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Eliberarea nouilor 
Buletine dela Biroul 
Populaţiei la Arad 
in(epe la 5 Septembrie 

rţ 

:1 Cuvân'tarea ' "tovarăsului 
'~r"&EORGDB GDGORG:&ltU-DBJ 
~ rostită î~ cadrul adunării festive ţinută la 

ta adunarea ~!!~~t:~a~~:~~!~ii~~~~!i~~t.:! ~:~~~~~l :~. A~!!o~~~N RASARITUL EURO. 
et'de 22 August 1949, în prezen ţa membrilor Prezidiulu~ Marei roml!.nl au Intors armele vitejeţ;te im- PEI DE CATRE U.R.S.S. S[ rmN vre: 
! ;11~ri Naţionale, a membri?' Comitetului. Central al Partidului potriva ecupanţllor hUlerlştl 'şi s'au TORIILE DOBANDITE DB POPORUL 
11 nCtto.res~ Rom~n" a membrtlor Guver~ulUl, a reprezentanJilor alăturat ,lorioasei Armate :Sovietice In ()HI1'o.""EZ IMPOTRIVA IMPERIALlS-

ulut dtplomatlc m frunte cu delegaţta sovietică condusă de ma lupta pentru eliberarea Arrtealuiui şI l\1lJLUI, FORTELE SOCIALISMULUI 

~
~lUl ,":,oroşil?v şi a unei asiste nţe numeroase,. to~. Gheorghe ::::. departe a CehOlltovaclei şi Unga- SUNT STAPANE ASTAZI NU NU-

r eargh,u De], secretar general al CC aL PMR şt pom vicepreşe- MAI PE A SASEA l'ARTE CI PE A 
~ .Ie a Consiliului de Miniştri, a rostit următoarea cuuântare: Neuitală va răm:iuea jertfa nobilă, d PATRA PARTE A LUMII! 
e. ostaşi}(tr ŞI ofitenlor sovietici car~ Jn urma creşterii forţei şi presti-

ie veşnică tuturor celor care au murit pentru şi-au dat viaţa pentru desrobiren tă- giului Uniunii Sovietice, după cel de 

1 
libertatea şi fericirea poporului nostru rii noastre. Neuitate vor ramine Eacrl al doilea răzbOi mondial, s'a 'lirgi

t 
fron 

ficiile de s!l.nge ale comuni~tllor ro- (tui democratiei Şi socialismului. ~ 
arăţ;i şi tovară.5e, mantat, poporul mocnea de ura tmpo- mâni, ale muncitorilor, ţăranilor !:i OS o însemnătale istorică. mondialii. sun' 

) Î1npulernicirea Comitetului c:en triva ocupanţilor hitlerişti ~1 a Slugi- taşilor căzuti în lupta cu du~manul succesele repurtate de' Armata Popu-
~. Partidului Muncitoresc Român lor lor. Gărzile muncitol"e~tl înarmate fascls'. Iara. din China care luptă pentru eli-

şi organizate de Partid au capturat !:i Glorie ve~nicli tutul'or celor l'ale au bCrarea celor 400 milioane de cbine-zi. 
,Guvernului Repultlicii populare i bil t x te 'il to I it t l'b tat . f . 1 Al';tătorl'i la ra~z""" amerl'canl' a 

f
e., vă felicit cu prilejul aniver roo iza. c .. pe nI e an Ilesc ene, au mur ·~n ru I cr ea Şl {"flC real PO l~. Li~. C re 

smuls in Bucure"tl princlpalele puncte }}Gl"ului nostru. Si pastrăm In ('lnstc:\. i-au irimis agentului lor Clang Kai 
. I cinci ani dela 23 August 1944. ~ libulirU patriei noastre. st.rategice din n:iUni1r. trupelor germn- lor un minut de tăc.erc. Shek milioane de dolari, tancuri ~ 

avio~ne, au primit o lecţie usturitoa-

faptului că eliberatoarea 
a fost Armata. Statului So

sărbătorim această zi ca o ma 
nationali care are pen 

nostru o serr,nificaţie 15-
adâncă. şi anume DESPRINDE 

TARII NOASTRE DIN LANTUL 
SULl[1 SISTEM MON-

AL IMP!!:RIALISMTJLUI. " 
român a simtit dIn plin a-

deScătuşare. cllci' ea venea du
de asuprire şi silnicii; pen 
rla1ă in istoria Sit sbuciuma 

poporul rtl,):~ n a. devenit liber !jl 
~,al;in pe soarta sa, In urma victoriei 

t:1ce de însemnătate mondială. te-
11'. ,ali de Uniunea Sovietic' În l.'el 

~t doilf!t' război mondial. . 
aJetul del. 23 Augus~ 1944.. fost 
n~ltit şi infăptuit de către Partidul 
~~uu1.st Romiin. conducătorul inccr
uit ~I clasei muncitoare şi a1 fortelor 
~otice ilcg~e. 

e ~omentul doborirli dictaturii rascis 
I~uh~,onesctene şi al întoarcerii arme~ 

Impotriva Germaniei fasciste la 

e botărit fie către Comitetul Cen-
. ' a Partidului in UrIna situatiei prt 

~tfJce create de vijelioasa ofensiv1\. 50-

rgf1ri pe frontul laşi-Cbişinlu. Clica 
.Mouesciană E'ta liolat, de popor, a-

jratul de atat desoneoW şi Jnspili-

Cresc neincetat fortele democraţiei şi soclalismului re din .parte.a f~rţelor t"Cvoiutionare 
slăbesc fortele reactiunii şi Imperialismului chineze conduse d!! partidul Comunisti 

Dragi tovar!!(il, 

a5ărbătorim cinci ani dela elibera
rea ,ării noastre, in conditiile "rl.'!;-te
rii neîncetate a fortelor dcmoc.-l.tiei şi 
sociali~rn\1lui şi ale slăbirii fortelor 
reactiunii şi imperialismului. 

Primul război mondial l\ adus. sein
darea lumii in două sisteme: c:apttalist 
şi socialist. Victoria ellocali1. a Marii 
Revolutii Socialiste din Octom~)l'ie .. 

sguduit lumea capitalistă: soclalt.~mul 
a h:bândit pe- a şasea parte a li.,mti. 

DATORiTA VICTURIEI I ~TORICE 
A rNIUNIl SOVIETICE, IN CEL DE 
AL DOILEA RAZBOI MONIlIAL, 
S'AU SCU1l\<lBAT RAI'(J.hTURILE 
DE FORTE SI PE ARENA lHONI)IA~ 
LA: SOCIALISMUL A DOBANDIT 
SUPERIORITATEA ASUPRA CAPI
TALISMULUI. PRIN ELIBEUAltEA 

.. . 

Chir.ez. 
Marile )Jllteri imperialiste. Statele 

Unite şi Anglia, nu lOC a~teptau la o 
asemcnea desfaşurare a evenimente
lor. Toate socotelile lor lUI dat gN'Ş. 
N'an t.recut ded!t câtiva ani del& In~ 
frângerca fascismului I şi conducătorii 
anglo-americani regretă chiar şi tiIa
bul aport pe care \ irite lor l-au . dat 
la această tnfrângere. 

(Continuare in pag. l-a), 

Suntem hofărîfi să dăm 
intrecerii 

o Şi mot mare amploare 
socialisfe! ~ 

_ spune fOI1. Benlto 'OR", şeful echipei dela Lăcdhtfi II "Flamara 
a obtinut drapelul produe'iei in cinsfea lui 23 Augusl 

Roşie" care 

Echipa tovarăş-ului Benko Ioan şaseleă la 22 An~ust. iar al Şapte. 
d,lii secţia Lăcătuşi II a "Flamurei J.' a urmează să p1'lrăserucll. ace<lUIlll. 
RoşC, a primit drapelul producţiei o_clie tu cursul zil i dc astll.zi. Da 
in cinstea zilei de 23 August, evi- aci se pbate ve dea cll., de unele la 
d~nţiindu-se' ea echipă fruntaşă in Inceput un vagon 9~ monta li LL 
intrecer!le socialist.e din cadrul c~llşi ,II. tn 6 zile, Qi\tliz.·: 8e moo· 
uzint i. t~ aza in 3 zi\". T ovar1l.;-ii din cch'· 

ACfastă ech·.pă, 6'are lucNază la pa B nke'i w)r ins1\. 8l1. reducli la 2 
pereţii laterali şi frontăli şi la aco· zile timpul de montaj al vagonului. 
pe!J"Îşul vagonului, constitue cheia Iatli. ce spune tov. Benko Ioan, 
indeplin~rii loz:ncei: ,,3 t.lllgoane nt ac('i.ta priv:nl!1: 
montate pe stlptămdn,I". cu car:;. 10· - Datoritli .laflului erc".at de tn
v.ă~î dela }ăeătuşi n, au pornit trec T a socialistă tn s' dia noS:strit, 
în întreNrea d.co nivel superîor. am reuşit tu cursul ultimei sll.ptă. 

\'001 intensifica pr:-glitirea luc.rului 
atât la pereţii literali, cât şi la ce:~ 
frontali, dar mai alt8 la aCOp rirul 
"agonului, unde din cauza unei 
slăbiciuni de organizare, im r~maa 
cu ceva in unnll• 

Echipa noastrd fşi ia rrngaJn.· 
mentul si1 punlf la punct roate< 
operatiile d!' pre~tire tUe lu
crlllll~ şi rnceplfnd cu primli 
st!ptl1mdnl1 din luna S"'ptemtlrie. 
să monteze 3 vagoane P~f sl1p r/l
mdnă, . adiclf sl'l rndeplin((Jsc~ 
lozinca. 

In lupta pmtru ~deplinirei a· mAlli sll. mont llm 2 şi jum lltate va- ACEeaşi hotăr1re renn§. de a ln-
Ct liN i lozinc':, goane-clasă , Accăsta c~nstitue uta 'f" la" • l' t('OSI ;ca ŞI a rgl ŞI mal nlU t 1ll-

echipa fOl:arl1şului Btnk5 CI f.tlCc-es n.emai fnt1l1~'t tnc!!\ 'n YC- tre<'l'l"i'a socialistII, re~$E; ~i din ce· 
ajuns s~ monteze fn ult;ma sl1p- ţie la noi. "le ."opuse de tov. Grozllv Trifall, e~· 
ţdmând 2 vagoane şi Jumlltate, Dar nu ne multumim cU (it!!t, denliat pe uzinli,. cu ocazia zilei 
micşordnd tot mai mult distan. et sllnt~'m hotl1rrti s!l dăm o Şi • de 23 A\1~ust, pentru merit:> «('Of; .. 

fa de livrare către celpliiltf" mai more a.mploar€' rntrl"ccrii bite tn product:e. 
sedii. socialiste, sll ne organi::l1 m In - Eu lucr, z la inJr( platul tah. 
Astrotl, primul va!(on montat ii aş(i fel munca, fncdt flecari.' lelor pentru ,"agoa~€- - spune a .. 

plecat din at.Vr la data de 30 Iu- om d,'n ecTdpl'f slf Ştie p.,m.a· ('fOst toyară~ - ŞI acc'astli munca pe 
lic. al doilea la 6 August, il treika nent, C!l are de făcut. lân~ă ca (sle ~ea. cere şi multă. 
la. 11. August, il patrulr a la 15 An- , pentru 'â puh'a tnd. plini lozinca pric!'p fI'. Tn eiirlml tntrec?·r~i, îm-

gust, al cincilea la 19 Augu.st, al ·,,3 vagoane montate pe sliptăm'-nă", (Continuare in pag. 7-i) 
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CuvÎntarea tovarăşu;ui Gheorghe Gheorghiu-D 
~ l • 

De curând. ci. Bevin, ministrul de 
exlC1'ne al AIIIfUei, a scuzat pe fosCul 
preşedinte Roosve]t pentru a fi cerut 
eapitularea neconditionat! a Germa
'nici. D. BevÎn nu' ascunde motivele 
supărării sale. "Din cam:,\ că Roos\ elt 
a cerut acea.sta - Spune d. RevIn -
inf.âmpinllm ,astăzi a~:1tca dif'icuJtătI 

in' transformarea Germaniei intr'o d~. 
mocraţic de tip occidental". Aceast~ 

inseamnA recunoa~terca faptului că 

Intre fascism şi democratia hurghezl 
occidentală distanta nu este prea 
mare. 

Intr'adevlir tenditlh·le (le fasclzare 
a ,-feţii politice sunt' tot mal accentu 
ate in Statele {'nlte şi celelalte tăl:'i 
Imperialiste, Din punct de vedere ';co
nornic situatia lumii capitaliste s'a a
gravat. Criza generali a capitalismu
lui se caracteriu-azi printr'o 'il mal 
mare IntenSificare a procesului de pu 
trezire a sistemului capitalist. In a
CCllstil. privinţi, ritmurile de flesvoHa 
re a Cortelor de prO{Iuc:le arată o în
cetineală tot mai pronunfară. In timp 
(!e crE:şTerea anual! a productiei In
<1ustrinle in inrr('uga lume capitalistii 
In aDU Ig90-1913, atingea med1a 'de 
5,8 la !'lutl!. ea a scăzut in 19l!J-1929 
la 3' la su~ă. iar in anii J9:!9-1937 Il 

~juns la fi;" fa l!uUl. De a!uncl sd!de
rea este şi mai ratastrMaIă. 

