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~~ol o c,nsfe şi o mândrie să dai/ SARCINILE NOASTRE 
:~os"l fău de cereale Sfatului Fuclu Martian, 
} enilot muncii, Patriei 'ale dra"i secretar adjunct al Comitetului Judetean P.M.R. Arad 

e In perioada de treo,re dela capi- populal'c1zând noile rol todc tn mu.."lcăt 
ci. PeIre BeU. 

Preşedintele Comitetului Provizoriu jUdetean 
talism Ia socialism, cantl lupta tie pe Inovatori, dând o ateoţiJ<':o deose
clasă se ascute din ce, in ce mai b·.tă într'f'erilor socialiste, acestei 
mult, sarcin·.h care stau În fala ·Par· lIoi m tod~ de munca. care eontri· 

'cu inceperea lucrărilor 
',i au inceput şi operaţiu 

D ;olee/are a prisos ului de 

',a acestor lucrări - de 
colectare - s'a făcat în 

u",p şi de către orga.niza 
l' . Partid şi de către Comi
';'ovizorii comunale, de 
n .. judeţene. In timp ce or 

I de Partid duceau 
;! lămurire in sâfwl ţări! 
-,,,e şi mijlocaşe asupra 

":1i decsebile a acestor 
t'xplicând caracterul de 

M decretului Marii Adu· 
:,1nale, Comitetele PrO,.'l
:.7eau eforturi pentru a 
':7eeratul şi operaţiunUe 

. "~e in spiritul luptei de 
i l~rJd . seamă, la fiecare 

"in parte, de princi-

l
',( d,e Partidul Munci/o
a,. . lt , ~a,r.: cine are mat mu 
, ~jl mult, 
. ';i Comitetului Pmvlzo
··'an au dat un sprijin pu 
:;miiefelor Provizo.rii de 
~ comunale prin deplasări

r .. ? pe teran. veghiind ca sta 
IOlelor d? Dredare ,0;(2 se 

.. baza suprafeţei de teren 
r a producţiei la hectar, şi 
:~I luptei de clasă, 

"'IIele zile ale treeratului 
:irilor are arătat cât de jus 
:it stabilite aceste cote, Cu 
ii dragoste au predat ţă

~)l!Citori Pantea Pavel, Po 
'Qvef. lovănaş Ftorea şi 
: Grădişte, prisosul lor de 

predau tăranJi muncitori 
:\Jste şi • bucurie prisosul 
?râu, orz, ovt1z şi secară? 
wă sunt conştienţi că 
IilSla ei asigură hrana po 
muncitor dela orase si de 

!, ţ}entrucc'1 sunt conş>thmţi 
~ aduc ei multumirile lor 
~Jri!or din fabrici şi uzine 
1: de zi, ceas de ceas, luptă 
0jire pentru a fabrica ma
:. tractoare, unelte aţ;!ricole, 
'~ri şi Încăltc1minte pentru 
" muncitori. T ărănimea mun 
i şi cea mijlocaşă socotesc 
~ o mare cinste ·sd dea Sta 
prisosul lor de cpreale, lef
'llrI. ţuran mijlocaş din co-

S,jnico{aul Mic· spunea: 

lIOOt că predarea cotei este 
~rlt' de cinste pentru noi. ţă 
!traci şi mijlocasi", iar ţăra 
,,-.- IERz' 

nul muncitor Andea Gheorghe titlului noastru cuprind masse tot huc în mod s\ rios la Îmbunătăţirea 
din Curtici spune: "Sunt mândru nlai largi in lupta pentru con'itl'Ui- condili:!or de vlii.\ă a oam'n;.hr mun 
că pot ajuta la desvoltarea şi în- rea un~ă. Inm: noui in ţara noastră, cu la acceleriir(a drumului sprl'! 
Iărirea industriei noastre prin a- In aCl8t<tă luptă Şi muncă incorda- sccîafsm a ţării noastre, Această 
siJ!urarea hranei oamenilor mun- t ă, în care este ang:ljată clasa mun- mUo::JcÎ1, presa d~ Partid o Va putea 
cii din {abici şi uzine", citoare şi ţărănimi·a muncitoare, Im- fmh plini numai atunC'.ci c:ind ZIarul 

Da, este o cinste şi o mândrie prcună cu inb kctuaHtatea prolIres:- va li le~at de aceste !.fo.rtur: in pro 
sll dai prisosul tău de cereale st 11, sub conducerea Part:dului dlletie ale oamenilor muncH, când 
Stntului oamenilor muncii, Pa- Muncîtor,ge Romiln şi sarcinile pre- tmbrăţ:şează proM, m'J...: loca1e d'I'! 
triei tale dragi, să asiguri pâi- Bei de Partid devin tot mai mar:, fubrica, inst'.tulie, lc~i\nd probleme· 
nea muncitorilor, a familii{or şi Presa de partid trebue să joace le !(L"I1Crnk cu ren1itam~ concr~t6 
copiilor lor, căci ţăranii munci- Un rol de seamă in mobiliznrt>a oa- de pe teren, 
tori au primit şi primesc mereu- mooilor mnnci~ p'ntru Ind, plinirea :Pentru a putea tndeplini ao;>ste 

(Continuare În pag. 2-a) primulu: Plan de Stat, stimul<Înd şi sarcmi, pl",'l'a de Part'd trebue sti 
,..".-------~ ..". ... .....• reo~lindeat<că fr1im"nt5ril~ mass' 1o~ 

L 10 .. d'n hotarul co . Ş ·t· ~ aer 3s-la o poate rr.alIza numai a arll t munel el In prin o lar~1t retea dc corespond('(lt~ 
a început eri dimineată treeralul grâului din r,inclurib oamenilor mnncii ~ 

printr'o Inlln('ă tem(;nÎca de tClICn. 
In hotarul comun~i seitin, a inceput 

eri di-nintatc treerat',ll la 10 arii. Gr~
ul ţăranilor săraci este trf!erat cel din 
tâi, 

T;:'tranul sărac Măccl'ln Gheorghe, a 
cărui grâu a fost trecrat eri, la preda
rea colp.i de Sg kgr. dupa 1,40 ha. pă-
mi1nt, a declarat: 

.,Am d~t cu bucurie cots de grâu ca 
re s'a cuvenit după văm.1ntul pe care-l 
am Cine are mai mult, dă mai II,ult, 
Aş~ e bine ~i aşa e drept. Să ne ajutăm 
Statul nos:l'u, fiecare după cât :lvem. 
Eu am dat mai putin, alţli mgi mult 
şi R,3 din prisosul nostru vom asjgura 
pita fraţilor noş~!"i muncitori din fabei 
eile di':ta ora-;;e şi a fratilor n05tri din 
părţile uncl1 grâu! f>'a făcut m:li pUŢin", 
Dănilă Conshntin, ţăran sărac din 

Seitin, şi-a treerat şi el grâU! tot eno -

Si el şI.a precţ,lt ""OU drag::! inimă cota 
către Stat la pr~t oficial, con-;;ti<'nt că 
In acest fel îndcpline~te o datori~ pa
Hotică. 

"Un muncitor del"l fabrică - ne fOpU 

ne Dănila Constantin - cumpără pita 
cu 14 lei. Si li trebue pită bunA ca să 
poată mund bine. Dacii noi n';:.m pre 
da cota, el ar lr::!bui Eli. c'.lmpere grâul 
dela ~pe{'Ulanţi şi să pl1,ite'lsdl mai 
mult, Si apoi dacă noi diim fratilor 
no~tei dela oraş, ei ne vor putea lrlml 
te mai multă pânză, mai multe lucruri 
trebuincioase nouă prin cooperative, 

Eu de pildă m'am bucurat rrul~ când 
zilele trecute, am cumpărat dela coo
p(!!'st1va noastră pânză cu 50 lei me
trul. Deaceea eu dau cu bucurie cota 
mea de I!!'i'iu". 

(Continuare in pag, 2-a), 

(Din cauza lntârzierii şoferului autobu sului RATA 760 de pe ruta 
Şeitin-Arad - plecarea a trebuit să fie amânată cu 30 de minute) 

CĂLĂTORII: (către taxator) -"Dece Întârziem atâta tovarăşe ..... ? 
TAXATORUl; - •• Aveti răbdare tovarăşi, şoferul studiază 

l pOSibilitatea eliminării "timpului mort" ... şi 
suntem gata. 

-aiiri =w 

In mom{'uh le de fa\ă, dInd ~ • 
lm['~c mobilizate toah.' ror\~l", pen
tru !ndeplinÎrea celui de al m-lea 
trimestru a Planului d~ Stat, a cam· 
pan·.ei cL~ eokctild, tb earC' depinde 
fl!;'gurarea p!linii muncitorilor din 
fabrir:' prt~{'um şi pre~ătirea eam· 
panief .-le te amr:1 l:I, iat!i prob1\ mele 
c::ri' tr, bn e 811 constitu\·" o pr-eocu· 
var!~ intewll. a pre"d (le Part:d, 

In aplicar"" noii lqrl a ~m.pozi.. 
wIu'_ a~rfco1. ziarul tr<>lme sI lupte 
p'ntrn o impllner", justă, bazatli pe 
pr;ncipfll:I luptei ~e ela!,l, mobili. 
zând Comitetele Provizorii In aeem 
6'f~S, sub tnclnlmarea si controlul 
orţ!anizaţjilor de Part;d, Dar toto
dat1i tr-hu'l:' !"Cos tn "",,-i(f'-nţl marile 
~ut'ri şi Trducfri de impozite pe 
care 1'-11 dtl~ aC!"..a.stl 1~ ntaSi'ldor 
mnneltoare t!ir!'ill'f~i din - înit~ativll 
partidnlu:. 

O preocnpare a preedde Partid 
trebue sA Cip şi mobilizsr0a organÎ
zaGlor de massă fn ~nl'1l1. eam:llilol' 
cart" stAn tn faţa Partidnlui "06trn. 
Mobilizarta tinertului UTM-:st din 
r:,br'ci In bril:!;lIzi di> producţ!e şi ti 

1ineretnhli dela tară tn luptA p-:ntnl 
o productiE'! mai mare tn domflt},htl 
a~·;('ol. Popularizarea cucerir10r tll
r1'infmii sm'Î>itice pr:n lucrarei8 In 
colectiv a pllmântu1ni in r~ndurne 
tarl1nm'l muncitoare Ş1 a tÎll"retu1ni. 
Stimttlarea ((meii r.n câmpnl mun
cii. dându-i muncă de răspundero, 
:mohilizar~a tuturor or!!=an·.zntiilor 
de ma..'>S't', FrOntul l'lngari1or, UPl\f, 
LTFDR ('f('. fn munca Tncordatll pen
tm o v:ntil mai bună. 

O :t1t1f sarcin!l tmport8.'I1ră a pr&
Ed (k Part'd tr:.:bue .A fie demaaoa
rra p1a:1nri1or priminal-e t\~ ntAtlt4>
r110r la război. imperial:şti alllll'ri. 
e:mi şj ~ndezi. ~ţ~d In (videutl 

(Contl:nu.rt' in pag. 3-4) M"t ... _ • _ p tL4ISW 
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Este o cinste şi o mândrie să dai prisosul tău 7z:";i~!~!eIQr' miii! e%f~ 
de cereale Statului oamenilor muncii, In Arad } I 

P t 
· · t 1 d · Viza livretdor milit . 1 a rlel a e ragl A~ad oont:uul ineă a~rf-·Il 

M:crcuri. C<.tnisia p nt _. fi. ',JI 

l':1.ereu nenumtlrate ajutoare din 
partea clasei muncitoare. 
,Să ne gândim numai! La sfâr-

1d ul ~ăzboiului Iara noastră era 
secl1tutlă. Au urmat apoi doi am 
cumpliţi de secetă. Si totuşi cu 
to~ greutăţile, clasa muncitoar: prin. .c~rajul, ,!bnegaţia, lupta 
ŞI sacrlflclde pe care le-a făcut a 
sC(!S ta:a din aceste net'oi. Pri
ml~ Şl ~ju.t0rul generos al Uni
U'!LL SotJletlce urmările razboiului 
dl~trugător au lost lecuite. indus
tna. noastr~ s'a desvoltat şi, as
tă~l, ţăraml muncitori primesc 
pnn coopera/ive mărfuri din ce 
in ~e r:z~i mr:lte şi la preţuri tot 
mat ~~e{. Pnn munca 'ii lupta ne 
o~osda a clasei murocitoare s'a 
a/uns .să avem astăzi unelte şi 
maştnl agricole mai multe şi mai 
bune. Pe bună dreptate âce An
dea Gheorghe din Curtici: "De 
cdtva timp încoace încep si't dis
pară uneltele agricole învechite. 
In ,t0cut lor apar uneltele noul, 
mat bune, care ne ajută şi mai 
mult În munca noastril" 

Miliarde de lei ch[!ltu~şte Sfa
tul pentru a ridica acrricultura 
pentru a o ajuta să s/' desuofte 
c~ făra.nul muncitor sa trăi'lscd 
dm ce m ce mai bine 

A pre~a cantităflle' de cereale 
care p~l~osesc unei gospodiirii. la 
pr~ţ ofleta!, Statului Care se in
grlJeşie de hrana celor c.e mun
cesc, însemnează a fi wnstient 

• de aceste ajutoare imens-e p~ ca
re le dau muncitorit fărallilor 
muncitori, însemnează a fi reeti
no~cător fraţilor din uzine şi fa
bnei .. 

Mai mult. A preda prisosul tău 
de cereale însemnează a da Sta
tului posibilitatea să asiţ!ltre să
mânţa necesară pentru anul vii
lor regiunilor din tara nuaslră 
rmde recolta din acest an este 
mai slabă. A preda p1isosul tău 
d~ .cereale însemnează a face po
slb,l ca Statul oamenilor muncii 
să asigure pâinea de toate zil"'le' 
re~iunilor muntoase şi tuturor 'ce 
lor c.e muncesc la oraşe şi sate. 

On aceasta însemnează că cel 
ce p'redă prisosul său, este un 
pafflol, că ~l îşi ajută fara, po
por~l munCitor, Patria sa scumpă. 

