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!Prielenia intre poporul~rdmân şi popoarele sovietice r chezăşia libertăţii şi independenţei noastre naţionale! 
\i-
'tari din toate ţările uniti-vă! 
• 

Arad, Anul VI No. 1595 
~ol 25 August 1949 Cititi 10 pag. 3-a 

Cuvânlarea 
Mareşalului 

K. E. Voroşilov 

r 
al 
eli Aradul ...... In sărbătoare 
ocazia celei de • • 

a ClnCla aniversări a eliberării noastre 
Zeci de mii de oameni ai muncii au manifestat pentru Partidul 
Muncitoresc Român, guvernul R. P. R., pentru marea 
eliberatoare Uniunea Sovietică şi pentru tovarăşul 

e 23 Altgust 1949 •• , A inceput n(lvalnic, CneA din revărsatul zori· 
· In clocotul biTlt[r.or al multimilor muncitoare. in cdntece vii de 

lre, in iim pezimea glasurilor de pionen vLăstarele trag! de 
d de/ii noUt ce se cliideŞtI!' prin aprigă luptă Şi muncă - 23 Au· 

a pătruns CII. aceeaf~ furtunoo să bucurie in inimi de bC1trâni şi 
illeri. 
Pe fiecare; strad{l, sifrbătoare, ~i'n fi(lcan fabrl'că s'a aprin.s flaci'1. 

!f~':1 ei b:ntinre. Sub boarea ~.(lntului de' 'vară, faldurilt. miilor de 
c /.I'~ ~oŞii şi tric.o!Qre o~lin~fsc ent!fzia~m~l din .suflete~, oâmeni~ 

murtc:i. Coloanele de tmerr., d l;I munc~ton, /cmo mlUlcttoar", ŞI 
· ", an poposit ht zori; Cit nenlt mărate cununi şi ghirlande de 
. fii m.ontmtenttle'· eroilor' sovie tiei Şi· romdni, c(fzltti umt'1r la umilr 

~ j,iaeul luptei pouru victoria cauzei comune. Cu armele şi sângele 
te! all sJ(l~miit . grele le CăLUŞ~ alJ r.mei. crltnte rob!i, crE stdnd pe ,.lt. 
'(1 vrt mi~ cohtura cra mare r'l tstona poporulm nostru. 
l' C" c;nc! an~ I'n urmă, in dCmtnpafa Zilfi de 23 August 1944. pe 
~,:ir.~ oraşului trosn.eau inct'f cis melc ct'f[ăf.lor las~işti, iar fn fabrici. 
ă\nmleii 'ncă pres~ltnea ag(n-mor dictaturii antonf'sciene. Ici şi c0-

d in ateli' re, a.,cunş-i 'nfr'un eliz an de locomotiv l1, piriti printre va· 
1--'- l'AI ... f 

mlegramele trimise de N. M. Svernik, 
:~ 1. V.' Stalin şi A. 1. Vâşinski 
~~~ eu ocazia anlversărtl a 5 ani dela eliberarea 
, naţlonală a Romaniei 
It 

· asadorul URSS li Bueu- tului Suprem al URSS N. M. 
ti " S. Kavtaradz~, a rem:s cu Sv~trDik. a grneral:ssimului Sta· 

ria zileî de 23 August, din I:n şi a lui A. 1. Vâşillski. urmă. 
rcinarea preşedintElui Sovie. toarele ttlegrame: 

elenfei Sale C. Parhon, preşedintele Pre%idiuru i 
·etlarii Adunării Na'ionale G Rep!lblieii P01J.dare 

Române 

:1 V(} rog D·k pr€f€dinte sit pri mUi din. partea pr€'a:i.tUulu.i Sotk
~ ; Suprem al Un-iunii Republici lor Sovietice Socialiste şi din plU'
tie! mea personal. călduroose fclici t(1.ri şi c.~ 16 mtii bune' llrl!ri P~lftru 

.
I!rul romdn, cu ocazia silrbătoa rei sale naf·ionalf", C€G de ti cmc€a 

. r:ţare a eliberdrÎi Rom t1nki. 
N. M. S"e,..;. 

," . 

!~a şeditale'ai Consiliului de Minişfri al R. P. R. 
Dr. Pe'ra Gro%o 

'~i Bucure:', ~.' Vă rog p.e· d.:voastrtl Dle Prtş~ dinte, cdt . şi gu,.xmul Republicei 
(), lârt·j Române., să primiti feU citilrile mele şi cele mai bunA' 
:!fri cu ocazia silrb<!toarfÎ naţion ale. cea de G cinc€G alliversar0 i 
a~lerăl'ii Romdniei. 
. j S~~ 

'nei Ana Pauher, ministru de ex'erne al R. P. R. 
~'r" ziua c~lei de li c&tcea an.i1/erslfri G sifrbiltoarei nationale G Rt'. 
a. lic~i Populare Române. elibera rea ~omdniei, Y d rog sit primiti 
~1l : ările mele ~i urtlri pentru fn,ărirea continuă G aliantei şi prie
'U "fi dintre flirite 1W&tre. 
c 
ia 

A. 1. Vi,insfli 

noastră 
STALIN 

goanf', chircî/i intre strungu.n. $ItU rl'izboaie de tesut, grupuri mWi 
de muncitori corw'ntau cu ardoare ultim! Le vl'ti "riIlS<1 de cu seârlf 
la diferitE' posturi de radio. 

- T.,.upele Sovif.ticB rnaintHl::; l'i. . • A" !part frontut lrucb' la 
laşi şi se apropie sprf!l inima ţării .. , Sjdrşilul rf"gimulr/Ji crimi,uJ 'iil 
luI AntoncsC'1L bate la u~e. 

Lupta Partidului s'a Intetit a lu.at tot mai mar;) amploare·. In 
'll{'hisori, lupti'ttorii comrtniŞtl aŞ-leprau cu. n!rl1.bda.re eliberarea. In· 
t.pre sear/l, c«nd s 'Ci anuntat fnlătu rarea clicii antonesckne şt fntoar
e( rta o,rmplor tmpotrlt,'a hoardelar hi tleris te, un uriaş riîl de entu· 
ziasm a CUpriTlS tot orăşu./. Partidul 4 ieşit la lumint1, din n~~grG 
fl<'galitate. O delegafi.d de comun iŞti, corulu.sli d8 blftrdnttl luptiItof' 
Matais petrr' s'a pre=rntat la Tribunal, eliber«nd pe C.fi arf!stati. 

AstlI::i, dupl1. cinci ani df! ll~pta gTo1'ion$e, de tmnsformffri, cU 
mlfnct'f rodnir.iI sub ('onducerea Partidului, or~ul nostru - ta f;r ed 
lntr:'agâ tard - Sa ~chimbat elin tem{,zii. 

lJin centru Şi pdnJJ. 'n cele mai 'ndepiirtate cartiere, este fmbrd
oot fn hainl1. de slfrbt'1toaT"e. Yiata, cucMtJf şi clilditil cu trrulif şi ~ 
f .. c1R oamenii mun.cii, viata cea ftOU if , fream i1rl1 ocum din plin. 

Tintă grelelor lupte din. il''gOlftate, vi~d ml.iloT de eroi ci eJa. 
;, muncitoare, II devenit realitG~. Lfbf7i ~ stllpdni ~ munea fi p6 
roâdele muncii lor, lnptifr.ori.t 11aj",ici .. primului nostru. Plan. dii SUIe 
şi·au fmpodOOit fabricile ~ "zinf'!le ca n!ciodatl1. c. II'" rimbol al pri
melor succeose in fntrecerilJo socialistt de nivel superior. man.ci.forli tU
la .,Flanmro, R~ie" âa tn l1lflJl .. 'ntrQl"f!la fiibricii lor • ptirItt tii.. 
u'lIA ~ de cla..~. ca m~ a eforta;ilor d~. Pe ~ 
plin M gropi din fattJ azinPf. muncitorim.:eU Mia .,30 D~" 
şi·fI amenajat un minrtn.at parc. p'" em-(' 1 ... inau.gunrt '''' ~ d 
m/1reatlI. 

Tot atdt de sărbător('S(' fmbrădtti' ca fâbricil~·. au fo!t şi institu. 
tiile şi străzile oraşu.lui. Minuna.telle portre-tf. şi uriaşele ghirland.;.1 de 
verdeaţă de pe clădirea Comitetului Pr~izoriu orfJşenesc, ce Şi drape. 
lele. lozincile şi vl'rdeatâ CiUe au transformat tntrc-w Bulevardul Re. 
publicii intr'un. adeVărat arc cL.~ triumf, tIU tvl1tat cum. oamenii m,un.. 
cii tnfeleK sd s/frbiftor"f.ascil victoria elfberl$ri.i ~ 

In tribu.nd, alJlturi df>, mtllmbrii Comitetului Jud"'eon PMR. 
d.. membrU: Comitet: lor Promzorii Judetean ". Ordşene$c. 
J.e ofik~ subofik"Ti .şi osta~i, tIU sun CII cinne f~i li pr0-

ductiei. din fabrici şi uzine ca: RelSteâ Maria, Vantara Şteljan., Teodor 
Paras:chi1,,'o Şi altii. carei au fnsuf Mit mişcarea fntrecerii . 3OCiali!tf't, 
au dat at:dnt luptei. p~ntM' realiziirea cu 8 ziliol rrudnt.ei de te'Tmen • 
Planului pe luna. August. Veasemeni. au luat loc 14 tribunl1 Şi mem
brii comitetului de conducere a Gospodăriei Agricole CovctWe' din 
Zăbrani. tn frunte cu tov. Morar GheorgM. 

Atunci când ostaşii Republicii Populare Române aU păşit CU mdn. 
drie prin fiiţa tribunEi. glasurile Ci "lor din. tribunlI. unit ... cu -e .mul

. fimii de pe' mar~ini, au scandat cuentUZl.asm lozm.ci cori· npnm.au 
dragostea oamenilor muncii fall! de Armata. Poporului. .cuc al fn.ck. 
pe-ndmfei n{)(lstre naţional/! • 

N~nurnf1ratf!le portrf!te purtaU de muncito"ii tutumr fntreprinde-
. rifar arr'1danp.· reprezrnrdnd conducătorii Partidului Bolşe-vi>c r" IrUlue 
cu marele SUl lin Şi pe conduclltorii partl'delor Comwuste frdteni. 
ca:' Rci.kosi, Gottw'iild, BieTUt, TOR liătti:, Thorf~ L.a Passlonaria. Eno 
ver Hogea Zahl1riadis. Mao Tsp l>.m, constituie e.~presia vie CI inUl'. 

n.âfionalis~1l1ui prolHar. care cdll1uz,şt": lupta şi munca popondui 
mumitor din tara noastrl1. 

Numele tovarltşullti Stalin, a P a"ticlului Bolşf'Vic şi a Blarioaşet 
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Trăiască scumpa noastră Armată, scut ~I cucerirllor oamenilor muncii ~~ă 
dig R, ~PI 

'ArtnGl~ Sovietfce elib~rato:a~, acL.matc cu' fr(,ft~iie ~!mp de trei ore 
.le miile de pieptr.m Gle miiniI- 'sumfilor. au !elcrtt s(f le cutreTmlTf'1 
,lzdu.hul. 

Intreaga monf!estatilJ 4 ~nld, tUn zori şi pt1ni1 1n noapte, nu a 
l08t altC(vo dect1t o tnaltă extcl'iorr zare ii elltuziasmului şi _ draţo$l<1 
fattJ. de lnlăptuirorul actului dela 23 Au.gltst. Partidul clas~î munc~· 
toor(>. A fost o lfmpede şi; fermlI 1ncreden' • masselor muncitoare In 
fortele Partidului, organizatorul ~ conduditorul tutUror victoriilo,. 
,ţtrlflucite oblinrlte p{tnl1 âCllm. 

Romt1ni. ungurI, .r;e'rmani, evrer• sdrbi. ~tc., aŞa cum muncesc rn 
fabrici şi pf' o~oare, au. pl1şit (n uml1r la lJmlfr. tnfri1fiti tn l'Ill'wcl1 
şi lupti1, manlfi'tltt1nd pentru. Patria scumpi1 fn car:' trdiltsc, fn cartl. 

prin eforturi un!te. (şi clădesc W& mitor fericit. 
. Ac(~aşi tncrrtJl!r.. fn viitor, âceea.şi drago,te t!,e 1Jlata n-aud pe 

n care şi.o cflldesc, 4!.I tn.mfle:it pe mllnc;tori şi muncitoa.,.;e, p<'l copil 
şi pp bi'fu-dnU cu pdrul rnctYrunfit de ani. AC1asrJ1 'neredere 'n vlit0r. 
l-a f"demnat pe mecanicul cl!feri " Sân;slau. Iacob sIf·~i ma1'IifPjtl'l 
elanul im pr(lm i1 cu cei doi copii ai lur, pe dirr·i ducea de m dnl1. 
Act.f/(ni n~mltrcinitl1 rncreder:~ i·a tnd mnat şi pe tifranii mrmrftori 
Cfrb Petru, Morar Ghe()r~he şi ceilalti membrU ai GO$podărfcfj 
Agricole Colecttl,'e din Zi'/.brani. si1 manlf(!~te elin suflrt penlm Patria 
fn care f'i fşi ef./fJrsc aCltm un trai mai bun şi pentru Partidul ca· 
)-/' 1""0 di'$ch; .• drumul spre a·şi f l1!(ri fn comun o n.orti'1 via fi!. 

Nrmijlocîta increderi' fn. viie"rr nl care est'" in 'ntre.'limi' fll lor. 
'ncr~lere bâ~ri'1 1'2 realizărilr. mIf"efe din ac·.şti dnci ani de 7;; le, a 
j(JCltl pe cei B5 de mit a .. oam~ni ai mrmcii să.!u maniff'sf" atdt de 

. ~ntu~ia.ft sfmfi1mfntr.le, sfl parth"pe I'n atllw tnm fTdire Ta mnnif( ",tli
li!lf> oT!<flnizate rn ()raşlIl nMtrfl, la 5 ani dela diberarfv: narioniiU1 « 
Romdni<f. 

Ne vorbesc cei adunaţi in Piaţa Mihai Viteazul, 
. tnainte de a porni la defilare 

OrA 7 diromeala. Dinspre Pădu. 
rice ~ Caka Victoriu:, se apropiau 
tot Dliii mult 81H1etele cântec .lor 
I.ntonate d-e ooloande compacte ale 
oamentlor muncii, Peste punn 
timp, aC scurgeau pe pilItă, şuvoaie 
lle6farŞlte du manifcstallt:. salariati 
al 1ntrepriodrrilor .. Flamura Ro. 
