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In cadrul eelul de al JlI .. lea trimestru 

Uzinele "Flamura- Roşie" 
planul pe luna Iulie 

depăşit xistă a clasei muncitoare 
rori~ 

au 
cu .juca de cea mal mare import&a 

lilj., la Congresul ... ·ederatio!i Sin 
.' l!lllldiale, tinut de curi.nd la 

a fost aceea a unităţii inLerna 
i clasei muncitoare. Unitatea 
·'mlli a clasei mon1)itoare. ca 

: :aeaz1i. după sine tnarHe masse 
, din toate tărUf' lumii. stă la 
. ~jeI sale şi este ('hezi'i ~ia siguri 

lor succese ale acestor masse 
pentru pace, pentru dreptu
raII ce. p;miru libertate şi In 

ti naţională, pentru ÎmbunjUi 
III ~di~iIlor de tra.i ale oamenilor 
In 

Ilan, ,iti, Slutlicală Mondială. În ca 
li. ~ de organlza\le fără partid 
fali< IJIrlnde pe toţi muncitorii fără 
anii te ele convingeri politice de na 
lita- 1le, rasi Sau religie, este!:ea 

zil bază pentru unIrea org"niza 
~' 1 fOflclor internationale ale ela 
roD- riloare, A~est lucru este eontir 
\1&. ,~crestereA efccth'ului el rare 

~ la 71:500.000 muncltol"1 şi tune 
:an- : .!iII <7 de ţărI. Organizatia slu 

'\Zitrnatlonall, ca.re re~Jlteşte pe 
It«« diu' eele 5 continente ale lu .' f' una din cele mIII mari vlcto 

îi tine!. Muncitoare din lumea in 
Ut 
a· ftHa SIndieal1 Mondială a luat 
~ "!daI1 tlupi cel tIe al doilea rh 

merlc&Dl şi britanici, af3.t1torl la 1iD 

nou rAzboi, DlspuDând de puternice 
mijloace de mobiliza.re a oamellihr 
muncii pe scari internationalA. ,,'ede
ratia Sindicală. Mondiali,' a devenit u
uul din cei mal iD3emnati factori de 
apărare 8 păcii, o plcdlci1 de nein!itu 
rat în calea planurilor {le IJgresfune 
ale Wal1-Stretulul. 

uneltirile scizionlştUor, Gare Inci în 
19-15, la primul Congres sIndical mon
dllli ţinut la Faris '!iii rosteau lliscul'5u 
rUe şi jurlmlntdt': lor minctnoase, se 
exPlică. tocmai prin avii.ntul oamenl1ol" 
muncii care ee !,prijinl pe unitatea ela 
!Ici muncitoare PE' F.cară natlonni:l. şi in 
ternationa1ă. Dar cu cât' impeJiialis -
mo! american Î,:,I intensifica mal mult 
politica de expansIune. cu atu mal 
limpede apll.rea adevărata fatii. a aco-

(Continuare în pag. 6-a). 

Dlpăşirea de 3,6 ]a sută oM:nută 
pe trimestrul II de cătr.: muncito
rii, tehnicienii ş-: fundionarii uzi
nelor "Flamura Ro~ie" a constituit 
un pUlt'rn:c stimul,nt Ît) lupta lor 
pentru indepLnirea şi depăŞir2u 
sarcinilor prL viîz.ute in cadrul c Jui 
do, al III-lea trimestru al Planului 
de Stat, ' 

lnflăci1rati de arântul ereB· 
cdnd al intri c(irilor SOci<llistc, 
ca metodcl permanentă de 11.1,
eru, au r(vşit ca fn urma unui 
efort comun să rfal1zcze sarei· 
râie planului pe luna Iulie fn 
proporrie de 113,8 la sută obti. 
ndnd astJi"l o dep(/şire de 13,8 
la sută peste planul lunar. 

13,8 la sută 
Este lncontestabil un m rIt dt o

sthit al colaborări: ce există Între 
muncitorii, tehnicienii şi fundiona
rj uzinei care ltldrumaţi 1n plnna
nenl ă de organizatia de Partid au 
l'lzolv.at probleme din c.le mai gre 
le, im'ingilnd dificultăţi cari păreau 
de mtrl ("ut. Un exemplu elocvent 
il c(XI~titue Ş": faptul că pentru a 
asigura Ind'eplinirca planului lunar 
ce risca să nu' poată fi.. eXfcutat, 
:!I a luat in:tiativa ca hZ.Da să fie 
aprovizionat ă prin avion. 

Astfel au Jost adu-se cu (wio
rml: 20 Tozet,~ pfntrll. 5 vag()(l. 
ne, dela uzinelp. ,.23 August" 
din BllcureHi. 40 cutii de grtI. 

(Continuare tn png. 3-a) 

----------------------------------------
Tărănimea muncitoare din ~udetul nostru 

îşi îndeplineşte cu cinste datoria patriotică 
de a preda Statului cotele de cereale 

Până. in prezent este indeplinit 10 la sută din planul de colecUirl al judetului 

218 batoze sunt în actiune în întreg judetul 
c:a- ,~lal, intr'un moment când ca- Seceratul grâului a luat srârşit comune, Zi de zi alte zeci şi zeci din plasa Pecica. lucreazt'l 

Rl, ca~ incetase de a !l'al fi în judeţul nostru. Timpul care de batoze au intrat În acţiune, în 4,~ ,batoze: Apoi în plăşile: 
r;a '!iS\err •• n lume. In urma Rcvo- s'a menţinut favorabil, a permis cepând să treere grâul ţăranilor Sma, lucrează 28 batnu, în 
t1II. ~Otiallste "'In Ocwmbrle şI a for ca muncile agricole de vară şi săraci în primul rând, Aradul Nou 24 '"l' Curtt·el· 22, 

I 'tatlllUI !O:ovletlc, ioemal 81lfe- 1 ' d M ţ' 2 A t .. 
, - mal' ales seceratul şi căratul la n zIUa e ar t ugus In celelalt !.>;.,' 1 . v! ec<erurl. !nv1\ţi'\mlntele a~pre f e p w.yl, ucreazt'l 
'Id tsselste' şi ale C"-lul mal arii. să se desfăşoare cu intensl- s'a ajuns ca să . it: în funcţi- deocamdată un număr de ba 
rltbol au ~Dvfnll milioanele tate. une în întreg judeţul Arad, toze dup(J cum urmeazd: tn 

. ·llort ti pontlca de Iclzfnne da Tărănimea muncitoare, mobili- 218 batoze. Ineu au început treeratul 14 
ra nle'~ rbbol de lO·ala,llştU de zată de organizatiile de Partid In plasele de şes unde grâul batoze, în Sântana 12, In Se 

, le-,. ~Ttelnult un riu :repara şi de Comitetele Provizorii,~ s'a copt mai devreme, functlOnea his 9. în Radna şi Tdrnova 
it,. iIIul Mnt1llcit"l" al dasel 1tIunci- muncit şi continuă să munceasca ză mai multe batoze. iar În pla- câte 4 şi în sectoaret~ atlmi-
i'j. Ii! evenl~ntele de htsemn1ltllfe. CU râvnă cu insufleţire, pentruca "ele de munte unde grâu! se dcoa nistrative aparţinăcoare Mu-
Oc i ea vtctorla UnluRtI 8ovlett~ şi tn ace;t an, campania agricolă ce cu intârzlere, functiorIe~ză eo nicipiului. lucreaza 58 batoze. 

r.ermanlet bltlerl'lte, fOTml're_ de vară să fie inch~iată la timp camdată mal puţine batoze, Nu a !nceput tncii trp.eratul rn 
de ~e dell'l'~rn+le l1011ularl, puier- d t . In plasa Chişinp.u-Criş 
IM Idnt IT mlse!rlt &o eliberare na şi tn bune con ~ iUnI, ~ t' ţi 1 . mut Dla~ele de munte SăvârşÎn. Hă1-

. lncă d1'n săptamâna trect,lta a sun tn ac une ce e mat m . 'G h t d 1 
_.1 din China si tn r.olonU. au do bai .. 1 l' a,glu ŞI ura on un e ~rau 

!lU tnc"'put ~n unele corn. u,ne tree.ra- te oze, numaru or ajun- A tA , In moi! (l()1'I('ref mllncHnrilnr tltn '" I f' . 'f ' d se coace, cu In arZlere, 
osr tul graAulul·. In CurbcI, P,eclca, gând să te tn seara "rel e It t t It t' 1 ' '* lume, el nnltatea rindnrilor - d 5 1 l ~ceas a es esua ta (! n ZlU8 
•• J." ! ri 1 - Sel'tl'n Ain ta'!' SI' apoI' AIn alte ,Sl alte 2 August e O. n comune e d 2 A t D '"' ,~rh~rII'j:ta IlIgurl a v cto e. cu , e ugus , e ~tunci "tU mal 
,. . ienilinţl Sflre unuate. Coezhl- Model" d. bună organiza,.. d muneii inceput treeratul alte batoze În 
le . in!'e fn ce mal IItr!\nsl ji;i orp- 'ia M ""azi .. ", fie Sta' M U R E Ş U LI .. merite comune. Si pe măsură ce 
B ';11,1 din ee In ee mat buni a ela grâul f?ste cărat la ariile organi-

1'IIncitoare care, In rertt>ada de zafe din timp, fiind aslguratil se 
• ~lfzbo;. S'a manlfesf!,t mal cu sea 
"l1s ţările Ite C1emoerat1e popuhră. curitatea şi paza, alte şi alte ba' 

In!!fa. ~l Italia, In China ":1 alte toze încep treerlşul. 
,ro lin Orient, sunt o Itrălucitl crova In ce priveşte eoledările, {ără 
re !dderil vertlglnoase a Innuen1 el nimea muncitoare din romuneJt: 
i~' ~ Ig('n\u Imperialismului soela- Judeţului Arad îşi vmde din tOct-
J. jll: dreapta. e .'Veaa allupra ela- tă inima cotele către Stat la pret 
pe Ubcl1oare, oficial. conştientă că În acest, fel 
/O' nlu!ia sindIcal! mon.:!lali a el indeplineşte O datorie 'patriotică, 

G deosebitl 5mporw.nţl, elin mo conştientă că dând din !)risosul 
:;. 1 in ~are s". tiUuat in prl~le de cereale. Statul :-,3 ptlt~a 25igu 

. ale uriaşelor m8S5fl popu a.re t '1 1 t 
II' llptl impotriva Jmp,eriall~tnor a- ra pâinea de toa e Zl.e e _ pen ru 
l' muncitorii din fabrici care htptă 
~ Articol de fond apărut in "PE!ntr.l ~rolc ca să indeplineasca ~i ş.ă 
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~pec{;tU!o .. t.td. clelG ~ad G co,'W.ttd 
po"puea.%. ,,"uS de J,ta.t IIP-ia.tf\iţ/tl" 

Conferinţa de luni a activiştilor culturali din oraşul nostru 
Luni a avut 100 in localul Sindi. 

catului Artiştilort confer'.nta d~.· 
spre muzica popaJară Bavietică. 

Această conI~rintă a fost organi. 
zată de filiala ARLUS, tn colabora· 
re cu Sind:eatul Artiş.tilor, cu 
!!Copul ca massele muncitoare din 
Arad, prin analizarea spectacolului 
dat la Arad de. Corul popular ru.-. 
de Stat .,PiatnHki" e1[·~i tmuseaseă 

o serie de fcvăţăm-:nte prdioasr . 
Au participat la aeesBtă conferintă 
respomabilii culturali din intreprin 
d('r:, membrii cenaclului cor.e(l!<ra. 
fie de pe Iân~ă Sindicalu! Artiş'l~. 
Jor şi numtToSi oam~ni ai muncii 
d'n intreprinderile din Arad. 

Tov. Jh1lln Ioan, rfsponsahilul 
l'IeclieÎ de cuhurll şi artl1 a Comite
lului Proviz,orîu orăşrn,'w. la fn -
{'('putul expunerii !!ale a ariltat eli 
~pl'ctacolul dnt II~ corul populat' 
rus de slat ,.P:aloilki" a fo~t un 
en~nÎmrnt t'uItllraI foartA impor
tant şi aŞteptat cu nfTăbdat'e ş'i drl\ 
w'~t{' d" fntrt'al!a muncfrorime arli. 
danl). 

Intotdeauna ml1ncitl'lrii dela 
Arad au aŞteptat cu n;răbflflr,:, for. 
matiile- lIrfstice sovietic€'. Ele au 
constituit Ull prilej pott"ivit pentru. 
ca 8rhnir1\IHl at'ta popoarC'lor so
vÎetfce , să n,' I\rătăm ilr:J!!'0~tf"'l nI'" 
rnărg~nit! c" O purtăm Ţării Soda. 
J bmu' ni vi ctorioa. t)allJ'~ il or sa.. 
\iefd. Partirlului Comlm;~t (hoJşp. 
vie) şi tnvăUl'ţorulni şi contfu('ll'toru. 
Jllr iubit al oamenilor muncii d'n 
Uniunea SOVl"f!di ~r fll tr'-,.1'!Jl, lume, 
to\'ara,SUflli Statn. Arlmir~nd arta 
TlTI'zenta tfl de conl} Piatnitki, c;'i 
20,000 de oameni af munc!" care 
au Jlartieipat eu tn!lun,fre la IIpec. 
faco1, I1U salH lllt solii arteI sovieti. 