(.el care nu vrea să illje!eogă 
c~ ~o[ectarea este o datorie pa
trtotz.c~, este un netrebnic care 
nu-şl Iubeşte Patria, care nu iu
beşte poporul .. ~c(>la vrea să info 
m.eteze .oa,,!eltl~ muncii, ţâronii 
dtn regIUnile lrpsite, urea să slă
bească Sfatul nostru democratic. 
A.cela este un duşman al Pa/riei 
Şt poporului nostru şi trebue de, 
mascat fără cruţare. 

Cu", să. nu fie un du:>man 
al Patriei acela cure nu I'((:a să 
lec'unoasc~ faptul că asli1::i in ţa
rc: no~tra sunt zeci de mii de 
faram muncitori care nu plătesc 
deloc impozite? Când a mai fost 
aşa ceva în trecut? Niciodată! 
Când s'au mai iertat ţăranilor să 
faci ~i H~'au ~ed,u&.. ţdranilQl; miI 
locaşl ram ăşlţele de impozitâ 
Niciodată! Cine a mai dus o lup 

i 

(Urmare din pag. I-a). 

tă atât de indârjită pentru scoa
terea ţărănimii mutlcitoare din 
nevoi şi sărăcit?? lliimeni, afară 
de clasa muncitoare. 

A nu. îndeplini Îndatorirea mlJ
reată de vânzare Statului a pri
sosului de cereale însemneazi'i a 
fi nerecunoscător pentru toate a
ceste avan!agii şi aju.toare date 
de clasa muncitoare t[[ranilor 
muncitori. Si aceasta ;z'o fac de
cat duşmanii poporului muncitor, 
duşmanii scumpei noastre Repu
blici Populare. Datoria fiecărui 
om cinstit este să-i demaşte fără 
pic de cruţare pe sabotori, pe 
duşmanii care vor să 'injometeze 
oamenii . muncii dela nraşe şi 
sate. 

In această acţiune ţărănlmea 
săracă şi mijlorcşă este solidară 
în a sprijinit acţiunea de colec
tări, de a susţine cu toală tăria 
actul patriotic de predare a C04 

telor. 
. Comitetele Provizarii de plăşi 

Şl comunale, În sarcina cărora ca 
de ducerea la bun sfârşit a pla
nului de colectări. trebue să sim 
tă inalta răspundere care o au. 
F.!e trebu.:> să e,.!ite orice greşeli 
şi orice abateri. Ele trebue să co 
laboreze strâns cu masse!e de ţă 
~Ilnt muncitori, să fie, zi de zi pe 
teren, in mijlocul masselor, asig/l 
rdnd justa şi grabnica rpl1[izare 
a planului de colectare. 

Comitetele Provizorii sunt spri 
ji!!ite de orgmzizaţitfe de massa 
şi desfăşoară o puternicii aciivita 
te de lămurire şi agitaţie. In 

munca de agitalie trebuesc antre 
nafi şi muncitorii de"la GAS si 
SMT, precum şi intelectualii s~
telor. Niciun om al muncii nu 
(rebue să lipsească dela munca 
de lămurire şi agitatie. 

Trebue să folosim din plin tim 
pul favorabil şi toate posibilităţi
le pentru a grăbi transportul or~ 
ganizat al grâului la arii, pentru 
a I:ontro{a buna desfăşurare a 
treeratului şi a cafectării 

Or{[anizatii1e de massi1: F ron
tul Plugarilor, V.P.M., U,F.D.R .• 
(J.T.~., . Sindicatele de Salariaţi 
Agflcolt, Comitetele ProtJizorii, 

sub conducerea politică şi mora
J~ a P.M.R_-ului, trebue să orga
nt7.eze şi să mobilizeze massc[e 
oamenilor muncii, ca Într'un a
U~llt revoluţionar sti se poafi1 du 
ce la bun sfârşit marea acţiune 
patriotică a coleetări/or. 

Campania coleciări/or de cerea 
le trebue să ducă la întărirea şi 
mai strânsă a alianţei dintre ela 
Se/, muncitoare şi ţărănimea mun
citoare. Ea este un prilej mi!1l1-
nat de desuoltare a conştiinţei 
e-eUiţeneşti şi a dragostei fafă de 
Patrie. 
Să muncim neobosit pentru tn

[ăptuirea planului de colectate 
din .ace~t an, aşa cum cu drag os 
te fterbmte luplă muncitorii pen
tru împlinirea şi depăşirea Pia· 
nului de Stat În s.ecforul indus· 
trial. Sub conducerea polifică a 
P.M,R.-ului să luptăm cu râr'nt'l 
şi cu ardoare pf'nfru construirea 
socialismului în ţara noastră! 

Arestarea unui sabotor din comuna Sânpaul 
care a încercat să se sustragă dela 

predarea cotei 
Pr('dardl colelor la colectări este 

9 datorÎo pal riotică. Statul nQj;trll 
popu lâr, prin aecastă măsurii a co
lectărilor. a.<gură hrana popuhV( i 
muncitoare din fabrid şi UZIIl<", C'a
re lUP'fă eroio z~ de zi pentru jnfăp
tl1irea Plann1ni, care luptă cu ahnl'. 
galii' pentru ii tIâ ţării Jllai multe 
maş·.n', 111ai multe tractoar-, mai 
mult" lUt' Itc. l'rin acea.~ă ml1.f'.ură 
este a!'igurattl. hrana Armatr i noa
!Otre dragi. care ap1i ră cuceririle d'
mocratIce ale> ponorului muncitor, 
('Efe asigurată aproviz'onârea celor 
din r('giunl!(' ~Il n recoltă "lahll. 

Scrisoril( În Icţătur::! Cil I'olect liri. 
11', pE': carI" 1r -am pubJirat şi pe ca
l"~ continnlim a 1" pllbYc'2, do\'edesC' 
t1r<1It0 !>lea ş, ('o1irI',irizarea ţ!!ri'inimii 
mnndtoare di~l toate p!ir\B' jude
tului nostnJ, (aHi de aerste m1!sur:, 

doveclrsc eli \1(ranii muncitori dau 

cu dra~ă :nimli cota elitr ... Stat. In 
acest (, 1 di."pozilillnile Statului 1n 
IE'g!ltur~ cu colect1lrib sunt tradu
se te realitate şi tntr'ă'devlil' hra
na populatiei muncitoare d,la oră-
Ş.e, a Armate: şi a ctlor din regîllo 
nil'D lipsitf,. poate Ci asignrat!l. 

Cei c'lire l'ahO!('HZa masllrfle tn le 

gătură cu colectarea suut duşmanî 

ai poporului muncitor, care VOI' sI 
!nfoIDrt,ze populara. 

Ţfir:lnhnt",a mm1(:ltoare tro-hUÂ sa 
demaşte pe toti ace: dusmani ai po 
porului muncitor câre prin difHi· 
ti' manevre vor sil se slt.",--traga a,,,· 
1:\ pl'NlllTf'a co!C~. ComÎtetele Pro
vizol'ii trehue şi el, să.şi ascutit vi· 
p,ikn\a p,nlrucli nici un duşman al 
poporului s!l nu poatll. 8ahota ace. 
str mă..~nri drepte ilIe Statulu:. 

Merg!\nd pe aCf'sl drum de ftlt~ 
cir", a vi(dhnţei tmpotrhlR. etmen
telOl' ~ăhotoare. Comit·etul Provizo
tiu din comuna Sânpaul, !mpr!'\mli 
cu prcş('rlintelf' Com:.tttului pro
vizorht al pla~ei Curti('i a rell;;it să 
deM:0p"rt' 'n comuna Silnpalll ~ 
1ocuitornl K. Bugyi Ioan, c'lire 1n 
ziua OI' 29 Iu1i~ a trierat eu ca',i o 
fnsp.mnătli eantitatf' de IZrâu la io
("llinta l'a. In aCfl~t Ce), sahotorul K. 
BUi!v1 Ioan jnfen1illna sll &~ ~U5tra
gi'i ele-Ia pr"darfll cot! i. Grâul tree
rat a fost confi6cat iar acest saho
tor din S~}panl, propr:etar Il Il 
lut. pamânt, a fost dat pe mâna Mi 
Hilei, făcându-i-.. e acte de darI" in 
judecat! pentru â-şi pdmi pexL ap' 
S8 pe C3l"e o ID(rita. 

Prduc!at duplJ. o core6port
iJrvd)f TJrimit(f dela 
MAIER 'ANTON 

el . . . ... ", \'lq , 
t or mIlitare funcrOllt'uă in ' i,:C'1 
Nou, Btr. Karl Marx N 3 ;:"- ~ 
stnI .10cal iil restauranfuţ~i 6~;~ ~ 
In ZIUa de MarIi, 2 Au s',j~ 
))r('zr,nta in fala \..0 :.~ I 
1 ". m.s.f) Cf • 
oculesc. 'n rau Cireu ... - '1' ·:iriJl l\"JT \. . r •• ,scrIJl 
.11 :", Jar n ziua d{' 3 Au ':~;al 
\or prt'zenta c'i din C' . ';Iii' 

IV - 1\1'I'ţ' C lrCl\llJ~. -a • 1 ,le. omisla penll1l :,!inl~ 
vr~telor lucrează .le] 7 l' . ti aOh l~ 
3 •. Ş.I d('ll{ orel~ Hi la II!. . Ju 

mI."ţ~l}rl~::ME=r .-J 
La 10. a~ ~(;h;ta 'pr: 

com.un~1 Şeltm a Înc :11 ele 

erI dImineaţă treera:lIIrs! 
grâului .:lire 

Urmare din pag. l-a) . ~'!OO1 
Paza la arii este bin·J o' '!.1rtnă 

Cat It ... " rg; e .. -... tarani munci leci dinhl.â. ~ lE 
c!lror gr:2u urmcază SX 01 ..,. 

~ ... e Iret'" '1 
de paza 1n fiecarE', noap!" ' I P t ~. . l:l(U' 

en::ou przvenirea incendiu" 
dreptul ttcc1\r"li 5~Og se gllscşt.: 1l1l'1 
vas cu ap!t. La fiecare arie s~a t ~e ( 
câte o echIpă !'le in~endlu. In i ;z;ltat 
rUlor, au rost trase brru:de pe , :;]!GCI 

de C<lţlva metrI. Comitetul "-. . 
1 

~ ~~ 
li comuneI a luat mh\lrl p.!lllru 
[orea unu! PMt de obs€'!"vatî! per l~rDb 
nen t .In tU! nul bi~erkH, pentru a {,lui 

~~:t::m:~,::~;:~::::: "1eal.,: 
şCJu de sectoare ,'or face de • ~ , 
~! In timpul nopttt. tJ 

~ "~1 

Membri cemisle! (fi: colectare. II ,., 

resc pe ter~n felul.cum se desf5~~' Ci 
treerlşu1 , preCtim .:;.1 mun~Ue de, coll!f"!t& 
b~ .,~ 

crgar.fz8riHe ne Partid dlll (~~SiIf3Ii 
nă au rt'u~it !>a n,obiJizeze ,i'in.tl aleI 
tretlcze In n1Un{'Î rl~ r&i~~n~:tIII~ 
,~ tinerii dhl 1.1T:'t'l şi remti d~ uel 
tIFDR. .' j.. Ct'8, 

Daf1)r!tii muncI! il1snl'lNi!.e )lt 

re o tluc nmncUolil del~ loalt 
riile, normete Ce lucru la hit 
811 f(lSl depl';ifte eri ~n !!e-6O 
liUtă. 

Muncitorii dela aria Nr. 6, U 

r(>sr,onsabil de batoză tsle lâni 
Vă<;:tsan lonn, IIU chemat la 1"1 
~re Ile mlulc!torU dela foalt CI' 

laUe hR,foze. A~,te Intrecer! :Il! . 

~bicctfyl.~: (~epăşlrea normelor ,!tU c( 
fre:)rat in fiecare 2:1, :\!llnrar~ ':'ilor. 
cllt mal bune flerurit1ţ1 a atit! 
tntăl'l.rea pazei de noante. 
In fiJic'lre scad, deleţ!ah! de ba 

8e Ynirunesc la Cl1.niktti pro;'Î 
comunal şi anafizea7.ă nmnC1 
cursul zilei, fădmd fn ace,t t~l un I 
ni!tos schimb de ('''T)crienţâ. . U~1l 

• 
La cele 10 arii din hotarul co" ele 

Seitin, m'.mcn con1jnu!!i cu acee.~~ 'rad 
fletlre ca sI !n prim:! !j de lucru. 
tnl'ca plallul dv coledări prin ~~l~a li1, 
re:.lizeazlÎ hrana popu111tîel, ~ă III! 1~':31' 
pIinit ('u cinste. 1 d l 

(,ItlPllllg11 ~...! &.ema\ 
," Sind 

nem~~rtnl M8[r~~' ~Thţ:~ 
În ziua de 3 AugU$t 4· ~ 
orele 10 v' tine 10CLU 
licitaţie public ~.:dO 
in localul O. S. p. B·4,aBe~ 
Republicii 94 Arad. peTl . ~ P J 

lucrări de dmf!nt. Insl'/, 
tii de apă şi lemnărll. . 

7& 
.............. g~ .... ----------------.. ~ 
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, ezidiul llfar;i Adună,i Naţionale şi Consiliu' de 
It lfin;ştri ou dproba' infiintarea de Gospodării 

Sarcinile noastre 
(Urmare dtn pag. I-a) 

lu.pte hotirlti a Un i1lJlii 5o'"Îee 
pentru pace şi lihertaka popoare
lor, - mohiHzâod toate fo~ p4-
cii în juml Marei Ţări a SoolaJisnu 
lui. care mCrge nt"clittfitll. pe drGm.ul 
comtruirii comunismului. P!'eM de! 
Part:d trehW:' l'ă ACOOt.ă In ~denţl 
martie ajutor pC! care l-a dat !IIi Il 
dă Uniunea Sovietică tuturor popOa 
rt>]or care luptă pentru pact, ~~ liber 
tate, - Firi printre oatle ne găsim 
~ uoi. 

