlrÎtJ " primlt un âjutor real aiPl pari.'o s€nnciilor RATA din Arad, 
cart> Itoa pus la dispozitie douif ca mioanp. pentru transportul pru
~rior. 

5arcinHe grupului sIndIcal 

'n cinstt'4 zilei ele 23 August, pe ldngif faptul cit muncitorii Şi-au 

luat angajamente fn mllnca cdmpu lui, fn ornamentarea sediului orga· 
nizati;'i de bazll, a sr'llii de şemnfi1 ARLUS precum şi ii tntrOJţfi clif. 
din a Gospodări;i, $i·au mai luat angajamentul de a deschick o griL 
din1lr'f de zi pent.ru copiii samriat ilor. De acestrl ' sarcini mrtncf.torii, 
iitdt cei lJl'l"manenfi cdt şi eri n.e permanenti, s'au achit4t cu cfnste. 
trad,w.dndl/.le In fapt. 

Gospodrtria II primit din partea CGM.ului o biblioteciI CIt bro
şuri şi dfrU cari sd ajute ridicarr'li nivt'!lll,ti p"litico-wltural şi profil. 

s10nal fII m.uncitorilor. In acea-ţtl!. directie' fn$r1, grupul sindical n.u a 
dus rndcrtul o muncit dfl agîtati~ şi popularf::iire a biblintedi, tn rdn

durUl' muncitorilor. Ar trebui C/J grupul ~ organizeze cetirea tn co
l<ctiv 4 olIriilor de ştiinti'f agroteh nidl, c ciirWor care vorb!'sc desprPl 

colh.()zuri~ lJovh.ozuri şi tntrfiaga agriculturd wmeticif, ajutând astf,l 
ridicarea profesiorrald « muncitorilor. 

In sarcina grupului sindical sed şi infiintarea unei echipe cult,,
râIe, sarC'Înd ettre trdnte fndE'plfnitd, pentrllcl1 muncitorii ar putf'a ca 
tot la douJ1 sdptămdni sil. asiste la un program artistic. 

Daclf grupul sindical Va clIuta si1 traducă tn rapt aceste sarcin~, la 
Gospodăria de Stat "Descătuşarea" 1-'or fi creiale conditii Şi mai buW2l 
de lftIUt.C4 fi trai ,intru iirtgajolii p(""m.anenli ~i pentru zileri . 

POP ŞTEFAN, cor,sp. 

," • ... A, 2 

Inscrierile şi 
examenele de ad
mitere În facultăti 

In conditiunile sănăroa..e creie
te de r'lorm4 lnt:ăţămdntului. in 
curând Incepe un nou an univ; r· 
s;târ. Lucrâri/p pregtltitoare JIU 

(ncrput din timp şi fn prezent, 
fn toată Iara se lac inscrierile tI· 
nerilor absoll'~nţi de şcoli medii 
pentru examenele d~ admitere 
fn F acultiiti . 

Fată J,.., anii trf.cuti, avt'm in 
tară IlIl număr triplu de Facul· 
,r'lli din toalC specialită/ile, p'T
miţarod intrCU'11IJ fn fnt..-ăţJmântlM 

superior a unui Rllmt'Ir «k stu.· 
d, nH cum n'a mai 10$( tlreodat 1 
la noi. Este net,'Oie de a ~ creLfl 
cadre numeroas, 1 de speciialiŞti I'n 

toate domeniiL3 şi se CTfiâZll con
dilimzil{, pentru C4 ştiinta n tehn.i 
ca să d'l1lină un. bun al intregu
lui popor şi sd păulUu:lă fn 

masse, lnarmdndu·le cu cunOUin· 
leltl nece1Jat"e pl ntru a-şi Gl1igut'IJ 
un trai bun. liber şi fericit. 

RII pând cu riruaHa din. trecut, 
când invălămantu1 umt'ersit4r (It'ii 

UII monopol al bogdraşilor fi nw
şi,erilor, astăzi porlile FtICUltă/i. 
lor sllnt larg d, schbe pentru ori· 
Ce tânăr dllseil, bl:ne prfgdtit, cu 

dragosw de mlmcil fi de fnvătiL 
turii, devotat acestei litri şi popo
rului. muncitor. S'" term.inat cu 
int. 'rVcnţfoni,~mul, cu favoruriL1 
şi cu fnşelâtori.ile la exâm~nele 

ele admitere. Cartea d~ vizită, CU 

care 4Stdzi studentul fn,,.d in. uni· 
ti: Tsitate o comti fui e cinsţ(ii, de
vota.Tn("nhtl lal(1 de poporul nuln· 
ci tor. pregi1tirea ştiinli jică temei • 
n.icd ~i dorinta de muncit. SitUIJ
tiâ materi41t'J. nu mai e.~ un ob~ 
stocol. cifd numi/rul m4,.e de 
burs{"'. cdmin~ şi cantins, a.~igur<l 
hHuror posibUitak'll de • fnvăta. 

In. acest .ţpirit se 1Jor U:,w in 
acest an exmn:nele de admitere 
tn Făcu ltl1ti. St'1. precizf"Qzt't. 
că numifnd de locuri fII ambd,. 
FtJCUlti'lti d(n Arcul VII fi. In fJCest 
an. m.tIÎ mlIre ~t tII tlnul trecut, 
eompk'Ctdndu.M,l Şi fmbundtiflin
du,se laboratoârele. Ex~ti1 o can· 
tind strulenkwcd bunIJ fi prin 
ţrT-J4 Comitetuluf Provizoriu s,,! 

tJrJ tnfii.ntlJ. tncd U~ -cd'min stu
dentesc. Exam{~nele de admif'er<. 
f%Cm~t4 Sf! ~ri8 bille, tror fi exa· 
rnfne ~ptRJ, ~ificându.-.'m 
obiectit' pre~tirea Hiintifi~'i ti 
candidatilor, dorin/a ş~ pllter!'(/, 

lor de munciI fi cinstea lor cetit 
tenl-ascll. In. a.ef.ste conditiuni pnr
m,. Facultrrtilor sunt cu drp!}!,ll" 
desc hise pentru toti cei blm i !i 
Vrl'(Tllfd fii do muncitorf, de te. 
rani, de functionari ~i (Ip intr-, 
li 'Cfu.ali. 

Tinerii cândidati :nmt sf,'feui/i 
~ se inscrie cu toatii fner' derHl 
la Facultăfile pentru ettrJ.~ simt 
că aU pregl1tire şi aptinldini şi 

să fie convin~i cii. pr~gl'/fit'{"lf lor 
Va fi aprf;ciatd cu toată strio~ 

tat, ~ Si o!>iiletidtatOz. 

Prof. dr. AVREL OPRESCf! 
Decanul Faeult1iţii de Medi

cîni Veterinară d;. Arad 



.. 
Comunicat 

Legatia R€publicei Populare Un
gare comunfell, c! In ,rirtutea dispo
sHiunilor articolului 5 al Cooven
ţiei magh.!aro-române pentru reg
lementaN8 cetllţeniei, Ineheîatli în 
Bucureni, la 10 Februarie 1949, 
ct!tăţenii maghiari aflători pe teri. 
toriul RPR vor f: tnZf'6traţj cU da. 
cument... de cllIlhorie. 

In acest #lCOp Legatii Repub1îcei 
Populare Ungare !nvitll pe toti a· 
cei cetăt{ni maghiari afHiton pe 
t, ritoriul RPR, cari tn preZfllt po
fjf>d1i 1. certiricate de repatriere ex
pirate, Bau dire e.'Cpid pAnl[ la 1 
NOtmvrie a. e., 2. paşapoarte de 
< mi~rar~ expirate siu care expirl[ 
pân ll la 1 Noemvrie a. c. sau câri 
3. nu posedă niei un &el de d0-
cument de. cl!illltorie, si se prezinte 
persOflal sau tn seris pânl la 1 
No<mvne 1949 pentru inzestrar, a 
lor cu documente de călătorie va
lahile şi ânume: cod domici1iati tn 
Transilvan'a (eu f'xcfptia jud, tului 
BraŞOl') şi tn Banal, la Offciul de 
Pa$llpoarte din Cluj (adresa provi
zorie: Cluj. Str. Gheorghe D6zsa 
No. 8), iar ceilalti Iii Legatia Re
puhllcei Populare Unltare (Bucu· 
Tl'$ti, Str. A],xatldru Sah:a No. 65). 
Persoanele in cauză trebuie sli co
nmnÎce următoarele date: num· le, 
locul şi da.ta (anul, luna. z~ua) naŞ· 
terii, ocupatiunea, âdreo.>a precisă, 
data dela care ee află eu cat'acter 
Jl nniinent ~ tcritoriul RPR ~i tn 
sfâr.şit numărul d()cum~ntlllui de
cl'i]lItor!e, pe care tI posedă even
tual, autoritit!'a care l-a eliherat şi 
t. nnenul valab:1itătii aef stni docu
ment. 

Prezentarea clpului de ramn;·"" 
f!('uteHe pe sotia şi copl:l minoti 
(cui nu an Implinit vArsta de 20 
ani), dacii au domiciHttl comun cu 
primul, d,~ pre2!Pntart a perSOtlalli, 
dar tn cilzul aeel!ta capul de fami. 
lie este dator &l eomunice- numele, 
locul Şi dati exactl a Dant rii ilO

tiE'! .şi eopiilor minori. 
l.t'gaţja Republicei Popul!lre Un

gare va înzestra pe cei cari /le pre· 
zÎntă cu chestionarele 'i r~rmula· 
rele neeE'flar.e pentru COflstatareă 
cetl[ţeniei maghiare şi eliberarea 
docnmentului de c!illitorie, totodată 
ii Va infonna care linnme documen. 
t o uC'Ju·"3z1 si fnainteze p<ntru ob· 
tinerea documentului de căIător:e. 

