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îmbunătatim ., 
ca brigăzilor 

ae tineret 
doar câteva luni dela eona 

primelOl' brigăd utemiste de 
il or~ul nostrl1 şi iaii că a

se inregistrează BOut şi 
realizate de tinerii munCi 

DIiDe. 
de producţie cele mai In 

il sectiile cheie, de care a
me;s al intregei întrepl in 

IGrurile de munca, unde şare! 
cele Dl'li greu imleplinite, 

n1emistc dau dovada: ne UD 

innăcărat şi de o dragoste 
fată de lJOpoful mUllcitor. ea de ~iorapi a fabricei FITA, 

"
File Uzinelor 'Tcxiile .,30 De
... Ia TEBA şi FlaroUl a. R~le, 

i
" I~de, tinerii muncitori, con9 
, brigăzf, muncesc cu mult f'n 

:i avânt tineresc, fiind printre 
ale ,',' ilI1recerilor socialiste. i\lun('a 
!& "de elnn, eoDstltue un exem
In ' demn de urmat pentru rt!stul 
~; tJM'. atât tiuul, cat şi vârst-

5c'Jd im{wrtanf.e 
, Graşul nostru, au răspuns 

la intrecere In cinstea :.niver 
i in care Armata So"ietici eli 
a sfll.râmat tlcntru totdeaulla 

robiei imperialiste, In e!Ore a 
'/lIlOl'Il1 nosfnl Jmlr,cllor, creli.n-

lajlr! ibnitatea de a·,t cuceri prin 
au f ~ luptl neobosit! un trai im

,lipsit de e~ptoalare. - origă 
işi f1ItSrese organizarea, 

obiective eoncrete, păşind 

(le a ajunge cu adevărat la. 
, !l!perloari d~ partiCipare a Une 

in IDtreeeri socl1tUste. 
utemlştllor din secfia Cio

fabrlcrl FlT.'\. tine constătuirl 
,in care se fheazd sarcinile 
şi se analizeat4 IN t;PIR1T 

" SI AUTOCnrnC munca. etet>u 
dire fiecare membru al bligă
:lemenea, cu sprijinul perma
ortanh:aţfci de Partid. briga

lrirne!lc o el1ucatie politică mar-
iDist1, ci tese re!f1l1a.t ziarul 

tineretului" căutând [,ă-şl ti 
u1 eultutnl, politie !fI ldeolo

de altă pute, cu ajutan!l tehni 
,rnerr:brii brigăzIi sunt In~ +ruiti 
t de vedere pr1>fesional, tapt 

ituemenc& a contrIbuit mult la. 
unOr Insemna te dep1şlri de 

de către ei. 
lltrit al br1gizH filin ţuătoria 

II ia ,~Ie a~la ca a ridica.t aiâ,turl de 
bli' eâtlva tIneri mai pUţin pre-

pu tlfe, fiind sprijiniti, au lnecput 
~ No din ce În c~ Jnlli bine, deve 

,mpla pentru toti, mun"itorU 

av!intului lOr in muncă ~l Il 

tii juste Il sarcinilor. bt'igăzile 
, I'n 'loliiIe fabrcci 3~ Decembr'e" 
,pr, t 

b sl con rlbue in mod botăl'i-
lcm ,1 ~~llzarea de către aceste se(;\iI 
, reprn:Jm te le-a. revenit pe lt!na Iulie 

51 fu accastll. lună un Jce ele 
- ~ ct prlve~tc lupta pentru il'de 

!~tinuare in pag. 6 ·a). 

, .. 
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Salariatii dela "Flamura Roş_ie" 
'oz;ncii: au 'recu' la fraducerea în 'apt o 

"Realizarea cu mijloace băneşti proprii a planului 
de producţie şi financiar al uzinei" . 

Intrecerea soci61isti'1 de nivi:l su
perior a pornit la "FUimura Roşie" 
din dorinta palriotică a salariaţi. 
lor de 4 lichidei prin eforturi uni
re fntârzirrea surv: nitrl in proce. 
sul dP. fabricalie.· CiI "zinei la vagoo 
nele clasă, de a mânlli mai repe
de Şi mai bine fond"ril(' şi produ. 
scl@ uzinei şi de a putea pUît~ in 
atcursul trimestrulu.i III dalor:a 
de ,60.000.000 Id, nwştcnit(l dela 
capitaliŞti. 

llotl1.rÎrea a fost luatlt. tntr",Ul spt Iată obi~ctf.Vfle noui ale fntrece-
rit cu adrvilrat patriotic: VOM IN_ rii şi ele intereseazd rn actleaş mA. 
VINGE TOATE CREUTLITILE ŞI 
VOM REAUZA. CU MIJLOACE 
B,INEŞTI PROPRIl, PLANUL DE 
PRODUCTIE ŞI nNANCIAR AL 
UZINEI PE 1949, $1 J/0M PL·~TI 
IN ACEST TRI:UESTRU INTREA 
CA DATORIE CARE PLANEAZ.~ 
ASUPRA FABRICIl. 

surd pe muncitori, ca şi pe telmi
cieni şi funclionâri. Sub indrumâ. 
rea Partidului, dirediu,va uzinei 
a Ci iru t sprijinul tu.turor .alari.atî
lor, care au lwtc1rft sit-Şi fmbint 
eforturile p: niru TeaTizar;~ lic(-l5for 

mc'Îrele obiective. 

Atunci, când cu două luni rn ur. 
mq Iii "Flanmra Roşiu" trebuia să 
fnceapă după Plan. ciclul di:'- fabri. 
catie ~ vagoan.cie clasă şi materia. 
l< le necesare nu au putul fi procu. 
TClte din clmzif c li (".a" ("dTlLmate 
tTl alte piirti, unde SI" simtea nev~ 
ie mai urgentă de ele, muncitorii 
u ziru i nIl au stat c" mci!:n il" in 
sdn, ce alt Cr rut s(J. li programeze 
pel<;tp Plăn un număr de vagoane 
marfă până când sosesc rrwterUi· 
lele pentru Vagoaru le clasi1. Ei aU 

lucrat CI' tragere ck inimtI şi au 
fndeplinit c" cinste şi comanda de 
vagoane marfil t" ultimele do"if 
luni. Probl: ma gr< a care se punea 
t~lJ. iri fata ,,,turor salariatilor 
uzWi tn tnmRiStrul III Şi IV, era 
crceeâ 1.i vagoonelor clasd, pre-t·ilz;u. 
te fn planul pE?' 1949. 

Tovarăşii dela forjă şi-au luat angajamentul sA 
livreze mecanicei piesele pentru 10 vagoane 

până la 23 August 

- Vom putea da Sal~ nU pdn1f 
la sfârşitul anului toate vagoonelel 
previlzute in Plan? - iati1 rntre· 
barii! ce şi:..o punea fiecare. 

Dela bun început munca trebuia por 
nită pe un dr'lm nou. Procesul de fa
bricaţie dela sect'~ la sectie a j\,fst re 
organizat pe ba,~a de date precise, in 
aşa f€-1 ca în fie!:"Te I>ăptăm~\nl dura 
ta executării pie:,;dor ;Oi a n.or. t ;:iril u 
nul vagoIl, de clasă să se mjCşol';:>~e, ca 
pină in decursul irimestn:1ui IV să 
revin!! la nonnal, lichidându-sc com
plect întârzierea din pr:,d:.<ctit:. 

Cheia indeplinirii acestor mar! obIcc 
ţive, o constituie secţia forjă care tre 
bule să dea din timp piese nltor H'Cţli 
per,tru pre111crar~. In luna trecut~ tor 
ja, din cauza unei lipse Î;l orlJaniz~llea 

rnuflci1, a executat· din unele repere 
pieSe prea multe po!niru nevoile pl"e
~ente, Iar din altale prea pu(ine sau 
deloc. 

Această lipsă. Il fost acum inIătu 
rată. Pe baz" upui plan precis, de
falcat pe echipe, fod:, lUl'reuz! 
acum din plin piese wn toate re
perele. 

~-----~--------------=-------=-------Muncitorii dela bafoze ş,i tatănimea munctfoare 
din Nădlac cheamă la intrecere pe toţi muncitorii 

dela batoze şi pe ţăranii muncitori din 
judeţul Arad 

Muncitorii agricoli d~la batoze şi IăTăn~mea muncitoare din co
muna NădUic, wmdnd exemplul muncitorilor din fabrici au lansat o 
chemare la Întrec€'Te, tuturor muncitorilor dela bâtoze şi 'ţărănimii., 
muncitoare din satde judetului nostr". Ei au reuşit ca prin rntrec~ri. 
le avute fn cadrul comunei lOT să depăş: ascl1. fn medie d!) 78 la sutCl 
norma zilnică (1 bawzei. Pe ba:;a acCstri eXIJeriente au fixat ca obiec 
tiVI:) concrete alc~ fntrec€rii următoa rele: 

toare. 
Tt!rminaT~'a strângerii recol t(i la arii in cursul si'fprilmânii vii· 

Depăşirea normelor la llato:;e. 
ASlţ(UrarCa aprovizionării P (Tmanente Il: bcrtoz'~lor cu sari. 

Organizarea pazei şi l!taica măsurilor pr~1,'~ntit'e contra incen· 
diilor atât 10 arii, cât Şi la centre le tIe colectareI, 

- Inma~(1.::;{nar[G fn bunp. condiţ;uni. a cerea[elor.rotă 

- DesmittŞtitul conform instructiunilor a~r:otelmicf'. 
Executârea acestor plLnctl'l lnseamnă termirurrea CI' cinst€1 a cam· 

pmli< i de varif. 

sect1a Mccanicli avea neapantli ne
voie p~lnă la 12 August deasemenea 
pie"e pentru un n\lmăr eic '6' vagoane, 
pcntruGa la rândul ei să poală pre
lucra şi livra mai dep.,rre până la 20 
August acc,>fc pic:;c la ~Jăt1.<5t 1 ~ 

II pentru a monta V:lgOJ1tl<'~ pan:!. ia 
stâr ~1tul lunii, ~: . ~ . 

Planul a f..lSt dect intocmtt pe -Z::le, 
socotindu-se pr~t::i;; circuHul pe care 
il fac piesele la !.cote secţiile. Conşti
enti că de t!l atlrnl1 in pr\mul rând 
indeplipirea 'acestui plan, 

muncit()rii şi tehnicieni dela fnrHl 
şi-au luat angajamentul de a ter
mina şi livra. mecanicPÎ pi<,scle pion 
fru 10 va~oane Il"nli I~ ':e3 A.ugust 
Hotărîrea lor este arătat~ prin cele 
! lozincl afişate il!d dIn J!rlmll zi 
a tntrecerii de nivel superior rn 
toate părtUe secI iei: .. Vom da Me 
canlcei 5' vagoane p:\tIă la e Au
gust!" "Vom da l\!t'~anltl!l alte IS 
ongoane până la 23 AUgUstr', 

Nu este destul t."lsă L.~tul ca fol18. 
sA livreze la datele specificate mal '-'U:ţ 

mecanicei piesele la 10 vagoane. Da~1i 
turnAtoria n'.! va putca şi ea livra pie 
sele turnate la 15 vagoane rAnA la t3 
August, obiectivele intrecerii superioa
re. nu vor putea 1'1 realizate. 'l"vnrăş11 
turnători au inteles bine acest lucru 
~i la rândul lor' au pornit lupta 1.'U ut' 
mătoarcle ang"ljamente: . 

"Vom da mecanicei 10 vagoane 
până la 1'7 Augustl'· şi .. V.onl dn Me 
Ninicei alte 5 v .... "3ne pină. 1. '!3 
Augustl". 
Cu atâta tSllflcţh-e se lucrt·n?l:l B$tli:â 

la tum~torie, iar intrecerea. ~uperioarll 
a creeat un avănt, tncât turnătorii 
sunt aproape gata cu pie,;c1e la prime 
le 10 vagoane şi din felul cum caku
lează dÎl~'ltnte timpul In minute ~t Tn 
bnni la fiecare piesă. vor chiar sli de
p&:~':':::s"?\ -l\ngajamcntele. 

In functie d ... in'elcpllnirca ace&-' 
tor 'Bo!!ainrn~nte, 

tot,"r(I.~E dela mpcanid1. con.
duşi: de qce-I?f'şi fnsufle1ir~ s'au.. 

(Continuare in p~. 6·.). j---------------------,..---------'-'----8 PAGINI 4 LEi ~-------------------------------------------- i 
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Cronica lilmalai AI patrulea număr al ga~ 
zetei de perete centrale 

dela ,,Flamura Roşieu 
Minin şi Po;arshi 

Red~ia gazetei de perete centrale 
dela uzinele "Flamura Ro]le", ~n ('a-

(Corso şi flrădina Vic'oria) 

• drul IDtrecerilor pe tar!!., a scos al pa 
: trulea număr la data de 10 August 
a. e. 
Sedin~a ţinută câteva zile înainte, 

cu participare-:. tuturor red'lctori1or ga 
zetelor de perete din sectii, precum şi 
a corespondentilor, meml)rli Comitdu 
lui de Partid şi Sindicat şi reprezentau 
lÎi presei locale, au scos la iv~nlă atât 
p~rtfle pozitive cât şi părtlle negative 
ale activitatii gnzetei de perete dela 
"Flamura Ro~ie". 
Redacţia gazetei, tlr,ând seama de 

criticile şi sugestUIe primite, şi-a ~m 
bunătătlt sim~itor munca, fapt ce re;f:~e 
şt din continutul articolelllr publicate. 

