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Il~ fimZDt1!r'1fi!l!'1fl1Enttrtt)1iRttttflVtiUUi1WmN!t·]i __ ma 

convoi de 30 căruţe cu drapele, fanfare 
şi lozinci a transportat colele ţăranilor 
muncitori din Rovine la centrul de colec'fare 

Pe intinsul judetului Arad sute de batoze treeră de zor 

lIsări mbrii Comitefelor Provizorii din plasa Radna şi funcfonarii 
: acestora au lucrat două zile voluntar la batoza din Odvoş 
, iJd sgoOlolul oraŞului r l1nlân e ln urmă, tacerea limped~ a cum. 

lU te mai impNsoară ca altă dată. 
aceste zile de caniculă liniŞtea .satului şi ă hold~ lor, nu mai 

"ă-,-ârŞita . 
," Joc fII loc, tl!:cerea e spinte cată de un zum~c t prelung, undu. 

vaJur:l~ molcome ale un~i intinderi de ape, care incepe oda-
P1! rlo;ărilul soarelui şi nu incete ază decât târziu după apusul lui. 

luaH ;ibătând holdele Pe oricare drum, acest zumzet te cuprmde din 
,Of: $l b,ctiile. 
1 Sl:1iil!wdu.H privirea peste pom mbiş-tile mai tnalte decât omul, zl!. 
st irel:~t o ~uvilă de fum care ee dCstramll. inc" t In dnmlUl ei c!ltre 
:uomino .~ci şt:i c11 sgomolul v1.ne din directia aCe{a. ,Apropiindu.te. 

Cazurile dela pâncota, dela Odvoş 
.vorhesc dela .sitle. 

Acolo la hatozc, la c5ratul ptlle. 
lor şi a plevi i, la arll11catul snop:Xor, 
se intărtHv t<Hanţa dintr,' c1al:'a 
munc:toare şi ţiir 1Î n:mca muncitoa. 
re, baza dictaturii pro1ctariatului, 

acolo &~ încheagă alianta do ncdes. 
făcut a celor ce muo:1CSC la oraşe 
şi la sat:. p<'ntru a sdrobi dn~-ma· 
nul dc clasă, pCntru 11 Îngrădi pe 
cxploatatori. 

UN CO::\'VOI DE 30 O,RU· 
TE. IN FRUXTE CU DRA· 
PELE ŞI FAKFARE 

, :nlâi coşul ne gru şi îoah di n car~ inse fumul, ipo: nlne mo
~1ară c ~te aurH, care nu .sunt alt ceva decât stopul de grflu ce a~leap 

'~vină rândul la "c1l1cat". P rin aer VeZI âpoi shur1\nd ..copii cu 

~~atCt svârliţi de muncitori cu braţe vânjoase, de pe v!1rful sto- Zumzetul hatoz, lor din hotarul 

· 1\1 duba maşinei de călcat. comunei Rm'il1C, a incetat S;'lmbăta 

Au sosit Şi 30 ele cifrure care 
JId, tran.sporte cotel~ de grdu Iii 

centrul de colectare "Carne<!
reur'. 
In timp ce Jle fncărcau cifrute
le, tăranii muncftori fi munci· 
tori~ de1.a batoze, JlclJ1wau di. 
ferit!' lorlnci iar orchestra 
UTM·ului, tara/ui din Rouine 
şi fan/arâ oăminului cultural 
,.Biilcescu" au cr1ntat df' ~o,.. 

Munca a~\tatorilor de Partid a 
dât roadc bogat{: s'a organizat UI) 

convoi de căntţc pentru transpor
tul cott lor. 

Tăranii muncitor: an Impodobit 
cllrnţcle cu drap', le şi lOZinci: "Dăm 
tiin pr:soslll (Io~tru ppntru a ne 
fn(]. plini cu cinste dator:a patrloti
cir', - spunea o lozincă, ilir aIta ti 
exprimat dorinta ţ1irall:1or munci. 
tori din Rov:ne: "Noi, t llranii nmn 
dtori din comuna Bovine dam cu 
bucurie- Stalului elin prisosul no~ 
tru ele grâu, Fi:nd conşti nU cli 
pr:n acea.~ta asi~lrăm hra~lil mun. 
citorilor dela oraŞe şi a armatei". 

DRUMtJL c.~RT.rrELOR pA. 
N·' IA CENTRUL DE CO
I,ECTARE nei iţi dai 8f'ama eA zumzetul ac:la continuu nu este iiltcc,\'a 

dupa amiază mai dc\'rem2 dccilt în r t "ii .. ,!Ol)lotul unei batoze cure lu cr,cazli UItI pI:n, _ • _ a OE un au v rat 
d '" . . i cel, lallE) zile. Cânteco şi sU~h t~-de r '018 Ino-bite snopi dup§' _n pl.'~og upa stog ŞI Il sac! !le I!>curg csc. 

miil.\iit anrH d; grâu, care asigur! pltii celor Ct' muncesc la oraŞe ~ la fanrare :'au luat locul. l\lr~IlÎm a C1iIdirea cf'ntnt1ui d". ('o!ectar{' a 
1 munc:toare din comună, nare !ŞI" -u t'ODlrtere 1" l' d' ou . 1 erbe. lo! un tntreţ!'; an de zhe. '- .,. , a -u U1 In fiOV -o o, a 

",îndut cn insufletire colcI:, I)litre fost pavonzatN cu acea~t1i odizÎe. 
Dvinci .• ' '1 d 1 d C" l ' ~ . 

<. :~insul judeţulUI Ilostru sute munc.torl or e aco o t' a trccra ;,lat, S a al lInat In Illare numar In In fala ei dele~at:i comittl111.': 10-

1 
: de batoze &'Unt 1n acitane. mai CU spor grâul ţăran,lor sliracf. jurul hatozelor. (Continulrre in pag. 4) 

itu gu Iml lor er~o dela o zi fa --------------____________ _ 
:rK::~:i:e~~:~it;;:~ad~ă:=i Tinerii muncitori şi tărani muncitor; din Arad şi judet Întâmpină 
a ;, popalar i.a iertat Impozite.. prin noul şi noui succese În muncă Congresul F. M. T. D. ŞI' ~rur ,e e ~ prin nona lege a fm-

UOlDl ~lIaţ;;;e e:adr~~:~:e ~ Festivalul Mondial ar Tineretului Democrat dela Budapesta 
· ~!tctare, işf Meprne'le cu 
:itona patriotic!.!, âjut1\nd 

· "l>1nt sll. asignre hrtma mun 
. dela oraŞe, a Armatei şi a 
;el din re~iunile unde grâul 

UD! ! mai pnHn. 
'; d' ;raţifle ţ!lrannlui munătol' 
~ :ld din Curtld, ~are spttne.: 

: , muncitorii d~ ordfel 
(I'n' • - ~ • tJl 

llr ~ .:q]Uta,: ne • fI~l .. cu m«: 
~unl rI :' IInf,re a{l;MCOle D'n:e '. n 

1<1Il 'pentru a ne tnml te 
t1Ul ',t ,.. 1 .II f ._-1, rJ~" (VI, mm mu re _r;t"r Urt la 

. i Imrtlt'll. noi avem d.ato-
.) le /1 lI' ă.,ipura l~rana" -

ulul~j(iratoare in aceă8t!.! (Jirce-

, -;toril dela batoz!l lucr;O;8zll. 
"! tral!;~re de in:m~, p~'ntru· 
:ă~a campanie ii :re"ri~ulni 

lrm<l ~ :erminală la timp şi tn hune 
:gomcr1: 10i, 

I aC<'l!lt1l acUune, ţ!lrunfmea 
·ar~ din sat, ~e noastre, sim~ 
iuul aetÎl, dat de oam~lii 

!Îazl ci. d~JIl oraŞe din fabr:ci şi din 
i::u1e!ll ,111 muneroase locuri mun. 
Qcdde!l ,:~ll parte· voluntar Ia Iucri. 
;l p3c111 ~ hal'1&1!0 pentra l ajuta 

rore!--

Pe întreg cuprinsul nepublicei noas 
tre, Congrf.'sul FMTO şi Festivalul 
Mondial al 'l'ineretulul Democrat dela 
Budapesta au insu!l~t1t şi mai mult 

lupta tinerilor pentru pace şi prospe
ritatea Patriei nrosh-e, 

In uzine şi fabrici, tinerii muncitori 
îşi înzecesc ef.'rturile pentru dcpă~;rea 
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normelor <:le lu~l'U, Utemijti, Ca Litea 
nu Traian şi Taitcs Mih:li sunt de 
mult fruntaşi în produqle. 

Pe zi ce trece, tin('rli muncitori se 
organizează in noul ~i noui brlgăzi de 
prodUCţIe, in care printr'o mai bunA 
organIzare n muncii, ajung la conside 
rabUe depă~lri de norme. Aşa se expll 
că succesele însemnate Obtin.1te de bri 
gă7.ile UTM dela ,,30 ~embrie" şI 
FITA. 

De curând a luat fiinţă şi la TEBA 
o brigată utemistâ. La seeţla tesăton~, 
schimbul A, brigada a clI.rel responsa
bil est;: utemistt~l Dumln':1van Stefan, 
depă~e~tc norma zilnic. Tov. Culînescu 
Vi:-ginia a depll~it norma cu 152 la su 
tă, Buzogany Irintt cu 140 la sută, lar 
Tcibert Fr:mclsc cu 130 la sută, In 
schimbul B, fruntaşi în pr,)duCţ;e sunt 
Cradigati El<>na, care o. depitşit norma 
cu 153 la sută, Kompas Josll cu 133 la 
suti'i şi Csicso Elisabcta cu 132 la :rută, 
Dar ukmlştii nu numai că depăşesc 
normele, dar se şi ajută intre el. Tână 
l'a Cr::ldigati Elena a aiutat continuu 
pe Fick ltozalia şi Szckeres Clara, sst. 
fel cA ele tşi tndeplines:: semn cu re
gularitate norm~le, 

Tot in cinstea Congresului, cei n 
utemişti dela, uzinc1e,,30 Decembrie"" 

(Continuare în pag, S-a). 
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Co"lectlvul, 1-e4tJue-tul ele ~-f t4t 
tKcepuf 1L.epetlţllte ple&ei " CwnpLiI\4' I 

Şedin1a festivă cu ocazia începerii ac. tivifăţii pentru pregătirea stagiunii 
Intr'un cadru festiv actorii Teatru 
lui de Stat din Arad au sărbăto· 
rit pregătirea celci de a doua sta 
giuni 1949-1950 a Teatrului de 
Stat din localitate. Au participat 
toţi actorii reîntorşi din concediu, 
direcţi unea Teatrului, tov. Jivan 
Ioan responsabilul secţiunii de 
Artă şi Cultură al Comitetului 
Provizoriu orăşenesc, responsabi-

du! l\'luncitoresc Român oameni
lor artei. 

Din partea actorilor a mai luat 
cuvânt tov. Gherasim Dinu, iar 
din partea personalului tehnic 
tov. Bob Griinberg. 

Tovarăşii mundtori asistenti 
au aratat dragostea oamenilor 
muncil fală de acest locaş al cul
iurii şi au asigurat direcţiunea 
Teatrului de sprijinul pe care îl 
yor da pentru mobilizarea unui 
cât mal mare număr de munci
tori Ia spectacolele Teatrului. 

In stagiunea trecută Teatrul de 
Stat din Arad a prezentat oameni 
lor muncii din Arad 8 premiere. 
In această stagiune se vor pregă 
ti cu 12 premiere şi două re1uărî 
din stagiunea trecută, "Minerii" 
şi ,,0 5crisoare pierdută". 

In tot timpul stagiunii trecute 
cele 8 piese au fost viziona te de 
52.053 de persoanE', din care 
47.753 au fost plătitori iar restul 
invitati, evidenţiaţi tn producţie 
În munci de Partid şi Stndicdt. 

Stagiunea 1949-1950 se va des 
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chide la 1 Octombrie cu 
.. Cumpăna" de Lucia Deme 
urmată de o transpunere 
Mark Twain, apoi "Confruntan 
Fratii Tur şi Seinln, .. Sfânb 
ne" de Eugen B. Marian Pâ I 

de Kirschon, "Drumul ~~rdt' 
Surkov ,.Lut şi portelan" de 
gulli, "Revizorul" de GQO'ol 
nezeu, împărat şi tăran~' de" 
Gyula, ".regor Buliciov şi tei, 
de Gorkl. "Walt Street" d 
scriitor american şi "PovestE 
nel nopţi de vară" de Shak· 
re, precum şi două piese p 
tineret 

După terminarea şedinlei 
ve au şi inceput repetitiile p 

Cumpăna, care se va prezent 
1 Octombrie. 

lii culturali ai întreprinderilor llln 
Arad, tovarăşii din partea Sindi
catului Artiştilor, precum şi nu
meroşi oameni ai muncii din loca 
litate. -------------------------------

Tov. Marlus Alexandru, prin ra 
podul prezentat a arătat adivita 
tea stagiunii trecute, scoţând în 
evidentă realizările şi slăhiciuni· 
le întregului ansamblu. A mai a
rătat că sarcini re actorilor din 
stagiunea aceasta sunt mult mai 
mari fată de anul trecut. Intre
gul front teatral este deacum un 
sector socialist şi nici un teatru 
nu mai este în mână particulară. 

Actorii trebue să simtă -,., a con 
tinuat tov. director - sarcina ca 
re le stă in fată. Ei sunt al{!t~· 
tori, propov~dtlitori ai culturii 
progresiste îndrumători pe dru
mul trasat de Partidul Muncito
resc Român pentru ridicarea lJlV,= 

Iului cultural al oamenilor muncii 
pentru realizar-ea unei orânduirl 
unde nu mai există exploatarea o
mului de către 0111. 

Tov. Jjvan a salutat actorii re
întorşi din concediu şi i-a asîgu
rat de sprijin p~rmanent din par
tea Comitetului Provizoriu. 