LegaHa Republicei Ungare accen· 
tuiaz1'i din nou, că aeei cetăţmi ma
JZhiari, cari posedă paŞapoarte ma
ghiare (alhastre) valabrle sau pa
şapoarte de- em!grâre, care ~xpir1!. 
rlupl1 ziua de 1 Noemvrie a. c., nu 
tt;rh'lie IlA .ge prezinte la Itptlul de 
f\\ă. 

tii 
FLACARA ROSJll 

iAUCh1t"?'1r1"'" 

Situatia c6Ieclărilor şi a desmiriştifului 
în judeţul nostru până Joi seara 

(Unnare din pag. 1 -a)~ 

frunte: Guralwnt cu 65 la mtll, Rttdnâ şi Sd>iŞ cu 60 Iii 6Htd, apoi. 
Curtfci, Şiria, Tdrnovo şi Chişineu· eri:, cu cdte 50 la $Util_ 

Au rdm& tn urml1 pla.si:l~: pl'cica, lneu. Sdntfll1lJ fi COl'I'Utn6 IU" 

ban l1 Arad. 
La d(>~mtrtŞt!t sunt tn lruntRI plăsele.: Curtici. c" 50 ia mtll, 

Radn-a cu 44 la sutlJ., Chi$ineu-Criş eri 42 la sutd Şi comuna urband 
Arad cu 40 la surd. 

In urmlf .nrnt ptasel~: Aradul Nou cu 20 la SllttJ, Şiri(l, cu ZO lti 
cutit. Sebiş crJ 15 la mtd. 

Jn. toate plasele, dâr mai aktt 'n cele cari aii rdmM tn urmd. 
Comit€ifRle Prot.'Îzorif. ajutate de o rganizafiile de Partid, trebue sil 
depllni1 tforturi pentru (1, flcc:lera ml!rslll lueriirUor in Cel priveşte 
treerişul. coll"ettlrilf" şi de!$m!riHitu l. Acest Iuc,.,; trebue Il/cut ime-ă1iit. 
p€nt'ru fi se ~ta ea eventualf"l,j pl,oi .ii. cJ(ilmz~ 'ăc~stor munci 
azricole. 

lf.apoartr!le "rimite 'n nltimul timp 16 Comi~tul 
detrYm ararJI eli 'n toate plasele si rutr.tia porttmbului. 
ploi, este ct!t 5(; poate de bun(J. 1 n acest (in, recolt.a 
~steştc'l p~'Ste tot abundentl1_ 

Prouizorirt p. 
dupll ultimele 

d0 pontmb M! 

"Ne aflăm pe avanfposful pacn barând 
calea unei noui ş: sângeroase agresiuni 

a imperiaIiştilor-
(Urmare din pag. l-a). 

blicilor de democratie poplz!.ară, n~ 
(lfLăm pe at:antpostul păcii. al prie. 
t: nî .. i Între popoare, barând calea 
unei nou! ş~ sdn{(eroasfl a~siunt a 
imperialiŞtilor, cd noi toti, oameni 
ai un~i lumi nout, ne vom menţin' 
şi de fici (nainte În mod ferm pe 
pozitia noa.ţtră, a.părând libertatea 
prntru toâte popoarele. api'lrand 
indeperulenta republici lor noastrf". 

Voi transmite ro~'(lrăşului Stalin 
şi voi spune Guvernului nostru ci1 
poporul romrîn ii ajuns In mari 
real;ziiri. prin mun!?a sa dlÎr::;tl. or· 
ganizată şi sistematiri1. 

Er, nu !mf a.ţcllndf· tn fflra lor 
ciI Guv:-"'nnl şi Comitetul Crmtral 
,.1 Partidului Munciforc'Sc Român 
J"icrtnQsc cli nu au fiicrft fnc(f totnl, 
cif tn fâfa lor mai sti'f o muncif 
uriaşă, dar că fi nu nrmUii ci1 .!'Unt 
plini de convin~erea cii vor tmrin. 
~e toate /Q'eutiifile ~e li: stftU t/Z. 
calf', dar cl1 au si 'nceput ,II f,.,_ 
vfn~i'1 aceste JlTfnti'1ti. 

Imi I!xprim ffirma ml'-a cont'În/{po 

grf'lItăti inedtabiP. care ~e tim' Î'd! 
Fie ca ea să Ştif' d1 Vniunea So

vu trcfl şi marcl,· său popor sunt 
fntotdenuna cu voi ~i tn>r fi tntot
rleâuna cu t:oi şi; fn ttStlel de clipi! 
când veti sărbăr07"Î. re'alizănle 
voastre şi in clip« gri'le! 

Tră[ascif prietPn.ia noastrll ~i
cii Şi d" nesrdnmcinatr 
TrăiaM:ll popoarele Unt'unU SlJ'o 

~,ie';('e Şi popoarele noilor dl'TTUJ
eralii! 

Trăi«<o(';t'f 1>ÎrtorUr n.oa,"rl1 âsUPM 
tufltror forfelor rntunmclITrli care 
fnc''arct'l din nou să arunce om"fli
rra intr'un nou # .ţdngrlrOll m11e:l! 

TrdiasC"J. progresult 
Trl1iăsrtl socitr.lismulT (aplml~ 

plltemi('~~ urale entuziaste timp de 
cdtN'4 minute In Ş[ro). 
W6ge%§&~ ________________ .. 
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- Şcoala proffşi.onall1 de ' 
fi ~ijica!~ de pe lângă ILD' 

,,7 Noemvne din Arad, fa lol 

noscut că in _ ziua de 5 sep~.. eal 
1949, se va hne un nou txam ra' 
admitere ptDlru el, vi in ci In1 

Doritorii se pot inscrie până.j te! 
mai târziu 31 August, prezeJi le 
oeI ~ , de 

ata cu cer~,rea acttle: E:tIj 
de nâ Şt cre, CertiLcâtul dp' nat ' 
litate, Adl verinţă asupra or} 5il 

social, Certificatul Şcolar de. "0 

4 el. primare. Elevii reuşiţi la e\l 
OI 

menul de adm:tere, vor pr3: : Tii. 
treHnerea eomplect ll in intr 

Şt.;I 

2!uf'l1umitei ŞcQli. in mod Ir" 

Dil'<ctiumea. tl'i 
1~ 

- RPR COMITETUL p~ tii 

ZORIO AL COMUNEI AL 

re cl1 Republica Pop!liari'1 Rnmânll 
âlături tI:! Uniunea SOt:ietici1. va 
merge şi fn 1-'iÎtor p" dntmul pro
gresului şi al rf'alf:::/'1rilor rntm 
binele Patriei, cdt şi TWnlrll binrl.. 
le nr.menilor muncii .rin fntrcaea 
lume. 

Nr. 859 din 22 August 1949. C\I 

blicatiune. Se aduce la cunoş gl 

pu.blică că in ziua de 4 SepJ In 
brt~ 1949 orele 15 se va tinet lu 
taţle la primăria satului Ră( ~ 
a recoltei de mere şi nuei td fii 

tarul satului Rădeşti. Ucltaţl:! le 
va ţine in conformitate ca III cr 

ziţiunile şi normele tn 3 fi' 
privitoare la licitaţie. Concu li' 
vor depune 5 la sut! gar .4 
din valoarea ofertelor. In (>J 

nereuşită a doua licitatfe .. P' 

va ţine in ziua de 11 Septea 
1949 la aceiaşi ori şi 1Ct1

1
: a' 

cal. Preşedintp.le CoOl. Prov. r' 
ram Teodor. Secrrtar ela d, 

Azi şi :n n03ptea de Dttmi- Dumitrn. 
neca spre !"'unl sunţ de serviciu 51 

Fie, t011arăşi. Ca (ar7i 1JOQstrl! !il! 
PTOSp~.,.t! 

Fie ca ea sif cr;âsci'1. fi;;c" ;'Itl să 
nil s<J clintească in fata nici unor 

următoareh larrnacii: Farmada - DIRECTIUNEA SCO~ ~ 
i\-IEDII TEHNICE PENTRU~ ti 

de Stat No. 1 I Piata Avram ran- DUSnUA LEMI\.1JLU! DI" I'i 

cu) I Fannacia de Stat No.·~ (Cal. RADUL NOU, Calea Karl 4 b 

Saguna), Farmacia de "Stat No. 9 Nr. 29-31 adu.::e la cunoştint~ p 

Luni ~pre Marti sunt de servicfu rlgentă fnc~!n ziua de I ,. 

--------------------------------~------~ 
urmatoarele farmacii: Farmacia t~mbrie a. c,. mele 8 dimin 

Fratii FISCHER 

(Micălaca), Luni şi în noaptea de lor interesaţi că e~amenel'~ d

i
! 