şie ~ 'ISi ..,30 Decem\tr'Îe". De prtn 
străzile lata'ale~ 608('au coloane 
noui de mlUlcitori. Piata de ob'.
cei adormită, care numai în zîlel" 
de târg cunoaşte anima\Îoe<. a deve
nIt lm Curnicir de oamtni. Gl'>aJ1lU, 
rile caselor d:mprejur se dCt!Chi
dean Cll ~gomot şi z~i de capete 
se· aplecau 811 priv<:uel marea de 
panouri, drapele, lozinci ti portre. 
lf·. Intreaga mu1time entuziastă, 
miile de fete lummitl' de soare, 
D1nspre strada CloŞor.a Inailta CO<o 

Ioana ufed~risi'e]or, te frunte cu o 
muncitoare din fabrici ti a ţllranc1i 
Jnuncitoar{'. purtând O stea uriaşll. 

In ochii ţllrin.e ti muncitoare, plu 
Î;. a o bucurie (lIr11 seamăn. ş: tn. 
tr'allf'l'ăr tovarăş"i Faur Anll, nu 
i·a fost dat niciorHltă pânll acum 
.'111 partidpf' la ostr·l de manifesta. 
he. Dar şi tovarăşele Mari~ EI'ma. 
Snma M ari'i şi Botal$ Eva, f1irl!lnc[ 
f~rii('e l"l]icate tn fnlntea organiza. 
tiilor s1!h Şti UmR, trăiau o C zi de 
m'iir~ slfrh 1itoare. Pare (morollata 
In dros('hi to.v. ~+dş Elena. Tmhrll. 
eatll tn portul pitorE'.~c din Inen. 
}: o reme~e mai în \.ârstli şi cuvin. 
t",Je pe car~ le r'oste~[e sunt b~ne 
chibzuite: 

,.Sunt feridtlI cl1 pot lua par
. t" Ta (fei mt('1 mare :;l1rblltOllrc Q 

noastrt:l, i celor ce muncim. că 
'Pot Sfa a/lIturi de tovarf1, rfl<; 

mr le mwuitoare din fabrici. Am 
lucrat din greu tor(r"auna, me· 
reu pfl pl1mt1nwl altora. Am 
rt'Ibda~ fOlJme ~i fri:1ţ numi'iL 
sl!.mipot da bl1iawl la ,corrlll, 
Dar fm·llft1lorii din comun"- ti 
d.IJ.df'(t11 l1of)h ~ di.şi tntJffrt 
bine ~;; eu.~ro.:m· nfn'o;,fI .,J1 Iii 
altc bro; un sl1culef d~' orez, ba 
o gdin t1, de fi~"c71re exlim~n. 

Acum, copillll meI" nu mai e-"
te 1~r3'·cutat. Are de fOaie, e 
vointc şi rumen la faU'!, Hde 
primul 'n clasi1 şi primeşte şl 
b!lrsif". Şi Mariş El('ntl adaugl1 
cu mândri!!': "Am. fOd aleâsll 
tn conduc~ 'ro ~ coop~r7ttiv('i 1'\0+. 

urgmriztHp Jin com.u;nr'1". 
In mijlocul ('010ao(': o z4rfm pe 

Iov. Papp Fr:mci~a. Tie Mre o cu
'loaW'm ~e ('âml Il (OAt aetivi.'\tlt l'ii 
UPM ~ la UFDH. Astllzf e direc
toarea Căminului d., Uc>_ruOi'. 

- Dacd Armata Smneâd1 nu 
ne-ar fi. elibf>rat fara 1tt> 

'pun.e tov, Pâpp, .. - 4'tl, f~tl1. 
.ţl1~ dm. lrato.Şlll Mic, n'(iŞ 
fi. .jUrt8 nidodard SJJ. mJI rz.d~ 
fntrrm po.ţf de rt'1spul1de~ 
Acrlm, cdnd forţa, C()nillJ('lJtoa~ 
fn Stat l~ Partidul M!lnciMrese 
Romt1n, n.n lI'e face d~O$ebire 
tntre m.n,esr·lr; mnncitoarr: ale 
fJopnrllTltf romdn şi c,ie ale nii· 
fjI'JnalitCifilor conlocuitom-e. Illtlf 

~ nt'-« adus 1WUJI populati.M 
mnncitoarA mC,ţjhrnrp netul r~ 
""fll/iona,. t1r'la2.1 A1!,,/.~t. 
nin c Flln1t c'â'p1'lt al pietii ~ 

au<k s('and.1rea nnei 10z1ne: Innl'i· 
d'irate. UrmeM:l( apoi nn ropot rJe 
tlro1e. Sla·lin, Stn-Hn, izhnr'n'Hn din 
ml! cIt" piepturi nllm(>1e dra~ al 
celn·i mii iub't conilucaror îil c,Iot 
,,1' mun~. 

Muncitorii {f('la SOl'I·~la1f-a "Via
ft 

manifp.-t('1!z1i ~i ei 1'11 f]flM • Tn nrl. 
mele rAnduri nb coloanei (le dlll. 
~her~. lIidari. (lcrari şi b::-ton:Ş'fi, 
se Sln1i to,'. Farca~ A.l(':."{!lnflnl, <,,,1 
mai hun muncitor rlin echina de 
dt11~11eri. H'irhntiat tn muncă pen
tru dpn5~ircR normf 1 cu 171 1R su· 
tă, Tov. FRTCM nf se aflrpseazll 
("Il \t('SI",l~l": 

-D'apoi cum .1I nu md bu. 
cur. ct1nd __ 0d ce rCZltltat(, fr-u
m.oase âm obtinllt noi rn cin. 
stea aC('5tei mari sdrblttori. Cu 
cdt reuşim si! ridicăm tot mai 
mdnclre zidurile "<luflor con
structii dela .. Flamura R()şh1', 
ctIo atdt mă simt m..~i /~ricit, 

Mii. idrUl~$C cu spertmriJ ~ fn. eu dragoste un drapel roŞJ 
credere la viitor. In.treagâ nois- epune cu bucurie. ci are .21 ' a"" 
tr!1 Pcrtrie ~ Im fanrier de la to3mnll Ta pleea 1. Innat~ 
constructii fi fieoare Z3 AUlJlUe - In timpul regimului tai 
ne va gl1si mai pulE'I"nici. fUllonescian am /0.1 Uc€3" re 
Cuvintele tov. FarcM se pi~d mi-a fO$t cka .it tn-dur ex 

In iureŞlll ap1auze1or. De IlfItlid'ătA tarea CI"'fIn,tl1 di:n. 4Ceo 
Jt1Ultimea manihrteazl pentru Co- 23 Augu.ţt 1944 şi viCloriUfl~~ 
mit,tul Central al P~rti<Julu'~ Mun. p~'late ale clasEi munci,J an~ 
eitoreec Român ~i pentru Partidele eondmi1. de Partid, au selfi CI 

COlDU1l1ste şi MuncitoNşti friiţ{l}ti. bat, cu tot.ul . firul '-'(elii Tr("U1. 
La eapltul pi('lii, mundtor:i Not. mun-c!wrn avem din ,f 801 

CFR.:şti. dela tofte unitllţ;le: Ate- :i o viatd mai buni!. SUl1t!l.G • 
Here, D~POtl, Rrvizia de Va/to8('1e, 7'icit cl1 pt'c 'n armattl. grulu 
Podgoria, ef.e. fonneazli o eoloână hotl1rft ce aşâ. precum l~e 
compa('t! d~ oamrni eu (efe bătl. strung am luptat pentru rirJllp4 
torlte de Boari'. eare poartll ' cu r: a productiei şi am (JI~ 
mântlr:e ~afi.co'Kne cu rE"aIizllrile fiu un bun st",m~ar. rot ~I!I 1) 

din uIt;ma JunII. şi in armflt"l stl·mi 4'xprim • tov. 
Jn dreptul coloaneI. tov. Popon ootamnetul pentru Pâtrie, ftl!li 

$ot (an, stnm.t.>:~r la sectia pi,e ~e!le f.'t~nind an bun ostaŞ ,,1 tlrml'l1t!n l 

Schimb a At Herelor, tine tn mAini R::publicU Popu!art> Romd:'/,um 

" , ~ri~ In'r! eMdiri1 Ptlrfiduf"iţ! 
Din Plata Mdwi V,V'QZlll, 'neo·· Aşa s'au SCUl'.ţ timp de. 15" 

lonatil, mun~itorimea porneŞte spre tre/{i toate .indfditde Şi fIII . 

locul de deftl.ar~·. trecdnd prin fala derile din oraŞ. . A I 
clădirii Comitetului Jud"ţe"lin PMR . Ntcioda.tIf stradâ pCl cart 'O 
Arad. Pf'I fetele tuturor .urMe bu. ...'~tO cll1d;rea Com:tetllM .Ju~ 
cuna, dragost'1e4 fi42rbinte ş, sinC'e- PMR Arad, nu" Cl/1W3CUf 1 
rd fată de Partidul cla,d munci· mos/eril. si:trblitoreascll "e 1) on#. P 

ta.arl\. far~ de a.cei ~ari fi. ,cond!:~ re at&t dn mare. Mii Şi m/lJubl 
dm 'vI.etone fn ::.u;tor.-e.' spre o Vla- muncitori, tehnicielli şi fundtlde 
tă mat bun(f, lrnn jcnclt li, lnlrtltiti de t1c(faşi 'nsufle/iN!.l: 10 

Rtl d rd d • " ·f n pe n. ?"~c muncHort>L demonstrat cu un avânt tn!r'atllII'ID 
~-ela .:Flaml~ ~oşle: !.n fruntea patriot;c. pentru ziua de 23 A!f' t 
fr cct1rrn sedtl, etndHlfwtu In pro- p:>ntru Armat StJmiitÎc(f dibertlduCl 
dudie PD"art(f drapdeo. roşii ş~ .tr.~' r~ Şi marele Stalin, 1'. :'Ilfru JI Il 
colQrf'. Vrmeml''1 .,30 DI("emvr~, inlrl1tire fntre popoa,rr.""1a B 
cefcriHii d'ila AteUerelJ prindpa}e " _ a t J .. , I ;alai 
. D 1:J~ 1 • '1 /' /' Lq lin momen a/1. COOllI1)! 

ŞI. epOll (M" or.O'IJ1DIH't' etlu en~14 1· 'f I f t P 'd {, l 
pf, rlir(J. LO'zincile iiicadr.ue. Ilrnll'l(' C

Qpn
• "'t' a aC ~tru'll) Llj ;:,.~1!1 ·C 

• r"1 • - Qop,ra U!lI rm on or ~')j< do 
'~l 1'I1'1l U ,. nu m.at cont(nest' ... S,mt tel C . ___ t' • • f 
mdndri ch trec prin fara P'l/,ţid". ('~. ,om ,OOP' fi l:"et, ~a u.e 
1 z l'~. l f pc tI P 'd Itununat de ;'J('/!Si pM rf " IICIID fIIIt 

/.tI... J'rafln~tI'a .()r (tf li "nrN • d -, ~ t'" 1'" 
, n~al f" QcorfIenn f'J C"II al "1!'! UI ,,1 r~t>ar5(f nlltVllmc. entlnlastlf'... lI· S·,,· 

D' ' 'l·· -l·b '.. l'a': "Canu,r dr,ţpre rall/1, ,.lupUl 
ur. p'('ptftn" tmere a f' ""a.- "d . Pl'" l'( f~" 

'_J.: '1 :J 1 T b ... -" 1 "M ,. c cs.r;re "" Şr at ~, Im" MI 
(Uerl or u P a {' li r"Iun" s a~'(l 11- ,,' , li 1 d ~ ,[ . S l' ,s l" 1 ,·t t,'lU pau ate. : 
r~ Ut ta In: • ta II' Ş, poporu " . tl !ă ... rob 
nu. libertate ne-au ooU$", In iu.r{l. - Mă sImt .[erlc!.t as ZI, !'~1l 
'/lI 'nfli'ici1rat şi dinamic al tinere- tun de tot'€l,.ăŞ)t mei de "';'1 .23 
tii lor .se Q{l.li"ddt(! viitorul nou"" sprm;w tov. Sti~blJt .Ec/lt;Ttn./J'IIu\ l 
viitorul ţllrii. Trec âpoi u/rafiNate. arn.tu.r.iJ. la 3(cf~a Lmg(',,~ ~ina 
1,., UPM.ul, ArlJMUl... urmdi:o;i! mun.. ~asl4 mii face (~ mâin.e,d lineş 
citorU dela Socl!!tate-tJ "Via", cu a nese cu ş.i mâi mnre elan, ~ .lul 
cdroT brat~ vânjOt'lse !Iii clădrlştc r il, 11(1 rlepi'iş(' .• r. norma ro ŞI a j 

noua fabriKl "Vict()nÎl(z" de m.aUni mult ckcdt 75 Ta sur.i1 ca 
şi un.clt(;. Fierarfi fruntaşi, 7fililiza- acum .. , 
tori ai depl1şiri.î de 189 la rult'f ~.jJ. Coln1lruJ ~ a re'/{nl ptJt din " 
tr' pumnI lunar, avr1nd 1n frrw,.e pornit... ..JO'S, jru. jos, cII r 
p(! t.ml. Andronic Nicolae. scanden· vor rJ.sbo7, pentru pace r" I pl 
:ril. 1utr'un ,ţing!tr /{las lozinci enfu- noi!" scaTUlea:;/1 Cll hol llfll 

zia$fp. T,..:Ic"i fnbridi "PCtofi", tn m.lJndtnrii drUi •. 7 NoemI '!Itat 
fmnte71 !'Iedi.r'i Caton ii aflli W'I'. apot v~n altii ~l fl.Uii, tot n,d C6! 