Astfel, 14 artico!e au ca !tUbie:!t di
terite probleme de productie şi politice 
in strânsă legătură cu ziua de 23 Au 
gust, rn einste!l căreia au pornit intre 
cenle socialiste, atat intre secţii r-ât ~i 
individuale. La acestea ~e ~na, iidaogă 
~i cele 5 carica!url, cat!! critică tonele 
slăbiciuni tot in probleme de I.'roduc
tie. carIcaturile, (]~ exemplu s'au do 
vedit 8 ti cele mal eficace !\rme 1mpo 
trlva def!cientcI0r, pentrucă tr. mBjo
rilat~ cazurilQr, greşellIe sau lipsurile 
semnalate sunt r<:!mcdiate In SCUl't timp 
ndeseori indată după ~parltla gE'zetei. 

Restul de 7 art!~[)le deJbat prObleme 
sindicale, culturale, femei şi linerel. 
semnalând clif(>rlte <.venlmt'I'\le, cum 
este de exemrlu Fes!balul 51 Congre 
sul Mondial al Tineretului Democrat 
dela Buda"pes~a, Rolul femeilor rn pro 
duqle, impore:-nţl1 şe::ihl~ek.r ~'ndi('ale. 
,j problema I ff3~elci dE: perete. TOCite 
aces/ca sunt ~rjse intr'un spil'it <.;1 itic 
s1î.nă los. \'J; , 

Nivelul, gazetei de p4':!'cte el fost ~mbu 

năfătit lar mod vlzlb!l. l\~ai sUJ't !r,~ă 

şi slăbiciuni care pot şI trc!}uesc eli
minate. AstM, lT,(\jo:'lhjea arţiculelor 

BUnt prea lungi. 

Filmul "Mfnin şi Pojar$k{' cdruleiizd 
acurn la cinematograful .,Corso" 
este o adfvărată fresdi istoricd. Ac
ţiunea se petrece fn 4llii 1610 şi. 
1612, in periO«da luptti poporului 
rus impotriva cotropftorilor poloni 
şi suedezi. 

Prin viclenir, fn toamna anului 
1610, panii poloni au pus stiipâni
re pe Cremlin. Impotriva invadato. 
rilor, pr€tf.utindeni au izbucnit ,lIs_ 
coaIe, alir polon' zii erau bine fnar
ma li şi nimîcinu CNUe răzlele ale 
ţăranIlor. Boierii mŞi e~au mai 
bucltroşi să se înţeleagă cu str,ăinii 
decât să uŞurCz·e soarta ţăranilor io
bagi. 

N,tmar poporul - eroul ăcE8Wi 
film - 'n nemărginita sa dragoste 
de patri-t' luptif că înddrjirep('ntru 
victoria asupra nllvliHtorUQr. 

Mar,le merit pe care fl aU atât 
scerutrlstul V. Scolovski, cdt şi; rl'
gisorii fHn!lllu~ V. PUdoL,kin Şi M. 
Doliu,., este' că eroismul poporului 
Ci fost TI d~t fn mod viu emotionant 
Şi plin de d,!;'oare, nn numai prfn 
uriaŞele mi~cări de massd folosite 
de rep;i.f', dar mai ales prin contu
rar, a pll"n"l d~ Ud 1:(1r a c(1torva fi. 
guri din popor. 

Vmt. dintre lic(!st:'a este rnsl/şi 
Cuzma Mînin, t<'rţ{olie(lI! dilt Nijni. 
NOl lgorod, care, rn fain poporului 
adunat fn piaţa catl rlrale:, demas
eli. minciunile indruKat'\ de r,.'P'C-, 

zen/antltl nfJ{llliltorilor. 
.. P(aria (!sle mare - l'iTmn 111':/:'11. 

Iătorl', - s{l mh:ăm lW;r'uri mai 
micr'. Dar Minin le aratl1 clf lfon-<- i 

I 
trl'. a PHtf'{1 face 'afli drt$7n(In ulrJ.i, I 
(;~t:' nE "'de de o oliste mare Şi deci I 
de mI/IIi bani. ~i l'rlin;n cere spri. 
j:nul tuturor ru~i1or "eutm (l.i 
garIi 1'1" cotropitori. 

PerMJfl4jul cel mai mMresant 
este Roman, ferbul fugar, eMa pa. 
r~ (1 f~ tnsifş{ ~sonifkarf,a ddru
nieî, JXltrioti6mului Şi mtdigen.tei 
poporului. R$mân fuge din robia 
In care , l tintii stolnicul Orlov -
tipul boî<Tllllti proJiror Şt trddiitor 
de farl1 - şi, datorit.ă d",doiniciei 
sale, ajunge mdna dreaptd _ lui 
Pojarsk~. 

Cneazul Uimitri Mî1wUof)Cci Po
jarski, (!eŞi nobil, se rupe! de ş[eah

fii boierilor car!!! adu~6u·11 'n tard 

p" polonezi, se aldturif lflptei tl1. 
ranUor. care Il aleg conduclftor. 
Vtlstit prin bldrulf,4ea Şi modestia 
sa, Pojarski se d.otxdeşte, ii fi şi un. 
bdrbat viteaz, fntelept şi intrepri.n
ziltor. 

Dupl1. mai mulre htl,te c"dncen.e, 
fn curc poloMzii dău foc Mosco('ei, 
armata popuLariI It luE pojarski şi 
Min.in i::;brtU,şte sa 1nvingl1. pi>. vrlfj
maşi şi in ziua de 1 Noembrie 
1012 elik,.eazt1 Cremlinul. ' 

"Nu i-am ucis p~ Ieşi nnmai cu 
erm~le - spuneo Pojarski poporu. 
lui - ce şi prin unirea noastrlf u 
tuturor'. 

Realizlltorti acest"Î m(lrer ophod 
din iSloria p()poTlllll~ TIU au Ş!lut 
sll imprime filmului un ritm Cit 
adev<ITQt fpapezc. Mişcifrîl~, ţt'lră_ 

lleşd, lupta fn mijlocul Moscovei 
cuprinsil de flăci'fri, Exodul fărani
lor Infrtlnli de polone!j~" ndTlra:z:'ni
ca bUtMie fn care "soarele s'a !n
tuniclIt d" fum", toate ac(fltc s(,e. 
n[· au fo,ţt rl ali=ate cu Im drama
tiMn rar fn~r'i[nil tntr.·rin alt Jiim. 

,,!l1[n:n şi Po,iarski" e,de lin ma. 
re fdm.~ov{et:c· pe ,care sp!:!ctatorii 
noŞtrti il VOT vizio/la. CU foarte viu 
intr res. Articolele cde mai bune d;rI g~zetă 

sunt scurte şi concrete. ,\rti~f)l.:>le lungi 
contin (1 :!Ierie df'! g~neralif1!i1. Lucrul 
principal este ca prOblema ~A fie p\,ISă 
concret şi princlplal. atun!i va !:>vea 
efectul dorit. Dacă ~Rc~m o Introd1..<ce 
rc lungă la un j}rt~col 1 iscăm să DU 

fie cetit pânl la cap!H. 

Cum va fi stab}lijt impozitul agricol 
Unde se vor prezenta contribuabilii -

Ftiră indoiall ţnsl!. că gaze la de pere 
te centrală d~la ttzintJ~ ,.Flarmlra Ro
şie" poaie servi ca exemplu celorlalte 
gazete din Arad. 

el, m. 

tteneul Popular ,.PUŞIUNu 

din parneava 

aranjează o aerbare ca't ... 
raid .,ma'ă d. bal fn ziua 
de Sâmbătă, U A_lIall' 1949 

Serbarea va. Incepe la orele 20 seara . --

Seetiun.< a f'wmdăr!1 a Comitetu
lui Pl'o\':zoriu al comuui urban-' 
Arad, aduce la clmO~li(lţa tuturor 
contribuabililor din orl.\.':'lll Arad
următoarf}, : 

Conform dispozitiuu'Jor l('gii No. 
18 din 14 Iulie a. c. cu pri\'ire la 
stabilirea impozitului a~r:col, pen
tru veniturile agr:cole realizat,' în 
mldiul urban, adieă în perifer:a 
oraşului Arad, cum mnt t- remurile 
agr:cole, grădÎl1ile in jurul cMe'i 
anhnald:, protlucătoarr, ca.: vaci, 
bivortr, oi, caprc>, porci, etc" toti 
.:::ontribuabilH pose~ori d{!' atar: sur 
sede VtniturÎ sunt obliga\( s1i se 
prezinte la Com'sÎun:lf de împu
n·ri, cări funeţîon€llză la adrescle 

ASOCIAŢIA PENTRU RASPÂNDIREA CULTURII PROGRESIST~ I~.!.Ş t 
1. K U. F. 

Sectia ARAD 
organizează Sâmbd.ă 13 Au~u;;' ol'ele 20.31) 'n 
~rădina Comi'efuhd Democrat E"I'eesc~ str. Comşa 22 

un mare festi'val cultural artistic 
La program vor contribui organizatiile de 
musi lJPM. UC:DR ,i echipa de dans rEBA 

DUPĂ PROGRAM URMEAZĂ DANS 

I mNI JOi' nl('''lţionat~. 
~ Contribuabl1ii dlu cartierul M.
că]aca se vor pl':Z~ uta la SectQrul 
l\1ic ă lac:a, Cal. Armatei Roşi~,\ N'o, 
284, telefon 14-58. 

Contribuiibi1C din Arârhtl Nou 
se vor prezenta la Sectonu Aradul 
Nou. str. Karl Marx No. 67, tele. 
fon 16--14. 

Contr~huaMlii din cartierul Pâr
l1eava se \'Or prezenta la Comisia 
dl' impuuere cir' fnncronea:d"i f n 
.sIr. DorohanţHor No, 41 (fost Ca-
mîsuriat de politie), . 

Contr;buabilH din Sl ctorul Gra. 
diW, Duca Ş.: din raza Cirmimscrip 
ti' i III. se vor p.rezenta la Comi
aiun~a de impu{lt re, care fUllCHo
neazÎi la Sectorul GrădinI', at1'. 1\
trn llar~ No. 17, telefon 28-73. 

Contribuabilii d',n Sectorul Gai, 
ilie vor prezenta la 'ComisionUl de 
impuner.O'\ caro: lucreaz!i la ,sediul 
S[ ctorullli din str. Grădiuarilor 
No, 1-3, telefon 11-05. 

CO!Jtr'.buahilii din Circumscrip. 
ţiil~ r. şi II-a şi cări loculeI!C In 
c,ntrul oraŞului se vor prezenti la 
Comis:llnue, aedii1~ ş,: datele ee 
,se vor anunţa liure timp. 

Toţi contribuabilii 8unt ohligat: 
să se prezintă până la data de 18 
August a, c. la: Comisîunile indica
t('. 

1 
Luni începe distribuir 

pastelor. făI~noase, gri~u, 
ŞI sap~nului .C 

Secţiunea Com;;!rCiaU a j 
tuJui Pr<nQZOr1U al Comonei 

'hâne Arad i~uce la cuno,ştint. GI 
turor posesorJor de cartde d ,f 

raza comunei urbane Arad c: in 
cepând cu data d~ 15 August :2 
ee va Incepe ]a ftlialele Mă~ 
lui de Sdit ,.,Mureşuf', Coop, .<3 

1ida rit a lI:a" Ş'Î. Coop. CFR . 'al 

buirea pastelor făinoase, gt:sul 1[1 
a slip unului pe trimestnU ro ~t! 

S ___ .1-' d .. u 
- t'r'll:'lll.Ul"lt' a. c. up§ cum :J: 
mIază: 'jd 

PASTE FAL'lOASE: P 
de cirteJe pe baza banuluI 
verse 2" din luna August, ehi ' r 

al că henefic~anll ridică pastelr, al 
noase tn luna Stptl'lmbrie. 'a' 

Raţiile sunt aceleaşi ca şi !II, s; 
m!etrru II Apdli~-Iunie 8, e. :1 

GRIŞ; poeesod de carttle 
ciale de gr·iş câte 1000 gr. 1 P 
pe baza honurilor valftbi1~ cam. i I 

meiiz!i în cartela b,oericiaruJul. ' 
Posesorilor de cartde D, 2' il1i 

500 gr. trimfl,trial pe haUl bQ 
Diverse 1. pe luna Au~t 
dacA b~neficiarul va rid:ca 
in luna Sl ptemhrie a. c. 

Si\PUN: P06C8orilor d~ ( ;IT 

âceleat"i raBi care au fost In t' a 

tntlII ş: anume: săpunul d; .:' 
pe baza bonului "Diverse 6' ';1; 
luna Iuli(. iar săpunul "tlele" 
haza bonului "Diverse 9" diJI 
na Iulie, Pe cartela D. 1 ~ va' 

numai 1 hucâtă din săpun "Cl!:, es 
D'stribuirea va inceta pe : i 

de 20 SeptembriE' a. c, 
TOlO.data eantinele tuturor' 

prindt'rilor şi inst',tu tiilor, cre 
clim;ll< le, azilele. orfel:nat,]e, 
taI,.).', saniitoriile, penitmciarnl ~ 

toate gospodăriile colecth'~ de . P 
sum de pe raza comunei u ,n 
A rad. să-şi tl";mită d tle,zatulla 
tia Cornere".alA Urbanii din f 

etnI fostei Primarii, t taj, c" 
58, Regilitratură pt'lltru a ]i.;e 

partiza ratiile 1- gale de p8$t,l~ 
Il oasE' • 

Gr~şul ee dlslribute numai 
lelor şi sanatoriilor câte 1000 
lunir de bO]DJav şi căminelor 
uOfnici, fntematelor , orlelinat 
creşflor eAte 500 gr. lunar p: 
d(, tabel nomiulil • 

Muncitorilor flotanU din il!! 
ţii, intreprinda!. şantiere, C I,: 

etc. li S~ distrIbuie pe haz ll d~. :: 
h,lc nom:nal paste făinoase li ! ' 

mIe potrivit muncU pe,eare o 
stf~Z!l poe Intreg trim€stml m, 
lunI' St ptembrie a. c. 

kelltora li se distr!buie " 
pun II raţiile potrivit mnncli 
o presteazll eu condiţia ca si p 
tUe munca tOL trimestrul ro 
lie-Septembr~e •• e.) Iii .oda, 

treprio d~:re.. 
Distribuirea ş( pcntnl !fOIpo 

riile coltctive de consum v. !nc . 
la fel pe dati de 20 gtptnab 
a. c. 
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.. 