Agricole Colecli"e 
'~Marii Adunări Nat!onale 

:~':::l Populare Homăne, pe te
. ~,u ~i art '15 din Constituţie, 
I ;~ decret prin care aprobă or-

.i de Gospod:\rii Agricole Co-

: 'Jj;iJle Agricole Colective se 
, ::;a la propunerea Mini;:;terului 

';tU prin bOtări~ ale Consiliu 

In ba~ decretului Prczidiului Marii 
Adunări Nationale pentru infiinta-rea 
Gospodăriilor AgriCOle Colective, Con
siliul dE' Minj~trii a aprobat infiintarea 
şi organIzarea următoareI!)r Gospodll
rii Agricole Colective: 

- Gospodăria Agrkolă Colectivă 

"Tractorul Ro~u" din comuna Luna de 
Jos, ju(letul ClnJ. 

- (i()spodăria Agricolă Colectiv' 
.. Ogorul Roşu" din comuna Laslea, Ju-

det'1l1 Titmava-Ma.re. 
- GospOdăria Agri~l1. Oclcctlvă 

.. Zorile" din comulla Turnişor, jl:Jde
tui SIbln. 

- G1Jspodarb Agricoli Colectivă 

•• Drum NOU" din COmuna Zăbrani. ju

detul Arad. 
-- Gos!lodăria Agritoll Colectivă 

..Victoria Socialismului" din comuna 

Draxenl, satul Ră~caDi, Jude!W VasluI. 

luale de Guvern " Măsu"ile 
'~,;melo,. cinci Gospodării 

pentru sprijinzrea 
Agricole Co!ec';f'e 

Dar totodatl presA de Partid tre
bue si tie pătrun~1i tn aetiv:tahl sa 
de spiritul critic şi antoerif.e în ana 
liTarea problemdor_ Critieând şi el
ma~ftnd tot ee este vechi şi devine 
o frană In des"'Ohuea noastră, .ti
mulilnd Şoi creind coml'.\iuni P' nlru 
tot ce ~S:!e nou şi c~te in folosul oa
menilor muncii în mar.a operă crea 
toa!;.', in caro sunt angajaţi, sub 
ccndueere1l. Partid111u:. 

:" de MiJljih'i, pentru a veni 
'lui /iitaoilor săI'aci ~I mijlo-

1 ,!'a~ unit in Gospodll'il Agri 
,dire ~I pcntru a sprijini pri

~ărjj Agricole ~ojectivc ca 

~\'Ulli gosllod:iril mutI el, a 110-

~ ~ imestrcze CII pămJ.nt ara

!;'i ~i utilaj~ agrkolc <llll pa tri 
!lltului. Toate bunurile aces

~ rt~lui itlvclllllrnl Gospodăl'l:

! '1I~ Colective (vite, unelte, 1'1 
tl!t3t din unirea titranilol' .,S
:'il~,caşl. H~t.1l'ireu C;cnsUiului 
," pre\'ei1~ lIrmiiloarele: 
l~rDbll. 'recel'ca din palrlmo

- Gospodăl'Îei Agricole CI)J;~ctivc 

.. Ogorul Roşu" din comuna Laslea, ,iua. 
Târnava Mare: teren arabil 2.270 st. p. 
din care Sup,'afata de 612 st. 11. cupnn 
de dădiri şi instalalil, toate provenite 
din palrimoniul statul'll. 

- Cos!)cdlricl AlI'dcole Co:ectJve 
"Zorile" din comuna 'furnişor, Juelet1d 

Sibiu; 36 ba. tel'en arabil; un imobil 
precum şi dncl go~!!.c(,nrii prOl)rleta~a 
Statului, aflate in 1'(l~l:Ul1:t. cu toate 
d":di;·jle. g:'=-Mul'ile şi (~l"r-~r:d!lI;:,Ie. 

- Go:,pod4:iei Agricole COlective 
"Dl'um Sol:" din COlt'lUnl. Zlbrllnl, ju 
deţul Arad: un imObil eu opt I'a~ 

re şi dependinţe, trei gNjdurl, patru 
remlze, douA şoproane şi doul pivnl-

ie. Un imlJbil cu ~ase camcre: !:of de
Pendlnl~. grajd, coein}, maga:l!ie. do~ 
uă şGproane şi (ioul reroiz!", un Imo
bil eu Cinci camere ~i 1cpt!ndjnte, un 
grajd, o codnl de FQrel, un pătur, 
trei ~opro!lne, o pivnifll şi 20.000 de 
cărămizi. 

- Gospodăriei Agricole t.;olective 
.. ViL1orla SOcialislnUlII i" din comuna 

Draxeni, satul Rcşcani. Sud. Vaslui: 33 
ha. teren arabil din rezerva de Stat şi 
34 ha. teren :Ira!>!1 provenit ain oatrl 
Jr.4miul G.A.S. al GOSIJoc1.1:ricl ~'\grlcoJe 

de Sfat .. Sciintcla" CII to2 te cut.st!·uc
ţiile-, r:lant::l';HJ(~. înt!"!'g'IIT inventar tlltl1 
col, viticol. pomic!)] si mobilierul ei e
xistent. 

Itltrnu cu,,1\nt ziarul tr, huc sI 
fie aŞa după cum ne-a inv:itat ma
r, le I.enin: "Zianll' nn e<lte numai 
un propa~:llHii"t colectiv ş: un agi
tator col ctiv, dar şi no organizatar 
col eet i v". 

Suntem incrediniati eli, {'U njnto-
nIl mas~dor larţ!', or!?:annl de pre
sa ,. Fliietira Roşie" a Comit.' tulu,i jn .. 
ddean PMR si a Comitet' lor Prov i 
zorii, va ş( sa !nrleplin"tl!'lcă en ein+ 
st€' multipkle sa1e sarcioni. .• :~u1 (Ministerul Agriculturii) 

,1 pe ved a GOlIpodărillor A
(lieetive a bunurUor menilo 
,lIp!!!1 fiecăreia: Din activitatea Comitetului Provizoriu judetean 

mamei şi copiluiui ~~ilriei Api('()le COlective 
~(lŞTJ" din cOmuna Luna de pentru ocrotirea 

~J Cluj, 63.30 ha. teren ara
lf!C!rta pentru Instalarea admi
~r,)'~pi!trief. compm:iI. c:lin trei 
;1lI(azie ~l dependi!1tc; c11i.di
;", a!.elitre ';oi Joeuintil compusă 
.' _ere, grajd, budWtrie ~I de r. seri de ritul, o molgazie de 
~1II1fl15d pen~ru vite şi un ro 
r" porei. 

Sec!iunca san!tară a ComiL tubi 
Provizoriu al juddului Arad des
făşoară În ultimul timp o act:v:ta-
t" Înt. nsli pentru a~igurarea unor 
cO~Hli!iuni din ce În ce mai bune 
pentru ocrotirea malU. i Ş; copilu
luI. Această ocrotire se facl' utât 
tn c:ulrul familiei, prin ajutorul 

l;e alocatii de hrană pentJ·u COplll 
din creşe şi cămine de zi 

1~linlll Oficial de e:ll a apli. 
:)~ha Consiliulu: de Miniş
I care alocatia de Itr'iinl!. zil
ttnl copiii cl!.m:neIor de z: 
~lor_ ce rUllc\lotJeăzl'f pf'> 
'lIiciilC' :mt!tllliilor bllg ta
tr~prinaerilor de Stat, ,<,c 
~lItru tiecliz-e copil 3st. 

a, la 80 lei p-,ntru cop:n cl!:mî
nt>]or de zi; b) la 60 lei pentru eo· 
plii cr<.şelor. 

Infiintarea de cămlne sau ereŞ'e 

poate avca loc numai p: baza apro
bări: prealnhile- a directîuuii ocro
tirii mâmei şi conilului din cadrul 
Min: ... ternln: Sr:ll1Îi ~tji şi în limita 
ereclitn]()r aprobate fn acest scop. 

!!ea zile! de 23 Auqusf -- , , ~ 

ele sindicale II şi III dela Banca de Stat 
rad se află în intrecere socialistă 
:ea lUei de 23 AUgllSt:, grupa 
r.alii a Băncii de stat din 
nemat la intrt;!(!cre soci<llisfă 
1 Sindicală, pe intervalul I
l Pur.ctele intrecerii !-unt: 
at.!a ia &~'V;Citl, par~lcipatea 
SL'l:liCa1e, A1U .. V,3 ~i ronferin -
CLU PRlSIU41lC I 
1130 SflU 8x30 

lBe~ard I 
~p AR 

Ol.rl~ /. dar 
... _-------_.-

te, numărul articolelor, eplgI'amc.lor şi 
~aricaturi1or scrise ~ntru gazeta de 
perete, numărul total al orclor de mun 
că voluntară prest&t în afara jn~n,.,rin 
derii şi în intreprindere, numărul răr
\i1or donate bibliotecii pro;:entul de ~ 
Iariaţi abonati la ziarele de Partid şi 
sindicale, di!u7.area de ziare, numărul 
şedinţelor de lectură in comun. centei 
butia la ajutorarc3 poporul"j g;'ec şi 

mărirea fondului sportiv intera pentru 
amenajarea terenului sportiv. 

Punctele intrecerii !:oi metodele de 
lT.uncă au fost prealabil pr,~ucrate cu 
grupele respective şi iotl lo;,rorăşii ~I 
tovară~ele s'au an~:ljat ~ă muncearcă 
cu tot' elanul p:-ntru :,eu~ita lntJ"eet'rii . 

j 
I 

dat de surorile LI_ ocrotire şi me
diei, e[tt ş,: prin m mbr, le UFDR
ului. 

P'.lltru ca ac\iunca de apărare a 
s1!nă t ă iii copiilor să fie cât mal 
(ficnce ~i pentruca ocrot:rea să se 
<:xt'ndă Îlbupra tuturor copiilor pâ_ 
nă la 3 ani, este alcătuită o evi
den\ă a tuturor copiilor fîecare 
av{;nd o f:şll medicali'i. Activitat ii 
dtJ pe teren a medic'lor şi surori
lor df ocrotire este mullumitoare. 
De exemplu in comuna Curtici cir
ca 120 d~ copiE sub y:1rg ta Il;; 3 
nni sunt linur in evidfn\ă. Aceştia 
ce-} pulin odată p~ lună Bunt ,'izitali 

şi examÎniHi la locuinţele lor de 
catre organele sanitare în frunte cu 

med·.cul. Odată cu ci sunt exami

niiU şi ceilalti mmbri ai famiEd, 
prt cum şi locuinţele aC' .. tora, dacă 
d:o punct de vedere sanitar ~ igie
nic sunt sau nu corespunzatoare_ 

Toate ac,stfJ vizite hineînţ'les sunt 

gratuite şi la ,caz de nevoie şi In di 
crunenllll ne~ sâr (stc pus la dispo 
zWa celor sufe rfllzi tot ro mod 

gratuit~ 

Şi casa dL' na~tere tiin comnn3 
CUl'ticî functioneaza bine. In urma 
Jnunc:i de lămurire drull tn rilndu
r:Ie (( mdlor gravide, numarul ace
lora cari nasc În aceastll. eaBl!. ~tlt~ 

În continuă cr0~t, re. De .exemplur 
p1\nă când in anul 1948 numflnll i 

I 
flmeilor cari âu născut in casa de! 
naşt're a fost nllrnai d~ 12. tn anul: 

aereta este de 33. Pentru () mii hu 
1111 d~răşurare a .actiunii de ocro

tire prenatală toâle gravidtleo au 
Cost supra"(gh:>ate. In prezent ]74 
de f, meo·. gra-.. ide posed fiş',3 medicii 
le şi sunt consliltate şi tratate i.n 
mod /l:ratuit. 

:::iIăb:ciunea acestei eal!" «1,. nbte. 
re- constii În lipsa mobilicntlui ne
cesar. D~r ac. "ta est~ In curs de 
procurare_ 

_ .... - -, 

In ce pri~te d:Spensarul. din 
eomun:t Cmtil"'i şi el funcţionează 
in mod ~nt '!'Jăcător_ ZillflÎe ee fiic 
aci ~·ca 25-··-40 de comultaHi, tra-
1ame~tul e.; .... ~ gratu·.t. iar m'.dica
m'nt·+.: tAt"cfs~lr3 se eliberează fără 
hani. 

Intreprinderea Regională 
de Electricitate Timişoara 

Cu sediul la Arad, Calea Armatei Roşii Nr. 65-71 
Publică licitatie 
pentru vânzarea a: 

un mânz de şase luni una sanie târAneasca 
una t ras ură (birj!) una pereche h ZI muri 

complecte 
r icit~tia publică. va avea loc la sediul de m<ti sus al intreprinde
;ii. Ii d3ta dq 8 A!1;Ju>t 1949 orele 10 a.m- Amatorii vor depu
ne oferte inchise Si sigilate cu o garanţie de 5 la sută car~ Si! 
va complecta la 10 la sută la terminarea licitatiei. Direcţfunea 

/ 
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Au luat fiin,ă alte zece Gospodării 
JlSricole Colective 

daţi obţfnerea de rod t>o~ 
tr'a muncă chibzuită ti 
M. 
Av~nd sprijinul Jlarflduhft 

~l G~v:rnuluI, ti!ranU munci 
mtrat! In Gospodăriile A ' 
Colective se simt tnconitJraf 
?ragostea. clasei muncitoare ,.r; 
mtr:gulUI t:0por muncitor. : 

. .J 

Constituirea primelor Gospo dării Agricole Colective, menite 
8~ servească ţărănimii muncitoa~e drept pildă pentru rondele spo 
nte pe Care le poate da munca In comun, cu folosirea tehnicii 
inaintate pe mari suprafete desti nate agriculturii, a stârnit în în
treaga ţară un viu interes, Si ac est interes îşi are rădiîcina în 
fa pIuI că in mintea ţărănimii mu ncitoare pătrunde tQt mai adânc 
gândul că aceasta este calea ce duce spre propăşire, calea pe ca
re ea va lăsa în urmă sinacia şi întunericul. 