Mllsr<r 'l'em[or ((I):,fentiat prin reali· dornici .• h trcaci1 pr.~~ fala r1 TA 
zarea dCI);{şirÎi de 60 lfi SIl((f pes- Partidului, sll S" fndrt>pte t rh 

re l1onn lt. .pre locul de df1il1ire. ~tldl 
In piata A.vram Iancu ton 

A . ~ 

jaf/să În Piaţa Auram Iancu, de de verdeaţă dau Iln aspec 111 
de unde va porni la defilare, ca- măreaţd slirbătoare. ehI( 

toana de muncitori oNzţionează Tov. colonel DumUresta li I!t 

puternic pentru Armata Republi- citeşte avoi "Ordinul de zi" .~ , 
c,ei Populare Române. Din mii de din 23 Atr.([usf 1949". Mo,~srle~e . 
glasuri r/1sflnă: Trliiasc(l scumpa s~ldati, su·bo~iţeri şi ofiţeri, at Di 
noastrC1 armată, scut al poporului ta cu aceeaşl luare anunte carlMe 
muncitor. nufu[ acestui Ordin de zi, ca rIs 

Apol, in sunetele famfarei, tov. massele de oameni ai murteii. ~ 
colonel Dllmitrr>scu lirpa însotit jurul lor. ati 

de tou. 8elll' Petre, preşedintele ARMATA _ IN FRwrrB'\ 'ato 
Comitetului Provizoriu judeţean, MANIFESTANTILOR .le I 

primeşte raportal şi trece trupa Mulţimea de p'l margini înce~ !1In 

in reuistă.. ! se agHe. Dispre Pinţa Avram Ian~l:. ~14 
Piata slrăluceste în soare. 1,0- fanfara In frunte, osta~ii gepu. Ta~ 

zif/ci,: tablouri, c'ouoare şi ghirlan (Continuare În pag. 4-a) 
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~~ă Partidul Muncitoresc Român, conducătorul şi organizatorul luptei 
~ poporului muncitor din RePeR. pentru pace, bunăstare şi socialism 1 

Jânfar;a Maresalului K. E. Vorosilov 
:~ rostUl in cadrul adunărII' festive tinulă la Arenele Llbertătit 
:A în cinstea zilei de 23 Altgnst 
-tlLuni searet. in preajl1UJ zilei de 23 August, • 4iJUt loc li Artnr'le Li'berti1tii, o adUnm'6 f~srivd 'n. ti iinivrTsării • 5 (Jlt.i dela eliberarea noastriJ. de către glorioasele Armate Sovietic!'. CI'" participa
ri 4Sisun-te 1W~ Cei. pre",.ţi ~i~ maBiff!6tat ca ~6tire drag~ " .aaş(imen-tul fală 
~UJ Sov::etfcil, făta de ~n.e"tJi~ Sut'in " ~ ~ 'l/ll'flfticd In.tre poporul romdn ş, po-
:f ~ovie~~ce'. • 
It/La acCMtiJ. ~e festwiJ... psrticipat Mt~ p~ Marei 'A~",."ri Nationale, m(mbr6 
~tului CentnJl al PertfJulul Mrmcitorese RomA., membri C;~mrtlui " ~tanlii .corpului 
r~~ al tifrilor m-d"m' '" '"',,~ ea dt:;k:p;itfc Ml~l ~ de mii~l K. E. V~. 
ia;p!f olep,,- ~%idiului ~ GrIOIIra " p~-- ........ eul • 'M:hidw.a _ fost ~ ., ~ 
~nlstru ~etrij 0"0za, dupif. e.,.~ a vorbLt t~. Gh. G~ţh'" D"tJ s.cretcrr ~eral al CC 'lil PMR 
~ vicf'lpre.eclinte .1 COf/.$fliului de Mini~trl. 
! 'fov. Gh. Gheorghiu.lk), '" C!wdntârea .a, a ..-bit ~".,..e fntlJrirerz fortelor dwtocralirf, şi so
tllut, şi slăM-retl fortelor rt1uli~tnii şi imp!'Twlismului.: ~Ipr~ tran~~rmi1rile ret'ollllionart efectu~to 

~t'lldnt.a de d'ltr(! poporul mUIJcttor sub condrtceren Parhdulm: d~$pr('l sllcL>esel<, fll l(,"pta pentn, Ul. 

.7fiizarea_ tJ~5t11_ ! flft,ii: Ti dkarea nlvelului dâ ~ai ,fi cultr17'Wl . al. ~nilor J7I.Wldi; JI'spre 
jomele lelgate tU ~cut.area P UInului de Srot: desprd pnmul Pla" CI"-CUtal ~ RPR, IWi."CI.m şf; der-
F.!olidarea primffnr Gospodl1rii A/{Ticole Colective. 
~ A.supra disctJTmlui too. ~h.. Ghfeorghiu.DI!J. tN»n. ,.eveni 'fn eoloon.i le num l1rului diroT al ziorului 

, Â IU?rUJt apoi CUt;!!" târfQ mari şallllll; Voroşilov, vic?preMdint; le Consiliului de Mîniştri 01 URSS. 

~forid fiecărui soc'alist şi liecdrai democrat a.{evărat es'e de a inhiri 
/1 'ag,;-,.,., socialismu'u' şi al păci', condus de Uniune!! Sovielicd 
"jşf, priet~nt, oameni ... aur:eii din Româ.nia - ca aderiraţi oon5- s'au "bătut imlJrCunl i1l"pofrlva ienlce-
,JllUbUea Populari RomlnAr tmctorl al soola.llsmulul - rezolvA cu rilor turci !,ii a CO-tropli Or1!M" nemfL 
Ilfete Gavernuhll, Ilt Durnele lRIeces problema. refa~rtI eeon(JJr.~ce Această străveche fră.ţi ede anne in-
~,# IGvietie ~ la numele- fOrţe a f!\rU ~ deja In l'''~ Indnstrla a:;.1 tre PQPorul rus şi J;CI)Orul româ~ a 
lIiIarma*e şi perseoal al m:m.'- depl1şlt nivelul dlnahloc ~e t'!zb(}I. In f~.st călcată după ."primui !ăzb()i mon-f." Inţeleptul nostra eonducă. acesţ an, de5voltarea eronomiei rumlL (ual de dhmuttord de a.!m<:J .. 1 Ro-
'\Îue reUclt§.rt fterbln i t!Il prl neştl este tnClrumată pentrn prima da. mâniei .monarhice ea;:-e pflşl'an servil 

1:?rl .-.--.. .... ,i ţ ni d 1 tA dupA un plan e('onom!c unic. I Bilan In eărăstsrul J;!\-litlcli antiso ... ic!ice a 
",ourlce - ".nc a ea." Iti tr t.. ă 1 i '1 t" _. Rominid de lIob jllPl im ţut pr1me OI' doul. r mes e am ~ c , mr;er [11 Ş !lar englc .... , ameMcMlI şi 

'd 1 ermaa am' datoritA elanulul de mu.!1(~' al popo- mncni. Aceşti politlcieni mlopi ş1 

f" ,. I ,n.. nilul romAn şi datoritA. Cl)nl'tllcerll juR criminali au tirit poporul romtln In 
gltori01!l!le,I Armate So-rleH- te din partea guvernului romAn "şi e- I'ăzboÎul im-.otri- {Tu'lunii Sov· t"'ice 

11'1 '()O l'Opttorllor hitleri .. tt ' In 1· .... - ~. , t.. Y forturllor Partidului MU!lcUorese R&- de var~ea Gennll.nlel na"ls'e l'ar noi l' dadea rimoi mondial .. vpe , . • . ., , . , 
r~ eltă. J'I8'C rin mln, aeest plan serea1izead cu lIue- Oft..-nenli 5OVle!tcl, parfi(lnl nostru, al 
,,~U 't Au 1944 P cel. Pop<Irul romll.n c-Ild~te temelii lui Lenln-S+a.tin şi marele Stalin, 
,., W sd1'Obi t IP'Qpa1 dela laşl- trainice pentru mdustr\atlo:area ~ia- ~Uam el :Eliml de Instrllinare limcat 

T ~DQI dln c:::e mnl pute:: JllItă a tirit sale, pentru. b'anstormn- prtifidal Intre Uniunea Sovteticl ~ 
, rI ale 1 or germanto- rea el şi din punct de vedere eoono- ROmânia, se va prăb'..1,.,i Inevttabl şi 14 ICI. ereat &ee e con:til, da Dtlfl tntro putere ln91ntati a l!:oropel. &tunel omul I!IOvlefle va' strllnge nlâna 

~
. rorfel'e democra ee ale Ro E!fe deosebit de remarC:lbl1 In ~eest fdţc&.SC4 a vechiu!u! său pt1er~n si 

' ; mb eondneerea PartIduhtl eo- Froc~ cre transformare socialistă. "ap- lovllr!iş de lupti _ Omul mUDcll t'i'n 
s'8u do~dit capabile ,;1\ lichi tul ci ţlrll.nlmea muncitoare ~n Ro- ROm:i.nla. 

. ti Angust 1944 tUC'tatura fas L. t'" ' 
1. 10 t ' t mânJa se tnureap .. c:u t!otlil'lr@ pe t'a- ISi nu Be-am fnşefat DupA dobolire~ 
-l,1 An oneseu ,. si ~ 1 tara lea soeblllsmulnl, pe ea1ea trecertl de dic!aturU lui Antones~u In zi'cle me-
, Lunala eoalltle ~ttIeristă. Anne

t 
la gospOi!1iril indivtitnole c-ltre,05pO- rnorR~jle dIn foamna anului 1~44 801-

.. ne~ti rau :fDTVI'S ImpO rlva dări 1 ti" 1 11 ti ' 

llui adevll.r~t al României _ a eo ec v.. soe as. darII ron:lnii au Intors cu hotărire al" 
" fascistă. DO"ada o eonstjtne creşterea eoope- mele Impotriva cotl'Opitorilor cerlTJa-
, Uni .. SIn ,atiet agrIcole şi aparitia primelor gOS no-fascişti. In cursul luptei armate cU 

f
:mnluIU~ll~els~V;'~n :s= pOdllrii colective, treZirea. splrltulllă a duşmanul care Int'A nu fust"se eom-
'da'" a II Il di muncttorlJor pimânfulol. sr.rljlnul con ,.,leet nlmf<,~, a fost rcstab!1t:! ve{'bea 

, ... o men or munc nit 1 il d P rt'dului M n '1; 1 t D' " • la II f .. it Ş en pe care e au alU Ilrle.en e .a pOPI)8.l'C or noas re. In ca,ea rg... a rs·nr.form .. l' l__ Iii 
' (1 t ntlTi f b' cloqn:;sc Român şi Guvernu u n mun acel moment armata romltnl a luat 
l' ce, a crea. . CI)' J,I avor~ 1- ca acestora pentru desfăşurarea eon8- parte aciivi la lupta comuni a popoa 
t .1 ~entru O' Vla.ţă nouă, lumlnaa tructlel socialiste In nou3. l{omAnie de rflor '~abitoare (le liberta.te lmllc:triva 
,ncnscl. In frur.~el'o 3ce~h·t lup 't'AX 1 1" • . 

!. "!Iat cei mai buni tII al Rom!t- mocra h;.. Ş pOpa ar .. , tlrllnle! bltIeriste. In focul c:-I'.ncene-
d co.munlşlil. care !'le "tiau In \&cestea sunt rezuItatel<! luptei duse lor blt1llUi impotriva duşmabclui co--

r!lm~urt ale lup!jltl>rlIor pen- timp de 5 ani de pOporul român pen- mun, no numai c~ a renllseut \)riete-
#erta1e şi In~c(}('!ndcn\a patriei tru pace h-alnlcă, pentru democrlitle Itla trnditiOnal~ dtn+re popna."tCle DO~~ 
·"l alrli cei mal negri al reacţiunii pepttlarl, pentru socialism. tre, dar n că!lafat o Denă ba,::! polit •• 
,~ In tot timpul o,cestor ani poporul c.J şi socla~ă. Această bau \t censtaue 

t
conducerea I'nrfJliu~ul Comu- snvieHe şi marele lui conllucă.tor, cel con~ttrulrea soe1aHsmulul şi. la;Ja~orUl 
asa muncitoare !lI Intr'egul pa- roai devotat prieten al vostru, to'ură- d('sm cl't"sant, frăţesc şi lnn_hla era.I 
Sn au realizat. ~n t.l1t'Sul uItI- şul Stalin, a urmărit: cu. cea mai mare pe care Uniunea Sovietici l-a dat ro 

r
; cinci ani, o serie t!.e reforme atentie sfortările poporului român pen parului' român fn 3ceasf4 operA mll.-
fi! de tlea mal lrare Important' tru Construirea vieţii noui şi i-au da.t rt'atL 
.rna trans'ormatPft~ical regimul neeon'E:nit sprijin moral ~ material. tn :!~şH a.ni legMurUe de -prIetenie 
r.

1 
" 1 t Acest, snrWn este mărturia sentimen ... fritie dintre """po:ucle lloastl'C au "" wc. soc:loi şi po 1 ic al !ltatoIul" " .. -

aj Dintr'o monarhie burghezo- telor :frăteşt! pe care marele pt)p6r erucut şi s'a.u Intiirit cor"lntm. A rns+ 
;o~~l, cu toate cllractertstici1e sovietic, Guvernul siu şi genialul sta- stahilită o oolaborafll slr;--:lsl!. intre 
al trls1ă amlntire. RomanIa s<a lin le poartă poporuluI romln prle- r.R.S,~. şi România in domeniul po-

st intr'o 'repUblica. deJTiC('ra ten, liticii externe, ecoflomtei şi cuHurl1. 
ularl. Oamenii muncII din Ro Prietenia popoartlor nOOlS're are o Colaborarea :wvleto-roman:1 şi.a găSit 

aII frint Impo!rlvirea. Il:nselor.: bazA solidă; ea işi tra~ rădăcinile din o c'xPresfe strălucltll In '\'!"a~a.tlll de 
:.\ 'atoare ş[ au srăram~t toate In Bilânclmea· veacurIlor şi a fo:;t strOPI :J'Tiett'1I1e, Colaborare !şf l\sl~ter.tă mu 

:Ie reacflunll dE' a Impiedica J)O ti ('" sSngele comun. cu sângele nob!1 It.iall. Incheiat Intre sta.tele nOastre. 
~' 101111n sA IJ()rneasc! pe s~ngur& al celor mai buni tii ai popoarelor C"Iabcrarea 8Oviefo-romlin1t s'a manl-
:11 tI,cale!)«.'(I!t!Jtru11'ff !l'Cc1altsma noastre in lupta pentru independcntă festa.t deasemenea :'n parUell'Ucs 00. 

jarn sa. Impo1riva bnpllatorllor şi inrobltorillH". munl a Uniunii Sovietice it Iio·mănici 
mUllcitoare şi oamenii rrmnetl Chiar şi atrămosU D&,;trl IndepArtatl la ConsUlUl de A5i5ten,li Mutuall, in 

Incheierea. In+re tiriie ... 're • __ 
aeordurl eeonOlll'ee a"aDlaJoaH pea. 
Im amb.·le pArti. Indeo!ebl România 

capăIă din V.R-S.S. ma.lertl prime " 
utilaj IndueCrlal, ave asigurtl 1IIdu
Imi rom~ posibilitatea ele a ha.· 
tll'a cu Ineregul sio poIenţlal. 

8fr;insa prietenie şI teg,UurUe 1'J'1. 
{('şti care unesc po-pornl I'ou\âu CU pe 
poarele lJniublt 8cr9te+klC!I şa • firi
m de demecrafie peofNIlarA n. IIOn' 
lrt8I pe placat Impertalişţ.rtor din !!;a.. 

rapa şi America. CIi _te .... oaeeIe 
.,NoI" pe -.re le _ la hldemiPA el 
fD~ d fJoa.- ..... idwa !IDeI 
IIOdetlfl ...-. , ........ Ia famiUa ti 
rtlor de detne«&fIe ptJtndar&. 