In numele actorilor, tov. Pod
horski a luat angajamentul că 
vor duce la lndeplinfre sarcinile 
măreţe pe care le-a trasat Parti-

In cin,§tea zi~ei de 23 Aug-ust 

A apărat în Editura Il Cartea Rusă" 

"pAMÂNT DESTELENIT" de M. Şolo~, 
Edlfurn "Carll'!3 Rusă" fi tipărit de 

cuni.nd celebrul rom:m al sCl'iit,'ru:ui 
sovietic Mihnil Soiohov; "PAMANT 
DESTELENIT" . 

Publicarea BcC3tui roman astăzi, la 
noi, est':! de o covdr~itoat"':! impol'tc:nj'ă. 

In diieriie colţuri ~le tării s'au infiri 
pat primele gospodărli agricole colec
tive. Urm2.nd învă(itura şi Îndrumarea 
Pa!·tidului, care 1.1dh:ă drumul cclecti 
vhărU tl~riculturii drept ~ingll::ul drum 

- ln"n1t a dUC:1 jn mqd sigur la inlă!u
rarea penlru totdeauna a mi7.erlel şi 

exploatării în mediul rura) şi la crea
re::: şi in acest mediu a unel viefl Jm
belşugate ,;-i fericIte. suta de ţărani 

munr:itori au cerut să se org;\nh:C7,Q in 
gospodărli aJ:!rj~ole colective. Trăim 
aşa dar m11"eţelG ~i istorice1e zile alil 
inceput de tran-;fm".nnre s?cialistă a 
agriculturiI noa.qtre. 

Ori. romanul lui Mihail Solohov, 
scrls în 1930, adid. in momentul c,~n(l 

în Unlun2i'l 30victi;:a se producea coti 
tura în mi~carea colhoznică prin întra 
rea tărani10r mijlocaşl în coleetlvele 
agricole şi când, pe ba:-:3. fntă:-iril cot! 
tir.ue a goc;podăriilor colE;!di"c, se tre 
cea la lichidarea chilburimii, ca clasl, 

de.;bate tocmai ~cel~ probleme Clifil 

sunt de o importanţă deosebitA pentru 
noi, 

Romanul of.1rl ţntr'o minunată reall 
zare artistică bogata experientA soviet l 
că in acont dom-miu, ne 4lr3tă drumul 
pe care au mers popoarele :mviet!ce 
sub conducerea partidului Comunist 
(bolşevic), pent!ll a Hjunge la lnflori
toarele coHlOzuri de :lzi. 

,.Plimânt destclenit" prezintă un sl
culeţ din sutele de mii câte există ln 
Uniunea SovieticA, cu t'Oll com])le:-tul d. 
probleme care s'au ivit in desvoltal"ea 
mişcării de colecti'lizare. Sa.t~11 Grem
nr:cii-L~. situat undeva în regiunea 

Caucazului de Nord, sat de w'l!i. 

înfă~lşat cu toate il'ămt\ntările lu\ 
tot sbuciumul fărani10r che.lut! 
pă cu trecutul de mii de M~ Ir 
iări şi sbucium prinse cu măc ' 
cu realismUl propriu .Actiltorllor 
tiei. de c:ttre Mihail Solohov. 

Jn paginUe cărţii sunt redale 
meni greşelile dvlrşite de Ulln 
vi~ti de Part\d in ~rioad<! 
colhozniee, gre~eli care llU fklIl 
sară in~entia energicl I C c.' 
P. C. ((b) al URSS ş! trimiteM 111:. 

tele sovietice B uoui numAr !It 
de muncitori din fabric:l şi uzine, 

(Continuare in pag. ~.I. . 

Căminele Culturale din judeţ au sărbăto 
comemorarea a 100 de ani dela moarte 

marelui poet PETOFI SANDOR 
LA ZIl'tIANDUL·NOU 

Dumlnecă după masă C!!.minul Cultu 
rai din COmuna Sânleani II organizat 
in localul Căminului Gultural din Zi
mandul Nou o şe:-:ătoare culturnlă In 
cinstea comemorării centenarului mor-

tii mar.)lui 
Sander. 

Comitetul de redacţie al gazetei de perete centrale dela 
"flamura Roşie" scoate un număr festiv cu titlul ,,23 l1ugust" 

In fata tărllnimli muncitoere 
asistat la program, tov. dimtar 
minulul Cultural din SânlC9nl a 
tat că poetul Alexandru petO/j 8 

luptătorul Infocat pentru Iiberla 
porului. poet care a mobilizat" & 

dus massele wntru solldarit!lte8 
frăt1rea popoareler. 

Programul artistic constând db . 
tări. roruri, dansuri, s'a fnch~ , 
piesa ;,Jubileul", executat de cit 
chipa cuIturalll a Căminului Cui 
din Sânleani. Sedinta comitetclor de red'lcţ:e ale 

gaze telor d~ perete dela "Flamul'a Ro
şie", la C:lre au partit::ipat reprezentan 
tii sectorului de Partid, membrii ('om! 
teIului de labr"ică şi agitatorii ditt intre 
flrindere, a scos ~i t>a la iveală acth'Ua 
tea serioa<;;ă a guzetelor de perete de 
la acea!'tă in~repl'inclere. Importanta 
gazetei de perete in procesul de Pl·O
ductie Ca îndrumător t'i organiza tor a 
fost rel;unoscută de to'lară~ii dela ,,Fla 
mura Roşie", astt~l că astăzi gazcta 
de perete celtt:-aiâ ii !~bricei cuprin
de multe probleme care frăm<intă mas 
~a muncitoare şi e~te citită aproape in 
fntregime fle către muncitorii Intreprin 
derti. Felul In care tovarllşll au orga~ 
mzat munca comi+.~telor de red::\cţle II 
hlrurer . gaze~elor de p~rete din uzină. 
pentnlca probl~mele care frllmântl 
m\lnclterlmE'f\ din sectii să tie scoase 
la sl1!lrafaţi'l, {1i"cub{~ şi fr?imf;nlate 
spre n cont!'!.t:'ui la o bunii re;;:c1vore 
a lor, dau dovadă că tovarăjii au inţe 

les apellli lan;~at de toval'11;<u dela Gri 
\'Jţa Roşie ~i au urmărit :!LI persevel'en 
t11 rCallZRrca celor. 11 puncte din che. 
mare. Să privim numui cele 3 numere 
apărute după Jan~area chemării 'li pu
jem vedca o perm;montă rldiclIre a 
nIvelului ga7.et~1 Î.'l ~I~eace prlvl!şte COn 
ţinutul articolelor şi felul cum sunt 
tratate. 

Multi muncitori care p.1nă acum "u 
nUm2.1' cA nu au scris la gazeta de pe 
reie, dar nici nu au luat cuvmtul la 
diferite ~ed,nţe, astlh;i apu~i1 etInde
luI şi arati!l rcaliz1l.rile pe cllre le-au 
obsC'l'vat In cflmpul muncii, inir'un spi 
rit cr!tic s§uătos. 

CaricaturiI'.'! care în multe părt! au 
fost greşit inlelese sprt> a hArtii In 
dauna unul seu altul i:ov<tr1iş, la fa
brica "Flamura Roşie" au un a<;pec1. 
foarte sănătos, aducând la supt"Rfat! 
greşelile !n munc"ă ale tovarllşlIor în 
mod partinic, fără a se folosi de aces 
te carIcaturi ca arme individuale DU-

mal :::pre a lovi rn unii tovardşi. 
Se simte sprijinul (lat de căTre par 

tld, se simte sprijinul dat de agaatorl 
comitetelor de re<ttl.eţle şi se ob~ervă 
clar I:IpriJinul tuturor muncitorilor 1n 
ridicarea problemelor prin
cipale CAre pânA !n prezent nu au fost 
atacate In atticol<!le gtl:j!etelor de pe. 
rete. Ast.fel apropierea mundtor!1or de 
tehnIcienI de direct~un~, colaborill"e în 
rezolvarea difer!telor probleme locali 
zarea prOblemelor genernle ca Pacea 
ca aug;\jamentcle !n c!nsfea Congrl'Su
lui .şi l-'estivalulul Mondial dela Buda 
pesta sunt cuprInse tn articolele numi 
mărului curent al ga;;:eie! de perete 
centrale II. fabrice! "Flamura R"I!'lc"'. 

In atarll de Intrecere comitetul redac 
\10nal a luat angajrtm-mtul scoaterii u
Dul numfir restiv tn cistea zilei de 23 
August. 

Aceste realizări pvt!:li trebue ur
mate de toa,a g;t.!etele tie perete din 
local,ttate. 

Căminl1l C111iul'31 din Zimandlll . 
şi-a luat angajamentul cu actt., 
de li reintoarce vi:l.it.a oaspi!l\kf 
au fost primiti cu dragoste şi \:" 
lire d~ populatia muncitoare I 

nei. 

LA RADNA 
In cadrul wmemorării de '00 

dela moartea marelui poet rel'olu( 
PETOFI SÂNDOR, Asociatia 
seria~nor din comuna Radn, II ar 
o se;bare eomemor.ltivli in lim~ 
mână şi maghiar1!l. 
Serbare~ a fost deschis.'i de cA . 

vâiătoml Vâlceanu Dumitru, C 
, a adw 

faţa uJlIll public numeros, . 
conferinta se viata şi opera IUI

U şi lupta du,ă de Ilcesta pentru 
tea popoarelor. . tr 
După conferintă a u~m~t UD 

şi variat program artlstJC:. 
MATEI EFTlMIE, 
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Tovarăşii dela Fila şi-au luaf anga;amentul 

elire au luat parte muncitorii, t' b. 
nicien:î şi funcţionarii intreprinde
rii, tovarăşi dela nTA ~-.u luat 
angâjamEntul ca fn einstea zilei de 
23 August - avându-~ in ved~re 
intârzierea sOi'ir:i firelor, şi deei 
incapaci'tatea de a termina plan"l 
lunar inainte de tenn.n cu 8 ZIle 
- s!i d('păşe'ti:~c1t planul pe August 
cu 10 la ~utl!. 

· depăşească planul pe luna Augusf cu 10 la sulă 
\:IIllai acum Imi diiu EI< ama 
aeiită ii fost atitudinea 

,i <It muncă, când văd cu 
Derne :;nătate sunt indrumată să-
nere !)În gr(}şelJe. Sunt hotărîtă 
lntare mai discipli':lată în munc3• 
51ânlt111ai tntârziu. ~.~ să lim o mit: 
, "Pâl ;iP de maŞllla - a spus 
verde' ·i dupl!Î amiază tov. Ionetlcu 
~"de eu ocazia schimbului de 
gol 'ltă intre munc:toru Crun
" de' producţ~ şi coda-şii dda 
şi cei Kettrl a fabried FITA. Dar 
et" li tov. IOIlescu. ci allitnri 
, t îi celelalte muncitoare co-
Jves 1 . 

,-AU uat angaJamrnte con-
Shak '1 veder~ a 1mbunătăţirii mun 
ie pentru i urma exemplul 

, 10r in producţ:e. 
injei ; :jmirea într-/' muncitorii şi 
:iile oii Stc\le: Kettd, care s'a 

:,at rn prezenta del('gatilor 
'l:iei de PartieI. a Comitetu· 
fahrică şi ii directomlni fn· 
lerii, a avut ea scop an ali
mersului activitl1tH itI sec1i? 
:romarea muno:torilor mai 
!: c~tre cei mni 1)uni. prin 

, 1 metod, lor de muncă e(ica
C<l~i. ,dau un randament mal ma
dle tu\ I producţie de calitiite ma·: 
ru~ 

l~ fr . ·~1ejul coruCătuirli, In teşit 
ll~csl!1. 'i ti motivele obi('ct:ve eare 
lI"ilor , rllmllnerea!n urm!! a 
v. ,:lncitori. De pQdll discnţHle 
:date, 'ali lnat p'ft'rte maJoritatea 
unu~. 1 ." ,Ifezen\l an aruncat umm>t 

:oos. '1" fkat . mot.Vl1 \lI pentnt care . tov. 
C. C '!llia, deâ1tfel muncitoare 

n III "atA şi conştiincfoa~li nu·şi 
~ de ~ .,depl:ni norma de lucru. 

\Ovar!lş-lI, fIU( erll C1l ochii .şi 
ute ineapabilli sI ob~erve 

: ,~lâ dorapl. ImE'diat acea-
ilo • :citoare a rost !ndnlmatll. la r· . r $i deacolo la med.'e ocu. 
ute m ca ,II 'i ee ~res~rie oehe. 
) . :, câre are nevoiI'. Cu mu1t1l 
\. . Iov. Kf3 a multumit orglln:-

· 11 Pllrt:d. eal't' a fnmat eon
ar 

· ~ neutru lO"i.ia pe care o 
ere ·.i de ce: ee mUncesc. 

e!Ol' ali 1'!rul schimbului de expe
ani a .~, toL'a,.dşele fruntaşe tn 
ti\fl fa ~Iie Ferber ş, Bi'1n.ăfean 
ert., . . 
t fi a' ŞI-aU expus m.etod~ 'le 
~!t8 Il' ·u~c<f, subliniind importan. 

• nl/lilii ciorapUor. In pri. 
d din n1nd - au !fPW .--le -
lc.h~ti ~ecesar Ca maşinil!! sti. fie 
e cit ltil zilnic şi unse in mod 
( eul .il cu mare ~rijf1 şi nu 

: ti formal, cllcf, numai «st
andul, !!U lin randamHll mai ma-
lcesi. . D:a~ernenea. trebltf:.~ lucrat 
~~il:;~ultă grijă pentruca sl1 
ŞI' ~ rupă acele. 
! a 

A" 
: lUai departe fn mod amli.. 
ii tEmeinic, IllUll cita lirele 

C !n producr-e an initiat In 
pe tovar1l.~ele lor mai slabe. 
·au luat al1~ajamentul de 

:i acestora un' sprijin serIos 
ridi~area calită\ii munc~i 

e cAtre tO\'. Mthesz EcateriulI., cAt 
care,llte muncitoare evidentiat'!' 

arăt~t :Inirestat hotărîrea ca tn dn 
lui pe <~'i de 23 August sa dea UD 

~ 11 permanent muncÎtonr,lor 
• ~ contribuind ea ac,·;;t!'a, 

:lîe să nevinB mijlocaşf, pd. 
· llta sllrhătoriri.i aniversării 

--

eliberarii Patriei noaetre fi ii popo
rului muncitor sub jugul . imper:a. 
liştilor hitlerişti. 