Eri Duminecă fntr'o atmosferă.1 da-Mândra-Teleorman: ,,1907", la 
de mare entuziasm, ţăranii mun- ProgresuHalomita şi III Corni-
ritori din alte 10 comune, tmpreu Urleşti-Covurlui. 
nă cu ţăranii muncitorJ din co- Partidul şi Guvernul, prin mă-
muneIe învecinate şi muncitori surile luate. sprijInă puternic pe 
din oraşe au priimit cu nestăvili- ţăranii muncitori intrati în Oos-
tă bucurie pe delegaţii Comitetu- porJăriile AgricoJ~ Colective. 
lui Central al Partidului Munci- Printr'o hotarire a Cnnsiliuiui 
toresc Român, care le-au adus a- de lvliniştri, primelor cînd Gos-
probarea pentru unirea pământu- podării Agricole Coledive li s'a 
rilor, vitelor de muncă şi li uneI dat de-acum un SPflJIn impor-
relor, pe care le vor folosi mun· tant: FOLOSINTA PE VECI a 
cind împreună. Au luat Dstfe1 fl- unor bunuri din patrimoniul Sta-
Jnţă Gospodrăii Agrieole Coledi- tului, pământ arabil, clădiri şi in 
"E' h Căldăre~tl-B'lZău, purtând stalatii, 
Tl0.mde (!c ,,1 ~I07", Ia Ceamurlia Legea lm pozltului agrkol preve 
":C J05·T:_;!~;:3: ,1;.,,~ăritul", la Să de dcasemeni scuti reu de diiri a 

. q;;- rAma'.'.:;. ,iI'LL{'; "Flacăra"" la CiospoariJlor IJgricole colective pc 
h'-.tiz·2 .:.~u Mar,,: "PetDfi", la Ber termen de 2 ani. - Cr(~ditcle pc 
'.' "-'n 1 Să1;!i: "Inainte", la Lenau- termen lung - pentru sămc1n(:.i, 
l1E'lm-Tin',iş: "Victoria", la Selim utilaj agricol, vik de l1l11ncii, şi 
P31-."jbil1: .6 Ma;·ne", la Slobo- prăsilă şi construcţii ce vor fi a-

.-=r~~~~---' _~_" ______ ..... ________ _ 

rit cfnNfeQ %a.~ de 2~ ~!fIf.!' 

Cn~~2":a=Atelierului CFR-Curtici 
C-~î;~!i'ccere cantine!e dlll oraş 

cheamă 
ş: judeţ 

In 1:;"'-1:.e i!'Aj;'P!J~ tnderile, fabricile şi 

ir,~'liillliiL~ judquiu: n'stru lupla pen 
t!" rirlic,-,rca n:",,,' ,,;"i de trai al oa
;:;('n~~.;~ .." ',mci! se rlue::: ca o sarcină ti 
:. ci ,.Oi pennanen';; .. sindicatelor su b 
îJl5r;,mll,!"p~~::.iz:l i alor de Partid. 

Prool ...... a ir.;!::ln::ităiirii cantinclor 
nj;>!f ItfU,. :-jin .. ',.e....:.:'arile de frunte 
'., munca dz ~.,~" ..... ..::i a cnmitetelor 
~;r1Q:C;lle şi admjnLtnWilor intrep:cln
l:irri'N. pe zi ('e trece buna lOr functia 
1'.;):"1", apro"ildonare şi g'J5podăr'ire cons 
'Jtul:i/f un re""l 8UCCC!J. 

lI"! au'!:~ """TI 8. lrJ&lA!let111 de avânful 
,.we~l'd al tntr~~er;1I"1r socia1i3le, sala 
1·:aJii '-..... _ • .'\t"lierulul eFR din 
'~1J;·tj("i c1,eam!l ~! ci la Intrecere 'in 
,.:>1('<'1 m~l zi)!' d~ ~3 At~gust. zlua 
c·"k"'ărîi n03St.r~ de ,ui) jugul impe-

rlaliomului fascist ger:mm, toale canti 
ncle dIn or:l~ul 'Ii juc\(~tul Arad, cu ur 
m.ltoarele obiective; , 

- mânf'nrea si tit'! de o cât In,li bu
nă ral1(t.te, 

- să fie gătit,. c.i.t mai bine, , 
- cUI'ăteni3 si fi~ cli:emplară, 

buna gospodărire a cantinei. 
- reclucerea preţului d~ C{lst al me 

sei. 
Exemplul tovat"i1~i1or dcla cantina Ate 

licrului eFR din Curtici trebuc urmat 
de către toate calltmdc din oraş şi iu 
dN, care n'tspunzind la <lc<?<l~tă 1 ha
m3re, vor contribui la huna deşfll.~ura 