Bloca.da economici, pOlitica t>Ultaju 
lui şi &rneniDfăriIOr, pl'$vo.Jărilor şi 
l!'lcria. clzboini~ şi mai ales aoea.sia din 
ul'rr,ă, - toful este pus lin mişcare de 
citire imperiali8mul mondial impo+rtva 
t1rilor ca ~ie popal-'.. rad .. 
nice sun* insă incerclirUe imperJa1~-' 
tilor brăpăreti de a opri eu aJuioml 
"pl:.nului MarshaU". a pactului Anan 
tic şi a altor acorduri militare, mişca 
rea Înainte< a t.iriIor de demoeraţie 
populară şi a POporUlui romiD spre o 
viat' nnul, lumin08fiă, spre S(lcialism. 
Aceste incercărI sunt sortite eşecului. 
Chezăşia aci!stul fapt o eoDlltituie 

creşterea neincetată a leglturilM" fră
ţeşti ale oamenilor muncit din tiriIe 
cu <lcmocrll.tie pcpulară, cu PQ~~!'ele 
m::l'il Uniunii Sovietice, legături care 
se bazează ]le principiul egaUtătU dC
pJine. al res!:cciuilii reciproc ~i suve
rH,Hătil nalll.1)aJe. Această pl'ie~nie 

se inspiri din mărefele teluri de apA' 
rare a llâcH ~i & secorHătil naţiona.le. 
ea !le l>azeazl ~ $olidele pr..llc:itdl 
ştiin\ifice l'Jaborate de marti M,"I'X
Engels-Lenin-Stalin, ea este străjuita 
de steagUl roşu al lntemaţtonali'Jmu
lui proletar, şi atita thnp cU .rom ră 
mâne credinci~i aCE'$lul stel«, noul 
nu ne e teamă de :'lJcl on fel de rre. 
'1l tăţi şi amenin~ri. 

Soarta Jalnici a actu.alilor oonducl
tari al IUf,oslavici, a ~Jt«l!' traruJfugi 
din tagărul 8Ociallsmulol şi al dem&
crai'lei În ('CI al capitalulUi şi reactia 
nii ara fi in mod eloowo& Incof,ro du-

ce inevita.bll -'ridarea. ţărilor. surori 
şi a :principiilor Internatlons:llsmulull 
proleta.r. Aceşti trMi1~orl 'al eauzei 80 

ciali!'mulul restabilesc In tara tor rân 
dllirHe capitaliste, Uclddea7,i, eucerlrile 
(lemoeraiice ale Jmporulul iugOSlav şi 

in !aurează in tari un sângeros re
gim fascist. Priţându-s~ ~ sine Inşlşl 
de frăte&eul ajutor - moral, politic 
şi economie - al Uniunii Sov'~lce şt 
al ţ~rilor de tk:mocratie populari, câr 
mud6rii lug06laviet au dos In mod 
C6nş1ien+ eoonornJla 1"r1l lor lnU"'un 
bupas fixind astfel locul popontllli 
lOr la rt'mort'a capitalului Imperialist 
m..pnl1S (le turba.re, 

Pornind pe furiş aela renunţarea la 
o ('(.ll~borare loială cu Uniunea !!iovio 
ticA şi dela. 'ransaefit tenebroase În 
\'t11tse cu lmpertaliŞ1tIl. conducătorii 

lt.gof'llaviet s'au transrorm"t In duş
mani inver~t1D:1ţi şi făţlşl ai Uniunii 
gt)Yietlee. al tăJflor (le ,democrStfte 
pGl,uIari şi al' inLregnlttl bglr antiim 
penalts'. 

Val niel ca.lomnt., nlet viOlenta dl 
batid, şi teroarea ~lba.tt~ a cnc1i eri 
minale a lui l.'1to, gtda să dea peste 
cap ,p~utru a merita zambelul ~verl
lor lnr stâpini din W::lll-St re:t, nu }.ot 
I~ela. cillstitul popor iugOSlav. EI, po 
p:>nu IugOSlaviei ~tje foarte bine el 
Cnlunea sO\'1etică, tl1rl~ de demoe~a
ţie populară ŞI Intreg put.el'Dlcnl la,pr 

(Coninuare In p.,\&,. 7-. 
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Aradul A 

tn 
(Urmare din pag, 2-a). 

Populare Române sosesc in rânduri 
strânse, Ca o dovadA a infrătirii ce 
domne~te astăzi in rândurile ;mna tci 
r.oastre, in primul detaşament ,care 
trece prin fata tribunei, păşesc apă
sat, umăr la· umăr, ostaşi, subofiteri 
~i ofiteri. f.plauze p'.1tern\ce ptim",gc 
vitejii' ostaşi care alături de cea m'!i 
glorioc>Siil armată din lume, Armata So 
vie-Hei, au luptat pentru tndepend.;!n 
ta noastrA naţională. Lozincile răsun!i 
puternic prt-luate de mii de glasuri; 
"Trăiască Armata poporului muncitor, 
scut al 1nd~pendenţel na~lonale!". 

Cavaleri~[i, grăniceri şi artileritili, 
p~şesc cu aceeaşi mândrIe, purtând Sn 
ochi vointa dârzii de a apăra CU ho
tărire cuceridle obtinute de poporul 
muncitor. 

Trec apoi trupele de pompieri pe 
motopomţele ~ii, fabricate la uz.inele 
"Victoria" din Arad. La salutul 'cald 
adresat de massele muncitoare, osf.l
şii pompieri slllută ŞI el cu bucurie 
succesul muncitorimli dela "Victoria" 
cnre - aşa cum este scris pe o pla
c .. rdă purtată de un" din motopompe 
- in Cinstea i'.ile1 da 23 August. a de~ 
plişit planul cu ~ motopompe. 

Lucrăm in confat anuTuÎ ,(950 

Apar apoi primele coloane de 
muncitorI. In frunte, man!festea
zi UD gTllP compact de evidenflati 
in productie dela toate intreprin
derile arAdane, Imbt"1icati fn 5a10-
ptCe, el poartă drapele rO!)Il şi trl 
colorf! cAre fllJtâfe In bătaia uşoa· 
1'1 • vintului. 
In unna lor, vin muncltorU tabI"lrei 

de vopsele şi lacuri "PolYch:om" care 
poartă cu JPândrie un uriaş p:tno.l pe 
care !'tă scns: 

.,Din lun. Iulie luorAm tn oontnl 
anului 1950", 

Sunt cei dintâl din oraţ!ul nostru şi 
printre primii din ţară, care au termi 
nat tn întregime l'arclnile lor din pla 
nul de Stat pe 1949 şi lucrează astii:d 
p"'ntru anul 1950. 

Ei au reuşit să livreze pani la 23 
A,"!ust prcx1use in valf'are de 
5.726060 lei In contul anuhti viitor. 

Eduzh!'mul miilor de cetăţenI de pe 
mr.rgin1, unit cu al celor din tribună. 
dO\'ede~fe bravilor muncitori dela "Po 
lychrom" tnal ta cfn,;fe pe care le '0 

acordă popOrul muncitor pentru slră
duin/ele şi succesele lor in muncă. 

'I'!tEC CEFERISTII 

I!'rin fata tribunei tret' ceteri~tlt 
dela tca1~ 1:I1'IItăflle din ArAd. Prt 
mia eu insufletire, el manife~tea-
7.ă 't'ufunlc pentrn marcle Stalin, 
pentru glorioasa Armată Sovieti
d eliberatoare şi pentru Partidul 
lUundtorHe RomAn. 

Nenumfirate plflcarde gr1i!'!sc 
rea HzărUe lor. As tteI, 

despre 

TelecomunJeatiUe pâbl. In ziua de 
2Z August au depl~it eu 57 la I'>ul' 
pIanul lunar. Atelierele Prmcipale 
au terminat şi ele programul de I'f! 

parnti! a loromotivelor ~ tD1\til. 
eurata lunei Augulrt pân! in Seara' 
zUel de 23 August. 
Insuflt>t,i!! de acest(" frumoase reali 

zări, prin mult!mea lo:dncil{'l" pe C!lre 
le-au scandat Continuu. ccferişfli nraiă 
că sunt vrednici de cinstea care li se 
ncoroă şi sunt hotărHI să desf:c\ş"lare 
"i mal larg intrecerile sodallste 'în 
hlpta pentru, indepli,lÎrea înalnte de 
t"rmcn a planului lor. El manifestea-
7.ă. purtând drapelG 51 lozin,ci, r.lături 
clic>, portretele conducător;lor P3!'lidulni 
Com!\ni<;t (bolşevic), in frunt~ {'u q-e
"1,,,1111 Stalin, ll.le conducătorilor Parci 
dului Muncitoresc Roman şi ale celor 
IaHe pa,rtide comuniste şi muncito
re~ti frăţeşti. In mijlocul lor, purtat 
de ace]&ş elen, păşeşte mecnnkul Sa
nislau Iacob, tinânddu-~! de mână pe 
cei do! cooilaşi ai lui care poartă şi 
ei cu m:indric două drapele ro~i!, 

RANDURI-R\:\TJJURI 
PIONERI, 

DE 

mlădik alt' v:itorului Republicei 
lJoastre Populare, purtând cu rl!'o. 
leb:tă m 1hl(lrie cravat le ro~ii, cu 
fetele strălucind de bucurie şi d' 
[motia clipelor pe care ],~ trăie~c. 
trec d\ntând tn iclamaţîile mul!f. 
"'r.I'j. valuri de garoafe sboară din 

mâ:n:le lor lnspre tribună. Urmă-
riti cu dragoste de c,i preZenţi. 
pionieriî, care prin grija Partidului 
sunt <dncaţi Intr'un sp;rit nou ,i 
sănătos, păşesc hotărili Bpre vfit~ 
rul care este al lor fi pe etll'e ci 
vor sll-l cu e, rească. 

In urma lor ''În utemer~tii, 8vAcd 
lu fnmte faurara compusI nmnai 
din tineri. Cu entuz;llStn, tinerii 
utmiru 

scandeazl1 Clt putere numele 
marrlui StIJlin, scandar,· care 
este preluată apoi de ccl din 
tribună şi d·' miile de cetd/en,i 
de pe margini. 

GRAI-iCOANELE rtnJNCI
TORII~OR DELA "J.'LAMU
RA ROŞIE" 

Abia conten' ~te pentru câteva 
clip~ entuziMmul muHim] cu el să 
!nccap1i. apoi şi mai furtu'!Jos, atunci 
când se apropi:- salariăIii d]a 
"I,"'lamura Roş:e", 

1!1 cÎnstplî z'1ei de 23 Augusf, ei 
au pornit ]a tntrec r,' lio<,ialistă de 
nÎv.1 sup+rior şi llslazi ei prezÎnta 
n' nunliirate ,:traficoane cu primele 
realizari ohrnute. 

SP' arat(f cum r,t f(()ţpodărf'8C 
singuri cu mijloQ('(! băneşti 
proprii, uzirUi lor Şi cd le-a 
reuşit lichidarea cf'lor aproapii 
3 sitptr1mâni d r %ilf~ din fn,d,.. 
:;il-rei SHM'ţmiti1 In prodrwti4 
"zinei. 
Atund, când tovar'!I~~ II la "FIa

tlmra Roşi··" trecCau pl"ni de elun 
t,TiIl1 rOl!a tribun, i, 

toti membrii din Mmltetul de 
c()ndll('(!re al GO$f'Odi1rini A gri
cote Colrrtit'c din Z.,lbrani au 
izbucnit Culr'un sin,tmr Il11Lţ: 
.. Trr'iirucil pru(>T1!fc'â aUantif din
tre dasa muncirnare şi ,i'frăni
m'a mrmc:t(}llri1', Ei şi-au ard.
fat a.<tfd driif((),.tca !aM de to-
1,ifjrtf~it lor din ac('(wlI "zinl'f, 
cari l'tlt luat ţllb f'atronr(';lll I()r 
G()~f1(}rli'iria dela 7,lfbrnni. apt. 
,t1ndll-i fn ruma viaflf pe care, 
la Fw! nlllul Pan:,zltllli, an por
nit <ţ/f ~;·o ji'ir1r'(fsc?f, mrmcind 
tn comrtn. 

lIWNClTORTl DELA .,VIC
TORIA". ,,30 DF:CEMYRIE" 
ŞI METAl,O-CHIMIC 

Unne!lzll nmnc:torii fahriod de 

! 
mnj;lni-tmeÎt >. "Vicforiă",. purtr'nd 
un rloh pi1m.1ntesc P2 ('~r(' 8 c

: 1n
vârtrYt'i! un porllmhd alb. Şi ci a-

I ratll prln ~r~fic ('li in c·nst a zilei 
de 23 An'!ll~t an. d('pt!~it planul lu
nar cu 2'1 la ~l1!ă şi apt5'zi toate 

j II crne- 10r Iucr azil: rn t~Oflt111 lunei 
!'mt. nl\'rl·~, 

(1 l' ••.. n nrm:l pr tr~~ mllIlcltorl1 ŞI 

muncitoarzle uZ~llelor tcxtile ,.30 

a' 
i 

sărbătoare ~I 
,~C 

Deo' mvric" car,·şi manifestă cu 
căldură dragoste« taţii de Uniunea: 
Sovietic!!. şi de ţările eu denlocraHe 
popularll, Printr'o serie dt, ta. 
blouri' cum f .. tc "Tareul chiaburu-
1u:" şi altele. ei iş'Î manif<8tli ho
tărât ura lor fmpotriva duşmanului 
de clilsă şi hotlirîrea lor de a lup
ta fără cruţare impotriva acestui 
duşman_ 

UnulllZ1i apoi lIindicâtul Metalo
Chimie având fn Crunte IX munci
torii df la intreprind'r]e .,Fiera
rur', 

Grtlfice1e lor htd c4. au rt!fl,o 

Uzat 100 14 sutiI planul pdn/1 
Iti. data de 23 August, rid:cdnd 
productidtaV'd muncii la 9,2 la 
suti!. Şi reducdnd chell/lelile de 
regie cu 6,2 la sutlf far l1 de 
trime$trUl 11. In primde rt1n
duri 7i1e munclrorilor dd« 
,.F€<>.raruJ" pllşeft. mcMul luP'" 
tl'itor, toti. Klug Ioan, lruntaf 
al muncei In. acc'ă$!t'1 fntrtprin
drTe. 

BRIGhZILE un:MISTE DE 
PRODUCTIE DELA "TRI
COUl. ROŞU" ŞI TERA 

In tnmtea salariatilor d,Ja CAM 
lrfce Ull grup de muncitoare tmhr~-

"Hai să vre Înfo"orăş;m, 

cale In cO.itumc nâ1iona1e r 
neşti, maghiar", Şi gertDiin'l 
chipAnd tnCriltir~a dintre 
muncitor român şi Inll88 l~ 
loa:re al~ naţionalitălilor ci 
toare. I 

In urma lor, trae :lDuncitf~~ 
~r~cei .,Trico,ul Roşu:' (fostă fiăi 
avand în primele raUlluri bipe 
uttmlste de produclie, SUUl ţal 
de salariaţii (abrieei Teha ,rlr 
fi ei tn fnmte brigazile d" fii', 
~ie ale tin< retului muncitor. ps! 