Schimbul de experientă Intre 
muncitoarde rruntaşe Şi codaşe de. 
Ia sedia Kttel a inceput fli. dLa 
roade chiar in ziua de munc!'l ur· 
mătoare, Luni, când tovarl!~ele mai 
slahe, sprijinit;, d,- mllncitoarde 
evident:ate au realizat cu drea 20 
Iii sută mâi mult decât in zilele tre
cute. 

[)" altfel in intn aga fabri cl1. Z"p" 
ta pi'ntru ridicarea produc/iei 
şi Il rmbun(1tătirii calitli/ii pro· 
dmelQr este În toi. Fabrica 
FIT A se află in intrecere socili. 
liw'1 cu Fabrica de tricotaje 
din BucureŞti, sedia ciorapi a 
fabricei cu fabrica "Ocsko T~
rezia" din Timi.şoara, Uir 1>l!c

tia confectie cu sectia simila.,.} 
(J fabricei Teba Arad. 
In cadml adull1!:rii d·' LunI, 

In ved, re a ducerii la tndeplinil'O 
a acestu: angajament şi ,.ăzllnd re
zultatel!" bune ale coru:flItultii de b 
sectia Kettel, ,,'il luat initiativa or
ganizllrii unor sch ~mburi d~ ~ 3tp~ 
rienţli intrt" frunt:tşii tn productie 
]a care sli asiste ~i muncitorii eo
da!fi, In toate 8' cHile tribricoel. 

__________ ~ __ ~. ____ ..,_-.. -~_ ... .._,.._.,...-__ ...r_ ... "'" --_._ .. -
" Vi elo ria " fabrica de maşini 

pe luna Iulie cu 
unelte a depăşit planul 
14,5 la sută 

-----------'---~ ... _------_._--_ ..... - ". .. Aceste rezultate au fost aduse 
Pe şantierul din imediata ap re-piere· a Abatofl1lui, tlilrnicia pli '1 la cunoştinţa tuturor salariaţilor 

nă de elan a muncitorilor eonstrueşte. Din zori şi pân1 în noapte f"bric('i în adunare generală. Cu 
brate vânjoase şi hotărîte înlănţuite în acelaş avânt al l~1Uncii, clă ' 
desc o nouă fabricii... Este faurica "Victoria". care a luat fiinţă i~ această ocazie s'a făcut bilantul 
prin comasarea 5i centralizarea celor cinci întreprinderi indus- muncii depuse în decursul lunei 
trial€' mai mici din Arad. Iulie, arăiându·se în spirit critic 

Prin mUnca Îilsufleţită amur.
citorilor, tehnicienilor şi ingine
rilor noua fabrică de 11Iaşini şi u 
nelte "Victoria" va fi una din în 
făptuirilc Planului de Stat pe a
nul 1949, va fi un pas hotărît ina 
inte pe drumul de construire al so 
cialismului la noi În ţară. 

Pt! zi ce trecp. muncitorii, tehni 
cienii şi funcţionarii din cele 5 
mici întreprineri cari formează 
fabrica "Victoria" muncesc cu e
lan sporit, străduindu·se să dea 
ţării unelte cât mai bune şi de o 
mai bun'ă calitate.Succesul mun
cii lor este asigurat datorită îndeo 
sebi întrecerilor socialiste care în 
ultimul timp au devenit o metodă 
permanentă de lucru în cadrul 
fabricii. 

Trecând peste greutăţile începu 
tutui - imediat după . coma sare 
- organizând munca pe baze no 
ui şi sănătoase muncitorii fabriciI 
ltU reuşit ca în scurt timp să ob 
tină însemnate depăşiri în cadrul 
planului de producţie. Munca pla 
nificată şi susţinută de avântul 
întrecerilor socialiste a fost, per
manent şi direct îndrumată de că 
be organizaţia de Partid şi sin
dicală. care a ştiut să mopilizeze 
toată muncitorimea fabricii în ju 
rul sarcinii îndeplinirii şi depă
şirii Planului de Stat. 

216 LA SUTA PESTE 
PLAN LA ROTILE DIN
TATE 

Conştienţi de importahta mun· 
cii lor, urmând exemplul minu-

---.-.-..-.-- greşelile şi lipsurile cari persistă 
na1 al atâtor fabrici, tovariîşii de încă în cadrul FabriciI. 
la •. Victoria" au reuşit să depă- Tov. director Lengyel Stefan a 
şească Planul pe luna August cu scos În evidenţă cum au reuşit 
14,5 J a sută. 

Au realizat planul de pro- să învingă greutăţile întâmpinate 
dac/ie lunar 100 la suta la imediat după comasare: lipsa u 
,mwenaje pentru masa R.o- nor materiale, lipsa bratelor de 
tary şi la regulatoarele Ara~ muncă ŞI indeosebi a metodelor 
$!QZ. Au obţinut frumoase de ne o mai bună organizare. 
păşiri la piesa din fontă cu -- "Aceste greutăţi - a 
33 la sută peste Plan, la au- spus tov. Lengyel - au pu-
to-cisterne cu pompă de in- tut fi învinse daturită spiritu 
cendiu cu 33 la sută şi la fa lui de muncă colectiv al mun 
bricarea rotilor dintate - u-
na din lu/rărite de spet:i.altta citorilor şi tehnicieni/ar. dar 
te ale fabricei _ cu 216 la mai ales cu sprijinlţl direct 
sută peste Plan. Deasemenea al Organizaţiei de Partid şi 
s'au executat diferite reparasmdicală care s'au îngrijit in 
ţii ce au trecut cu 174.888 lei deaproape de bunul mers al 
peste programul stabilit. muncii noastre". 

Pân! la 23 August planul pe luna August va fi terminat 

Tot În această adunare s'au a'l 
rătat şi unele slăbiciuni asupra 
cărora trebuiesc luate măsuri de 
îndreptare. Pe viitor trebuie să se 
dea o mai mare atenţie posibili
tăţilor de reducere a rebuturilor 
la turniHorie şi uzinaj. Deaseme
nea. întârzierile şi lipsurile care 
au o consecintă neplăcută În bu-
nul mers al procesului de produc 
tie, trebuie să fie Iichidate. In a
cest sens s'au luat dealtfel şi an 
gajamente. 

Rezultatele obtinute de tovară· 
şii dela .,Victoria", vor trebui să 
fie pe viitor un stimulent puternic 
în munca lor de fiecare zi, motiv 
de luptă şi mai hotărît::î în conti-

nua lichidare a lipsurilor şi ridi
curea productivităţii muncii. Dea
semenea tovarăşii dela "Victoria" 
trebue să se preocupe de reduce
rea la minimum a pretului de 
cost. 

In numele eomitetului de între
prindere a luat cuvântul tovară
şul Moţiu, Care a analizat în ra
portul pe care l-a făcut diferitE' 
probleme sindicale, culturale şi 
sportive. 

In încheiere, tooart1şiî munci 
tori, tehnicieni şi funcţionari. 
dornici să contribtle prin. 
munca lor la efortul tuturor 
mu!,!ciforilor din înfrr!aRa ta-

Au sosit ultimele noutăti din U.R.s.s:-1 
Că"i lehnice, ,Uinfifice şi agricole 

. ră, şi-au luat angajamentul 
să termine planlll de produc 
ţie pe luna August până la 
23 AUJ;ust. 
Organizaţia de Partid şi sindi· 

cală trebue să treacă imediat la 
extinderea întrecerilor socialistE' 
la toate cele 5 sectii ale întreprin 
deni, să intervină cu siaturi de> 
îndrumare şi organizare ecolo 
und\! munca mai lasă :nd de do 
rit, dând posibilitate astfel tutu· 
ror tovarăşilor ca în strânsă co
laborare să lupte cu şi mai mare 
elan pentru măreuţa sarJină a în 
deplinirii şi depăşirii Plunului de 
Stat. 

la librăria "ARLUS"-Cartea Rusă, Arad 
Reducerea costului abonan:en'elor la 

REVISTELE SOVIETICE 
Dela 1 August. costul abonamente/or anuale la revistele din URSS 
a fc.st redus, astfel: • ,Bolşevic" dela 360 la. 300 Lei •• ,Femeia So
uietică" dela 225 la 210 (în limbile rmă. franceză. germană. en
.glezăJ .. VJcrug Sveta" (In jurul lumii) dela 750 la 450 Lei (un 
exemplar dela 75 la 45 [ei). "Zvezda" dela 750 la 675 [ei (un 

I exemplar dela 75 la 68 Lei).' Informa'ii fi abonamenfe la' 

I Librăria "Carlea Rusă" Arad 
Cereri cafa'oiul ziarelor şi revistelor din V.R S.S. 

Articol prelucrat după 00· 
respondenţ,rl primită dela 

tovarăşul UGEr/ ALADAR 

.. 
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I"LACARA B08IB MARTI O AUGUS't' 1" • ..... ~,'!'no_._. 

Un convoi de 30 cărute cu drapele, fanfare 
şi lozinci a transportat cofele ţăranilor 
muncitori din R,ovine la centrul de colectare 

laritate norJllo:'l.... Batoza 1 e 
normă e de 9VOO kg. Pe li, di 
şi 9500, ehiâr şi 10.000 kg. 

cU al PMR şi al Comitetului Pro
,,:.zoriu au primit cu bucurie pe 
muncitorii dela: hatoze fi pe ţăra
nii muncitori care !nsoteau CODlIO

lut O: f sosHl. precum ~i populaţia 
a.dunatll la aCEastll serbare, organi
zatA cU oc'âzia pred 1lrii coteIor, au 
manifestat puternic pentru m1lreata 
T"a'rii a Sod aJiBmulu:, hastionul pă. 

(Unnare din pag. 1.) 

cii şi al prieteniei Între popoare, 
pentru conduc~torllI iubit al oăm,

'uî1or munc·. de pretut~odeni, tova· 
r!l~ul Stalin, p ntru organb:atoruI 
victoriilor noastre Partidul Muncf. 
toesc Român şi p ntru fntllrirea 
alî'aD1e'i dintre claAa muncltoăre lJi 
ţăranimra muncitoare. 

In numele celor care şi,.au predat cu drag 
către Stat 

cotele 

din prl~ul lor de .::e.reale. a luat 
o:uvllntul tăranul muncitor Halasi 
Ioiin care a spus printre altele: 

- Noi dăm cu bucurie din pr:
$0801 Dostru de cereale Statului 
llcntruci coosidel·lIm aceasta ca o 
inaltă Indatorire patriotică. Noi 
~tim cII prin tnd, p1:nireâ cu cill8tr 
a aCf~tfi Indâtorlri, aS1gur1!:m pâi. 
nea oamenilor mnndi dela oraŞe ca 
re luptă eroic pentru k1depl'nirF a 
Pla'llului de Stat, in cadrul căruia 
.,11 ne trimită nouă miii muJte ma· 
şini, mai multe tractoare, mai mul. 
te uneJte agricole ş! mai multe 
mllrfurî la cooperativ(". Totocliită 
liuntcm conşthnli că prin predarea 
cotelor, aproviziooll.m şi Armata 
noastră dragă care este scutul cu
c', ririlor noastre democraf,ce. 

- In numele ţllrllnimii nllmc~toa 
re din comuna noastră şi a munci· 
torilor dela batozele din hotarul 
c01nunt:, propun si trimitem Cen
trului de colectare a c,'realeJor, ur· 
mătoarea motiune: 

"Noi tărartii muncitQri din 1'0' 

mună Rovine ne·am fntrunLt 'n 
zi!Co de 6 Augu.st 1949, 'n la/li 
cenJrului de coll'Ctare CiI: slf pre 
dăm cu bucurie Statului din 
prisosul nostru dr,l grâu, pen
tru a <lsigura hrartG mum:itorf,· 
lor dela oraŞe şi a Armatei 
nomlre dragi. Prin aceasta 
noi vren~ să Inti1rim oli<lnta 
daset mllncitoor:1 cu tărăni
mIii muncitoare şi sub cond!l
ceN l'l cla.9f" muncitoare in 
frrtnfe eli Partidul eî d-e avan', 
Kardă. slJ. mer~em hotărfti inain 
te pentru j,ă,Jrirea unuî vÎ.;tor 
mai frumos mai fi Tieit in di· 
re (Ix.nloâtar('a omrJlut de cl1tre 
om să nit o m.ai cunoaŞtem". 

L"rale1c n gfârşite au dowdit că 
această mot=une a fO!'t primită tn 
unan'mitate şi că cuvint, le plinf' 
d,· entuziasm rogtite de ţaranul 
muncitor Halăsi Ioam, au fO,4 in 
asentimentul tuturor. 