Insuşi rl'f1orhtl publicat de Secreta 
rfatul O,NU. aSup2'a situaţit'l econo
mice mondiale in anul 1918 lii in pri 
mut trime"tru al :tr.uluj l!H9 recunoaş 
te o mare j»~ih:tlitire l', ",lIuatiei econu 
~ ia ţă~ capitan",~~. Acest 1'3-

t~ tn'.«1i eri fn Europa, C\'I excePtia 
lJnhllllf i·;.::~~tice, pt-OtJUc!ia industria· 
lă a. rnmtS sub ni-vellll("e!('{ cUn' 1937. 
Su~t relevate d(>;Jsemen! <;nccese Oilfi 
nC:~ de ţl'trile de of.'moeratie pOr.vlară 
In reCflnstnlc\:la e('unomlel' Jor. J)upl 
ce consta t l1 di!l!)Rritia prOductiei (le 
matt'rii prime intr'O" s('r1e de tl!.ri 110-

dl' a pătruns capit/liul amerIcan. !'!I._ 

}IDrful Ifptlne: "produqia de materii 
p.rime in U.R.S.S. şi fn alte fări ale 
EurOpei răsăritene, se desvoHă con!'!f
d('rabi!, conrorm planurilOr de STat". 

I>atele llSllpl'a se,ădet'li preturilor &_ 

sUpr" ttMllnft'lor Inflarfonls'te ca' 111 
MUFra ere~~erH şomajului sunt grl\l
toare. Ele oglfodesc anarhia ce dOM
neşte 18 economia ca))l'l'IUstj\ şi IN"m
ne]e Mizei IneVitabile Spre care ea se 
tndrellpfll. In primUl trimestru al anu 
lui 1949,. numărul şornerill)r amerfcani 

a crt'Sent cu 70 la Iru,," Cifrele pficia 
le am~rlcane recunosc as'4z1 5 mIii. 
oane şomeri, la care se adau!!'ă eri 10 
milioane şomeri parţ!aJiI 

r.aportul Secretariatului O.N.U., a
,n:.1izând remltateie aplicării plan1Jhd 
i\lC!rsball. tace :coustata~a tmportan
tă că parlea americană In e:rcpo1inl 
n.ondJal a scăzut dela 26 la sută, cât 
era in primul trimestru al anului 1948, 
in. 21 la sut! fa ultimul frhnesfru. 

Aceasta rnseamn~ recunoasterea ta
li:n('ntuIui planuhd MarshaU: 

Incercarea monOpoUştiIor americalll 
-'e • scăpa de erizA lle locoteala t1ri
]01" M~rshalliZ'ilte, a dus l" t:lăbirea e
c:onomiră, a 8cesicra şi la incapadta 
t<>a lor de a mal absorbi r,rodnsc urne 
rir;.ne - ceeace se Intoarce impOtri
va. e('onomiei americane. 

Publi('8rea puesful rapOrt 'de citre 
Se{f('trril/.iul O.N.U. a infnriat la cul
me c('rcurile condueătoRl'e ameri .. ..ane. 
Ele l-au c311flcat 'd~pt un ( document 
,.!llib,·ersiv". ' 

Dar insusi Biroul Statistic de pe lân 
gii. minisft'~'ul american al comerţului 
a pubUc&t recent un buletin in care 
~(' araHi că pesie!60 la sutl din taml 
li:le americane au un venit anual mal 

(UrmAI'e din par. I-a.). .. 

modest. JmperlalÎsfe, a cAror tnlrşavl execu· ferial' de o fortA extraordinari 
IJa(:i aceasta este situatia în Statele tGri sunt Tito, şi Tsald1oris. niunli 8ovlt'tlce şi a tirnar cl~ 

tTnile, cea din tările mars!1allizate Popoarele lumii nu vor rizDol. Ve cratie populară, rorţ~le morale Ilie" 
,este cu muU mai gravă. In Anglia, sunt impO'triva răzb:)iului. In mernQ-' (}' 1 "1 
Franta, I(alia., Benelux, se incbid I:Ib~ (4e care Ispune agirul PliCii. ~rI 
mCl'(}'ase fabrici covarşlte de CCl'ncuren ria lor sunt inel vU rrodvUle şi dls- rlenta istO'rlei acumulată de Po~)[ 
ţa prOduselor americane. Numind şo· trugerile ultimului război mondial. lumii, cre~terea con~tfintef poli~se 
mt'rilor ~re!ite VE'Miginos. POSit.i1itătile MObilizar de partidele comunis~!,'i masselor muncifoaz'e din jlllmea tm~ 
proprii de refacere in aceste tări sun' de proletariatul revolufionat', sute'· de talisti in conditiullile asCttt1rll fir 
hlăbuş,:fe de capitalul monopolist Ol11e milioane de oameni in întreaga lume de clasl _ toate acestea De I!aQ~!U 
rican. Numai 8 sau 9 la sută din fur t t 1 nillurile in contul planului Marshall se s râng in jurul Il1ăreJului !~j nvin "ingerea că planurile l'dzbuint " 
sunt r('zervale tUferUelor maşini. Capi cibUului Stai Socialist şi !le ridici la Împerja1işfilor anglO-a!'dCncalll,','; 
taJ~fii Mnericani nu ascund faptul el luptă pentru pace.' I!.Ortite unUt eşec ru~inos. ,/ 

~G 
interesul lor este să ntt existe intre- Frontul de luptă al acestor uriaşE' Condu2ia nil este autolinl~ttr "U 

prInderi eoncurentc in EarQpa apul!(!!& forţe sociale organizate nu cunoaşte OFENSIV A neintreruptl a. fj' . 
nă. Lelfca imperialisf1i, pOtrivit eă .. ei~ tăU' ci 1, bO'tare. EI Se in inde până in ~ r' e p! i ÎOlpoiriva imp~riaJisnlldui, ,se 
cel mai tare su'bJugl pe cel mai rolab. 
domlni relatiile mntre statele t1nitE'! imperialiste, .. ata li se pună in miş- BILIZARE'A Il nOUl şi bOUl fOr 're 
şI tările ma~haIlizate. eare pentnz Il zidărnicl lDt'A dia faşă. lupta lant.lJmperiaUstA şi VIQI~~CI 

AM'al!'fa "duce la ascutlrea ('I)ntr.· criminalE:]e uneltiri războinice ale lm revolutionari In apArarea paelL ',' p 
c:lictlilor (lin tre fll.riJe imJleria1i~te. In~ "a 
tre U.SA. ~i prln('ipatul sAu Illiat

• An Sub conducerea Partidului, poporul muncitor-c~ 
~na, are loc o v:olenfă docnlre de In t f t R ~. d' t (t . I fOI 
tt'rese provocal1~ de ceret'ea americani a rans orma omanla In r o ară sem/-ca onia. J 

de a!ie proceda la ° 110u:l ilevalorlza· într'o republiCă populară lC./ 
re a lirei ste .. Iine. Ziarul burghez flj", t .1 
"'ranta "Combat" arăt:\. recent 0:11. fn TOvarăşi şi tovar::.şe, produc\ie industrială, Il blncllor, c, 
hmta dintre delar şi lin stcr1i!"lI. e!;te POllorului nosfru muncilor l-au fost porturilor şi as! gurârUor. prflMf'Îi 
in .l,,~ !!'oarfa Europei oetiMntllle. ne t'ruţa.tc .uferinfele şi batjocura la ca aparatului de Siat ş[ Instatarea tr~, 
rC7.tiltatuJ ,aetgtel lupte - nfi:oma 7Ja t t !. 1 re t.-ondamni capitAlismul pe oamenU e e or I"rovl:w.rii - tati reaU"9' rul - depinde (laell. Eurl)llll marshi!UI " 
7:lttă .,va rl'miine un continent 5I\U se muncii ilin apul!. Aceasta o llatoreşte J;rioclpale ale cllIIIe~ munctloare ~rl 
va preface într'o ('ol!m!c". tmiunli Sovietice, elib~ra'oal'ea noas Partidului ei, forta co:nducă.toar~ II 

SIMPTOME NEINUOlELNICE DE (ră, şi faptului d'i el a ales calea de- !;lmuluj de democratle populară., e, 

CRI?:_'\ .',U APARUT IN J.t; .... P<:A VA n,ocratiei poplllare şi • l'oo!aHsmului Armat' ... nOal!trii repr~zlnti un ~ 
r-lT<\J,lSTA. F.~p'CllL 10']1 Al~nlTr.OS Inâicală de Partidul DOslru. zlm J)uterhtc al ltepublicH POIl1(:i 
P.L PI.ANt'T.tTI MARSJL<\LI. DE:'ltoN. ,'pl 
S1'Rr;AZA UmA HOATA CA SICI Din situatia de tară :sernlcolcnialli Române şi al cucerlrilor re101utl'''~)C 
lJN FEI. nF: CARPF.ALA NU POA'rE pe care o avea Roman!8 ln Europa, ale poporului muncilf)r. PO\IOnII f, 
I"ACE VIABIL SI8TEMVL CAl'ITA- ea a făcut un Dlare 5lil' inainte. deve .ru priveşte c:u ,dragoste " mil~1iJ 
I_I~T, CARE Sl-A '.tRAIT TRAICL. nind repUblică popular':" I,-i trecând _ la Armata n.P.R. In(ărlnd ~ 

(n ciuIa !,uhezirii bazei s;:.Ie mate- din punct de vedere IJolHlc _ prtn- nl>astră, noi întărim capacitatea de.1ci 
rîalc şi a c~ecuril1Jr suportulf: in ~ItJ {re -tllrile allan5afe ale lumii. plrart a Patriei boastre lU1[H1lrtva-ttaJ 
n.ul tllT'll. Imperw.llsrnul ami!rkan tn- ,~ 

Cu f-,ufă stllr·~a da i ap~l-re "c~!tO Jlumuhlf. ' cel\H'ă să-~i reIlJ;ze~ prin toate ml,.tol{ v.. - ~ n v, "V 
mldt şi cuHttrală. _ pe t::tre am ga- jlvand purerea pullt1că 10 mi'in 

sale, (JtlSa ml\ucitoare COll3Oli~:1!1 cele pcJjtira t;a agreSIV1\. de cucerire l!. 

lumii prin fortă. Pactul: Atlanticului 
este Pt'incira'ul instrmnl!nt al aCf'ţtcl 
politici agresive. 

In ultimul timp, lagliruf ImJJl~rll!]i'>t 
8 intenslficat la maximum campanl& 
de atâţarE' !şi calomnii fmp~triva tJ. 

sit-o - Cu toate d1s l rugc!'ile razoaiu 
lui ~I urmările agz'avatc ale sec;\!!ei, cu 
tot ti",bota~uJ capitalişH10r sprijiniti de 
imperialiştii anglo-amerlcant, e1as~ 

muncitoare aliată cu tărănimea muncl 

con:jnuu si des\'olti regimul de 11( 
Cl 8\1e po~ulari. PiU·tutlll noslru '; 1. 
curcrit &utorital.ea d~ conducator _, 'Z~ 
fie al poporului şi şI-a lă.rglt In.·t( 

'w la in ma.sse. );.1 &. destişurlll o " 
,.,R. S.' S. ~I a tărilor de demucra tie 
J!<'pularl pentru a justifica pregăti

,rile rle ră.zboi ~i uriaşele chC1tuelţ de 
inarmate, a eiror pOvnri esle !tt'lStI· 

eatii. lle splnare'l ml1E,sclor mU:ld~a.t·e 
Generam americani străbat·, ~l!.ri]e Olar 
shallizate, şi cu aJuf.orul guvernelor 
trădăt,.,are se strărluesc sA Qr!l'anl~ze 

calnea de 'tun la ordinele noullor pre 
tcudcnti la don:inllth Jumll. A1iit dc 
dragi le !!unt monopo!işt!1Gr :tmerl('anl 

l'0roarelor europcn~ încât vor să le Ilu 
ni !lA lupte pentru catlZ'l lor josnlcll.. 
An uitat pe semne Kceşti strategi 1'1L

!Suflati de soar'a pe tielr{!' ~u 1rnpll.rt l 
ştt·o 'in!nfaşlI lor hlt1erişH. 

- Rolul cel mai abJect in planurJle- de 
'război ale imperÎa!iştilor anglo-al'ucrl 
canI îl Joadi vechiul l'rGvocattJ!" wnh" 
n"oltl~ionar. agentul Imperialismului, 

Il'da-Tito. llin Ilrdfnul stăpânl10t !>lt. 
şlc&.hta htolstă a. legat {) ",ons~tloasl 
cârdi'h;;ie ('u ln(marho-f~scl~1ii !Cret". 