·E~l."mcnelE' tit: admitere inc P de Stat NO.3 (Str. Eminescu), il 
ziua de 6 Sept. a. C" Mele 

Farmada de Stat No. 4 (lângă mlneaţa. Se admit absolvenţll e 
SITAR 

Arad. Str. Mărăşeşf' 50 

, Comunica' 
JntreprlnderJle EdUUare Comunale Arad, ţin 
licitatie publică pe ziua de 31 August a. c. 
orele 10 a. m. pentru darea in antrepriză a 
lucrărilor de amenajare a unei platforme 
pentru descărcarea gunoaielor (numai mano
pera şi transporturlle) şi alte lucrări pendlnte 
de această rampă de gunoi. 

D.l1rS'.1 şi ca."" de sarcini se po' Itedea zilnic la Servi
eia' re'ulÎc.1 '''' ... prinderii, Blaj.' II 

DIRECT/UNEA 

gara electrică), Farmacia de Stat 7 el. elememare în vârstă &. 11 

No. 7 (Arad"1 Noul. ani maximum. DIRECT1lJN1 : Direc,iunea Judeteană a Gosp. de Sta' r 
1 ~ din Arad, Bd. General Dragalina Nr- 10 I i 

ANGAJEAZA CONT ABILI. cari să poată _ urq ( 
cursurile de contabilitate agricolă normata d~ 1 

Directia GJspodăriilor Agricole de Stat din Bucur~' t 

Cei interesati, posedând studiile de bază necesare, se. 
a.dresa de urgenţă la Dlr. lud. (j05TAT Arad -. Servr. 
A dministratiu - Rd. (jeneral DragaUna Nr. ro. trebU111d sa, 

prezinte la Bucure~ti pe data de 1 Septembrie IfJ49 ~ 
.... 
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~ DOUA VEACURI DELA MOARTEA LUI GOETHE 
.~ 

j f6ethe 
!_ (f"c.g.",ef\t) 

Ni de OrTO GROTEWOHL 

i~ Preşedmtele Partidului Socwlist ij untf dln Germania 
r C1I Cl1Ivlntele .. mai multă lumină!" bllrgheze, nu s'a lăsat apt'oape deloc 
q • inchis ~Dtrv to'deaun;,l. ocbii, in pt'adi iluziei că orl\11(1U1l'ea burgheză 

~ j dua de 22 Martie 1832, Ia Weimar, s,·1 capltlllistă, 
"1 Joba.nn Wo]fgang Goethe, cel mai ma- aşa {;um era ca, ar pu-
uj ft pOet german. lea oreri oonditu Fentru eliberarea ~I 

rl weimPr' a. devenit pentru popoarele desvo)tarl'a per50naIifătii, 
lumii simbolul unei Germanii ma' RO Cine vrea să apere astllzi cultura, 1 bile, mai umane, 1 - cIne VT<'.a sA apere astăzi lumea vie a 

Uj 1. W. Goethe s'a nlscut o sută de lui Lcsslng şi Goethe, a lui Heine şi 
DI ani dupl marea catastrofl II- răzbuiu Thomas JUann, acela trebue sA stea 
c~ ltlt de 30 anI. Mormanul de ruine. sub de cealaltă p;u te a baricadei. Uomfna 

~ 
eare zicea Ingropati (.~errnania, a fost 

1 ratiflr.at dnpi toate rell'ulile dreptului tia nt-omeniel, domina pa IImenlnt1l.r ji 
cu bOmba atorrJcă trcuue ~ă ne ÎIl

~ Intp.rnaiional, prin pRCl'a dela Mlins-
ij ter şi Osnabrtik, care a inăbl1şit timp frintă, adici umanitatea vrea să trium 

j
lC douA veacuri şi jurnltllte ir.depl'n- re, Omenirea s'a săturat dl' Il mul 11 

x' denţa germani. nÎ<:o'lială, ea trebue, în,sfârşit, s1 devi 

a In J'll~nă maturitate a 'VIetii sale, el ni ciocan, Goethe a simtit adânc ame 
r simte fladi.n slr1lucit()are a marei l:e Dlntarea care peIicllta existenta ryme-

"olutil Franceze. AsUd, două !tccole llirU şi a omeniei, fără insa a-şt da. 
rlupă naşterea ('elul mal nl1lre n~et fii 

., Germaniei, trei secole după c:"ta.stri)fa seama de intrca~::. ei amploare, fără să 
~ ~îhbOlului de 1'0 ani, nil secol dupA .~_ suizeze rădă<:Îni1e ei eC(}Jlomice şi ca 
.~ şetul rl'volutiei dela 1848, pOporul ger- l'aderul şfiinţit'ic al ace1;tei e"olupi. 
:rl n'an se află la cotitura dt-ei"ivi Il In- O semnjficatie l,rofundă stă in faptul 

t~~1i !OlIle existente nationale, 164~ (ă tocmai figurile femelliae, din el):e· 
1748-1!'4f1-1945 sunt patru date de

R t'llIlve ltin Istoria germanI. 
Când l'oetul. in virstA dle 83 de ani 

1. cu rrur.fea-I larr.ă Impol1oblt!l. r\1 Inurt 
'ş. glor!el mondiale. moare. se Incheie o 

~ 
fntreagă epocă. una din acele mai stră 

! lucite ~poei culturale ale I"torif'i ger_ 
ii( marie eare poarti numele de tloe1he. 

O nl'lul eri. 'incepe; Balzllc rt'alistul 
~:,. fărl crutare. Beethoveo te'l't)lutionantl 
l' f~1t t'lin adîl,ncul'ile poporului, Heine. 
dl ('l'lt)('u1 neerutăt..,,, al defectelor nOIlS-

~
il -h'e natIonale:" Pu,?k1n. Jntemeletorul 

Uferaturll m<>~erne mile. ~Jn"x ~I .~n
Jels. cei doi tlnet'i ~ermanl. care dell -

~ {;Jdd lumii lll'r.!Ipeto tlvele tt!'!ei noul e

li pod. 
{,1\nd Volfnlre cel mnl stril.luclto!' 

a~trn Pe flrma'nentul literar al l<:uro

rt'I, lIe ati",:e, c,oefhe elite fn vArslll 

d4" 29 anI. 
Cind Goethe. cea mal strahtcltoa1'e 

sfea a Germaniei se stinJl'e. fânirul 
MaMe are 14 anI. Un an Inaintea naş 

[~ teril lui Goethe, apare in Franta "Spi 
ritul legilor" a lui Montesquieu, cate-

I
I b~smul revolutiei burglteze. 16 ani du 
" l'l moartea lui, apare In Germnnin 

l
' "MlI.nUe-slul Comunist... programul Re 

,

n "olu\le1 Socialiste. Astfel se situiază 
. pMlul german, ca un pom mar~ şi rO 

difur pe punctul culminant .. 1 doull. 

t" e~. C'u rloioinne sale, el pltrund~ 
1" dl pllnl In ~(oIul al XVII·lea,cu vârfu 

~ 
rile sale atinge secolul al XX-lea. Tit-

i rea el. Cu emoţie, el urmlll'e~te Bpoge 
I al !;il declinul lui Napoleon. Da.r cele 
1 doui evenimente epocale ale Vieţii sa

'q le sunt: ~Iarea. Revolutie Frllnt:eyl, a. 
le ('!rei putere reVOlutionari se arată In 

lupta dela ValmY şi Revoluţia indus 
triall!. din Anglir.. La vllrstn de :00 ani 
aude, pentru intâia oară in viata lui, 
de minunata maşlnl cu vapori, la 41 
de ani vede intr'o mină din Tarnovitz, 
1j1 UD an Inainte de moarte, afli des 
lire victoria. drumului de fier. 

nir, el triUeşte războaiele ~e cucerire 
ale prusiei, _ matur, a~lst1 la nilrlli-

: ~ 
i 

j 

.. 
Goethe, de!?l era de fllpt cel mat de 

sivârşlt I'tprezentat artistle al clasei 

ra. sa, sunt a('clea carI' caută să sfar
me lun~uriIe. care r,retcstcază cel nlai 
\ ijluros Împ.otriva efedulni nimicitor 

al Înlănţuirii personali(~tti um~l1e. 

ReV'Oltl}3 franceză care prt'1indea 

('ă a cn'e.t o noul eră a raportuTlIor 
dintre oamenI, l-a desamăgif pe GO'

l'the. 

o &<.Iu(ie d,efinitil'ă ~I'a adus nici a
(l('st mare eveniment istol'ic vro!:'l'csisf 
iar noua solutie Goethe n'a mai supt'!!. 
"ietuit·o. Dar ce altceva însea.mnă, in· 
~", decât preSimtirea. vizionară a slâr 
~ltuJtli unei intreg; epoci a omenirii. 
tpO('a "cehe de mai multe milenii, a
lunci când Fllust, (lupă O' viată fudu 
noasA, fără oe oilihnă, (ot>oari in m()or 
rr.llnt tOcmai in clipa dind, :rărind În
tr'o spleildidă apoteozA viitorul unei 
umanttătl, exclamă: 

,,0 astfel de adunare a~ vrea să 
\ăd, Să stau pe plimânt liber cu un 
poptlr liber, Presimţind O' astfpl de 
Inaltă fericire, Trăiesc acum clh:a 
Subli-r.ă!" 

r .. C()st Faust, eare moare, cste "tsn~i 
GOf'tlte, care J'I!lriise~te lumea. Acesta 
l'ste acel Goethe care Il plişlt În vl:\ţă 
t:U mari !!J: era n te, care n'&u fost in
~ă Îm~linite. Dar presim\ind implini
rea aef·stor sreranţe care trebuie să se 
reaJiz('ze dac1l: omenirea tine (la s!\ nu 
pial'li, (') moare fericit. 'Tineretea lui 
rurtullollsă a inceput cu entuziasmul 
r4tima~ PU!I In slujba trausformărH 
orândulrli soclale (·orupte, feu{':t!e, Il 

vnei nermanli ~fâ,:-<iate. N'.?multumH 
de Jimlt?.1'lle ieforice ale rcvoluti~i din 
• 'ranţa. eare se tern,ină cu dominaţia 
t1ct1iP.:ii~uit5. a banului, decepfjonnt de 
nf'lllltjn\a Germaniei, care n'u era in 
ştare !'ll reali:>'eze tmlfll'area el naHo
Jla1ii, 1>1ifrânul Uocfhe, vl"lon!lr, des/'hi 
ne persJled;v3 unei nout epo,~1 O'!nel"

l'iI, inslt of'l>ii lui n'a"eau !I'O mal va
dă realizat!!. 