1 ___ V_'4~T_A __ ~_~~;.!_~fl_~_T_'D~,1 
Membrii de Partid cinstiţi, to

varăşi hotărîţi de luptH au cerut 
ca aceste elemente duşmănoase 
şi exploatatoare car n'au ce căuta 
În rândurile Partidului să fie în
tr'adevăr înlăturate din Partid. 

J,ire·l]a Dieci verificarea membrilor de Partid 
r,şucă conştiinţa de clasă a ţăranilor muncitori Membrii de Partid dln CI ganl

zaţia de bază din comuna Dieci, 
acum dupăce putregaiul a fost În 
lăturat, după ce elementele corup 
te au fost tndepărbte. \lor putea 
duce cu mai multă hotarIre lupta 
PartiduluI în interesul oamenilor 
muncii dela oraşe şi sate, 

r_'ii de Partid din on~ani
~ .. bază din comuna Dieci 

.:11. Jurahonţ, şi tărănime~ 
ltlde ;re din comună, au aştep 
.~ 1 interes ca subcomisia de 
~t\ ',să-şi înceapă activita-

ă~a 
~p, ~:areav membrilo! . de ?ar
t ~amna doar curaţI rea randu 
',,: lrtidului de elementele 0-' 
S1.L~ :ie, Înseamnă întărirea 

ITI Lui. Inlăturarea elemente
:um' :;:espunzătoare. strecurate 

jd cu intenţii duşmănoase, 
6ee0l j creşterea prestigiului 
Li .ui În rata masselor. Intă 
~h~~ rjnd?ri1e ,curât"te, Parti-
I ,;!e fI mtr adevar ddaşa

le,:, le avantgardă al clasei 
'a~e, aşa cum precl\nizea

! ta·::a caracteristică ~ Parti
I. Coc ;': tip nou. 
le ".j cu verificarea membri
.', II Partid din organiza\ia de 
car& J comunei Dieci, s'a consta 
ului I tn această organizaţie 
z' ,r,ente cinstite, capabile şi 
li de a duce lupta împotri

bOII :nunului de clasa, împotri 
II :burilor, burghezia satelor, 

a ~ şi impotriva ,unei arme 
:ase a acesteia, impotriva 

C~ ;mului. Subcomisia de veri 
1 trit a descoperit o seamă de 
d~ ':e dev,?tate Partidulu~i, 
rl::Jst~ faţa de lupta noastra, 

'iuirli socialiste În care ex
ICÎ.' ta omuJui de către om să 
an ,'ibă lolul. Iată de pilă to-
1 va' Sechel Z. Ioana, care de 
"Ch' \ste membră de Partid a 
,e . intens. s'a achitat cu con 

zibte de sarcinile primite 
, ,;sfăşurat o largă actiune de 

II t :e în rândurile ţărancclor 
cre Jare din ,comună, reuşind 

e, <.:ril' in organizaţia UFDR 
ImI 'tmnat număr de femeL O 
de t uozitivă a tovarăşei Seche1 
ur: :ca este şi faptul că e pă-

• la ,de spirit autocritic. A re
:J! În laţa subcomisiei că 
In./ ~tudiat îndeajun3 ~i destul 
f~inic materialul de Partid 

:i oe • a·şi îmbogăţii cuno-ştinţe
,t,J/~ice şi ideologice. După sfa 

, date de către subcomisia 
li ~ ::iiicare, tovarăşa s'a anga-
100 " a studia cu mai multă per 
1 'e(ă broşurile şi cărţile, cu
or :,d material de Partid, pre 

; inviiţăturile dascăli lor pro 
:tului. -

, I Toma Vasile, este dease
;. ~n membru cu dragoste fa 

'partid, In campania eledo
~Ir. 1946 a luat parte activă, 

, ''1d şi îndrumând tărănimea 
'1are de a participa cu en

li la alegeri şi de a vota 
,forţele democratice. Cu 
ti! tov. Toma Vasile este bă 

,i ':e vârstă, el luptă cu <':lan 
;': impotriva duşmanilor de 
ai ţărănTmii muncitoare, Îm 

'1 chiaburilor. Si tov, Toma 
recunoaşte că nu este des 

:: ridicat poli ticeştc şi că a 
,; uneori delăsari 1n muncă, 
pătruns de simţul de c1a-

să, considerând verlflc3I ~a ca un 
izvor de învăţăminte, el şI-a luat 
angajamentul de a învăţa. şi de a 
munci cu mai multă hotărîre. 

mai ales ucenicii au fost bătuţi 
cu cureaua, ca pe timpul lui An
tonescu, iar 1n orele li bere erau 
duşi să lucreze chiaburilor. Chiar 
şi În 1946, cu toate că ei se bă
teau cu pumnul în piept că sunt 
membri de Partid, pretind{,:1u ca 
muncitorii, ftngaj atii lor şi uceni
cii să le spună "domnule"_ 

JUCA. DUMITRU 
preşedintele subcomisiei dt 

oerificare No. 12 

După verificarea acestor doi to 
vară şi, membri subcomisiei au 
propus ca el să fie cooptaţi fn 
subcomisia de verificare. Propu
nerea a fost supusă membrilor or 
ganizaţiei de bază care au apro
bat-ocu însufleţire. 

Dacă verificare organIzaţiei de 
bază din comuna Diecl It scos la 
Iveală că marea majoritate a 
membrilor sunt tovarăşi buni, 
dnstiţi care ţin la Padid şi la 
.:unHirea rfnclurilor lut, tot prin 
verificare s'a putut constata că 
llt această organizaţIe de bază 
s'u infiltrat şi unele elemente ne 
dnstite, murdare, care nu au ce 
dÎuta în rândurile Partidu1ui de 
avantgarc1ă al clasei muncitoare. 

Sabo!orii Capt Mihai din Fântânele, 
Dascălu Dumitru şi Ples Iacob din 
Zăbrani caută să împiedece bunul 

mers al muncilor agricole 
-- Capt MihaI a lost arestat -

Subcomisia a demascat pe un 
legionar care a luat part~ Hctivă 
la rebeliunea legionară din 1941, 
care a dezarmat postul de jan
darmi din comuna Dieci şi care 
a făcut percheziţii la casele locui 
torilor din comună. 

Subcomisia de verWcare a mai 
demascat apoi pe propriehrul u
nuţ atelier de pantofărie infiltrat 
în "Partid şi pe soţia lui. pr.1eteni 
buni cu chiaburii din comună. ca 
re '-au' exploatat munca altora, a
vând chiar 1n 1946, cinci anga
jati. Lucrătorii acestui atelier şi 

rfl ·'c.':'sfea %ire, de 23 Au~asl - ---- ~----~.-..-

In timp Ce ţăranii muncitori dc. 
pun tot ma'~ multe efortud p,:ntru 
a obţine r, zultiîte cât mai bU'lle la 
muncile de tre"ri~ şi (hsmiriştit, 
cOlde de topur 1t1~. mo~i' rîmr, sa· 
b()tor:i, caută să impiedicC bu~ul 
mers al lucrărilor. 

Yrin~re aceştia se. .numiiră şi 

Cnpt M'hai din F ftntll.nele, fost pro 
prietar a 300 jug:1re de lllimAnt şi 
a unei batoze. Dascălu Dumitru, 
fost notar in Zăbrani şi Ples Iacob, 
preotul romano-catolic tot di'll acea 

stli comună. 

ToU trei Vrln man' vrde intr. 
pr:nse an căutat sti sal)otcz~ ~tatul 

poplllar Şi să exploateze, dit pot 
nlii mult pe. cei. de sub m!'ina lor. 

Cantina Miscării CFR-Arad răspunde che
m'ării la intrecere lansată de către cantina 

Atelie~'elor de Zonă CFR-Curtici , " , 

chemând 'ofodafă la ' .. ',ec_r. 'o.afe canC;n~re di .. oraş 

Pl!trymşi de marea importanfă a 
rntr~c< Tilor socialiste can, tr( bue să 
cuprindă masse din ce in ce ŢTUli 
mari ele rolariali, rilspundem cu 
elan !nsuflelit chl'mării la Întrece
re Ct cantimi Cf'R-Currici, luându
ne angajam(ntul s(l d'puwrm efor. 
turi' pentru rmlizareâ obiectivelor 
fixate, spre (.1 Întâmpina cu cinste 
:ziua cU. 23 Augllst. 
Convfnş, de [ns!'mnătatca intri

cerii intre cantine, in lupta pentru 
rmbunătălirra nivelului de trai al 
oamenilor mlLncii, ch:'mefm totoda
te! la Fntrrcen' toate, cantfndl' din 
oraŞ cu următoarele condîii: 

- prelul de cost actual al mesei 
să nIt fie 11epăş;t, iar cantif(lf.f~ şi 
calitatea mdncării să crCGsc l1; 

- mentinf~G curăfenief: 
...L sertir~ a promptii şi la timp fi 

salariat i lor; 
- buna gospodlfrire a cantinti 

din punct du vedere finandar şi 
Cidministraâv. 

Tov. Oniga Twdor administrato
rul cantinei M;şcifrii CFR şi-a luat 

anf;ajamertwl că tia munci toate 
DuminrdCe voluntar, pentTlt reuşi

ta âceslor Întrecerf. 

pemru ridica! ii nivelul"i d~, trai 
al munc:forilor, ao:este fr!tr:Oceri tior 
continua şi dupli 23 August, pri
mind un caractr'T pr~manent. 

PERSONALlJ1~ CANTI-
NEI MIŞCA RE CFR 

ARAD 

------------------------------------A. R. L. U. S. 
SubftllaJa IV Arad 

Duminecă 14 August. orele 18 va avea loc conferinta: 

" U
.R.S,S. construind comunismul întăreşte' pacea" 

Conferenţiar: tov • .IH1zvl'ID Emil 
Manlfestaţla Da It Dl'ma(ă d. an hogai pl'ogram al'tl6tic. Conf.rinţa Da 00.0 loc In 

lIala RI.n.a/al Popa/al' "Nieo/as IJ4!C.6CU'· (fod cinema SaDo!') Intrarea liber! 

., r 

Astfd, tn locufllta lui Capt Mi
hai din Fântânde, r~chiziţiOO1atCl 
pentru fnt' resele poporuluI munct
tor, a f~t descop rit un perete du 
hIu care ascund", o tllc!ipere dc' un 
metru lă\ime d alullgul peretelui 
casei, tn care Capt Mihai avea de
p<lzit3te piese de tractoare şi ma· 
şini foarte gt'ru d~ ohrnut istllzi şi 
al 1 e.}<:. Acest sabotor, fost moşier, 
ii fost dat pe m!\na miliţiei ~i are. 
tat. 

Dl:sc!l.lu Dumitru., fostul notar 
din Zăbrani se 8U1ltrage dela orice 
muncă Tn le~~tură cu str/\ng creă 
ccr('a1elor, declarând că pe el nu-l 
ma'~ inttr se az ă acea •• tă mUl;ldi. Das 
căln Dumitru atât timp cât a fost 
notar tu Zăhran:, a lucrat mâna tn 
m5nă cu chiăburimt a şi ,cu cei 0(

propriati, art nllândn-le" pl1m lintul 
comunal. Astfel ch1aburii eXpro. 
pr:ati Nebel Miha:. \Va~er, IMn 
şi SChllltz Fi1ill s' an bucurat' d'e 
multă simpatie !lin llartea 1l1ii Dăs
C ll l11 D. El la rândul lui şi-a arendat 
llămllut pt care apo~ nf a,·ând cu 
ce să-I muncească l-a arendăt al
tor chiahuri. Iar acum când dato
,:.;·a celor cÎire aU tnsănlânţal, est~ 
de, a·şi a(ltma recolta cât mai de 
grabă, Dascălu Dumitru trimite. o 
scrÎsoarr Comitetului· Proyizor:u 
din Zăbralli pr:n care se sustrage 
dela orice răspundere tn legăturii 
cu recolta llc car~, o are. Comit. tu1 
Provizor:u din Ztlbrani ii luat mll. 
suri ca recolta să fie strânsă, c i 
care- muncesc pE"lltru strângerea ti 
să Le retribuiti, iar rrstnl de ce
reale să fie predat drept cotă către 
Stat. 

~'i preotul PIts Iacob, ou s'a la.. 
sat n4"li prcjIM acestor pri tlni ai 
lui şi cre::.l1lld că poate înduc"" in 
eroare Comitetul Provizoriu comu
nal, Ş',-a cărat recolta de cer<a1e la 
3 arii cu toate, că i s'a atras aten
Ha de mai multe Ol"'i, că nu se poa
te face aŞa ceva. El nu a ţinut cOCDt 
de aC' stt-a şi a făcut aŞ. cum i-a 
trăsnit lui prin cap_ 
Ţărăn:mra săracă şi mijlocaşă ain 

Zăbrani ai?H'aptă ca şi aceşti doi 
sabotori să-Şi primească pc dciipt>a 
cuvenită pentru il nu mai putea 81i. 
împ:edic,' prin manevrele lor . bu
na desfăşurare a campan;' i. agrir.o-
le. 