1 Tlic şi TsaJdarls, ceei (1['1 cuinr..;! ~' ... 

rsini de comu"t~li şt elIa. al PtJII,Ol1re 

lor \ lor. au mJzerabHa misiune a r~':t
prinderii butoiului cu l~ub:ere in Bal
cani. Intre )l(>poure1c din Balcani uu 
există Insii de()Seblri de interE:l!~. Ex
perienta le-a tnvlltat că vrajba. naflo 
nalisfă fGlosc~te doar du,:mnnului co
mun: imperlallsmut Alături tie pupua 
rele "eclne şi de U.R.S.S., de eate le 
leagl sentimente frăţeşti de prletenl~, 
popoart'le \ Iugos}n·iei şi ale Greciei 

toare, condusă cu D1iini. SigurA de CO 

mUnJ~l1, a 5drobit impotrivirea datle-

101' exp1oafatoarc, le-a smuls pulerea 
politică şi a J('()s tara din Impas. Parti 
dul nostru UOl,"unrl5t IlU a desarmat 

şi nu a dai înapOi în faţa greufK, i1or, 

oi le-a luat pIeptiş, aşa eum ne înva 
ti bolşevicii, a mobilizat m~sele la 

lupti şi a paşi' inainte victorios. 
Asfilzl, după ce am inrăplult prefa 

ceri revoluţIonare In viafa p.,UfIcă. e
eonomlcl şi sociali a tAnl 1t03.Slre, pu 
tem privi cu mândrie la drumul pu
eurs ~t la obstacolele lnvluse In aceşti 

clncl anI. Lichidarea moşle~U ea 
CI asi, fAurlrea republicU populare, ba 

tionaJizarea principalelor mdtoaca de 

. ff 
munci de mobilizare- 'şi actlvizart :g, 
Jiticl a massclor. In viata tem 1 
din tara noasira s'au produS se 
bări Ildâncl. 1fo mare numlir ce f 

îşi afirmă capacitatea. de condu 
organl2l8.re 1:1 gospodărire ÎU toate 
meniile vietii de stat. l\ilştarta 'E 
tinEret unlficatll. &. devenit o tort~ - ,el 

ternică in a.jutorul PartiduJul. căit ZI 

zif de măretele Idei alc lui Marx, ';~I 
gels, Lenin şi Stalin şi invăfind ln~ 
experienta glorioliului comsoDl,OL ,~s 
retul organizat de U.T.M. lupii ~Ol 
5teagul Partidului ~i-şi ctiI. aport~1 ~ar 
mai pu(ernlc la eonlitruiren lDelallSlf,t, U) 

lui. 'S, 
noastre În lupta pentru industrial izarea;;~ 

socialistă a tării !si 
Succesele 

Pe plan eC1:luo:mle, elllsa mnucit~are. 
insufIetllă de comunişti. a dobitllitt 

mari su .. cese in lupta pelltl'u inrltlstrla 
lizai'ea socialistă a \lirii. Dupl Jsgoni 
rea pufronUor din fabrici, muncltori
mea a pornit cu avant lllpta penhu 
mărirea proiluctiei. Int'ă in 1948, nh·e 
luI producFei dju l!J38 a fos'-"depi~l. 
la (un(ă, oţel, lamtnate, minereu" de 

fier, gaz metan. 

In 1949, noi am trecut la t!CIMD~
planificatA. Planul pe a:nul acesta ~îi 
dicl o creştere cu 40 la IiU~ a pro~1t 

n ,~ 
tiei, Prevederile Planului pe 11 , 
două trimestre au rost deplşue• 
parind rezultatele obtillute In n 
rea Planului : pe primul !Cme~tru 1e 

anuluI 19<U:1 ('u perrOAda COl'espunză ~! 
re (Un 1948, Tom ObseV1t la foatil',' 

(Continuare in P2I'. 31
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j L VIAlA DE..!:"RT[D :1 
'1' Cum lucrează organizaţiile de bază 
1 Sectia Lăcătuşi II a "Flamurii Roşii'" 
~ cadrul intrecerii de nivel superior 

-In 

i L(hifllşi Il dela Flamu
~/' v~UPI1. un loc deosebit 
~rtant in procesul de pro-

~)l fabncel. De muncitorii 
itfsecţii depinde în bUIlă mă 
l tmu( desfăşurării luptei pen 
'.'fintrea şi depă..<;irea sarei
. rllale ale întreprinderii. Si 

J. 

,i de Partid dela Lăcătuşi 
, conştienţi de rolul mare 

, il au in bătălia pentru 
'a măreţelor sarcini puse 

i
'~l de Stat. Ei ştiu eli, în 
In care vor alimenta ce

, secţii cu şasiuri, boghiuri 
'11·'rollfali şi lateraii, acoperi 

ce" În aceeaşi măsurii vor 
poarta fabricei, unul după 

:agoane de mărfuri şi de 
car~ VOr mări apaj mijloa-

i 'OVlare de transport ale Re 
'noastre Populare. I 

lcest lucru s'au convins 

prin organizarea mai justa a grll 
pelor de lucru, s'au fi lnregi.wrat 
s.uccese deosebit de frumoase. Pe 
ln.,ten:a[ul 10-16 August secţia Lă 
CatUfL Il a realizat planul în pro 
~orţte de 120 la sută, ajungând 
In fruntea tuturor sectiilor. 

In secţie, acest rezultat se ma 
nifestă prin: 

~ ît~fă~!uirea ii chiar depăii
rea 10zlncII: "Un boghiu pe zif" 
Se face într'adevăr un boghitl pe 
zi, dar nu cu patru oameni, cum 
era îna'inte, ci cu trei oameni. 

- montarea pereţilor laferali 
şi fronlali a afuns fa cinci pe săp 
(ămâflă, iar experienţa unei gru
pe a arătat că se poale realiza 
cu sacces lozinca: ,,6 pereti late
rali şi frontali pe sClpIămâ,!('i!" 

O scuriti. privIre asup"a :'ilersu 
lui tnlrecerii acesteia n.oul la sec 
lia Lăctifuşi TI arală c(J organiza 

ţiile de bază au ştiut să mobili
zeze oamenii În lupta pelltm rea 
lIzarea sarcinilor măreţe de [(OS

po4;irire a Întreprilldertlor fără 
imprumuturi, Ea mai arati! ni a
ceste organizaţii de Partid ştiu 
să se orienteze just În lurta pcn 
tru Plan. rezolvt1nd cu SlICCCS si 
fără întârzIere greutăţile organ'i
zatorice din procesul de produc
Tie. 

Se observt1 o oarecare ldncez'i
re a muncii de agita/ie. De pildă 
le: Lăcăfuşi Il, grupele dela şa
scuri şi pereţi laterali şi frontali 
au inre,Q'istruf succese j rwnnase, 
aşa dllpă clim am arătat mai îlla 
tnfJ>, J flsă ace.<;te succes/? fiU se 
vad concretizate în agifaţ:'a vizua 
iă. spre a fi un s+im:denl pcntru 
nOlJ'; si mărete .'!tlCL·f!se. Se oede 
r.ă birourile ~e[or două organiza
tii ne bază n'a" gli.<:i{ nr.cesar să 

afişeze succesul măreţ qJ gruDei 
,urc fl reuşit să monteze un pe
ret~ în 24 ore, ÎnfăpfuituJ astfel 
lozl.~ca Lansată de lnsăşi organi
zaţZlle de Partid: ,,6 ()I!reţt pe 
săptiimână/" Sau alt exemplu: În 
lT:!aga ,~t.:cţie a reuşit, fn 10 zile; 
sl! câştlge 3 săptămâni din Întdr 
zwrea de două luni, 

Este o adev(!rală ,.'ietorle a 
muncitorilor dela Lăcătuşi Il pen 
tril care mr>rită sa fie felicitati! 
Dar nici in secţie şi nici în" altă 
parie flll ştie nimeni de aceasta 
Niciun. artic~l !a gazeta de pele~ 
te, niclun afiş !Il secţie nu fac si! 
răsune puternic victoria mancifori 
lor din această secţie fruntaşc1! 
Deas~menea nu. se tin şedinţe o
perati ve cu agttatorfi, penftrlCa 
agitaţia sti. creascl1 din zi ln zi. 

Numai cOntinuarea şi desvo!fa
rea Întrecerii de nivel srtpe'lfior 
~a fi în stare să asigure infăptu 
[rea lozincii: "Să "eaUzăm cu 
II: ijloace bâneşti proprii "lanul 
de producţie şi financiar al uzi
Ilei noastre", Pentru aceasta lnstl 
e necesar ca munca de Partid
mai ales 'agttaţia - slf fic mal 
vie, să ţină pas cu succesele :dl~ 
nice ale muncitorilor şi să-i mobi 
lizeze la noui succese. ii de Partid şi mai mult 

~~nd s'a pus problema or~ i 

___ o • __ ~ __ ~,~ __ ~ ... ....--,...".......,-, , ._~ ____ ... __ .,.... _________ _ 

ef'!1 muncii in toatii între-
.,ea, în aşa fel ca sd se rea 

i.olanu.~ de producţte cu mij 
dtropru. Ei ştiau (.d au toa' 
e.tltţtunue. obiective pelltru a. ,rasta. Rămtinea numai an 
,: ma~se! de muncitori in 

II(' soc/abste, individuale şi 
al,pe. 
{mal de aceasta 's'au şi 

at' cele (!ouă organizatii ele 
ri}rn secţia Lăcătuşi II. 

.1 acest scop s'au lansat 
~;cile: ,,6 pereţi laterali şi 
'Mli pe săptămână" 3 sa 
, ~. ~l" 3 acoperişuri p~' săp 
"ma , "Un boghiu pe zi!" 
~:llcde, scrise cu litere mari 

l.irut a doua zi in secţia Lă 
'. fi, .,Conducerile celor .doUă 
',:zaţll de bază, În frunte cu 
tI'r:lor~1 lor, tov. Moinar, şi-au 

:arcrna de a ([ace munca de 
t :re . dela om la om, pentru a 

,ge muncitorii şi a-i unlre
lupta pentru reali ?area 10-

rUdă, fov. Kigyosi Pavel a 
I le vorbă cu Uicatu~lll Pac 
: ghe, convorbire în urma că

'cesta din urmă şi-a luat an 
miul de a fac& o cutie În 
zile, iar muncitorul Haiduc 
:~c s'a angajat sit racă un 

, ,ilŞ în două zile, 

1
lS1nd aceasta rnet0dă. cele 
organizaţii de bază au reu

I .' antreneze în. laptu pentru 
\Jarea lozinci/ar un număr de 

{

I/PC de lucru, ' 
' .. sprljinul actIVităţii lor el,!!i
a(e a venit şi ediţia specială 
, ,rulei de perete centrale, pre-

~
ţ.Şi tovarăşii dela st!dlJrul de 
1. 

l, mult, In munca de aaita
'h organizare a muncii au 
O~lrltrellotl muncitori, Iară de 

~
4' evidenţiaţi in. producţie, 
'. Laziir Alexandru şi Dobro 
71. 

1 ,eillţe{es că după o tlseme
ăUagitaţie şi după o !loud re
hilare a bratelor de. muncă 

j 

1 

Cuvânfarea tovarăşului 
Gheo,·ghe Glteorllhiu-De; 

cre~tcre ,de 64,4 la sutli., la otel de 
33,2 In sută, la !aminat~ tie 18,2 hl. 
sută, la mlnereul'i ue firI' (le 57.8 la 
sută, la eărbuni de 19.7 la sută, la d 
r!!.mi,i refl'l!('tare de Zel,;; la sută. In 
(!omelliul BrtjcolelOl' dO! CDcsum, depă 

şirile 5unt deasemenl Îllsemnate: la 
piele 196,1 la sută, la talpă 132,2 la 
Sll1ă, la încălfăminte 124 la sutli, la te 
5'1ur1 de bUl~.,ac 16.3 la !lu'ă, \esă'~url 

(Urmare din pal(. 2-a). 

ae lână 59,1 la !lutlt, slpuo. 92,1 la sută 
mllrmcl1H1ă 11':8,6 la Sti il -:' pruduse 
zaharOase :5 a,z la sui 5. 

RE AUZARILEPE PRDnlJ~ SE-
1\IESTRlJ IN SECTO.I\RELi: DE HA
ZA ALE ECONC!\IIEI NOAS} RE nE
PASESC 50 LA SliTA DIN P{'A~l.iL 
A:N1JAL. INDTJ"''fRJA NOASTJtA 181 
l\rARE~TE RITMUL DE PRODUCTIE 
DIN LUNA iN I.UNA. ACESTE DO'llJ\ 

Muncitori şi muncitoare din Arad 
decoraţi cu ordinul "l\părarea Patriei', 
Ordinul Munciiu şi "Medalia Muncii', 

" Buletinul Oficial publică decI'Ctul 
Prezidiului Marei' Adunări Nationale 
prin care se acordă ordinu1 "Apărării 
Patriei" clasa 1 ziarului "Sc,1nbia", 
organul central al 'Partidului Munci
toresc Român. pentru merite excepţia 
nale în lupta pentru apararea 
Patrîe1 ~i a poporului muncitor. 

Tot ln Buletinul Oficial a apărut 
decretul Prezidiului Mat'(~i Adunări 
Nationale prin care se acordă ordinul 
"Apărarea P<ctiriei" clasa 1, ziarului 
"Homflnia Liberă" pcntnl mcrite dea 
scbite in lupta pentru ap~l'ar~a Pa
triei şi a poporului muncitor. 

Preiidul Marei Adunări Nationale 
a aeofdat ordmul ,.Apararea p'atriei" 
ordinul "steaua ncpublicii Popuiare 
Române" şi "Ordinul Mundi" unei scrii 
de persoane militare şi civile pentru 
tnsenlnate contributii aduse ln lupta 
pentru ap~l'area Patriei şi a cucel'iri
lr,1' poporului muncitor. 

Dintre arădani au fost dccorati cu 
ordinul .,Apărarea Patriei" clasa nI 
urmă(orlj tovarli,;,l: lI'Iat hais Petru, 
Faur Gheorghe şi c010neh11 Adorian 
Gheorghe care in prezent se află în 
BucureşH. 

Cu ordinul "Apărarea Patriei" cla
sa V, au fost decnra\;i următorii: RO-
11<'1"'11 Petre, iar dintre acei tovarăşi a
rldani- carE' în prezen t locuiesc ~n Bu 

cUfeşti, au fes! decorlltl: CeHz Filip 
,~l 'Balica Mihai. 