Asa. sfâr,e~te !uDta marelui geniu 
ll/)etl". care Il pornit in lume spl'e a-si 
Te/{ăsi poporul, sr.re a·l redri'sa. r.e 

plan !floral si ideal. inroFtmhH'e tn 
lupta de I'tibc] are a um:tnW!~!i. J:a 
~ termină 1'1I I"r~'l'nfi"lenhlt' o:flir,;,Un 
lui inevjtahil !lI :\('estri ol'1\n"niri şt 

tU inceputul unei tllIc·ia noul. 

_~ 4, -7t? 

Este o coincidenţă curioa
'Să a istoriei, faptul că cele doua 
date importante, - 1932, centerw 
rul morţii lui o.0ethe şi 1949, cea 
de a 200-a aniversare a nasterii 
marelui poei, - au căzut î~ain
te şi dupa anii teroarei naziste. 

In anul 1932, a fost sărbători
iă, -- ca şi astăzi, - de către 
toale orgaflizaţiiie culturale din 
Europa, amintirea marelui "oe! 
german şi operele sale atât de 
însemnate pentru intreaga omeni 
re. 

In acea zi de sărbătoare, insa, 
se presimţea nenorourea, care a
vea să se abată, În anul 1.933, a
supra Europei. 

In [agărul burgheziei, aceste te 
meri au fost limpede exprimate 
de către Albert Schweit<.cr, sa,wn 
ful, artist şi filan!ropul din Lam
barene, c6.nd, cu ocazia conferin
tei ţinule la Frallkfurt. pret'clzlÎfld 
perioada fericită din 1949 a spus 
următoarele: 

"Aş vrea ca acela cure va ţine 
discursul comemorativ la viitoa
rea aniversare a lui Goethe1 să 
poată constata că întunericul a
dânc, care ne învăluie astăzi, a 
început Sel se împrdştie, că ome
nirea deşteaptă, a Învins nevoile 
materiale şi nedreptăţile sociale". 

Se ştie că naziştii au infrcbuin 
fat la inceput formula "Goethe, 
Einstein şi alţi Evrei". Cum a
ceastă formllfâ părea prea primi
tivli şi naiud, Goethe a înct:!put 
să fie transformat Într'un· erou 
nordic, şi prezentat citiforului, de 
către Ullii "cercetători", ca scrii
tor fascist. 

Dar in ace!aş timp Cll acesrc 
Îllcerci:iri neruşinate de falsifica
re a realităţii, s'a ivit o lumină 
Îm(lllcurăfoare în Întunericul vie
tit spirituale a poporutui f.!erman: 
operile lui Goelhe au inceput să 
fie din nou citite. Poeziile, dra-
mele, scrisorile, maximele, re-
flexiile. "Anii de ucef/ici.e 
şi de pribegie a lui Wil-
heim Meister" toate aceste opere 
reprezentau o sursă inepLIÎzabilă 
de cunoştinţe şi putere de rezis
tentă, la îndemâna tultlror celor 
ce aoeau 11Rvoie de Îmhiirbdfare, 
Când teroarea fascisM a det,e71it 
tof mai apăsătoare. atunci s'a 
dovedit că opt'!ra lui Goethe a pu 
fut ţine piept celor mai grel~ 
Încercări. Chiar in timpul tortu
rilor celor mai neomenoase din 
laglirele de cOllcentrare, cuvinte
le si gt1ndurile lui Go::flze au a
illf~t milioanelor de nenorociţi 
să suporte mai uşor suferinţele . 

Un {upfător al rezistenţei olan
deze, Nico Rost. a scris o carle 
Întitlllată "Goethe în Dachau". 
care dovedeşte cât de mult aiută 
omenirii operele culturale de t'a
loare, 

Un seriilor, ale cărui opere şi 
gânduri sunt i.wlehi[,g Într'o ast
fel de .. Probă de foc". aparţine 
infri! foiul epocii l10astre şi forţa 
creatoare a o{'Jt'3rii sate, ajută fa 
construirea unui viitor mai feri-
cit . 

Schimbarea orundu·rii sociale 

indiuidualh}te Într'una socialisfi't, 
corespunde cu totul, gâJldirii SI 

experienţii lui Goethe. ' 
După ae, În urma cercetârilor 

Îndelungate, şi-a dat seama eri 
este imposibil să infemeiezi o 
morală de viaţă mai Îf1ainfahÎ ')e 
bazele sociale ale epoc:"i ,~ale,' a 
arâtat lI,e~ontenit, in srisori şi iti 
cOllvorblJ'l, că flumai În ,.,<;oci['!({
le" se pot realiza reforme .o;i pro
gre,')e. Această ideie constiiue ţi
nalul din "Faust" şi ea de~litle 
adevărata cauză a elihel"l'irii lui 
Faust care Îşi dedicâ Întrcaga 
putere de muncă tn sl:Jiua sOCIe
tăţii. 

Ceeace este formulat in stilul 
sublim şi măreţ al operf'[ w/do
le a lui Goethe, esle eX/JUcat În 
.. Anii de uMllieie ai lui Wilhelm 
Mcisfer" ln capitolul Intitulat 
"Prooi,icia 'Pedagogică". 

Critica burghezii a incerca! ar 
curând să preziflf(' acesti? i{Iri 
hotiirîtoar~ asupra lui Goethe ,<;116 

o formă. faişă. cu SI.:Opll{ de el 

prezenta. aslfd, o imagin(' bar
stlzezo-idcallsfă a lui Goethe. 

Tocmai faptul că Goe!fu'. care 
el scris cele mai frumoase Cllutl!
te despre marea insemnt1talc a 
personalităţii, a ajuns la com.'ill!!~ 
rea că individul sillf[ur nu ~~e 
valoare şi că noi toţi suntem ,de 
fapt fiinţe colective", trebue cun
~aderat ca o dovadă a forţei sale 
spirituale extraordinare, o dova
dă a voinţr:i sale supraomeneşti. 

Deaceea sfăruim, Cu ocazia ani 
uersărri llaştNii l/li {Joef/te - dm 
anul 1949, - mai ales asupra a~ 
fl<!stei latuiÎ a gândi rii lul Go
ethe, fdlldcti ea se tncadrc(!z:tt 
{lcr{ecl în realitiiţi&i actuale, Da 
,:a anul 19,12 apărea <,p[r{fr!or 
progresiste ca un sumbru, astă,;! 
(le aflăm intr'o situaţie cu tolu! 
schimbată. 

Schimbările unor cercurl reac 
(ioflare, de a intoarce roata isfo
riei La epoca dinainte de 19.1.J. 
sunt In realftafe zadarnice. A 
distruge progresul tJÎc!ii scxial!' 
(! cu nepulintd, Numai acel!" tor 
te sunt valabile care ajută il/sf~! 
I.lrarea unei noui orânduiri socia 
le, in spirit progresist. 

Privită dm acest punct de uf'
dere, aniversarea lui Goethe, în 
zona sovietică a Germamei. dii 
nădejde şi bucurie şi insrltră COl! 

!crentiari/or care vor vorbi la 
această sărbătoare, un a~ldltt ':;1 
o dorinţd de a crea lucruri '!OUl, 
~'alabile şt folositoare colediul
făţit. 

O victorie de seamă (1 forfelor 
progrt'siste din zona souietiea, 
este faptul că, - {Il compMafi~ 
cu anul 1932, - curajul şi C,.,,3· 

dinţa intr'un viitor fericit, î,.,SIIJl( 
leşie pe toţi progreş iş tii , 

Astfel, exprimăm în chipur 05 

mai potrivit, atitudinea lui Go 
eflle,· care şi-a încheiat renumitr 
sa poezie "Symbolism", prin cu 
vinfele cu care salufăm. usfăzr 
aniuersarea, din 1949, a na)~teri 
lui Goethe: "Noi vă Sf)unem: S~ 
spera/ia_ 

• 
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,,() l}l.ltLeLtl 
eJlemp2u 

:J- c_ J- ~'a,e~ue... Uf1-)( .(J;4&t",d II a. 
ele ţel-ul- CLLm 
~tllzetel,e ele 

t~eG.ue .sd aJa.,a,fe 
pe "-ete 

Multe gaz Ne de per; t'<'. cu o ac
tivitate ~]ahă in trct;ut, ~'au evid 0-

liat acum în mod dwsebit şi se gă
sesc În fnmtc'a intr .c, rilor. 10 rUn
duriIe giizetelor de perek fruntaş.; 
Se' află !l'i "Oglinda No~tră", gaze
ta SocÎetăIi: Coml'rcial~ de S(at 
"Mureşul'. 