f 

re a intrecerii ca scop al lm1.JUnătăţirii 
simtitoare a acestor cantine, 

, M,)~l'leag Gh,. tOTCSp. 

~~~ -----------------------?oP'!'fl'U !l n~H"'a ~ 'Vernul brlfanlc sll deva!orlzeze lira 
------~--...,.....>G r ~"t - .t. -
Oamenii df\ afaceri americani 

cer sus'p'endarea alocaţiilor din cadrul 
planului Marshall pentru Angiia 

:';i~';".);;)H~. \~~rprees). TASS 
tran .. mite ci potrivit ştirilor apă. 
tute in ultimi vr'me f'!] pr'ffa ame
r:('an ll, nn gmp dep rt'oanf' m
nU( nte din "lum, li oaml'n 'lor de 
afaceri" Şi din Congresul Statelor 
Unile, duc o c~mpanie in \"erkr: a 
r.~duccrii sau chiar 8u6prndiirii. alo
l'.ăVilor P'ltltru Anglia din cadrul 
p]:mului Miir~han. 

A(}t'a~tă campani~ S'· daloreni, Yn 
primul rând politicii fina(!cÎare du
,,1 d~ gu\oemul laburist htitan·.c, 
politică ce nu este pe placul oa
menilor dQ ifaoeri iimerîcani. 

Stonl', obstl"'fatorul ziaruluI J)~lî. 
1y Compass. 1IC1';e Intr'un articol c!l, 
coalitia rlintre conl'f'rvatorif en;rl"zi 
$i Tepr,,~nnt!lIlW maTci fi!J:lll\e am~ 
r~calV. are clr ... pt ICOp ecindnr". 

I partidului laburist englez tocmai 
5naint, a alegerilor din toamQla vii
toare şi aducerea ta putere li unui 
gtty, I'n "na\' o.naP (te coalHi,'. Sto
Uf' adaug5 că .scopul eâmpanici du-
81':. rl!': repr 7.' ntantLî mard fillaclte, 
în frunte cu hanehentl Alclridl, 
eşl>} de a oh]jr,a ţtt", rnul hri!8nic 
eă dfvalorizcz:e Era ~ter1illa. ACf'a
stă rl~ l'alorizare, ar duce la deva10-
riZarl'R monet' lor din iăr:lo EurO
p>i Oecid':ntale, i(lc1usiv G~nmmia, 
inle~nind astfel pătnlll(lerCa cap'ta-
11l1uI particn1ar amfr:clÎn, 

Ob~en'atorul ziarului NE.W-
YORK TE\fES, Kro("k, j;('rb- că ntt,· 

fneroasc cercuri influente din Wa. 
shÎnl!;ta<n sunt n, lnul\um :to de po
Ht:e!l. ~tvernului lahtlti.~t ~i sunt 
fle p:lr r,' ('a alo(,;11filp fi ntnl An-

I glîa să Le. redus;, cOl18ideraL.il. 

-, ~~ ... -~~ --', ~-~ .-. ~=-<J~~_.~ •• 

("Qrdate în conditiuni deosebit de 
nVllntajoase, preciî.derea de care 
'4e bucură Gospodăriile Agricole 
Colective la procurarea de semin 
te <;plcctionate dela Gospoăriile 
Agricole ale Statului şi la face
rE'<l muncilor agricole cu ajutorul 
Siatiunilor de Ma'1ini şi Tractoa
re sunt măsuri menite să înles
nf'ască ţăranilor muncitori aso-

.Tlnere vlastare ale social' r
IUl Ia sate, Gospodăriile A I~:~ml 
Colecti~e infii~ţate vor put~i'; 
fel sluJI de pIldă tuturor J!,' 
1 ·t . , I'Ir 'iii or munCI on dm tara noastră . ~ 
i,; ~r~mul spr.e transformare,a t'~ r 
c!ahsta • agriculturii. ~,m 

:/3 I 

Pâ ţi:.l _'"li in seara zUel de 29 Iulie 

Plasa R~dn,a a secerat 95.la SU$ 
dIn Intreaga suprafaţă 1-';3 1 

Comuna Mint, a terminat seceratul In 27 lulle r 1 
, ~ ( 

Comitetele p-rovizQru. orga& 10- prafaţi:l, fiind aetCd eu. 10 1& 
ciHe al, puterii do Stat, d.au 'ln inaintea oomunei Şoim~. t::o.m.f o., 
acest au, uu caracter 110U m Illtl ci. 10 Sâmbăten:' C1adova ti Piallt~pe 
Jor agricole de vară. ACC6te mWlol m<n!În cam. la iIeel~ ifti't'l! ta ta 
se dll.faşoara lntruu ritnl măî ac- m()IŞul.'lll 

cderul, d" fiind organizatl' Ltmci- Comunele unde 1IeCt'~ AlerI,14 
llic. Dal' ceea~e e 110U in aceste mai alab, &unt Conop şi Odvoş'j,;im 
nn:Ilc1 agricol.: de vară 10 juddul Aceste; comtme ee gă&t>ec i!J ; MI 

uoslru, esti· Înln:cerea Intre comu- regiune deluroasl şi d.ed grlul '.~! ': 

ne şi plii,,~. coace cu 1nt ârzie re. Comuna 11 a 
N,1U trecut nici 2 săp t ărnllllÎ de dHŞ!i in ce pr:veŞte IIt'Ctt~1 ~l 

c~lnd COmtlliclt din plasa. Riitlna se plasa Radna, me eomuna Pir 
gă.,;. se in Îllltncerc intre ele fii re6 care nu a realizat pinA la 29 In! mal 
zuhatde sunt din cele mai frullloa- decât ahia 50 la IIlttl din mll1teil ;: a' 
se. dt' seceriş. df 
pună În seara zild de 29 Iu- lÎl fntrf'uga plasil se duce O :Ol 

lic, plrtsa Radna a secerat 95 că intensă ti in ce priw'le de!mi. h 
la sutil d.u suprafal" totală În. r,şt:tul. a 
sllmJnlatd Cit pdioasc. Comuna pâll l1 In prezent dt.1R7I~ t.m 
Miniş stil in !mut€a comum" pe Intreaga pLuă ti ftnt _ 'ti~i, 
Zor din plas(l, care a t~rminat zat f11 proportie de 30 Iallllll •. # d 
s{'cer:·~!11 Încc'1 În seara ;;:il<i de Sunt t11 !nlnte comunek MINJ, ,il I 
27 Iulic. Şoimoş şf Rfidna ur7l14kl ~ ~1lat 
In ce priveşte tnlrcc('na dintre Păuliş, Sâmbdten-i Şi COM,. 1hrna 

cOlTIun le Raclna ş: ~'OiDlO~, prlDlIi In cursul acestei sllpt§mAni 1'ltat 
~'-'1e tn frunte la mmleile de sec·'- c(>P~ tre-rratul grAnlUl in !nue. gea 
riş, s· cerând până În seara zilei de plasli:. "i ( 
29 Iuli'. 80 la 811tli din Intreaga au-. MATEI EFTIMIE, eo~. '1 re 

~T ' ~_~";f_~"!1'"1.'1:''''' ~ ~eO( 

~!' ~!~~~~~1-~!~ 2.~ .. ~!!g!!! fi 'ÎOlI 
1, rl)ll 

Muncitorii Autogării RATA A:,ad cheamă la,ar 
întrecere socialistă pe muncitorii Autogărjl'~~ 

RATA Cluj ~hil. 
SOV 

Insufletiti de chemarea ia intre Autogării RATA Cluj, pt bauDEPC 
cere socialistă lansată de munci- următoarelor puncte: . 1. 
toril, tehnicienii şi funcţIona- Real1!area celui maf mare mdl~l'\lrs 
fii dela Schela Peholiferă "Mun- (:e la încasări, atât la c~lălott'l b 
tenla Câmpina, "Vulcan" Bucu- cât şi la mărfuri. ~. :iad, 
re şti şi "Partizanul Roşu"' Bra- Intretinerea maşinilor, In .:" at 
şov, cât şi stimulaţi fiind de re- mai bună stare de functIOnar!! ... :11, 
zultatele obţinute în cadrul lup- Ridicarea disciplinei În IJ\un kl! 
tei pentru realizarea Planului de Conştienţi de importanla mu ,.1,:01 
stat pe trimestrul II. cii pe care o depunem pentru r1~;~'1f . 

Noi, muncitorii dela Autogara Iizarea planului pe cel de al JlI1,n tI 
RAT A Arad, dornici de a contri- lea trimestru 1n Cef'3Ce pri\·~j~Pl!1 
hul prin eforturile noastre la im- transporturile, în lupta pen(~'" ~ 
bunăblţirca muncii p.e t~râmut cl~direa socialismului în R~~U ~~r'f 

ca noastră Populară, pornI: ~l 
transporturilor În scumpa noa~- elan la muncă, R'~ . ~ 
tră Patrie, chemăm Ia întrecere MUNCITORII AU TOGA \,~tlVE 
socialistă pe tovarăsil din cadrul RATA ARAD j'~Prt 

• i">.ilo, 

lt~ 

~iJO~~~:'~~ PI~I~~~a a n~:C=~~t!}~~~:. !:J" ~p;lir;lini 
na a început treerişul. Lucrările primul rând, . 
de secerat sunt efectuate la pro- Comuna Olari este prima . ! ~ II 

Patlc de 90 ]a sută pe tntreg cu- v batozele la ,,1!lor plasa Care a scos '1-
prinsul plăşii. In vederea Incepe- şi carf a Inceput treerişLtt.;;~ 
ri frcE'ratului, în toate comunele ~ ..... ! 
s'au organizat arii. Grâul tăra- SUSNEA VALERIU cor-r~ 

,j 

-

• 

d.~ 
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dela Cum au ajuns tovarăşii 
~poul CFR-Arad să câştige intrecerea 

cu Depoul CFR din Timişoara 
II 
r-
~~intre locomotiv~, mecanic:.i şi CochîŞtii Depoului CFR din Ar.1d 
~. d:n pI:n. Fiecare line s1l·şi ai be "maşina' cât m:ai bmc pasit la 

1 
Din nou in intr. cere cu D p ou] de Locomotiw din Timişoara, 

11trunş: d, acelaşi ,lli,sttlvilit d~n. in mUficli dorniei ~e a câHig~ şi 
'I!.! aceasta, Pe bW1ă dre pta t., CaC1 in de-cursul celm de al dOlh a 
~4ru au Inr( g'gtrat frumoase şi tn3emnate suOO:8IE'I, au câştigat tn
~/a CII Dl'polll diln Timişoara, fapt ca~ ]r-a adus meritnl de • fi 
ptali p.' tară. 

iJrul Intrecerii pc luna Iunie 
:oul de Locomotive CFR din 

firI, rezultatele: obt:nute iUnt 
jJia firea~cli şi pozitÎ\'ă a inr! soc'.aJÎ3tc, c:lrora pertlOlla
f~! 33 locomotive alc D~pour dat un nou ŞI puternio 

kava de eftlptJment dRJa rob{,. 
nelul de purjare, fi rf'll.tu 6go
molul şi trnprllştier.a car« pJ 
fiict'tl În timpul eliminării bit
lastulu.i. 

4,336.606 LEI ECONOMll 
PE TRIMESTRUL TI 

a avut d<'as+menea o contributie eon 
siderahilă. Rfzultatde pe care le-au 
obţinut sunt dovada 1lvân tului eu ca
I'~ au muncit Insufletiti de ÎntrecCri_ 
It- sociahste. 

In cadrul acestora locomotiva 
cu 6(,rl4 230.151 a ieşit frunta
şif, Personalul tIC"steia compusd 
din mecanIcii tot', Tidorescu Tra 
ian şi ./'tJinişan Petru, i.ar l'a 

lochiUi tov. Vlaa Petru şi Pif_ 
duri'anu Sava, mt rell~t :r11 rfn
Irzeze o ('~onomie de 36,2 ton" 
combustibil, ceeace reprezint,ă 
ZZ '" 8util din totalul alocat, 
/micum şi 86 kg, uJ.,-i min.r'ml şi 
6,5 kţţ, lIlei sp;:'cial, Locomcn
VG cu :reria 230.171 a fost a dou4 
('are tia et7ldenliat. ft~c;on.1cii 
Blaj Teodbr şi Şanta Frand:rc 
el", foch;ştii 1imn 1oan. ş·i. Ko
vacs Iosif au realizat o ecQttQ-

mit' do 34,4 tone d;' combusti. 
bil adicd 21 la Ilutil din. aloca
ţi-e, prPertm Şi 53 kg. ulei mi. 
neral fi 15 k!{. Zliti special, 
- Am reuşit ~ă ajungem fntrii' 
locomot't~ele fruntaş/] - tlpt1.nt! 

rOtJ, Şantc - datori tit mundt 
de colaborare Intre 5l'himburt şi 
Il unef metode bune c!-r tJTtk...rt li 
(';ombll,~tib;lttllli fn mod ratlOrn7L. 
'IZ Mwrdnd şi d'fectPle f". 
timpul man"'1.,.,lnr. 

A tI", ia locomotn'fi (videntiat~ • 
fo~t cu SC'l" a ~O.,1!n a me~an!dlor 
Jd('sn('ac Grigorf) şi Cnrtic.ean Au
rd, a ro.-hiştilor Don Traia~ Şi Dan· 
ciu Ioan. Acceş( a au ~ aUzat () teo· 
nc)mie de 29,6 tont' comJmstihil lIni· 
el 20 la sut3 din alocati!', 1>9 kţI. 
ulei m'neral Ş; 22 k~. ulei l'pe<,lal. 

- Succes"l drpind,. tn bund 

part' de fdlll cFlm Ştii .ţlf-fi con. 
trol! zi, "maşina" - ne SlJ!me 
tov. m~An';c J"letlntUlc - di
minl'lnd pÎ<'rderile de aburi, (I.ri
gurt1nd 'tan$eitatea Ct!nll~IlJui, 
cll,.(f(;nd T)' .,.!odic t~ile de fum 
Şi e{imrn<1nd pietrcl," din ('flzan 
prin ~p<'flar{l.... ~ti lP1!{1tr df 
,.maşina" m"l!.~ ea Cr(l$Ur, 

fi organizare a acestora şi f",
f" personajul Dcpoului a şt'.ut 
t do. un c8rarJl.e·r perman~nt 

j:c31or de fiecar.' zi. a contd
,1 cu mai mar,> măeură - ca 

i
~:lmorc.1ial - la cllst'garea tn 
ro Depoul di~l T:mi~oa!'a. 

~! 1] const"tue ri raptul ('': 
'_1! a ":ut slt mnhiHz('z~, sub 

Accentuând lupta pentru ~~no
mii J7"NonaIul ~lor 33 l~omotiV'~ a 
reufit sit facil lnsernnate rrdueeri de 
comum ]a combustibil ~: ulniuri 
speciale. 

Economiile reali ~te'n curslll 
lun~i lun.! .. , tu va1047'e tot.aIlI de 
ld 1,366.075 au mnlt un rol ho
tărîtor fn câştigar0a rntrec~rii 
cu Depoul din Timişoara. De 
mentionat c,ii rn tot dl curml 
trimestru lui 11 personalul loco· 
mottt:f'lor aII obtinut o econo
mie În 1,t!loarf1 totală d~, ld 
4.336.6n6. dintre ('a,.(' 1~ com
lwstibil an fMt: 8.967.762 lei, 
iar la ul1'imi .'168.944 lei, 

Mai multă atentie fată de locomotivele codaşe 

1
t.3 p rmanen~!! a organlza
Partiel, un num llr din 0_' tn 
marc d~ tovarllş\ a~ltrenAnd 

{

'.'.: acr~t!'r fnlrec~ri socialL<tr 
. de 36 la ellt!l (lin l' rso· 
·,oului. 

, . le aU cl1Jlrins ~ il (c.hi;}e 
al~ Atdierelor D poului 

~n clrept oMcliv executa
'r~~, mai bune condH:uni a 
~ de ~rar8.H~. r:vfzii şi 
II loc()motive. I~ltl'~"CfT€a It 

"1ga!§ de eclt!pa t!wart{~ulni 
Ihm3n care a dovedit O mai 
jelUt., tn ace~t" lucr lfr: 0;:-' 
t Den~em!"n('a tn !ntrecf>r a 
I:'i doi imtructori mecanic', 
LI fost de part"a tOHtrliş111ui 
I T!ndor care- a reu'ift ,li aihă 
,. ,n~ur1{ ]()('omotiv§ cu p:~r. 
ee, lombu:tihil din C't'le 10 10· 
h 311tte 'n l'upra\'" j:!11er..·. fa
!~. B'fft./l Gheor!!he cart' II 
I~ ~. .....1..- d 
I :·lt~mot·,v(· t"U p~eru'<'l':' .. 
I'lbil. 

SOVATII IN CADRUL 
jEPOUI.Ul 

~rJrsul trim~tnltl1i IT, tn 
ta lor de a g1l'si noui Ş.! ma! 
Hod~ de lUl"nI. tO"a:,!i~ii de. 
!u au reuşit sI facil. şi cât-:-