Cu "Ordinul Muncii" clasa III, au 
fost decoraţi: Boldul' Gheorghe ir,gi
ner agronom, lVfarcovic1 lulinn,1 1..'r7.i
tom'c (TEBA), Panait Sava l.1cătuş 

(Flamura Ro~ie) ~i Pe1ru';l Ioan. 
. Cu "Medillia Muncii" au fost dis
'tin~i următorii tov~r:i:;i din Arad: .. 
CrainIc, Vl\r~ău, Dehcleallll AUl'elia, 
funet" Torok An3 muncitoare, fabrica 
Teba', Onaca Petru :;;ef de echipă fer
ma Dohangill, Markovici Juliana ml'n 
dtnare f~brica Tcba, MCr('k . Stefan, 
lăcătuş Dep. LocornoHvc, Fiorc'l eons 
iantIn, montator _o\t. Pl'. CFR, Hurgiu 

'lIoaţt tinichigiu At. pr. CFR, Chia
. buru Buct\r sudor SM'r Arad, Pumba 
Barbara, tesătoare fabrica Teb1\, Co
cIuba Tecdor mundtor, Zambori ~t11ia 
na tcs,Hoare hbrica 30 Decembrie, 
Ferber F.lisabcta muncitoare ,fabrica 
FITA, Pomansz Stefan maistru, fabri 
ca Vid0ria, Drcver Dra,gomir dogar 
Uz. Electrică, R07enberger Andrei 
~ mlÎncitor fabrica 7 NOCl'1b1'Î~, Ilica 
Valeriu forjar Flamurn Ro!'ic, Paulik 
Andrei electricI an Flamura Roşie, Zso 
1:esz Ioan director PolY'chro:n, Graf 
Francisc tractorist ferma lJe;;dihl~area 
Ungureanu Gl'corghc tracto;:ist GAS, 
Dc.sditu~area, M'.:lnar Iuliu n1ur.ciior, 
~fabricn Ferarul, Friff Livia, tesătoare. 
"fabrica 30 DecembrIe. ' 

'FAPTE NE lNDREPTATF,SC SA TRA 
GE:\<I CONCLUZIA CA PLANUL DE 
STAT PE 1!l49 VA FI llEALIZA:r CU 
O DI'.PASlnE INSEMNATA. 

ACEA'STA INSEAMNA I>E DE O 
FARTE INTA1VREA INDUSTRIEI 
?\OASTRE GRELE - BAZA INDUS
TRIALlZAlUI SI DESVOJ~TARII TA
RO NOASTRE, - IAR PE DE ALTA 
PARTE MAI MULTA INCAL'rAMIN
'i'E, MAI MULTA IMBRAeAl\UNTE, 
1\IA1 MllLTA HRANA PENTRU OA
MENII .. ruNCII. 

Industria noastrA a Inceput 1111. l1ro
ducă astăzi ma<i1ni care altădati I se 
aducNlu de pt';l'te hotar... Totalul' 111-
yes:fitiilor pe acest an va kece de Ion 
milia'rde lei, cu alte cuvtn1e ele lIproa
~e cinci ori mai mult decât anul tre
~llt. Se constrllesc noui furnale, cup' 
toare şi coxerii in !iden,rgle, o mare 
uzInă electrIcă, o mare rallnerle de 
r-etrol În Moh~ova, şi două, Hlaturl. 

S'au inceput lucrările canalului Dn
nărea-1\farea. Neagrli., operi de mari 

,pr()pcrfii care va a1ruge ucl de mII 
.le brate de mUI:cl. Canalul are o 1n
st!mnătate deosebită In desvl»tarea 

transpOrfurilnr şi In genere a eeono 
miel lirii noastre. In acelaş tbnp, vor 
fi rellate mii de hectare agricultlJrti, 
VOI' apare noul oraşe şi porturi, va fi 
indm,trializată aceastl regiune <1iJbro· 
geanJ. oropsltă şi !>;imei. PerspecUwe 

ncobf!;'nuile de calificare şi desvoltare 

se dec;chid nluncitoriIOl' !:l Inginerilor 
care vor lucra pe acest m~re şantier. 

(\'a urma) 

Asocia,ia caUara'ă 1 K V P , 
organizează Duminecă 
28 AU(jUST 1949 la 
orele 19,1n Sediul C.D.E. 
din Arad Str. Comşa 22, 

o MAHifUTAI1E [UlTUR~U 
ca program a,fiafic 

/ 



Duminecă 28 August la orere 17 .'ATCH DE RUGBY . tntre . R P R 'A ~il 
pe sta d ion u 1 LJ. T. A. Iii . reprezentativele I!I' S~ 
!~d".ehid"r" "ehi".,! campioană~.'~.R •. de g~"'~~'~,:~.!~~r~'e. e~~~plI.~ '.m ,,!~i ~eh;plI fem~~~ ~ PI.aL .... ra " 

l.I~lJ!::~L~~!=~"I;.; No. -.ll!!J~ ~,J ZIC A § I ~O RT L,g'li~;:I~~:~~~1 
1634 eliberat de Primăria Pe::lea, gare comunică, că in \·irtutea .Dir 
şi permis de conducE'T" No. 28069 Pe stadionul UTA va avea loc Duminecă z!ţ~unilor i;ticolulu i 5 al Cfllll 
dîb riit de Mil'Jia Orad' ii p~ nu· t h d b ţtel magh :aro-român; pentr\lOd 
mele Nagy Arcadie. Dedar nule. un ma c e rug y lementar:â cetăt·'lIiei,. tndlda1 ~i 

PIE' RDlJT Rlll tioul B:roul Popu. P 1 !1ucurcfll, la 10 l' ebruarie ,\t l'C'of:upat d·, popu urizarea tUlu·, In d,sehidre, Ia ora 16 va evo· ~ . 
bţ~ll' Nr. 21272-43 pe numele -1' C' 1 1 A oeta.lcnii maghIari, anători p~l. rOr ramun or sportive. om tetu ," uil P'" stadiooul UT €oh~p1i cam· 1 RPR r • 
Suciu I. YÎort 1 Arad, Bdul Re. J d torlU vor: 'nz':straţi pe 

ti (can pentru Cultură Fizică şi! pioană RPR de gimnastică la apa· d lII!I 
Pllblieii 63. Dclar nul. 3499 Sport ii organizat ca În ziua de 28 I rate (A.\1.EFA "llamura Roş"i',/') cument,' ~ C' toeie. taI 

PIERDUT BuletInul Biroul poru. August (Dmninicrt) lotul llaţion:tl I care va executa un bogat program In ace(;t scop r,ega\Îii Repf1i! 
larei Nr. 18353-943 p~ numele de rugby să joaCE un match !Il fa. de exerciţii Iii paralr.le şi barll Popular~ Vogare Invită pe rrlr~ 
Konya Maria. D~lâr nul. ţ '1 ăd cei cetăţeni maghiari aOltoJf! i a spctaton or ar am. fixă. Echipa est" compus§ din Bo- ul 

PIERDUT 3 cartele aliment!:' pe Ei'te pentru prima dâtă când in ti z 1\1 :.hal camp :on RPR, decorat t· ritoriul RPR, cari fn priz.~. 
:num' le K1ilk6 M;hai, Var~a 1\Ia- oraşul nostru se .ioacă un match d~ cu "Medalia Munc:j", D linii, Ba. f;E'dă 1. certificate de repatrie(i' ,1 
tia şi Katko Mihai 6" lIlior. D<,clâ. h pîrate, sau clire expiră pânlpllt rug y, sport aproape neCUll06cut Unt, Beres, Vlalcov, Szomorn şi 2 
r1[m nule. 349c' arădanilor. Tarko. Paralel cu aoeasta (chip!l, NOtmvrie a. c., 2. paşapoaj'" 

PIERDUT Buletinul Biroul Poru- Intâln'r a va vea loc la oreh 17 vii Ca~~ o d~monstraţit: Şi ec"h itJ a (mij!;ral'f' expirate sau eare I~r 
lati,i Nr. 10275 Seria 77824 pe Pe stadi~lUl UTA, fIltre (chip 10 pană Ia 1 Noemvrie •. c. &a' a 
numele, 1, rdiu Elt>na Arad. In. RPR A şi TIPR B. Acest joc inte. fero" nin

R 
AMEF:\. "Flamut1i Ro· ,3. nu pObedă y nic,: un ,el d~.,1U. 

1 1 3496 şie", cu exerc:Hi la paealJe. In ..... t d ălato e '" , c Rr nu. . .) r .sant arc că scop selectiollar, a cum~u t' c rl , 8" se p 1 
PIERDUT certificatul Ş<'oIar d'be. ,chipei n aţj()n ale, rn v' derea mat. pauza ma:chului d~ mj!;by, e('h~pa penlOtlat sau tn ecris pllnl, U I 

eat tn anul 19.17 dc' ŞcoăHi Pri. chnlui intemaOonal cu Repuhlica de gim'llMtic1t a Armatef va pre. Noemvrie 1949 pentm Illzesţpt 
marti din Socodor, pc nurneI\? Cehoslo>'acă . zeJlla exerci1iî d~ ânsamblll, lor cu documente de căIătoriiAVl 
Ghiun~hittşan Teodor. Declar nul. ,." ., ,,, .. ~ __ ~_........--....,~. labile şi anume: efi d~mid]jfr, 

I I 
EXCURSIE MUNCITORE.ASCĂ EXCURSIE A.T.P. LA CXSOAIA Braşo~l) şi in Banal, la OCici tl 

! Transilvan;a (cu €!lI:.ciplia jUl·:,~g 

Mica publicitate CGM l,A BXILE HERCULANE Plecarea tn ziua de 27 ,August, Paş,llpoarte ~in Cluj (adre9i.n~ 
'Pentru Un numllr limitat de- Sâmhătă cu trâmva:ul electric la ZOCl[: ClUJ. Sir, Gheorghe., 

membri ai următoarelor SinKcate: orele 16.40. lnfonnatii la Hiroul No. 8). iar ceilalti li Legatit' ,,J 

• local de' turism. bl 1 U ( tl .. 30 Dc mvric", "Flamura Roş;e', pn icei Popu are ngalle lU< 

Mc·talo.chimfc, Fita, Tcba, Grafic, ANUNT, Comitetul judetean reŞti, Str. Aht'talldru Săh~a Notp• 
J8 Imhrăc;"imint', Sinrlicatnl Sahriiiii· pentru cultură fizică şi sport, Dis Persoanele ln cauzl1 trehu~ ~i; 

101' Comunal': şi CooperalÎve, Hj~ie-- fridul de atletism, anunţă pe toţi munie,,", următ~arele date:. nut s 

MICA PUBLICITATE se primeae 
r::lnic până la orele 18. - UD f'G

dlnt Lei 6 minimum 10 cuvinte 
Pentru cererHe de serviciu 50 
rută reducere. 

VA~ZA.Rr $; CrJMPAR4Rl 
CAMERĂ combinata cu furnir nnc, 

folosit, prelată 20 patrat de- vât:l
zar;>, Plevnei 4, ap. 10. 3197 

CXR,'\I\HZI vechi cump1lr , urI!. nt. 
Tel (on 25·26. 3498 

PIAN marci F.hrhir tirg IIt de 
vânzare. Str, Poetului 102. 

LOC de ca;;ă de vânzare. InCorma
liuni: P:ata Avram Iancu Nr. 1. 

CAuT bic',cletă de bărbat sau dU
m,· tn stare absolut bunll. Arlr~" 
la ziar sub "Gorich". 3474 

Ct'Mf'AR cărămld:i nearsa 
AdreSa la ~!ar. 

l-.w 

CI. SA cu prăvălie în BuL RepublIcii 
avantajos de vânzare. Deutsch Ca
Carol Bul. Republicii 101 (vls-a -vIs) 
intrare prin dosul Teatrului etaj 1 
Telefon 19·53. 34PO 
-~-----_._._--~ 

Cinema "TJMPURl NOUl" .......... .....,~-
Prezintă 22 -28 August 

1. ştiinta şi tehnica Nr. 75 
~ 2. Jurnal URSS de azi Nr.15 
I 3. Instinctul animalelor 
• 4. Campionatul de şah 
~ 5. A/ma Ata . 
~ 6. Jurnal de actualitate 

I Reprez61ltaţiJIe oela ore~e 5-11 
fn continuare -

Jnţrarea generală 15 lei 
___ 2 )L -". ___ ~'"*"~~ .. -.--. . ---...... _-
Cinema UR4NIA.· I 

şi grădina A.RD 
AZ[! o PI'O(jqCfiB Q 6tudioUI"ifol' de Sfat. 

din BUdapesta i ~ 

Undeva În Europa 
cU 'SOMLAY ARTUR - BANKI 

ZSUZSA -GABOR MIKLOS -
BAROY GYORGY 

! Rei)r. 5, 7 ŞI 9. Dum.Il BO, 3, 5, 7 şl9 
in caz de tlmo favorabil repr_ de 

. a.eară in grădina ARO 
-~.~------------

na !le' CF~ani1:('ază O cxcl1r!'Ic la B:ii. instructorii şi oficialii de atle. locul ŞI data {anul, luna, zma)rte 
le Ht·rcula"1. Inscrifrile 8e fac la tism, să se prezinte Vineri 26 şi terii, ocupaHunea. âdr,1aI P"do: 
r.sponsahilul turistic il SinrtÎciitt· Sâmbătă 27 Aug. a. c. ora 17 pe data dela care se află eu ea~ i 

lor, iar pentru mpmhrii ATP la arena Liceului de Băeti. unde se ptnniinent ~ teritoriul RPR 'l . 
hiroul local rle tur:l'm. vor ţine concursuri pentru "In. sfârŞit nnmărul documtntului il 

Pretul bil t1l1ui dus·fntors 1 i signa Polisportivă". c~I~tor:f", pe care tI poeedă ,3. 
360 de persoană. Sindicatele sunt invitate să tri luaI, autoritâtea carI" }-a elihCllro 

PI carea este In zina rl" 27, Sam· mită aspirantii cu carnetele la t{nnenul valabilităţii aefltui ttm 
gC(;S e concursurI. hătli seara, orele 20 din faia Uceu· t' ment. Jilel 

lui Moise Nicoarll. Inăroi.~, a la 28 _"...."" .... ~'" . ___ .. .,.,.. Prezentarea cipului de f mI 

»nminr·di orP] 2:UO. LOZURll NOROCOASE scuteşte: pe soHa şi eopiH J;t1 

EXCURSIE CU CAMION LA cumpArati la (CUi nu au fmplink vâreta dr€ 
O.sOAIA COLECTURA an1), dac1l au domiciliul oomu~( 

primu1. d", pl'!'St'ntal"ea p~r"\lit 

dar tn căzuI ace8ta eap~l_ ~ .~. 
He este dator sA eomU'mee n~!1 

Plrcarea !n ZlUa tie :':7, S,imbăt 1Î , 
or·)o 17. I~lapoierea 1n z:ua de 28, 
Duminicll or le 21. In.iCrkri nu· 
mai la biroul local d{' turism. Nu
mai pentru membrii ATP. 