7'ovar/1şi,i. dela Tt ba aratlI j 1 
tr'un grafic d1 produc/ia ntlă 
:nlnidI a creSCld tn ~est ~!O! 
110 la suti1 !aflI dto c:iÎ 11ă 
1947. f I 

Ime.d fat dupl brig1i::!, It,' I 
denţiiUi tn productie al lo 
fabrici, Intre carC Be gă~(Şte f( 
covlci Iulian,a d-rcorihl T<!I'i 
"Ordinul Muncii" 1':nil1l 'dl 
rlf'OOIe.hitJ>; In productie. ' I 

Trec apoi sport:vU din 'n 
fntrC'prlnderi şi institutii aL ţS. 
lui, 1 dl 

c" un. pl«nor din otIr~, Ia':g, 
ta tribunei, o pfonerll dcf , C 
mul lm0r. porumb!l albi, ,.11 E 

tl1 mani" :!,.are pentru păc.,Ua 
te primicl:t .cu nCisfdr~ile ajVij 
fie d:' multlmea prezfnth. ' 

În colecfiv să munci· it 
,:Il 

Lu o fnsunetire de nedescris sunt sc1indeazl1: "Hai !,c'f n.e'nto~ I 

pmnHi salariatii rl h GAS-Aradul fim, In colectiv sl1 muncim!· ~ 
Nou ~: Centntl Mecanic SMT. En- Aceasta arati( ci ei au JIOl1I',!a 
fuziu.5mul cr.şt; şi mai Ul~Jt iitunci loat/[ botllrtrell, din tndemnul !sa' 
c~nd membrii celor 42 familii ale ti,clulul; J. lonna ~pirjo~tU 
Go"podăriei Agricole Colective muncII fn agriculturII ~ tI I 
"Drum Nou" elin Ziibl"an; trec pr'll tY~C 8St1zi eu toKtl dra~ostta' ( 
(ata tribunei. fn! a cu1e,lrr cele lnăi Inul! 

Jntr'un singur gl4!, tmp1'Dun i! ,"ucce&", Uiiud cII al 1rturi de ta 
CII membrii din comltftul d,i1 prrmancnt Itprifnul pnterni. I 
conducrr6 care sunt In f1'ibund, clasei IDttnC'Îtollre. p 

In drum spre 1950.,. '~~ 
AdevArate valuri Ide entUZiasm au fat' de Partid ,i/pentru tntrltl~C 

stâruU şi manifestatiUa celorlalte sin- tre poporul romAn şi massele IIl\G 
dlcate şi Intreprinderi a:-ădane ca: toere ale naţionalităţilor con10C11 
Sindicalul Salarla~Uor AgricolI. Simti re . ,1 mai alea dragostea faţl :r: 
catul Alimentar, SindJc.1tul Constrllc- ~. Tari almn t fi t 
tori, Lemnari şi Pielati, Sind{c/ttu] rmC8 a Soct u u1 ( 
Tr t I T-""U G ali 1 ri 1 Ji de tArile eu democratie po '1· 

an spor ur, ""'" r e,' Sa a ar roate organizaţiile de massl In I 
Comunali, Funcţionari Publici, t)ala- cu ARI,US, UPM, UFDR, CDE.. ' 
rktl Casnlci, PTT, Invăt!itor1 'Ii Crot Gl'and~o".~a manlL.-tatie a fost. F 
ton precum ,i tntreprinderile F~briea .. n:>! 

de 2ah~r, Myra, Aprolada, Flora, cheiat! de tovarAşH dela Fabrle<t 
MAT, C(lmcar, Brutârllle Comunale, OXigen, care prIn grafice13 lor aC ! 
Fabnca !!le C:1rămlzl, ,,7 Noembrie" cu mândrie că sunt tn drum spr~d: 
etc., etc. 1950. lucrând in prezent in con1ull;h . 

Cu aCEeaşi vIgoare ,I-au m!lt1it~ lei de a doua decade a lunei OeI A 
fat drngo~tea faţl de ~>atrja scump!, brie Iţ)49. ~:ti 

Manifesta,iile culturale dela Palolul Calt",al,i't 
lu Ateneele Popabre şi în parc.,' oraşulai \;ă 

După masă. Ia Palatul Cultu- te a Fi1a rmonf cei din Arad.ilă 
raI şi în faţa Ateneelor, sute şi ansamblul Teatrului de sta~t'} 
sute de persoane se tngrămădeau preună cu echipa cuiturală a, Il; 
spre a participa Ia reprezentatiile bricei, Fierarul", alt dat un ~ 
bogate, date de echipele cultura- program la clubul muncit~:'ll 
le ale fabrici lor, sindicatelor, or- ,,7 Noembrie". Echipa cultural ':·a 
ganizaliiIor de mas~ă şi de an- fabricei FITA, rn trunte CU fal'p 
samblul Teatrului de Stat. ra fabricei, a străbătut or~la 

La Palatul Cultural, în fata u- până Ia Ateneul Popular "~\~l 
nel săli arhipIine. ansamblul ar- Idn" din Pârneava, spre a pr ''3 

tistic al Armatei a prezentat un ta În colaborare ..:u 5indic" 
program legat de aniversarea a Gralic şi echipa culturală a F :i 
5 ani dela eliberarea natională a cei de Zahăr, programul c~ltu t 
RomânIei. r11 fata populatiei din cartier, 

La AteneuI ,Nicolae Bălcescu" In MicăIaca, tn prezenta. or , 
rlln str. Frimu au executat pro- Illza{iei de Partid, t ComltetU l 
grame, ansamblul artistic Solida Provizoriu şi a unei numero 
rit<ltea echipa culturală a salaria asistente s'a inaugurat primul 
tilor comunali, împreună cu o par (Continuare În pag. 5-a) 
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)nCitori, tehnicieni, functionari! Desfăşm'ali cu avânt intrecerea 
,lcialistă pentru îrldeplinirea şi depăşfrea Planului de Stat! 

I r --_:>..~ . . ,-- - ~-.....-... ........ __ ,-n.~,. ".'. 

1 Arodu' în sărbătoare tori şi utemişti. Sute de oameni se 
adună în faţa Corn. Provizoriu şi 

. dealungul străzilor să-i vadă, să ma 
C1 

11!'ograF muncitoresc. Publicul 
I !pădt cu atenţie filmul sovie 
hiPeiltru cei de pe mare" şi 
,~ul care a arătat constitui· 
,rimel Gospodări! AgrIcole 
,:II'e "Drum Nou'" din jude 

"fstru. In timpul pauzt>i, tov. 
I Ioan responsabilul sectiei 
ntlă şi Cultură a Comitetului 
aţ!Oflt.i urban, 8 vortJit despre 

i
1ătatea, zilei şi a făcut pro 
• ca acest clnt>matograf să 

, denumirea zilei marelui 
tarlc .,23 August". Propune 

l ii unanime aplauze. 

(Urmare din pag. 4-a) 

Expoziţia Documentar~ dela Pa 
latul Cultural, va rămâne deschi-
să până în seara zilt'1 de 28 Au
gust, după care va pleca' la Lu
eoj. 

Retragerea cu forle 
Seafâ7'Parcă străzile oraşului 

ar fi un adevărat arc de triumf. 
Becurile aprinse, ghirlandele de 
verdeaţă luminate, te fac să crezi 
că te găseşti într'un parc de lu-

mInt, de flori. Pe scurt, o a'devă
rată feerie, 

E seară şi totuşi lumea nu se 
poate despărţi de locurile şi stră
zile pe care s'au desfăşurat în 
cl1rsul zilei demonstraţiile popula 
tiei muncitoare. 

Din depărtare se auoe sunet de 
fanfare. Apoi, se zăresc din ce în 
ce mai disţincte luminile, torţe le 
păcii. 

... Se apropie tot mai mult de 
centrul, oraşului; ostaşi, munci-

n~feste alături de ei pentru priete 
nl~ cu Marea Tară a Socialismu 
IUl, pentru pace şi socialism, 

... Si târziu, după ce au intonat 
cântece populare, imnuri muncito 
reşti .. şi cânt~ce despre pace, oa
menI! munCII, ostaşii şi utemistii 
se depărtează. In urma lor, ră;la 
ne atmosfera de sărbătoare, care 
t:imite în depărtare, tuturor, hotă 
firea de luptă pentru pace şi so-

cialism a clasei muncitoare din 
Arad, a oamenilor muncii din În
treg judeţul nostru. 

CULTURA FIZICA SI SPORT 
4t) 

........................ ~= .... mw~ .. ~~ ....................................... mw ........ ... î
[08t acceptată prin îndelun 

după amiază, a avut loc tn 
t EmInescu, în cadrul eu bă 
'mpeneşti, ofl!anlzată de 

n~ ~~~~ene~a~~p8eleU~~:tu~~f~ UTA a câştigat "Cupa 23 August" 
"r,:;ganizatiilor de, pioneri şi în urma probelor disputate în cinstea anlve"'. 
,Cântecele, corurile şi reci- 1. 

'1 au oglindit dragostea şi sării a 5 ani dela eliberarea ţării noastre 
I.'ia fară de 2:10rlo~~a Arma 

J
VietiCă eliberatoare, faţă de Pe stadionul UTA au avut loc eru CFR 2,16.00, Eodea;; 2. UTA -- timp 2,54.4 

prieten al poporului nos- Marţi 23 August, tntr'o atmosferă 100 m. plat It-Le; Motiu CLC Pdtz, .Bokos Haylar şI ,se· 
învăţător al tntr~gei ome- entuziastă, concursurile pcllspor- 013'.7", Ruc1< CLC 0,14, Bereş nq, 3, UTA II - drno3.)4 .-

,:nuncitoare, 1. V. Stalin. E- tive in cadrul Cupei 23 August, I TA ,),14',9", Haybac UTA 0,15', Ca:lan. Nichita, Erdtisl ŞI KeYe-

~ 
culturale ale acestor Orjill3 la care a participat un numeros 400 m. plat fde: RucJ( eLC men;; 4. SFP - timD ;~,Gg - B:i 

J. şi-au pus tot sufletul rn public. 1,"-, Peltz VTA 1.16, Kiss CLC eoiu. Jugănar4, Hayer "\i ZoldL 
,Iarea proeramelor. Cht'lm\~ Probele disputate s'au soldat 1,17, Zăcoi SFP 1,19, Inălţime b::eţi: Record \0gional 
li5anizatăîn parcul oraşului, cu rezultate frumoase, atinlrându- Stafetă c.ombJna.Lî;: 2. UTA Ora· 1.83 llJ. Htinrich Tom:l UTA Be-
,_curat de participarea unul se chiar un record regional atle· vetz, Beîegy, Iacob, Mesaroş, do LiŢ A 1,65 m. Nem ~s 'SFP 
t foarte numeros, tn to't' tic la săritura tnălţime, (l,83 m.) Boancă, Nagy şi Bedo; 2. SSCCA: 1.60 m.; Szaba CSCA 1.40, l' după amiezii, până sear~ performanţa obţinută de Helnrich r<osenzweig Ardelean, PatAki, Inăl(ime fete: B0k'J~ t'TA J ,23; 
ti Asemenea manifestaţii cut Toma dela gruparea UTA. H::tbla\'er, f'atzl, :',T~agoi~ şi Ne- Mu(iu CLC 1,13 m.; Hayer UT/.j, 
~,au avut loc deasemenea ş! Iată rezultatele tehnice obţinu- mf'~, un m., Kelcll1'~!1 FfA 1,02 m, 
itf părţi ale oraşuluI. te in cadrul acestui concurs: Stafetă băeti : 1. SFP-timp Greutate: Ddranyi UTA J.i,7CJ 

1 

PESTE 1000 PERSOANE Atlr.tism: 100 m. plat băeţi: 3,5~,4 - Hablaver, !'JPl11('Ş, Pata :-n., Helnrich UTA ll,.f~:-l m., ras 
AU VIZITAT EXP\.jZITIA Vartolomei UTA 12; Marcu ki, Georgescu; 2. ;jTA -- timp cu CFR 961 m., Georgescu SFP 

I DOCUMENTARA DES ~SCCA 0,12.1', PaHi UTA 0,12.2" 400 - Iacob, til'do Yartoloml'u 9,17 rn 
~CHISA I~A PALATUL - 800 m. plat băeţi: VarUz Pân- şi Rozensweig. C'&samente echlp~ a!~t'tism; 1. 
ni CULTURAL cota 2,12.00, Bulumac' CSCCA Stafetă fete: 1. eLC - tim;; UTA - 40 P' 2 el C _. 30 P' 
CII 2,13.HO. Mesaroş UTA 2.17.00, Bo 2.45.8 - Rupp, Motiu, Mocuta şl ~1 ~SCCA -- 20 'p-~ Pân("ota 10 p~ 

:rcle 5 după amiază, direc- _______ ,,~._. -----~..,.--' Vdley-ball: 1. FI3mura Rc:şie, 
~ Palatului Cultural, praf. S d d . b . '1. TEBA, 3. Armata. ,t Dinamo 

Covaci, a făcut deschide- ă pre ăm ca rogosle Şl acurle Radna. 
'Uvă a unei Expoziţii Docu cotele către Stat ' fltnd·baT!: 1. Ui~: 2. Victoria; 

,,' asupra realizărilor in II 3. UTA II; 4. Din~mo Radna. 
st Planului de Stat. p~ anul _ Scrisoar.a ,Cirana'ui muncilor Sleleeon Roman din Pedea _ Tl'nnis de masă: Fl;lmura f~o· 
~ şie - SSCCA 32:M. 
a faţa celor 9 panouri rel'lre Tooorlişet redactO/l' r<~pomabil, cond:ţiuni. Când a (06t la col, ctare, Popice: l. Prietenii 2. Flamu· 

d E
I' E'.u, Iă":::ntll mllncitor Stelncan am dat Stat'll'11' 143 kg Le am prc 

~ ,: xpunerea făcută de - t·~ ,. • • • - - l'a Roşie; 3. Gutembcrg; 4. Voin-
u1Î!h. Gheroghiu Dcj în fata Roman din comuna Pcc~ca am avut dat din tol l'UfIetll1. Am vaZUl c ll ţ.l 
'C~, lidunări Naţionale asupra 1,50 jugăre d'C pământ insămâv\ate repartizareâ (:ste justă. Cine ~ are> Sah: L Flamura Roşie; 2. 

ţ' d St t G cu grâu. pământul l·am primit mult. dă mai mult, iar cine . arE' A 
:11 ea; raficul depăşi • f ~ d . dă . A x VT; 3. CFR; 4. Higiena. 