A vorbit apo~ tov. Toth loşif, 
preşedinte1e Comitetului Pro\·:zorÎu 
comunal 

lV'embrli Comlfetelor Provizorii din plasa Radna 
au J~crat voluntar la batoza dfn Odvoş 

l\Iuncitor;i dela bâtoza ari~ i din 
comuna Odvoş, Impreuna cu ţără. 

niJllf'a muncitoare din această co· 
mună au trăit Vineri şi Sâmbătă 
zile d". mire bucurie_ 

Membrii biroului Şi com.i&~tu
lui nrganizali.<î de plasă PMR 
din. Radnă, membrii Comitetu
lui Provizoriu. de plasll fi co· 
munal, fmpriună cu toti an.ga
jam, cu. loti functionarii, CU 
medicii de circumscripW, QU 

lucrat fn aceste doult zile v0-

luntar la batoza din OdvoŞ, TA 
<le: 1510 munci au mai par6ci
pat m,embrii. Comitete lor Pro
vizorii din conmn';'le Milcva. 
Od"oş ,şi Conop şi Ifl' do·iste· 
le din Rlidna. 
InHiativa 8 avut-o birot1't organi. 

zâ1iei de plasa PMR din Radna. 
In z:ua de Vimri a fost treeral 

grâul la 1B go~podllrii saraC\.: şi 
:mijlo('aşe din comun!.!, norma fiind 
depă~ita cu 32,60 la sutl'i. In zIUa 
de Samhlltă s'a trefrat grA.al a 21 
g05vodăriî. . 
Ţ5răll'meJi muncitoare din Od-

{{oş i-a primit cu mari' bucurie. In 
timpul amiezii, salnrialii f:om:tf'tu 
lui Provizoriu al plă'ii: Radna, .m 
instalat un aparat Ile ,·ad:o. Ma~li 
aU ]uat·o toU la un loc, activişti 
de Partid, munc:tori tldă hatoză. 
(unc!bnari. a.;cultând .:, l\r:rndle 
nlunc,:tor>:şti cânti:itJ! la radio. Dr a. 
gostea ţllranilor muncitori liin '-:0' 

muna Odvoş, (ati de ace': care au 
"4"t'iit s1'i le d('a o mâna de '11utor, 
!l'a dovedit şi cu ocazia dlzarti. 

Fil care {aran ml1l~dtor din ",onuln1i 
şi·a exprimat dor':lJţ.i de a caza câ. 
te unul sau doi tovarăş! Ve niţi s1l. le 
ajute. 

Aria a fost pavfXlzav! cu dra
pele, iar treeriş!d s'a desfi1şur~~ 
tn ,act'sta doutt zi!(!, 'ntr' o î'it. 
mos/erd de adetlfTati'f slfrMt~t. 
Tl'l. 

Prl':ten:a şi alianta dintre tan· 
nii munc :tori şi muncitorii deHt ha 
toza din comuna Odvo~ ,le de u 
parte şi dintre c': v~ n ~ti si le z.ju, 
te, activiŞti de P"l'.iIJ, funcţionari 
şi intelectuali, pe (1<> altă parte s'~ 
f(1chegat put;m:c. 

IN COMU~A GlflOROC 
tăranimea muncito'ăt"E', :mt r naiă dt: 
organizatia de bază PMH llin co
mună, a terminat cu <:eceri~lIl 'ncă 
tn ziua (1 .. 27 IuHe. A <loua zi di. 
m''lle'iHă s'a pornit ("Il (111" munca 
dc striinjlic r.(' a reC'oItei, ad : ('a tran,,
Jlortul grâului 1a arii. Tn 7hl<l d(' 1 
Au~st, batoza comunei a putut 
lntră rn aetivitatt", fi'nd prima fn 
p1a~a Raclna. 

M unc:itorii deja .:tc~asll\ Jl<lto;(ă. 
t{1td'gân~ dH'marE'a Putitlnlui şi 
a guvernului fn ce pr~,," ~k hld!'pli
nirell la timp şi tn lJlme conillliunî 
a treerîşu1ui, au pornit cu av~nt la 
lucru. 

1~ ziua de 4 Au/(ust, (tu ·rlepll. 
şit norma cu 100 la .• ut(f. In zi· 
lele rrrmăto7:ire dep!'lşirea de
n()rmll a ajuns pdnl1 Iti 120 ta 
,~ut(f. 

A~a in \rle/Z muncitorii deh hit
toza din Ghioroc, aŞa tn!elege ţ!!i_ 

r1'inimea muncitoare din această 1.:.0. 

mună clirt-şi predă cu dngo$te co· 
tele, să·şi indepl:neaAcă datoria pa
triotică latii de Partid, faţă de Gu
wrnul nostru, taţă de Rep~lblică 
noastră Populară. In Jnwlcile de 
treer d.. până acum s'a evid~tiat 
Lant~ Iosif, rar fn ce priveŞte îm· 
podob:rea. batozei cu lozinci, s'a 
evidentiat tovarăşa Budariţan Ma
ria, viceprerşedinte il Comitdului 
Provizoriu din comuna Gh:oroe. 

"NU-I MAŞINĂ CARE SĂ 
NU SCOATĂ MAI MULT 
DACĂ OMUL MUNCEŞTE 
CU DRAG" 

.,Nu.! ma1inll care si nn 
tl'! mai mult dacII omul lllUn 

cu drag" - zice Vo:,can Nil 
Organizatia dt:' huli li Partidul 
initiat o !ntrecfre sociăli511 J 

hatoze• Punctele': dep§şirea no , 
de lucru zilnice, evitarta tigi 
boabelor, economie de cl!rbulan 
Yngrijir,ţa mMinei. Muncitorii 
primit cu hucur:e chemarei 
tidului care ti ajuta 85. munce 
cu ~i mai mult spor. 

Muncind mai Mort organit~ 
l!: mtmea, ei &cot !n fiecare 3! 
mult JZrtlu p~8te norma de 9000 ' 

- Muncind roM bine, dep 
norma, ne tmhllnlltlltim traiul 
(acem şi noi datoria c§tre Pa 
- "pun muncJorit dela batol~. 

~'i spueele caut!.! sI! 10 şi Ira 
me fn fapte. Joi de pfld§, In 
de 9000 kg., echtpa hatQzti tit. 

Do sl!ptbAna trecutI, căratul la a dat 13.600 kg. grâu b()bat 
alÎi a fost indeplinit lt1tr'o maI" tr'o sfngur!l zf. 
mllsură la Aradul·Nou, astrel el ba P~te zi muncitorI! se Impart, 
tozele puteau Incepc treerul. SMT edhipe carc< lucreazA priD l'!Jti 
a trîmis hatozele sale aŞA că Marţi Pmtruca la urmll rezultatnl!! i 

a şi Inceput lucrul ]a ce.},· tre; arii c!\t mai bun, echip~le din 
din hotar. dou1l. schimbur': s'lu cnemat Il 

La aria Nr. 1, pe zi ce trece, la f(ltrteerp. Joi echipa lui Co 
muncitorii dau tot mai mult grâu Ti'lnase jf făcut fn primul le 

peste norm!!, In primele două zfle 7000 kg., 1n timp ('e echipi 
muncitor'i fşi tndeplin: au ~u re,gll- Popovid Ştefan 6600 kg. iL' 

Ce mai trebue făcut pentru asigurarea succes 
Intrecerii 

Până acum lucrul mf'rge h'ne Ja 
arii. Grupul sindicat de salăriah 
<lgr:coli din Aradul Non are lOarel. 

na "li s~ pr< ocupe !ndeaproaoe de 
intrecere, iar rezultatele Ş; munci-
torii evidenUăti tr.buesc populari-. 
zaU. Pentru aceasta este bine 611 ee 
jnst'lleze un afiş~er la arie fn care 
(;ă se treac~ zilnic num~]e munci. 
torilor care lllcrt'az!l miii hine. Tre
huesc Iuât~ măsllrî, pentruca bato
zei care a depltşit ma: mult Ilorma 
sa i !E' dea un drapel roŞu pe car~ 

sA.! păstreze âtA.ta vflme, cAt e 
trunt,ţ • 

Unul din punctele tnt~rii 
şi evitarea rislpfr:1 boabelor. 
sub dubă se g~&LŞte o pfiturl ' 
că din câre cauzli multe _ . 
pierd pt" jos. Securitatea iii';' 
blle rncă întăr:tă .. 

Dând un caracl" r eRt mai 
orgÎÎnizat intrecerii, organiza!ia 
hazA şi grupul alndieaI al ro 
ţ;}or agrico1i vor asigura de!! 
rea !n clite- mai bune eondir 

. i treeratului. 

Se tntareşte alianta dintre clasa muncitoare 
şi tAranimea muncitoare 

Pentru II Intari tot mai mult 
alianţa dintre muncitorii din (". 
brici şi ţi!irănimea mtmcltoare. 21 
muncitori dda fabr;ea de mobile 
"R~ăritur din Pâncota, muncesc 
voluntar in timpul conC'ediulni lor 
la batoza Nr. 5 din P~cota. 

Prin munci inten~ă p~ cani mun 
dtQr:i o depun, r<nŞ'esc si depăşea 
scă zilnic normele cu 10--20 la su. 
tă. Deae,menea ei au antrenat fn 
Întrecere pe ţăranii muncitori dela 
batoza Nr. 6 care în 2 zile "âu reu
şit să d'păşfască nonna cu 20-25 
li suta. 

Tov. Roman Dion:ait m1lll 
la •• full.dtul'· ne sp~: 

- "Muncim cu plăo<,:r~ 11 
8tll. batoză, pentrucă ne dăm 
Jna că acum elite momentul" 
tensificăm unita~* ee treh 
fXIste între noi, cei din fabrie 
ţăranii sllnd şi mijlocaşi. No: 
că fiecare cetătt!III conştient I 

să munceâscă şi 6lA nu piarda 
.clipă p,:nlru a contribui din. 
puterile 1a realizarea Planul~: 
litru atât in sectorul 'iigricol, cst 
In 0<1 industrial. NoÎ muncim 

(Coutinuare in pag. 7) 

FABRICA DE ZAHĂR ARA 
prenotează pentru angajare 
campania de' recepţionat srec· 
de zahăr, primitori, scrUto 
su p rave ghetori şi pazniC 

Prenofqrile ee lac 'a Serviciul Cultu,ii sfecle" pitl 
in zfua de 20 August, iar in z'ua de 24 AGil!," ,,~ 
li prezenti la 'abrica lo,i aeei eari ,'a. 'fI.er' 

pen'm a li se comunica rezaItGlt .. r. 
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infâmpina.rea lui 23 August, angajaţii Magazinului de Stat ,.Lanţul'l 
. iau angajamentul de a îndeplini şi depăşi planul de desfacere 

cu 15 la sută 
1 NiSI '!marea muncitorilor şi tehniciem 
tidU1S' :Ila U;dnele "Vulcan"-Munt enla, 
:tl 'l'a' ,i alte fabrici din Iar!!, a ga 
I Do ~ puternic ră~unet .In sânul clasei 
1 n" -:toare. Pretutmdenl (,ceastă dl~-

$lP 'j t ~ '1 'u ", la In recere a ovara-51or evideh rnnu " . ori! f I adus dup:. SlOe r~spunsul ma!>-
• largi caro:! se .lIă I ură cu tn~urt~ 

ea ,;!recerilor sOci allste, pentru a ati 
:!OUl succese in productie 'ii in 
(.:srirea Intrepl'tnderilor in cinstea 

:J AUg'JSt. 
anizl 
'e al 

IJQOO 

dep 
linl , 
~e P 

~a;tă chemare a g1isit un ecou pu 
: şi 1n rândurile angajatilor e<>. 

~;li dela Magazinul de stat "L!U1 

ţul" din Arad, care in şedint'l operati 
vă de lucru, când au analizat situatia 
executării planului..:le desfacere pe 
trimestrul 11. ~i-8u lU'lt angajamente 
cOhcrete de a munci din ce in ce mtti 
intens. 

In şedinţă s'a constatat că, cu oca
zIa intreceni socialiste pe trimestrul 
II. planul de desfacere s'a realizat in 
proportie de 111 la sut! il s'au reaU
zat economii de m'lterlale de peste 
100,000 leI. Au fo,,1 ins:! unele deficielt 
te de organizare, pe care anJ:ajatil de 
ia acest magazin sunt hot~rîti 8li le 
înlăture In ecen3t:l per!09dll. 'panA la 
23 August. 

lâtoz~. radoare, treerăfoare şi au tocamioane din 
i, !~~ U. R. S. S. pentru agri cultura noastră 
e' N 
,~at r, jLATI, (prin telefon dela co- industriei noastre; aramă. cosi

tor, feromangan. ofel tare pentru 
scule, eledrozi de gram. etc. 

In şedinl'l amintită tovarllşii vanză
tori şi-au luat angt:jamentul de a ser 
vi clientela promt şi conştilnctos, de a 
face economii cât mai mari, de a mic 
şora procentul spt\rturilo~ la mllrfurile 
chimicale, vopsele şi sticliîrie şi de Il 

miCşOra cheltuelile de regie. 
Angajaţii ş\-au luat ang<ljamentul de 

a mllri, in 8c~astil perioad;'l deverul 
cu 15 la :rutA. 

Astfel se VOT organiza eşiri la fabrici 
cu mărfuri s~onlere, ~!\t şi la Sf te. 
Prin muncl volllntarll se vor E-fectua 
noui amenajărl la mnga7.inu1 IV (fost 
Burza) pentru a putea fi intrebuintat 
mai b1ne. 

Prin aceste angajamente lu""t~ fn 
cinstea lui 23 August, an~ajati1 dela 
Magazinul de stat .. I,~!l~ul" se alătură 
tov8r1işi.lor lor dIn !ahri ci , arătându ,si 
Interesul lor pt'ntrn realb:Qr~a şi de
pll~lrea PlanuIai nostru de Stat. 

Colectivul de corespOtldenfl 
dela l\Ia,Rzillul de Stat ,,Lantul" 

In comuna Târnova se 
Gonstrueşte prin muncă 

voluntară un grajd 
comunal 

Din initiativa organizaţiei de Partid 
şi a Comitetului Provizoriu comunal 
din TAmova, tărănimell muncitoare a 
inceput o muncă intmsă pentru «,ns
truirea unul grajd comunal. 

Tăranii munci~ori din ac~astă camu. 
nli au transportat prIn munci volunta 
ră mat@rialul necesar, ca: 170 căruţe 

de piatră pentru fundament. 40.000 bu 
căt1 cărămizi, zeel de cărUr2 cu nisip, 
ciment ~i var. 