,ef>. art"l. cea mai Inaintat!, (X, m. 
pIuI lumin~ p('ntru noi. V;zÎonAnd 
sptclacolul ,.PiamHki" n"·am dat 
;;~,ftrn.a ea un aS~!l1en:;'a all/<lunhlu 
artfs.till nu. s'ar fi putut ăesv01ra dp. 
cât Intr'uD regim socialist. Care alt 
ri'jr'm ar fi putut asÎltUra d~olta. 
rell nr!Îslidl at:'h de tnajntat§ ca 
acee,"l. a lui Piatnilki? Car.,.. alt re
/CÎrn ar fi valorificat atât de :ntms 
Urta pO'JUlarll şi llaHonală? Care 
tdt rf,>gim ar fj putnt a!'i~ra con. 
di\ii materia1~ şi spfrituale de d!'~
"'(lUarI' aŞa cum a făeut rql:imul 80-
da]i,~t'? Car{" a1t~ me·tod! de mun. 
că sau conceptie asupra artei de. 
cII! ce~ malJdst.leninlst~ ar fi per
nLS aJn"~erea Ia aSeJl1en'a r ImIta. 
te? D,'asemenea, numai 1olr'un re. 
gim socia1ist ca c..,l lIOlietic ee poa. 
le aSl}(Ura un as( Jn(nea contact per 
JUanent si errator nemijlocit cu po
pnnll cum. ftre formaU a art:stic! 
.,Piatnftki"_ 

D':'Şj cllnteceJ.e, populare sovietÎce 
- a C()(Itl~~at tov. ]ivan _ păs• 
trea21ă "pe,clflCU} cântfcnll1 ~ popu. 
lar ,vechi. ele puls- azil de a1tli via. 
t§. de "j~oar('a omului sovietic. El~ 
sun! pline ele umor, d'l: slln i'ltat e ~ 
opt1m'em, etrlihltrutt' (le n ritmică 
p~lternidl a r,..Tkl('ll"llll1i. Dar ati tit
dlDCa (atit d,' r",l"1" .. '111' .... f" 1'1 "tn. 
.~alktll ... r rraH.,lf, N" orfn('e f>qt'!! 

folklor hun Bau d<,,săvârşît, Dim. 

potr;vli, trebue munc1t ptntru de. 
eli,,§;rsire p('l linia iruăşi a {olklo. 
rului. 

Atitudinea fată de lolklor tre
bue sI (le realistă şi nu ideal:sti'l. 
Am vilizut ]a spectacolul "Pialuiţ· 
Ici", alJl:turi de lUlnunatele c08tume 
populare şf rochii modem!", ~a 
cum !f' poarlll fn colhozurÎ. AcNl1a 
e un lucru foarte important. Unii 
cercetători spun cII folk]orul €stl' 
valahil numaî tn mAsuri tn care 
d este vechi. ACt Ştia nu' văd ma. 
n :fenărfle folklorÎstice apărute in 
nouiIe conditii economice. Ei Itr 
Vt'ra C'a popoarele al!: nu mai {,,'o. 
InÎfzf'. sa stea r-e loc. 

Ba.zdndu-ne tn.~(f pe fr?isăturilc 
(~enfi.ale file folklorul!Li no,~tru 
N>,ţpr,crr1nrlu-i spnslll şi particrlo 

larirăfil.. ~i'J·I fmboţfăf;.m nI'
rnce(al. :;tI creem lorme nouC. 

mai ample. 
Ansamblul .. Piatu;tkC Iuc~aiă 

şi s'a dewo1tat pe baza principiilor 
sănătoase ale artei vii cu rădăcini· 
le adânc inf:pte fn popor. El .1ă 
pt" pozîtlile cl8.6d muncitoare, fiind 
pittruns fn activitatea 88 de spiri. 
tul de partid. AC'e8t amamblu a 
ştîut si.i aihe O justă atitudine fati.i 
de folklor, a Ştiut si facă o artă 
sil'nlltoasi.i, o arti.i eu ade\~rat re .. 
pr~zentativ!i p('ntru popoarde 80vie 
tieI'''. 

El şi-n cules cdntl!cele, dan· 
surile Şi instrumentele din p0-

por şi il ridicat talr!nte din po· 
por, a rf'OgUrulit lup14 popo
rului, viata lui. aiutdndu·l slJ. 
CUCfJ;wscă o viatl'J. moi bunl1. 
In (lontinuarr a conFerintei, tov. 

Jivan 1\ arlltaf sarcinHe care ne stau 
fn fa!ă, ~punând: 

In colaborare cu UŢ/rJ-ul s'au organizat 

Cursuri şi nzedita/ii la Şcoala Tehnică Mefaluf.uică 
in vederea intânzpinării examenuluI de admIf~,e 

ing. N,ellrea Pelr. 
directorul Scoale; Tehnice Metalurgice 

In urma reJormei invăt5mântuiui din 
anul tr"i:.'ut, n,portul dilHre şcolile tch 
nice şi c21e t()o"'~tice ş'a mv~rsat. N~ 

c num<.ci o siml)!ă invCl'<:are num~rică: 
Scolile (e;mic~ de toate f€lllule :<l'au 
inmul'Jit potrivlt ncccsH[!ţib luptei po 
p<lrului munCItor, S'au pla~ut în l'egiu 
nUe corespunzătoare necesil.:itilor reale 
şi au fost organizate în aşa 'fel, să ca 
respundă impot':an!el mi"itmi de a crea 
cadre medii şi superioar~ industriei 
tării, In plină desvolf.:ll'C, 
Dacă sfâ1:şitul primului an şCOlar. 

prima road.;i. a l'eformei in.,,::.t..iI.13ntu. 
lui - iniţia'-ă de Partidul Muncitoresc: 
Român ~i iru;uşită de Guvern - a fost 
mult superioară anilor trecut!, e ioar 
te rea! să apar.! la suprafată şi p 1lrlile 
negativa - care trebue&: eliminate pe 
cât se po.ate de inainte de a incepe 
Cel ae al II-lea an şcolar. 

Munca asidui a rolectivului de pro 
fesod ~i elevi prm o bund planificare 
a munCIi cu ajutorul U'I'M, prin cer
r.urHe de studil şi meditaţii a reuşit 
chiar in cursul anului ,col ar l>1i elimi 
ne o scrie de slăbiciuni - astfel ];,U

tănd contribui 'a ridicarea apreciabilă 
.. nIvelului cuEut ... l şi şt!intlfic al fn. 
tregului colectiv de muncii.' Munca lI

c!:!asta a fost efect.i." apr!jinită de Oa
menii munc!:l, de ot'g:mb:aţhle de mas 
să, de Guvernul Republicei noustre 
Populare, prin maSivE' ajutoare mate
rial e. Cu toate acestea mai sunt multe 
de relllizat. 

~i ca să păşim in ace!aş ritm 1n cel 
de al U-lţa an de activitate pe lângă 
rnăsurih ce trehue 'lă le lu~:n p~ntru 
ca sil imbunlH1ltim fnvătăJura, trebue 
l;ă luăm mă3ur.I care ne vor da posi
bilitntea să pornim cu o treapt.ă mai 
avsnsată la îndeplinirea sarcJnil{lr care 
ne stau in cale. 

In sesiunea IlJnl~, şcoala n08str§ a 
+lnut "''Camen de admiter.. pentru a. 
11ul 1. _ ' 

DacA ne llni,~ de- eultlJt'! generali 
(limbţ[ r om;!11'"'t1. Umfla m~~hraI"ă, isto
rIE' r':m,t'bt i " F1?Hl e!:-'/il S'~11 pre
"'!"n ti1 t slIf';>i ('nt {le hin"! P-:H~i'i ~i H pan
tru a putea continua la un nivel ce. 

rut de şcolile l1('astre, pe linie culturală 
de specialitate (malemalkă şi fizico.' 
chimie) tn unele cawri s'au g!Jisjt ac
centuate lipsuri. Pe ace;lstă Unie ele
vii dela un€le ~coli sau n'i.lu făcut geo 
metrie delOC :;a'..l au făcut numai o par 
te din el!.e La alg'~bl:ă unii de abea au 
inceput, altii au ajuns numai la JU
m~tatea programului prescris, etc. De 
exclnplu, c~ndidalU dela Lupeni cu E'X

ceptia unuia au ră~puns foarte bl1le, 
inseamnă cA ei nu fost bine pregătiti. 
Elevii dela şcoah NI', 13 au venit Elab 
Jar cei dela NI'. J6 foart~ slab pregă_ 
tiţI. Elevii del.! şcoala Nr. 32 Chişillcu
Criş, NMlac, şC<:lnla pedagogtcli, Bu
tenl, Hălmag{u, Sl\ntaM, liceul mixt 
m3ghi~r. SUnt fn general eleVi la care 
se vede pregă tirea, dar aproape la toti 
se Ilimt lipsuri. eând dintr'un sector al 
ştiinţei, când dintr'altul. EleVii fe0ale! 
No, 22, Nr. 5, Beliu, ŞcoalA Nr. 10, Cer 
mei (unde ('levi! spun c"l au tăcut al. 
gebt"a cetind,-o ca lecturA), şcoala Nr. 
Nr, 24 din Sabnta au arătat o slabll 
pregătire. Aceste niveluri diferite şi 
lipsuri trebuesc recuperate fr,ajnte de 
inceperea anulUi şcol;u-, Trebuesc adu. 
se la numitQr. comun, In arest S(.op, 
corpul profesoral al şcoliI, prin clubu 
rile UTM, a programat cu Incepere de 
la 5 August Ia şcoala noastr.'l cursuri 
şi meditatii conduse şi elrecutate de 
I'l'ofesorli şi eley!i avansati. Aceste 
cursuri vor ti gratuite, Sunt fnvitfltt a 
particlpa tot! elevii cari VOr urma 
şcoala TehnicA MetalurgicA 

Sunt invitati chiar e:evU' cari la c
xamenut din Junie au re-uşit eu media 
sub 7, pentru ca. Ia examenul din toSn'l 

nil să-şi aml'!Horeze media de examen, 
Pentru Pel din provIncie tov. profeSOri 

. şi fnvl\ţlitOri tre1;lue sA fm:l la fel, ea 
astfel exameml1 de IIdm1te!'e dIn toam 
nil sA se ridl~e TIe o treaptA mai 'naHă 
Iar fnceper~a an11111! ~1.1 se facil tn con 
dllluni mal ~v~nsl!t". 

Ln Beelilte p~!tlrl sunt InsJstent 
Mătul+t sll la. "arte şi ~levlf mal rlabf 
ai ~I'clii. ~levli {'ari Ia P7(lunl'nul da 
tlrt"':0V3l"e au obţlr.ut r.ota 5 Ia roate 
mat ICf. • 

- SI. De Indreptlm mat~ 
n08J!trll înspre cele lUaI 
et't'aţîi ale poporului 
ţii izvor1te dirJ. viaJ:a Şi 
Jui, pe linia unei atitudini 
eate tati de rolklor. Si[ şrUn ca. 
cercetări 8C:r:Oase şi amp1e si 

. gem erf'atHle cele mal ' 
din punct do "edere al 
lui, a mm:icE, a Cl1V:ntdor 
UI vechi, MtrAntşti, dar şi 1 ~ , 

le care se nasc!n nouile 
sociale, pe care noi 811 le 
prin antrenarea. oamEnilor 
de art ll, 8prl' et'eatii BJ'lTop:are 
(olklor, :nspirate din d, cl~dite 
mai aproape de specificul 
ara cum snnt c!\!1tfcel~ lui 
rov. 

Am r~t lltlrprin~f tntr'ad,dr' 
bOj'.!;lHia, culoarHa şi varitutea 
turn' lor ruseşti. Am ro~t 
aef la Ana cu un tel de 
ruseŞti conventionale, car,' ~IIDt 
de d(partt> de c('le adeviratf 
nu ne rac cÎnste. Dacii pAei' 
nu am făcut prea mult In 
directi", acum eAnd ne·a.m dat 
ma d(' adFvlfrata valmlre a 
meTol' nlse,O'fî. lr-nm \,tmt (mit) ,.~:'lia 
ka. e necesar Ilil le T'r~l~m :jtu 
10 und' trebue, 1111 ],- tnlocnim 1pa 
c<:le ce nu eOl'u!pund. ' cu 

1'1 a,irttorul echipelor 1l03!tre . ,Jlel 

ne l'fv:llfa sovietică "URSS In ~:e 
Afrnctie", care apUe in limbI.' O 

'sll, (ranct'7.l1 .si I!:fnnanlf, NU ~ '.' ci 
num1irlll 4 arată, f.J culor( acUj'~ nt 
modele de ('OI< t1l 111 6 , ttlll" Jiiu dia : elE 
earl'ntl conl1ni' "Piatnitkî'.:~ilt 

rtlte,-('~ul p;;' cat'e> condllC!tt'l11lo 3 1 

~amblulnÎ a purfa.t-o vt'~h'lOT il< ,,1 
,trnrnente populaTI' ~ I continuat';':: 
conreTr nHan 11. - ridic~d o~~ .. ~~~ 
'ra Formatl:! d1n ele pân!i b lIl"o1~ " 
de a7,i, ne demon~tr;:t!,.J flCl.'ibtli!f. ~'!Ie~ 
t:t. mari pe {'-Bre le oferă arta ~tJ 
zicaII populară. instnJmetltile~. "'ra. 

d N 
_'1 

te e 'Popor. oi b~-am obiSnui! I "'ic" 
de8c()O!]s~df.l'"a nuierul, cÎmpoiul .'" ~ 

'] . â dă' ' sa hanl. UIt n c po.pţlrul pr.n ',' I ,,' .. ..,"u 
vl·a cruat ltununata ]m Arta II 
noi avem datoria de a le iolO!i. . 
a le Illrlti pos'hilitătî'le IIlIlzietk.l em 
orl'heslrl. 