'~~u 
",11, 

l tov, maf'Slru Dan Ema. 
t conceput şi executat o 
tdÎ( pentru tncdlz(tul prt. 
in ristrTn~-" daroritlf ellr;'
~pul de Încnlzirp fll un ei 
\. Il lo~t redus dela 12 la 

LOCOMOTIVE FRUNTAŞE ... 

Buna orp:ani;o:;ar> a fntrecerilor din 
tre Jocomoth'cl' Depou1ui şi elanul 
m' <:anicilor Ş; foehinilor In muncă 

pe l,in "ă ace;;te 10comotiVlt' frun
ta\'e au f~st inRIl ş.i aItele- car~ nn 
au ştiut să-Şi orgiiniz: ze tndeâjuns 
de hine mTmca rlimânlÎ<ld cooaş', 

A~a au fost tntre alt. le 10<'0-motÎ\'a 
cu seria 50.283 care Ii ilvllt 7 tone 
pierd, re de comhw,t"bil şi ]oeomo
th'a cu s, riH 230,286 cu o pleteler-' 
d~ comhm.tibil d,. 5 ton'. 

Fală dt" nce~tclI. organ!..:a!la de 
Partid ~i cea $ind'căIă tr(>bll~ @li du 
cii o mlmcă inten.;ll d" ttJdrumare 

aratân du.le mEtode le de muncă ale 
locomoti·;dor fruntaşe, sf:'itulnd 
p-"rsonalnl ac-stora cu ex: mpI~. con 

crete in gă:>Îrea de noui şi ma; bun" 
metone de lucnl, 

A,·l!.r.d 'n faUl rf!zultatde poz:(-
"~ ale primI i lnt~cri. fnrlnlmati 
in P' rmanenUi de or~anizatia d'" 
P:~rlrd căr ia ti revin" 6al't"'na d'e 
II ext.'nd- şi mni mult tl1tr('c'dl~ 
lIoriaJi,.tf>, mU'lcitor'i ~i tr'hniei('nli 
Dl'Pf)ll h; rl" locolUot:v~ din Anv! ---
vo~ fi si!!\tri că int· nsif'.când Pu!~
rea lor de mune- lI, (lând un şi miii 
putI mic a"Clt't in lupta pentm ('O
""Iomi:, vor aw·.a cheză~ia ,"lee'~uln' 
in nona fntr/'e'r(' ('11 J)'l}Otll d· 10-
C0ll101h'o elin Tim Îfollrll. 

DEJIŞOREANU !'ofiR-CE \ 

"Eu • 
ŞI 

sunt mândru că pot să ajut la desvoftarea 
întărirea industriei noastre prin asigurarea 

hranei muncitorilor din fabrici
u 

Ţărănimea munc~toare din aate le judeţului nostru continuă s1i-şi <:li: 

prim~ hotărîrea de a ind6prni ou e :11ste cli~pozitiuni}l,. În legătură cu co 
lectăril-e şi de • da Statului, la pr d ofimal, cotde IItabilite. eon~:entă 
că În acest fel contribue la asigura rea hranâ muncitor:Jor de-la ora-Şoe-. 

In rânduriI!e de mai j03 publicli m !<'risorilE a doi i1\r!lfi: muncitori 
din comuna Curtici. 

T ol'ardŞe redactor, 

Am auzit că după cde 4 jugăre de 
pământ ce k. am (u. prim'te d'< la 
rpforma agrară din 1945, trebu' fiii 

predau Statului cantitatea de 150 
kg, grâu. Anul trecut tot după acra· 
stă ~ttprafală am dat Statului 250 
kg. Eu mă bucur că din pnţinul 

meu pot sa ajut Statul nOl>tru p'n
tru a 1lK\ crr a o industr·.e mai de&
voItală care să producă mai multe 
unelte şi ma~ini agr:('ole, De câtva 
timp Incoace tnc, p să dlispară und
t-r 1" agr:cole fm>echite şi locul lor tI 

ocup!t uneltele noui care POt (ace 
fat! lucrării pl1mllntului tn mai bu
ne conditiuni. 

No: cu to\:j am văzut că In urma 
predării cot· lor, conditiile noa~tr~ 
de muncă ~ viatll "e tmhu'lăt5ţr~l", 
~eace n.~ face sit diim ('u dragoete 
Ş'1. tnrredrrfl pr· sosul nostru rl- c<~ 

rt'1Il1e. 
FJu ~nnt mAndnl cii pot sli ajut la 

dN<Voltar~a şi fn tllrirea itH1u!'trid 
noastl"c~ prin a~i;mraI". a Tlrant'·. oa
m'n;lor muncii din fahrici Ş': uzine. 

Al\TDEA GHEORGHE, 
tllun muncltor din Curtici 

Dacă muncitorii dela ora,e ne-au ajutat cu maşini ,1 
unelte agricole bune noi avem datoria de a le 8sfgura 

hrana 
'TovarÎ1ş(!. redactor. 

In cursul aceste! "l1pt1tJllAni am 
terminat cu 8feeratul Cl'CIOl' douli IJi 
jumlitate .in~l!irr< <J.". grâu sie ltt'k 
A doua z: dupli t1rminare, trecând 
pe la eediul Comitetului Provizoriu 

comunal, llDl ,'!izut planul de co1re
t~ fn care s'" bpecificll pentru fîe
('.are gospodăr:e aparte e.antitat,ea de 
OfTeale-eotl ee tr'bac ~'o dea Sta
tului. M'am bucurat foarte mult 
am vAzut o aŞ'a jlUlA repartizate. adi 

I 
ca cine al'e m. ai mult, să d€'8 mai 
mult. Eu voiu da Statului 150 kgr. 
gr~\u. 'fl 

Recolta r:' . fl.."lnl ~eBt<rt.a v~i t.n 
mdie de 'It 100nOO kg. ~Ja '·it'!. '~. 
AC('casta se '1'or('~t: faptului ~lI. un"l 
tele a~rieol O!a 1'31',' am lucrat a.stii 
toamnll au fost mai bune. UneJtek 
l, ·am tndIiriat cn un pre~ fOl:lrt.' n:· 
dus deJa ·cooperath·a din comuna 
noastră. DacA l!f" pun!'1n fntrrbar('11 
enm s'a putut s1l pr~mim no! tn chi· 
rie ac('~te plu~l1ri, maşini Bau grap', 
apoi răspun!;lu[ 'Cste dar: prin .for· 
turn: de ZI cu z'. a nmncitorilor 
deItt ora~c, fnc,arlra!i in tntre-c rf ~o
!'ia!istt>, Daca ei nc-an ajutat rn fe
Inl ar':'sta, a~t!izi no': 8V,m datoria 
de n 1: al'o~~llra hrana dc toate zn!"· 
h. Iat1\: c!!i d~ aici reese dllr m~tle 
tie "a dac:' şi fn Co. ICOp "or fi fo
losire cerea1 ],. pe care <1!<t1iz': noj 1~ 
vindem Ia pr· ţ or:dal Statului no
~tnl. 

De aeet'4 eu mII oblig a da imt"
diat Ce tr('er cota ('C-nt: .f;t~ ~Pll!;
tizati'l şi fotodat1\: d- R-i Snd, mua ~\ 
pe am ţl"rani mltlldtor: si tie .('hitt': 
c~n~iioci05 d" lI.ceastl( datorie pa
tnot·cll• 

TITIJ VLAD 
flrăn muncitor d.iJI Curifaf ' 
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<,' ~ '-------------------------.. ---------=·r~'! 
lIea p~~l;~~lclte I Sectia croitorie a Oooperativei Solidaritatea 3nr".rn .. ':; 1.--

PUBLICITA'CE se prim~te se află În întrecere cu Sectiile de croitorie Fi .... R ~ 
pană la orele 18. - Un 1)11- a Cooperatl'velor Cotex" d'ln Oradea Ş'I "acaro oşie", 

Lei 6 minimum 10 euriate - " Orzta .. al COftlil.lai iudefe.' 
1 cererile de .ervicÎlI 50 la "Mondiala" din Satu-Mare P. ~. R. !Irad fi al Jet 
educe,-e. ~o"'f'e'al_~ P'Ol'ilo,jq 
-FERrE de SERVICIU Muncitorii şi muncitoarele dela curând la Budapesta. Un număr ,.de,ea .. ,. oră""'ae 
doică imediat, Adresa: Gartner, Sectia de croitorie a Cooperativei mare de tineri muncitori depă- Red(J~tia: Str. Alel.andn No.' , 
Bariţu Nr. 4. 3141 de productie "Solidaritatea", din şesc normele zilnic. De exemplu etal ,1. colt cu Bul. t(epublice'je 
NZARl ,i CUMPARARI ziua de 15 Iunie a. c. se află în lltemistul Hedea Ioan realizează 1 eleon: SecretariatUl de 1 ':.JI 

întrecere socialistă cu sectiile de în medie o depăşire a normei cU dactle 1&-80. Redactia 26-7 ··sel 
'AR c5rămid.:i. nearsâ (văiug). 

lSa la :1:1ar. 

ANZARE suh'agerie complectă, 

l\ folosl\li, 3 fotolii de piele ca 
ea de pIele, masă (\(" scris cu 
m, dulap pentru acte, masă de 
IU patent, cuier, 3 mese pentru 
p-nă de- scris fi ma~ln§ de scris. 
~csa la ziar. :'1151 
D studio complect şi alte mobile. 
. Frimu 9, portar, T·~lcfon 1l'i-O:l-

3151 
ia 'H-l de v€lnzar~, Egalilăfil Ilr, 

3161 
:0 v:'1n::l zinc în !.tarc bun~, Bala-

5. telc,f!'ln :!7, 53. 3164 
VANZAF:E cânlcior~port ~I scaun 
alt de copil. Grcceanu 9 etaj I. :lp. 
('rele 11.-14. 

-rO cameră combinaU! :mroap'! nouă 
'anf:1ios Dlru Raict1 1::, tf>1. 28-88. 

jl63 
:::ITOR p ... nh·,I cantină de v:\nzare. 
dresa IMif Vlllclln !'i nort1'lrcm::ă, 
ND tot telnl de mobilă. st!'. GrI!!O 
.e Com~a 1, daj 2, an. 7, 1.!~7 

'nema "TJMPURI NOUl" 
• 

, _" Prezll~ltlt dela 1-7 August 
Jurnal V.R,S.S. de azi Nr.15 
Concursurile hlpicf! (fehni~ 

color). 
SportUl So vietic Nr.3 
Patinalorii 
In pădurile Mesctrtl 
Rtspiratll 

prezentaţille dela orele 3 la 11 
[n continuare 

Intrarea generallt 15 ItH 

,ema ,.CURSa $1 POPUlaR" 

'adina Victoria II şi grAdina Aro 
r. 4, 6,30 ŞI 9 I Rep.,'. 4,30,7 şi 9.30 

. Azi p,.zinlă 

PubllclIl •• t. 1'11 !Tllt .t1 .. pl'ulnl. III "'PJ>II
.. nftllll '.Ofl'!' flzat.liindct1 daplf Ine.p,r,. 

.,,"(.00 1.1 iii Int.n. Nt. IlIf'I'.'.I. 

croitorie a Cooperativelor de pro 80 la sută. Redacţia de noaple si tipografia!. 
ductie "Cotex" din Oradea şi Pentru a da un nou avânt ,20-77. . au 
"Mondiala" din Satu-Mare. Acea muncii utemiştii au hotărît să Administraţia: Bul. Rppublic 
stă întrecere socialistă a fost or- constitue o brigadă de productie, l\jo. 96. Telefon: 16-92. 
ganizată pe sectii, grupe şi indi· care prin exemplul ei să mobili- tTaXd posfală plătită in nUm 
viduale, CII prilejul consfătuiritor zeze Ia muncă pe toţi tovarăşii rar conf. 6probării Dir. Pl T 6 
ee au avut loc intre comisiile de din sectie. 9541.Cont CEC 87.915. 
întrecere ale celor trei cooperaU- Pentru ridicarea productivităţii 
ve de productie. Tot atund au muncii, unul din obiectivele ur-
fost fixate şi condijiuni1e întrece mărite în întrecere este utilizarea 
rii, cari În prealabil au fost dis- de noui metode de muncă. Dân-
cuta le cu muncitorii Ş muncitoa- du-şi silinţa să găsească metode 
rele din diferite grupe. Punctele mai raţionale, muncitorii au reu 
întrecerii sunt următoarele: şlt să aplice În practică metoda 

Depăşirea planului de lucru cu de muncă pe bandă. Această me. 
10 la sută. todă folosită de grupa fruntaşă 

Imbuniîtr1ţirea calităţIi cu 6 la dela sectia confecţiuni-femeieşti 
sută. face posibilă realizarea unei de-

Introducerea ullor floui meiode păşiri mai· mari a planului, {'co· 
de muncă mai raţionale. nomii de materiale şi de timp. 

Economii de materiale. Deasemenea munca a fost im-
Reducerea regiei şi a preţului hunătăţită şi prin introducerea 

de cost cu 3 la sută. unei noui maşini la sectia de 
Conştienţi fiind de însemn~da. croit, care ridică produdivitate<l 

tea eforturilor Jor depuse pentru muncii cu sută la sută şi inlocu-
,o:provizionan:a oamenilor muncii eşte munca a 5 oamenI 

cu articole de îmbrăcăminte la In curslIl lunii Iulie, secţia 
un preţ potrivit, muncitorii din r:on!ecţiuni bărbăteşti a reali 
di feritele grupe au dutat să fo- zai - numai la aţă - o eeo 
loseasciî fiecare minut în 1ll0dul nOllue de 2817,000 meiri. fn 
.:el mai util, aplicând mdode ra- ,;(lloare de 22.000 lei. Dease 
tionale În muncă. menea se duce o luptă hotă-

PRIN DEPASIREA NOR~ rUâ pentru economii la furni 
MELOR CRESTE SALA- tari şi stofă. S'a şi realizat 
RIUL MUNCITORILOR o reducere a preţului de cost 

cu 20 la sută, mai ales la ro 
In cadrul intreceriIor socialiste cht(ele de stambă. 

pe grupe, cele mai bune rezulta
te ou fost obţinute e grupa 7.a Cu sprijinul şi îndrumarea OI'

dela secţia conrecţiuni.femeieşti. ganizatiei de Partid ~i a grijii 
care a realizat depăşirea Planu- comitetului sindical materialul de 
lui pe luna Iulie cu 50 la suta. furnlturi, stofă şi stambă, nece

sar trlmestrului III este asteuA doua grupă frJntaşă a fost 
grupa a 8-a, care a depăşit Pla- rat lucru de mare importantă, cu 
nul cu 46 la s:1tă. atât mai mare cu cât din cauza 

Avântul tovad;şîlor din aceste unor greutăţi ivite centrala tntâr 
zia CH repartizarea materialului două grupe fruntase fi :]ntl'(>nat , necesar. 'n muncă şi majoritntea celor-

lalte grupe. Muncitorii :;unt sti. v Insufletiti de rezuftatc1e de pa 
mulaţi În munca lG;' şi datorită na acuma, tovarăşii dela sectfa 
noului sistem de salarizare, care de c,r0itori a Cooperativei de pro 
face posibilă o creştere accentua- ducţle Solidaritatea şi-au Juat an 
tă a salariului, in raport cu ll1un g,ajamentul de a-şi inteţi dortu· 
ca depusă. nIe, pentru ca să înfâmpine eu 

noi succese rnăreata zj de 23 Au 
Astfel, tovarăşa Sârbut Ecateri ,::!ust. 

na, dela sectia lingerie are un 
saIar de bază de 5200 lei. In L1r- Totuşr tovarăşii dela această 
ma rezultatelor frumoase în mun sectie mal <:IU unete slabiciuni rn 
di şi a dep~jşirilor normei. în muncă care trebuesc Înlăturate. 
cursul lunei Iunie ea a primit un In primul rând trebuesc activiza-
salar de 9300 lei. te grupele sindicale, iar munca 