- . 



(1 Mica publicitate I 
iltflCA PUBLIClTA'fE se pr1mene 
i.ilnic plnil la orele 18. - Un 0&1. 
I,â,nt Lei 6 minimum 10 euvinle -
I Pentru cererile de aervieiu 00 la 
i IUti ~ducere. 

I VANZA.RI ,i CVMPA.RARI 
CEAS de buzun'lr marcă renumită de 

vânzare, Adresa la Ziar, 
DE VANZARE " butollie pentru vin, 

cea 50 !-Il. bucata şi o casl1 de iler 
Werlhelm nr. 3. Lebov!ci Alexandru 
Gavra 27 telefon 30-61. :1269 

DE VANZARE dHerite moblle str. Fri 
rou 2-4 ap. 42. :<266 

FRIGOHIFER nOL1, camet'i\ combinată 
roşie şi m3.să de scris, de vânza!"e 
ieftin. Romul Veliciu 25. 3274 

DIVERSE 
CURS DE CONTABILITATE 

pentru acei care au absolvit 
4 clase secundare Incepem la 
J 5 August. Beck contabil au~ 
torizat Str. Cosbuc 1 ap. 10. 

ATENTIUNE. In ziua de 8 August 
Luni Intre orele 13 şi 14 la hal\a de 
autobuse din str. N. Pompiliti colţ 
str. Bălmf:gean s'a pierdut un 9pO

metru "Lux 2Q mm". GăsitOIU~ cins 
tit este rugat ;:1 depune ap"mctrul la 
Direqiunea RIMA. cu atat m l' vAr 
fos că găsitorul este cunoscut şi ca 
sll nu tim nevotti a recuri;le la pro
ceduri penală. ' 

Prezillt! dela 8-14 August 

1. 14. Iulie. atentat contra lui 
Pa/miro ,Togliatti 

2, 7urnal de actua.litate 
3. Sportul Sovietic No. 2 
4. Şfiin!; ~i ţehnica Nr. 71 

ReprezenfatHl~ dela orele 5-11 
in COD tin U8 re 

Intrarea generalii 15 leI 

Cinema CORSO 
şi I!rădina VICrORI~ 

REGIA: V.PUDOVKIN 
• M. DOLLER . -

M!.JZJCA.: lu SAPORIN • DmR.SOVROMFILM 

Repr. 4,6.80. ~ 9-DURl, 11.30, 4,6.30 şi 9 
Pohlicol "tlt "ogal .(J II. pl'ltllint. '4 ""PI'II' 
•• ntalti /(1 (11'''1, !iJtC/fI lilndct1 (lUpit InCflpfll'ltQ 

IIp,u;tocal,IlO; mtrarlta 116/. mferlllsd' 

AVIZ! din motive llanitare generale 
COpill pânlt Ja 7 ani !tII an acces 
tn ~Zlla de spectacol. 

'-

Noul sistem de salarizare al 
angajatilor casnici 

Priu llOuI sisttDl de salarizare al 
p: rsonalului casnic, .!Iâ1nrizarea a('e. 
stuia a fost mult imbltnătătită, da-
10rit ă grijd Partidului şi Guver-

nului, Secţiunea Muncii şi Pre:\le
! det"l Socîale Îl Comitetului Provi. 
; zoriu al comunei urbane Arad iiee 
1 cun06CUta ealarlzarea etabilit1i: 

~..:.~~ __ I._I _ali!!Ii-___ aKE.1R~~' .. 'S&!JI7I'SP'jSlMi'f3!I'~ 

j Salar IIlDat j Avantagiile In naturii 151 
1 tn numerar evaluarea lor in banl 

Nr. I M E SER I A 
crt. I Mlllim I Muhll r~~ :~IC~i~ă .~cI I Lll1n~lTi- ~ 

:El silpUrI e ee t ------_. -----------j- - -- - - - -
1. Bucatlirei:;:l eu Şc. de menaj 
2. Gu\V!rnal!1ta cunoscând limbi 

~trăiDc 
3. Ingr:jit. cu pr'Dctieli şf ŞcQalli 

la copii mici 
4. Bueatărt'a .. ă eu prac"cl firi 

~()ală 

5. Ftmeie la toate cu splllatul 
nuelor 

6. FfmelO la toate (aTI 8p~lat 
rure 

7. JupaneMli 
8. Fată la copii mici tncepllto'l{. 
~ dtla 14 la 18 ani 

9. F-eme'e cu :r,iua angajatll ee&< 

zÎonal curăţenie 

10. Fi mei" cu ziua iingă"jatil oca. 
zional la spălat şi călcat 

2000 

2500 

2200 

1200 

1000 

300 
700 

500 

pe zi 
100 

pe zi 
200 

2500 1500 500 100 100 300 

3000 1500 SOO 100 100 300 

2100 1500 500 100 100 300 

1100 1500 500 100 100 300 

1500 1500 500 100 100 300 

1300 1500 500 100 100 300 
1200 1500 500 100 100 ~O 

1000 1500 500 100 100 300 

pe zi 
150 Masă d-e 3 ori pc d 

pe zi 
250 Maai de 3 ori pe zi: 

REGIA PUBLICA COMERCIALA I,E.C.A. 

, ANUNŢ 
Se aduce la C!uflcşfiftfa pabltcaFul .rmCi'nllre'e Î 

I 

INTREPRINDERILE EDILITARE COMUNALE ARAD 
, execută tot felul de lucrări de tâmplărie Si 

orice mobilă de uz casnic şi mobi1ier pentru 
birouri, la preturi convenabile şi eftine. 

Atelierele sunt instalate în ARADUl.-NOU, str. Constituiiei. 35 

-PIERDERI-
PIERDUT Buletinul Blri:lul Popula; ieI 

l;ro. 1859J-949, certificatul de natie 
nalitate, extras de naşt'n'e, t!ovada 
de satisfacerea slagiului militar ~i 

certificat de shtdii pe numele MUFe 

şan Virgil, Arad str. Taehe Ionescu 
8. Le declar nule. 3272 

PIERDUT ch1tantn nr. 384140 eHberati 
de Admini;;traţi~ Fillanclo.rii Arlld, 
numele Medrca Ma;~a ln S'lma de JeI 
34.213. Dedar nulă. 3265 

Cinema SDUCnRIUna·Gftl 
PREZINTA 

Un film ca 1. ha.me 

CENUSAREASA 
IN TARA BASMELOR 

Reprezentatule SâmMtă dela ora 8 
Dumln~clt 8, !Ii 7 şI9 

PIERDUT BUletinul U,rou.! Populatiei 
Nr. 394~I, permis de bidc1etă 8t'h~

let 206159, Cartea de Munci pe nu
mele Izrael Herman. La fel s'au pier 
dut şi tlşele Ma. 2 pc uumel-.t braeI 
Herman, Helena, Maria. ZaU ~i Eu
genia. Le declarăm nule. 3271 

PIERDUT carnet cfr, nr. 82030 ~i I.e.t' 
misele numele Vlai Petru, Radna 2,6 

3268 
PIERDUT Buletinul Bir •. I1 •• : P(lpu~atlel 

NI'. 64-1, numele Zollner Petru, ct,m. 
Horia. Dedar nul. 3264 

PIERDUT 3 cartele îml:ir!Ocămlnte, nu 
mele Peclca Teodor, Bluj Aua şi FJo 
riţa. Buletinul Biroul f'opulaţiei Nr. 
13810, numele Bugal'iu Mari.t şi n1'. 
13810 numele Blaj Ana, Ded~.rAm 

nule. 3267 

Citiţi şi răspândiţi 
ziarul flacăra Roşie 

-----____ ~ ... I_""'."'+-'-_.-:.-,~---~,----------_ ... _--
Cinema VR4NIA şi grădin~ ARO 
AZi 1 O grandioasă realizare sovietică 

FOC LA GRANITĂ 
Sp!onaj, lupUi. dremă şi dragoste 
cu E. "I:EAPKINE -K. FEODOKOVA 

Repr. 5, 7 li 9 tu grl'idinii, Duminecli 11.30, 3 S, 7 şi 9 tu grAdini 
Dacă e timp favorabil reprezenta11a de seară tu grMina ARO 

I 

I 

"Flacăr~RoşJe~1 
O"un alComifef.lui ; .. det'q. 

P. ~. R. Arad ,i _1 f~' ~o"'de,af.f P'ooizo.i •. a, 
J.de'ecrn fi oro,e ... ,.: , 

Redactia.: Str. Alex!'Indri Ha 1 

etai ,1. colt cu Bul. Republicl~~: 
Tele.on: Secrelafil!ltu! de r ' 
dac1ie 16-80, Redactia 26-7 ~ 

Redacţia de noapte ai tipograf' 
20-77. . 

Administratia: Bul. Rt'publi 
1'10- 96. Telefon: 16-92, 

\Taxa postala plătilă in nUIll 
rar conf. 8probării Dir. rIT 
: MI. Cont CEC 87.915. 

- IN ATENTIUNEA GRUPA 
DISTRICTUALE. - JQ ved~ 
nizărll competitiilor Cupei ~ A~ C' 

Districtul de footbnll convoaca pe «) 

Marti 16 August orele 1?30 r 
tanti! irupărilor, in ved<;lre.a 'l'OlRenî r 
sorti a jocurilor. Sunt invitate JnJ 1 
rile; AMEF A Flamura Roşie, L'TA, in 
dagrara, SSCA, CS Arlnata, TE!I~lo 
Sfo'P, Tr!color, Banatul şi eFa, !'I'tzIj' 

ta obligatorie. ~" I 

- CURSA LA INSULA TRINITA ::JI 
Duminecă 14 August vor circula ;'l' 

Hestaurantul "POPULAR" la InsollÎl 
;rinltătii două camioane la inte:vall r 
... 0 minute. Dimineaţa dela orele H.I;°~ 
şi seara dela orele 18.00-21.00. 
unul drum dus sau intors este Lei 
de persoană. Siruul Local de 1 . 

Arad. 

- ANUNT. Scoala ProfesionllJi 
talurgică din Arad, aclHCC la CUIICf'j, l 

candidaţilir lnşcri~i pentru eWllen,~ 
de admitel"e in anul r., ('ă tn Wa 
20 August 19·19 orele S dbne8.\a!~ '11 ~ 
face viza medicalA în loca11l1 walel! a 
din Piato Mihai Vit(};u:ul Nr. 12 e:;!liItI:1 
II. Cei găsi ti ~ăn:l tOji vor Intra s 
examen. Examenul se va !!1ce tcris , 
oral la următoarele matel'iI: al T .. i 
română scris şi oral; h) Ma;~mJ' I 

scris şi oral; e) Istorie ~i Cons1it~ td 
RPR numai oral. Co;nd:dntii \'or a d, 
asupra lor hran§ pentl"11 2-3 zile. A 
ce nu vor avea ac~cele complecte . 
vor fi primiti In exam~nE". _ nil' i 

tiunea.· , . .1 
d 

- ANUNT.- Scoala ProfesI",~- 'j 
de băieţi Arad, Str. !lIe Pintilie. 
6, aduce la cunoştjnt~, c~ tn ziu~ 
16 August a. c. incep;"! ~t1rs,;rilt' de 
ditatie pentru pregMirea clc\'ilct 
rigent1. Elevii ~origE'nji sunt învilJ'i 
se prezenta la şcoală în ziua ce]6 :'!I 

gust a. c. pentru a hosa comunic:; 
le, când au loc acest-! meditaţii. 
Directiunea. 

- FARMACm~E IiE: SERVIl'ru. :Ii 
Azl şi In noaptea de S-\mhătti spre '1 
minecă sunt d~ servicilt urmil'OS, i 
farmacii: Farm~cia de stat No 1 . ':il 

ta Avram Iancu" !"armacia de s~t . " 
5 (Caiea Sagnna), Farmacia de S ; 
No. 9 (M:icălaca). . 
~~-~~~ .. ------~--~-1 
Căutăm spre cumpărare .~ 
ins!!umente muzicale 
NOR MAL E:. 

1. He1icoD Si. b-mol 
2. 3 Clarinete Si.h-mo] 
3. 2 Fliegerhorn SLb-lYlol 
4, 1 Euphoniu Si.b-mol 
5. 1 FIiegerhorn Sf.b-mol 

6. 3 Trompete Mi b moI 

Sindicatu' 7 Noemb,i," 
" Tele'ou ~ 1~ -

! I 
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!,eClfi Jllai ier; din cauza sbhd 
~I :;lj a ~o~itetului ,sindical. In· 1. -!le soclahste poru_te cu mult 
le • de către muncitorii fabricei 
~o, n'au r: uşit să dea roade ea· 
blld.i!oare. Dppăş.irile de norme, 
e r~l~ di, majoritall'ft ţesătorilor 
-7 ~inatorîlor n'au fost unnărite 
raii ?roape şi nici n'au fost popu· 

, ;t, Această 8!tuaţie s'a schmi
~ lotul Ia inceputul hmi~ ace. 
când di.n iniHatil'a organiza. 
· Part:d, comitetul s:ndical a 

la firele de bumM[ [O 1,7~ Ia ~ulă 
la firele ~e viuoane [1 lJ la ~ută 

fost cQmplc-ctat ou trd mlmcÎtori 
frunta~f în produc1il\ devotati cu 
trup şi suflet cauzei dase: munci. 
toare, Inzestraţi cu un putE'mic 
spirit de' inHiiilivă şi de organ~zare, 
tovar!l~:i cooptati în comitet, tn 
fruntI' cu tovarăşa Torok Ana, spri 
jjniţi de org"â'niza1ia de Partid din 
:intre'prindere, aU pornit la reorl!a
nizareii fittrecer:lor 8OOialis1l~ din 
fabdcl!: şi antr:nar€a muncitorilor, 
funcV:onarilor şi tehnicirnilor in 
desfăşurarea ac(stora. 