Dansllri1!'! nlseşti. ho~w prii de 
varirtatea lor. prl'n Mnfinuh1l 101' 'esa 
sOela], pt'tn rillnriJ~ lor. =nt'TJli"!I" 

te cu arAta "iata şI pt" dzie flt ro- "mu 
JeCtl\'ul ansamblullli, c1an~nri pe el :ej d4 
:re lz-am adrn:rat de atAtea ori, ~1 1 Pel 
cari pentnl noi' sunt TDC~ o prol>l~ ;~jer 
mă ner; zoh,~tă, fii'lldcă nicio eeh~' ':,or 
pl:i nu are dansuri runll aJe!ir..:tre 
te. Trehue să fie o preooupll't iJ'/::loar 
tt'bs!l a noastrA Ca cenadul t«/$ \.~1 hol 
graf~c care cuprinde fosl" 1_~4 un 
toarde de Joruri precUM şi elll\l1!\' 'mări 
N'a ce'Je mai ridicate din ecbip~k~\H I 
si~dicatelor, 1111 porneas<:ă la !1lJ> '1 1 
dle;E'a serioasll şl pregătir.a de ~~' a ba 
Burl ntM şti sau din alte reJlUlll Org 
ale Uniunii Soviet:ce. . iorm 

Au urmat apoi 6 .dîseuri dîn pro- ,: voii 
Ill"amul c()l'Ulni Po.pu]al' rus de ~3re 
Stat .. Piamiţki"~ explIc aU flec,r~ real 
de' tov. T ri pa, ::in 
• Atât conlerin{a., cAt ,i reprooat!t'. Iucn 

rII t, de diseuii muzi("..IIIe- Iti (OII la su 
ascultate CIt viuint~e!'! de JnjTl;i:lI' dela 
as:ettntă. Puhlicul .B pler-lt - ~ 'c",:ltru 
:tinta, de a permanerrtiu eonltrl,lt' :1j aCl 
tele de> ace,d '(i, 0Il ~t! exp~'~ într 
tele ~î fn,,~t!rmintd-e tĂrif ~!M'~ 
muTul si put('m TÎJ~('l1 lIIl_lilul achi 
Pelor DOasta'e eW~ • 
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metoda sovÎefieă 

Roşie" se 
moi bune 

construiesc vagoane 
A 

ca .n ',eeu' 
clasă I 

in partea cea mai tndepăr tată a atelierului de poduri a sec tiei Iăcătuşi II, s'a desprins deod 
umbra uriaşă a macaralei, dominând înălţimea. Aşa cum se apropia l11necând uşor pe deasu 

,ecilor de priviri aţintite spr e ea, macaraua părea o imensă făptură vie, care prin puterea ne 
. a bratelor sale însufle- 1eşte viata palpitândă a prorlucţi ei. 
!in şui~r~t .ascuti.t, câteva cU nchete limpezi de clopoţel, 8 pe- reehi de brate care se ridică van 

spre maltlme ŞI cupola co- boară lin. alipindu-se CII un s('râ şnet mf'falic de schele/ul vagonu 
care nu peste mult o va pur ta în zbor peste câmpiile înverzite ale tării. După câteva clipe, in ti 
,e macaraua se îndepărtează,lOudorii se năpustesc cU aparatele lor să fixeze trainic acoperişul 

. ;eretii laterali ai vagonului. 
Este al dollea vagon de clas.li care se află în montaj la aceas tă sectie şi tovarăliii zoresc să-l 

. gata şi să treacă apoi la al tul şi ];l altul, hotărîti ca aşa cu m prevede Planul, până la sfârşi 
an~lui să dea Datriei dragi al te zeci de vagoane clasă. mărin- du-i bogătiile. 

Vagoane mai _,oare ,i mai rezisten'e 
pste un lucru atât de ~im
,de uşor ca în decursul u

de zile, în pli nă luptă pen 
nirea şi depăşirea Pla

de Stat, să schimbi procc
. fabricatie şi ~ă treci del~ 

de vagon la altul. Ori toc 
o asrmenea perioadă 

<cum .. Flamu.a Roşie" por 
. '3 construcţia nauilor vagoa 

clasă pentru CFR. 
lupă îndelungi chibzuinte, 
1 tr.meinică şi clară organi 
:avarăşii dela flceastă uzină 
'ca treptAt să transforme 

1,:,!ia, fiiriî a produce gc!uri 
I :Juiri în productie. Cu atât 

1,ortantă este aceasUi rea
cu cât ciclul de fabricatie 

, ·nenea tip de vagoane tre
:~eput cu 4 luni Înainte. 

" " o cinste pentru "Flamura 
~ l' că i s'a lncredinţClt ccns-
1"" noui!or vag:;ane clasti, de 
II ,~.ele sunt cu totul drosebiie 

:Î1e vagoane dasâ, fabrica 
~ ) acum În ţara noastră. 

. ~ ;~t, apUcând metoda so-
Ift:ă, toate piesele Vaf,.!,OfW . 

~ :'lÎnă la cele mai mici, 
~ ,:: sudate. p.liminârzdu-se 
! . ,rect niturile, ceeace este 

lolul nou în construcţia 
el:;iră de vaf!oatU? Această 
. :c:ică metodă dă posibili-

II 'i să se înlăture complect 
'I~iul sistem Weol de fabri 

calie, prin care începând de goane sunt mai uşoare cu 17 to-
la hoghiu şi până la cupolă, ne decât cele vechi, având însă 
piesă cu piesli trebuiau mon- cu toate acestea o mai mare re-
tate pe loc. La noul tip de zistcvntă şi sigurantă, ceeace uşu-
vagoane fiecare parte mai n~aza enorm de mult transportu-
importantă se falHică sepa- Clle. In felul acesta se elimină 
rat ca: bo{{hiul, şasiul, pere- din fabricaţie o întrcaâ ~erie de 
ţii laterali, trontali şi cupo- profile de materiale, care strangu 
la. după care ca ajutorul ma Iau producţia şi se face o econo-
caralelor se 1ll0llteaZ(l intreg mie de material de 40 la sută Ia 
vagrmul şi se trimite mai de fiecare vagon. 
parte altor secţii pedm cele Vagonul este în aşa fel cons-
lalte lucrări interioare şi ex- tmit în formă tubulară ,Încât fie 
terioare. care piesă dela şasiu şi până la 
O altă latură pozitivă, deosebit acoperiş să ia parte la rezistenţa 

de favorabilă, p.ste că nouile va- lui. 

Un niluitor fr.nfa, Învafă sudura 
In trecut se executau toate piesele 

pentru un singur V<igOil prototip, ca a· 
bia după ce acesta era gata şi piesele 
bine potrivite să se treacă la fabricatie 
în serie,· Acum însă, pentrucă ~i ~l~a 
fabricaţia nouitor vagoane a rămas în 
urmă din cauza sosirii int<irziate au· 
nor ~tocuri importante de materic'le, to 
vară~ii dela "Flamur'l Roşie" nu şi-~u 
mal permis să întrebuinţeze acest sis 
tem cure provoca pierdere dp. timp pre 
ti!>s. 

Astfel, ei şI-au orgaut~t in ~a fel 
fabrlcati:l inclt l)iescle se IUl'rcazl 
În scri~. iar doi eonst .. uctori ape· 
da1i'iH 8u supravegb\ .• t şi condus tot 
timpul lucrărire la primul vagon. 
indreptând tmediat la faţa IUC111ui 
toate ereşeliIe observate. .\şa sa a
juns ea fabricetia vag')anelor să 

reintre CU mult mal repede in nor
mal şi pe zi ce trece si. loC Itltcşo
rem distanta. de montare dintre 
două. vagoane. 

Eineinlcl~s că au fost tnt.1mpinate 
şi greutătl. Sau produs unele strangu
lări la cele douii f03rfcci mari, care 
s'au dovedit putine trl III StI dori, unde 
lipsea numărul 'suficient de cadre caii 
ficate . 
Tovară5ii olau stat Insă cu m§intIe 

in sân. A:t organiz:ilt Imediat 3 schim
buri la foarfeci, fiec-are schimb avand 
un plan precis pe zile ~i să9t1imânl, du 
pă care s11 se condnc1i. 

'iemarea la întrecere a muncitorilor 
dela aria Nr. 4 din Peregul Mare 

La sudcrl a fo~t ceva mai grL!U, dar 
primele goluri au fost totu~1 acoperite 
prin tovar1i~ii care au făcut cursul Qe 
SUGurll al fabricii 0:1 care ast3zi lucrea 
ză la speciallzare la lucr1!lrile ma! u
şozre. Apoi fiec;:\rc sudor mai Incercat 
a luat pe :âng~ el un aJuto:" tniţiln
'du_l trapat în tainele meserieI. 

Aşa de exemplu tov. Stumpi Ioan 
Un bătrân sudor specialist. fnHia
zi in sudură pe tov. Golomicl Gh., 
IlltuItorul fn!Dtllş .. are 19 pl1rlslt 

'esati muncitorilor dela celelalte arII din comuni 

::,muncitorii şi muncitoarele Cliocanul de nituit nemni fiind nevnle 

de el in prezent !;i iJn.at' cu sir. 
sudura pentru a da. acel!lŞ Insem
nat randament in nouile ClonstruettL 

Aceşti doi tovarăşi lucrează astăzi 1. 
toate pozi~iile cels mai grele a nouilor 
va20ane, fiind chemali acolo unde es 
te lucrul mai greu. IatA cum reuşesc 
tovară~ii dela "Flamura Roşie" sli. inlli. 
ture greutătile in munr.ă, !lli. dea un 
mai puternic impuls producHel şi si 
ridice cadre noul atM de necesare. 

Cam şi.a organiza' manca 
ech:pa dela boghiu 

Intrecerile socl:tliste pent!"u indepli
nirea până la 23 August a sarcl1'!i1cr 
pe toată luna August, în care tovarăşii 
dela "Flamura Roşie" s'au angajat cu 
multă insufleţire, dau un imbold tot 
mai puternic muncli şi stimuleazl1 4nl 
ţiativele muncitoI"n'.>r şi tehnicienUor. 
Să vedem de pild>i cum lucrează e-' 

chipa de boghiuri dela Iădltuşt II. De 
la trecerea la noua fabrlca~ie, !n aceas 
tă echipă a fost mutat şi tov. Do!)ro
voI schi Amltoli'?, unul din frunt"sii 
muncI! din !!lectie. Atunci lucrau la ~_ 
cC;\f;tă echipă 4 oameni . 

Prtmul hoghiu Iau facut ln 7 
ziie, urmUtarul Iau fUcut tn 
numai 10 ort, p. ntruCa celălalt 
su-Z exeCUta In nU11Uli Il ore • 
Echipa i,w1 tot nu fira mul/u
mil«. i::i au dat atunci un om 
la o altel tchipă şi ar.J lucrat 
mai departe În 3 oameni. Şi. 
au organizat În aŞa fi 1 munca 
Încât per11Ulnent doi să allsam. 
bleze. iar ol treilea să preg,d
t((lSCă maierialele. In fdul 
aC'3la cei IT'" tovarăşi, Cueu14 
Ioan, Dobrovolsr-hi Anatolieo şi 
Don. Gheorghe, reuŞesc astăzi 
să execute re gulat in 8 ore lIn

Ilamblarea gcnTaW a unui ba
[{hiu. 
Şi cum ansamblarea unui ba
ghiu este plătiti1. cu 1700 ki. 
ede dela sine Inkte. cd şi câş
tigul cdor trei JQt:arăŞi s'a im
bunătătit. simtitor, paralel eu 
fiforturile lor. .. 
De aci se poate ve.dea clar că or

gan:zarea muncii in cadrul intr,,
cerilor socialiste intr'o uzină. este' 
forta care asigura succesul mun
cii. D~, f.]ul cum tovarăşii dela 
"Flamllra Roş:e" vor şti să organ:
zeze şi mai bine- munca, Înlăturând 
şi ~reutăţile p~ care le mai Întâm
pină, depinde lichidarea îc intregi. 
me a intt1rz":t rii provenite in proce
sul lor de produdie şi asiJnlră in
deplinir<'a la timp a Planului uzi. 
mi p~ trimestrde TII şi IV. 

Gh. R. 
I :/1 dela aria No. 4 din co

; Peregul Mare pentru a da 
.:~ternic avânt desfăşurării 

lor de treeriş, chemăm la 
~re pe toţi muncitorii. şi 

,~,::toarele dela celelalte 4 bato 
\.l~ hotarul comunei noastre 
.. .'d următoarele obiective: ' 

muncitorii fiecărei batoze, de 
exemplu: muncitorii care lucrea
ză pe stog sunt in 2 schimburi 
putându-se astf~l or!!aniz.a între
cere între ei. Se' mai pot încadra 
in lntrecerl individuale şi coşarfi, 
fixându-se un timp record pentru 
complectarea măjelaşurilor . 

Uzinele "Flamura Roşie" au depăşit 
planu pe luna Iulie cu 13,8 la sută 

1
. mărirea cu 0,5 la sută a 
. :ă(ii de cereale trcerate în ca 

. ~l 1 prin fixarea in acest 
; a oatozei' 
Organiza'rea securltătii ariel 
. iormarea unui grup de mun 
,voluntari care vor contrcla 

·\tare noapte paznicii; 
!ealizarea planului pe bato

::m eliminarea tntârzierilor 
',lucru precum şi <,liminarea 

ia sută a absenţelor nemoti-
~ dela lucru. 
:tru a se putea fndeptlni cu 

15 aceste obiective vom orga-
inlreceri individuale lntre 

Prin indeplinirea acestQr obiec 
tive vom putea asigura depăşirea 
zilnică a normei stabilite şi vcm 
ajunge să ne îmbunătă!im câşti
gul nostru personal. 

• 
Această chemare !a tntrecere II 

fost prelucrată de dtre grupul 
sindical cu toti responsabilii de 
hatoze. precum şi cu muncitorii 
şi muncitoa rele dela toate hatoze 
le. Fiecare muncitor se simte mo 
bliizat 1n această intrecere, fapt 
care se exprimă prin munca de
pusă de ei la treeris. prm depă
şirea zi de zi a normelor. 

(Urmare din 

$/me, 80 frâ1V!t la !It d' la ,,23 
August", precum şi 135 rozete 
pF'Iltru cdrlig • 
Iuiliativa de a aduce Ilceste ma

teriale cu avionul, a asi~urat lup
ta muncitor]or şi tehn:cfpnilor uzi
Ilt lor "Flaml1ra Roşi,," de Il tndf
pUni şi depăşi simHtor planul pe 
luna Iulie. 

Plan'ul pÎ.i- luna June a fost 'n· 
deplin;t 1n proportie de 100 la 
sutd la urmiTtoarrlp: lYtgonne 
GVSD, vagoane·risten",_ cilin
dri de locomotivll• vagoane.ela. 
.,11. r('constructie şi pinteni. de 
tractor. De mentionat cd mai 
€reu Rata In.cil 5 vagoan.e 

pag. l-a) 

GVSD CXlri din lipsa Totilor st4 
teau terminate po capre • 
La frdna. Matro!ov planul lu
nar a fost dcpi1şit cu 80 la su
tă, iar la piese forjate 1n 
scT!imb nu a putut fi realizat 
decât rn proportif' de 77 la au
tii. Deas:!tnenea s' a mai fI~ecu, 
tat peste prev dErile platzului 
inct'1 133 tone divers(~ materiale. 
Aşa contribue tovarâşii dela .,(,1. 

mma Roş'c" la indeplillirE'a ~i d;·
pi'i~jrea planului Pe trim~trul fir. 
in lupta continuă pentru creiare. 
condiiiilor do, viatli mai bunii tu
turor oamrui1or munc:i din tera 
DoastrA• 
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- Pierderi -
PIBRDUT Buletinul Biroul Populat!eJ. 

flo. 8806, numele Marcu Marl'l. De, 

dar nul. !IB2 

FtERDUT Buletinul Biroul Populatiei 
No. 3121, num~le Pantea Teodor 

Curtfci. Declar nul. 3185 

DIMIT1UU GHEORGHE Arad, Bul. 
DragaIina 14. Pierdut Buletinul Bi
roul Populatiei Nr. 46838 -94<1, elibe_ 
rat de Miliţia Arad. Carlela de !m. 
brăcăminte tip. C. 1079-8 

I Mica publicitate I 
MICA PUBUCITA'fE se prib:u~fte 

T,!lniC pAr' la orele 18. - Un oa· 
\"ânt Lei 6 minimum 10 euYÎnle -
Pentru cererile de serviciu 60 la 
mi! reducere. 