ARADANA 
(fost Mercur 1. Olariu) 

Lângă biserica Minoriţi1or 
-----..-.-.._~~, . .----.. ...-,,'It~~ ____________________ • 

Toţi acei care au mai lucrat În 
campania trecută precum şi acei 
care vor să lucreze În interiorul 
fabricei, să se prezinte la 26 
şi 27 August 1949 la 

FABRICA DE ZAHllR 
penlru • anga,are 

----------------------------------------------------------
UN NOU PRODUS AL 

RACHIU DE VISINE , 
cu EXTRACT NATU RAL 

~~"I=== a 5 o lei '==:r::=1 ~._---- litrul de 36° ~ 
De t.'ânz;:2""~ la 'oaie Ma~a%;nele de Sto' şi Coopera'Îl)e 

JOCUl. şi dată exactA a naftl~. In 
Uei şi copiilor minori. 5 I 

ugl1ţia Republicei Poptillre 'v 
gare va fnze...tra pe eei ciri!le. e 
zÎntă cu ehf8tÎonal'de f\ rorlll\tM 
reI", 'nee~6a~ pentru ccmta~lltl. 
cetllţeniei maghiare ş.i elibcri'!ol 
documelJltului de cllHltorie. tot~?er 
îi Va informa car,~ lnume docu{, 
tr urmt!8zi IIA fnâintez.e ptnlMl :mIa 
tinerea documentului de căIăt.d~ 

Legatia R"'Ilublicei Ungare 110 6. 
tuiază din nou, că acc"j C('1§t,n;t: . 
ghiarl. cari posedă paşapoârtc '~] 
ghiare (aJba,;tre) valabile &SU 1 
Şapoarte dA em'~riire, car~' xl 
după ziua de' 1 Noenl\'rle a. ,:,1 I 

trehuie 8! ee prezinte la 1tP·I~d~ 
tată. Jm 

Dormitoare, came,e com 
nofe. aal,age,;;, bactHii :1! 
".camle,e, şezlonJl.r; ,i do., I 
me%e cele mai ieWne l~( 

POLONYI t 
Arad, Bul. RepubllcU, 



----
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• 
,tiberarea nouilor Buletine 
trou' Populatiei începe la 

dela 
Arad 

i la 5 Seplembrie 
I 
t+]căJn mUI J08 Ordonanţa No. 
'Directiei G,n~ralt a Mili!iei, 
~il~ră cu formalitălile Ce trc. 
"iodeplin:te pentru noua In
L' ~i \ vid{ nţă a populaţiei din 
~IArad : 
1.1. - ToH locuitorii doml
,pe raza oraŞ'Ului Arad, năe. 
~ anul 1934 sau mai inainte, 

fligali ca înccpând dela 5 
t1~rie 1949, să se prezinte 
,,1 la 8tdiul Militid Judt,ţene, 
~ul înscri, .. il şi evid nter po
~'. pootru a obţine buletinul 
IPl1tall. • .• 
~2. - LocUltoru cetl!.ţ,ni ro· 
~ror avea asupra lor şi vor 
~ii unnl!.toarele acte: 
1 ~traeul din rq~;.ştrul pentru 

1uletinul de 'nscri~ re Ia bi· 
fPuIatiei: 
~.~ivr, tul militar sau carnetul 
~ . ~ t' 

au auI. fn:zrijirca lor copii n~seuti 
in anul 1935 şi următorii, "not 
obligati să prez:.nte extrasele din 
registrul de lI~scuti ale ace~tora. 

Art. 7. - Ordinea prezrntitrii 
cetălenilor va f: fixatli prÎn auuu· 
tud făcut~ prin pr: sli şi aEŞăte de 
către Mi1Hia Judek.anll.. 

Art. 8. - Sunt exceptiiti dela 
(HspoziHunile pre:;! I;1t< i ordonante 
următoarcL· categorii de persoane: 

a) Membr:i corpului fliplomatic 
fii consu] ar, care posedă carnetul 
de id·ntitat' eliberAt d,. Ministentl 
Arax' r=Ior Exte.rm; 

b) Militarii tn tErmen. 
Art. 9. - Neprezfntarea tn zilele 

şi orc1'J ind',cate, prcnm şi ~epr'.·· 
zen tarea in original a actelor pre-.. 
văzut{' fn prezenta ordonanţ!l, va 
fi sancHonată tn conformltate L'tt 

d:"pozilitmile art. 4 din D,crr1ul 
Nr. 295 din 1949, cu Închfsoâre ca-

recronală d<'}ii. 1-3 Juni sau am~n
dă dela 4·000-10.000 le:. 

Art. 10. - Se Vor pcdep.;i in 
confonnitate cu art. 5 din Decre· 
tui Nr. 295 din 1949, cu inchf· 
soar.'. corecli(l'nală dda 1-3 luni 
şi cu amendă d,1a 5000-20.000 1,,1, 
p"rsoanel-e- care. 'lOr găzdui sau 
acli'iposti pe oricine' nu s'ă prezen
tat in z'ua fixată pentru a obţine 
Buletinul de Identitate, fără să 

umnle aCEasta, tn term n de trei 
ore Militid Jud·dene. 

Art. 11. - Se vor prdepsi cu 
!nehi8oa~ corecţionâlă dda 2-3 
ini şi cu am,ndă dela 5000-10.000 
ld, in confonnitate cu art. 6 d:n 
acela!? Decrt<1, OrlClne Va încerca 
să inducă tn eroare organele MiIi· 
tiei, cu priviTe la identitaF a, do
mic]iu sau profesiune. 

• 
La Arad, dib,rarra bul€tinelor 

Z& tI"* 
• 4lWC.a:! . MZi 

de identitate incepe- deci la 5 Stp
lf'mvrie. In legătură cu cele dr mai 
sus, s' ammtă că odată cu preci
zare'a atelitrelor de fotografii 8e va 
{jX8. şi un tar:f unic, redus, pentru 
cle două fotografii. 

Pentru institutiile şi intreprin. 
derile care all mai mult dA 50 
wlariali, se va li:as un orariu 
sprcial Şi organele MUiliei sPl 

vor d, plasa Iii fala locului. In 
t:ed('re~ presc1zimbltrii bul! !tine· 
lor de iclrntitateo ti salariatilor. 
Cei intere.sali sImt obligati s<f 
so prezinw cu actele previ1zut~ 
fn ordonanţă, in zîlelct şi orele 
fixat,,', spre ii obtine Bllirtintd 
de identitate. 
Toli c,tă\(nii jllrii d:]a "âr~t3 

de 15 ani in SUS, vor primi noul 
Buletin de id,ntitate, singurul act 
valăbil de leg:timare. Datoria fie
canii cetă\ean (ste dr ii procura la 
timp actele' n: casari'. 

In vfderea evitiiril aglomeratLi şi 
a păstrării discipline:i ]a ridicarea 
BuLtinului de identitate, forurile 
competunte au eŞaloniit prezenta
rr-a tuturor locuitorilor p" J!trllzi. 
Ordin~ a de prezootare va Ci publi
cală din timp şi (:j{ va fncfpe r.u 
unul din cartierele muncitor şti. 

-rr, pentru cel care au !fa 18'-

;,:~giul militar: 
__ ".~ _____________ '_4 ___ ~ __ -"-' ___ ':: __ ~ _________ "'_-

.ttraSUI d'o registrele de el. 
I pentnl f<melle t:lfsiltorite, 

,.nt dacl!. soţul trăi,:Şt~· sau a 
Sărbătorirea zilei de 23 August 

~~' 'dovadă din eare sa rezulte 
-tm, a (ocupatia). 

comunele judetului Arad A 

In 
t1P:ii. cauzată de o f~lprJura-
l~rtă a vreunufa dm actele 
It SU8, se vor prezenta orice 
)yte p'nlm stah':lÎra id' nti· 
11 dom Îc Iliului sau Cf l1i\~ici 
rl!n ~i buletinul de fJopulat'c 
'~localitate, ffşli de imohil, 
,it de e, t§ţenÎe, efe.) 

• 3. Locuitorii cet1ik31i 
rivor 8Vt II asupra lor şi pre-
4nnl!.toarele acte: 
fil~tul <1,-' l;brr!l p~trceere sau 

J'ntul; 
JetuI de <'ctlltenie (par.ipor. 
({berat de o AutOritate com· 

I~c~ acte din eare ,.11. r' zuI
\litatea ~au domidliu1. 
• 4. - Actele prev1'lzule la 
~!i 3 de ma: sw, vor Ci pr~· 

1
, In ori,dniil, nu In copii le. 
'," certificate 8I'lU lotocopii. 

S. - Toti locuitorii cetlllen: 
vor prezenta dou!! fotogra. 

· e din lat II, ner{tu~ate. con· 
~odeJului Ct~ va fi indicat de 
~un~a Generala R M]Hiei, 
Jlor autorizâte !Iii lac lt foto
~pentrt.l Buletinul de Id I1li· 

~e at, n, re vor fi aduse la 
':!'nla lO~llitorilol' d o cAtre Mi. 
tllde\e an II. 
e! 6. - Toti locnitorh dire 

Oamenii muncii ~1ifl oraşul nos
tru au sărbătorit cu mare bucur:.
z·.ua de 23 Au~usl.. Ei au întâmpi. 
nat ac agtă zi in plină luptă şi 
muncă pi ntru real iz'ar. a primului 
ll06tm Plan de StaI. Şi la sate, a
ceastă zi a fost aşteptată cu frn· 
moas!' realizări il) muncă de către 
1:iran: i muncitori. 

.. 
LA PLEŞCUTA 

in sala Clim·.Dului Cultural, in făia 
a peste 300 ţărani muncitori s'a \i
nut ş·.din\a f( stivă p" ntnl sărhători-

,rea zilei de 23 August. Tov. Btlrda 
Iosif, a vorbit despre realb/;arib 
r: gimllll1: nostru de democratie 
populară, reiilizări in fo10liul celor 
ce munc, se, arlitând că sub eondu
cer,>:t P'artidului, cl~a muncitoare 
ş-i ţărlănhlljeQ muncitoare d:n tara 
noastră pliş.[sc spre infiiptuirea 80' 

ciiilismului. 
In tot fmpul discut"Sullli. vorhi· 

torul a fost intrempt d!, aclama· 
liiJe !Ii aplauzele as:slentef, car' 
mallifr"ta p:lntru Partid, RPR şi 
Mar' Il UnÎune Sovietică. De mal 
multe ori, inlr:aga asistentii d'o sa
lă s'a rid:ca>t pe picioare I!cand!lnrt 
num·le conducatorului iub;t al 
oamenilor muncii nin lum( a în· 
treilI!i, tovarli~ul 5 I alifl. 

Fe~t',itat· a a fost inchis1!i prin
tr'un program artist;c d-at de echi. 
pele culturale al~, C1!im :n clor Cultu· 
rale din Adula, Pkşcuta şi Ros· 
toco. 

eoreep. 
• 

LA V,\RFUHI 

(.11 ocazIa sărbătoririi zilei ele 23 
Augll.;t, muncitor'i d la cariera de 
piutrlt, tmpr!'l1nă C11 c-,ilalti mun<'Î. 
tori dt la IPEn~ ~i CFR, au mani
festat elllnuros şi cu fnsuflf'\ire 
'pentru Armata So\'ietieă clih' ratoă-
1'1', "emtru PMR şi Com'tetul său 
Central. 

Tov. Paleu Ioan, a arlit'at fn câ • 
teva CUVlnt, ~ns'mnătat; a zilei de 
23 AUlZu5t. 

In inclte;ere, to\'. pNeu Iosif, a 

llrll.tat 1n câteva cln'int(' succzsele 
oh\inute fu muUt·lI de muncitorii 
dela cariera, spunând: "Urmâml 
Învă(ăturile Partirlultt: şi prin «ra· 
g()j;t, a n~IănUllrită d' munca, echi. 

pa mnncitorului Spandon şi'a ter
minat programul do lncru pe aml1 
1Q49 şi dl' acum munceŞte In ·con· 

tul anului 1950". 
S rhărea s'a t~nnfnat prin Îuto

narl.'a Interna\ional!'i. 

Ch. EprJr!' rrO -~ă;tă';â;-al 
1 Rezultatul tragerei din 22 AU~U8t 19-49. .. 
'~ A u fost eztrase- din urnll următoare e numere f~A NADLAC ~1 HAL. 

eorri'p. 