1 
prm re orma agrara Şi e aC!'cB mai pu\m, . mai puhn, Şa a Cd.U t 11 C 3 

norme a cărbune, petrol, 1 'd - ~" 1\' P 1 1 ă ~ roo -ba : 1. UrA; 2. ,FR; •. 
, t 

-am muncit cu rago/;te. '/1 In ii. 1 tat arti( u 1l0slrll 8: n,' ÎÎJ'ute In " cxtile şi încăltăminte; Flamura Roşie; 4, Armata. Rt'zu!-
bări structurale în organi- ani munceam pc acest pământ, dar campania de colectare'. Cu restul tatul matchului de foot·batl UTA· 
Ir . t C 1 nu pentru min.e şi mt liber, ei pen- grâulu,'; mi-am asigurat pâinea şi i.;t1i noas re; u tura in tru eap'.talişti, pentru moşier Şi eu sarnAnta n~esar!l. CFR disputat Marţi după ma!'ă 

.~' nvă.tământul; Lupta contra ~ram rob. Din zori şi până in noap Eu spun tovar1Îţ;i ('a a<,C}icare 3:2 (3:0). 
a, ::met; Sportul de masse; te munceam din greu şi, r' Zllltatul incearc ă să SE' 8\1~tragă dela preda- In urma rezultatelor obţinute, 
) lre În fabricaţie şi la arat mlInc.Îi m't"le aJ'untre~a' 'o mâ'.·nl'le " t • 1 ~ U l'A a căştigat "Cupa 23 Au-

t 
"J r<a eo (1, ao' a nu vrea sa rrcunoa-

f) ,
',c e din lupta împotriva su fI, ~Ist" ni 160 puncte, urm:1Tll ot> 

. 1 moşierilor. Iata cum am su(,rit eu sea ajutorul ee 1-llm prim~t dela C,-

il~.:·or - au trecut Marti du şi aU'i ca minh, tn trecut. c1asa muncitoat", <leU, Statul nostnl Flamura Roşie cu 120 puncte. 
fafază şi în cursul zilei de Când Partidul a lansat chemarea Popular, aeda {'.-te un duşman nI SSCCA cu 72 puncte şi Cle cu 
r~, public' numeros, care se ci de a participa la strângere a r~col- nostru şi vrt"a Fă pună piee':că Of'!1- 50 punde, primind fiecare din a-
~ la peste 1000 de persoane. teitei ~i la: Indeplinirea cu succes a voltlirii ooa~tre: t'l este un sn ho!or. cest~ grupări câte o machetă. 
; "ala de expoziţii, (1dată cu campaniei do!' colectar", eu IIm fost Imi ,'au anF:'âjam'ntnl de a dl"- Matchul nocturn pe ClC, dis-
"ta acestor panouri. vizita- filtre primi.' cari au s'c"rat şi tree. mallca (ără crutare ~i şoyăir~ nc toti Mutat Marţi seara la crele 8,30 
;, ocazia să admire port re- rat «râul. In llMll"a' (,.lullll' cum am' .J '. • între selectionnta districtului Arad .. ~,acel car' sunt uUŞm:lJ1'\ noştn, p.!\ 
u:it al tovarăşului Stalin, depw munca pe ace8t pământ., s'au tot: aC'fi Nlre mnt -"ăhotori. şi Flamura Roşie, . matchul . de 
'.' j cu deosebită măestrIe de ârlltnt roadelr. Am obtinut 1100 kg. Toval'ă~i tll1'l1nÎ nnn't'·torÎ. ~!I pre volley-ball şi un match de ba~k('t-
Jr ' sovietic Karavaţev. Acest f!,rAtt. Da. e o recoltll (rumoal'll cu~rlllm ('u bn(,llri e şi rlri1!"I'::te <,otrl" bali, s'au termInat cu urm~tol.tre· 
tti a fost donat Palatului n'am avut d?' multi ani şi Ilsta se ('~tl'1" Stat. ('lI!'i aSa {'ontrihn;m h le rczuWttf': 
'o l de către Armata Sovie- dator, şte (:jndcli am lucrat aŞ'a cum ridicarea n;".lnlnf rn!'trn ~I" tu:t Volley: Selecţionat" distridultlf 
1,1' ~ă tn primlvara anuluJ ne-R fn~1'l1m'1ft Par!irlul am 'Irat STELF.CAN R01.'!A~ Arad-Flamura Roşie 2:1. 

si !n~!imfl!lţat la timp şi 1n bune ţ1l1'an muncitor, P ("(':1 Basket: CFR-C[C 2 t:8 (ro:41 . 

. ,~ 
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~ .. 'C)· ..... l;i 
- JUDEC,\TORIA POPULARA nu 

I\ALA lNEU. jud. Arad. - Extras __ 

NI". C. 1006-1949. Hurezean Ana n1lsc. 
llolga oomlclliati Nadă~-Arad cere de 

dnrarea mortii prezuma te a 8Oţ111Ul 

HurezeUIl P.UICU. Câ ee ştiu ceva des 
pre diEpArut, vot' comunica parchetu 
lui Tribunalul Arad .1ude~ltor Dt. 
Andrea. Grefier. C. JCrişan. Pentru 

C<.'n!cl'mita!e C. Crişan. 3481 

_. FARMACIILE DE SERVICIU -

iA7j şi tn noaptea de .7ol 8pre Vînm 
sunt de serviciu următoarele fannil~ 

cii: Farmacla de stat N'O. l' (Plata 
Avram Iancu), Farm'lcia de Stat No. 
5 (Calea, Saguna), J'armaeia de stat 
No. II (Micllaea). 

I Mica publicitate I 
MICA PUBLICITATE se primeşte 
z:lnjC pinl la orele 18. - UD _
"lot I.ei 6 minimum 10 euviote -
Pentru cererile de .ervieiu DO 1-
"dă reducere. 

VANZARl ,i CUMPARARI 
IMOBILE şi apartnmente cumpăra.rl 

sau vânzări adresati-vă in interes 
propriu biroului DeuiScb Cal'(ll. Bul, 
Republicii 10l vis·a-vis intrare dO 
sul Teatrului Et. 1 telefon 1~-53. 

CASA particulară de v':hzare Str. Po 
rumbacului 35 Cartierul (Sylvas). 

CAUT hicic111'tă de damă spre cum
părut>, Oferte la ziar IlUb .. GO
ricke··. 3474 

CUMPARAM mese de birou (5-6 buc.) 
Adresa la ziar. 1 ItJ5 

SUFRAGERIE de mahon dm cau 
za mutării eftin de vânzare. Adresa 
la zi~.r. 3-187 

BIDON "Aragaz" se cautli spre cum
pArare. Oferte la ,,Beminteti." . Bul. 
Reputlic1i 95. 1189 

O MASINA de gătit : pentru gospodă-
rie mare şi diferite obiecte de vân-

zare str. Greceanu ,20. 3483 

CL'Ml'AR cărămidă Dearsă (vAiug). 
Adresa la :!:!ar. 

CI. SA cu prăvălie In Bul. Republjcl! 
&vantajos de vânzare. Deutsch Ca
Carol Bul. Republicii 101 (vis-a-vls)' 
Intrare prin dosul Teatrului etai 1 
Telefon 19-53. 3400 --
Cinema "TIMPURI NOUl" 

Prezintă 22 -28 August 
1. ştiinta şi tehnica Nr •. 75 
2. Jurnal URSS dt! azi Nr. 15 
3. Instinctul animalelor 
4. Campionatul dt! şah 
5. A/ma Ata 
6. Jurnal de actualitate 
ReprezentaţUle dela orele 5-11 

In continuare 
Jntrareageneral1 15 lei 

Cinema VRANIA I 
şi grădina ARO 

AZI! o pl'odlJt:ll. fi 8/DdiOIl1'IIDI' ti. Sfat 
tiin iJut!opufo! 

Undeva În Europa 
cU SOMLAY ARTUR - BANKI 

I ZSUZSA -GABOR MIKLOS -
BAROY GYORGY 

Repr. 5, 7 ,1 9. Dam. 11.30,3.5, 'l ,1 9 
In caz de timp favora"U repr. de 

; searl t. grlldtna ARO ..... __ ... -

\ 

I 
Comuna Peregul Mare a terminat treerişul 

şi a câştigat intrecerea cu Peregul Mic 
. Din :ai In zi mai mult, !ntrecerei ftlnI aeesta &1 le llf.i~re pâ:nea 

dIntre muncitorii r.eJor 5 hat02le muncitorilor. 
din hotiml comunei Peregul Mare Printre muncitorii dela batoze 
le Intdea. Le mf'rse V~lea ace&- (le aOau zilnic ,i membr'i Comitr· 
tor tărani muncitori d~ felul cum tului Provizoriu de plasă sau ~ 
lucr,az1i, D1idran zilnic aproape munaI, eare-i !ndemnuu la muncI 
donl norme. Au eh{Jnat 1. Intre- ~i le r{zo!vatt fn mod jwt şi strdn/ll 
eere ~i alte comU'Ile dintre eu"" legate de reălit ăţile eL J)". teren, 
prregul Mie, cire le-a rAspuns un1:'le probleme cf-i frărnantau. 

Intr'o zi e~tiră şi tn .,F1adlra Ro- In cinstea zile: d(' 23 Al1~sl. 
,i.e" serooar<a ee le-a fost adr<8ată muncitorii . dela hato7J~' dia Pere-
de cl1tre muncitorii t{'xtiH~ti dela ~ Mare, au Intrtlt tntt'et:fl'fa In 
.,30 Decem,rl'PH. Şi ei }e..au ră&- ronnel!. ~i aŞa an ajnns ea. pAn! 'n 

puM, IsigurlnduA e~i ... or da tot 
IDt~ul pentru • tedlma la thnp 
" la cAt mai btme eOladiţfani eam~ 
pania de treen. ~ coleetare ~ tll 

data de 19 Aogru!t [Oii termice tr€'/''' 
rişnI fi colectarea. Şi-an tnd~.plinit 
cn c~nste plannl şi an cA.ştigat .. "'-
fel fntrreel'eS ee GaTeau ea Pere
~l Mie. 

In'reprinde,ile Edili'ar. Comanale Arad 
.. '. E, C. A." 

ANU.NŢ 
Se aduce la cunoştinţa publi eului următoarele: 
Fabrica de Cărămidă ,,1.E.C. A.", din Arad, str. Văcăreşti nr. 

12-13 vinde: 
Cărămidă normală, cu preţul de Lei 5,10 per. buc. 
Cărămidă pentru vatră la cu ptor sobar, cu preţul de Lei 8 

per. buc. 
Cărămidă pentru sobe de ter acală, CU preţul de Lei 6,10 pe. 

buc. 
Preţurile de mai sus se tnţe leg ab labrică şi 1n ele sunt cu

prinse toate impozitele. 
Informaţiuni: se pot primi la Dii'ectiunea I.E.C.A., Arad, Pia

ţa Avram Iancu nr. 22, telefon 1925, zilnic Între orele 7-14. 
DIRECTIUNEA • ______________ ~ ____ , ••.. ___ '""'iC'_........,...: .. , __ ~ __ . _____ ..... ___"_*_ ... 

Reeducarea ~agabonzilor, cerşelorilor, etc. 
- Decret'.f apăra' În Bale" ... r Oficia' -

Buletinul Oficial No. 54 de Sâm~ 
băt~ 20 August publică următorul 
decftt al Pr~zidiului Marii Adu
aări Naţionale & Republieii Popu
lare RomAne, potrhu cinlia Mi
nisterul Muncii şi Prevederilor So-
ei.le d Infiinţa ceatre !le r€e:du
eare p€lItru vă~ cel'4etorÎ, 
prostituate ~i tntreţinuţi~ In eeopul 
adaptlrii acestOR 1. exercitarea 
nnei DtelSerii .au profesiun{ fi Il 
redresării lor morale. 

asementa iictiyitliţi, preetun şi 
complicii Ilce&tora, .01' ti SAncţio

naU cu inwi8QIU'e eorfcUona]1 dela 
3 1. 8 .. ~ degradare civici şi con
rlEcârea iver Ii. 

Tentativa ee ptde~e OII ,i fap
h1l eoummat.. 

Di3pozitfuni1e ari. 11, pet. 4, 15, 
339-348 inelU8i'V şi 433-435 inclu

siv, din codul penal, precam " ori
ee< alte dispoziţiuni contrare. fJICI 

abrogă. 

ANUNŢ 

- Pierderi -f 
PIERDUT oirtek alim, nlare J' 

numele Puşcău IQan şi ca~ 
tmhrl'îcămi~te pe numele Pi,~ 
nar :knobla. Declârlim nu!{'. 3+rf 

PIE~~rrBul.t~nu] . Biroul p,j.' 
lahel No. 20, .1l111nde Dau I)t:1 

S' M ~t ::fUDa mttaare. D'l" 

PIERDUT 4 carte1e· alime.:ltar, '1 
n.u:':lele Mărcoi Gh· orghr, E~ f!'I 
rina, Romulus ~ Maria D 
rlim nule-. . i.fot 

PIERDUT 2 cartele alimenle pe ur' 
le K~cskem-t!ti AndreI şi vad. a 
Amalw, Costache Negri Il. D 

rim nul~. ~'nI 
PIERDUT cartea mare, Jurnal şi d 

. o.; turier pe numele Mandl' Str. El/ICI 
neseu 15. Găsitorul este rugat ~ 

restitue contra recompensă. ~Of' III 
declar nule. 

PIERDUT Buletinul Biroul PO. P.lIt· ~ 
pe numel", Mocoş Mihai. Nt, IS 
Moco~ Suzana Nr. 1607-2 şiM (~ 
Maria' Nr. 1607-3 eliberat d~ ~ 
ria Nădlac. Declerăm nule. '.1 

PIERDUT Buletinul Biroul Popula,tl 
pe numele ':-uhasz Andrei I:Om~' 
N§.dlac. Dedat nul. ,. 

PIERDUT Buletinul Biroul Pa. p".lla ! 

Nr. 43066--;-946 PE" numele ;He~ tl 
Alexandru Mihai Str. Vezuv 19. r 
clar nul. l~oI 

.,'" PIERDUT Buletinul BIroul Popula.ll 
Nr. 22002-943 pe numele Bora ' 
lexandru Str. Oil:uz ~ ~lar .c 

1111 

,II 

PIERDUT Certificatul de abtol 
Scoalo Superioară de Comerţ A 
NI". 291-932 pe numele Zlmrnl!l 
man IOSif Arad Str. Doamna B~l,a 51 , - IIi: 

Rochiţe" .paltoan~ 
curăţă după metodl:t 
cea mai nouă, p: 

cale uscată ,~ 

MARKOVITS ~-
Arad, Str. Bil"scll 7,'~ 

(fost Duca), 

" 
, . 