OPERfB de SERVICIU 
ANGAJ AM curier, imediat sI ştie mer 

ge cu bicicleta "Slova" Republicil 
90. 1081 

VANZARl ,1 CUMPARARI 

CVM}'AR cărămid;I nearsa (Vă1Ug). 

Adre-sa la !lar. 

DE VAI\IZARE c.ârucjor sport ş1 scaun 
inaH de copil. Greceanu 9 etaj 2. ap. 
4, orele 12-14, 

CUMPAJl aparat sau pompă de bere.. 
Republicii 50 cârciumă. 3184 

VAND radio exceptIonal de bun şI ma 
şină de gătit din plăci faianţli aVem 
taJOIl, D"mitru R~!cu 13, WlcfCl!l 
27-88. 3181 

DIVERSE 
DISPARUT 12 buc. rate de 9 sllpH1' 

mânl. Găsitorul contra recompens!\ 
s1l predea, AaU care ~t1e r!1 an~nţ'! 

Bogdan Vilma, D~.xA VOdă CO. 318::; 

(iner;,a. ,.TIMPl:"RÎ NOlJi:1 
.... · .... d' ............................. .-,...-·~ 

Prez!Dtll de!a 1-7 A'Jgust 
1. ]urna/U.R.S.S. de azi Nr.15 
2. Concursurile hlpfce (teh.ni-

color). 
3. Sportul Sovietic Nr.3 
4. Patinatoril 
5. In pădurile Mescerei 
6. ReSpiraţia 
ReprezentatUle dela ore!e 3 la ' 11 

lD continuare 
Intrarea generalii 15 le, 

Cinema "CORSD $1 POP9.~' 

şi grădina Victoria ~ şi gradina Am 
•. Repr. 5.30, 7 • .'10 şi 

Repr, 5, 1 ,. 9 9,3tl, Dum. 11,30, 

Dum. 3,5, 'l ŞI 9 3.30 5.80, 1.30.9.30 

Azi pre%inlă 
PrezIntă o producţJe francezi 1948 

cu MARELE COMEDIAN 

NOELjIONOEL 
Intr'o llarlantl satlrl 
la adresa Pls5.logllor! 

"Parada timpului 
pIerdut" 

.cu Jean TI.aler - Ber-nard 
BUer şi ma:rlonetele lui 

BenvUle 
DJBtr. Romfllm Soc. de Stat 

hjll~IIJ •• t. 1'1Ig#1 "" •• pl'uintll !tI I'IIP"'. 
~{f1/# Iti .,."" ft6Q(tI fiil'ldet'f după fnC8pIIl'tla 

.p.tJJa.,;llIlul inlN/l'lI ... t" tnt8rf&iIi4' 
... ma, ........ 

PLACoUlA ItOSI .. 

~------------------------------------------~- ---- .. _- .. ~ 

., 'i);n 'ea.. ~t)e; .. I;._ul .. : _ 
----------.::.--------

Calificarea muncitorilor sovietici 
din 1ntreprinderile petrolifere 

Unium~a Sovietică acordă o 
deosebită atenţie pregătirei de 
cadre bine calificate pentru 
munca în industria carboniferă. 

Ministerul Industriei carboni 
fere, În colaborare cu Ministe
rul rezervelor de brate de mun 
cii, a organizat cursuri de spe 
etatizare pentru industria mini 
eră cu o durată de 6 luni şi 
~co1i pentru începători având 
cursuri cari durează doi ani. 
Aceste şcoli vor pregăti munci 
torii calificaţi pentru toate ra
murIle miniere. Programele de 
studii sunt elaborate cu o deo 
sebită atenţie şi ele urmăresc 
ca elevii să-şi tnsuşească cu
noştinţe serioase asupra maşl
ItUor şi mecanismelor întrebu· 
Inţate în industria carboniferă 
a URSS. Direcţiunea şi corpul 
dIdactic din nouile şcoIf şi ins 
titute pentru industria carboni-

feră, este formată din profesorI 
calfficaţ! şi meseriaşi care au 
o mare expereniă în munca 
dIn industria carboniferă. 

Pentru o justă repartizare li 

tInerilor muncitori şi plasarea 
lor în câmpul muncii imediat 
după absolvirea şcolii, fiecare 
muncitor este repartizat unei a 
numite tntreprinderi la numaI 
2-3 luni dela înscrierea in şcoa 
lă. In anul 1949, se vor infiin-

ţa, în oraşele şi localitătile 011 
niere din Donbass, I<uzbas, Ka 
raganda şi alte raioane minie
re din URSS. Institute specia
le pentru industria carbon!feră. 
Cursurile acestor Institute vor 
dura 7 ani; studenţii îşi vor In 
suşi o cultură generală, echiva 
lentă cu aceea din şcolile me
dii şi o pregătire special ă teh
nică minier.ll. 

90.000 tone de cărbune economisite 
de fochiştii sovietici 

Fochiştil din Icglunlle de 
sud a cililor ferate sovieticI:', 
au dat dovadă la incer>utul 8' 

cestui an, d~ o adm~rl'lhHj i!1l
ţiativă patriotica. fiind în }"tre 
cert' socialistă penbt aCC1'!era
re!!. cîreula (lei fOfI,'ii~ .. ~ilr.-r a~ 
rulment. ei au hoiAr!t lii ('(ono 

misească până la sfârşitul anu 
lui 110.000 tone de cărbuni. 

Ei s'au adresat Guvernului 
Suvieilc, cerând ca această 
can Utate de combustibil econo 
misit, să fie intrehuintată Den· 
t!"u nevoile economiei nationale. _______ • ____ ~, _________ , ____ .._~n ..... · ____ _ 

Ţărănjnlea nluncitoare din judetul 
nostru îş i îndeplineşte cu cinste datoria 

p atriotîcă de a preda Statului 
catele de cereale 

{Urmare din 

d{'il~şeasdi primul nostru Plan 
de Slat pentru Armata noastră 
(Iraga, care apără cuceririle de .. 
mCCf<lUCe ale oamenibr muncii 
şi pentru populatja din regiunile 
unde recolta a fost mai ~lab;L 
Aşa cum spune ţăranul muncitor 
Andea Gheorghe din Curtiei: 

Eu sunt mândru ca pot să ajut 
j~ desvoltarea şi întărirea indus
triei noastre prin predarea cotei 
către stat, din prisosul meu de 
cereale. pentruca in acest f~. hr~ 
na muncitorilor dhl fabrlC'l sa 
poată fi asigurată. 

Cotele fiind (ldndllte. cu 
dragoste Statului f)amentlor 

.... _ w:a:z _ 
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muncii, s'a ajuns 
,'tută din planul de 
al judeţului nostru. 
Qeplinit. 

ca 10 la 
colecliiri 

să fie in-

In ce priveşte muncile de 
desmiriştire sunt efectuate 
până în prezent în proportie 
de 45 la su.tă fafă de 'intrea
ga suprafaţă din judet ins~
mântată cu păioase. 
Muncind cu aceeaşi insufletire 

să dăm un puternic avânt lucră
rilor de treerat, colectat şi desmi 
riştit, pentru a incheia la timp şI 
în bune conditiuni campanla agri 
cola de vară. 

st. I. S. 
-- -

FABRICA DE ZAHĂR ARAD 
prenotează pentru angajare la 
campania de receptionat sfeclă 
de zahăr, primitori, scriitori, 

supraveghetori şi paznici. 

PrenolărUe l!e 'ac 8a Serviciul Curt~rU sIecle;, până 
il1 z'ua de 20 A.ugust, iar in zi .. " de 23 Augus' C10r 
fi pre:en,i la 'abricii toli acei cari .'au ;pscrÎs, 

. pen'ru a li se comunica rezuftatal. 

/' 

.. --_ .... ---;:"" 

,JOI 4 AlJGlJ'ST 111 

"Flacăra Roşie 
Orllan al Co",iI.I". j.d. j)] 

P. ~. R. 1',ad fi ,1 ' 
~omde'.'''1 PrGOizon. 
,.de,ean fi o'ă" .... o o 

R~dactia: Str. Ale:tandn N :it 

etaj }. colt cu Bul. ~ePllb o. in, 

Telelon: Secretarilltul de :11 

dac1ie 16-80. Redactia 26... ~ 
R~dactia de nocple ai tiilOgla' ~ 

20-77. .f 
Administratia; Bul. Rf'pubi' 
~Oo 96. Telefon: 16-92. I 

(Taxa poatalii plăUtă in n 
rar conf. aprobării Dir. rit 
~54).Cont CEC 87.~15. 

- COMITETUL SCOLAa eliA 
na Leasa jud. Al"lad publici I 
pentru licitatie, pentru darea In 
priză (manoperă) a lucrăl"Î1or lIe . I 
truirea Unei Scoale Elementare il ' 
muna Leasa pe Zlua de 7 A1JgUs" 
ora 15 d m. la fara locului. In 
de concuren{i licita tia se va VIIt . 
ziua de 14 August a. c. Ia ~ I 

şi tn acelaş loc. Planul fi devtzw .:~ 

crarilor se pot vedea ~i consulta in I 

ce zi la Corn. Scolar <lin comuna ~1 

!Ia t.;d 
...., SECTIUNEA SANITAnA H~:l 

tetulul Provizoriu al judcjtllul Arid :~ 
nunta. progcamul de lucru şi oreiol :lI 

servicIu la Dispensarul TBC.Ara~!lI, k~ 
Ptlris No. 2, care sunt dup~ C1ll'O Ilf; id 

mează: In ziua de Luni: (,onscll~' ~ 
intre or"h~ 8-·11, iar Comisia de. ~ 
pertW tntre orele 11-12, M1if.: n:, 
tament intre orele 8-10, [li!' Jn~ _" (ti 

rele lil-12 şi 16-17 pnCUllll1l.rdt!l!," P 
Miercurl: consuItalU intre ol'eÎf I-lJ, 
Iar Intre 11-12 lucrează ComW.I.!le tl 
pertizA, JoI: tratament Intre c~e '" ~ 
10 iar dela 10-12 şi 16-17 pneumo:~. 
raee, Vineri: consultaţii l!'lire orele i 
-11, iar intre !l-12 Comisia de ex~{ 
tiz§, SâmbătA intre orele 3-10 \r2\r.. 'CI 
ment, far intre 10-12 ,t lf...-17!m!U- ' 
motorace. '111 

- FARMACIILZ DE SERTJ!CP1 _ .. -i 
Azi şi in noaptea de Joi spre Vl~ 
sunt de serviciu urmă4;nrele fannac1i: 
Farmacia de stat No. 1 (p!ap kmm 
Iancu), Farmacia de Stat No. 5 rc!~ ',1 
Saguna), Farmacla de Stat No, D (Mi- ~ 
călaca). ~ 

- lNSTlINTARE. - S~ adu~ IHJ' il 
noştintă elevilor absolv'imti ai Scri~ 
de Soferi Au~ din Bul. Lenin 25·2i cl ,lI 
examenul fi.ntll se va tine In ziua de ' 
8 August a. c. la ora 8 dimineata,!~ 
sediul şCOlii. Candidaţii sunt r~gi!i I 

se prezenta tn ZiUFl de 6 Aug>J~" e, 
la ora 8 dtmineah In ~ediul !rriii, 
Dlrectiuncll. ' 

- HEPUBLICA POPULARA ROMA: 
NA. Judecăt.oria populară rura;;j5anl< 
na. Dos. 505-1949. In cauza de dtvort)e, 
It l'eclamantei Moi!;; Rozlllia!WC: ' 
Schauer din Sântana, contn plIă(iJllJl ,:~! 

f X '",l[i'e • Moik Ioan cu domiciliul n str~l,~' 'lt 
In toc necunoscut, fixează term<J! dt ~ 
desbatere pe zl~la d~ 12 A.ugnstI~~ 'l'l,~ 
ora 8 a. m. ))Cntru Ccilld acesta din . 
mll este cltai a se prezenta :wb llnnă ' 
rUe legale. Judecator: S!!. I ()ro~a .•.. 1:2 

nu, Grefier: 1. Dan. Sl8V .. 
_ RP.R. Tribunalul Arad sectia CI ':;il 

vilă, Dos. Nr. lB9-hH9. EX'rp,AS. - 'jf 

Pop Va!eria născu!ă Gaia dlD~; , 19 
MicălHca, str. Lipovei Nr. n a ceru I~ 
acestui Tribunal constatarea morl~ ti '~ 
tălu! ei, Gaia NicOlae nă~cut în L1~. 
va şi decedat la 14 De<.embIie 19f1

1 AmeriCII ·de N'')rd în TonawlInds N, ' . 
Persoanele cari au cuno~tinti d~ 
acest deces să se prez.in~ la zreta 
buna1ului Arad SeCţia civilă ~~, 
da lAmuriri. Arad, la 2 Augullt Qte
Preşedinte: Nicolae cret,·l1escu. ~ 
fier: Petre Pop. 
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abatora' Pe';că Ioan din comuna Şeitin care 
sustragă dela predarea cofei 
o losl aresla' 

Încerca' să se 
a 

rei ',;:mea săracă şi mijlocaşă îşi dă I cerând si se la mlsurt contra ~tut ti porUţI prim care sabOtarul ln~a 
,1 ,dia ce În ce mai bins că pre- slibotor. Si într'adevAr ComHetul Pro si se strecoare, arAtând el!. e o mlnctu 

lril cofeior de cereale la colectărl vizoriu comunal s'a ocupat de acest Dă sfrunbfl ceeace susţine acest duş-
••• o datorie patri~ticâ a tiecârui ce- caz. man al poporului muncitor. Ciurna Va 

, .~; con5ti~nt şi că prin aceste 00_ I Sabotorul Pelicll. Ioan, a declarat d aile a dOftdlt el el este anga'at la 
NO':i:<e asigură nr,ma muncitorilor grâul pe care a Incercat sA-l plaseze Pet1cl Ioan cu un salar de 2700 lei Ju_ 

Ib' ';,imci şi uZIne, a Artnfltei şi a era al argatulUi său Ciorna Vasile. nar fărA niel o boabll. de grâu. 