.~ 70 68 23 51 44 43 9 MAGIU 
utde Lei 1.795.19.0 a fost cAşligaili de următoarele 63 de buletlne: In comuna Nădlac l'!i rb ător'l"'a 
:lGb. 233.537, !33.656, Seria Gc, 570.900, 571.977, 737.128, 806,988. 975.618' 1 ')3 A d'l -

~
' 981.171, 886.790, 890.002. 898611, 970089, ~16.734. 657.4(2, 640.700' ~ zild (e... ug:nst a at prl eJ ~ca-
~ 692.823, 693.62g, 699 275, 829.717, 949.775. 949.959, f!14798, 816.1174' ~ lilor elementare din local:tate II It 

.. 718537, 718.140. Seria GH. 65.778, 40.931, 68.979, 156165, 7-i 519,37.397. d ~ ., i fI'" 
I 15.417, 16.622, 14.764, Seria H. 232.340, 004.535, 504.444, 504.520. 504,5t'4, I ea program: artlsttc~ n a\a a su· 
, ,504.587, 516.240, 628.804, 531.284, 1>59.835, 595.045, 523.086, 549846, it., de pirani muncitori, care manf· 
r 9,569.000. 678.754, 482.216, 696.293. 485779 216.198, 216.1172, 216873,. J'C' tI··.. I P rt'd 

1, 2 t 6.419. 11 s a:t '~u an UZI asm 1)('·11 ru a. 1 

1 royenlndu·1 fiecăruia Lei 28.495 ! ş: U~liut1ea Sovir tica• Serharea a 
,.. Tragerea urmltoare tn 29 Auguat 1949 _ fost inchisă prin txecutarea cânte. 

.. 
1 

,~ 

eului popular ,,0 beara în parc" d" 
catre cornl Căminului Cultural. 

Radotic!, eor'sp. 

'făranii muncitori din Hălmagiu 

au sărbătorit cu drag Şi insundire 
ceă de a cincea aniversare a e1ib··. 
rării ţării noastre. Alături dL' cei 
din Hălmagiu au luat pârte ţăranii 

nmnc:tori din comunele mai apro· 
Ipiat{>. 

Ş dinta s'a ţinut tn parcul cOJnU· 

nei şi a fost dtsch~ă de utemistul 
Lupei Aure], după cire a luat cu
vântul tov. MarIei Victor secretar 
de plasă PMR făcând In dÎ.5eursul 

său o pnVlre asupra realizărilor 

in c :nci ani de zile a regimului 
nostru de democraţie populară. 

Sl rbarc ii s'a tnchdat printr'un 
program artistic dat de echipa Că. 
minului Cultural. 

Ioan. llisie, cor' sp. 
• 

INEUL 

ii fost frumos parvoazat 00 23 Au
~usl, cu drapele, lozinci, gh:rlaml<l 
de verdeâlă ,,1 portret.,.., In p:lrl'ul 
din mijlocul comunei, sa cOl13lruil 
o !;Ce n ă, de unde a vorbit coman
dantul armatei despre itJs:mnătatLl! 
zilei d,) 23 August, după car,· 'ii 
.început defil.ar: a Armatei. l'ărăni. 
mea munc:toare şi-a exprimat .ora. 
gost e a fală de Annata RPR cii~ 
are menirea d-3 a apăra cuceririle 
noastre democratice. Asistenta ii 
ădama! entuziast numele tovar!lŞtto 

lui Stalin şi a maniC"stat p'ntm 
UniuIl;o a Smietică. 
După masă, tn parcul ,.1 Mai" 

Il avut loc o .serbare populară, dati 
d· cond Cl'im'nului CulturiI dm 
localitate. 

Georgia &hin 
COr€8p • 
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In plasa 'ne... au fost infensificare muncile 
agricole de vară 

Luer.ril. de desmirişli,e 'rebaese urmă,i,. indeapreap. 
Et\tt" Cun~llt fiptul cA tu trecut 

nlo~ierii şi chiRhllrii nu·'fi dăd<'8u 
ml{'r"-sul ca pilmânturile ţărMlilQr 
lI1unc·tori sii dea o recoltă hogat ll, 

hR mai mult ci căutau a·i lega 
d,c flifuite tradi!ii !n ceeace pri. 

", "llC tX cutarea muncilor agricole. 
»rct' toate acestea? Hcuş au astfel 
"li exploat('z~, mai c.mnt şi mai pe 
placul lor. I-Tndcll, dacă tăranul 

lIlUlH':!Or av,a pe bucă\ici lui de 
pflmâtît o recoltă din care putea 
.. a.şi 'asigure pâitle8. nu era atât d-e 
constrâns să Între. slugă la ehi ab uri. 

Ei .spuneau ţllranilor muncitori 
că lucr1'lr".le agricole sunt legate di! 
diferite date ca de exemplu: "Să 
nu bagi Sl'C' ra În grâu până după 
sn.,p~tnl, că ahf,i!. hate grindina". 
Aşa S~ explic li faptul că acest~ tra
"Iim au rămas plln§ fu zilele noas' 
tre şi că aIl,ăzi chiahurimea caută 

sa le re-aduc li in m'ntn" \ăranilor 
muncitori CllUlân(l B·i Impinge sptCl 
neeX{Cutari a planului de cultură. 

De aici rezultă o parte ditl sărci
nile care· s'au pus în faţa Comite
telor ProvizorÎi uon~ in3talal~, uda
tli cu campania agricolă del vară. 
In acest B,ns, Comitetul Pro\'lzoriu 
al plasei Ineu B organizat mai 
multe conFerinte cu tăra'llii muuc~
tori in toate comunele din l)lă,,5, 
arătându·se importanta fconomică 
ş-j po1itic!1 a campani. ~ agr:cok d· 
vară şi importanta Începer"i ei Iii 
timp. 

CO"'IUNE FRUNTAŞE. IN 
TRANSPORTUL GRAULUI 
LA ARII, TREERIŞ ŞI CO· 
LECT AREA COTELOR 

deplinir< a .;arcinHot' oeloi BUnt tri
sate. 

DESMIRIŞTITUL 

Campania de vartî se lmpartc fn 
trr i perioade: s'~eri!;"'ul, tr,eratul 
şi desmiriştitul. Toate aCest... tre,: 
perioade SUl1t de ac:('aŞ importan1ă 
şi dtci trc' buesc du.'!e cu suc.ccs la 
indcplînire. ComÎtt'tul Provizoriu 
al pla!!, ln('u a int,lcR importanta 
acest~: eampanii, a dus o munca 
de lămurire tn ceeace priveşte se-

c. rilşul fi trMrallll, d'lir • 8Cap."t,t 
din ,teder" marea importanţă a 
desmiriŞLitului. Aşa s'a ajulls ca 
comunele Gurhii şi Seprel1ş deabe.1I. 
să dlctwze desmiriştitul în pro
port:e de 5-6 la Buta_ Comitetul 
lrphue să aibă in vedert' ca ne' mai 
despart doar două săptămâni pană 
Ia ince,p,rea cul,~ului de porumb 
~i pân!i atunci de-mliriştitul trebu", 
terminat intr'ull procentaJ cât mai 
ridicat peste tot În plasă lm u. 

Gh. Grozav 

Fabrica Alimentară din Gurahont a depăşit cu 69 la 
sută planul pe luna August 

Intrecerea porn:tă În c:nstea zll.i 
de 23 Au/Zust a avut no răsun t 
putofrnic în rândurib muncitorilor 
ş"i t,hnie'.enilor dela Fabrica AU. 
llltntară din Gurahont. 
Munci~d cu râ\'llă d(o.;.bllă, ei 

an reuşit să realizeze şi sa d ;)ă. 
şească cu 69 la sulă până în ziua: 

a~ 23 August, planul ace~tei luni. 

l In c!ldnIl ace"tor tntreceri, s'iht 
n-id<'n\:a.t tovaraşd-e.: Csânyi Roza

lia, Ciucur Grafina, Ander Ela18 
~i tovarăşii: Morar Teodor, Chiu 

Aur, J, Toma Teodor, l\1:hit lQ,an~i 
Cri~iin Simion. 

R. VIERU • 
, • coresp. 

------,--~--------------
Fabrica de paste făi noase 1) Mira" -Sânnicolaul-Mic a 

depăşit cu 13 la sută planul pe luna August J 

Angajam, nlul luat a" munc'torii 
f ahrfcei de pa~t<\ faÎnoiise "Mira' 
din S'ÎntJÎ<,olaul·Mic jud. Arad în 
cÎn.,t a z!lei de 23 August, a fosl 
dus la bun !;f,lrşit. 

Convinşi d,' importantâ contr·hl1. 
ti~i muncii lor]a de~\'oltarea in-

dustrfei tlOastrl' îilimpntarl' şi mun. 
cind cu fnsunetire, ~: au reuŞit s1l 
d pă~ ască p1anul Junar cu 13 la 
sută p;ina În ziua de 22 August. 

RO~U BUJOR 

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

- -n:n ~ ... a ~C)e;al: .... ul .. ; _ 
Cam pania de construcţii şi reconstructii 

la P:~: :ăf~:tm!;e:t::~c~~ă'pr~:::~~ in regiunea minieră Donbas 
d h 85 la sut l . R.eco.nstrucţia oraşelor y ~un~ito f~st reconstruite, - şI construite 

_ "Dacă nu era ploaia asta, r~şh din DOf!bas conhI"!p:1• mtr ~n dm nou, - o mulţime de case 
eram găta cu carătura. dar şi aŞa, ntm accelerat. Dela sfarşltul raz pentru mineri, inzestrate cu tot În timp de dou§. zih', Va fi eFfC- b~iulu.i au f~st puse la dispoziţia confortul: instalatii sanitare, ga-
tuală suta la sută" - ne .spune vi- mmenlor dm Donbas peste 35 ze, calorifere. Un mare imobil a 
cepreşedinte-l. Comit~tulu: Provizo. ~i1ioan~ .l1!etri, patrati de. supraf~ fost pus la dispoziţia specialişti-
riu de pHlsă. Strâns legat de mass''- ta 10cUlblla. Sau constnlit noul lor din industria carbonifera 
le de' \ărani mune.itori, Comit:tul teatre:, cinema~ogr.aÎ~, I~al;).te de Au fost reconstrute multe· şcoli 
Provlzoriu al plasei Iueu cunoa~Lf) ~u1t~ra .. c1.ubun, blbhoteCl ŞI alte secundare şi superioare, Institu-
prohlemele reale d"pe terin şi in I!1ShtUţIUOI cultura~e. ?raşul Sla tul industrial, Institutul pedago-

r,ft 

I '11. , .. r dnt:..,._u 1. i 
," -: FA.R~CIILE DE sJte 
· ... fli. AI,1 ŞI In noaptea de ~ 
sPEe Sâmbătă sunt de serviti 
matoarele farmacii: Farmilcri 
Stat No. 3 (Str, Eminescu~·l 
macl~ ?c Stat No .. 4 (Iânga'l~ • 
electnca), Farmacl,l de Statt "Il 
7 (AraduI Nou). !Uffl 

-. C?MUNICA T. Seet!un(O'i:l 
nanc~ara de pe lângă Conl a 
Provu~oriu al Comunei ~II'Z 
~rad~ ~duce la cunoştinta şi 
la. ~a In conformitat~ CI! c 11l , 

M1T1lsterului de Finante Nr (Ind 
din 15 VIII 1949, plata in;~ ? 
lor Şlt tax~loE 1 restante CUJ'"~~: 
curen e, pana a 1 Ianuarie 
şi rămase de plată în s 
oricărui contribuabil, se poa , 
ce fără majorare În 5 rate I 4.. 
egale cu începere dela 1 A O~ 
-Decembrie 1949. Neplata " 
rate la termen atrage după 
pierderea beneficiului de ('~ 
re, şi aplicarea majorărilor' 
de întârziere, iar pentru d. 
rea repetată cu rea-credinţă t Ult 

menelor de plată se va ţ! •. ' 
Parchetul pentru a se aplicatut 
ţiuni1e penale. Seful Sectl~~arJ 
{lanciare, I. Parlapan. Seful d~c 
tiei Veniturilor pOPulatiei'lto; 
lexa. '. -' d~ 

- DECES. Butariu Gh in 
a încetat din viaţă la 25 A~. şi 
Inmormântarea va avea" ife 
ziUa de Sâmbătă, 27 Augus sfi 
2 după masă din locuinta ." tor 
str. Elena Gh. Birta No. ~Ilr «l 

- RPR JUDECATORfl! dc1î
• 

LARA SIRIA, JUD. ARADJra 
sar No, 1359-1949. Publicald; 
Se aduce Ia cunoştintă pulf1•tl 

că văduva Dancea Lucia, d S~l 
liată în comuna Siria, S~jlltll 
Iacob, No .1908 jud. Arad n'Z1 

lleclararea ll,~ mOI ~ a so\ul I d 
cea Pavel, dispărut în ritm: 
Fost domiciliat tn comuna lERl 
judeţul Arad, născut in c4\:a 
lertof, jud. Caraş, la ]Q F'ci 
rie 1918. Cei care au cun~1 • 
de existenţa to viaţă a dis~ce 
lui, vor anunţa acestei jud b, 
în termen de 60 zill'. Siria 
August 1949. Judecător şei 
rapclu Ludovic, Grefier: 
Simion. 

ac asta co.n,;!ă puter< a Comiteielor hn~- centrul regl1.:ne! ?onbas- gic, Institutul de medicină şi şco 
Pro\'izori\ asîgurându.se astfel In- ulUl, - se desvolta rapid. Au lile speciale pentru mineri, gara,' 
______________________ ------. două palate de culturii, Palatul 

- RPR JUDECATORIA <1 
tARA RURALA RADNA, C~ 
ARAD. Dos. C. 79-1949. 1: , 
re. Camera de Can~i1iu la sI 

Gospodine! Intrebuintaţil 

SP 1 RT. 
DENf\TURfiT 
BUN ŞI EfTIN 

50 LEI 
LITRUL 

De vânzare .Ia toate. magazinele de Stat şi Cooperative 
as 

pionerilor şi un mare spital sunt 
în curs de construire. 