I 
% 11i ,util, muncitorii ar, rtali
zat o reducere • deş~~lrilor cu 
2,4 1-il mtd. 

o luptă neobositA e~t~ dusă In 

dcl aU dt-lI, nit monUl Ion. 

Din rdnduril':, t.f'ş/1roarelor s'a 
t1;idenfiat tov. BQrbcily Olfili.«. 
câre a trecut dela doul1 rdz
boaî~ de te,ut nmple Ri U 
maşini automate, ridicdndll<li • .-e 
salaml cu P~'st.tJ 40 lt,. ft(.lă. 

Avilntul intrec"rflor creşte din zi 
fn z{ tn 8ecWle f'abrieef. RC1JI:utatl"
le ltluncni zilnici'. af'işate fit'i!are zi 
în diferitele &tcti: ~unt urmărite de
aproaPe toţi muncitorii. 

Aplicarea experienţei sovIetice 

fabrică pntm ridicarei permaoetl
tll. • calităţii ksăturilor. In acest 
8rns au fOt!t organizate in mod re
gulat ş.edinle dt' sec\ii in cadrul că.. 
rora se arati slăbidlll1ile fn munc~ 
îi lHlor tovarl!.~i nu destul d~ con
ştiine:oŞi ş.i totodat1l se arat~ Jc' clI.. 
tre tehnideni pr~n C~ metode tre
hnesc eliminate deftctele. 

A" fO$t ins,itui1~ confrolori de. 
calitate care urmăresc cu atrn 
tie munca fiecărui rnu.ndtor. 
Aceştia merg delo rc'f;;boi '.II 
rifzboi, d,ra m'iiŞind la maşirt<'1 
şi; "mle esti! necesar, a-,.a(d 1n 
rrwd practic muncitori lOT rUnI 

triibUe6C evitate defectd.(J,. 

Din cadrul brigifzf,i uremi.ţtEl 
s' a nl'idenri~t r,., deosebi tov. 
Kradiguthy Ileana, care d"", 
pdşeŞta nor7n4 zilnic CI' 70-
75 14 SIlr(1. 

Dintre v!rstnici, oele mai bune rf
znltate au fost obH'Ilnte de c/itre to
varăşii ŞipOl! Anton ~i Hoffm.mn 
Ecaterina care rlep~~8C nonna fn 
m~di.? cu 90-95 la sut!. 

'rol deoseh:t de fnsemnat a 
ne pr:1'e!;'te bunii or~anizare 
eerilor rn cÎnstr a Jui 23 Au_ 
~laborarea strânsă intre 00· 

1 tindicii1 H direc\iune, Tov. 
r Maro' dov a dat un spri. 

fU \i08 organizării tem ini~eo ~ 
rA, in cele mai mici detalii a in
TEB :!or 8oc~a1iste d'n rlibrică, 

:~~ d • • if . d i n 'n practr c o 6erle €I 

. ,'Jminte din ('~perienta f;a· 

TA • f "1 ' Z' la ~,a /1 n tr i ten or socw ,. 
l!lSI.\'din industria sodetică. 
~al t . I 1 H40rm angaJamE'ut, Jor Ilute 

TRzfia inaugur5rii Col\ulni Roşu 
'Lei 111Cci, când muncitorii, fu Il ('
rurjl. " ~j telmicienii intreprind~rii 

. mat lii întrfcere in cîmtea 
il~ .. \agust pe .tovarăşii lor ('!in 
O!'i~ ,T€ba·M' dlaş, 

llllen,'!lSt afi-~ate in toat~\ sediile 
,U! ,CJd r:/iulat rezultatele :;:1. 
~ f~ 

şc:alt!: âlr tntrecerilor individu"," 
e'.$}nlrU o maf b"nt'f urm:'1-

ra, ~«acestora (Te cUtn, toli 
'CrJS '1" T.i \lI!. 

'ml elan de mnnc1t n~f't1tvilit, 
;!il'~ ':d din lnna Allgnet toti mlln 
ra dl •• . • ( le ea m:t5ml, an ponut ntrf._ 
t~ ~1j\':dual~. Exemplul mun· 

~D;l' zii-ti- a brfg8zii el·> produc-
':.! din eecţ:a t-e~1ftor:e, n fo"t 

, de tot mai lllUIti munci10ri 
~;IlII'·itoare. 
'.le oi. 

1\'TRECEHEA COl\"TRT. 
BrE LA REDUCEREA 
?RETURILOR 

:~rnit blItttlia pentru remiza. 
!ajam;ntelor luatI' ŞI munca 

liit •. i CQ atâta tnsufl, tire n'a 
, . stş; arată roadele. 

:~mele 9 %ile ale lunei 
)re '1; planul dire a rc·venit 
'o~'. i P:-,.ioade de timp, a fost 
l' t . It cu 5,3 la Sflt il , ceeace 
: ~ .. ':pa;d cl1 existlf fOn.tp con 
• ,"ip ob[(>crit)e n; ntrn c'ii 

· .) PP Cf'l de al treilea tri· 
'(Jre '1 ~~ fip dr·pl1Şit, - con· 

· ~"g(!}amentl'loT - Cit 5 
a le, tlii, (lrl.iclf ,eli .<li 1 r' aTi7}!';'/'! 

E:' I'fici" in 7>1ulI. ~n va· 
di, 11 ,3{1().(JOO 'ei'- ~1c;:,d 

01 

,1 

i~ m.~" TJO,(f{);m T .. r11!C~' 
"',I"lrl: fi" cos, fi feslflllr.~. 

il~ (l:n fal>rid'f eu f; la 
,"ntrilmin'} [;J I iefri'lir"0!1 
; ()am~n'''()r mllnc:i ele. 
,; ~i sate. 

" ~biectiv urmărit cu 8tlc· 
ie" "alariaUi fahricei, este re-
1800 ~~turilor. In aceMtă diree 

)trIootele an f'ollt ch:ar de--

Pa cdnd mu": to,.ei fabricei 
s au angajat sd redltcif d{~~. 
rilf> la firele de bllmbae cu 1 
la truti1, d ou rl~lizat o scăde
re a acestorâ cu 1,75 la 6ut f1 • 
Dfilscmen.<ia la firele de vi
gOgnf't in loc de o reducrr~ cu 

Ridicarea de noui cadre tinere 
varllşul Revillac, prin 'loJnt,a sa de 
• !muşi cAt mai multe cunoştinte 

ti Imice, cu ajutorul tehnio:eni1ot i 
ajuIl8 conducătorul c'lei mai im
portante maşini d'!n lI'~etia iiprdu. 
rll. 

Pe cel de al nl~Jea trimestru 
~.-z.."~"I.&IY""'~-==='~ _ 

Preocupare'll tem'.'in!cll a eom:itf
tului sindical mb Indr:lmarE'1f Par
tidului ma buna desfăşurire a t.J
trec(Tilor eoeialislA eo-Iaoor::tl't"a 
strâns ll eu adm :'llistralli a fabried ~i 
elanul tn muncă a 4alariălilor :'il
bric~ 1. s11nt () Itllranţie e5 ang-'1ja. 
mentele Juate fn cimtea lKlivcrslrii 
a cinci imi d la f'rhernr~a P'R'ln-i 
noutre din ghiar~ 10 fascute, vor fi 
traduse in realitat<t< eu !mcC"'ef'_ 

HODOŞ CLARA 

IT, hnicienH, antrtm~1i şi ~i tn lu· 
tn."Ccre, urm!lret!C pe de () parte 1m. 
bunlltl:lţirea t.-Jtr~ gului proo~!I nI f a
hr:caiiei printr' o noul!. meto(Iă UI' 
miin',pnlarl" a mărfuri~or, pe de al, 
tă parte caută să ri(Hcll (;odrc' tdl' 
nil'e tinere din rândurile muncito. 
ri10r (vidcnţi'aE tn mnndi. De t'x~m 
plu in ultimd, săptlll1l~n'; Cl1 spri
jinul t hni("eniJor şi:n.~'nl'rnor in 
tr~prinderr, mai mul1i tiner! In· 
cratori şi-au putut ri(rl"a caHfil'a· 
rea. 

Tov. GaB 5ig:l'mund, lllcrlltor In 
imprimer:f-, care ii tnanifl'stat o :mA 
rp rh-â'!oste f'a!ă d,· pro~k'm~h teh, 
nice, rHncl l'pr:iîl11t (}, dtrr te-lm Î• 

c:en l şi ~ngineri, a a.illn~ f!C' cn
rAnri mae!'tru 'n aC" ea' !;edi'. 

Fabrica de paste făinoase ,.Mira" 
ni coJaul l\1!c a depăşlt planul pe 

cu 8 la sută 

din Sân
Juna Iulie 

O mnndtoare C'on~t;:'1pioadl (1, la 
Jllac;ina de rllmdt. Albn (',.j"tr,,?_ 
a!'tăz~ e~t;; ~,{ rln ecbip ll la ·lepil.l1~ 
tOrif. D:.n Iucr1!tor ne~:\lificat, . fo-

", Şa ... 

La I Aprilie 1919 s'a redes
chis în comuna Sânnicolaul Mic 
fabrica de paste făinoase "Mira", 
ro urma renovării maşinilor şi 10 
raIului lăsate in părăginire dp. 
proprietarul Tripon, 

In primele luni productia a 

" l/1li 

--------.::.--------
Realizările muncitorilor din Urafi În lupta 
pentru accelerarea circulatiei fondurilor 

, '~ de rulment 
CoiectiveJ.e din intreprinderile Olaşu 

lui Sverdlovsc ~i din împrejurimi au 
totalizat primele rezultate ale- îndeplini 
rii angajamentelor pentru accclcra-.:ea 
circulatiei fondurilor de rulment ~i de 
iajarea, in acest en, din fondul de rul 
ment, a mai mult ~ 530 milioane ro
ble. 

1n primUl semestru, întreprinderile 
din oraşul Sverdlovse şi din regiune 
au degajat din fondul de rulment o 
sumă de 275 milio"ne ruble. A.'easta 
este prima realizare a muncitorilor din 
Urali, !n lupta pentru accelerarea cir
culaţiei fondulUi de rulme-nt iniţiati de 
muncitorii din Moscova. 

Fabrica Nr, 1 din ora~ul DinaSOv din 
Urali a accelerat circulatia fondurilor 
de rulment cu 24 de zile şi a degajat 
din circulaţie 75 !nilioane de reble. Fa
brica a Indeplinit ast!'!l, 'ngajarr.entul 
luat pentru anul tn treg, în ceeace pri 
veşte drculaţÎa fondurilor de rulment. 

Fabrica a dep!işit pro~:1mul ei pe r-ri 
mul SemesfI'll, a redus costul produc~ 

tiei şi a obtinut o acum\11r.re d", aprea 
pe 3 mEioane rnble peste plan. 

Rezultatele bune, in cee<ll'e yriveşte 

circulatia fondurHor de rulment, au ab 
tinut şi alte faorlcl din UralL 

Fabrica "Novotrllt)n~i" care, a rea!i 
zat o accelerare a circulaţiei (ondului 
de rulment cu 17 zile şi 2 ore ~i a de 
gajat din circulaţ:e \L"l fond de 4 mi
lioane nlble; hbric3 ,,5tarokubnâi", 
care a realizat o accelf'rare a circula
tiei fondurilo::, de rulment <:'\1 9 z:Je şi 

â degaiat 4 mil;J<1n·) de ruble. 
La fabrica ~e constrUCţii de moş'ni 

grele pentru indnSlria chimici1, circu
laţia fondurilor de rulmE'nt, pe r.r:mul 
semestru, a fost accelerată cu 60 zile 
şi din circulatia foncbril01' ti'> n~lmer.t 
a fo~t degahtă o st!m~ ac 17 milioane 
de ruble. 

La fabril'a mctnlm'gid. din Ver-f~e{-c 
eircula+ia fondurilor de rulm'?nt 'a 
fost ac'derată cu I06 7.il:), Iar din cir
culatie li foer dCgaj'ltă o !;l,mă de 28 I 
milioane de n:ble. 

mers cam greu din lipsa atelaju
lui necesar şi în special a maşi
nilor de uscat. Dar după ce fabri 
ca a primit aceste maşini, produc 
ţia a început să crească simtitor. 

Astfel. după ce in luna Iunie 
nu s'a putut realiza decât 9 la 
sută din planul lunar, tn Iulie 
planul a fost depăşit cu 8 la sută, 

Paralel cu depăşirea planului, 
pe luna Iulie a crescut şi saI arul 
muncitorilor cu un procent de 
11,5 la sută. 

InflăCăraţi de avdntul eres 
ccind al lntrecerilor socialistI! 
şi an,f{ajamenfelor. 1uat1 de 
munciforimea din InfreaR(J 
tară În cinstea zilei de 23AII 
lZust, muncitorii dela tabrim 
de paste făinoase , Mira" 
şi-au luat angajamentul 1Il 
cinstea acestei zile, siJ. ieI mi~ 

ne programul pe luna Au· 
gust cu 8 zile înai1!te de t~r 

men. 