Dumitru şi salariatul agticot C'lorna. Va 
sUe, au demascat in fat:! Comitetului 
Provizoriu comunal pe S8Dotoru1 ~ti~ 
ci. Ioan, proprietar a 13 ha. plmânt, 
exploatator al tlrAnlmii muncitoare dU, 
comună. 

tlovedindu_8e In acest fel, cre II ti 
duşman al poporulul, Cf re vrea dl tn
fometeze popuhtia muncitol\re, Peticl 
Ioan din comuna Seitin, cu adele dre 
sate, a fost dat pe ~na :Justiţid. popu 

Iare pentru a-şi primi pedeApsa mert 
tati. 

de ,.,ili!! din regiunil~ lipsite. Ei ştiu CIorna Vasile tnsA, a ~nchi, ti 8ceu In acest fel, tliranul muncitor Vidu 
6 ... ~~d aceastd cotă de cereale, __________________________ _ 

!ra,' ':~\ăr1 alianţa dintre clasa munci~ Scrisoare depe malul MArII Negre 
.. r. d. 

. , p tăl'ănimea muncitoare vor %D-
rbll . ~ign\a muncitorilor de pa ogoare 
)~.arljli lor lUn fahricl şi uzine ca
•• . _,lA din toate puterile pentru a 

';:11 cât mui multe maşini perlec 
::, contr:bt:ind aSlf(,1 la mecaniza 
,: bunul mers al agriculturii noas· 

4e\ tilrafiul !'<1rac Vldu Dumitru 
«itio, imp::':lprict5.rlt pnn reforma 
:', tată a patra copii, dânduşl 
'c~ cei care sabQtenză măs'lrile 
:l(ur;t cu col!'.ctărlle liunt duşmanl 

:.-tlrului munCitor, a dEmascat pe 
~'căpi:ln Ioan petic3. din comună, 
.1 c3utat să saboteze Statul prin 
.:~ uneWri. El a incercat fii pla-

In o parte din grâltl său la ; Iti 10-
I ::i din comună pentru a.şi micşo
a 1.=::d'J:tia la h~~tar şi in acelaş timp 
CQft'/:Jl mic~ora cota pe ~a::"e trebuia 

rid . :!tdr.a 8tgtul ui, cu Câte-l3 811 te de 
eIe:::ne, 
~ Il' ~(!ontl Ioan Patica ,I.n pIas'lt list 
n 1lI. ; (!uc! <'le srAu Ia Milina Ghior
~lJ!' ~ a incercat !:~.şi plaseze 20 
~ ~ gr<Îu la Vida Dumitru. 
. n 1; Dumttru, fiind ins~ un <:>etă

! o' (O:t~tient a sesi;mt im~d;Ht C.,mi
Iee," ~\lizor!u comunal ~i PartlduJ 
-Il, 

(um ~e re[f~aIă oam~nii mun[ii la ~tatiun!a ~~ln~o-[Hm~teri[ă floria 
Eforia locul unde odinioară tm 

buibaţii îşi petreceau zilele căl
duroase ale verii numai in des
frâu, unde burgheza-moşierimea 
se Iăfăia cu banii scăldaU fn su
doarea milioanelor de muncitori 
şi ţărani, Eforia Camarilei, Efo
ria putreziciunii capitalei de a
tund, trăieşte azi o nouă viaţă. 

Mii de copii de prin toate coltu 
riIe ţării: Arad, Timişoara, Gorj, 
Craiova, Bucureşti etc., mii de oa 
meni ai muncii din uzine, fabrici 
şi birouri veniţi prin grija Parti
dului şi a Guvernului, îşi petrec 
zilele de odihnă şi tratament, 
profitând de binefacerile na tur a!e 
ale acestui colţ de tară. 

Deşi dE'pade de locurile unde 
munces;: ei nu uită că sunt mem 
bri de Partid şi deci nu vor să 
rupă firul vietii de Partid, de 
organizaţia de ma:;să sau de Sln 
dicat. 

Clubul cu biiioteca pus la dis
pozitie de C.G.M. dă posibilitate 
tuturor să·şi folosească timpul li
ber . cetind şi studiind, scriind 
sau audiind conferinţe cu carac
ter ştiinţific, vizionând filme do
cumentare sau luând parte la des 
făşurarea programelor artistice. 

ta oamenilor mundi pentru o 
viaţă mai bună. 

"Oamenii muncii - .pune tov. 
Ardeleanu - nu uită că oriunde 
se găsesc, sunt membrii de Par
tid, de organizatie de massă, sau 
fac parte din sindicate şi tn ma
nifestaţiile lor de fiecare zi se ve 
de clar lupta ce o duc pentru clă 
direa socialismului în tara noas
tră". 

Pentru a veni În ajutorul oa
menilor muncii, C.G,M. a organi 
zat lin ciclu de conferinte cu ca
racter ştiinţific, tinde ,ai se dau 
îndrumări utile. / 

Aşa de exemplu au rost tinute 
conferinţele: "Marea şi bogăţiile 
ej" şi "Cum trebue să facem băi 
reci şi calde" şi "Raze ultravio
lete pe litoral". 

'pentru cunoaşterea tmprejuri
Olllor C.G.M. a organizat excursii 
cu trenul şi vaporul. 

~ et ~ 

!: jnd au loc examenele şcolare 
sesiunea de toamnă 

din 

Artiştii poporului, veniti la o
dihnă nu precupeţesc timpul liber 
ci caută să producă momente plă 
cute oamenilor muncii veniţi în 
concediul de odihnă. Iată bună
oară tov. Leahu Gheorghe artist 
dela Teatrul din Craiova, tov. 
~uba Nicolae artist la Teatrul 
rlin Iaşi, Popescu Iulian dela era 
iova, tovarăşa Negreanu Elena 
dela Teatrul din Bucureşti au re
cîtat poezii fiind răsplătiti p~ de 
plin cu vii aplauze. Cu solo voce 
ne-au delectat tovarăşa Susana 
Szokolai artista Teatrului Ma
ghiar din Oradea, tov. Iancu Gro 
za dela Sindicatul Mixt de Ar
tişti din Sibiu. Pesciu Romulus 
dela uzInele Victoria -- Calan, 
judeţul Hunedoara prin ~olo de 
vioară şi tov. Dumitrescu Dumi 
tru dela fabrica de postav ,.Brei
ner" Braşov prin acompaniament 
de acordeon. Interesant şi cu 
multă atenţie a fost ascultată ex 
punerea tov. dr. Berceanu despre: 

Cu o ingrijire aleasă, sub o su 
pravegh('re medicală serioasă, ce 
le 15 sau 21 zile pdrecute fn a
ceasta statiune vor fortifica şi 
vor căli oamenii muncii În mun
ca ce trebue depusă la reîntoar
cerea lor in uzine şi fabrici, pen
tru îndeplinirea PIanulUi de Stat. 
pentru o viala prosperă, pentru 
un nou suilu moral, ce va duce 
cu paşi repezi spre victorie. spre 
socialism. 

mI 
~~. 
~ .(UREŞTI. (Agl. rprfS8). Mi-

1!l Jllv1l:ţ ăm:\ntnlni PuhLc co
r, -, .~i ttrmtlto-arf'le In iegăturll. cu 
:nert· inele din sesiunea d'!' toamnă: 

eUi: mmelc d.· corigenţă penlru 
ram. ~ a VII-a la şcolil:: ~ krnenta
:CI.~· : XI., la licee şi anul 4 la Şco
IMi': c'dagogice foi tchllic~ medii 

~ea Joc In ziua de 29 August 
jar pentru clllseL> a V-a şi a 

. la ~coliIe dcmentnrr', cfas' k 
., -a, lX-a şi a X-a la licee şi 

, 11 1-2--3 la Şcolile pedagogice 
·i a 'niee medii vor ave!! Joc fn zi
'.~. :1 1 Şi 2 Septembrie 1949. 
iti. ' ''Ilenel" de arlmitere prntru 