La Kadievca - un alt centru 
important al Donbas-ului, '- au 
fost deasemenea reconstrui te, -
şi construite din nou, - multe 
case confortabile pentru mineri. 

La Garlovca ~u fost puse la 
dispfJzitia minerior 800 mii metri 
patrati suprafaţă 10cuibi1ă. Cu 
ocazia "zilei mineru!ui" se va 
inaugura, la Garlovc3, c n'Juă 
"Casă a tehnicianului', i~r în a
propierea minei "T3n;Jrul comu
nard" - un n0U palat de cultu
ră CU 1.000 de lucuri. 

lie 1949. Judecător Nicolae :ta 
chl. Grefier Ion Sucigan, ' 
cererea petitionarei Chel, 1 

Ana născ, Dan cu domicil1n 
comuna Odvoş, jud. Arad.1~ol 
gIstrată ]a Nr. 79-1949, toil 
a constata moartea prezant 
Văzând adele depuse de f;a, 
nară la .dosar, Judecata ,'11( 

publicarea În ziar a cerereftr 
t~ta de petftionară Con~orti-
24 din leO'ea din 26 Mal 19n1l 
legea N; 339 din 22 N1 ~I 
1948 pentru constata.f;B,!: 
pretUmate. Jude-Consllter.~· 
lae Homiţchi, Grefier: 1. 5 c: 

_----------------------------------------~a 
Brânz~i FrancisC~·~ 

croItor de dame ~ 1 

A R A O - Str. Grigore Com,a Nt. 25 1 __________ --____ ~ __ ~ ________ ._--~_,o 
B 
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ho'ărî,; să dăm 
intrecerii 

• • o ŞI ma. mare 
socialisfe 1 

omploiJle 

III cei u<i tovar~î ai meI, 
rit până acum eli. RU rilmA
urmlt şi să ne Umm după 
tov:lrl\~ull1i Benko. 
~ a putea aC(astc'1. echipt'I 
~II ze 3 vagoane la să pt!1. 
: şi noi trebue să ne o,.· 
!m mai bine munca, pcn
: Indr~pta la timp toate 
~ necesare. Elt (mi iar' 
~wntul sa inili(z tn mun· 
i fnclf 2 t01)arl1şi. "bsolut 

(Urmare din pâg. 1) 

necesari Iii. operatia pe cari> o 
facem nof. 
Sigur că nu este uŞor să IncIrep

tllm toate lablle p ntru 3 l'aganne 
p,~ sllptămană, dar vom munci tn 
aŞa fd, ca sli nu rămănem In ur· 
ml!, căutând să fim mereu In frun
tE-a fntrec,rii Pe 8' eliL 

AC,6te două d, c1aratii i:iIe unar 
muncitori fruntaşi d" la Vicătuş: II, 
aratli. cII tov!lră~i dela "Flamurn 
Roşie" nu sunt multumiti cu ~zul-

ktte1e obHnute pânlf acum, ci vor 
sA le tmbuJlă~ă\ea.-cl şi mai mult, 
foloooind in acest scop i!l mod p' r
manrnt, întreeer.a social'st li, prin
c;palul mijloc P' ntru realizar 'ii şi 
depăşirea Planului de Stat. De 
acest răpt tavar 1\.şii dda "Flamura 
Roşj~:' sunt pe d, plin con':"t;coli şi 

tocma.: p ntru 'ii obline S\lcee..~e şi 
mai tll!!l'nUlate fn mnnc!!, ei sunt 
hotărÎti să intensifice şi s1l. lăr~a!!. 
Ca P' rmarnt nt Intr. c rile 15ocÎa1Î lIte. 

~----- ----,~--------------------=-----------------------
I Sunt hotărîtă ca în cadrul intrecerilor 
bcialiste sa ajut tovarăşele mai slabe să 
I devină fruntaşe în muncă 
I spune tovarăşa Mărfican luliana dela "Tricoul Roşu" 
~in,'aţa zilei de 24 August, 
h "Tricoul Roşu", maşinile 
(rnit cantul obiŞnuit Munc:· 
!iarnice, domice de noui 
i lucrează incă din prim: le 
idiminetii cu mult spor. In 
dor p,rsistă incă entuzias
p d~ 23 August. Tot ceeace 
t in această zi, tot O!'e.il~~ 
~ şi simtit - dela infllica
tlife.;;tliHe a ma98elor munci. 
~ sfâ~ind cu f(erica retril.
I torţele - au trezit In su
~ o şi ma; aprigă dorinţă 
fă. In toate' stcHile fabd· 
~II e căIăm:ită şi pe mai 
id~ minunatele in1recerl klO
~[i; care mUllcitor ş: munciI ~iD1"'" pătruns de impar
tntilluării lor, având ca sti-

irezultatelt' o.Minute in cin· 

i 
i dl' 23 AUglllit. 

irnf CONTINUA INTRE
iRILE 

,~{a Ciorapi munCa .' In 
~citoar< le lucN azli cu elan. 
~I din cele trei maşini la 
~ce~lc tovară.-şa M:~rfican lu

bew· ... mai poart§ in pli.r 
23 Augu..st, o garoafă ro-

tţi merg(> tl'faba tovă-

l!Cap~ din mâini condu. 
controlul maŞinei, ea ne 

I : simt in mine o t1arinţll. 
sl! ('ontjnut eU Şi mat ma· 

'tat(" tUIl'cC'rea. DE-pă~lr El 

V., 38 la !!utl1 pe carr- I\m 
'i m!l m'mulhl1nl'şV, 
111~ ainn/{ In sn la ImtJl 
!JllOrmif şi chiar maÎ murt 
totu 1)1l t('a. 
~Unt r,ricftll: el pot contribui 

l
,a cum m'a tnv l1tăt Parti. 

.. ind, 'Pl:l1lrea planului f<lbri
!·lre. Sunt evidcntiatll tn 
'ri- continulf tovarA~ă - dar 
19!u mi-e deaJuns. 
~ ca Pf' viitor sd dau un 
t şi rot·arăşclor mele. ~~ 
1 p: 'II rTU a l(' pll tell . ridIca 

;~J!! la nit,elrll asem{fnt'îtor 

l
~rOT frunurŞe. . 

.' ac,asta aŞ dori ca fiecare 
~. re el Ci", conviml1 eli t l1-

j socialistă trebuie . sli fie 
noastr1i permanentA rt~ 

54 tovarhi. aceaeta ~te pen. 
G sarcini df08ehit de, ~m

- int"Tvine !fi tânartl hrL 

ga~'Jlta EHsaD€ta. Şi 

I 
cu, fa inceput, eram coda~ii, dar 
astăzi cu ajutorul şi sfaturlle celor
lălte towlriiŞe· de muncă, am reuşit 
să l". aliz: z de păşiri in medie cu 40 
Iii liut1i, lucru care a făcut eă fiu 
~ ,·idtn!iată. 

La fel am găsit şi pr;n celelalte 
.sectii, . muncitoare ~ muncitori cari 
ne-dU "arbit cu acei8Ş hotărîre. 

FRUNTAŞII IN PRODUCTIE 
AU FOST PREMIATI 

Dorinţă de a continua cu şi ma: 
mare avitnt illtrecfllf)e socia1isN', a 
rteşJt şi mai puternic ieri la or le 
14 cu ocazia adun!!ri: ~ellerale pe 
fabriciI'. 

Printre ef:i evi<hn\ia1i am l"e.fn
t;lImt "e to"îir!l'~eIe M il rfican Iu
liana şi Bas;sta Elisabcta. E.ran ·ve· 
s'-'le. 

Apo:, in prezenta pr ş"etlint('lui 
lIi~HIi("atlll!lj, tovarli~a l"runzlln Pau-
1ina şi li to\'arl\/ş" ti 8fcr<'tară Pan
hato" Elfu!l, 

IZ anlt loc premier/a -
cinsffYa zilei de 23 August 

'n 

a 40 muncitori şi mllnciţoar~ 

et!idenliate. 
Impar\irea premiilor a fMt de. 

seori inrr,Tuptă de put rnic~ şi eC1-
tuzia.>te ovi\ii adr~att" fnmtaşilor 
in producI il'. 

Intre cei cari a11 vorbit a fost ~! 
tanăra brigadieră din "dia Kettel, 
C06tinaş Irina, carc a spus intre 
"Itele : 

- Stlllt 71 CSpUS dE' fericită la 
primireli ac stui premin care 
va fi un stimulent fn munca 
mea de aici inaillt~·. Imi {au 
anga}am; ntui C'li slf continui cu 
Şi mai mare dragoste munca tn 
cadrul Î lI l r PC! rilor .ţodaliste. a
jllldnd p'" briţradierii mai slabi 
să det'Înt1 jrun((jşi 'n pro-
ductie. . 
Iată o rlovadil clocv('nt1l de f(']ul 

cum i/lk]q!: JllutI(·:torii şi muncI
toal" ], d· la fabrica ,:fricol11 Ro
şu·' .~ confinu'l CIl şi mai m(Jre fn
sllflelire fntrecprile socialistI' şi 
dupll 2.1 AIlţ{lut. 

(d. m.) , 

Multe sunt ajutoarele pe care le-am primit dela clasa 
muncitoare şi deaceia e datoria noastră să asigurăm 

pâinea muncitorilor 
1'ol'arăşe rl 'dactor, 

.subsemnatul l'rifu Petru I,ăran 
munoitor din Pecica, am 2 jlLg~re 
de piimdnt Însămunliit Cit grait. 
L'am lucrat cn drag ac st pumfÎnt 
şi mI m'am i'n$( lat. Am avut o re
coltâ destul ele frumoasi1. Din aCI a· 
stă cantitate a trebuit să diiu Sta-
1IIiui 57 10-8. gruu, Şi [-am dat cu 
bucurie, fiîndcd am fost blmurit 
de o1tre agita/orii d~' Partid şi nu 
numai atat, dar chiar m'am condns 
de grija pe care Partidlll Şi Gu· 
vernu.l nostru ne-o tlcord(l nouu, 1(1· 
ranilor saraci şi mijlocaşL 

lată tk' eXfmplu tii pnt·lm nll>

mai legeâ impozitului awicol. .ş~ 
de aici reic3e ajutorul c'·l primim 
noi dela partid, fiindcă mie şi alto
Ta CII mine ni s· a redus tarc mult 
impozitul, greul impo:dfrlor îl s:n~t 
azi aeEi ce in trlcut n(~(/u exploa
tat, ne-au tinut slug~ pt' lângă ave
rile lOT Şi C!1.ri incif şi azi sunt ex
ploatatari. 

Eu sunt multumit d:' cota c" am 
prledat-c. fiin.dcif Sti" ("11 fn fi luI 
acesta vin În ajutoTlll nuwcit?rilor 
dela nra~e. rare, in frrm!e rrt Par
tidul Ml/ncîto1'e,~c Român, 111 pt(1 zi 

Cit zi pentru dest'oltar/ a economic<1 
a tu,,:i noastre, 1): nlru construfrea 
unri socictăli, und,· exploatarea 
omullli (le cl1tr, , om tl4 dispare. 
Mult~ sunt ajutoart'le Pe care noi 
le-am primit cltla clasa mundloar n 

şi el·; ace: 'ii ast(f;:;; noi trebu(O să-i 
asigur?im pâinra. Noi am t,l1Zl/t cii 
pe ::i ce frl'ce şi la cooperaTivfl noa 

IHră se pds' sc '.ot mai muite mur
ILiri şi de o câUtatfl tot mai bună. 
Apoi cui i se datoreşte' aCl'asta? 

Eforturilor muncftorilor din fa
brici pentm rlalizarea şi depiîşirea 
:dlnictl a planului de produdie-. 

De {/ceea, 'mt iiiu angajiimenwl 
elI" a Indemna şi l)f' (:eilalli tărani 

săraci şi mijlocaşi a·şi preda la 
timp coţ:'le. Ii voi" convinge dJ 
marea important.!'! a colectr'frilor. 
GTc1tc1ndu-1e CI'! aŞa ne zidim o via
tă mai ll,~dircl şi ctl este o datorie 
d" onoare p'ntnt fif'Cdre cetM'an 
elwotat al scumpei noastre Repu
blici. elI/cerea la bun sft1 rşit a cam
uaniei, de tr: rat şi colectare. 

TRIFU PETRU, 
iiiran muncitar dÎn Prciell 

ŞTIRI EXTERNE 
PARIS. (Agcrpr s). Ziarul 

1.1fumanite Il publicat rezoJul ia 
Biroului Politic al Partidului Co
nHln'.st Marocan, care prott;'slCaz,l 
împotriva folosirii de c;ltrc guver
JIul francez in Mopuri lmp riali~te 
a vizite oi in Fr«qlta a pl'inlului M 1I!
lei Hilds,lIl. 

Rezolllţ a subliniază c li prin )lu. 
blicărea egomotons1l. fll cută in jurul 
l'eeeplliIor of:cÎale date in cfn~lea 
lui Hassal1, guv< rnul franl'ez urme
nt-Şk ating r,.a propriilor sale 1,. 
luri. In primul rând, dor~te să 
com,ingă opin'a publica mOlHH<tl:1 
de succesul polit:cei aŞa numÎtei 
"co]ăborll,.i frallco-marocane", care 
nu este de fapt docit colahorill·ea 
dintr' stăpân şi sclav. It] al doilea 
rând, gU" Tnul franc.: z urm1l'reşte 
slăbirea r: zistentei poporWu: maro
oan in scopul de a-I farla sil accep. 
t'!:! Îpeluderea M"a:rocului In pactul 
agresi" al Atlanlicu~ui de Nord. 

.. 
NEW· YORK, (Agerpress). Ban 

cherii din New- York .,sunt con
vinşi că lira sterlin3 ~1I treuul să 
fie nevalorizată 1n viitorul apro. 
piat". 