Cel", 18 articole şi 7 caricaturi, 
precum şi loz illlc ile. tratează pro
bIt mc str~'tns lrgatc- dl:" iictÎvitat' a 
illlrt>prÎnderi'. Numeroa~e articole 
pe preocupă de problcma sărbăto
ririi zilei de 23 AUl!:u3t, strân!! },,'
f:ată de, angaJam.' ntele luali' in ca
drul întrec' rilor pe s('cm şi ind;. 
\'·,duale. 

"Oglinda Noastră" , prin estc( ca 
ext" riorului. art:c01e scurte ~i 1'0':1-

crete, scrIse în spirit critic şi auto
crit'c, poat' fi d-a"tă ca exemplu in 
fata celorlalte !!:ilztte de p' rete. 
Rllbridk: "VoCe a ('irtorilor" cu ar
ticol.. !'crise in simt critic pro l1uu
'ţat, "Răspuns cititorilor" In cadrul 
e:trc' a au primit ră"punsuri Şi tol
odata indrum!lrî 22 corespondenti" 
,.Coliul 11i~JZ:ru" cu numele tovarăşi· 
lor cart> şi,uu luat an~ajam ntul să 
l'cri~ articole pentru gazelă şi nu 
au t'erÎf'i, "Rubrică literar1f'. un&\ 
f'e pubJidt o poezie şi se stimule-a
zI!. a('t',vÎlafea literar!l a tovarăşilor 
tal ntati In mAnuir~ a cond iului, -
ar tr: bUl ~ă fie Introduse şi de e!l
ne e le!alle gazete de pef('t'~ di'!1 
Arad. 

impfriali~tilor am, ricani şi ingl. zi, 
Dorinţa (1(' pace a poporulu: num
citor. din tara noâslră, cfodurile 
pt'ntru reulizăroa şi' dep 1'lşirea Pla
nului d •• Stat, care contribu(' la tn-

'tărirea Patri{ i nc.~tr~ - factor 
important În ca..!:tul lagărului de-

mocraf<" - trehlle sa <răsca'c1l\ spa
tiu ro cadrul gnzt!tt i. ,., 
Această gazrtă cu pu1inele ei stă

hiclU'=1j, C'St" Într'iirlt'"ă r, ,.o~linda" 
muncii s~Iar:atilor din SOei, tatt'a 
Cum rc'.lilă de Stat "Mureşur. 

c. m. 

Ţăranli .. mancitorl din comuna Nicolae 
Bălcesca ÎŞI constfuesc un Cămin 

Cultural 
Comuna Nicoiae Balcescu din 

plasa Savârşin esk l~cuită de 
ţăran! săraci şi mij;ocaşi dor-
nici de cultură, Mai~ bine de 

100 de ani, de când există co
muna, regimurile burghezo-moşie
re şti au făcut totul - ca şi În 
celelalte părti' ale tării - să înă
buşe dorinţa de a se lumina şi 
dragostea de carte a pir4nimei 
muncitoare. Majoritatea populaţt
el a rămas analfabetă. 

Această situaţie s'a schimbat, 
odată cu doborârea re~imului eri
mtnat şi instaurarea în tara noas 
tră a unui regim de democrati r: 
populară. Cursurile de alfabetiza
re. organizate din iniţiativa Parti 
dutui Muncitoresc Român au fost 
frecventate În comuna de nume
roşi tărani şi ţărance. 

Pentru a da un sprijin oameni
lor mundi din comună să-şi ridi -
p.\O.f%.cu",ut Cti~Q.e dQ. CI ~t 

ce tot mai mult nivelul t~ultural 
şi politic, biroul de plasă PMr~, în 
colaborare cu Comitetul Provizo
riu de plasă. au hotărît să initie
ze construirea unui cămin cultu
l al. Initiativa n fost primită r:u 
un entuziasm fără seamăn de ţă-
1 anii muncitori" l.arEl: au hofărf,t 

.~ !<!ă ridice ei sInguri o clădire pen 
tru -<ldmin. 

Din vânzarea lemnelor tăiate 
de pe terenul urbariat, tăranii 
muncitori au, obtinut suma de 
1 J3.977 lei, din care şi-au procu
rttt 19.000 cărămizi, 6,500 kg. 
var, nisip, piatră şi alte materia
lE' necesare constructiei. Comitetul 
JJmviwriu al judeţului Arad a 
pus la dispozitia oamenilor mun
cii din comuna Nic01ae Băkescu 
3,000 de ţigle. 
Până ac:um, a fost zidit iunda

mentul, peretii şi o parte din ~co 
perişul clădi rii, prin muncă v,,-,lltn 
tară. Tăranii muncitori, împreunti 
cu utemiştii muncesc cu însufleţi
t e si râvnă la construirea primn
lui lor cămin cultural, care va fi 
terminat până în zjua de 7 NN'm 
hrip. 

U.· AC .' ' .. 

programul ae raaio 
DUMINICĂ, 28 AUGUST 
Radio România şi Radio 

Bucu.r·Şti 
13.10: De;;chidcrea ciclulul',' C " c. 

J", mai populare opere muzical~ 
ld·scurj). 1;;.30: Orchestra H,rman 
Honigsberg. 14.45: Canto.cc de Za. 
harov şi Novicov (discur!). 15.02: 
Buletin meteorologic. 15.08: Muzi. 
că (discuri). 15.15: Ora Satului. 
16.15: Hora satului.' 17: Să jnvă. 
1 ăm cântece noul. 17.30: 'VarfeIăI: 
sovietice. 18: CieluI: Figuri d, ar. 
tişti luptători p' nlru pace şi pro
gr. s (magnetofon). 18.40. Jurnal 
t'Ollor. 19.10: Uvertura la opera 
"H,iipir, a di~l Sl'rai' de Mozart 
(d:sc). 19.35: liniversltatca Radio. 
19.45: Ciclul: Muzică din diferite 
rt'giuni ale ţării: Muzică din Banat 
(magnetofon). 20: Urii ~.xactă. Ra. 
dio jurnal. 20.15: Corul Radio. 
20.45: Ml121:că pentru instrum' nt" 
populare (di.-;curi). 21: Corn ~tantl 
eVfnim:tnelor exteme. 21.10: Mn. 
zidi cerută de ascultători (discuri). 
21.30: Buletin sportiv. 21.40: CO!!o 
tod StIÎnj!adu, acordc01l. 22: Ora 
<xactă. Rad:o jurnal. 22.30: Rosi 
Dampf ~'i Mizzi Loeker. canto. L·,e. 
duri pe versuri de Goethe~ 22.50: 
Muzică distractivă şi d~ dam 
(diseuri). 2.3.30: Radio .jurnal. 
23.35: Continuarea mnzice: distrao
th\~ şi de dans {dis.eurO. 23.55: 
Muzică popular!! roml\neal'Că (di;Jc.) 

LUNI, 29 AUGUST 
Radio Romdni(J şi: Radio 

Bucu,.eHî 
13: Ora (XMt li. 13.10: Orchr$lra 

Octavian Preda. 14: Orii Şcoâ1ei. 
14.30: Ora exactă. Radio jurnal. 
14.45: Cântec.O' !:Iovictice (discuri). 
14.57: Bul'1inul mct'eoro10:z;ic. 15:' 
Voci c .]r·h!'>· (discuri)_ 15.33: Ora 
exactă. 18: Desch'd> rea emisiunii. 
Ora exact 1'1. Din cAtntcoele şi jocu. 
nlf' tlirănimei muneÎtoare, (di!lcuri). 
18.30: Curs de' limbii rufo"li, 19,30: 
S,_ arii do 1'< aInl.' In pauzll: Ora. 
exa('t1Î, Radio jurnal. 21.50: Bulrtin 
sportiv. 220 Ora exaetă.Radio jur· 
na1. 22.15: Buletin ~port 'v. 22,30: 
N,lIa Dim~triu, dela Opera d(' Stat. 
22.50: Muzica vari a1ă u~oară (rlise.} 
~3.30: Radio iurnal. 23.35: Pi!'~e 
in~ttum'ntal;· '(discuri). 23.55: Mu
zică populară rom14neasc1Î ((H~eut:). 

In arhcolel" In h g 1itură cu in
trec<'r:le, se m'lltion:nzll nume-le 
fl'ullta~i1or In numc1i• Anna critic~i 
e~tf mănuită cu Înd_ mâ11are. necru
tiind meI orj!anfzatia sindidt1ă, 
nICi' d:rediun.; a intrcpr·.nderii. Arti. 
colet sumt scr~e de tO'Varăşj d:n di
fr rÎIe sec'\ii, ndiJlşînd din rândur~
h· coresJlond'n\ilor n:c i tovarăşul 
d!rector Dredn ~Hlai, 

Activ:tatea rodnÎell Il 1Z00zeVÎ şi 
spiritul s~I1ătos În care \:Iunt scrise 
artÎcolf 1." au contrihuit la pro~re",nl 
lIlunci~. Alll!'aJam,nlele Juate tn 
cin8tea zi1C'i de 23 August an rost 
~tlprarmpHnite. In loc d;~ I':.'~j ma
!!uzine pl'opamate. aU {Oltt d: schi
!te opt. Deas m~eâ s'au rtaHzat 
tl1scumat" I"cOflomii l1idif, riIe mate 
rlal de împachetat. 