I Vru., la licee, allul I la ~co
~~~. ţdago~;o.' şi tehnice medii \lOr 

ort lioelc zilele d~ ::Jn-31 August 
~.Îfptembrie 8. e. 
lui, ,'1~lle1e de ab~ohir(' pt'ntru 
te '~, l VU-a Şi XI .• şi pentnl 
le ~l~ la şcoHle peda~ogîct' şi teh-

\~ 1,.,Ill~dii .vor .a"ea loc In zileI .... 
'J ·.''-31 August şi 1 Septt'.mbr:e 
r.ă , 

ea ,:'lllen,lf particulare pentru 
~:. c a VII-, Şi XI-a ca ri anul 4. 

I ·.Ik pedagogice şi ti 1mie-e me
d. "r avea Joc intre 22 şi 29 Au .. 
)! 11l49. 
1.1 '?'e de fneeperp8 examenului 

.' :I\ii VOr fi supuşi unei vizite 
n :: '1l~. 

. ~:vn"l\ particulare tJ(~n!re tOa 
,141" elasl' ?or AVea lrn:: Intre 
'l.l Se.ptemhr:e 1949. 

.~1 lIattfeularl vor ţrE'ce l!Xa .. 
'it ~ arunft,re pt'ntru claea a 
:1 la liCf!e ri'flp<!rtiv anul t la 
: ':dagogiC(' fi tehn':oe m.·dU. 

III 

precum ~î txamenele de abeoh'ire 
a cIS5ei a XI-a la Hcee. resp'cttv 
:mul 1 la şcolile peJagogict' ~i me
d·;j tc:hnio". în aceleaşi zile ~i (.."\J 

aCl laş comisii ea ?i el('vii carI au 
tumat la cursuri. 

Examt'nele dhl institutele de tn
v!(l!(mânt 8UpE'r:or vor lt,oea loc tn .. 
tre 5 şi 14 St?ptemhrie. 

Medicii din URSS şi cei din ţă I 
~ile capitaliste anglo·americane". 
Tov. Ardelean Mircea dela Jude
teana PMR Piatra-Neamţ tn cu
vântul de tnchidere a arătat lup-

DUMITRU M. VIZITIU 
corespondi!nt 

Examfne1e de sfîl.rţ;it de an In 
Invllţ lim1intul !tlperior !!~ vor Une 
tn modul urmlltor: dela 1-3 Sep
tembrie preerzinne (rertan!e din 
anul pr'·ced<:nr). 

In cinstea zilei de 23 Au~~ . 
Dela 1-17 Septembrie r~stul 

eXllmenc!or anutu~ fn eurs «(xam~
ne1e se vor orp:anÎza ast(~ 1 ca r:e
carI' studl't1t să dea madmum un 
examer: pe zi). 

Cantina uzinelor "Flamura Roşie" răspunde 
prima chemării la întrecere_lansată. ~e cantina 

Atelierului CFR dIn Curllcl 

Ci ce au dat exam'ne tn prt. ... 
ziune vor fi programati In serlne 
de ('xam't1L" de fine d·: an Intre 
4-·17 Septembrie. 

Pentru fntIl:g invllIăm~,"lul IItInt 
vlllah']~ normele 11·, fxamînare sta
bil it!' fn spsiunf'. Junie. 

Publicatlune 

pătruuşi de auporlanta covârşi
t08r... a Întrec: rilor socialiste cari 
trehtL:' .să cuprindă masse din ce in 
ee maÎ mari d .. salariati, răspundem 
cu elan fnsufleţ:t chemării la in_ 

trec( re luându-ne angajamentul de 
â ne strădui din toa.te puterik noa
_re pet1tm rf ali zarea Clbi~e":,,elor 

Se aduce ta cunoştinţa celor interesaţi 
că Regia R./.M.A. angaJează temporar 

20 ~ ă păI ori 
Informatii zilnic fniTe orele 8-14. Marţi şi Vineri, deasemeni 
Intre orele 17- 20 la sediul Regiei ,iT. M. Scaevola Nr. '-13. 

Dlreeflunea 

fixate, spre a 1ntâmpina cu cin;;te 
măreala zi de 23 Augun. 

Convinşi de insemnătatea acestor 
înlrt ceri Între cantine în lupta p< n 
tru Îmhunătă\ir( a Il Îvt1ului de- trai 
al tuturor salar:a\ilor intreprinderi
lor lIoastre. ne luăm totodat1i 

angajamentul concret de il re
ducfl pretul de con al Frn'.sdor 
dela cantint'1 cu 10 la Ifrttil. faft'1 
d(' lunile Mai, Iunie ~i Iulie. 
DerulE'lJlooof. ratli de ohlrcti\'lcle 

cuprinse in aeeutll Întroecere nI'! 
ma.i luăm angajamtntnl 6i tmhună-
tălim f: mai mult cantina uZlneÎ 
1l0!llltrt' prin realizarea pân1i ]a da. 
ta de 30 August a urm§toare]or 
puncte: 

-- sc1timbarerl farfuriaor de m
hin CIl farfurii din faiantt'1, 

con.tt1"lIirta unui cuptor dA 
copt. 

Sallfriatii eontir,f'{ umelor 
.. Flcnura Ro-,(e" 



Pentru unitatea internatională a clasei muncitoare 
de membri al sindicatelor (ondllre bui 
de agen fi. cercurj]~}r lll:!lletlaliste, 

L~gaturj1e cit mal IItr411so) cit _. 
ma.5se , 4) mobilizare zilnic' •• ~l)f 
masse la lupta comună şi aeţillnt J:O. 1~ 
mune p"'ctru ar;ă·,·a.rea IntereselOr rtllI' ~ 

ce mUllce!!e, toate aC1:lstea vor duce la V 
nOul stlccese ale unlfit il rlMI!I 1lnIJI. n 
eitoare. 

liţiJor reacllunii din mişcarea sJndica
II. Al'enţU FedeUfiel Muncii diu Ame 
rica (A.F.L.) cip'uşiţi din belşul' CII 

banii primiti din safe-urile miliarda
rUGI', şi-au 'stabilit filiale in ;:;'rar.t8 
C':termania, America Latinii, Japonia, 
India in ~opul de a !pr/Jini pe J~adetl! 
sindicali de dr~apta 'ii de a~ât. tira in 

rilndurHe o.rganizlltiilor mlulcHotc':o,:-i. 
Reprezen1autii Sindicatelor industriale 
americane, ai tradCunion urÎl<>r brita
nice şi ai sindi<::atelor din alte c.1teva 
tăl'j mashalliza1e au sabotat in mod 
~i!!tematÎc munca Fed~rafiej Sindicale 
l\fondiale in toale chestiunile funda
mentale. Scizioni-:.til au propus dJsal 
varea F.S.M. şi, executind direclhele 
patron!lol' JOI'. au p!răslt-o ~:nai in 
momentul când pregătirea Ul~lIi război 

este in tot .. i când rt'aetlunca dcsfăşoa 
r-ă o {'ampanie Imrofri';" d' eptnrllor' 
!:'i Iibertiiţilot' dcmof'rati('e, Încer{'ând 
r.~tfel să slăbeOlSC"ă (l,l~a muncitoare, 
să o pună in imposibilitate de Il lupta. 
impoh'iva unui nou şi !lerlos pericol tle 
a Il sUbiut;:atii, Acea"tă mâr~,avli. Iră
da~ a fest rlt~('rn;c jnOf'rllti de Con, 
rrf-sul dda MiJano, 

llnHatr:t c1aşei rlllll1c!toarc a devCml 
o necesita le arZal03l'e ,<:nlru zecile ,le 
miUoone de mUJI('ttori d!r. lumc3. in(rf'a 
git Indu~iv pl'nlrll cel t!in Statele U 
nite ~i flin Marea BritaniI", l'\i{'io mm
("ul1ii. l1i('io manevră de lehll jnt~ml'ie 
rii unui centru .. Ein(l:r~l" .,albt'n la 
Gencva nu rmate 'lpri procesul de ani 
re a clasei mUDcitoare, ':ii nici cre-:;terea 
nernu]\llfl,lriJ mll~!lI'Yor mllnf'ifo3re f!O

ti de poli ti ea tl'ădăf(tar,~ a sd7.lonf~~I

lor. 
UniiaC"a !!l!ldicali\ mondială, ~are ~'B 

Inchl'eal in epoe!l. Inarilor ,·jrtorii '8-
torice ale clasei muncitoare. va Jua o 
Sot mal ma.re amplnare In tllpta t1i:.rză 
pentru apArarea Intereselor uamenllor 
munciI şi ale popoarelor. Astirl, 1D 
strinsi lcgăfurl ('1) lup!a pentru lipi 
rarfa Tll:!c;i ~i a drepturilor democrati 
~e pentru ind\':!J~"d~nta -nationali ~I li 
bertate. ('~păti o Imensl ln!!emnăhte 
hlpta oamenUOf' muncII pentrn re~n
dicll.l"Île 101' economlC'e fmllotrlva ef·n
Accin~lol' dezasfruo:l!!1! a.le pianului 
Ma~ban, Imp!l-bivft ofen9lv~1 t:l'nf'ra.i6 
a mGno-polnrl1or eapttall!'lte lmpOtriva 
nhrelului de trai al ma..<lselor, lupii le 
r;~ti de inl'epnfurtle C'rizeJ ~conom!ce. 

In t1m)"l ce tlrile de democratle ])epu 
t~ri inl'r~r!ltrel\'P:! cnert>u noi SUcC'CSe 1u 
f'nn"lfrtlITPa. bazelor ~o('ID.1ismullll !,oI In 
11n'l) ee Uniunea ~ovtetirl a Infrat FI
IrIII' In 'Ma trerl"l'll la comun!sm, st~u 

ILOTO 

(Urmare din pag. J -a), 

atia economlc:i Il IărUDr capitaliste se 
iorăutăfeşte rapid. De pe lMlum uls
tă in IStatele OuUe 5 ndliOdne de şo
meri totall~i peste 10 miliG':lne de şo
meri partiali, in ItaU. % milioane de 
oament ,irI. hiCI'U, In zonele occIdenTa 
le ale GermanIei peste un mtllo-n, in 
Marea Brilanie atJroape 4110, GaD, in mi 
~a Belgie 300 000, ;11 Franţa mal multe 
sute de mit. In :mai multe târi capUa 
liste Se obsez'vl o illcetinlre a li1mulul 
de creştere Il prodllcllcl, In altele pro 
c1nctia 81agneazA. In statele Unite pro 
ductia contim1!1. să. scadă de mult timp. 
In 'toate filme capitaliste ht>!>O'LUele 
au fost majorate pentm a aCDl\eI'1 urla 
~le cheltueli neeeslhtte & preg't~a 
dzboiului, articolele de prim! necesita. 
te sunt m'!l1ţlnllte la jJreţurt l'!dicatt'. 
salariile se m!('~Greazli. şomaj .. 1 ~'I mi 
zer!a m~S!le!nr rrelle. In toate lUo'<e!'.te 
tli.ri, Tf'!lctiun"lt rt'ClIr!'(t' din ce 'n (e 
:nai T,nU· ~a ".io'enta ratr.~lI: ~I la teroa 
re ~n(!'t1 a Jrl!~b'l,1 Imr;Dtrlv f!'(':,. 'I~
JY'f'ni1or Jrlln('ij. l'('n1ru a desfijn,a 
(l reptuTile JOI' !d :1 lichi.la org:>l'IhJ tlile 

lor (le lunt:S. SI ('ară fI~!ib:l t~ri1e ('Il 

Franta. Italia, f':lat{'Ye ITni!e ~i 1\1<1"1'1\ 
1ll'i1ani(> sunt (l'e:a" tetrul unei ]:'utel'pj 
c>e I11I-::r.ări ~revi~!l.'. :lgra.,"''''''' "riz~ 
t'cor.o!11lce y,' f,rOVONL ~1 ... s111nf·nlrpa. u
ror' iJ1v~rs\1nate J.i'i.tţlH de {las! in fn
t-f'~~:t tlmll~ ~apit,)1i5HÎ. 

In fata Federa~lei ~jndic3.te Mondiale 
l'tllu s~l'dni !erloase. mal ru "(':Ir.ă in 
11'l\"ătură. cu ti'lrHe l'oloniule ':oI (le"!len
,'('de, \Im!e d01r.ut'?te lin~a to!olă de 
l~re-IUI'i pol!tice. nJUne!' (l~· ~c1av. d'sC'l'i 
",inarea I'nsia~ă ~i reJi!?Îoasâ. fO~r.le
tca şi o fnspainlânfătoaro:o I't'1'l1"t1C a 
roas5elor. InteJl:>ifi<:;J.nd ajueorul dat 
Simlkntflor ~i OQl1'etlHm' muncii din 11-

nlj~itE' piri; ~'e l\lmii rn Arh ~i :"'
!ric-a, org!lri::l::'I:l~ si .. ~d:",'lă jnt.,r'u:-

c

"'''' 

nală va face ~n pas urbs spre llnitn 
t('a "last'i l"'nnf'itoarl" În ht>nca intr<:,:J. 
Iri si va int.lri consÎ(lernbil foiidatita 
tea 'prold~ră in1e"!'nationalll. 

COllgrc~ul mondial ~1 Sindic:ltelor ti
nut la 1\tila:lo li. dabmt şi alte ~aTcinj 
Importante. Una din ele este nrgani:ta. 
reI! depar1amentelo!' pro(esio'm.1e ş[ 1\, 

s-indkafelor pe ralI'uri de 1'l'odu.d1e 
care si euprindi'i. pe mundWl'li !'Jin a
(ct'lI"R!'1 ramtlr:\ jnihtstriaJl din roate il 
rUe .. ActhmiIe llnUare ale pnlernicelor 
detaşamente :J.1e ('lasej mUll"ltoare In
~l"1'l:Lttonale vor contribui În multe 
prl~inte Ja reuşita IUJl!el pen~rn reven 
(lIci1d . econo1'tli('e (lnsă de ('lasa mund 
toGre. precum si a luptei pentru :11'1 

săplămânal 
Reza"af.l 'I'OQerJi din 1 Au,.al 1949 
Au foa' ex'rase din arn6 numerele: 

2 1 17 68 73 62 15 
SumA d. L., 1.777,'60 A ,o.. câş,jga'ă de .rmătoarel. 43 

balefine: 

G c. 449778 566315 H. 532817 
533374 533374 533657 G c, 561814 
H. 522669 258675 262907 G c. 
396002 409654 413UI2 499340 H. 
599439 568617 569339 G. H. 49178 
H. 234390 G c, 477961 H. 271417 
271591 279339 G c. 341448 598656 

601828 R. 252198 R. 251873 G c. 
531412 G H. 2816 H. 521101 G. ('. 
348080 463613 H, 213306 213307 
213.307 ZI3.UO 213310 213311 
213:361 213361 213369 213385 

R ••• ninda·i fieedraia •• ma de L.I 4'.329 
r,a,,~r.a .rmd'oar. Lani 8 Aaga.' 1949 

rarea plcli ji a Dlişddi de ~liberare 
DaţlollalJ, Il pOpoarelor. 

I<"ederatla SilldicaJi MlInctiaJA şl-. 
lua' angajamentul s! apere In mod 
mai activ c'lrep'urile sll1riîcale şi pe ;le 

tivistli sIndicali persecutati. sI!. demaş 

te iiră incetare actiunile' de snbmina 
l'e ale duşmanilor unităţi[ clasei mun 
dtoare, sl.i izoleze definiti\' de tn&S8e 

s1 sA-i sdrobcasd compleccl, ::.ă facă 

totlll pentru • restabUi unitatca ~!lIdi 
eat. In GermanIa., .Japunlll, Iadla, A
merIca Latini şi aHe tArI. 

Prima sarcinl a J.o'ell~rtlţlbi Sindicale 
Mondiale este 81 a'ragll. din ee in ce 
mal mult pe tot' oameDU mltDell in 
mIşcarea mondială pentru pace, pentru 
Ilbertăti democl'!lt!ce şr pentru fmbună 
tlillrea conditiilor de traI. 

Jlslltzi, estI! de ma~ importantă să 
se ducă eu răbd:\re o muncel !!:istemnH 
c!Î. fn scnznd de a ob~inc l!oJaborarea 
eu F,S.~f. a f}r~!\niz:ltUJor cl!r-e lac par 
te din alte "entre slÎvticn1e. in acca,sti 
pr!vhllă mu1te depincl de adoptaua. u
net atitudini .fuste fata de nlOloancIe 

Frincipalele cOlldltii ale lUPte! Vk4 
rtoase a Clasei rr.uncltoare reZIdă t. 
eoezlunea şI gradul ei de OIPllI!llre, 

In forta S{Jitchritu:U oamenilor lIlllllt~ .~:C 
De ullltatea natIonală a cClaR! IlIUlltl, 

tODre ~epind~ ~m»loar-ea pe e8le o fIIb 
lua lupta »t'"ntru pau, denlOcrajit!l 
Imbunătătirea conditillo.r de trai laIi ~ 
dece Partidele" Cornunl!te 110r ~lIll1. 'li 

bul prin toată mun{'3, lor la 1nil'lrtt " 
unitAtii sIndicale, Ja Intărirea f~dera 
tj~i Sindicale Momliale şi la eforluri~ 'pe 
ei de a uni intreaga dasA mulltl~ !1 
Pal"tidele CDMun(ste vor c1emUt:aliri' 
şOT1Ure pe !!c!zioniştii soelali~1! de fJl 

dre<:ota. şi N' sl'lz.ioniştij n~lionall\tl 'le :la 
mişcării sinc<ka1e !'Î ai "niUtil pde [ 

tarja'u]ui; 1'l11" vor organiza m!ŞC<!r?a ;;/11 
m:1sscJor sin~kale şi ':01' făuri~!I:I ill 
sit arma. &felia 11 tmltăţli mnnci!ult!)ll il i 

pentru a {lesfă"'J.ra rât ~!ai larg l~t.a 
JlGpoar~Ior pe111ru li;;crfr:tl', IIlIei! ~ G :0lI 
'·iap'l. mai bună. 

Şi cele 6 batoze dIn hotarul comunei 1:1 

"Dorobanti" sunt în intrecere între ele 
Prin fnsufletirea cu care lucrează muncitorII sia ajanl 

la depăşirl de normă de peste 100 la suta 
Pe întreg cuprinsul hotarului pe o suprafată de 125 ha .. ceea' 

C'omunei Dorobanti. din 01 asa reprezintă peste 14 Ia sută, 
Curtiei, treeratul este in !Jlir.ă Desfăşurarea treerişlllui eslI En 
desHişurare. Cele 6 bafoze ::le ca urmărită îndeaproape pe teren de -.1 
re djsDune comuna, aş.:-zate în a- către me;l1 hrii comlsj\~j comlliille :,~ 
rii 1(' din apropierea satului, tree- de C'oledarl. : 11 

rii din piin gi·â:.ll tăranilor mun- I)rillire delegatri ne hato7.e 5lJnl rit·. 
citori. ' şi tineri dela UlM precum ~i dio; ~!~ 

Până Mi0rcuri seara a fost tre organizaţia de massă UPM. .1(.', 

crat gl'cÎul tilranilor ~,araci din Pe zfr d -~. 1 ~c 
C'omuni:î. Alur1cind el! aceeasi in- r. Il a el!a:;z .. nolmee \( 
t ·t t 't .. dc>,'a c'c'le 6 de lreerat muncdom dela Ion ensi a e, muncI 01'11 ... b t •. c 4 

b t t h t ~ 't' A '" li! a ozele sunt m mtrecere .. a oze sun o an 1 (.a In timp L' d • fi' , , i d 
d 1 It 10 'l v terlTl1'I1C UCran cu msu etlfe el m 

e ~e mr I ZI e !;a , .. esC lntr'aacvar sh reaflzetp , f' 
cup.re~r~ u . '1 . cI 11."1 ţ' 2 riepăsiri de norme şi in felul' c' ~ 

ana In seara ZI Pl e lT ar i t' ••• f diVA ' ;;J!C 
\. t d' I 865 h It' te aces a {Şi ImOUfl U.rl!SC caş' • 

i ugus. In ce e
t 

t at' cu A 1\1'8
d 

til/ul personal.De piidă mUlt. ',ryaj 

cu grau, a fos re~ra grau e '1" d 1 b t· •. ~. :~ 
. Cl oru e a a oza a carm Il" 

~ - . legat este Szelelki Anton. 6 'c ", 
500.000 certifIcate de e_co. depăşit norma de treerat, fII : ':dl 

noml1 au subscris pana ziua de Marti cu peste IM 'ru, 
acum muncJtorU dIn fn- la sută. 'eŞi 
freaga lară Până în prezent s'au eviden~!lc ii 

Potrivit datelor C.E.C.-ului re- la muncile de treeriş din comu~.· 
zultă că m un cit ori j din Dorobanti Hegediis Mihai, IG~ .Il 

Capitala şi provincie au subscris Ioan. Nemet Veronica, Anal 
un număr de pestf' 300.000 cerU· Ioan şi Juhâsz Anton. 
ficate de eCLJnumll Dintre aceste 6 batoze, 2 sunt 

Cu prilf'jul pWtii s,;:tladurul pe ale cooperativei din comun~"FfI 
luna Iulie, oamenii muncii au ma ternitatea". Femeile munclloart 
nifestat din nou lin viu interes din comună încadrate În UFDR"'1IU 
pentru certifciatete de. eonomil, pentru Il veni în ajutorul ac~tor : ~ 
care le Înlesnesc <:Iprovizionările 2 batoze ale cooperativei.. C.1~ 1'. 
cu lemne pf'ntru iarnă. duc lipsă de saci, s'au anga\a!I .. ~fllj 

In Capitală funcţionează astr:-:i repare sacii prin muncă Vill~n,a lfaoJ 
535 ghişee speciale CEC., iar In ră. In această muncă s'au t~1tr .~ 
provincie un număr· de 1300 ghî tiat Bugel Margareta, Demesl o .... o,!JOl 

şee, toate pe lângă întreprinderi zalia şi Farago Iuliall3 , 5..1.' Ii. 
şi institutii. c. ..1,.1 

, POlI 

~luQ, ~5ZoeUJ. ~Cl ~",adL~ 
De azi inainte ARLlJS-ur va • 

reÎncepe din nou Ol'gal1i7,area "zi 
leIor ARLUS·ului" atât în Arad 
cât şi in judet. "Ziua ARlUS
ului" se va ţine în Arad !fl data 
de 7 August, c<ind prietenii dela 
ARLUS vor vizita c.etăţenii Ara
dului făcându·le cunoscut rolul 
măret al acestei asociatii. 

"Ziua ARLUS·ului'· din Dumi-

r M ~ 
neca 7 August va fi ur~a ~ 
un program cultural-<lrtish~ .1P; ~ 11 
la mare a Palatului CUltUl 31, Un 

orele . J8~ Asociaţia Română petl' ''!le 
Vturior tii , tru Strângerea Lega . ~, 

URSS invită la această ~r.ba; .~~ 
Pe toţi membrii ~I precum ŞI " 

J.a.oi '~r~' 
1 alti muncitori '" ~1p" .. .?gj 

şului. Intrare. Vbwi. 

.. 
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In eln.'f!a.!.!"gresal.i P.M. r.D. dela Budapesfa ~ ~ducere de 60 la sută 
ea: ;entru participantii la 
ttl·~ongresul Mondial al La "FITA" a luat fiintă 

briSadă de producfie 
~Ia 

nu. fineretului Democrat 
la Budapesta 

v 

O noua 
la Au trecut doar doui slptămâni 

Io'rt, :C{;'RBSTI. (Agerpres), _ Departa de când Ia fabrica FITA a luat 
IIltU' CFR comunică: fiin!! prima hrigadă de productie 
"I~f.' şi iată că fn cÎnAtea Congresului 
!" Jru călătoria participantilor la FMTD _ ce se deschide- tn Itma 
t ~, , ~i festivalul mondial' al tine August la Budapesta încii 
laii. ~Ji organizat de ciUre Federatia 17 tineri mnncitori s'au con8tituit 
ntrt, Jială a Tineretului Demo<=rat "i U • b' dă '- .- f b ' li Il., ~It& .- JD r:ga .a. ace-aŞ a ne, '/1 

dl/l Interna~ională a studentilor la acu,t lucru nll eele de mirare. Re. 
miile 'pesta Intre 14-29 August a. c" se zu1tMc le ohţinute de brigadierele 
laf't.. !ăo reducere de 50 la sută la dus dela secţia KetteI au arAtat limp~-
lirll:ol'S pe eFR şi MAV (CăUe Ferate de tuturora Ce' r(1Jlidri rrumoaee se 
!! ~,,:are), pot obtine atund cAnd munca eete 
"lle a:easta redllcere beneficiază cei olgatlfzatl teme:nie, Ciecue mun· 
a~' ~!9C1i din tarA cât şi cei din alte citor avAnd sarcini concrete de In. 
!O!JI ~ tran,;it p!;! CFH, fie individual, dE'plinit; cât de mult se tnlhonătă-
~! :~ grup, între 4-14 August a, c" t, n .. munca practic!!: atune! eAnd 
IP~ eli I"'.-tr lE'l!;'ata d~ o muncă teoreti-:;za paş;JpM"tuI'li şi a cărtii !'pecla . 
~.. eli df tndmmare cât !il f.-t domeniul 

~ participare la festival, iar la Ina tehn' (', Pe d., altI parte conl'Hhli. 
reducerea se va ac<>rd!l între 28 rea brig/izfi inttia n'a avut ea urA 

• ,t ~i 9 Sep~embrie pe baz:l acelo mare noma' Imbunlitătirea muncii 
el, cete vizate de biroul festivalul' Il. hnerrIor repMatoare venite d~ 
le ... ' ------------

8CUrl timp Tn {abr:cl care au ce
rut să fi t , luate le brigadă. Exem
plul hrigăzÎi a creat un spirit i nsu-
fleţit tn Intreaga sectie n a st mu· 
lat In mare mlisură munca tuturor 
mnncitoarelor. Lupta pentru reali· 
zal'ea Planului 8'a in tensifical 8im. 
Utor. D:ntre muncftoal"c ile mai 
vechi, tovarllşcle F0rber Eliza şi 

Tazlo Maria DU rtaliUlt z'lnic de
p!Şiri de nonne de 150-170 la 8U
tI, iar dintre fncPplltoar':' tn 8 ore 
de muncI, tovarlşele Turi Elena 
Petru Maria şi a1t;Je au repa.<at t~ 
loc d( 10 ătlz~l1i ,le e:orapi, 13, 15 
şi chiar 17 duzini. 

SIăbicilH1ea brîg!lzfi tntA'a con-
Sili. fn sIaha preocupare a nrg<1!liza
t1ei UTM cu ridicnrra niv,:1ulu': 
protesional fi politic al bri~adere
lor, Precum n~ 8fmn cu mult~ sin
c~r:fate tov. Jianu Ana, rfsponsabi-
111 bri~lIzii şi tov. Costinaş Irifla, 

ms. Să se pună ciJpă' crimelor sângeroase 
ale călăilor poporului iugoslav! 

~II fmigranlii revolutionari hJgo. 
6e lAi aflali in [RSS, România, 
.le· ,i,\oslo-vacia, Buigari.a au publi. 

" : in ;;are/e lor "pentru alu. 
::~r oilltie ,5ocialistfl", .. Sub steagul 
JDl' )î!malionalismului', "Nova Hor 

~ ':, "Vperiod", un opvl ciltrl! 
. : oamenil mlmc~i din IugoJla· 

; .:litre toli democratii cJin il", 
cll, m<Îndn·i să.şi, ridice gfa

I \ i de protest Împotrit'a torturi· 
'fasciste ~i Il (\'t'ti 'l'minl1rii ce. 

. • mai buni. 111 ptfltari ai clasei 
, JlcÎtoare şi ai massrlor mlln· 
~ ,,~rt din IUf!o.,lada, 

l~ apel se spnne cif, tncercdnd 
I ; ,rpriml! rezistenta mrrreu cres· 

: '~dil /ali'1 de poUtica lor ant1-
r i:lllară şi, trăd/froare, căLăii sd,l. 

'~H ai poporului iugo~lav, Ti. 
irr' ,'i Rankovici, aruncll in In citi
nI' 'II In wgdreo de concentrare 
;;1 'k.ial organizat€' mereu· altn su, 
'Il ,Ii mii de patrioti iu~oslav~ din 

~ eti mat buni, aplic ll fati! de 
Id· mttode monstruoose df1 ,chin
:(1 Iri care plIn 'n umbrl1 toate 
lil ':~dil& CnchiziUei 11V: lNel~le, 
R.' De mrdte luni. tn Iugoslal.'ia 
or:lfUP o trroarf:l cruntll, cj poate 
re ; comparat(l doar ('Il teraarea 
,i .~ Franco rn Spania şi a monar
a:,ta.ciŞlilor In Greci.a. Aetastl1 
n 'mare e lndreptatl1, fn prEmul 
~~~ fmpotriva c:1asei mundtonre. 