Primw{'a tu efJltrd~ de re.educll
!le • penoanelor uitate la art. 2 
ee laee 1. cerere. Jcesto ....... li 
cererea Parchetului ori a organelor 
administrative, sociale .u de miIi· 
ţi~ adresati, Comie:nnOor de triere 
şi fndru..-nire. 
După verificar€', comisiunile vor 

dispune inlemarea vagahonzilor, 
cerşetorilor, proiltituate1or ,i Intre
r'lUlilor tn centre de reeducare 

OrganÎzar< a şi functionarea cen
trelor d-e re",ducare ,i il Comisjuni~ 
lor de triere .le VQr stabili prin 
decizia Min:sterului Muncii şi Pre.. 
V"fderilor Sociale. 

Se aduce la cunoştintă că Intreprindere 
Edilitară de Apă, Canalizare şi TranSPO~'.1 
în Comun din Arad şi·a schimbat den I 

mirea din R. 1. M. A. in Intreprinder··· 
Comunală Arad p r e seu r t atI. C; h 

In viitor corespondenta şi cererile vor fi adresate la lntrepri~ 
derea Comunală Arad I.C.A. str. Mucius Scaevola. Nr. 9-' 

Durata retduclirii este de 1 an, 
ea put~ld fi mllritl de organele de 
conducere ale c< ntrclor d" retdu
care, 1n ''ederea atingerii !!Copului 
pentru care s'a dispus inte'rnarea, 
suu m~cŞ"orarea c§nd acesla II rost 
atiru. 

Acei circ IndeamnA persuane sau 
le ajuti In orice mod • practica 
... agabonda juI. eerţlftoria, prostitutia 
Ha a fi tntl'(', inalt, ori organiaeul 

UN NOU PRODUS AL M.A.T.-ului 
..... ~-"". ~ ____ ....... _ ~ ~ __ ~ ~ ~ T .....-.. • __ 

RACHIU DE VIŞINl 
cu EXTRACT NATURA -'===i25 O lei ~ Iifrul de 36° 

De vânzare la foa'e M agazin~le ele S'a' ti CoOp.a';1 
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lvântarea Mareşalului K. E. Voroşilov I 
~ "(Urmare din pag. 3 -a). , 

3trlalist, in truuie (!Il UDlonea tortelor democratice şi loc1aUorie ew. Trăi_ci nesdrunelna&a prietenie 
, sub condu<lerea MI\l'eIDl Sta Uniunea Sovietici, are fmpo-rtantă ae. scvlew-română! 
o t tortA uriaşi, sln,ura eapa- sebit de mve In conditluniIe a~uale, TrlI~ poporul·frate romAn, eare, 
o' se opună forţelor lit'gre ale când lumea s<a 5cindat In două lagăre: sub oondm:erea Partidului Munci!o-

şi Jncenltlatorllor unul nou lagirul imperialismului şi al războlu- re~ Român in trunle cu Comitetul 

lagiruJ pic!i şl al deIJtom'R

c frunte cu UnIunea ~ovletfci 
popoarele. Inclusiv luroala-

i
' tuva 'eneb1'oaseMr forte am· 
• 1,re5lve. torle .... le Intunerl 

" re aduo 11lmU U.II nou rl.zbo( 

~
MI 22 801 În urmA, Eo'varlşul 

dat UD IlvertismeJll cu adev'-

lui, ~ de .. parte, şi lagărul socialls- sia Cdltral şi Secret 8l'ul siu Gene-
mvlul 1$1 al pAcH, pe de altI. parte. Da rai Gh~lu-~J, inainteazA ea pa,t 
torla fted1lJI demoerat adevarat este siguri spre tIOclalism! 
de a IntAri legll.turile de frAtle cu U- 'l'răiascl Guvernul F.epublleii POP1l-
nlnDea SovieticA fi prietenia J]erma- Iare Române ill trunte C1l Petru GI"O-
nenfi t striMi şi de nesdrunclnat In- Dt 

tre ţările de demoeraite populari"t TrlJaacl marele oood1:Iclifor .. Invl 
marea tJnlune s.vteltcl. ţUor al Inb'e'il omenlrlprogreslg(e, 

Poporul t'Omân, 111 trunte ca eond11- prietenul poporului româll !ŞI al luto-
dtorli sili, urmeazA t01m'l:ll aceastl lor oameoOOl' munct( !Un lume. mate-
('ale _ fl;ln«ara cale just, - aceea.. le St~lln! 
IntArirII ler.l\tllrh()l' trăteştl d~ prfele
nhl şi ajutor reclproe" Intre România 
lIn lunea SovietIcă şi t'rit~ de democr<l 
tie populan. 

DIscursul m~aInl Voroşi1ov a 
fcNrt salutat eu ova\U enlllZla8te de 
IntrN,a asistent' cwe - In picIOa
re - a aclamat indelung lJntun~a 
Sovietici şi pe marele Stalin. . 

Tov. Tolan pleacA 
Moscova 

la 

,He, arAtând la ce primeJdii se 
E 1001 "socialişti" oll.("e _efionea. 
5 . IIIi sao deschis lm.,otrlva \J

)~ctfce. care ţes impotriva el 
'. rdare. EI !pul'lea: • .Revol!l

:, le acela care eSfe «ala do a
I l-ezerve, firă condiţii, CiCII

fOlţlinstit. Hiri (;onsi:\.tuhi milila
'jIe, Uniunea Sovietică, dC{)lI.re'.8. este primul sta~ revoluţio 
laftlar dÎn lume cal'e construeş 
n~.smul. 1ntetilationclUst .'Ste a-

Credinta fat! de aeeastă poUftcă 
ronst itlle cbc7,ăşla tr!\fnlcfel de nes
dtundnaf a euccrlrilot' democratice. 
cMzăşla lib('rtâtn şi Independenţei şi 

.. SlIccest'lor continui in eonstrulrea S'O 

c1alismulul, chezăşia viitorului fericit 

Mundfol'ii UunelOl" .,Flamura Ro.. 
~ie" nu primit cu deosebită bucurie 
ştirea dt'.8pre pll'carca ÎD Uniunea 
Sovietici a tova"'d.şlIlui lor, turnAfo-
rul Tolan 1oan. Tov. Tolan Ioan, e
videnţiat at.lţ in proJuctie cât şi pe 
{trrnul artei plastice. a executat di· 
ferite sculpturi reuşite dând dovadl 
de Ull real talent, Cu sprHinul Partt. 
du]ul şi a Dil'ecl.iunii Uzinei, tov. 
Tolan, - ale clI.mi e&1itătt artl8ttne 
aa zicui Ilev&lorificate in' anii re«f
murilor I burgbezo.mOşiereştf, - a fost 
trimis pe cbelttliala intceprinderil 'a 
Bucure,ti. Ia Im;titutul de Arte Fnl
MOaSe. Re('ent, tov. Tolanloau a ab
solvit primul an de Senati Sup'!rlen
rl cu n(lta eXI'Cptionill. Evidentilndu~ 
~ 'prin eonştilncltnitaten sa t,{ mun
că şi c91ltăţi1e al'tJstlce, tov. Tolan l' 
lonn a fost ales In rindurilefltuden- r 
filor fruntaşi In invă~lturii, ~are i~i ( 
vor ccmtinul\ ,;tud1i1e la. MO!lcova, ca i 

Au urmat apOi la euvlln' şefti deIe invitati ai Statnhd Sovietic. Fl)stul; 
l'a,ii1&r cehoslovacă,. maghinr!. bulra - turnător d~la "Flamurn. Roşie" a ~i i 

(·ste gata. 81 apere U.R.S.S. 
la rve, fil.ri şol'ăirl, fii,ră centli
~_ CR's.S. este baza mişciriJi re 
). re mondiale; iar aceastll. mlş-

aI gloriosului popOt' romln. 
Trllască şi intăreascl-se larlrul 50-

daJismuJui, al deJllO('raţlet ,i al ~J~oll, 

eondus de puternica Uniune SovieticA! 

d, rcloneză şi albaneză. primit eChipamentul necesar, tmbră-li 

La sfârşitul adunlirfl te-stive, tov că' te In ăl imi te k t le 

~:~~ea ~~t:ilr:~:~pd~~:1 ~d~?~ ('a;:: ~n :x~mpl: ~:il~~~ndem ~s- I 
lati eonduciforulol popoarelDr sovletl .in Rtatdllf nMtru pentru prl'mov:1l'I's 
C!'e !iiI ni Intreget omeniri proareststE'. talente-lor tinere mllndfol'~tf. eliM i 
1000lr Vissarlonovicl StaUn, In (lvafUle nu a'an putut manifesta In trecut. 
ftltuziaste ale Intre~ei asistente. _______________ .' 

Ir~l\1tfaaal"i1. IIU poate n apull-
1 .,,,,ale fi du&ă inainte firi. 
II ltS.S, Căci cel ce vrea. să a-

------------------------' ---------------------
l . 

carea revoJuponarll. mOlldială D •• 
~C,%::" M ·• ,. ,nlsterU,"' A gri ct.,rturii 

I ilrpotriv8 V.R.S,S., acela m\!r
,'riva revolutiei, acela al:mccl 

.\. v 

A In Iagarul duşmanilor revo-

cu privire la măsur,ie ce urn1ează a fi luale tn vederea calesului viilor 
În 'oafe poclgo,iile 

~:r indi(,1\h~ a marelui S(alin 

I,\:~el~::tea de a intări fiolida!i 
~ şi ookoClrarpa tu(url')r 

BUCURE-ŞTI. (Agerpres). - De
cizia Nr. 346 din 19 August a. c. 
a Minillt rului Agriculturii pt;vitoa
re- Iii producerea şi valorificarea 
viilor. • I pl. cuvilntarl:!a t()varli~ului Struln 

'1" 1)lcnară comunii a Comite

,d~niral şi a Comisiei rentra1e 

Noi ministnl secretar dr. stat de
purtaml'utul agriculturii; 

:Dt al p.e. (b) al V.R-S.S. din 
: 1927: "Situatia lnternationa-

,ărarea U.R.S,s.", I. V. Stalin 
VoI. 10. 1949, pag. 51, editia 

ere'e eFa AR.~D 
............ - eWlflllC' _ 

A,.ând in w dere nec,sitat< a pro
ducerii !ii valorificăr:i in condi\iuni 
cât Jnai hune a recoltei viilor di'll 
R, publică Popularll Română; 

Având In vedere nr:cesitatea apli. 
cll.rii un{~ tthnici raţionale 'n cu· 

angajeazrl paznIci până la vârsta de 
35 ani, cu serviciul Inilifar satisfăcut 
şi cu domiciliul în Arad. 

........... _._--...--....--.,.-~'------------------

o,'an'e depăşir; de norme 
lOrf!alizo'e de ecl1ipa SMl şi munci'orii dela GAS~ 
n~Fântâne'e în cins'ea zilei de 23 August 

r ."~d. ex:metul .. muncito~i1or rul Fânfânele, se află în Întrece-
; Auci ŞI faranl1 mUJ.l~ltori re socialistă CU muncitorii dela 

· ~.et~l nostru au pornit la GAS-Fântânele. 
lrI~ m muncă în cinstea zi· Ei au reuşit să obţină frumoa 

ţ
' L3 August. se rezultate în cadrul acestei în-
!torii dela batoza Sl\'\T-A- treceri. Numai în ziua de 22 Au 

.. ou care lucreaza in hob- gust, muncitorii deJa oatoza SMT 
" _ au treerat 17,800 kg. in loc de \.1 9000 kg., cât era norma stabilită. ampl e Făcându-se bilanţul asupra în-

r t". .. trecerii pe toată dUJ-ata treei işu-
~m CaUCIUC ŞI aramă lui, au ieşit la iveală rezultate 

~
i diferite g-ravuri grăitoare. 13atoza SMT a dep.i~t 

~ ! norma cu 110,5 la sută 'pe toată 
utA: , acesată durată, iar batoza GAS-

S ... K Y I1lui Fântânel~ a obtinut o depăşi 
~.I"lL ' re de normă de 21,5 la sută. 
§j GRAVOR In felul acesta au întâmpinat 

• '1 muncitorii dela batozele Sl\H-Ara 
f.~ SIr. F,imu 11 dul Nou şi GAS-Fânfânele, mă· 
......t·Il;S eu po,fa reaia zi de 23 August 1" MELNIC GRJGORlE. <ore.p. 

~. 

lesul Şi prelucrarea r('C?ltd dr 8tm -. 
guri. cu seopul de a se ob\in,~, vi. 
Iluri unifonne şi de calitate SUp!,· 
rioar1\.; 
Avâ~d tn ved'Te referatul din-,c· 

ţiei v;tÎl'ulturii, pomiclllturii şi 
}, ~umicu1tl1rii; 

Df('idem: 
Ari. 1. Toati' institutiib a~rico

le situate in cupriJlSul pod~oriJor 
ca: I'tatinni fXl'lcrimentale a~ricol,~ 
ICAR, gospodăriile. de stat, lIcoli 
dr viticulturli, ~ntre ,.itico1e, ocoa
le agr:cok. vor lua tn raza lor de 
a('Uune atât tn sectontl (le stat, 
cât lIi cel particular, urmatoanl" 
mrl!luri tn eadrnl (,Rmpa~id lucră• 
rilor de toamn1i din sectonll viti. 
col: a) controlul ~ prt1'!:l'itirea, In
venta rulni tn ved.·rea culcsului şi 
vinificatie:; h) llrm 1irir o a coacerii 
fJtrn~nrilor prin cercet1l.ri zânaro
metrj('.p. şi d· te rmînarea timpului 
de cuI, s pentru Pod~orja 'r('~pl'cti. 
,,11; c) indnlmarra nne': vinifiditii 
raHonale prin asil'lrntii, con!;ultalii 

Şl propagandă seTi..ă. 
Art. 2. Culesul viilor pentnl vin 

8e- face numaI la rlata îndidită de 
inst'tlltiile arătate la a'rt. 1 şi difu
zată în podgorie, p,'. cale d~ orrlo
nantii a ComÎV tului Provizoriu 10-
cil. Exceptii la data ruleslllui sunt 
iidmise numai la vrile experim' n

tale sau vii cu varietăti prea tim· 

purii, tn care ~az ilie va e'''re ari· 
zul Institutiilor şi aprohareâ Comi· 

tetului Provizoriu. 

Ari. 3. Fi-fcare dion :nstftutiile Il

r§tat-e mai ~ Va del('~a din 1;1'11\11 
ei nn t; hnician car,' In enr~ul hl
nilor Srptrmvrie şi Octom"rie~" 

va ocupa in 8pecial cu inirert'iÎ !li 
d'syollarea actiunilor aratate la 
ari. 1 punctele i, b şi c. 