Depăşirea planului pe luna Iu· 
Iie şi angajamentul luat În dns
tea zilei de 23 August arată că 

muncitorii dela această fabrică au 
ajuns din urmă celelalte fabrici 
şi şi·au creeat conditii nec,:,sare 
prin munca lor hotărîtă p~ntru 

indeplinirea şi depăşirea planu· 
lui pe trimestrul III şi chiar a 
Planului de Stat pe 1949, 

ROSU BUJOR eoresp, 
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Salariatii dela "Flamura Roşie" 
lozincii 

La fel. cei dela magazIe ~'a lAI 
l~at aAngaJ ~mentul de II anunţa " 
~111e 10 ZIua respedivă a sosiM 
materialelor. A a căror dlstrfbulr rnl au freca' la 'raducerea in fapt a se va face 10 termen de 24 C 

~ al ........ .ewu-wr 
lk<'ItuJi 1 fi 11 pdni1 li data 
tk 20 AU81m p~le JKnrru 5 
vGg'oane, fi pentru alte 5 ..,.. 
golin.e pdnc'i z.s 31 Augusl. 

Spre reaUzarea lozlncU' 
,,3 vagoane - elasl 
montate pe slptamftn!Hl 

Paralel ou lupta tovarăşHor dela 
aceste secţii ptotrn real:ziirea ma.. 
retelor obiective luate fn atngaja
n1~nt~. duc o swţinută luptă mnn
citorH şi tehnicienii dt lâ L!cătn:şî 
II, de care depinde tn cea mai ma
re măsură lichidarea tntârzier:Î 
tlul"veDltă in productii uzind. 

f'elllru «s!' putel1. fndeplini 
Planul până la sfurşitul anr:

lui, sec/ia Lăct1WŞi 11 trebuîe 
să ajungă acolo Fncât să poatd 

realiza mOnTarea ti 3 vagoone 

dasi1 PE" săptifmân ă, ceeace' 

este o sarcini! deostbit de 8rea. 

(Urmare din pag. I-a) 

pe sdprdmdnă", ,,3 icoperişuri ~ 
săptămână" şi .,Un bogMu la z~ • 
- iată lozincil" după care iistăz;i 
tovarăşii dela L1lCcă tuşi II. Şi rezuI. 
Mttle vin dîn ee in ce mai fro-
moase. 

Dela un baghi u în ] O ore, mon 
tat de 4 oameni s'a ajuns astăzi 
la un boghiu in 8 şi chiar in 7 
ore, montat de 3 oameni. La fel, 
la pereţii laterali şi frontali. la 
şasiuri şi acoperişuri, lozincile 
sunt pe cale de a fi infăptulte, 

Infăpfuirea 'lor lnseamnă 3 
vagoane montate pe săptămd 
nti. şi liurat.e mai departe 
tâmplarilof, inseamn'ă reali
zarea obiectivului 'infrPeerii 
superioare. 

Tovarăşii dela t~mplărie aş
teaptă să primeasca vagoanele 
dela Lăcătuşi II şi în cadrul in
trecerii şi·au luat şi M angaJa
mpntul de a monta toată Jemnă
ria la primul vagon protobp pâ-

Lozinca: "Vom realiiii 3 vagoa. nă Ia 23 August şi fncă un va-
ne pe silptr'lmiJ.nă". ăfişată in IKC- gon până la data de 31 August. 
1ie încă din prima zi a intrtced Tovarăşîi tâmplar! ~11 absolut 
de nivel supedor, exprimă clar ea. toate condiţiile pentru a îndeplini 
r,- este hotărÎrea ·101'. ,,6 pl'l"<ti _ la-. acest frumos angajament şi desi 
teraU piJ s'1ptămiJ.nă". ,,6 pereti gur că ei il vor indeplini cu 
frontali pe săptiimdn'f", .,3 şasiuri cinste. 

Angajamentele functionarilor dela serviciul 
financiar " 

In asigurarea unei dit mal ou ~aUe. tonstitue unul din angnja-
ne circulaţli a p'radu,;e!or f:.;bri- mentele luate ce vor determina în 
eate, pentru o cât mai buni:î gos' depli n irea 1 a timp, şi fn hune 
podărire a banului uzind. tune- conditiuni a Planului de produc
ţiooarli tuturor serviciilor şi-au tie pe trimestrul fII. Salariaţii a 
luat şi ei o seamă de angajamen cesiui serviciu şi·au luat dease-
t~ de a trece la organizarea mun ment'a anR;aJamentul de 1t tlOSPO 
cii lor pe baze noui şi 'l-ănătoase, dări cât mai bine banul spre a 
urmând exemplul funcţionarHor asigura astfel baza echilibrului 
dela Reşita şI "Otelul Roşu". bugetar, factor esential al rentabi 

Funcţionarii serviciului finan- 1ităţii uzinei. Pentru aceasta 
dar şi-au asumat asupra lor tn- şi-au propus obtinerea aprobărH 
denIinirea următoarelor <lng-aia- preţurilor definitive dela CFR a 
mente: d 1 pro use or livrate de uzină, pr~-

De a fi preocupaţl fn per- cufn şi hlcasarea imediată a fac. 
manenţă de reducerea sub turilor pentru produsele livratt> 
plafonul prevăzut a cheltlli3li şi a restanţelor dela clienti. 
lor lunare, spre a putea ast- De felul cum vor şti să-şI du-
fel plătt in decursul irimes- că la bun sfârşit angajameutele 

trului III datoria de 60.000,000 luate, functionarii serviciului fi-
lei pe care o mal are uZIna. llanclar vor reuşi ~ă creeze tn 
A1im~ntarea uzinei cu fonduri- "Flamura Roşie" conditlile I)r1n-

le necesare şi achizitionarea la cipale ale unei uzine care se Doa 
timp a materialelor pentru fabri-. te gospodări singură. 

Toate operaţiunile contabile se vor lace tn 3 zile 
in loc de 10 

Alături de tovarăşii lor dela 
financi ar, funcţionarii serviciului 
contabilităţii au hotărît să facă 
Q serioasă cotitură în munca lor. 

luându-şi angajamente de il 

contribui şi ei la intrecerea 
de nivel superLOr wm Zl1iot.
mireacat mai urgentă alu
cări/or de birou. Este pwtru 
p' ima oard, că în cadml a
cestui serviciu se va redu.cp. 
durata de timp a lucrărilor 
de birou. Ei şi-au luat anga 
;amentld de a prelucra toate" 
facturile intrate dela furni
zori in 4 zile în loc de 10 zi 
le, cum se făcea până acum. 
La fel toate operaţiunile con 

tabile se vor face ~n 3 zile 
în loc de 10, urmărirea con 
turilor se va face lunar. în 

,loc de trimestrial astfel ca să 
existe permanent o situatie 
clară necesare unei bune gos 
podăriri. 

In cinstea zileI de!!3 August 
întreg serviciul contabilitiltii şi-a 
luat angaj amentul de !'I c1ariiica 
toate soldurile primite deja gesti
unea veche, 

In ceeace priveşte intocmirea 
bilan~ului tr~mestrial funcţionarii 
dela acest serviciu şi-au luat an
gajamentul de a·1 executa cu do 
uă zile înainte de termenul fixat. 

Factorul ~ential ~ asigur* btt 
nul mers al producţiei, este fără 
îndoială sosirea la timp a mate
rialelor, sarcină principală a ser
viciului comercial. Intreg proce
sul de fabricaţie al uzinei depin
de de felul cum sectia aprovi7.io 
rlare ştie să·şi îndeplinească sar 
cina. 

Funcţionarii acestei secţli 
şi-au luat angajamentul de 
a urgenta formele de ~xpe
diere dela sursti., recepţio
lf.Md şi urmărind M traseu 
vagoanele de materiale, cu 
ajutorul celor mal buni tunc 
ţionari, ca trimişi speciali fii 
uzinei. 

Funcţionarii dela vânzări ~r·au 
luat angajamentul de a factura 
în aceeaşi zi piesele rredc:te şi ex 
pedierea lor in ziua dnd au fost 
planificate. 

Deasemenea vor calcula devi 
zele pentru uGţ;!oanele marfa 
În 15 zile in loc de 20, iar 
pentru vagoanele clasă în 25 
de zile 'in loc de 30. 

dela primirea bonuluL ' 

* 
SI . celelalte servicii ~I·atl lua CI 

angajamente concrete, Astrel se~ de 
viciu~ Reglementarea muncii 'S'(',OD 
angaJ at :a pâ~ă]a data de ~:~n 
August sa termme lucrările ., jl 
calcul şi normare a timpilQr :; 1 

tehnologice la vagoancle clasă,· ,~Il 
Serviciul Planificării şi·a lu r~~ 

angajamentul ca până la 30 A ;1 I 

gust să planifice activitatea tu :e: 
rar secţiilor. birourilor şi func~~i 
narllor din cadrul servidului. D!B I 

asemenea de a planifica până N~ 
31 Decembrie toate lucrările GI!l: 
regie din cadrul uzinei. 

In urma an gaj amentelor luat 
toti funcţioJ1(1rii uzinei trehue 
fie pătrunşi de măreaţa sarein 
a îndeplinirii Planului de prodl 
tie şi financiar al uzinei imb 
nându·şi în acest scop eforturi 
lor cu cele ale muncitorilor' 2~ 
tehnicienilor din ateliere pe~\[: ~ 
asigurarea unui suc'.:es deplin" d 
intrecerii de nivel ~upcrior ~ lUi 

"Flamura Roşie". 

Să imbunătă,im muncii 
de tinere' 
(Urmare lin pag. l-a). 

l1!1nirea ang3..1amente1.:.r luate. 
Dar nU t<Ju.te brig'bile constituite in 

oraşul nostru ::tU reu'!it Bl-şI IDdepli
Deascâ menirea. La seccia Seull.rie II 
"Flamuri! Roşii" s'a fGrmaa in ziua de 
• Aqptri • b"-ad1 eGmPusl din :'C ti 
Derl, da&" re:mltatele muncll DU s'au Im 
bumtăti', la mJ.omr. Ia. eare ... fi tre 
bult. 

In ce prtveşte brig!zI1e diD M'cţta 

Kcttel.. Fabrlcei F1TA, organizatia 
UTM nu lIl'8 alt.'I, o pf'leOctlpa.re ele rldi 
earta nivelului pOutic şi tehnle al brl 
gaderelOl', Iar la Fllatura .. 30 Decem

brie". plaDtt!clU'e& muneU şi a&itafia 
tu rAndurDe tinerilor muncitOri lasi. 
mult de dOrtt. 

Pentru IDdrepta~ 'dpSttrtlor de or
ganizare, bripzlle trebue sil.'"şi dt.>stl.-

şoare aetivflaiea in coDlonnJ.tate l"1l UD 

plan de mnneă bimJ Intocmit, ba~t 
pe conditiunile 6blet>Uve. Planul tre
bue să dea sarcini amAnuntlte tuturor 
membrilo.r briga-cl.1 utemiste. să se o
cupe de inQvaţii şi eco~tomii. lmpăl"ti 

J"ca planului pe zile şi oameni.' va spo
ri desigur efîcacita~ea.. muncii. Ridica 
rea niveluJui politic şi pro.fesional al 
membrilor brigăzii, org."\nizarea unor 

conferinte politice ~i tcllnice, dUrea 
ziarelor !;i ledura broşnrilor şi romane 
lor sovietice. pentru ilLSU'}irca minuna 

~ eX]Jcricnţe a glorioşi1ol" comsomo-

1işti, iată problemele care trebue_; 
stea in fruntea preocupilrîlor ~~d~~ li 
rit brigă7Ji. ~ 

Acum. când ne ~flim in plin t,l" 
pentru realizare" şi depăşirea planul. I 
pe ee) de al m-I~ trlme!>tru al an-[.6/' 
brl, când In car1.Dd ~tll] dIu 1$ 
mea intre&gl 1?a IIIrbitort 11Jl e~ellitw 
-Dt important 10 ee prtveşte ore~lI 
vic(orioesi • parlizanilor păCii tJn))llt ~ 
va torţelor tn1unereCl1llrl, - tineret ,~ 
muncitor eondu!IJ • erpnlzatla '" , 'C 
volutiomd. UTM. având dlllliJ ,i(llÎ '. 
Partidul Muncitorese Romill tTl'ba ~ 
să-şi sporeascli din d in 'II eforturI, 
C)OI1stitulnd noul şi nonl brig3.zt 'Item! ~ 
tt'J de prlJdactfe şi tmbUni\.tlhlnd lIIulII ;1 

In cadrul celor dd3 ~oJJ!tindte. :/ 
.~ 

w; _ :1 

A V I Z 
Se adue~ la cnno~tinţ1i aoe!or ~ 

neri ş.i timre cari g'liu înscris p,1 ~ 
tru ser:a II-a la eurrol Şct>aleÎ d 

Recalif~care- delă ,,11amura Ro~ ! 

că, !n ziua de 15 August a. c" Gl , 

8 dim~neaţa, să se prezint!.' Iii a('(!l 
birou in ve!lerea 1ntocmirii, (oml .. 

lor legale. 
Cei ee ou se vor prezenta 

timp, nu măi pot a\'ea ptetenhll 

decât in seria III-a. .... 

Căutăm contabil 
cu practică să cunoască 
româna şi maghiara 

. " Oferte la ziar sub "contabil bun -
\ ... 
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~irl !ntreeeri In manel 
ul 

, comunei e Şiria, Ghioroc şi Păutiş muncitorii 
dela batoze depăşesc zi de .zi normele 

10 ~Cer!le In muncA Intre batoze au ca rezultat depll~lrea zi de zi a aor
a ~. lucru. 