1
· "llOfrivlI pl1rtii sale cele ma~, bit 

;, . , li mai combativ;'. comuniştii 
. : :1'lSlal:i. 

: ...• r~~il pr niteTlcÎar regal "G la v
... 'fiti ~stp ndncCfplftor pentrIL 
! ~nrul tot mai mare de vieti-

de de călăului Rcm!wvici. Acum, 
S~ ,fII cl~liner~'a patrioti/ar iugo· 
II~i se folosesc la Befţ{rad pdnl1 
n' 'imobil? mari, rn I{rabtI tranSe 
.u ' ''11~!e In inchisori. pentru a 11f 
. .~ feşjr(1 din situatiil. clica 1il' 
:e .. ~ II ())"Kanfzat f", toate corturi-
11 I!rii lagdre cl9 COrlc;ntrarl', 'n 
a' . '1 domneşte acel~ş rr'gtm de 

mWf. iu~oslavi pov: Iti sc cii sub· 
locotenentul Vladimir GIUI1UJt ~i 
Rade Peşul, Sf cretarul organizae 

!iei dp part;d dirl sntul Sonta, 
llvadati, din accţt l6j{(1r, alt or(2-
tat cll regimul introdus la •• Zabeo 

la" nu se dloseb-:şte cu nimic d~ 
Ttli{tmul re exista 'n la;;t!rel.; de 
conccntrarr- na::ist~'. DII p/l sc1t;n
/{irurE. dctimele sunt tlr/lncat~ 
dt'sbriieatt' 'It comerp beronate de 
la liub.~ol. pline pdnl1 la /{enrmehi 
CIl aptI. Acolo, ele starl timp de' 
cdtt'a lJi'Jptdmdni ~i nrarl!orÎ, reu. 
~I'IJC "it scape cu 'Jiară. Pentru in· 
rimidtma d{(;nufilor din. lagtfrul 
,.CoMolat", undl! oamrnii lucrea
:zif sub pllmdnt 'n condtilillni IX
rrf'm cW ~rele. călăii tmpu~cl1 tn 
fiecare zi pe cineva din delirmli 
fta t: l1zul tuturor. 

NumeroalJrl~ IJcrison primite 
din Iugoslavia «nuntl1 mfrfU noui 
fapte ele masacrare bOjtiall1 a pa. 
trfotilor cinstiti, tap"';' care fac 
IJd·ti lnghete sdngele. Dup6 l.nt~ 
ro/{atorilf. t.ictimele sunt transpor 
tate pl! cearŞafuri pline de sdnge. 
multi clefinrdi sunt IJc1,Uodifi (n 
c!tip b,'St.ial. In noaptl'a de 11 
IJprii 12 MaE anul ClIrent, locuito
rii oraŞuJlli Novf-Sad aU fost mar 
torii rm.ci tntdmpf11ri 1ngrozitoa. 
re: 1ntr o ci1rufă pentru transpor 
tarea gunoaielor aU fost scoase elin 
'nchisoare endavrele IICltilodit~ a 
mai multor detinuti. La "Glavnia 
eia" şi tn alt~ tnchisori, detinutii 
sunt tnfomRtati. schingiuiti, ore 
bifi cu (fjuumtl unor becuri elec
trice puternice. tinuti luni de zj. 
le rre-cati tn lanturi, 'n cazrmo
t.e betonat;;;' fi umeiM In ftlul 
acesta au fost torturati fot:ar('Işif. 
Sreten }uiovici, membru tn Bi· 
raul Politic (fI ee al PCl, Andrii 
Hebrang. membru 'n ce al PC:I. 
cnlone'l M oma Giurld /fi. marti 
alti eroi ai luptelor de diberarf.. 
}uJo1Jici, deHnut 'nti o cam~rI1 'ta 
ClJrIeI nu pl1trunde lumirJ4 :i1;f. 
n'are fn genere dre'ptul ~ te mU
t€\. După o CSemfnea ,.prelucra- , 

re", oamenii nrt'inorafi ,~unt can· 
damnafi la o maarte lenl(1 şi chl· 
nu!.toarr. c1tlndu·/i·se fiectfrlLla c/2 
te 120 gr. de pâin,: şi un litrll de 
zr'am Q chioarcl pe zi, Vin cauza 
acestui rfgim 40 la suti1 d:n are
stati sllIl! bolllat'i de tii bCrculozlf, 

:Velinulii din "Glat'niacia ~ 
scriu clt sunt atdt ele istoviti inct1t 
În timprll plimbc1r ii de 15 mim,
te pot m' rgc prin curtea tnchi. 
sorii numai ţ:nt'lndu·se de ziduri • 
Mulfi detimtli n" au putcre ,tI 
ias/! din cam!lrit şi d, aceea nu au 
posibil:tatea dC' a se folosi l'r'fn l1 
şi de aceste rarI' pUmbllri. Fami· 
liile celor arestari şi atI' pnlrio. 
tilor urmlfriti sunt lipsite de ori
ce mîjloac~ de f':tisr('nr?1 ~i con· 
damnal~ sit moGrlt de lanme. 