Tărănimea munCitoare 8 reu~it până 

ilstăzi să \''Onsfnliască acest grajd pâ
nă Ia acoperiş, iar cei 15 oamenI care 
muncesc zilnic sunt hotărili să termi 
ne restul muncilor [n cel mai IIC'Urt 
timp. 

'lndentul nostru). - In uIti· 
nput i zile prin Gala ti au sosit 
~ mii' cantităţi de maşini agricole 
nl;J -a!erii prime din Uniunea Sa 
din :3, 
lat !i del, au intrat maşini mari 
, Com ~eei, tradoare şi autocamioa-

le '~ari de 7 tone. 
:niP3 ":asemenea, I'UI venit mari can 

: :;i de materii prime necesare 

Tinerii muncitori şi tăl1ani muncitori din Arad şi judet întâmpină 
prin noui şi noui succese în muncă Congresul F.r~.T.D. şi 
Festivalul Mondial al Tineretului Democrat dela Budapesta 

<Vrm&l'e din par. l-a). 
~es~:~~'UIUI co-;;ttet de 

,,1ucere al cooperativeI care formează cercul politic din !'chim_ 
edt e:lldarUatea" din Târnova bul C, adresează o chemare la lntre<:e 

c) Sii Inlăture absen!'ele nl'motivatej 
d) S:t popularizeze cercul r,olltic ţ'rln 

gazeta de perete; 
, 'Jn c1l11 u fe5tiv. a avut loc adl.l
. generată ::\ membrilor COOi)eratl

;,Solidnritaba" din COmU:1B Târno 
, ~ veder<'a alegerii noulo.ti comitet 

ducere. 
alin Andrs<;oni Ioan a deschis ţ<edln 

delega~ al Comisiei judetene de 
mai h' are a cooperativclor şi a arl1tat 
'\. '~1Ia cuvinte celor prezen~l, tmpor 
1IUII '1 l'd 1 II pj ,rooperatJve ('\r, pre ucran nou 
deA ,~al acestora. 

" : !ost aleşi in conducerea coopera 
~ondl\ 'kanti săraci: Cociub.1 Florea, 

:inte, Cri~an Traian, C'ociuba Gh .. 
. Dem\an:. Rusllnda Ana, Ignuta 

:n ~ l\'lechcş Crăciun ca membrI!. 
-..isla de cenzori aa fost ale~i Cr~J; 
:<ooor, Oncen Traian şi PArv N!-

~umele celor aleşi. tov. Cociufn 
: ~i·a lm • .f ang3.js;.r.lc>nt l'l de B (lu
e indeplinire toate!:ardnile cat'e 
'~ fata cooperativei ş.l de a spI'l· 

treblv.., ;:in munca pe care o vor depune, 
(ahric' ';::lea sllracii şi miiloc"~l\. 
Nil; Rattll I'a,·el, ~OIeSJ). 

'Dt! 
lrdă ,~rut In EditurA .,Car tp,8 Rus!!''' 

i:~U:t )ământ destelenit" 
1 cit (Urmare din pag. 2·a). . 
I '. :! ParUd şi luptători inc~rcaţi ţn 
1~1~ ,'rfizo')iI11ui pentru zdrobirea con 
)0ÎuţÎonlrilor vânduti imperial 11. , 

--1-' ,străin. .' .. 
·!~(\v, eroul prmclpal al dirţll 

A ;nt riestclenit" est;) unul din B

~OJO de eroi, care au adus apar 
c: măreţ la opera de lichidllre a 
~i4rii, op~l'ă in(uptui'ă C'U succeS 
~'a mUllcitoare sovbtică. 
~ii lui Solohov, cetitorii noşhii 
11ka re~lInoa,:,te pe mul~i dintre 

tOfl 'i:e astă7.i i>;<i lengă viata şi activi 
, lIe consh'uirea primetor go."po-

1 i c role<:tive in ţara ~oastră, dUţ3 
:" ~titorii vor putea găsi in acest 

txplicaţii şi pretioase Indicaţii 
pcÎnll, '( f~\llui b C'lre oamenii sovietici 

,: (li să solu~ioneze C\1 der,llin suc
rf "? ':~!ela şi variatele probleme lega
,C"S" opera de colecttvtzare. 

: de ce socotim deosebit de util 
:. fttomandnm citirea romanuiui 
·,'lhw, tutuI'or o.lmeni1or munc;\. 

re cercului politic al tineretului t1:ela 
fabrica 'l·EBA cu următoarele pllncte~ 

a) ~11 tic disciplinati şi punctuall la 

la 1eciUj 
b) ~ă-şi ttlsu~cascA cM mal 01 ne lec 

ţia predaf~; 

el Pentru a-şI mS\1şi ma! bine mate 
rlalul, dupli fiecar" leqle SI! facă un 
seminar. 

'l1neril mUllcltori sunt conştlelltl 
de fllptnl eă rht1c1ndu--:1 mereu ni 

despre 
Câ'eva cuvinle 

concursul de mntocic~ism 
Duminecă la Arad s'a organi zat un concurs de motoCÎclism În 

plin centru! oraşului. [ncă de Sâmbătă sgomoiul infernal al moto 
cicletelor care alergau pe străzile oraşului. anuntau concursul. Cir 
culaţia a fost închisă pe Bulevar dul Republicii, pe porţiun.ea dela 
Teatrul de Stat până în coltul str ăzii Crişan. In birourile şi institu 
ţiile care aveau "fericirea" de a fi situate in centrul oraşului, 
Sâmbătă nu s'a mai putut lucra. Afară de trecerea interzisă pen
tru pietoni şi vehicule în plin ce ntruf oraşultu, comitetul de orga
nizare a permis antrenamen.tul de cdteva Ore a motocicletelor . cu 
eşapament deschis. Ce însemnă eşapament descflis, ar putea să 
spuntt miile de cetăţeni revoltaţi împotrit'a sgomofului infernal, a 
bătut asupra oraşului nostru. 

numinectl "concursul" a luat prr;lor!ii. Trecerea pentru pie
toni a fost blocată. Sârmele întin se ŞL aranjalorii au avut grijă, 
ca trecătorii să fie oprit de a tre ce Bulevardul şi .d~ a se .mişc? 
111. t'ole. Toate acestea însă se pll teatl face, cu cond/ţta ca plCtanu 
s(l cumpere un bilet de 40 de lei. Populaţia muncitoare care "e
nea Duminecă dimineaţa dela pieţele alimentare ale oraşului cu co 
şurile de alimente. şi mergea clfile casă pe Bu!euard, s'a găsit în 
situaţia nepltlcufa de a tt silită să cumpere "benevol' un bitet. 

Este departe de Iloi de a sub aprecia importanţa sportului de 
motociclete. !nsll concursurile de motocic{.tde, trebllesc organizate 
cu chibzuinţă, fără a pn~zenta un pericol pentru [?cuitorii unui o· 
raş şi fără a provoca în plin centru un sg'lmot infernal. O greşa
lă cât se poate .j:! grav'J ('ste dea monopoliz'l un traseu anumit 
al străzilor si '1 admitg ci,cdalia ve aceste străzi, - chiar şi a 
locuitorilor cari locdesc pe acest traseu - numai cu condiţia plă 
{ii unei anumite sume. obligând populaţia să şi cumpere •. bilete 
de liberă circulaţie". 

m viitor acestl: c011cursuri trebuesc mai /line organizate, de 
preferinjă în oraşe, unde extsliJ condiţii prielnice. In nici un caz 
arfera principal~ d~ ('{reu!aţie tI oraşului. artera care face legătu
ra intre centrul acestuia şi gara, unde este linia cea mai importan
ta de tram:Jai, net poate s(1 Ile inchisi: timp de două zile. Pe de aL 
ta parte" miU/ia arii dalo"itZ sa facă sa se respe.:le măsuri,'e. con 
form cărora ci'cu:a:ia motocicletelo' tn oraş, cu e1cpCimente descht 
se, este interzisă. 

velul hlcoJoglc şI pDlltic aduc o e· 
flcace contributie la lupt. peniru 
pal,e şi prog~s' a flneretnhd demo
crat elin lume3 tntreagă. 
Alături de tinerii munCItori, 1n lupta 

pentru }1BCe sunt ~I tineri ~!iranf mun 
citori ('lire imprel.lnfl cu v,!rsfnldl, par 
ticlpA cu HJsuflet'ra la Indeplinirea 
cu l'oUCCCS a campat1\e! patriotice a co
lectănlor prisosului de c~reale. Utemis 
tul Vllrşllndo.n Ioan dela batOza NI', 
6 din hotarul comufl(!i Seitin şi ceilalti 
tineri dela batoz.'!, fiti chemat la Intre 
cere eeJelalte bato2'~ din hotar pentru 
dep~~lrea normei zilnic~, asigurarea 
unei cât ma! bune sc(:unHitl a ariei şi 
evitarea rislp!rii ooabdor, <:1 inşi~1 

fUnd un model in U.CCl1st:i prvinţA, de 
p1\51nctu-';1i cu sârguint.'i norma Zilnică. 

uteIl"i~tii dela bat?zele din S,)lronea: 
MoIna!' Francisc, K·?;:ekes Stefan, GyU 
re Petru şi ceilalti, se strJlduesc sA 
dea ct;t mal mult gr!~ pe:ite normA, 

.,Noi prIn aceasta ştim efi a!:lgurtim 
p~lnea fratilor no~tr: din !<lbrlc!, a i'ra 
tilor noştri din At'maHi ~ a Intregului 
popor m'.tncitor". 

La Pedca, mal mut\t tineti !n!\ltle
tiU de utemistul Hedeşan Ioan, lucrea 
z!I. cu fot f!lanul la o Latoză pentruca 
batoza lor ~:i meargă din pUn şi să a
sigure prin aceasta pâin,:~ ogmen:lol 
muncII. 

- SI nu nlf1im nÎ<'lo clipă ci, 
5ttnfem uteml,tI, că mnnclm sub 
OmcYllcerea Partidului MUI'.cfforesc 
Roman, penim Repllblica noastră 
şi ci prin nceasta aducem ., con'ri 
butie mare luptei pcntna o p"ce 
traInică a tineretului dem&eTat" -

spune utemistul Hedeşan In8n fi cp.!
la1t1 tineri dela batozli. 

Tinerii muncitOr! ,1 ~lIrantt mttnc!
tori din Rcpublca noastrA au mereu 
în faţA exemplul măret al glorlOll'Jlul 
Comsomol. Pilda comsomol;ştllor esie 
pentru el tin Imbold. 

Tineretul din Republica PopulaTii Ro 
mână, ală turi de tineretul democrat 
din lumea !ntreagă, având In frunte 
gloriosul tineret sovietic. va doyetJ1 el 
este o forţă activă lr. lupi. pen~.-u 
pace, o for+li peste care nu vor putea 
trece ar,llţătorii la un nooJ rlizboh .. , 

(Dupl eorupondtmfe!e tovl.>r!\
şUot' zakal Alex&lJdra.. POl' 

Gheorgbe ~i On 'PIollo.) 



I Mica publicitate I 
MICA PUBLICITA'1'E .. pr'imene 
zilnic până la orele 18. - Un cu· 
... lnt Lei 6 minimum. 10 euvinte -
Pentru cererile de .errieia 50 .-
8uiă redaeere. 

OFERrE de SERVICIV 
CAUTAM curier pentru imediat anga 

jare, care ştie să mc.u-gă cu bicicleta 
"Slova" Republicei 90. 

VANZARI ,i CUMPARARI 
CUMPAR dormitor garant>lt eurllt., A-

drese roi la 7.iar. 3237 
CEAS de buzun'lr marcă renumită de 

vânzare. Adresa la Ziar. 
V AND cameră eombinatl nuc. Greeea 

nu 5 tip. '1 la orele 4. 2990 

RADIO, cameră C(Jmbinatl. şi iwnătate 
de dormitor de flnzare, str. Gri
gorie Catn5a 43. 3338 

DE VANZARE: Lemn pentru construc 
ţie folosit. uşi, fere~ti. irepte de ti
mcnt, grtlaj, tra'/erse de fier, u~ă ele 
fier llOx2?'O, parchet. maşină de gă 
tit mare, pat SChobcrl, Eminescu 33 
"Bodeg!i". 3239 

DIVERSE 
SCHIMB casă 2 camere grădină Arad 

Rându!licii 5, cu una din Simcria. 
3233 

CAUT asoelat cu brevet de restaurant 
sau bodegă pentru prăvălie ~cche a 
proape de gad. Oferte la ziar .,Exis 
tenta". 1930 

farmaciile de 
servIcIu 

Az.i şi îr: noaptea de Marti 
S!'lre Miercu' i sunt de serviciu ur 
miitoarele farmaci!: Farm~lcia d~ 
Stat No. 2 (Bul. Republicii). Far 
mada de Stat No. 6 (lungă Uzi. 
nele Textile). Farmacia de Stat 
No. 8 (Grădişte). - - -
Cinema "TIMPURI NOUl" 

~ 

PreZitttll deja 8-14 August 

1. 14. 7ulie. atentat contra lui 
Pa.lmiro Togliafti 

f, 2. Jurnal de actualitate 
J 3. Sportul Sovietic No. 2 
J 4. Ştiinta şi tehnica Nr. 71 

Reprezentaţiile dela orele 5-11 
in continuare 

Intrarea generala lS lei 

Cinema "CURSa $1 POPUiAR" 

şi grădina Victoria şi gradina Aro 
Repr. 5.30. 7.30 şi 
9,30. Dum. 11,30, 

o um. 3, Ij, 1 ŞI 9 3,30 5.30, 7.30.9.30 

Repr. 5, 7 şi 9 

AZI 
PreZintă o productie francezi 194:8 

cu MARELE COMEDIAN 

NOEL-N6EL 
tntr'o tlarlaDtl saUr. 
la. adresa plslllogUor! 