Ziarul "Journal Of Cornel ce" 
scrie că este vorba de o modiiica 
re generală a cursurilor de 
schimh ale monetelor în ţările 
marsballizate, în raport eu cursul 
dolarului. . 

Ziarul adaugă că o serie de 
Firi din America Latină "vor fi 
sllite w la rândul lor osă·şi modifi. 
ce paritatea monetelor lor. Astfel, 
Uruguay·ul va fi silit să·şi modi· 
fice paritatea monetei, dar În 
ceeace priveşte Venezuela, nu se 
prevede nicio schimbare. deoare
ce profiturile furnizate de petro
lui acestei ţări sunt mai mult de 
erit suficiente". 

Deasemenea, devalorIzarea ma
netclor norvegiană şi daneză este 
cor~siderată ca ,.aproape sigură". 
In ceeace priveşte Belgia, ziarul 
scri-e că devalorizarea francu lui 
tH'lgian se impune lntruerH "PIC

turile produselor belgiene exporta 
te În Statele Unite sunt ridicate". 

La fel în ce priveşte Franţa, 
Din această listă tlU Iipspşle 

nici măcar insula Cevlon. tind/:' 
imperialiştii americani au reusit 
~ă c;p substitue englezilor. 

'" 
TEJ~-A VIV. (Agetpres). - Ga· 

\'crnul statulu, Israel ii fxaminat 
intr'o şcdintli ~xtraordinarli t;'tndlia 

gravli la CHrc .,'a ajuns tn urma in· 
cap~cit5\ii autorităţilor d·.' a relol

''a problema nouilor iOlij:!:ratl ~o
s:ti in Hiră. O aHmVe sp,cială n Co!'t 

acordată probIem i criminalită\ii 
care face ravagii in principall~ 
orlb';oc ale liir ii. A fo§t d· as!'m n~!l 
luată în d,' scuţie probl .. mii şamaju

lui. 
In turna ace-~ter şedinţe, guv,·: r· 

nul a hothÎt sii tntăreasc ii Carlel .. 
poli\i.ne$ti in lac d~ t lua masuri 
r' ale pentru a 8at~face cerintde 
de bază ale nouilor imigri\i. S'a 

hOlărÎt deasemene>a ca e'i pe§t" 

40.000 (patruzco~mii) d~ imigranU 
din or'ăşnl IaCCa să rle puşi m\ 

continua supraveghere a poliţiei. 

? iU.JB 
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s'a deschis la Moscova Eri 

Confarinta 
• 

Partizanilor Păcii din Unfunaa SovÎofică 
MOSCOVA, (Agerpress)'. - 1 sala coloanelor din Casa Sindica 

T ASS transmite: telor. conferinţa partizanilor păci i 
Joi, la orele 17 s'a deschis În din Uniunea Sovietică. 

Ţ elegrama Consiliului nati~nal. al Asociatiei pent,ru 
strângerea legăturilor de prietenie dintre Statele Unite 

şi Uniunea Sovietică 
NEW-YORK. (Agerpress). Con 

siiiui Naţional al Asociatiei pen
tru strângerea legăturilor de prie 
tenie dintre Statele Unite .şi Uniu 
nea Sovietică a trimis o t('legra
mă de salut conferintf'i jJ<)rtlzani 

. lor păcii din URSS care s'a des
chis Joi la Nloscova 

Marţt a luat sfârşit !ntrunlrea 
Comitetului Executiv al Federaţi-

ei Mondiale a Tineretului Demn
c',rar Comitetul Executiv a apre
ciat textul raportului asupra adi 
vităţii F,M.T.D. Şi sarcinile sale 
viitoare pentru apărarea păcii şi 

qemocraţiei. Acest raport va fi 
prezentat de către Comitetul Exe 

cutiv celni de al 2-1ea Conllres al 
F MT.D. 

Comitetul Executiv a examinat 
I () rp.reri ne a filiere prt'z::ntate 
dela întrunirea sa din Iunie de 
ditrl' oH~rite organizatii de tine
ret din Argentina, Brazilia. Bir
mania, Franţa, Israel, Japonia. 
Luxemburg, Columbia, Mexic, Por 
to-Rico. Tunisia şi Turcia. 

Comitetul Executiv a exprimat 
recunoştinfa Sa Uniunii Populare 
a Tineretului Ungar pentru mo
dul cum a asigurat succesul Fe
stivalului şi a cerut Uniunii Popu 
Jare ;l Tineretului Ungar să trans 
mită multumirile sale p.uvernului 
ungar. 

Deasemeni Comitetul Executiv 

a felicitat comitetul Festiv 
Mondial al Tineretului si St 
ţior pentru munca depU;ă. . 

• 
Informaţiile primite de C 

tul Executiv al F.M.T.D 
c~ în i~t:eaga lume are l~c 
ga mobIlizare a tineretului 
derea celui de al doilea Co I 

al F.M.T.D. Care Va consti 
etapă importantă în lupta 
tului şi a tuturor forţelor 
cratice pentru pace şi libert 

Numărul participanţilor 
cel mai mare pe care l-a 
cut vreodată un Congres al 
tetului, iar numărul ţărilor 
cipante depăşeşte pe cel al ~ 
cipanţitor la festival (81)[' I 
gând aproape o sută. 

La Budapesta au sosit 
acum conducătorul delegatiei~ 
ceze la Congres Leo Figuf' 
conducătorul delegatiei Sp/D 
Ignazio Gallezo. fi 

~ 

Telegrama exprimă sper:mta 
că hotărîrile conferinţei vor în
Uiri solidaritatea popoarelor din 
întreaga lume în lupta penttu a
para n'a păcii şi împotriva războ
iuluI. 

1n ciuda actualei politici a gu
vernului Statelor Unite, ~pune te 
leg-rama, precum şi în duda ali
anţelor militare încheiate de a
cest guvern, Consiliul Naţional 
al Asociaţiei pentru sfrângerf"a 
legăturilor de prietenie între Sta
tele Unite şi URSS este convins 
d poporul american va respinge 
cu hotărîre ameninţarea războiu
lui şi va determina guvernul să 
ducă o politică de pate. Suntem 
convinşi, spune în încheere tele
erama. ră toate drver~enţcle din 
tre Uniunea Sovietică şi Statele 
Unite pot fi rezolvate şi că pacea 
poate fi menţinută. 

Oamenii cinsti,i din intreaga lume 
frădarea clicii lui TÎlo 

înfierează 

IN INTREAGA LUME SE 
DESFASOARA O VASTA 
MOBILIZARE A TINERE
TULUI PENTRT. J APARA
REA PACII 

BUDAPESTA, (Agerpress). -
Trimisul special al Agentiei AGER 
PRESS transmite: 

VARSOVIA,' (Agerpress). -
TASS transmite că sub titlul 
"Culmea trădării", ziarul TRIBU 
NA LUDU publică un articol de 
fond consacrat răspunsului guver 
nului sovietic la nota guvernului 
trăcl-ător iugoslav 1n legătură cu 
arestările ilegale de cetăţeni so
vietici în IugoslavIa. 

Oamenii ci nstiti din <în.treaga 
lume şi împreună cu pj toţi pa
trioţii polonezi, scrie în înclvere 
ziarul. înfierează trădarea c!icii 
lui Tito şi îşi exprimă soldariia
tea cu lupta democraţilor iugos
lavi pentru eliberarea· de ~ub ju
gul dictaturii guvernului dela Bel 
grad, pentru restaurarea ~e1:ţlmu
lui de' democratie populara In Iu 
goslavla. 

'" 
SOFIA, (Agerpress). - TASS 

anunţă că la 22 August, ziarul 

Ultima bază navală controlată de 
Kuomintang în nordul Chinei a fost 

eliberată 
PIerderile Kuomlntangulul in cursul lunei Iul1e 

PEKING, (Agerprcs). Agentia 
CHINA NOUA anuntă că ultima bază 
n<lvală a Kuominta~guilli pe coasta 
dc nord a Chinei a fest ddistrusă 
)::rin eliberarea intregului drhip(leg 
CinIlgshan. După ce a eliberat 7 insu 
le din ace"" arhipelug, armata Jjopu
Iară c11inezl'i a inC0pllt oiensiv:t inspre 
nord şi a elitH'rat In 20 Aug'Jst şi ce
lelalte 6 1r.sule. 

PP. de (litrI partt! se anunţă (:ă in 
provInCIa ICwangrlln~, arm::l~a popu
lară a eliberat capitnh districtua1ă 
Lukf\ln~. la IlO km. sud-vest de 
SWlit.1W 

PF.KING, (Agerprcs). Agentia 
CHTNA NOU A ilnunţ3. c1\ cartierul ge 
heral ;:.1 armatei poputare: cbineze a 
dat publlcitătli un cDlYlunicat, în care 

:trece iu r~vistă rC7.\.tltateh luptelor 
din luna hllie. Comunicatul declară 
elt tn C\lr5111 acestei luni, armata Kuo 
l'llint?hgului a piedut pe frontul din 

nord-vest şi fronturile centrale 99.180 
ofiteri ~I solda\!, printre care 60.~7? 
prizonieri şi 2·~.9BO morţi sau r!irntl. 
Ceilalti au ttccut de partea 6rmalel 
POPlll~r:! sau au accepl>tt reorg.miza
rea in cRdrul armatei populare. 

Unltă\i{e armatei Kuomlnttngului 

Cdrt! au to-;t nimicite de armata popu 
Iară de eliberare în cursul lunii It!1ie 
cuprinde 3 ARMATE, 8 D1VIZLI, 4 
REGIMENTE SI 11 BATALlOAi\'E, 

'l'ot In cUlsul l\mii !ulic, IIrmat a 
populadi' a eliberat 70 ora~e ~i capi
tale distriefuale; 1,umăru! t,:,tal dc o
raşe şi capitallE' dlstrlctuale eliberate 
SI" ridică la 1. H 1. 

Materiale de razboi ca!Jturarc de ar 
mata populară de eliberare în luna 
Iulie cuprind :.'47 piese de artilerie. 
3.815 mHralicrc, 45..150 carabine şi pis 
toale, 11.599,000 car/ul'ie, 3'1.i0') grenade 

47 ,care blindate. etc. 

RABOTNICESKO DELO a publi 
cat un articol de fond ::onsacrat 
răspunsului guvernulUi sovietic 
la nota guvernului iugoslav în 
legătură cu arestările ilegaie de 
cetăţeni sovietici. 

Cetăţenii sovietici din Iugosla
via, scrie ziarul, au avut aceeaş 

:soartă cu comuniştii iugosl 
re şi-au manifestat credinţa' 
de cauza socialismulUi ş! d 
tea pentru eliberatoarea lor, 
nea Sovietică. Guvernul se 
va şti însă să apere pe ~ei 
sovietici din IugoslavIa.'., 

Tita este plătit de Washington 
BRUXELLES, (Agerpress). -

TASS anuntă că Ia 22 August 
ziarele din J:3ruxene~ au publicat 
în rezumat nota guvernului sovie 
tic adresată guvernului iugoslav 
In legătură cu arestările ilegale 
de cetăteni sovIetici in Iugosla
vla. 

Ziarul DRAPEAU ROUGE pu
blică un articol întitulat • Pentru 
câtiva dolari, Tito devine sc1avul 
imperla1iştilor americani în Bal
cani". 

Este evident, arată ziarul, că 

actualul guvern iugoslav se corn 
portă ca un duşman al Uniunii 
SOVietice şi al mişcării lnternaţro 

nale democrate. Clica lui Tito 
poartă răspundere" multor ac
tiuni criminale, că de exemplu. a
tacul împotriva Armatei Democra 
te Greceşti, atacurile împotriva 
teritoriului albaneZ. perse.::utarea 
şi arestarea cetăţenilor !\ovietici. 
etc. Tita, arată articolul În înch~e 
J e, este plătit de \V ashingbn şi 

caută să 1ntre in graţiile stăpâni 

lor americani. 
Ziarul din Anvers, METROPO

LE sublini ază că Tito se căzneş

te să pună în aplicare planul an
glo-ame·rican pentru Balcani. Pri 
mul punct din acest plan constă 

în izolarea Albaniei de celelalte 

democraţii populare şi de 
nea Sovietică. 

• 
PARIS. (Agerpress). _ 11 

transmite că la 22 Augus~~ 
ziarele pariziene au publica!. 
mate ale notei sovietice aele 
guvernului iugoslav în 1 
cu arestările ilegale de 
sovietici în Iugoslavia. 

Ziarul L'HUMAN'ITE 
textul complet al notei 5, 

şi comentarii asupra notei, ~ 
re scrie printre altele: ,,(o 
torJi iugoslavi au dezertat 
garul democraţiei şi sociali 
In IagăruI capitalismului '. 
ţionaL '1 

Elementele cinstite de p~ 
deni îşi dau seama că ci b 
Tito nu este a1tceva decât .. 
tă a imperia1iştilor". . i 

, * tn 
NEW-YORK. (Agerpr~S\!1 

. J n articolul său de iond'llII 
lORK HERALD TRIBU:-.l* 
că relatiile soviet!l-iugosl~ " 

. foarte incordate În urma 
rii ultimei note sovlclirefle 
~ste de· foarte mare il1111or~l 

Luând apărarea lui Tito, il! 
u1 imperialişti10r america{-.! 
rut lansează atacuri elita 
impotriva Uniunii Soviet 
subliniază că "activitatea e 
se bucură de atenţia deos 
Statelor Unite" şi î~1 e~pr . 
tisfacţia asupra faptulUi. 

v 'n 1 $i clica sa "lucreaza 1 

Statelor Unite". _. =- Tip .•• GUTENBERG". 
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