Art . 4. Regiunila de podgorio(tn ca 
re există mai multe instituţii, işi vor 
împărj i între; ele, de comun acord, re 
giunea in aşa fel încât să cuprindă in_ 

treaga podgorie sub controlul I şi acli 
vita1ea lor. Seful ocolului respectiv va 
coordona şi centraliza activitatea pe 
intreaga regiune. 

Art. 5. Podgoriile care intră Î/\ pre 

vededle prezentei deciziuni, ~nt: Dră 
go'l.şani-Vf.lcea, Odobeşti şi P'mduri 
din jueL, Putna, Nicore~ti şi Ivcşti din 
jUd. Tecuci, Cotnari-Iaşi, Avere."iti şi 

Ruşi din jud. FălcÎu, Sadca Şi :'li~u

lite! . din jud. Tulcea. ostrov şi l\ror~ 

taHar din jud. Constanta, Dealul·Ml 

:re jud. Prahova, htriţa şi Pietro~Ha 

din jud. Buzău,IP1aineşti şi Cotcşli din 

,ud. R.-SArat, Teremia·Tomnatic jud. 
T'm~ Torontal, PAULIS SI MlNIS 
JUD. ARAD, Ilghiu şi Sim1en1 Silva
niei din jud. Sălaj, Podgariile din ~ud. 

Ti.rnava-Mare ~1 Târnava-Mică, Vii
şcara, Lechiţa, iSângiorgiul din jud. 
Năsăud, Diosig-Bihor. Torca-l'v'Llr('~ 

Segarcea· noIj, Sâm bureşti .. OI t, Tap')
loveni şi Stefăne~ti din jud. Musccl. 

Arf. 6. Abaterile dela prezenta de
l'iziune ţonstatate de organele ll'lsă~cl 

nate cu conducerea acţillnilor vor fi 

sanction:tte ~onform rlecretului Nt. 183 
pentru Mnetioollrea infractiunilor e

eouomlce. 
Art. ,7. Directorii: Planific!l!'ii, Viti 

cuI turii, 'pomicul turii ,şi l.egumicul ht

tU, Gostat, ICAR, cadrelor şi Comitete 
lot' Provizorii ale SfatUrilor Populare 
din judeţE'le respective, sunt însărd
naţi ,cu aducerea la tndep)inlre a pro 

zentei deciziuni. 

~~----------------... 
Citiţi ŞI . răspând iti 
ziarul flacăra Roşie 
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Nota guvernului sovietic demască practicile 

fasciste ale bandei lui Tita 
tn felul acest. ..~esc 

cialismul" trădătorii trotzldşt(. 
Ju~lavi.1 .,' 

In tnc~iere colonelul Ce~Z 
rată ci soldatii şi ofiţtrii dillliÎi 
mata iugoslavă nu vor per(" 
cHeii lui Tito să predea tatiI 
peria1işti1or americani. l' 

Nota guvernului Uniunii Sovie 
tice către clica naţionalistă-bur
gheză dela Belgrad, demască de
finitiv în faţa popoarelor lumii
inclusiv poporului iugoslav - a
deviîrata infăţişare a regimului 
politist de Gestapo, instituit de 
trădătorii titoişti in Iugoslavia. 

In această notă, Uniunea So
vietică protestează contra persecu 
ţiilor ]a care. sunt supuşi ct>tă
lenil sovietici din Jugoslavia. Gu 
vernul Iuda-Tito merge pe urmele 
călăilor nazişti, supunând pe ce
tătenii sovietici, pe comunişti, pe 
tot oamenii cinstiti din Jugosla
via, la un regim de crunlă teroa
re şi schingiuire. Nenumăraţi co
munişti, credincioşi marxism-leni
ni!'.mului, zac în închisorile şi la 
găreJe zbirului Rankovici. Aces
tca amintesc lagărele de t'xtermi 
"are naziste dda Buchenwald şi 
Maidanek. 

Arestarea cetăţenilur sovietici, 
cetăţeni ai acelui stat, care a eli
hf'rat Jugoslavia de sub căldiiul 
fascismului hitlerist. ar<Jtă In mod 
clar, că banda de trădători a tre 
rut în lagărul inamicilor Uniunii 
So\·ietice, în lagărul reactiunii im 
pprialiste allglo- amer:~ane. , 

Sunt zadarnice încercările dicta 
torilor dela Belgrad, de a ('smu
fla În faţa poporului politi:;a lor 
~ntlsovietică. Deşi nota sovietică 
este 1inută În secret, -- nefiind 
pllhIicată de ziarete illgoslave, -
~lltf!le de mii de oameni Hi mun
cii din Jugoslavia au luat 'cunoş
tintă de acest document istoric 
ce smulge definitiv masca regi
mului adual al Jugoslavici. 

Intreaga politică a dicii lui Tito 
denotă că deacum ea a trecut în 
m.)o deschis în tabăra imverlaliş 
Ulor. 

.. Soarta jalnică a actuali
inr conducători ai JugoslaTJi 
"1 - a sPUS mareşalul Voro
şi/Otl la manifesta/Ia din 23 
Atd!Ust dela Bucureşti -- a 
acestor transf ugh din laf!ărul 
socialismului şi al democra· 
tiei. în cel al capitalului si 
reactiunii. arată în mod eloc 
venI încotro duce, in mod 
inevitabil. trădarea ţărilor 
surori şi a principiilor intrr
mlt&/onalismului instaurează 

În ţară un sângero,.. reJ!im 
fascist". 
Pentru a fi pe placul tmperla· 

]iştilor de peste ocean, titoiştii 
l~agă tratate de prietenie cu Gre 
eia monarho·fascistă, lovind tn 
eroicul popor grec care, condus 
de Partidul Comunist Grec,
credjneios intemaţionalismului 
proletar - luptă pentru indepen 
denţa tirE sale, tmpotriva impe-
rialismului anglo-american. Câr· 
dăşia lui Tito cu călăul Tsalda
ris, inspirată de reacţiunea impeo
rialistă, are ca scop în3buşirea 
mişcării de eliberare din Grecia, 

Tito tratează cu guvernul brîta 
nic despre construirea unor fa
brici de război în Jugoslavia. In 
acelaşi timp oameni ne afaceri au 
sosit în Jugoslavia. pentru a cer
ceta "posibilitatea" acorc1iirii de 
împrumut guvernului Titnl 

In timp ce emisarii lui Tita tra 
tează cu Vaticanul, marioneta im 
perialiştilor şi cu De Gasperri. ca 
pul reactiUnii italiene, teroan'a 
ienicerilor lui Ranl<ovid, împotrl
ya masselor populare din .Iugos
lavia, ia proporţii din ce în c~ 
mai mari. Poporul iugoslav este 
sătul de asasinatele I:omise de 

U,D.B.-gestapont iugoslav. Mişca 
rea de protest creşte pe zi ce tre
ce, 

Colonelul Slobodan Cekici. din 
'statul major iugoslav, care a so
sit In Suedia ca membru al unei 
delegatii sportive, a refuzat să se 
mai întoarcă in Jugoslavia lui 
Tito. "Clica lui Tito - • decla
rat colonelul Cekicl - tntrebuin-

. teati toate mijloacele pentru a 
Inc1ude Jl'Igosiavia în lagărul im 
perialismului. Arestări tn massă 
de comunişti şi patrioti cinstiţi 
care doresc să colaboreze cu Uni 
unea Sovietică, cu tările de demo 
craţle populară şi cu toate forţele 
rlemocratice din întrc<'lga h.:me, 
sunt erectuate ziln!c În Jugosla
via. In cursul unui măc~l. bandi W 
lui Tito au ucis J 4 membri ai 
Comitetului regional al Partidu
lui Comunist. Tito şi banda lui 
r.alomniază acum f~ltiş Uniunea 
Sovetică. In cadrul imei conferin
te recente a Partidului, maiorul 
Daniil Mi\etici, care nu a mai 
putut suporta insultele aduse Uni 
tlllli Sovietice, a cerut cuvântul. 
,Incetati În sfârşit cu poWi~a an 
ti sovietică" - a spus tI. Milelicî 
a fost imediat arestat. ~ i 

Nota guvernului ,nvlet!c 1'. ' 

primită de către opinia publ 
democrată din întreaga lume' 
mare satisfacţie. Toate ziarelr 
mocratice din lume condamn~ 
litic.a trădătoare • KUvtr~ 
Tito, - ee!"e a arltat pe f~ 
este o a~tură a reacţ;ttnft 
tiaHste., ' l 

"Guvernul Sovletfc socoatejM 
cesar să declare că el nu ,'ae!:IIIi 
ra o astfel de situatie şi că 
nevoit să recurgă la alte mi u 
ce mai eficiente, necesare P~'l ,1 
a apăra drepturile şi inter eo, 
ceUiteniior sovietici din Jug e 
via si să cheme la ordine 
sbirii fascişti, care au Înt il 
măsura" - spune În îndlil 
nota guvernului sovietic. . 

Oamenii muncii manuale . va 

telectuale din Republica PoP. i~ 
Română, înfierează actele de~ 1 
ditism la care se dedHu fa$.GI 
din Jugoslavia. contra interle, 
popoarelor iubituare de pace ... Ii1. 

bertale. ' 
(~, _________________________________________________ ~; r 

Profeslul albanez euvernului 
impo'riva actelor de provocare comise 
aufori,ă,i'e iugoslave la fronfierele de No 
a R. P. Albania 

TIRANA. .(Agerpres), -' Ministerul 
Afacerilor Externe al R. P. Albania a 
adresat V~gaţiei Iugoslave dela Tira
na o, notA de protest in leglituri cu ac 
14!le de provocare com1se d. autbrlt 1-
ţile iu~oslave la frontierele de Nord 
ale I R. P. Albania. Iată textul acestei 
note: 

Ministerul Afacerilor Exteme .11 R. 
P. Albania atrage atenţia L'egati<!i Iu-

goslaviel asupra aCf:!1or de provocare 
terestre si &eriene men:l"nate mai jos 
1$1 sltvârşi1:e 'cu premeditare de autori
t1tile iugoslave ImpOtriva R. P. Alba-
nia: , 

La 31 Iulie la orele 8 dimlnel\ta doi 
50~dati iugooavl au plHruns pe 'o 'dis 
t,nţll.· de 12 metri tn interiorul t<:!rito. 
riului. elbane:z: tn sectorul Pogai dist!·ic 
tu! Kukes. Ei au fost siliţi '.lrt se $n<l-

A fost ales consillal presidential al 
R. P. Ungare 

po'''''' pe te"'<><IuI ,.,...,,,.~ l 
lnterventiei unei patrule de 1l'ăIj,,~ 
albant>z1. , l' 

La 1 Au~st la amiază un O~ţ 
aoţit ~de un soldat au pltrtll'll 
distantă de ~ metri In Inter! 
ritoriului R. P. Albania in I • 

Boizc.Cop!ik la punctul de fi' 
Nr. 6. In urma interventie! unei 
tn\le de grăniceri albanez!, Ofi~O 
501daţii iugoslavi mai sus men!ol!"n 
au fost sUiţi si se tnapoie~e pe~!, 
toriul iugoslav. +il 

La S August o patrulA iugos~pc 

BUDAPESTA. (Agerprea). 

deschis foc de rnitralierll in'~ 
teritoriului albanez, la punctul" 
frontieră Nr. 33 sectorul Pesk~:..I~S 

şedinţă pentru â alege consiliul la orele 13, !n sectorul pesklljf' 
pru.idential prevăzut prin nO,ua avion iugoslav a sburat dcasu]'l~1 Adunart a NaUonală a Republicd 

Populare Ungare a ţinut Mart. o coustÎtuli:t. nei de frontieră intre puneteJlsii 

Delegaţia R. P .R. care participă la con
gresul partizanilor păcii din Uniunea 

Sovietică a sosit la Moscova 

frontieră Nr. 6 şi 7, violănd astf~re 
Consiliul presidential va fi ice~ +luI aerian al R, P. Albania,. 'rl 

la care va decreta alc~er:J.e, va ,- .1,C La 4 August ·in cursul dupa •• 
convoca parlămentul, ~'a numi pe o patrulă compusă din doi solda/;il 
minllŞtri, va reprez nta R~ publica gcs!avi a pătruns pe; teritOriUl,:ll 
Populară Ungară cu prih jul!rr- pe o adâncime de 300 metri In, la 
cheerii tratate10r internaHonale şi tia punctUlui 'de frontieră Nr, .~l 
va d,ctma medăHile şi decora. ceastll patrulă a deschis foC .1 
ţ"l patnllei albaneze de serviCiu. în '!ă 

MOSCOVA. (Agerpres). - La 23 
August· a iOiit Iii gara Kiev din 
Moscova d~l{ga\ia RPR care' l'a 

participa Iii congregul part:zannor 
păcii din Uniunea Sovietică. DeIe
~alia f;e compune din prc!Şedintele 

Prezidiului Mad Adupări Naţiooa

k aead.rmicianul Pamon, VICt"pre

~.dJ.nttl~ 'Prezidilllui Marii Adu· 
nări N'â\îonale I!ICl'litorul Milini1 

Sadov<inu . şi ' Constanta Crăciun 
pr: şedinta UFDR. 

Pe peronul gării delegaUa a fost 
intâmpinată de minhtrul in\"ăţă. 
mAatului al RSFSR Zairov, de pre
şedintele VOKS Den'sov, d ... Sfere
~arul !l;€neral al Academiei de Ştiin
ţe. 'al URSS Topoiev, de ambasado.
rul RPR la' Mo&cova Simion Bu~ 
ghici. ,Ir: <'um ti d{' memhrii amba. 
8aa;;i 1tPR. 

:1 e. >_ t ..... 
. sector! şi nu s'a retras pe 'l:'rl 0.",1 

Adunarea Naţională j( aprobat goslav decât dupâ riPOsta patru!. ~ 
propuu€ril", frontului popular pri. baneze. ~ 
vitoare la componenta consiliului Ministerul :Afacerilor Externe ~G 
presidentiiil. P. Albania ~petă protestul său ~ 

Preş, dinte al comiliului li ·'ro.st gic impotriva acestor acte ele I 
care şi violări bru lale a mIc 

ales Ărpad Szakiis'.ts, vicepreşedinţi te:.ritarirue a R. P. Albania joi 
Daniel Nagy şj Karoly Kis. iar se. se pună capăt odaiă ~pentru 10 
crEtar Karoly Olt. Au fost de-ase- Da acestor acte duşmănoase 
menea Itl. şi ~l CL ilalli 17 membri te cu pţ'erneditare de eătre, 
ii. cOlleiliului. ţile iugoslave. 

------------.------~.~--~~--------_.----------------- ------------------~--~------~----, lip. ..GUrENBERG;' .... 
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