J t de aaitatie ~Intavrl·t:;. Dea,"emenea ~a sec ia confectiuni-Mrbăleşti '" ". q . 

deasemenea tovarăşii au realizat e;te n;c;sar Ca să fie imhunătăti 
şuccese frumoase, unde Tov. Da- ta achvltatea gazetei de perete. 
vid Teodor, depăşeşte zilnic l1or- ca aceasta să constituc un spri
ma cu 75 Ia sută. jin efectiv în munca şi lupta pen 

tru realizarea Flanului. 
REDUCEREA PRETULUI Deasemenea trebue dată o mal 
DE COST CU 20 LA mare atentie problemei imbunătă 
SUTA tîrii condiţiunilor de muncă din 

Cu un deosebit elan lucrează diferitele secţii. Iar ventilatorul 
şi utemîştii, care se află în între să nu existe numai pe hârtie, ci 
cere socialistă in cinstea Con gre. să fie şi instalat. 
$1Jlui F.M.I.D. ce se va tine în CO,RNELIU SABAU 

, 
I • 

- REPUBLICA l'OPULARA no. 
N A. Tribunalul Arad Sectia c.;i"il .. 
Dosar Nr. C. e5~1-1949. Pllbli~li 
Kogălniceanu Tudor din Ar<ld a f 

citat reconslituirea actului de ne,! ' 
fiind niiscut la 2 Odcmbrie 19~, 
comuna Bravicea jud. OrMi din ~ 
tii Andrei Kogălnicc<lnu şi l'la!oJia 
nă, Tribun31ui conform DQCXeului I • 

4062-11140, invită pe orice pcrsoaUl ~ 
re are cuno~ tintă, sau deţine vre-wjJ:l1l 
act cu r::rivîrc la aelul 'df.' Il.ai S1J.\, t'l:Il 
le depună la Grefa acesh!.i Tr:bun .. ~I 
Arad, la 8 Iulie 1949. JUdecat')f: Sii;! :~ 
Pascu, Grefier: Tr.lian Vii~ă:~u. 31

a
::Jla. 

-- JUDECATORIA POPUi.ll.I\A ~\! ~I 
nALA HALMAGIU. - U·"a G1:llea 'U 
Lucretla din cOmuna Măgulice,~ jud, ::Il 

Arad,' sub Nr. do~. 717-:N9 al ms:ei ~ 
in,talYrc a f:kl1t Cel"i21'e pentru ckcl' l' 
l'Ca mGr~a prczur.wte a sotului s.lu ,] , :;il 
lea Tr~ian născut la 24 S<.'pl~mbrlt'l 
19I4 In comuna Mfi'~qlj(ca, In rJ.,fi1l' 
mitate cu art. 2,1 <.lin, 2 din Lcg~l Nr. ~ . 

173-19-1:1, cu mOdificnrile uiterioart>, '~: 
invitam pe cei ce au ştiri ~ dis, I 
părut, să le comunice de urgenţă Plt· ' 
chetuIul Tribun'llulul Arnd, care hce 
cercetările legale. Hălm(lgiu, la 30 Iulie'::uI 
1949. Jude~ător: Alex. Pi,~anu, G, :m 
fier, Traian Butanti, 5\ ,,:r~ 

l~ I =-------... t."'~ 
farmaciile de 
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Azi şi în noapta:t de Marti spre lf.lc ~:: 
cur! sunt de serviciu următoarel~ I 
macH: Farmacia de stat No. 3 ( :~ 
Eminescu), Farmcla de Stat NQ, 4 ( ~. 
gă Gara Electrică) Fannacla de sia .. 11 

, ',l~ 
Ko. 7 (Aradul Nou). ',. ____ ,·ICI 

- Pierd~~i. \t 
PIERDUT permis de blCldctă .D!. ( 

man t" nr. 3S.;3 nr. s.;hcle!ul ar 
1202837 numele Mlhe!Yi Vldor, ~!~ 

, JIBSI 
clar nul. •.• ,1 

PIERDUT Bul~tlnll! Biroul !'~JW'1~·1 
nr 24344 numel\) Otwa OI,jd!lL {)e·::"'I'.n 

• JI6O.l '. 
lar nul I J ~.n 

PIERDUT 3 cartele alimen!e"U.~lM u" 

has:o!: EI,mR. Ecatcl'ill;1 şi G)'Or!il ~~Itl .. d 
merie. D,~c1('\răm nule, 3, OI 

'(te 

LOT O săptămânal '~~; 
r,uflerea din I Aa., ... U949:t:i ' 
A_ lost .drtJse din .t"(!~'i I 

2 7îtii'"1l"iiii t~~ 
Că.figdfori •• e ~or p,e.f'/I~:" L 
pen'ru .,izCJ ba'. LOrO 'II "~{,~ 
m ... de 5 zile de'" 't"" fl.'aJ a,'iS· "-~ Dapd ace.f,'er ...... c: ' •• "de,i.. .~ 
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dite acordate de Stat pentru desvoltarea E lec'rilioarea collun.rilor, 
so.hoz.rilor fi S.M.r.-.rifo .. 

in Cazah.fon producţiei colhozurilor în U.R.S.8. 
In ultimii doi ani, u;. satde Cazahs

tanu1ui au fost constru.te mai :nult <SI' 

200 statiuni electrice. Aproape !OOO 
colhozuri şi SMT -uri p,t.;. fost fnzestra 

te cu energie eleclrkă ieflini\ l>@nttu 

nevoile lor industrial~ ~i de trai. 

,produc!iei colhOzllice şi CQn 
',clădiri publice în colho7.uri 
.:~ej\e de către .Irteluri, mai 
. teama propriilor veni Luri in 
! lcestcra. In acela~ timp, <.:01 

I au posibilitatea să primeasli 
, 'I! statului, prin Banca Agri

II :~iunH Sovietke, credite pe 
:;5', destinate constructiil'lr 

• .:arii productiei CQlhoznlce. A
I· . credite, acord;;ote pe un ter 

~.ns intre 5--12 ani, su;;t av&n 
:: accesibile tuturor colhozurl 

:ele ac~rda te de cii.tre stat 
~or cresc din an io an. 

I 1918 colJlOzurile au primit 
" eri mai multe credite de-
1947. in anul in curs ele 
.rredite de trei ori mal mlilri 
~ 1949. In a(!e'lt au, o mare 

i I creditelor este llC<lrdati 
rrrilGr, in "cdert'a ameJioril
aflu şi plantăribr de pădurI. 

I scop, Statul acordă colhozurilor impru 
mumr1 rambursnbile fn 8 ani, tn pro
porţie de 75 la sută din va]oatta wta 
lă a Instalatiilor necesare sţatiunilor 

electrice. Datorită ace"tui ajutor, in 
multe regiuni au fost electriticate, in 
intregime, in decursul anilor de după 
rlzboi, toate colhozurile. --. 

Plante industriale exotice ac1imatizafe 
regiuni friguroase 

în 

Agricultura ~ovietic;i 'ntroduce cu 
succes culturile de plante industriale 
exotice ca iuta şi. kcnaful, {) vari,'tate 
de cânepă din Asia o~cidentală. 

In urma unei experiente fie câţiva 
ani {lamenii de ştitntll sO\'ictlci au se 
leqionat specii din aceste pla.1t~. spre 
deosebire de speciile din alte.- tări ell' 

rezistă la frig şi dau Teco~te bogate. 
Iuta va fi cultivută tn C'llhuzurile 

Asiei Mijlocii. unde ca p,Jate să dea ' 
recoltă de 8000 kgr, la hectar Kena
tuI va fi cultivat in ~:)lh07.urile Asil'i 
Mijlocii, în Cnucaz:.U de Nord ~i Cu
D~. Recolta lui va atinge S30C k~~, la 
hectar. 

colectivele intrepr'nderilor in_ 
dustriale din regi.unea SverdlQvsk au 
trimis 'in Kaznhs!,m utila; şi rraterlale 

de constructie nCcC!snrc j11$tsnidi de 

staţiuni electrice, 1.1 valo::>re d(' 5 mIIi 

oane ruble. Tn anul in C'UI'f' va inc\Ope 

exploatarE'a a încă 220 de sta~iunl e
lectrice săteşti, lucru ce va p~rm;le e
lectrificare:!. ti cea. ~oo colho7.'.u-i, sov

hozud şi SMT-Ul'i. 

In consfruesc arii 
de cereale 

regiunea Harcov se 
acoperite şi uscătorii rfnsemnat il jORClJ. crt.:di tele de 

.:3te indeplinit'iL planului trie 
:!lV'lllllren creşterii vitelor, po ComsomollşUi dau un aju10r important agricultorilor 

~
l:".'a, in d~·~ur3 de trd ant, pro 

· ,=,!!ată din munca d~ crel;-te 
l "~l! va trGbui s11 fie odată ~i 

l .~ mare, in intl'eaga toră. 

!i~,-m rne~anizării muncii de 
i 1 li/mor, a fost deschis un 
i. ~:Ial, Insemnă ta lca credHelor 
i .,lă ~i in ce privc~te electri 
'. turUor, In y(;d}rea acestui 
~ 

.; 

Tn regiunea H.llTOV strat'berea recf)l 

tei de cereale este in t.oiu, Peste 80.000 

de tineti şi tinere muncesc la ef!mp. Im 

preuna cu toţi colhomicli ci i,i incor 

dează toate p1.\te-rile ventru a strârlge 
repede şi fără pierderi recolta. 

Pentru a se- grăbi prerl~rea cereaI'!. 
lor, In toate raioan"le s'au formJ.t bri 

băz( de treerat şi în cursul noptii. In 
raionul Bugosla\'sc sunt 17 asemenea 
brigăzi, în ce!!:.' din Cup1ansc !;oi AI~xt:'
e,·sc cinsprezece. 

Comsomclio;;tii şi tineretul cUn J'aloa 

neIe Harcov şi Dergacevgc partiCipă ac 

tiv la construircm de al'ii acoperite şi 

useătorii de cereale, 

Organizatiile comsomoIiste duc o 
muncă inten~i!, de agitatie in massli. 
Aproximativ 7.000 agHatorf, expun col 
hoznicilor Situaţia internă şi e"tem!l a 
ţarii, le cit{;sc ziat'ele şi cărti. 

;~~co I i de' stahan ovişti ai . cal ităţi i superioare 

Din iniţiativa comsomoli~tilor şi ti
neretului dela nodul de cale feratA, ga 
ra Lozovaia, au fost reparate in timpul 
liber vagO<lne pentru transportarea ee 
reaielor din nOU3 recoltii. Tinerii fero 
viari au repar<lt 246 vagcllne peste )n"e 

vederile planului. La no:lurl1e mari (fe 
cale fera~l s'au organizat rosturi Cont' 

somoliste de control, care urmA-rcs.c ple 
carea la timp a itamituril-:lt" cu cere •• 
le, in timpul transportului şi SOSirea ta 
timp a garni1.'Jri!or goale la punctete 
de CQlectare. 

e~'ll intrcpnnrlerilor d;n regiu 
2~\"Sk, nu tost Crl'8 le S1l te de 

,:r& slah<.novi,ti Ql productiei 
· li 511perloarlS. 
!!;~ ,coli de stahanovlşti, frun 
:~'î('tri!or transmit camaru7ilor 
1 ~ atelier, eXpC!rll'nta lor in 
;i~lru o caUtata superio<lră a 

'i, mttooele de lucru şi cele 
"folosire a utilajll1ui, a lnshu 
• de economisirc ~ materiilor 
~'!fr'alt' şi energic tlect,.!că. 
~ ~e .:onferltqt? şi l"'onsfătulri, 

· ::1 pe ingineri şi meşteri, cu 
~tese schl'mele necesare lAm
:~iCll mai bIne metod!.1e lor de 

Una dintre aceste ,coJi, estE' cun 
dusă de Gheorghl liuzne·'enI;.ov. 

initiatorul acestor clmferinte. Mun 

cttoril din acest sector însu~intiu-şl 
metodele lui KuznCcencov au redus 

rebuturtle, luându-~l an!ndamentul 
ca până la sf;h!;'ltul lunii Iulie, si 

reai.izeze numai prOductie dl' c:all
tate superloat'ă . 

rn!~iativa lut KuznecenLov el fost 
sprijinită de organizaţiile ee !'arti..i şi 

profcsionale local:". In nUmer.l8S(! '.' i
ne din Sverdlovsk, Nljni Taghil, Scrov 
şi alte ora~e, sunt fn curs de orgali· 
zare şcoli identiCi? Elp contribue la 

\tahanoviştii sovietici îm părtăşesc 
frienţQ lor mu~cÎtorilor din ţările 
! de democraţIe populară 
i;::,nii S3vici, fr'!2orul de meto dă rapidă al uzinei "Chirov", fi impăr 
?.n radio, muncitorilor unguri metoda sa de munc3. El a arlitat {'ă in 
"tl din Leningrad, unde :l luat naştere metoda rapidă de frczarc, 20 :8 
!r ONr~ţ(uni1e la strung se fac prin metoda rapidă Je stnmg!r<;, Jar 
'!lIe uzine ace;tstă m~todă R fost aplicat.i până la 50 la sută din ope
.! de strCmgjrc. Sav:ci a vorbit tovarăşilor unguri de~pre meto:iel", 
-,;st~ de freza re a pieselor de tractor precum şi despre modul in carp 

k:i tQvarr,~ilor de munc§, expc rienta sa. Salutimd pe primii muncitori 

~i. ~are aplică me;.oda rapidă de lucru in ;;:~ina pentl'u constructia 
.~lagric()le din liullap€sta, 5a\'icl i-a asigurat că st..1.h:mllvi-Slii inova 
~ ~!ngrad li vor ajuta cu dra goste ca sa·şi insu'1ca;;cl metodele noui 
":t randament. Strungarl.l1 Leoni da Cozâre'/, care a fost primul s~run
~ ~ninlll'n1 ce lucreaztl dupa metoda rap!dă piese mOlri de otel, a 

~,l:ittodn sa d~ mU!lcă stlld"!nlilor din Bulgaria şi Cehoslovacia, care stu 
,.,~ InStitutele de îrvălâmâ!1t in dustrial superior dia Leningrad. Viito
C~I s'au informat in deaprospe de proced~le, metodele ~i teQria ("al· 

~:':lUi rapiJ de strungil'1!. 

I 

ridicarl)a tehnicti il brigiizilor de pro
ductie de calitate <>up"rloară la Nali
zarea de noai succese în întrecer<!3 pcn 
tru o prcdu,~tie de calitall' sUl-ct:!oar1i. 

Un succes remarcabU obtinut 
recoltelor 

În strângerea 

Alexandru 03chin, malstrul de strân 
gel'ea recollclor cu ajutorul combaJlleo. 
lor, a realizn.t pe q;oarele ~vhzuri1or 
"Combi:"latlll alimentar I. V. Stalin", 
eea mai inalt'j productie z!)nici1 din 
tară. Cu niutorul a doua combn1ne 
"Stalinet-6", el a strâns recolta într'O 
slngură 'zi, de pe 102 ha. ,i a treerat 
1.633.600 kgr. de gr:iu, indeplinind a~t 

fel mai mult de 5 norme. 
Tn intrecerea pentru strângezea re

coltei, indiferent de conlliţluni1e atmOl> 
ferice, S';lU înc"ldrat tofi ccmbllinertt 
din Novo .Cllban. VasUi 'Vo~cOboiniC(ov. 

cu ajutorUl comhainulul ,,5ta1inet-fr'. 
a strâns recolta de pe o suprafatA de 
350 ha. şi 11 tre<:rat 450.000 kgr, de 
b'rdne. Alexci Zince-nco a t~râns recu1 
ta depe 346 !la. în CQlho:ml "Velichl 
Octiabr" ,i a treerat 550.000 kgr. de 
gr:.\ne,· 

In ultimile 5 zile, pro.:ltlcţia medle 
ziinică pe fiecare cQmha;n (lip n;jonul 