"Parada timpului 
piera'at" . 

cu Jean Tisaler - Bernard 
Blter ş' martoneteJe lui 

BenvlUe 
Olstr. Romfllm Soc. de Stat" 

Pahlicol •• t. f'agal .it ~ p,.uJrrt. III ".P"'· 
•• nf(lfli la of'llf;/izat. fJlndclJ dtlpiJ frrc.p.l'(la 

.".t:fat:ol.!a; IIltfOa,.. • .. ,,. Îllt,,.,,,.4' - . _.-

-. 

l' INFORMATII,!' r.U TREN SPECIAl; '.A Ni\: . 
DAS-DEBELLA GORA Ple .• 
~ . d • A . carea 
Jn • ZIUa ~ e 14. ~g. orel~ 5.00 tna 

"Flacăra Roşie" 
O'i1an al Comif.fai ,_de'.an 

P. M. R. Arad ,i al 
Comite'a'ai P,o.,izor;a 
;_de,ean ,i ol'ă,e"elc 

Redactia: Str. A!ex8ndri No. 1 
etai l. colt cu Bul. Republicei. 
Tele'on: Secrehuil"lful de re
dl"lctie lS.80, Redactia 26-72: 

Redacţia de noaple li tipografia. 
20-77. 

Administra:ia: Bul. Rt"publicei 
No. 96. Telefon: 16-92. 

(Taxa postalA plătită in nume
rar conf. aprobArii Dir. Pl T 63-
9S4).Cont CEC 87.915. 

- IN ATENTIUNEA CELOR 
INSCRISI LA CONCURSURILE 
PENTRU INSIGNA DE POLI
SPORTIV. Se aduce la cunoştin
ţa celor înscrişi la concursul pen
tru obţinerea Insignei de Poli spor 
tiv, că în fiecare Miercuri şi Sâm 
bătă după amiază, dela orel<! J 7. 
pe arena Liceului de băieti, se 
vor organiza concursuri la probe 
de atletism. Primul concurs începe 
la data de 10 August orele 17. 
cu participarea celor înscrişi pâ
nă în prezent. Inscrieri se mai 
pot face prin Sindicatele 1 espedi 
ve şi prin UTM. 

INSTIINTARE. Districtul 
de şah convoacă pe toti responsa 
bilii de cercuri şi din cadrele sindi 
catelor, să se prezinte mâine, 
Miercuri 10 August, orele t 7, la 
o şedlntă ce va avea loc, Ia se
diul jud. OSP Arad. 

- SEDINTA ARBITRI LOR DE 
FOOTBALL, din Arad, se amână 
din cauza makhurilor de football 
din 10 August, pe data de 11 Au 
gust Joi. la orele 18. Toii arbitrii 
şi elevii de arbitri sunt obligati 
a participa la această şedinţă. 

- RP .R. CORPUL PORT ARE 
ILOR TRIBUNALULUI ARAD. 
Dosar G. Nr. 412-1949. Publica 
ţiune. Nr .. 1841 din 4 August 
] 949. In baza adresei Judecăto
nei Pop. Mixte 1 Arad Nr. C. 
2312-1949 se publică spre cunoş 
tinta generală că în ziua de 12 
August 1949 la ora 16, se va vin 
de Ia licitaţie publică în Arad, 
sir .. PeWH Nr. 2 averea mobilă 
a U!~măritei debitoare Elisabeia 
Cialma, care se compune din: un 
vopsitor din lemn vopsit crem, 
un grătar, 13 mese tip restau
rant, 13 feţe de masiJ olandă şi 
bumbac şi alte obiecte. specifica
te în procesul verbal de urmări
re aflat în dosar, aceasta pentru 
îndestularea creditorului Mihai 
I(rausz cu suma de lei 10.000 
plus 19.550-capHal, procente, plus 
cheltuielile stabilite până în pre
zent, cum şi cele ivite cu publica 
ţiunea de rap. Portărel delegat 
T. Balal'nat. 
-- PROGRAMUL EXCURSIU

NILOR MUNClTORESrr C.G.M. 
Sâmbătă la 13 August la CABA· 
N A C.G.M. ..Căsoaia" cu camioa 
ne RATA. Plecare la ~ 13 August 
orele 17.00 tnapoierea DumincC'ă 
J~ orele 18.00. Inscrieri numai 
I'entru . membrii AT.P. la Biroul 
Local de Turism Arad. 

- ANUT INVALIZILOR DE 
RAZBOI. Invalizii de război din 
Arad şi judeţ până la vârsta de 
40 ani ~i cu o vregătire de cel 
puţin 4 clase primare, se pot în
scrie la cursul de rontabil coooe· 
rator care se va deschide la Arad 
şi va dura un an. Caznrea şi în
treţinerea În cursul anului vor fi 
li!ratuite. Cursl1l se \' a în.ccpe la 
data de ) Se;:kmhrie a. c. Cei 
interesaţi să se prezinh~ de urgen 
fă Ia Soc. de Cruce" Roşie filiala 
Arad Str. Greceanu Nr. 2. Toto
dată să se prezinte şi acei 
I.O.V.R.-işti care prin verificarea 
situaţiei materiale au primit pen
sia ulterior şi nu au primit res
tantele dela data de 1 Aprilie 
]948_ Secretar Indescifrabil. Resp. 
LO.V.R. Jaczko A. 

-R.P.R. PARCHETUL TRIB. 
ARAD. Publicatiune. K.letcu Gize 
la din Bucovina de Nord dom 
in Ar~d. Sr. Eminescu 'Nr. 31 
prin cererea. inreg. :::ub Nr. 9384 
din ?8 Iulie ]949, solidtă re
constituirea extras ului ci de naş
tere. Fiind născ. la 2 Mai 1923 
În Cernăuţi din părintii Procopie 
si Stefania. Noi. Procurorul Sef 
al Parchetului Trio. Arad, în Con 
formitate cu disp. art. 3 din D. 
L. Nr. 4062 din 13 Dec. 1940 in
vităm pe orice persoană sau ~ut(> 
ritate. care detine vre-un act sau 
;) lte înscrÎsuri priVitoare la actul 
ce urmează a fi . reconstituit, să 

le rtepună sub luare d~ dovadă 
l~ e:rE!fa acestui Parchet. Totoda
tă invităm pe orice persoană ca. 
re cunoaşte pdenta, să se prezln 
te neîntârziat la Parchetul Trib. 
Arad oentru a arăta in scris da
tele ce posedă, cu privire la sta
rea civilă a numitei petentă. A
rad la 28 Iulie 1949. Procuror Sef 
Moisescu Grefier G. Pop. 

- ANUNT. Scoalcl Profesiona
ti Metalurgîcă din Arad, aduce 
la cunostintă candidatilcr înscrişi 
pentru examer.ul de admitere în 
anul I., că în ziua de 20 August 
j';.19 orele 8 dli~inca!::I ">e va fa
ce vizita medicală în localul şcoa 
leI din Piata Mihai Viteazu Nr. 
12 etajul IL Cei gâs.iti sihtiit0Ş.'; VUi' 
îr:tra în exalTI'~:;. Examenul Sl' va 
fa:t: o>cris $oi oral la u[miiloa~'ple 
materii: a) Limba română S,C:i is 
şi oral. b) MatematicI s.cris şi o
raI. cl Istorie şi ConsWutia RPR 
numai oral. Candidatii vor avea 
asupra lor hrană nentru 2-3 zile. 
"'f':i ce nu vor ave..... ad{'le corn
plecte nu· vor fi primiti în exa
men. DIRECTlUNEA. 

Uzinele 

D~lerea In acelaşlş zi orele 2000 
Rlletul CFR dus-întors Lei 96 ~ 
~~rs?an~. ~nscrieri le responsabi. 
lu smdlcalt, pentru elevi tnembril 
ATP la Biroul Local de Turism 

IN ATENTIUNE TUTUR;, 
EXC.U~SI?NISTILOR! B.l.T. ~~. 
Zllunlca. ca accesul 1n cabane1 
C.<?M. (şi Căsoala) se lace nu~ 
UlaI pe. ~az?. CARNETELOR 
A.T.P. smdJ;:alr:stll sunt rugati d 
a aranja înscrierii în A.T P îna~ 
intea olecării lor individuali 
orice excursii la ;:abane turisti/ 
din RPR. Adeziuni şi informatii 
la Biroul Local d~ Tursm. . 

• i- _. 
- Pierderi -' 

PAPP DIONISIE Arad, N. Bălcescu iB. 
Pierdut Buletinul Biroul P;)pulatiei' 
NI'. 38915-945 eliberat de Milii:a 
Arad. 

IN ZIUA DE JOI 4 Au.gust Il dispărut 
un copilaş d~ 12 ~ni, brunet, paralizat 
numele Lol~5 Aurel. Cine ştie Cf\1 

dE'spre el rog să antmfe pe PăCIlral' . 
Gheorghina Cal. 6 V,lnători 1l!. ~. 

PIERDUT Bdetinul BirOul p(,pulaţi~ 
nr. 265 numele Morar Gheorfr.\c ~ 
c:a. Declar nul. 3229 

PIERDUT carte de rnundl 33449-48 . 
Buletinul Biroul Populatiei. rarWla 3-

limente şi îmbrăcămint~ nUmele M3! 
covici Hermina, Cartela alimente 
Marcovici Margareta. Buletinul Biro. 
ul Populuţ iei şi cartela a1imenf~ Mar 
covici Eugen. G;'\';itorul să dt;JJ;e 
contra !'ecompensă de ;'00 lei la zlIr. 

(J~' 

PIERDUT cartela alimen'e Dlloeie 
Branc Ilean";l. str. Ob~enar 1. Dt· 
clar nul. ~ 

PtF,RDUT in tr'imvai Arad-P"dg;;:ia· 
~ietâ cudi~erite acte :1Urnele JU
ca Ioan. Găsitorul este rug?t să de- i 

puie contr'l recompenstl la Pil" 
efI". Arad ·Podgori1'l.. ~23-1' 

PIERDUT in tren Biroul Populatie' . 
nr. 21003 din Arad pe numele Sin~er 
Vera. Dc::!lar n'll. :m 

PIERDUT Buletinul Birnnl Populn;j 
numele Kornacker Barbara, Sonrr 
tin. Declar nul. 

-----~----s~----------.-_1 
LOTO ~ăDt~rn~n~1 

Rezultatul tragerei din 8' 
August 1949. 
Au fost extrase din urnă 
numerele: 

88 36 87 2 3 70 86 
Cei.,i,ăfo .. ii se .,01' prezell1a 

pen'r • .,iza bale"nelor LG/o 
în termen de 5 zile dela ",. 
,ere. După aces. 'e,,,,,tI 
ceiş'ig • .r .e presc,ie. 

• 

111~wl am ura R osie" 
angajare un medic 
. un medic pediatru 

. caută spre 
chirurg şi 

. Cererlle le UOI' inainfa la I'cgrsfrofara Vzi,.;;· 
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rintre pionierii R. P. R. şi Septembricii Voi. fnv!'lt!nd m{'reu Si unnlnd pil 
da pionierilor soviedci să luptaU e. 
să devl'ni!i huni comuni~tî ::on.~truc 
tori ai sodah.mu! ni ti ('o)fl!Uni;;lDu. 
lui. Nu u:tatî ciI ostaşii Annntei 
Sovi, tice dibe!'atoare l"ra'u fralii "şi 
părinţii p:oniecHor .fOYietiei. 

deschiderii festive a bulgari în ziua 
taberei de pionieri Nr. 2 Lipova Aliituri de pioni<Tii lDtJietici 

de cri din turile de democratie 
pop"lard Şi de copiii din 1, .. 
mea fntrlugd să lupta li TJP.flfn6-

Ca pâcea şi libertatea si! dom
nI iiscă pe rnt'" :~~ plJmdnull". 
Aplauze entuzi~s!e au acoperit cuvin 

ROR schlderea festivA a taberei a avut loc in prezenţa tov. Roşea Aurora, 
r. co responsabila sectiei de plonlerl din cadrul C. C. al U. T. M. 
anele 
~ nu. ;!Il ieşi din Lipova, la 5 km. pe 
lOR \II care dl,lce la Lugoj se găsesc 

Iti de ,Lip-1va. 
Îna .. , unde inilinte nu pute~u pătrun 

alI. :<cât imbuibatli cu pung.l doldora, 
" r a .' acum parcul de cântecul vesel, 
,IS IC~. "';:nic, al copillor, al sutzlor de 
maia ai (,a:nenilor m.mcii din ţsra 

~ă şi din Republica Populară prlc 
_ Bulgaria. 

,aleel~ umbro<'lsc mă"'ginite de 
~ stejari inalti şi împodubite cu 
:ri ro~!i. tricolore şi roşu ·verde

cu IV ';''!l§r la umiir se plimbau (';mltmd 
.11a~i!i 'iii RPR şi Sep;cmbricii (pionier!) 

bulgari. In lOCUri lint"tlte a1~'.i jucau 
şah. Era ora 10 inainte de am:ază. I'â 
nli la prinz mai ~unt 3 ore bune. La 
cantină cel care au fi1imflnzit mai de, 
vreme, primesc tarlin~ cu unt. ,'Sunf 
deabia de o zi imrJt'e,mă pionerii ('U 

septembricii şi s'au împr!~tenit da 
parcA s'au cunoscut :le când ii lume",. 

Astăzi va fi un eveniment mare, pri_ 
mul eveniment ma ... e din viaţa tabe
rei: după amtază va avea loc deschide 
rea festivă a tl'lbercf lor, la care ','a 
lua cuvântul şi un reprezentant dIn 
partea CC dl UTM . 