~J'i comuna Şirla de pildl, toate cele g batoza dIn hotar, sunt In Intrecere 
s'c, pentru depaşfrea normelor. Dintre ele, batoza de pe aria Nr. 5 a cl

~ 2~;(,nsabil este tov. lonuţă Constantin. a depăşit norma tn ziua de 10 Au: 
: df jl~l" k~,. Iar hatoza depe aria Nr. 4. a clrel responsabil este tov. Bla] 

!,.oând ~_f!ri~,!' a.forilăfi'or hironale 

Bande formate din "Persoane strămutate" 
se dedau la acţiuni provocătoare împo
triva Partidului Comunist din Germania 

dr 1600 kg-
,e~" :CitorH dela batozele din Şirla ,l-au luat angajamentul de a termina 
'. :ll pana la 8 Septembrie. 
,a. ")zele din Ghforoc sunt deasemenea In intrecere. Batoza de pe aria Nr.1 
] responsabil este tov. Dudaş Ghaorghe, a dat In 11 August cu 6000 kg_ 
A J grâu dec!lt era prevăzut. Muncitorii dela acea stil batozll ,I-au luat 

-entul de a termina treeratul pană la 23 August. Batoza care lucrează 
lu ~ul comunei Odvoş a depăşit Dorma in 10 August cu 2200 kg. Muncttorii 

ne ,!ajat să termine treerişul pană la 1 Septembrie. 
,'! comuna PăulIS cele două batoze se găsesc de alaltăerl In Intrecere. 
Iă I N"r. 2 datorltll eforturHor depulle de muncitori a reuşit si treere tn cursul 

.11 August ] 7081 kg. 8084 peste normă. 

BERUN, (Agerpress)'. 
TASS transmite: 

După informatiile A'genţiei 
ADN din Frankfurt pe Main, o 
bandă formată din aşa numitele 
persoane strămutate a incercat 
să împiedece meetingul electoral 
al Partidului Comunist care a a
vut loc la Levenstadt în apropie
re de Braunschweig. In legătură 
cu aceasta secţia de presă a Par 
tidului Comunist din Germania 

--------------------------------------------------------------*-----------
Tra,nan cere • noua 
- Poli'ica de agresiune ia propor,ii alarman'e in V. S. A. -

25 Iulie a. c., In mesagiul 
:" Congres, preşedintele Sta
Unite a cerut alocarea su

lin de 1.450 milioane dolari 
)r 'u înarmarea statelor caM 

",tipă la Pactul Atlanticului 
ford, precum şi a clttorva al 

rot:~te dependente de Statele 

l"lan a declarat că, cheltue
"'1i/dare ale statelor Euro· 
)ccidentale sunt neîndestu{(f 

le • şi că ~rodflcţia de răzbm 
,d,tf' 1slor ţărt trebue mărită. El 

"J.1Jmandat Congresului ."Iă a
p.[.t .' planul guvernu!vi' state

&nul1i.:'nite cu privire la furnizări 
I IDI'-lTmament american ţărilor 
In tate de Statele Unite prin a
efeDib/ militare, precum şi a fă 
~t~ in care Statele Unite sunt 
1Il~!eresate". Odată cu armele, 
IltIC \" intentionează st1 trimită 
: ::es(e ţări şi "experţi" miii-
trtb omencanl, cari ,lor suprave 

ca armamentul să fie folo 
.~ conformitate cu directive· 
!n.ile din Statele Unite. 
'{uman afirmă că "acest pro 
,de ajutor milrlar poartă 
~racter pur defensio". Aşa 
.Truman are intenţia să ape 
:uropa Occldenfaltf. Dar fm
;'a cui vrea s'o apere? Chiar 
~'reacţionar ca M'natorul 

, este neooit să recunoască 
~;melti nu ameninţă Europa 
. enlală dinspre râsărit. 
~~ura amenintare pentru ţti 
~uropei Occidentale o repre 
;. impcrialismul american. 

',darii greci sau ţăranii ehi 
~ot povesti cum. arată de 
"Qju!orul" şi .. apărarea" a. 
~'~/l(1. 

i!rîn(uirea răzbOIUlui btJm~ 

1
',' :.rea şi nimiciren populatiei 
, <'e, - iată care sunt meta 
.. /i02fensivc" ale imperialişti 
l:~lelor [j nite, meiode apti· 
,n ttirile situate la muite 
:e kilometri de" litoralul A~ 

" 

'i de Nord. 
. ,1trm, crede că primind ar
'li suplimentar, guvernele 

'occidentale vor putea lup 
,succes îmrotrloa "dezordi 

--:!errre", - adică împotriva 
,.'ilor populare din ţările 
, ţpr;lri ua oamenUor care a

-. llJdependenţa p(1.friei lor fa 

tă de planurile agresitl/t "le im~ 
perialiştilor americani. 

lnceerea pactului I agresiv al 
~tlanticu[ui de Nord şi prot<1 a
mul de înarmarea CI Europei nc 
("Mentale, reprezintă o nouă /u
?ă a politicii imperialiste expan 
'sionlstd, 'po'litică dusă de clica 
ronducătoare CI Statelor Unite 
şi menită să subjuge alte popoa 
re în cadrul "nouii orânduiri" 
americane. 

In mesag7ul Său ctUle Con· 
gres, Truman compară Statele 
Unite cu un stat poliţist care 
face "ordine". Din punctul de ve
dere a lui Truman, "poliţiştii" 
ar:esfu; stat, au ncooe de arme 
r:a să-şi îndeplinească funcţia 
lor. Astfel motivează ef. ceTPrea 
fie 11 alnea sume aMi de impor
tante pentru înarmări. 

Trebile relevat faptUl că, după 
războiu. în Sfate!e rJnife s'a 
!drâns o mare cantdate de arme 
înuichite, pe Care le vând as
tăzi statelor care depind de ele. 
Cu toată criza care SI! nţJropil1 
şi a cărei urmare este reducerea 
oroducţiei, capitaliştii americant 
cer.' o 'nouă desvoltare a industri 
ei cJe războiu cu ajutorul sub
venţiilor guvernam(>nla4e. 

Nu este întltmplător că pro~ 
gramul de înarmare al Europei 
Occidentale găseşte tot sprijinul 
La fabricanţii de arme americani, 
Cil atltt mai mult, Cil cdt con
form planului lor, chelfuelile tre 
[mesc suportate de însăşi state
le Europei Occidentale. 

Proec!ul de a trimite în ţările 
Europei Occidntale numeroşi 
"experti militari", demonstrează 
că Statele Unile tntenţionează 
să intensifice controlul asupra 
participanţilor la Pactal Atlanti 
eului de Nord, în riîndurile că~ 
rora se face simţită lipsa de uni 
tate. Ajunge ·să dăm ca exem
plu relatiile anRlo-americane, 
concurenţa şi rivalitatea Între a· 
ceste două state, 

Neînţelegerea cu privire la a-
cordul comercial anglo"american 
s'a transformat l.ntr'un conflict 
serios în. legătură cu cererea a· 
mericană de a de(Jaloriza lira 
sterlină. In prezent, se desfăşoa 
ră o luptă de culise în turul 

de 1. GHIRSEV 
chestiunii daca America doreşte l' 
sau nu să împartă cu Anglia, 
secretul producţiel bombelor a-
tomlce. I 

Intărirea forţelor păcii in Eu 
fopa Occidentală şi chiar în A~ 
merica şi ascuţirea contradicţU
lor ,dintre participanţii la Pac~ 
tul Atlanticului de Nord, neliniş 
teşie pe conducătorii Statelor 
Unite. Ei nu sunt nicidecum 
convinşi că burghezia Europei 
Occidentale nutreşte sentimente 
bune pentru concurentii ei ameri 
cani şi dacă, susţinută chiar de 
.,ajutorul american", va fi des
tul de puternică ca sti poată lup 
ta impotriva forţelor democatice 
(l!eEuropei Occidentale şl tmpo 
triva mişcării de eliberare natio 
~a!ă din colonii. 

Patiti ca lnarmtirltor este me
nită să submiw::ze colaborarea 
internaţională şi să des/linluie 
isteria războinică. AceasM poli 
tlca este In cOlltraJic/ie cu prin 
clpiile O.N.U.-lui şi CIt interese 
te tuturor popoarr-lor Jumii. 

Prin discursul sdu Ţruman a 
demascat adevărata poziţie a re 
prezentanţilor americani. Repre· 
zen{anţii Statelor Unite n'au ad 
mls Cll Adunarea Generală să 
pf1imească propunerile Uniunii 
Sovietice cu privire la reduce
rea cu 'o treime a tnarmărilor 

. marilol puteri în cursul unui an 
şi interzioena armel afrmuce . 
In Comisia Consiliultu de Secu
ritate delegaţia amerfr:ană se ri 
dică tniotdeauna t,npolril1a tu tu 
ror propullerilor U.RS.S.. r:are 
prevăd reducerea înarmărilor şi 
instaurarea unui control eficace 

. ;nternaţional asupra fnarmărl
lor. Ca să-şi justifice pozitia. de 
legaţii Statelor Unite aduc de 
obioeiu numero(!se argumente In 
dot?lnice care, contrar fapteror, 
trebue să dovedea~c.:'i ,.dorinţa 
de pace" a cercurilor conducă
toare ale Americei. ,In lumina 
discursului lui Truman. 'pozitia 
delegaţiei americane deuine C!l 

totul evidentă, conducâtorfi Sta
telor Unite sunt împotriva dezar 
mării şi ·in!enţioneazlf sii conti
mte cursa înarmlfrilor. Nu Înca
pe îndoială că, poponrele iutu
rar ţărilor vor aprecia discursul 

, lui Truman la justa ltli t!aloare. 

occidentală a dat publidtăfiio 
declaratie în care se precizează 
că ]a meetingul ]a care au parti 
dpat circa 10.000 persoane au 
fost aduse cu maşini şi camioa
ne, 2,000 "persoane strămutate" 
carc au servit înainte Îu diviziile 
SS, .î~ scopul de a provoca pe 
parbclpantli la meeting, Ia care 
a luat cuvântul Max Reiman. 

* 
BERLIN, (Agerpress). - Du. • 

pa cum anunţă .,Telcpress", au
toritătile militare franceze au con 
iiscat la Wurtemberp,. trei afişe 
electorale şi clnci manifeste publi 
cate de organizaţia locală a Par 
tidului Comunist. 

Aceste materiale demascau po
litica de ,jefuire a poporului mun 
dtor din German!a occidentală 
şi condamnau statutul Ruhrului. 

* 
BERLIN,(AgerprL't5s)". - TASS 

transmite că, după cum anunţă 
C'orespondentul ziarului "Berliner 
Zeitung'" în cercurile bine infor
mate din Duseldorf s'a aflat că 
industriaşii din Renania de Nord
Westralia au hotărît să se uneas 
că într'o si ngură organizatie. 

Capitalul monopolist vrea să 
facă uz de această crganizatie 
pentru a exercita o influenţă di· 
redă asupra Întregei vieţi politi
ce din Germania Occidentală. 
Wf1iZLi(t2l~. ________ _ 

Manifestatiile dela Paris au 
arătat generalului Bradley 
că poporul francez nu se 
consideră câtuşi de putin 

angajat prin pactul 
Atlanticului de Nord 

PARIS, (Agerpres). 
T ASS anunţă că toate ziarele france 

:re au publicat Miercuri comunicatul 
comitetului permanent al Organizatiei 
luptătorilor pentru pace şi libertate, In 
care se sp'..U1e printre altele: 

Comitetul permanent mulţLlmeşte ')r 
ganizatillor loc.lIe pentru actiunile ~or 
duse in ved~rea ap3.răr1i pă~ii. Nume 
roasele rezolutii de protest adresaie 
ambasadei Statelor Unite, precum ~i 
puternica demostratie din Piaţa Con
cordiei aU ariitat generalului Br~dlcy 

că poporul fran::ez nu se conSideră câ~ 
tuş! de puţin angajat prin Pactul At
lanticului de Nord Este nect:Sară in\en 
sificarea lupt~i pentru pace deoarece 
graba cu C3re generalii americmi or ga 
nizcază si~temul de "ap1l':1re" al Euro 
pe! Occidentale, precum (Ii declaraţia 

agresivă a şefului statulUi .n.3jol' fran 
cez, generolul R';!ves, constitue o dova 
dă a pETicolului de război. 

Con5i1iul Organiz'ltiei luptătorilor 
\pentru pace şi hbertate din strn!>soJ
urg a cerut pa!riG\i!e'r a1l}ac!eni să or
ganizeze la 12 Augu~t c mare manifcs 
tatie dc pl'ot.e~t împotriva creierii t. şa 
mimitei Federatii Europene in cadrul 
căruia ~rm3ni':"\ ar urma sA aibe in 
cel mai scur!- timp un rol condllcător. 

Numai prin astfel de nlăsttri se poa 
te asigura succesul Zilei !nler!lationa
lei a păcii, care va uni :a 2 Octombrie 
pe toţi partizanii pădi. 