Conferinţe urmate de fJlogram 
:!rtistic la Ateneele Populare 
.,Szabo Arpad" Drăgăşani (fost 
.'vlunich), "Puşkin" Pârneava, "Pe 
tofi" Aradul-Nou "Vasile Roaită" 
MicăJaca, "Elena Pavel" Sega şi 
cartierele Gai, Bujac şi Gdidişte. STIRJ .., CULTURALE, 

Gazeta de p('rel·~ Tn~li ." nftll 
fntr'ull Joc ascuns. Ea trehu';. mu· 
btâ im~di1it Intr'un loc vizih'1 ('3 

~I 1lI,blicul, cumpărător fI,'O poatlf 
tHJYl 1i r i. 

Este n~c~ar das!'Jnf'nl-a ~-a (lU-

, m1irul . viitor al /l:I1Z tel sii &" pl'(,o· 
('upe de lupta activă a oelneniJor 
muneii p ::tnl aI)lIrlirea p1i~]. a,ml'
t,1;ntată de planurile agrcehlC ilIe 

O m.anifestaţieculturală cu pro 
gram artistic organizată de 
Il\UF, Ia orele '}9 în sediul C.D.E. 

Expoziţia documentară asupr a 
planului de Stat, deschisă ]a Pa
latul Cultural. Bibioteca,sala d~ 
lectură, Galeria de Tablouri şi 
Muzeu! Palatului Cultural deschi· 
se dela 9-12. 

Sala de lectură' şi saI a de şah 
a filialei ARLUS, deschise dda 
9-·1. 

Cinematografe: ,;Timpuri Noui": 
Sase filme documentar'.'!, Urall!a: 
"Undeva in Europa", '$olidarita
h:-a-Gai: "Aventurilt.<> '1ui l"Jastra
tin Hogea",' . CFR-G.rădiştli; "Pi 
rogov". " 

- Bibliotecile sindicale au rol deo.sc} 
bft i'tt cuhura1izur,a mltsselor mun· 
citoare. In fabrici ş': nzine crCH(' 

merl u numărul cartilor ~i al c;ti· 
torilor. Din ilOe a;;tă cauză Il elen
nit necesară pre/l:iitirea cadrdor ('u. 
1". tlpunzlltoarc, adică instlldrea f

me:nÎC'ă a hibIiQtecaril.,r. La cur
,mrile ~pecial" ţinute t'll CapitaP. 
au Iuăt park 5 bibliotC',.arÎ din 
Ar .. d. Aceştia, fi imI r,'(ntorH elIn 
Bucur-eHi, vor rf\'~2Ui hihliMecile 
~oci.st{nte 1mprtuuă cu hihliot '('arii 
rc!\pectivi, ioa.. <lupă jl,ceiista, lmpăr. 

!înd b;hliotl cadi in o;;',t1ci li:t'";:~uri, 

vor, Hne UlIl cut!; de :JflC'cîalizare 
.in ved<erea r;dÎcitrii niv,lului b:
hliotecilor muncitorC-'ili. 

- La examenele preliminar;", ale 
Institutelor de Artă din Cluj ItntW 
dr:r curând la A rad, dintrFl cei 55 
prezenti, alt fost admrşt 20 dCI ta· 
lente a,.ti,ţt:ce. Cei admi.ş; l.·or pri
mi Ut nevoie şi un sprijin materieil 
din fonduril~, existente. In rara În
tr((lţ{ă din ci:i 190/ p,.( zentati, au 
rPIl$it la examene pretiminarb 481. 
Nllmi'irul lor Însă 'tii fi şt mai rr.a· 

rp, IX'ntrw .. ă la exame-nlf'ie dp admi. 

teric. ce se vor tine in luna Sep
femvrie la Cluj, .ţe Vor prf:,;nla şi 

ao'1.1' talente care din call':/1 ocupa' 

Iii/o,. lor din fabricî .~alt depe 
ogoorC nu a putut llliÎ 

cxam:'nf?l(' preliminare. 
parM la 
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PLANUL DE TRAGERE AL LOTERIEI 45·A 

O 
: ,,7bnpuu N.o.ul" 
i 

/
Istituirea gospodăriei agricole 
, colective din Zdbranl 
I 
lilimui program al cinematografului .. Timpuri 
! cuprinde şi o peliculă. filmata în judetul nos· 
} cadrul jurnalului de actua.litate se rulează un 
~urt despre marele eveniment petrecut fn comuna 
~i Cli câteva saptămâni 1n urmă.. Constituirea 
I 

~'gospodărti agricole colective din Judetul Arad. 
~tQrii au ocazia să urmărească clipele emo/io
) când rând pe rând tăranii muncitori d~n co
j hotărlti să fnceapă o viată mai bună. semnează 
jde constituire al gospodăriel agricole eo/'(!ctive. 
#e oameni ai muncii dela fară. bă.rbaţi şi femei 
,~u-şi de mână copiii, cu ochi sClipitori de fericir~ 
~ziasrn. ascultă diScUt'surile rostite. întrerupte de 
i1i aplauze puternice. Muncitori şi muncitoare 
/ld. dela "Flamura Roşie" şi •• 30 Decembri~". 
hi echiprd culturale muncitoreşti oaspete. stau 
tOl cu sătenil care îşi croiesc o soartă Imbelşu
jfl/mul este o oglindă fidelă a atmosferei infli
i in care s'a desfă~urat evenimentul de mare 1n
~tttt" . 
~eşfui programului cuprinde filme şcurte ştiinli-
t! .. Instinctul an'malelor" deosebit de interesante. 
~e. ca ,'Stiinta şi tehnica No. 75, deasemeni filme 
hentare ca ,,/\/ma Ata". capitala modernă a ca-I 
~rlUluP'. cu minunltele ei peis::gii şi o peliculă 1 
l~mea şahuluf: Campionatul de sah pentru titlul' 
tnpion al lumii, Filmul din urmă este fotografiat I 
,rte la Haga. capita/a Olandei, unde a avut loc f 
f rU,'1dă acampfonafului' mondilfl şi Moscova, 
I~a.hiştii S'dU întâlnit din nou să-şi măsoare for
IFilmul dă ocazie celor care îl vizionează să facă 

t
e tintă cu cei' mai mari maeştri ai şahului. sport 
in Un.lunea Sovietică şi-a dobAndit o popularitate 
. seaman, 

LOTERIA DE STAT 
SQ<:lEHT! O;OllnehLl Dr. ITlT 8(-.OCJ I07.url 

CLASA iNTÂIA 
'r~. 16-17 1kpt ...... • ..... 1 •• 1t 

1 eAtttc • .... 1 .. 000.000 
I • · • 900.000 
I · · • 800.000 
I .. · • 'i00.000 
1 • • .. 600.000 
I • • .. 500.006 
1 · • · 400.000 
1 · · • 300.000 
I · · .. 200.000 
1 · • · 100.000 , · · f.iO.OOO 400.000 

10 · • 70.000 700.000 
16 • .. 60.000 000.000 
20 · • 60.000 , 1.000.000 
:>0 · • 4.0.00~ 1.200.000 
40 · · 80.000 1.200.000 
60 · · 20.000 1.!OO.OOO 

110 • • 12.000 1.820.000 
1700 · · 2.000 8.40().OOO 
2'i5OO elftl~rt lei 16.820.000 

CLASA TIHtlA. 
~_I .-17 N_ .... IN. 

t eItISI • .... 1.000.000 
1 o • · 900.000 
1 • • " 

" 800.000 
I · o • :iOO.OOO 
I · · • 600.000 
1 • · ,o 600.000 
1 • o • 400.000 
I .. · · 300.000 
1 · · • 200.000 
1 .. • · 100.000 
Zi • .. 80.000 400.000 

10 • .. 71'1.000 ?OO.OOO 
t;; • · 60.000 900.000 
20 · .. ijO.OOO t.OOO.OOO 
RO .. · 40.000 1.~OO.OOO 
40 • .. 80.000 1..260.000 
60 - · 20.000 1.200.000 

111} · • 12.000 1.320.000 
tiOO · · '.000 6.800.000 
2()(}O e~""'" .... tO.2!O.OOO 
~.ElltL lJl1.t1.1'\ l' I,,-Et .'. ." "4 
Pell'" 'oale 4 .b.cle .. "'OO1i ,:000 .:00& 
P,"trn fi_re < ... 'A 1,000 r.oo 2,'.0 

PE CLA.SE 
• CIlşU(url In valoar~ d~ Lel 164.030.000 

CLASA. DOUA 

'!"r.C ..... l .,-&. Oc!t""vl"'l. 194. 

I e4,II, & lAI 1.000.000 
1 · · · 900.000 
1 · · .. 800.000 
1 · • o. 700.000 
1 · • • 600.000 
I · 4 • 500.000 
I · · • 400.000 
I · · • 300.000 
1 · • • 200.000 
1 • • · 100.000 
rt · · SO.OOC 400.000 

10 • • 70.000 700.000 
II) • • M.OOO r.OO.OOO 
20 · • 00.000 J.oon.ooo 
:ro • • 40.000 1.200.0UO 
40 · • 80.000 1.200.000 
60 • .. 20.000 1..200.000 

ilO .. · 12.000 t.:126.000 
1700 · • 3.000 1>.100.000 
!OOO dt1tpl1 ~, 18.ti20.006 

CL ... S'" PATRA 
-

~ I _lO-It. t~l" 17-1., :ll-n-a .. 
,~o~"",., ..... ~ 

t -- . .... 2.000 .. 000 
t • • • 1.000.000 
t · • • ,900.000 
t o • • 1800.00() 
t • • • 1700.000 
t · • • 600.{)OO 
t · • • 600.000: 
t • • - 400.000 
t • · • '300.000 
t · • · ' ' 

200.000 
20 · - 80.000 -1.600.000 
25 • • '0.000 1.150.000 
90 · • 60.000 1.000.000 
60 • • 60.000 8.000.000

1 75 · · 40.000 1.000.00() 
100 • · 30.000 8.000.0001 
150 · · ~O.OOO LOOO.OOO 
200 • • 11l.00G •• 000.000· 
810 • • 12.000 1.:120.00. 