Ilili\;a Să ne spună lovar~şa Silvia dacă şl1e ceva despre 
Repub:lca Populară Bulgaria". 

spărut ,Ia II tromne1i~~ii au EUn'lt aduna armele Impohiva asupriril fascfste 
ralizat 'L~ fala pa:"ili~nului s'au aliniat 4 şi ci Ghcor2hi Oimill"ov a toet an 
~ te\'a 1t1en'e de pionierl - 2 de ~ete mnre prieten al CGpiiJor. 
acurar, il baeti - şi ce'1ta sepfcmbrkilor In fata sentembrici10r iese o codapă 
• 41), ",2hi Dimitrov". _ Diugarli (tovarăşi), noi propunem 
ula1:ei r;varăşi pionif'l'i - a inceput ins ca stegar din partea noastl'~ pe Emil 
e Peci" :rul Stlp~riO!' ~l taberct - r!\"um Vc"elov. E bă':\t bun la cartc, a o1,Îutat 

3229 'l~ntem împrcună mai multe O€- pe cei mal f;labl, se poarti\ bine şi are 
!H8 "'nle vom ave!\ o unltale de plO un nivel poEtic ridicat. 
Ie!a a.J.~,~t:ltc:1 taberd de pIon ieri Nr.2 Emil Ve!l(!lov, un tânc cu ochi inte1!-
. eMa!l il I1nitat(>::! 110'lstr11. va t~eb<..li genţi, în tricou de sport, Iese lţ:ngă 
lmenl! ;-j o cO:1ducere form;?~ă din pio ceilalti do!. 

B:ro- _ Sunt născrtt la Burgas rn 
e Mar ~!'Ol:)uncren !nstntcforuh,d iese in 
dc,/J,e .-itătil pionierul c::;tanca Mircea 31 Martio 1939. De lin an am 
1 ~r. Yva, devenit septembrie;. Tata a 
<mi .junI !Jl'!~cut In DpV,l in 1935 .,. fost mune:/or şi a luptat ele 

1~~oe1e 
el, - T'::llii1 meu e muncilor şi a tcin,rlr pentru IClib~ rar' 'ii popo· 

. ~~; ?t:eşedin!e al Cr,mislel !ude. Tului bulf'ar' fn :-dtuluTile 
:< ~ Organ:zare a Coop~ra\ic\. L;t Vniunii Tin''etului Comunist 

'TI1·am ("I,at silinţa s~ 'nvăt bine bulf{lIT. A partic:pât la revolu. 
Idg;:lil 'iut.1 pe tovari'lşV m::i m:'li slah!. tia din 1923 ş[ a fo.~t primit 
!le iii, ~,că am d(wenH !)ion:er. La d 

tlllPi'J. .acMa in r ndllrile l'ar· 
~ de- '\ mun('it hine dar am avut şJ 
Pl~ul.:ni. Gazeta noas~l'ă ri~ -~reip '1 tidului Comrmist Bulgar. Acum. 
~m· : târziu. _ E emotionat. Priviri făia e secretarul com.Ît,"Wlllt 

I r l :,: !f5 tovar!l~1 îl 'Irmăr('~~ at<'n· judC'lean B~TCOt;Î(â al PC Ilut· 
)\la le' f{ar. iar mama e profe,ţonrll Ta 
51n~er . 
"3m emoiie, Mircea a uitat sA snuna So/fa şi, a fo!'t primitll in Par. 

'IntrebăriIe vin cu duiumlll. tid tn 1914. Eu am fo!" şef de 
)ul~;:)[ reafn ~ept(>mbricitor cIneva ridl des ată (grupă). 1'ova,<!şii 

: la, Un ser·teml,n ici vrea 511 yur,~ m' i au lucrat bine şl s· au 
C Întrebure. T o spure Interore- [Jurtat bine, d''(lceea deset!ta 

T~lcl,t1l:tI. tov:n!i<;e lI,ircea, fi 

-brll 41' PlIrf!d! !III de ci> nd ro 
.bru de !~at'Hd? Tttn i1eaaUfa, 

rin 8 ~ după -:liberare? 
. ,Da. tllta e membru de P~.l'Ud 

urna, din ileg:l1ltate, fa!" m:lma din 
, '. - răspunedc itfircell. 
: Legari sunt propuşi 1: ionicrii Geor 

86 O\'idiu rlin Cor.s1.ania 5! Cfurc,l 
:ellf4 din Brăil~ ~f un s~~t~mbricl. 
Lofo .. e Miat ci!' 'fttl".qi"lHlr din .... ons 

~ls~u~ in '!l'3S Itra· ,..' ". 
::tica s!.cgar e prnptdi Curea 

rlfttll - ,\ fo~ ~ responslil>iUi a ,<lzetel 
"1:'i:te: 

....... ~,?bici1mi al avul! . li In~"l'bat,o 
_ '~er. 

ii. 

\ ~m avuf, T(lvarl\~ele din co· 
gl7,ctel nu scri~!l . f;1fott!mlUna 

.' articole1 e. 
;, 

. atul1i:'i I~ 9criam l'! ~l le I'n· 
.~ ele s1i i'lc/lJcilscă. 
~'1tll sel'ltCM1-<"\('l1or Iar vrea ct 
1 la cuvântul. Int~rpreluI tra-

. ti Ile tlUni!. tov. Silvia ce ştle 
~ '-~llubIica pl)pularli BuJgn· 

. Stiu mult" despre Republica 

.~~ri R:!haria. Shu c'1. e o tari 
11 şi prletf!o1l cu Republica 

,.. 'Ii ~I ('i a fost eliberati (\It 

. ti de clt ... e Arm~ta Sovietici. 
i:llloporul bulgar a luptat cu 

nO(lstrll a fost evidentiatl1• 

A ăbsolvit cu media 10 anul ~co· 
Iar. 

Emfl nu uhl( all.şi &punl[ n{ci 
s] libicinn :t~. 

- C,ÎteooîltR am lucrat 8cctar. 
:Eram responsab:l al gazetei dt> pe
rete şi n'am lăsat decât pri t nii 
mci fn colectivul de 1f(1acrc. Dar 
am fo~l criticat şi m'am Indreptat. 

Când:daturile Sf' pun la vol. 
Un ropot d~ aplauze 1(1 sl'mnul 
,.(1 Srtiiclt Mircea, G(--'or~rl 
O"i<lill. Gurea SUda ~i Emil 
Veselov &lmt nldŞi In UIUlni
mitate' 'n ('onJu(': 'rftf unltiffii 
taberf'i, Sedinta s'(i sfdrşit. pd. 
n(l :~ prdnz mni ~ 'ncl1 puTin • 

• 
Dupll amiază pe ]a orelfl 4 fo 

uuifonnele lor, cu cravatd·~ roşU. 
d taSamentl"le 1I':m jeJun"t tn jurnl 
pavllionnlui. Nu lip~,,~tc unul dt'la 
.restivitate n'd piont~r ntci 8ep!{m. 
brici. 

Din partei ce al unI a ~nit 
tov, Hoşca Aurora r' 8poosiibila _ee. 
Uei de p~on: .. ri a ce. 

Se fnm:\neaz1i dra1",oJe ditaŞIIUlen 
tl'lor. Apoi unitaka primeH:~ drape 
lele deta~'amcntelor. Apoi unitatea 

primeŞte drapelul pe elll'e 1erul 
unit!'W.i fI sărutll Ingfnunchiat. In 
sunetul IntErnalionalei, pentr ~ prl 
ma dată, garda steagului ridică drîi 
peJul pt care stli .scris/! deviza lor 
comun!!: "Inainte lJf!ntru ctIUZQ lui 
Lenin şi Stalin!", "Tot !nainte!'·. 
"Drujno nâpredr' 

,YĂSTHATI eu CINSTE 
ACEST DRAPEL CARE RE 
I~REZINTĂ LUPTA el. ,SEI 
MUNCITOAHE pENTRU 
UBERTATE, PACE Şi SO. 
CIALIS'\f' 

a spus tn cu\,!lolul S~lI tov. Roşea 
Aurora, 

.,Pi011ieri si tlplemfll';c\ tn nn. 
mele ce âl UTM vii: pred:m ~c·st 
drapel rQ.Şu care reprez:n1:i lupta 
daspi muncit,')are din/oat,' tiirilc 
p el1tm l'b c rtlte, pacr ~ ~I)cbliml. 
pa<1ra!i Cii d~'''le :lC1'~t dr1fwl ŞI 
nu uilii'li n:el\J c'i~ll 1'5 (lo"'~ a~t~zi 

vl'f bucurati de r!pea"tă val'an\1 m!· 
nunntă in t:ih'1r1, a(" a~ta SI> nalo· 
reşt~ Jupte: Jl nInt Jibfrlat~ ~{ P;'\r. 
titlului nostru ş; R gloriosuln: LTC. 

tele clel~gatei CC al UTM. Câţiva pio 
neri i,au adus flori. In numele tovară 
şilor săi, un pionier salută ceata ~eptE'm 
bricI lor .. GI1e{)rghi Dimitrov". 

Se trimit apei 3 telegrame, una CC 
al PMR, alta CC ~l lJTM ~f ~ treia U 
niunii Tinerei1\ltli Popular al lui .:1ho:!Oc 
ghi Dimitrcv. 

* 
După f('~tivita~~. s'a incins o .. horă" 

înverşunată. Cfmtecde nu mai c::mte' 
neau, Acorde~:miştii au avut prilej ~ă, 

şi arate tontă mă'~str1a lor. 
Pionierii, cei mai multi, au displlrut 

ca prin farmec, Nimeni 'nu le observă 
lipsa Sept<:>mbridl sburdă vt"seli, 5l'ara, 
la focul de tabără, ei vor avea o ma 
re surpriză. Pionierii le vor c:lntll un 
c:1ntec frumos, în limba ler . 

Se geme :;enră c,'lnd am ple:at din 
t3bărn, In urmă, jocurile co'1t1nuau ('U 

şi mai mult foc. 
Na, r:nniii RC~;ti rninnnnH, cu enfu 

ziasmul lor, cu obr.:\iii rumeni ne ~1Ină 

tn~e. nu V0r fi niciod'.t:'i ea!'ne de h;n, 
p"l'Ilrn in["l('<;<:>lr: im!'l~l"inli~tilc'r . 

Ei vor 1răi f('ridti, îl'llr'o lume mal 
fericită, S',lC ~ccblil'm. 

Un convoi de 30 căruţe cu drape!e, fanfare 
şi lozinci a transportat cofele tăran:lor 

muncitori din Rovine la centrul de colectare 
(Urmare din pilg. ,i,a) 

In m'Xi voluntar primind numiti 
nla.';} dela cantină Ş': căutăm ca 
prin munCa noastrli di'!l timpul âee. 
slui concediu, sli antrE nilm pe toti 
to"arii~ii noştri li:1 rani dela batozu 
intr'o muncii d',n e~ tn Ce mai io::ttl11. 
să. Suntem fericili \'ăz:Înd că PIra. 
nii muncitori rida hatoza Nr. 6 au 
Inceput sa d('pă~cască uormde cu 
2u--25 la stl t li, fntr('e~ndtt.ne. 

Paza estt' bine organizată 1a aC'· 

st~ baloze din pancotâ. Muncitor:! 
dda balozr, 8uprangheazll: securita 
tea ari:lor, 

ln numea delă batoza Nr. 5 mun 
e('iC şi 4 utf'mÎSti d la "RăEăritul' 

cal{> l'au (li ;;ă s<" {'viden I if'ze Im. 
pr{'un§ cu tol: eeHalli munritori 

mai "f1r~t'"\Îei. Ei sunt: Farago M., 
Ma/Iyar 1., Nem t F. şi COlrosi. 
JIa A. 

Se treeră de zor şi in $ectoarele adminsfratlve 
ale oraşului 

De câteva zile se treerli ~i tn "ec. 
toiire1.~ administr'ătive ale oraşuln:. 

De câteva zile se trc('rli şi tn 9: c· 
toarcte administrative ale orlt'lului. 
Batozel~ Incr, AZn pe ariile dda 
M·ciiIRca, Găi, l\{llreşel. P:1rneava şi 
Bujac. 

Jll('ă de Madi cele două batoze' 
din PânlcaVa şî a treia bato;;:!! din 
Blljae, au t.Jceput tr.ceru1. Muncito· 
rii delii a~este batoze lucreaz! cu 
multă Insufleţ:ri". J)'Cntruea normele 
de lucn1 s1l: ri~ d, p:'l~te. 

- ,,No: ştim, - zice hatrânul. 
moncitor Hegedus IOiiif, şeful eehi.! 
pei dela batoza a cll rei dJ('gatil 
sant BacIt a Viorica şi Cosma 1, -
c/'I grAul nu poate sll aŞtepte. Cu 
cât n dăi mai :ute, eu atât e mai 
bine. ~i Patria noastrrl JlJ('·a ehI'. 
mat ]a lucru. Toti JlluucÎtorii din 
(abrîol 1şi dau silinţa si fndepIiL 
ne-8fidI Planul. Şi noi să r!lmAn~ 
Tn nnoU Nu :se poate. Deac~~ a ne 
silim al dăm cât mai mult grAn 
peste norm!!", 
Kokulyă Mihai ŞI: loti e ~lalţi Of· 

tl\('"1 din echipă îl sprijină din toatl;1 

inima. 

Cii Ş[ e! şi muncitorii dfJa c~l{'. 
la]t< două hatGzf i51 dau silinta ca 
norma zilnică "li r;e reg-n lat im. 
p1initil. 

In săptăm:·1.:1ă (",ire Il trt'Cllt gl·;ll1I 
a llum('roşj iiirntli munC"tori a fO~f 
Il' e răt. Ei sc fnlote hucuroşi d~la 
arie. muHllm:tj că oin /frâu) lor 
pe l;Îng~ că lin r1, stu1 ,i frişi~-i. au 
a.': gurat şi fra1i1or lor ada 1)rR~C 
p:iJnf'a pentru un an ftltT!'l!. 

Alh['rt Stefan a a\"ut o recoftil 
hlln1t !lupII efÎ 58 ari ai s1li. El 
şi,a dât cota cu bucurlt'. 