• PLAeAltA aoSlll 

• __ ~~F~""""""".""""""""""a6Q&L>."D~~~&.·"""""""" .. -=~~ 

-~======ITELEGRAME DIN STRAINATATE 1,======_:-., 
Numeroase • cazuri de răzvrătire 

trupelor monarho""asc;s'e f!receş'i ... 
'R rândurile 
l\fai mafIi membri ai pori'iei mili'ar. monarho .. fascÎste acişi de sordafii 

pe care·i f.rorÎzaa 
GRECIA LIBER.\, (Agerpreg).-

ELLAS PRI~SS transmite w'lmitoarele 
tn legatură cu băTălia din sectorul Tsar 
DO: 

melor. Trec:lnd apoi la conrraatac, u
NITATILE ARMATEI DEL\IOCRATE 
.AU ISGONIT UNJ':i'ATILE lVIONA.ltHO 
FASCISTE, l'ARE S'AU RETRAS )N 

DEZORDINE. 
Monarho,tasciştii au llUferit pip.rderi 

grele şi in urma fc(:ulut deschis de pro 
p1:'ia artilerie care trăgea puternic din 

spate pentru a-i împkdica sA fugă. 
Pierderile inamicului se ridică la pe~te 
250 morti şi 400 răniti • 

Incepând din dimineata zilei de 10 
August inamicul operea;.ă in rt>giunea 
Vitsi cu puternice forle de infanterie, 
artilerie, motorizale şi aviaţie. Sunt in 
curs lupte înverşunate. 

o nouă crimă a "1f 

~~~:!i;:!~~,:,I~i !:cI\ , 
'transmite TASS la 10 August IIU 3V1i" 
loc funerarille lui Rel'e Fromentin. 8 .: 
crctarul centrului sindical din Par· 
Ren~ Fromer..tin Il murit cUT;jnd du 
manîfestaţia tineretului, dela BOis 
lombes, in cur",ul căreia polida a 
tuat numero'lse arestări şi a 'recurs 
ac1:E de violenţA. POliti~lil l-au ata 
pe Rene From~nlin, băl!indu-l c 

Medicii au declare. t eă mvartea 
Ren~ ,Fromentin se datore~te :n P: 
rând loviturilor primite. 

In \.Irma srelelor pierderi suferite de 
inamic in ziul1 de 7 August, " acesta 
nu a reluat nici în ziua d~ 9 August 
ofensiva sa din sectorul Tsarno. Cârn 
pul de luptă dela Tsarno ~i p3nă la A
nonima este presărat cu cadavrele ~ol 
datnor monarhO-fasci~tl. 

Soldatii din arm.'l!a moni11'ho,fas';lstă 
care s'au predat de bună vo~ d.:clară 

că, în fata sccslor grele ţJierdl,ri, 1"au 
SEMNALAT NUMF,liOASE CAZURI 
DE RAZVRATIRS când soldaţii au !l

runeat arm~'le ~i au fngit. 

Greva muncitorilor leroviari din Frant 
t 

Printre (:adavre au îost identificaţi 
numeroşi memb:-i ai po1i~iei miWare 
mon'lrho,f'lsc;ste care .. u fpst :lcişi 

chiar de sold'lti, pentru că li sileau pe 
aceştia să continue or.~nsiva in ciuda 
fOC111ui distrugător al unit51ilor Arma 
tei Democrate, ;Jmcnintt',ndu,j din spa
te cu armele lot" a llf0'm:ol te. 

In mâinile unitilti1o! Armatei Demo 
erate a căzut o m&re c9.lltitale de ma 
tl?rial de război. cu care ~e pot echipa 
oomplect <:.3l putin trei batalicane. 

COM1JNICATUL COMANDA-

MENTULUI GENERAL AL AR
M',,\.TEI DEMOCRATE 

. GRECIA LIBERA, (Agcl'presl. 

PARIS. (Agerpress). TASS truns
mitt, el gr~'a muncitQrilor (, ro
v:ari eare d('soervesc ~i repară va
goan, le de dormit ~i vaf!oan'"~e re-
6la~tralJt ale soeictl'itii int :rniilionale 
.;Wagon's Lits" continuă. 

Joi a avut loc In localul Ca-
mer'i de Muncit din Par:s un mare 
meeting la dire au lulit ruvtlntul I 
mai: multi r('prf2;eutan~i al Conf .. -: 
duatid General!' a Muncii di'Il: 
Franta Ş': ai 6indicate1or din Force; 
Oovl":ere. 

~ecrf'tarul 1!:''I1eral al sinr1ieat<lnr 
muncitorilor f\'lOviari. ariPat' la 
Foree Ouv!'],' re. a E;u])liulat In cu
,'lÎn t.1rea sa dt cO'l1dneerl"a Confcdr-

""'" 

continuă 
rate.i Gent r'ale a Muncii şi Force 
Ouvriere. au Într"prins mlffierOBse 
demersuri pe ]Îlng1:t autoit 1itile fe
roviare P,_lltru a oblin:, satisfac'
r<'a revcnd:c~rilor muncitorÎ1or. 

Muonc·torii flroviari, a declarat 
el, an r~t nevoiti Eli rectlT~1t la 
grevă pentru a obHne f"iitisfac.' r: n 
r, venrrcărilor Jor lcgil:me. 

Participantii la m·- efnp: au ho-
tărît continuarea ~l":vei p!\l1!l 1a !<a
ti8faccr~:il deplină a rC\llCnd:c!lriior 
lor. 

O df>lep:a\Î,. ~ cO"lcll1cel"li: Conre dr' 
Taliei Generale a Mllnciî a expus 
Miercuri la min:st<Yul mllnl'Îi r"-
\. nd'('5r;le oam" nllor munfll'r din 

ELLAS PRESS h·ansmH,~ comunicatul 
Comandamenhllui gcncnll al Arma rei 
Dem~'c1:'.::t te gt"er.e~ 1 i : 

In noapt,~a de -; spre 8 AUl!'\ t, uni
tăti din divizia a ~apte;} monarho' fas 
cistă au atacat poziriile Anllatci Dpmo 
erate din Pig?~i~~'l, Thec.toco ;1 7erma. 
Inamicul :1 ~·)~t resf;Lls !":i alung&t pâ
~i ci;n'! )1.) de <;arandaporo. 

Delegaţia tineretului sovietic 
la Festivalul Montlial al Tineretului 

a sosit în R. P. Ungară 

In dimineat~ zilei de 9 August, ina
micul a reluat ofensiva în Gramr.:.osul 
de Vest, împotriva pozitiilor nc.arfre 
din Profiti Ilia-C"imenik. 'Unitătile Ar
matei Democrate au respins pe !namic 
printr'un fo-:: concentric al tuturor llr-

BUDAPESTA, (Agcrpres). -" l\I.T.I. 
transmite: 

DelegatIa tlneretultd 80vietic eare 
va participa la Ftstivc.Iul Mondial !lI 
Tineretului, a. sosit .JOi dimineaţă la 
Z&bony, sat la frontiera. RepubJicii 
Populare Ungare. 

Delegatia. ~ fost prhnltă de dtl'fl 
organizaţiile lOi:a!e ele tilleret, precum 

~~~~--~~.~~w __ = __ '~n __________ -. __ __ 

"Afară cu atâlătorii ]a război 1" 
Puternica manifestaţie la Strassburg impotriva 
"Adunărit consultative a Consiliulul european" 

şi de dtre jntcE'aga populatl\! din im
prejurimi. Poporul ungar 3.' r,rimit cu 
entuziasm pe reprczentanj·ii gloriosulUi 
Comsomoi lenin;st-stalini<;l. In timp ce 
trenul intra. in gară, o orchesfră into
na Imnul Uniunii SGvietice şi Imnul 
Rer.ubJicii Pop\tlare ungare. 
DelegaţU tineretului sovietic inpreu 

nă cu reprt:l;~ntantii tineretului ungar 
au inton!lt :lJ;Oi i~r-~elll1ii Imnul Fe~ 
deratiei :\1:o11diaIe a 'l'inC'rl'ill!ui D.:!mo' 
erat. Conducătorii deler.atiei sovietice 
au coborit din tren pcnjru Il primi sa 
lutul tinel"cflllui lInl{ar, 

Franţa. 
Conduclltorul ddrgatiei Il ~ 

rat repreze~1tâulilor presd efi, d 
înapoic rea lor din ""oDccdiu. o 
nii lllW1Cîi vor luPla cu şi nu( 
ta d,lrz.nie pentru satisfacerea 
vend:cărîlor lor şi în special 
tru Î'llcetart a 1'0lit:C"~i de îngh 
ii salarfilor. 

• 
PARIS. (A!(crpriQJ). Dl1Jlâ 

tran.'mite TASS, ziarul "L'R I"ti: 
nite" alluntă că poliţia şi auto' '~ă 
ţilt- franceze d'n Camerlln se ' 
dau la acru ni d~" repr"salH 
scopul de a înăhuşi 1l1ifciirea 
eI:herare nntioonală a popula!! i 
Caluerun. " 

La 29 Iunie politia 'li uei> o 
meiL' dn orw'iul Duala inc r 
apoi să di~trugă urm.le crimei. ~1IlI 
grup de democra~i din Cameru 'PdI 
zădărn:cit Îru;ă i~Jcercările llot ; 
Illmormânt~rt a victîmti l~r li 
polilieneşti s'a transformat j se 
),lut: o rn ~că d monstraţ.ie de prQ 
impotriva autor:ită\ilor colon:a 

In ciudă ac.stor represalii, 
<:urc a de t Hberare !la\ional~ 
Lamerun, se antcJls:f:că pc zi 
trece • .,Uniunea populară din 
Dlerun" afiliată la Uniunea ( 
erată din Africa, d_ viue o or 
za\î~ d!n 02_ în ee ma: pute 
orga111zilnd cu succes mari In! 
popular" 'pentru cucerirea li 
Ular d~mocrate al.. pOJloruli1Î 
Cdmerotl. 

------------~--------------STRASSBURG. (A!Ilcrpress). Du· Com:tetul permanent multumtIŞte 
pil. cum anunţă REUTER popu~ organizîlţHlor locale pentru adiufii
laţliă Strassburgului a man".ftstat le lor duse 1n vedtrea ip~rării pa-

Procesul 'runlaşj,l'P Pa,':dblui Comuni.' din Sta'ele Uni'e 

A"i';;di~e-a i;;d;căf~r;'Tui7Vieciin impotriva !IŞa zisei "Adunări eon- N cii. umeroa.sd~ rezoluţii d{l pro-
sultative a ConsiliuJlli european" test adreoote. amha6adei Statelor 
Hnută in acel oraş_ S·an împărţit Uo;te. precum Şi puternica demon-
mall:re8h.~ pe care ee putea citi: straBe ain Piaţă Concordid au iiră 
"Afiiră cu atâţătorii la războii'· Şi 
"Uni un. a curop':311ă pregiiteşte un 
nou războiI" 

pr;mejdueş1e v;ola 'run'osului comunisl Winsto 
l\l,EW-YORK. (Agrpress)., Dup1'i ~ă ea constitue nu numai vio 

c~m .tra~sm!t~ 1'~SS, în cursul ~e- drepturilor. CO'!lstituiionaile. ci 
tat geno'allllui Bradlt'y eli poporul d ,ntel .d11l "9 August a procesului violarea celor ma: d.mt!:D[arc 
francez nu 9!!' consid~ll1 cAtuşi de fruntaşilor Partidului Comunist turi umane 
pulin angajat prin Pactul Atlanti- din Statele Unite, acuzatul '\Vin- DennÎg a amintit' 

COMUNICATLJL COMITE. cldui de Nord. ston a decHirat că este ,mfe- 610n a avut un atac 
'l'ULUI PERMANENT AL Cons:Hul Orgwtllza~i'e~ luptători:- rînd de cord. Avocatul Iu: Win- inchisoare in urma 
ORGA.'I\lIZATIEl LUn,\- lor pentru paCl<' şi libertate Jin 8~on li cerut jud.ciltorului Med:lla siimavolnice. : 
TORILOH Pl<:NTRU PACE Stras.sbourg a: c~rut patriotilor al- să înlrerupă d:sbatr rile proc' SllJul Dllpă Bcurt tJllp, !If,dina a a ~~ 
ŞI LIBERTATE DIN eacieni să organiz":;le la 12 August pentru ca W:ruton să poată r: t"xa. Htt că medicul inchisorii a .~e'~1 
FRAI"'JTA o Jnare, man:ireslaHc de protE'o;t îm. miuat d0 către un medic. Dar Me- rat că starea· sănătă!iî lui '\\1 

PARIS (A ' dina i-a acordat lui Winston nu- este ~atl'sfăcătoare, astftl incât 
. gerpr('SS). TASS anun pO!l':va cre!lri: işa numht'i Frdera- ' " 

ti că toate ziar~ele fraucez.e au pu- tii l:uropcne. :mal ? ,1umătiite d~ oră de 1" paus oesul" poate continua. 
blicat lIHucuri COml'111'catu} ro-1U',_ refuzanclu-i c:re1"ea dc a fi examî- Ziarul DaiJy Worker .'ICr:6 I'n 

• \AI Numai prin astfel de mAsuri 8~ t d '1 il: ~uluî pennan~Clt al Oraan;,za711'el' na e proprlll S II med~c. ~ătură cu aceasta că ati!lIdiJlra 
" 1 poate asigura succesul Zilei' Inter- Se t 1 

lupllitorilor pentru pa-. ..: 11'L,' r- cre aru ge<:1Lral· al Purt:dulllÎ Med:na nrÎm€,J'dutşte vilt.fa, 
U~ ,. lJ' nationale a plici:, calle \la ut1i la' 2 C 'd' S "·r rate 'i: • 1 O omllIWn lU ta td~, Unite, Den. 'W' lnston. ZI' arul Cler><> intens:llCII.· 

~ D care se spune pr1ntre a - .t.'tombrie pe 'toţi partizanii, pa_ ni • 
I(']n s., a prot!',,!at 'mpotrh'a acest,fi camp:mir i pmtJ:o eliberarea, 
__ ~_._~ ______ ~ ______ C~l~~~' _________ + _____ ~~a~h~~~~~~ n lu' ~din~ decla~nd d~~al~~o~~~~ 

Tin. "GUTENBERG", 
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