19000 • • ,"000 . '6.900.001 
20000 ~ lAI 108:.470.000 

Acest program al cinematografului Timpuri Noul 
bt rulat în fata a sute de munciiori şi familiile a
pra Joi. În sala culturală li Uzine/ar TeKfile .,30 
;71brie". inreglstr'nd un real succes. 

".t.r'. d. S •• t s.r........... Ner&tul lOWl.' !fi .. , ..... ' .......... 11 ... • c:6o •. Ip ...................... 11 .. , .. , _ -.11 __ 

TOTA.LtJL CAŞTIGtJRILOR LEI 164.030.000 ,_ 
~--
!edinla corespondentilor de presă 
idela "Viata Sindicală" din Arad 
~upă amiliza zilei d", 20 Alt- (Fabrica de Zahăr) n Gotth~:b An· 
!949, a avut loc tn ~la 81nd;. drei ("Tricoul RoŞU" fostă Fita). 
~ Alimentar şeel'inţji f!;rn·.rală premii au. PT:m.it unnătorii ro-
, .'.... varăşi: Go-glează Stroe., Suşneă V n-
~pondeo \dor !UndlCah dm ora- 1 ' ş' p' C!~ f de-la SM1' , . enu 1 ur:ee .,.~f an c-

1 )ndi'111l nostru. Aradul Nou. 
.. acea3ta. ocazie s'ău di!ltrihuit După primirea legitima\iilor şi 
~Hii şi pr< mii următorJor co pr"miilor eorespondentii -i-au lu'lu 
~dell\i care ~'au evid:nţiat in .' 1 d . rt --

. 

Marţi se va ţine o şedinţă de lucru 
cu responsabilii cantinelor 

le 16 in sala m.a:re de fediaţl a {()l!o 
1.'( i Prim!lrii. 

PI't'zenţa celor notali .. 1 Ml& tlt 
te obligiitorie. 

~---------------Imp'ortant pentru cultiva-
tOrl1 'de sfeclă de zahăr ~ de presă: Gogleazll 5troe de- angaJamentu e a munci mal 

~
. amura Ro-'?i,e", Dumitr~tlOU mult şi a depn~ toate eforturile 
he de la CFR, Sumca Viile- tn cadrul muncii de presl. 

Umandul Nou), Kotila Marta OLARIU IOAN, cor~8p. 

Se,eţjtJlll('6 oomerciilă il Comiteta
lui Proviwriu al comunei urbane 
Arad, invitll administratori:, ptio
narii, 1'<sponsabilii sau dt>l€1<îi.tii tu
turor cantmelor depe lângă intr"'. 
prinder:,· instituţii, uziD:el de stat şi 
pa'rticulire, ~i1Jale, sanatorii. cI. 
min~. azil" creşe, internate Şcolare. 
orf elion-ate, aşezămime etc.,' d.."JlO ra· 
za ooDmnei urbane Arad, cari 0b
tin dela Secţiunea cotnerc:iilă iiH
mmte raţionalizat.... pe baza d~ ta
bel nominal de a se pr;>:z<uta ne. 
condiţionat tn fnter~l propritt ~J 
'ăl inrtituţiei pe cÎire o N;prez:ntă, 
la o ş-edmţă de lucm care se va ţi
ne in ziua de Marţi, 30 Augu~t, orI. 

CUltiVMorii de sfecli de zah:it 
de pe raza orMului Arad, Arad.Gui, 
Aradul Nou şi Varia4 trebu~ 6ă ifl· 
ceapă recoltar>:1l şi predarei sfc dl'i 
din prima insămânţare, It hasculel.: 
fabr:cei din BuJac şi curtea fahri· 
cCÎ. Receptia .eclei incepe in ziu~ 
de 1 S· :pt' mvrie a. c. 

j ..... 

!ec'i~ J'!cJ~ea_n_ă_S_.M_. T_. _A_rad 
I angaiează tehnicieni, ingineri, 

subingineri mecanici pentru Sta .. 
ţiunile de Maşini şi Tractoare, 

i din raza ju~eţului Arad. 
~erile anexate la actele personallt se pot depune zilnic la 
t/ia Judetean' S.M.T. In Arad Strada Kogilnlceanu Nr. 45 

I 

CENlRUL MECANIC S.AI.fo ARAD 
Str. Kogălniceanu. 45 

angajează un medic universal, care 
aparate de l~ontgen, ultra scurte şi 

Ofutele se lIor depune la C. M. S. M. T. 

I 

posedă ~ 
Quarz. ! 

f 

• .. .. - ,.... == - Fii > <tzz 
- -~- .,.r,:~ -"" 
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---:======lln.LEGR.IMEDlNSTRAINATATEII======-~ 
"Noi, oamenii 
noaslră Patrie 

sovietici, sunlem mândri că matea 
Socialistă a reprez2n'o' intotdeauna 

reprezintă un basfion puternic al secu,i,ătii 
inte1na,ionale, o sfra;ă a păcii'l 

Ş. 

- a spus marele seriilor sovie'ic Nicolai Tihonov in raportul prezenta' 
la Conferin,a ParUzanilo, Păeii din U. R. S. S. 

Astfe1 vorbea T:nrm.t In 
venirii sale l'â put<.re. Şi IWot~ 

suntem martorii extinderii ~ 
te! aCtstui "mic grup de 0.1' 
cărnii ti aparţine el in..-uşi. r 
ti W1nenţ!ă cuprinde fn~"U 
litic l1 externă şi mtfrnl I SI~a 
Unite. GtDtralii au luat con~~G 
v,Îleţii economice a ţării tn 1II 

In şedinţa de eri a Conferinţei unitate, organizare şi activitate război mondial, au crezut ca p- "'''''~\ 
Partizanilor Păcii, care s'a deschis neobosită pentru pace, nând bomba atomică intr'o mână Groves stătea ea un câine delll 

v H lor. In timpul războiului. ......I~', 

la Moscova În zjua de 25 August. Ca urmare a politicii externe şi carnetul de cecuri ln cealaltă, il tnMtnlui uzmelor atomicl! 
după cuvântul de deschidere făcut !lQvietice, consecvente şi hotărt1e. vor putea stăpânI tntreaga lume. lui Dupont. Astăzi. el • M"I1 .. 

de academicianul Boris Grecov şi ca urmare a influenţei activităţii Suntem martorii unei neobişnuit ""n'Îm fi t'&te vico pr."~ 
după alegerea Prezimului de ono a politice a mf1ioanelor de oameni de obraznice şi deşănţate Ieşiri a nZÎllelor de ârmament Rem:i;iIei 
re, marele scriitor sovietic Nicolai simpli care s'au rIdicat In apăra- cercurilor de aventuriert, stăpâne G<neralul SummervîHc este ~ t 
Tihonov a făcut raportul asupra rea păcii şi sub influenţ.a crizei ale Americii de astăzI. d 1 I iit4 

1 t t pr<şe inte c finnd Coppers il primului punct de pe ordinea de iminente, cercurile conducătoare In cursul campaniei sa e e ec o ) C( 

zi: Apărarea păcii şi lupta tmpo~ americane şi britanice au fost n~ tale, mister Truman, in cuvÂnta- pany a lui Mellon, wneralulbne 
triva aţâiătorilor la tm nou răz· voite să cedeze, cu inima strânsa, 'r~a rostită la Chicago, la sfârşi- lItt1e este vice pr,Ş d:ntel~ li. 
b'Ji. in anumite punde ale probleme- tul lunii Octombrie f948, a dat la Shell UnÎon 011 Corporation.i in 

In introducerea raportului său, lor germană şi austriacă, iveală câte ceva În 11"giltură cu ralul Ben Morril CO'1IdUe0 J~ 
Nicolai Tihonov arată succesul În Astfel, sesiunea dela Paris a guvernarea Statelor Unite. El a tea Jone8 a1l1d I,aughlin Stecţ~~ 
registrat in sânul opiniei publice Consiliului miniştrilor de afaceri spus că înainte de venii'ea la pu- amiralul Hillloran ('."l" vice ~iit 

d' 1 d C 1 M d' 1 t d d"stl'n tere a lui Hitler, controlul asvp-mon la e e ongresu on la ex erne a a U8 o oarecare " dintele soe:ctătii Foley Brotlf f 

al Partizanilor Păcii dela Paris. dere în relaţiile internaţionale. Ar ra economiei germane treeuse in constJ'U'. Şle o turnatorie de ~fel 
unde Uniunea Sovietică a fost În fi o greşeală să subestimâm acest mâinile unul mic grup de Indus- In Chile, amiralul Fritdl pJ inl 

fruntea celor cari, prin cuvântul succes al lagărului păcii.- Dar ar triaşi, bancheri şi moşieri bo- callduc sint<tic tn timp r:"cr 
lor, s'au manifestat pentru pace şi fi un pericol şI mai mare de su- gat!. Aceşti oameni au hofărtt că amiralul Glas8ford a luat r

n 
cla·~ 

i t ' Mţv ') ~ b . . t· t r t Germania ar" nevoie de un dida n mpo nva avu an o-r raz oln!ce a- praes Ima aces ap. , . '"' rad" fod'fuz_ iu, ~1', a şi tcl('vizilln." VE 
te imperialîştilor anglo-amerlcani; Este suficient să exattJjn~m mai tor ferm şi fără milă care să ac- Staielc (lnlte. tu I 