- A noi că (le~tlll am romit noi 
rn tr C;lt ctind ne fmau toţi Ş: chia 
huruI şi perceptontl Am avut ;U&lZ 

hun 8ţ)u1 ace.sta S"i dan cota mea 
din toată inÎma. Că ştitt ci nu va 

mai romi astfel nici un munc'tor 
şi nici tin ţlirlKl munc·tor. 

--~ .. - ------
DECES. Iudoliata Camil:e 

Inun111 dee(sul farmacistului !<:P.ltI 
Emeric, tn ('tate de 58 ani. Tnmor
mântar"a \'ii avea ],>c azi, ! .. rarţi. )a 
orele 18 in Cimi~:rul Ve<:hi evr;', ,..,. 
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-~=======ITELEGRAME DIN STRAINATi\TE I======~--
Cetăţenii Parisului doresc pacea 

Organizatia lupUitoriior pentru pace a avertizat pe generalul Bradley 
că poporul francez nu se consideră legat prin angajamentele ce se iau de 

către conducătorii militari şi politici In scopuri agresive -
PARIS. (Agerpre$S). TAS5 tran@. 

InÎte: o delegatie fie ce~ 
tăI ni par12a~ni a remis 
gl'neralului Ohare• repreZlCnlal1~ul 
gen" raIului Bradley o scrieoare a 
Orgiinizaţi~i luptătoriI!)r p~ntnl pa 
ce şi libertate, prin dîre ac.:şLi& 
protesteaza impotriva 80Sirii genera 
luluÎ Br3ldley la Paris in ve.derea 
negocierilor cu car1Îcter mIlitar. 

Scrisoarei arata că "Cetil~enii Pa
risu1ui doresc pa~~a şi se tmpotr:. 
"ese înarmării care nu poate iloni 
dcc:lt unor scopuri de dî'.'lmgeri'. 

Ei nu dOfMC, sub Riei un mo
tiv, &iI fie amestecii/i fntr'U1! 
nOI' ".tJ;;boi Impotrit,'a unuia 
dintre "l",tii lor. Ei lupt il I~rn 
tru d~plul de ii lwr l1r! liTler 
asupra propriii lor sorti. 

tie p<'nlru cetâ~et1ii parizieni r li• 
nitli in cursul manif('statiei, etfând 
fn ace]a~ timp tttturor pÎllrtizan:Jor 
pAcii IIi lupte pt'ntra eliberarea ce
lor ar( stati. 

nEZOLmA BIROULill 
POLITIC AL PARTIDULlIT 
CO~fiThITST FRANCEZ 

PARIS. (Agerprell&). l.'ASS trane 
mitE": 

La 5 AUl!llst i B'Y1tt lot! !;t;din!a 
Biroului Polit~c al Jtitrtidnlui Co
numist Fra'!lcez. 

Dnp!l fMhecrca şeitinki, Biroul 
Politlf" a adopt:lt o rf7,:oluHe f n (,a
rc tlaluta or2'unizarli .. I,uptătoriJol' 
pmtru ptH"" şi lnJerlate" din rlepar
tamfnt1l1 Srna pcn1lll ini\iati"a 
man1festata 10 ei' prh"" Sle exprima. 

rea ,'O'ntri poporului france;t; de a 
apara paOl'a. 
După .etl s81ut§ unitatea crt>scAn. 

dă i o~nor muncii pentru apă
l'B'f'ea "leii rezoluţia Biroului 1'0-
litie al Part~cllllui Comunist Fran· 
cez demascA unn/irile financÎtue 
catastrofale ik politicii de rl'lzboi, 
legată de l'f alizarea pactulu~ Atloo 
tÎcului de Nord. Aceru;tă politică f:şi 
gtfseşte expresia in s!ir:'lcirea er.1 $o 

c~ndă il familiilor mune:toriJor 
precum !1i in ma.ioral'~a impoziti'
]01' care gnvează a~l1pra mes;l'i[lşi_ 
lor, i'omercîantilor mic: şi mijlo
cii şi a ţăran Hor. 

lliroul Politic al Pa11idulu; Co. 
mun .. ,t :Franccz Cfre tuturor or~a. 
nizaliiJor şi J11'mhrHor de' partirl 
sli dea dovadă de tot ma: multă 

ini!iativa pentru eŞuar!'a t.Jflptuîr·' 
paetulm Atlănticului de Nord. ~~ 
r~ d,!~ă cum _ ar:tă membri[ ~t~a. 
Jl,lza.hC'l ,.1J~p~atonl?r pentru Par 
ŞI hb· rtate 1n sCrJsoarta adre~al~ 
p5eşcdinteiili Truman, nu ingajea. 
za poporul francez. 

Biroul Pol:lic face âpe1 la mln. 
sifîcart a fără eXC( plie a tuturor' 
acelora care doresc pacea. 

Biroul Politic salută pe oamfn:' 

muncii d:n Franţa care luptă pen. 
tru ohtinl"rE'"a de concedii pl1tite 
pc croitoresde parizkne PI'Dtru mi 
ntmatoI 8]J:rit combativ de ure aq 
dat dovadă in lupta pentru SPQri 
1':. a salariilor. 

In fncllC'c rea rezolutiei, Biroul 
Politic al Partidului Comuni!! 

Francez, conCrmă de-plina so]idări. 
tate a Partidului Comunist Franeel, 
li orr,anizaţj:]or şi membrilor !li 

cu toti ace" a ClU'C Iuplll pentru • 

~\ ind, p:ndenla Frunie: şi CIln.]' 

ţii mai bune de vlată şi munci, 

Dacă cercurile contluc!ltoare 1'0-
lilice şi mili1are din .Frunta "ii 
dau ~igl.tr1trl, vă fllgMuf!>C trupe 
Şi cer arme., este necesar totu5i ~li 
luâH cunonin\li c!!l noi nil nC: con-
8iderăm legaţi tlnn aeeste angaja
mente. 

Provocă,ile monarho-'asciş'ilor greci împolrit'o 
R. P. Albania con.inuă 

- Proteslu' adresa' de ,avernul albanez secretarului genera' al ONV.-lui _ 

MAUEA DEMON~TRA TIE 
I'ENTHU PACE DIN 
PIA Ţ '\ (:ONCORmm 

PARIS. !A~erprt' .. ). TAIo3S Iram· 
mit.e: 

In unnli deruon~trati{'i popuhrp. 
,J>l~tnl paoe, {lin tmprrjurimtJe. 
Pieţei CODCordfei, Comiteln'l de (lI'. 

~anizare constituit din ini!îiitiva 
Organizatiei lU(ltlltorilor l)fmtl't1 113. 
'ce şi libertate, a pttbli('"t 'Mt co
municat 10 ('are d('c1ar!l elI numt'· 
roase del.eg'itii sprijinIte de moIr. 
mea de patrioti Ce ~:-a manifestat 
drapt<' a pentru pace. a'flll !ndrep. 
tat spre Pîaţ. Coneordiei tn ciuda 
inter~!eeriî guvernului \'i • rortelor 
extraordinar d!' mat r 'de poliţie ŞI 
armat! concf.ntrite aeo]o. 

Comltttul prot('3teld .;11 '2'uerg:e 
Impotriva hrutalitătilor ctmtisf' de 
poliHe, care a atacat f/lrll nrei un 
moth, gnlpurile pa"1nl('c df' !lC')nou. 
fltranti şi ~prim!l ilcl~n{'a .. a 1!Jmpa. 

TIRANA (Agerpress). Agenţia 
Teltjl;rafică Albaneză transmite: 

Ministrul a(ljuucl ai afacer'Jol' ,,"li: 

terne al RP Albania, Manuh 1\Jnf
ti. a adresat Duminecll 5f'cretal'ului 
I'!;en"'l'al ONU, Trygve I~j1', o nouă 
tt }(gramă {lI' protest împotriva iic
telor de provodre sll',·ârş'!te de mo.-

eiD W _________ _ 

Americanii reinarmeoză 
poli,ia japoneză 

TOKIO. (Agrpress). Dllp!l eu.m 
transmite FRAl"lCE PRESSE, In 
eadrul remilitarizării J aponit'i. au

torităţile de ocupaţie. americane Ba 

hotărtt sll grlibeasc!i t'eTnann'iIre.a 
po1îtid japomze, car .. d!8pune ati-
tăzi de an efecth, de 125.000 de 
~ ~ . 

Oamt"ll, 
In afară de aceasta, armâta ame

rÎ('ană va furniza tot ufBjul pen. 
tru mod·rnizarea aparatului poli
Hrnfsc. 

t 
narho-fasciştH grtCl rn zilele de 3, 
4 şi 5 Au gust. 

In telf'grnm1i 8e arat!!: cl( rortele 
armate ale guvernului din Atena 
lu continuat ~n zilele de 3, 4 şi 5 
AnglBt, atacurile lor sprifnite de 1 

artilerie şi aviatie. 1mpolriva fron
tierelor de Sud ale RP Albania. La 
" August, monarllO·rascişt:i Iu ata
cat In sectorul Bojigrad şi in di. 
fC'c\ia LrtICovik. 

o nouă depresiune financiară 
în Statele Unite 

Ih cul'SUl zn~lor de • şi 5 Au
gust trupele mooarho.fasefste ati 
atacat !n1'ilHmile 1485 Şi 1309 din 
.sectorul BojigrBd şi In tru peste 
1500 obuze ~ teritoriul aB::.anfz. 
O parte din proieetiIe au cllzut aBU 

llra satului MongulM incend:ind 
Huei esee. In cursul luptelor din. 
1re monarllO·(asciHii eâre 'iu pă._ 

truns pe teritoriul alhan€ z şi g1tr. 
1:ile de (rontierl albaneze, an fM 
~orTti 12 soldati greci ale ellror 
ftorpur! am r§mae pe teritoriul â1· 
~ănez. Doul avioane mon~hc>(a,s.. 
dlf!.t.e- eare ftl pa.rtieipat Ia Itae au 

NEW·YORK. (Ag<'rpr, 1\S). TASS 
transmitf: 

Ultimele stali~tic: asopra situa
tiei econolltice din Statel..- Unite 
vădesc o nonă "depr, sÎnne fÎnancia 
r1\."', Produc\:a de otel in cnrsul săp 
tăm~uii tr<"cUle li se1'iznt r]m nou 
ajungflnd la 81,3 ]a sută llin capa
citatea to.tnl15. 

.,Asociaţia 1ran"portnrl1or fero. 
viare âmerican~" âUllU\ă că în s5p
tămâna trf'entă, transporturile p:' 
căile ferat~ au sdizut ctl 19.1 ]a 
Bu~ă fa~ă de. săplămâ., Il ct)r~pnnză. 
toare din 1lnu1 trtCut. Volumul vân 
zr-rilor contÎnuă să fie mult mai 
mic dec;'t nivdul mediu din uhi
mi.1 ani, oglindind io mare mlisură 

IICătkrea puterii de cumpărare a 
rnas§~lor lurgi popuhue. Banca F<
derală de Rezen'e anuntă că ,"ola· 
nlUI yânz5rilor în mâg~azine le uni. 
verl'ale Il fost in săptămâna trecută , 
cu 11 la sută mai scăzut dt'c!i.t in 
perioada corespullziitoare a anului 
tl'l.cut, 

In timp ce pror:turile marilor 
11'11 .. IU1'i eontinuă 1;11 cr('ă.~ca, firme· 
le micî dire dan falim l1t se inmul· 
tesc m· ren, Biroul de statÎstlcll 

"Dulln and. Bradstr.e., t" anunţă. că 

in pr'nta jumătate a anului in curs, 
iaU di" faliment 4581 firme. faţli de 
2543 firme dire au dat faliment in 
prima jumătate a anului trecut. 

Hotărîrea C. C. 
Comunist 

HAGA. (AgerpreN). 'fASS tran@. 
mite.-

. flot llri rea Comit:tului C{Jltral al 
Parlidulu~ Comunist Olandez, pu

blicata la Hâgn, analixeaz!l situatia 
luterna şi externă a Olandei. 

Comitetul Central declarll c!'i 
encuriL' eonduc§toare olandeze aU 

impus aderarea tarii la pactul «gre
tiv al Atlooticului de Nord, dar 

Tip ... GUTENBERG't 

rost doborhe. 
Garzile de rront:erlf alhafle~ 

luat prizonieri doi omeri gmi 
luptele din sectorul Leseo,'jk 
zinii de 3 Au~ust. ' 

Guvernul RP AIban:a 
aeest bOU atac de mare amploa!'!: 
(lesHintuit d-e< ann:atele mIwm\UuÎ 

" din Atena !mpotrÎ\>a RP AJhănia, 
("a o violare flagrantll a principiilor 
dreptului ,international ;'i Chan' 
N a ţil1nilor Unite, şi ea o ~âvl am 
nin tare a pl.cii. De aceea, guvern 
RP Alhatlia atrige din ftOll ate 

tia secretarului periîl 
O. N. U. am.pra :rel5pOnu.bi1it~tii d' 
recte pe care o poartl ~vernn1 di 
Attna pentru aceste aete ~ 3. 

siune ş{ pentru eonseeinţele ~ I 

putea să decurgă din ele. 
GuvenlUl RP AThania pro~t 

~ d' • r ' za 1D nou cu ener1!'1e mpotrn 
aCCBtor vioUlri brutale şi repe!8 
ale suveranităţji Albania, vioJ~ 
preglitite si.;;tematie de gumn 
din Atena şi urmll'rind turbura! 
plici; ..e securităţii intemaHonak 

al Partidulu; 
Olandez 

aceastli aderare nu ofste recuno-'1: 

tă de POPOnt! olandez. 

"La am enfnt!'I: r i1e reaclfllnii 

de."Iăn111irea rlhboiulu:. uni wb 
su răspundem prin uniua itttreo 

lui popor In lupta pntru pat~ 

subliniază hotarirea. Comitetul C 
traI ce-re ileasfom:nf4 Inapoier,a 

pătr:e a trupelor olandeze diu 
donezia. 
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