No\'o..cuban, s'a miirit cu 5 h.a~ 1:')11"1) 
SInguri zi s'au cull"s de doul ori mai 
multe cereaI!! decât in ziua pr('csdcnHI 
lar livrarea je cereale către stat, s'a 
triplet. 

Intrec8i 1ea socialistă Între două Republici 
din Uniunea Sovietică 

Muncitorii dir. industriile m~teriale 

lor de construcţii B rerublici10r Tadjlk 
~I Usbek ~u incheiat intre ei un .... 'On
traet de int.ccere socia!~sIă 

Dirccţlunea Genel':l.Id a I\~dustrict 
Materialelor de constructie, de pe 
lâll&"ă Consiliul de l\!lni~tri al lle
putIL il şoclalisfe 8ovie(l{.c '!"adjike, 
şi-a Iu~tcltHgaHa de a iluleplint 
planul anual la 'cea ae a 32-8 ani
versarC a Revolutiei din Octombrie 
de a produce pE'ste prevederile pla 
nului 5,". mi!i()Bne Lu~ăti (IrămiM 
2'70.000 bucă~i (igli. ]206 tono "Var, 
de a ~ri productivitatea maoMi eu 

5 la sată, de a spOri f1rodlt('tla ar~ 
oolrlor de calitatc l"uperimuă eu 
10 la sutit de a sdide~ eoslul pro
ductiE'l . cu 3,5 la .11~ fat~ de "re
ved~Ti1e planului. 

Ministerul Tndu~,rr('i M<iteri )lelor de 
Constructie din Rcpub!~ca Usi):c1i a ho 
tărU Să-~i îndcplinenscă planul până la 
data de 5 Decembrie - ziua Con,titu 
ţiei Staliniste - şi nntt:ne :;:ă p~oduc. 

6,5 mUioane cărămizi, ],0u.1 tone var 
500 tone olane peste prevederile plaftt'" 
lui şi a hotirtt deasemruli sd imbunA
tăţeasc!i caUtatea produefiei şi II !IIM. 

dă costul ~teia. 



----======ITELEGRAME DIN STRAINATATE 1--
Wallace 

Unite 
a 
cu 

cerut desvoltarea relaţiilor comerciale ale Statelor 
răsăritul Europei Uniunea Sovietică, 

şi China 
ţările din 
eliberată 

nând seama de ~mportânt~ proble. 
nle intcrnr, ca de pildă şomajul, 
ajutorarea w terallilor. OOll8truir<'a 
de loeulnk, (te. 

In tnc-heiere, 'Wallâc{l a declarat 
eli. gmof'l"JIul ~ul 'froman 8llhe.stÎ
meaz1i pericolul crizei cl'n Slat,le 
Unitt". 

NEW-YORK, (Agerpr(ss), T.<\SS 
h:ansmite eă la 29 Iulie, in cadrul 
Hnd elni~iuni ii. postului de radio 
Ntw.York, H,nry WalIace a cerut 
preş.edintdui Tn1mÎÎ'U să tr:meată 
misiuni oomerciale in Uniun''ll So. 
vietică, ţăriJe din răsăritul Euro. 
pei şi China eliberată, In ved.el'€a 
deiwOiltării relaţ~ilor comerciale cU 

Oamenii munCll din Franţa au început o 
campanie pentru obţinerea de concedii plătite 

ace.,;te ţari. El a mhliniat că nu· PARIS. (Ag('rpr:dJls), TASS trans
mai a..-tfel 8(' poatt' evită fnrăutăţi. mitl'< ca tu cadrul lupt,i pentru 
rea situatiei fconomiee din Statde imbunătalirea n~w]u]ui de tfat, oa
Unite. meni: muncii din Franta au tnceput 
Arătând că actuala politica extpl' o ,\raslll camp!ini~ pentru acordarea 

nll a Stat{Jor Unite ad!\nc/"Hp şi de concedii plătit ... 

ţîonală Francrz/( cA problema con-

I cedii10r plătite faoe parte din p~ 
blema generală a ~istt mului d(, sa· 
]iirizarf', pentnl im hunlltl!:1irea cll. 
ru:a 1uptă foii oamenii mundi din 
Franţa. 

MARTI 2 AUGUST lUt 

-:-'11 .. 
Mancilorii cll1di,i da,111. 
sÎonează din partidq, 
socia' .. democraf eer", 

BERLIN. (AgH·prtss). T 
al.11111ţă că potri~lit Ştin10r pr'lIIi. 
dm toate coHurll~ Germaniei • 
cid!'~tale: ee poate COll8tilia că ~ 
nunFir dm ce in Ce m;;i mare ~ 1 
lll{'mhl"~ ai partidului ,c6a1-dem' 
erat îşi dau demisia din pa 
Dintre cei care au părăsil părt:d:~ 
80 ]a sutll sunt muncitori, Nu 
in r(l!!:iuma Darmstadt aII rost .)0 
uJtÎme1e două luni 400 d, lIS! 

n(>a <,azuri, In regiunea G~ 
raM 300 q, cazuri, iar in ~l!În~ 
Offenbadl. 400 dl' cazuri. In H!(III 
Ba, fo:1trra:r:a organ:za1Îe d'e pa 
social-democrată din Reth~ 
anunliit di parl!:;eHt'I partidn! 
cÎal-d(,-l11ocrat. 

gr~heşte criza eeonomic1i, \VălIace< 
In verI, rea susHnt rii 3ct6teÎ re- Z f · -1 - te. f II 

a spus: "Acum cil!iva ani a111 drda I"Ua erOVJarl or SOVle ICI a ost lin rat dl o a!;/"mf'nea ponică militari. vendic1iri justE', nmnc:(orri dela nu 

stă ne-ar co!rta 5 miliarde dolari: mCr(}us<,- intr;priudicri din ParJs, sărbăforifă CU mare insufletire ';ri; 
afllla1. Dt' atunci noi am l'heltuit Lyon. Mars]ia, I,ml:'. Saint.Et'.en. , 
mult mai mult şi nu am i~hlltit <1r· S' D 'N- 1"'1 AIn URS S ' J," !Il ne, anlt·. ni", 'ante~, \,' rmont· . I 
,,:1t să urăhim :~]ntr'nirAi a{"st, i • • •• .1111 ,., Fl'rrand şi multe alte oraŞ/", au df-
crize". 1 "1 "9 I ]" ,~10SCOV A. (Agr, }JM?ss). T AS'S muncÎ.torilor fero't't7iri din 'JUr )ra, (' arat gre\"iJ a _ li H', 

'VaIJaoe a comlamnrlt prOptul t'. transmtte: Uniune Sovietidi, ciire disPUM 'ilt 
rea preş{>dintt~ui 1'rl1mal1 de a chel Tot Ia 29 luli<', .i!'~cretâ·rt11 par· J)umfn cl1, 31 Illlie, muncitorii lăzi de lina din cele mai Intinu:1!!l 
tui 1,5 miliard" dolari pentru tnar tjdulul comun~st frWllcf>z, Jacqu' 8 /erot'iari fmprf unif CIt intreg popD- t( le dt' c{if, ferale din lume, 111, 

mar, a Europei oc(':(L ntiile, 11' H· Dudos a dedurat in Adunar,â N a· rul SOVif fc alt sărblftorit Ziua C( ntrltl s: Tborilor a fost Mo . II 

------------------------------- i~a, cPl mai imporro,u nod dt ~ 
feratll al tc1rii, unde CIt artsl pri , ilie Planul de Stat al R. S. S. Ucraina pe 

al doilea trimestru 1949 a fost depăşit 
KIEV. (.ll?' rpress), TASS trans

mite: 
Admini$trafia Starisltcl1 a RSS 

Vcrainti a publicat re:mltat/"le În· 
~l~plînirii planulllÎ d~ ~rat P' nlru 
1'€fâcerea Şi d.esvoltarea ccmwmi'i 
nationale a Republicii tn cel de al 
floilra trlmrwtru al «nltllii 1949. 

In cel de ţJ doilea trimestru al 
anului 1949. planul pentru produc
tia indu,'ldili1 bnttlf a foS! depl1Şit 
fn RSS Ucraina cu 40 la sut6. 

Produdia cplor mai importante: 
articole industriale a cre.~cut in cel 
lU> al doilea tnmeMm fil anului 
1949 tit comparaţie cu cel de. al doi 
I~Q trimt'stru al anlllui 1948. 

A crescut dfasement pror!llcti.a de 
tra,'toare, ltlugmi. combăinr• ma
şini m'nfrrl ,ţtrdngena Tf'cottei, te. 
s(Jfllri de bumbac şi lllnd• artl"cole 
ele ~al11nt' rie şi tnci'1lft1mfnM tIt> 

pEele. 
l'rodudia brutlf a rnd/l,~tripi tIin 

RSS t'craitta ti cr(SCllt cu 35 râ su· 
r,l fn compararie Cit cel d,.. al doi· 
lea fnm"stru 'lil anului 1948. 

Colho:llrile S;. sot'Ttozllrile. pre• 
cum $Î gospodiîriiN indlt:icl!wll'. art 
dep!işit programul pentru ~pmllt1lr. 
'urile dp primelt:arlt• 

In pr!.mele $a~e luni (/1~ nmdlli 
1949. sto fi unii:; ([ p mo.sl" i ~i trar. 
toare aII (~fl'('tllâf mun('[ Qgricol~ pe 
D supra/alil de 1 .. 5 milioanţ> hp'c· 
'.are tn comparafif' ru (!('~fâşi p(>
rCoaclt1 a ((nului 1948. 

Prmtlnd' în· practicl1 planul stoli. 
niJt df! trans/ormtrre It -naturii. .~or· 
Mzurile din RSS Ucrn;na alt de· 
~T$it prnpromul pftm-tarilor de lJ!"l
'~/lvm'(l a P' 'rdfl' lor de păduri pro 
fectoarli ('u 6S la sutd, SovTwzurtle 

d.., pl' [l1llf{{l ministerul sovho;;II1'ilor 
din Vcriiina, alt depuşit planul de 
fmpădurire Cit 52 la S!ltd. 

In cel dp al doU( a trimk'!lru al 
anului 1949. tonajul zilnic pe cilile 
ferate a RSS UcraIna a crescut Cll 

21 la mtă tn comparâlie cu acl!iaşi 
perioadd a an!llui 1948. 

Transportul de mărfuri pe cl1i.lc 
1 intf.rn~1 JtWrîtf~ Şi flllv«Ue fi ~ cre. 
,~cut In cel de al doilRa trimestru 

• (tI anului. 1949, Clt 40 lâ sută [ii/Il 
1, de cel de al doilea trimestru al anu 

Illi 1949. cu 40 la sută fată de cel 
; eli' al doilea tnnusfru al anului 

i 1948. 
Volu,mlll total til marilor lucrărl 

de con.trudie Pe rntr~aga republi. 
c iJ a crescut fn primul semestru al 
anului 1949, cu 17 la mtă In corn· 
p6rllfi;;; cu primul semestru al anu· 
lui 1948. 

hitlerist de eontra .. s pIon aj 

"Alpiniştii" si. "Bxpertii" americani 
au invadat tările Orientului Mijlociu 

MOSCOVA. (AgtlJ'}>rCBs). TASS al Iranulu.i, lahauhani. Douglas a 
transmite: uut o intrevedere cu primul mi· 

Sub tÎtlul "Alp:nfstij americani", nistru al Iranului -Ş.; cu ministml 
zÎarul KRASNAIA ZVEZDA pub1i de cxtertle şi a fost primit de două 
că un articol fn care aratI că ex· ori in ÎilHEooţll de Şahul Iranului. 
pi rU şi consilirri americani au tn· El are misiunea de a culeege Înfor
vlubt ţăI':Ie OrIentului Mijlociu, mari cu privire la zt1cămint,le pt-
dându-ee drept .,aJpinîni" şi .. ar- troHfrre din Iran ~i cu privire la 
heolog;". relatiile sO\'Îeto·iranÎE'nf', Ziarul 

Astr,1, În Turcili. In apropiert'Îi ljAR5 anuntI că DOl1g1as trebuI': 5 11 

frontierei cu Anm'nia Soviet'c ll , a fc('!! nn raport am1immţ:t prrş,din· 
iip5rl1l un ourp('ar,' .,do<'tor Smilh" tE'la; Truman, 
p' care postul lll'! radio Vt)Cea Ame R, prt'zcntant!l J-t'Jlartamnttulni 
ridi şi ziar' le turc' Ş',l fI numi~C (It> $tat li.m!'ricall şj agmlii servkiu. 
"emincnl arheolog", caro dlut ll in lui de ~p·.otlaj american IOcrie in 
munUi Arariit Jocul unde fie află Ilicit, it r~, autorul 'ârt:colu]nÎ, carc 
rlimăşitele .. corabiei In.: Noe", au ales pentru p]aI'Jurlb lot' "al pi. 

Pe doe altă p'lrt/~ in scopuri "tu- n1şti" şi •. arheolo!!i', nu pot avea 
ristÎc-e" a ~osit la Teheran smeri- pretentî,: de ori~;nal: la le diwar,ce 
caflnl William Dougla-;. 1<:1 elit" tn- de ltC't<'a·~î mane\'l'a s'a folosit şi 
solit d::, 13 oneri si ari' drept amiralul Canari~, fostul ~er al ~r· 
,.[l:hid" pe fustul mÎnl5tm d· r1hhoi vÎl'iulu:' hit1/"rist de contrasp:onaj. ----

Tip. t,GUTENBERC". 

• , • 

« aHlt loc o fedinltl ~bnni1 ti . rl 
prfz'ntantllor fflo~nis:lfTului ro . lrI 
caliilor fmprelln tT eu tenrt:tJ/ll1Jll' t. 
Illlvernulrti, (ti Sot:ietului (f/PI.·taIXÎ. e 
şi ai orgarzi:aliilQr 'cle Partid. Mu tn~ 
citorii frrm:iari din to«~~.dla!teq 
oraŞe şi de pe linî.île principale ,~ 
ttirli aU sărbătorit cU bucurie ~ ~ 
sttl z;' 

Oraşe!(' ucrain~'ne K:ft" fIare :t, 
St.alino, lJnicpropetrovsk, Lf)(JIJ. ::" 
tomir şi Cernîgav au f05! ~ :ni 
unor unal;e fl!!tivittfU &1 !MS iei 
mpr1.:n{mri ~ $€rb6rf nmturM • . .; UlII 

lMaşe manife!U!t!i .porri1Jt fII 
d''sfăşurat Pf>. stadioanele IIIOt'r~' 'Il 
lnr ~f)OrtrL'" r rO't'Îm'e "Locomo 
. D .. r li 

ş~ .' Zf'1nl ·n (! • !-, aJ 'Iru 
Parcul C''nt~al i:il u\'lIn~~ lJ. ':lll 1 

ii fost d('asem~'nea $reRa UlI11f' • ~ 'tlI'l 

ti6tăli fn cadml cifrora mu/!I. :le I 
Q sr'frbătorit . pe mlJndt()r~ f I !li: 

viar:. In parc a fMt dl senuă o t ,1rIIG 
p"rili...-i"tit,~1i1tă ,.Vltfzuu{/f SO~~~~Iq] 
cli estfl o mare 1!!lterE' fer~l~I" I 

('orsacrn1ă re'âU=ări1.nr .'!flmc!.,ro, - llI!n! 
del(( f'ăilc rr,.,.,,, din TF:girWII 

no.,.rl.tJ~.ft a ţării. • 
Ziu~ muncit"rUor ferov'~rt 

. ~ r 1 ." t ;J !!I'an,llO~ In.of ~/Ir)( tr-' tu n m.on,. ,. ~ III 

fn R[d(>r~lsiă, _ 
. '[ • .1: 31 !Id'f. IIW, 

In Cinstea. ZI ~~ a-t' , 'il' l';"A"1IlCI 
meroŞi ml.ftctton fn'oVlarr . .l "'l.I~DI . r v şi d(lcul" ",-, 
şit .rwrm(lc de nc(lrcare 'JI"''''lJ 
Care (J 1HlfToaneloT, . ai 

,., ~a1~ 

·t!!IJO·:-ailillJlMllllp~:"IIiiIPllb~3;_-r .... a-r-1I-· -e-u-m':'Dn:;n~~\~ţ~~ 
au sarit in aer In spa l~ ll\1 

Se ânlllll~qt" 
MADRID. (Ag~,rpr('s.;). ~ . ·-"'1iat 

~ lh ~.. le depo1J , 
tă că doua pu er:lrU a· 1 " 
lui de mun:ţii de artilerie d~ a j ~1ifl 

f h ' tă) aU S " ' covia (Span:a ranc. IS ' '~ll 

in aer LllUl dimineiHil.. u dri' 111, 
.. dm "nU Il" In C'~rcuri1e pr,~J do 

se suhliniază că aceasta :str ~ .:. ParI 
i . 1 III la Ilepo" I ~ 

mare cxplozio' ntamp II ... ' ţraDdJ.i::ll\u 
tele Jr; munitii ale annatf'l _ 

ste in ultimele zile. 
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