Din cele spuse tn continuare, ex atent comentariile asupra JlOtărtri ţioneze pentru interesele lor şi ca Nu ('ste un secret cII acest rr, 
t ] ',. d 1 P rl's a Cons'!ll'u re să distrugă putcrnicele sindica . fagem: or seSlUnll e a a . t treprind: ri SE' află la dL~poznl 

t lui miniştrilor de afacerl· externe, te germane. Pentru acest mo iv J' , 
Noi, oamenii sovietici, sun em A e'j au oferit lui Hitler bani şi in- stitutiilor mi Itare ~r 8tmt pă. ()a 

mândri că toţi partizanii cinstiti făcute de Truman, Johnson şi - gan:ce al" planului de Ina4u1: 
al păcii din cele mai tndepărtate cheson, pentru a ne da seama că fluenta lor, prevăzut de clic.a militarll. ift1 I 

l l 1 b I - . Imperia1iştli intenţlonea7:1l ~ă con Se ştie ce :,,'a lntâmplat rtupă in co turi a ego Il UI pnvesc cu spe S r d PreŞedintele tntstului G, 
rantă către Uniunea Sovietică ca finue şi pe viitor politica de des aceea, a spus Truman. c Ş le e El,ctr'c, miliardarul PhilH" \.~: 

I v t ' v b ' l' gresiv Suc ·'scmp.nea că oattJE'nii de afaceri r .un cea mal hotărîtă şi mai puternică an U1re a raz OIU ill a - . Ci t It a del'1arat dl eVCwlUn'ntele in~ 
t sul epurtat de la oavrul p~ciJ' la l'nfluE'nţi din Italia au' sprlJ- n apărătoare a cauzei părU. prie e· ce r . b" Q lionale arlil11 că "pentm un ~potl 

nli a naţiunilor mari şi mici, lup Paris nu va tmbnta pe partizanii pe Mussolini în Jjurul anul'Ji 1,,20 de ani de anUB tnain'le noi ~ 
tătoare consecventă şI principială păcii. Nouă, luptătorilor cinstiţi in Italia. iar financiarli Japonezi trebui s1i tl:4lm fntr'un stat'rela! 
lmpotrlva aţâţătorilor la război. şI consecventt pentru pace, ni se au ajutat în anul 1930 clica ,mi-' zoan l1". ,ta : 

cere o răspundere şi o luciditate litară a lui Taio să pună mâna :El a -explicat ee inţelege rit !Il 
Suntem mlindri. de politica excepţional de mare in aprecierea pe putere în Japonia. Astăzi tn • :Le • IIM ~ 

externă a Statului nostru Sovie sHuaţiei Internationa1e. Statele Unite există o periculoasă ;=1 -:':f:::: Statelor~tI 
tic şi salutăm din toată inima Monopolfştii din WatI Street, intensificare a concentrării uneI fnt' ,1" ..r" tpe 

t te r un , agar armat. ,.1 ti aoeastd poli ied tie pace care a- care au realizat profituri fabttloa- formidabile puteri economice în Imperialistul Joitn Foster Jj II 

ptirli nu numai interesele noa.s se "de pe nnna celui de al doilea mâinile nnui mic grup de OamenI. cere eerenritor eondBe~ "rr 
lre, ci şi interesele întregii ome eaDe ,,81 gtodease'l .. !II .. ţ:i~e!I 
niri progresiste. In toate colţuri pe plan mare". El ~ ''''1111 
le lumii, in toate ţările, un nil T' t O a fu r n l-z a t ar m e mar], astfel de iapte poe etI~ aUI 
me este pronunţat cu mare dra 1 mai razhoiul le poate trllduo$le 
gaste, nume care răsună cu Q- viatl'i". BrItrAMtl atomfst Befi te 
,ceasi forţă 1n toate limbile ca monarho-fasCl'ştl'lor gr ee1- Banlch oere ea "moniHzarea~el. 
un apel la prietenia adevăratd la" 'li fntrf'g:i €"oQomiÎ am~ 'ee 
dintre papoare, ca un apel la A: '_ fie ~(ectuâtă !ncl In tm.r.t~~l 
pace trainică şi securitate inter Clica dela Belgrad a hotărît să predea guvernului uin 'pace. .;. 
nationallJ: acest nume cunoscut Atena pe patriotii g-reci rektgiati in Iugoslavia 
tuluror este numele marelui c • .,ant.' preşedi"~ al 

GRECIA LIBERA, (Agerpres). - In nota sa, guvernul democrat pro.. P,..z'di.lai Marii al 
nostru învăţător şi conduci'itor. ELLAS PRESS transmite: vlzoriu al Greciei ;L1bere • eerut si li .ări Na,iofta'e CI R cut 
tu bitul nostru părinte şi prie- Ziarul monarho-fascist VRAD!NI' a 'C 1 P h i se acorde refugiaţilor greci penmSiu- • • ar on 1 de ten, tovarăsul nostru Stalin pUblicat o ştire din New-York, ară-, . 
(aplauze furtuflOose). tilnd că Tiio a hOtărît să trimeată În nea să părăsească tara pentru II ple- Dupa alţi vorhîtori, cari~, 1)1 

Grecia; un ambasadoi' extraordinar. ţ."8 în tărUe .de democratie populară. Unnat scriitorului 80vhtlc Nf~ j 

Viaţa este cu noi, impotriva gro Potrh'it ultimelor ştiri publjcate de Retugiaţii înşişi, au cerut in numele Tihonov, a luat cuvântul prer~; 
parilor sumbri, adevărul este cu DAILY TELl':GRAPH AND MOR- 1uturor refugiatilor democra~i din Iu- t;1e P.l"'zidtului ~~~'ii Adun,ăl"r~p, 
noi împotriva trădătorilor şi înşe NING ,POST, reprezentantii Greciei llOslavia guvernului lui Tito, să li se honal!'. RCpubhcl1 p()puThre~~rea. 
1 vt '1 r I e f t' te monarllo_fasclste la Londra' au confir- El a OrI o (e popoar, s arIa es permită să plece într'una din ţririle mlln';, Constantin Parhon, alle '~ t ' It l' 1 1 mat fapiul că Tito a dat tot aiutorul r' .' \IL. cu nOI Im!W nva cap a lsmu U de dcmocrat,ie popula~, Guvernul lul hit dt"!'pre draJ(ostea lerl}!'L~ 

t d '~b ~ v monllrho-fascişt!lor în ultima lor ofen PR 
pu re care se pra uşeşte 111 pra- l 'rito a refuzat să îndeplinească această oamenJor munciâ dlin R p~ sivă, furnîzându-Ie p'lnă şi 3rme, E " 
Qastie, vi itoruI este cu noi. , dorJn!1I a refugintîlor grecL Incercarea pO)JQnd sovietic, pentru cuIturi!rob 

Nu trebue să uităm lnsă, nicio prcg~teşte o crima şi mal mons'ru" de li impiedica pe refu~iatt· să plece vietica Şi pentru marele ln\'~, Il! 
l ' v v -t t t· (la~,~ de asf~ dată Impotriva refuJÎ3ţi. - '" li 1 St'~ 

C lpiil, ca cu ca es e mai pu <,rm- ori unde ei ar dori, este absolut neln_ al popoarelor _ tOl'ar ~11 " 
că împotrivirea popoarelor Ia intrj- lor g~eci, care giiseau Inainte adăpost PO}Jorul nostru _ a c1fclarat ~fl.l. ( 

1 In 1 l · T t !~ "1 c p"r temelută"'i contravine legilor interna- ~ Jl\ t gi e aţât5torilor Ia un nou război, t:gos avta, oa c 7. ~r .... e c;;tr ;, ~... "it'", el!. numiii m~rţ!;{lncl alMu,t'.! , 
t t r'du u Ut 1 At 1 te il. fer' care se tiona1e, cu atilt mai mult CU cât gll- ă • d d ~. cu a fi mai per! a şi înc<lpa âna a ena re a az Ş If a p m vernt>le ţărilor .de democraţIe popu- Uniunea Sovietic ŞI e~. _CI 

tii es~c - activitatea' subversivă a arată dE. '.l'ito a hotărît s~ pr~dca au bn~, Care act10nează în concurdanţă rUe- populare fr1'iţ()ŞtÎ poate f« .. ti 
duşmanilor popoarelor, Nu trebue torită~ilor monllrho-fasciste pe refu- cu legile Internationale:' sunt de acord viaţl1 mai hun§ şi poate CQ?S~ (C 

să uităm nicio elipă că lupta pell gtstli greci care se afI! aeum in Iu· să prImească pe' refugtatUgreci dân_ frontul luptei pentru p~ ŞI. l~ 
t d f v v d 1 'd 1 "1 ,~!t ru pace care se es aşoara cere gosLavia. u· e ŞI e ucru. tate., -1+'.'·· ... ·• • 'd --~------------------____________________ =b. _______________________ ~ ________ ._-------,! 
~I.I Tip. "GUTENBERG". l' 

1 
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