7'oate acest) fapt,(! (uJt)(d~sc cll 

IJdngeroosa clicll Tito--Rllkotlid 
şi·a pU$ mt1rşatml scop d~ a fJX· 

term.m.a pe toti oamfnii Ginditi 
('are condamni1 politica fi an ti. 
popular1f trMlltoar8 ,( luptif 'm. 
potriva ei. 

Emigrnntii revolutionari ruga
slatJi (/dre~ea:;11 opiniei publice 
de~oC7'are din lu7TW4 lntrwglf 

apelul d~ ,!-şi ridCctJ j{l(lsul de 
lJrotut Impotriva torlllrilor !lfS
cut/! şi a exterminlfrii celor mai 
buni luptători ai c1asd mltrl(';UUJ· 

re ~i ai ml1sselor muncitoart din 
Iugoslavia, care luprii eroic 'm
potriva aservirii colonia!iste alu
I{oslat'id realizată de (!ţ:rntii lm
periali.~ti - clica lui Tito- Ran. 
kooid, care şi-a câ$til(at fllimf) rtl 
~inoaif a und bande cr", sh:np-
roşi clf[C/i, Patriotii illţ{o,~lavi fn-
deamnll : 

,.S6 !fP oprf'(!scil toporul sd",~' 
rOfJ al cl1 1ăilor Tita si Ran1.'o
viciI 

Totlte ff'JTtelir democrate ~ por 
neQsclf lupta rmpotrit~ rRgirrm· 
lu.i antipoPl/lar şi terorist din 1". 
Ifoslavful 

'AjutaU P'roicel(i popoare al# 
lugoslat,iejJ" 

'. ,'J'fre Ca şi la "Clavniaeia". lAt- ' 
'Ul .. 7.alda" este unul el;n ce
~Gi Ingrozitoare lagifre. Comit .. ..... --"." ___ r __________________________________ _ 

\ " ./ 
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una dintre cele mai conşliincioase 
hr:gadiere, nici ele nici otl1eJalte 
brigadere nu cunosc fndl'lajlll18 im· 
portanta Cocgreeului }i'M'ID şi 
IIC"8t lucru din caoza neUnerli tn 
mod rej!;ulat a şedinklor educath'€', 
(~are dealtfel se ană ptl8e' fn plan. 
DeaSenlf nea nu s'a avot grijă OII 
ziarele Scântda TiUt retului şi Ştiin 
ta şi Ttlmica, la care s'au abo
nat membrii brigad, i, si 8OseaS<'ă. 
Munca brij!;lIzii estt» frânatl ~ d'n 
cauza n~onştiindozităm unora. De 
e%L'mplu tehnic:anul brig lizii, tel", 
Stu]ak Franci~ JipseŞte n(moth'at 
do doulI ziJo din fabricA. Astfel O 

maşină {leftctalll, care putea afi fie 
rt'paratl fn câteva minute de către 
tovar!!:şul care a IiJ'l .. ~t. a rost, pns!i 
tn fundiune de- un ucenic, llnpll 3 
ore de' mun~lI. Desigur acest Iuent 
a f1l('ut ca bri!rad [Ira rcspecti" 11 să 
nu·şi mai rea] Îzeze norma :&ilni
cII. 

Dar ş; a~ftatia vizuall lasI de 
dorit. Una din lozincile expusI'! }){" 
perete fn. dreapta locului d .... mun
cA al hriglizii jOe rdnl la aprof'un
dama Istoriei Partidului Comunilrt 
(b) al URSS, or nici nn memhru 
indj,,' nua1. 

ESTE NECESAR UN SCHIMB 
DF: EXPERIENŢĂ Il''TRE 
BRTGĂZILE DELA .,30 DE •. 
CE:'vIBRIE" ŞI FITA 

Im':llând din experi, nI/! fn mun· 
"Ii a primr: hrj~lIzi, cea de a doua 
hri~adă rle Tlroducţie, cocstituitll. la 
,,~t:a ciorapi e'i-a luat angajamen. 
tul d·· a tnd plini cu c'nl!te toale 
pllnct~ le fixate> in plan, ca depăşi
rea normelor cu 25 la sut 1i• prf>]n
erarCa tn comun a u~ei cl1rti trlmi
"e. citirea fn colectiv a articolnln: 
de ronr1 din Scnnt ia. f6cvtntarea 
bihHotcd~ !'tc, 

In decl1rs de o ~liptllmână hrig~- , 
da a că re: r.sponsabHă este toV. 
Şulllmete LeOfltlna, a obtinut mc
CCSt' Îmhucurătoare, atât in dom'· 
nluI pronucţiei, cât şi tn dom{niuI 
muncii dl' agitaHe, pentru inv:ora. 
rea întrq;ului mers al producl1ei in 
.. eciia ciorapi, una dintre secr.H~ 
cde mai productiv€'\. Natural a cr [1; 

cut paralel cu eforturi]1" depUBe 10;'1 
muncă şi sa]an1} muncitonrelor, De 
pildă tov. Verbinschi EIenl1, carC 

tn Iunie a câştigat 6200 lei, in lu· 
na Iulie a primit 8100 lei. Activita
tea inflllc§rlltă II br'.gadeTelor, in 
mare D1USl1ra a contribuit la "Îcto
ria seclid ciorapi in cadrul tntr:
el rDor 80cialiBte fntre IK'c\:i, ,'icto
rie in sensul că sedia protru prf
ma data s'a situat in fnmtea celor
lah", c1işfigân(J "Drap"lnl produc • 
ţj!'i". 

Dffligur e~ munea hr:găzilor de. 
la FIT A mfii are multe slăbîciuni, 
dealtfel Înermtl'l oricantÎ tneeput, 
Penlrtl tmhunătalirf>.& acthitit:i ar 
fi de dol'it ca UTM-ul &1 orţ(aniZl
z,," un sebimu de experie-nţă~ !utr€' 
hriltllz:le deja Tesătoria .,30 Dccem 
hr :e" şi sectiile Kettel ~ Ciorapi 
ale fauricei FIT~ căci Dumai Jm. 
bnnăt§ţindu4i munca priatr'o .. i 
just! organizare şi prf'OCUpare ea 
rid:carea nivelului politit'l .. pr~;. 
siona! al membrilor brig-WM. lICt"
lItra îşi Tor patea tndeploi 14n,in:1' 
de cÎMte peutra n.re aui_ QI'('aH' 
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Lupta 
pentru 

hotărîtă a Uniunii Sovietice 
interzicerea armei atomice 7 

supratnlbt atomic universa~ !Oi ~ 
controlul Statelor Unite, aupralnt!t 
care urmează sli disţ1ună de t63~ 
Hltrepr-.mLrilc atomice din ]mne' 

intr:' a~::i, p re-cum şi d... toate rtsur~ 
sde mondwle de uranium şi tb(), ~ 
r1um. 

~_.~ __ ~ __ ~' ~'oft<'-'"",,,, __ -L -~_,,~-,,",-_____ ~_~~ __ ~m __ ~__ _r_C.~_. ~ __ ~7<~ __ -'_C~'.,... ". 

Lucrările Comisiu,.;i O.N.U. pe,,',. energia afom;cd 
NEW-YORK. (Agerpl'. ~), TASS 

trilusmi!e: 
La 29 JuliE, fllajoritall'a tIi,! co

nlÎsiunea OrganÎzaliei Narunilor 
unite pentru energia atomic'l'i, in 
frunte cu r, prez., ntantul Strador 
Un'!e, a adoptat hotă~irea de a sus
peeda lucrările comlS':unii pentru 
o perioadă de timp ned .. finită. 

Ln{ind cuy;Întul ]a inceputul ~r_ 

dintei, repnzt'ntantul Uniunii 50-
,·:ctice. Tarnpkin, a imistat asu
pra discutării am 1inuntite a propn
n('rii so\'it tiee din 25 Februarie 
1949 privitoare la tlaborarea şi Pll
nerfa in aplicare in mod simultan 
a c, lor două conn l1Ui: asupra in. 
terzicerii armei atomic~ ş.: ul"upra 
C04ltrolulul energid atomi<'e, 

Luând apoi C'l1vâ n l nI, Manui'l"k', 
reprezentantul RSS Ucraina a Sl1b. 
l:niat că soluţionarea praetică a acr 
~tei probleme est!' posibilă Dl1mni 
In baza propnuer:lor soviC'Ac.:,. 

Manuilski a mai J!ublln:at cli tl'l
cerea ddegatului am' rican ş'i refl1' 
zul s!lu de a·şi fixa atl'tla}'ut-a în 
aceasta problemă doyed,e @e intentia 
de a crea confuzie şi de a inşela 
opfnia publicl1 mondială, 

ApO':. r('prez~tanţii Frantei, Ca
nadei şi Chin,'i au (!; rut ('a propu
n.eril€- sovietice să fie puse ]a vot. 

I Reprezentantul Uniunii SOl":etiee 
8'a opUs punerii la vot·a propune
rilo~ inainte ca acestea 101 fi fo.,t 
di~cutate Îfl mod am!inuntit. 

In cele din' urm!'l. proectul d~ 
1"·zolu re sovietic, din 25 Ft brua
rie 1949, nu a mai fost .supus vo
tului. 

In leg!turl cu 1lCe8la, Manuils.ki 
a luat din nou cuvântnl. El a amîn 
tit că dekgatia amt'Ticană agfti 1n 
mod art:.ficial chestiunea diverg..:n
telor: şi 1nceardl cu tncllp lItânare să 
zI'idămic:~ IlSC! orice posibilitate de 
Il .!e ajunge ]a un· acord tn cazuril" 
cAnd o apropiere apare- posibilă in. 
tre putlctul de vedere al ddegaHe: 
.!lovit tieI" ~i cd al ma jorWIHi comi. 
• lunIi. 

O altă metodă de a .sabota lucră• 
r:le comisiunil pentru ener!!:!a ato· 
m!cl a fost. propnnerea răHl;:a făcu· 
tă de del< gatîa am~Tîcană de II se 
.u~penda aclivltatr a comisiunii. 

Ddegatia RepuhJ.:cii .Ucralnielle, 
II (lec1arat ManuHski, l"<' opUfle cu 
hotiirfre StL;p' ndarii activitătii co
misiun:i pentru ~'n{'rgia atomic li şi 
I!pri,iina proeetul de rF zolutie pro-

I 
PU(l de !It legalia so\'ietică la 25 Fe
bruarie 1949. Ea sprijină acea!ită re 
T,oluVe pentrucă ea uasNlză mllouri 
practjc.~ cHre dan posibilitate .eo. 
misiunii să 1ndeplineaecl B8rcinHe 
':mport3llte ee f·an fost date prin 
hotărîrile Adunării Genel:al.. ~ 
pentrucă aCl"Mt§ r~:z;()luUe.e ".'on-. 

forml"azU Chartd Natiunilor Uni
te şi sprij-:n!l I'auza pl\('ii şi 8e("uri. 
t!llii popoarelor. 

Examinarea proecUdul 
american privind sus
pendarea activităţii 
comislunU 

Comislunea a trecut apoi la ex.a· 
minarea prorctului de rezolulie al 
Statelor Unite pr:vintl suşpmdarea 
acti\'ităHi comlsÎunii. 
Ţarapk!n, rl prCz{ntanlu] UnîuD"î 

SoYietice. a subliniat eli in ('nr~ul 

Anului trecut comisiune.a petltru 
t n~rgia atomica nu a real:zat nici 
un ptogr~8 tn activitatea 88.. El .. 
amintit el atât fn cadnU ce!lei de a 
treia sesiuni. • Adunări-i Generale 
dela Pari&, cât şi ia tedinlele ca
mishm.iî pentna .,~Jgi. .tomicl • 
m.1Ii .. uIţi delegati aaD. pronunţat 
pentnt colttinnarea aetw:tltţii eo
mlslODii, eare trebuia I!i studjez~ 
tenlf inic propunerile pr ... uzentate e-;. 

Reiese deci limpede el com1sill
nea pentru energia atomciă trebu
ia să e'Xam·:neze atât propunerile 
J)re7.entate anterior, cât n pe ctlf" 
noui. Dur aCf'a~ta nu s·a întâmplat, 
d<oarece in tilllJ"ml discu\iilor asu
pra proh]~i energiei atom-:ce,. în 
COOTlll diferitelor organe'! ale ONU 
au ieşit la h'f ala două punC'te de 
vedere deosehite eu privire la solu
fonarea a('.estei problume. 

Tarapkfn a suhliniat c§ planul. 
american nu urrnăreŞ"t.e ajunge~ 
la un acord şi, in COUStc:ntă, COlJl~ 
KiOllea s'a dovedit incapabilă de. J 
obtine rezultate pozitive L 

Stlrt.cle Unite sunt pe deplin rl!. 
punzlltoare de actuala 8ta~ de ro. 
erori. 

Dtle,.,<P3.ţ-:a sovietici ~ mentÎll~ 1. • ei 
punctul de vedere, a Incheiat T~.: 

Uniunea Sovleticli consideri prOblema energiei a fomlce 
din punctul de vedere al intereselor popoarelor 

rapkin, dup!! eare singur. ho!arl~ 
dN.aptl este resping,rea Nwlul1ei 
adoptată de comitetul de lttcm .: 
p~gătirea n{'illtiirziată a doui pr~ 
f()(~t{" «re com'enri: conYtntia p!Co N'Ii 

tru jnterzicer.ca armrl atomice ~ , 
com<entia pentru instituirea I11lllÎ 

control :ntematîona! rij!urO$ LIU< !~ 
pra emTl!i~i atomic€', pornind dl- ]i 
]a principiul că am}lcJe convm!ii 
trebuit' scmt:1ate şi aplicate In mod 11 
simultan, dnpă cum reirse din prn. g~ 
irdnl d~ re7.oIuH0 EovjetÎc pref.D. 
tat la 25 FplHuarie a. e. . A 

Aceastl propUo:ler,t) Il repmpnt4t1 1!11~ 

Uniunea Sovittic ă con!'ideră aeea 
I!>la prohlemă din punctul de ude. 
]':1' al illter'e.;>r lor tuturor popoart" 
lor, c.xilml ca _ folosirea cnerg:ei 
atomÎce în scopuri m]itare să fie 
jntl"rz~să fară Înttlrziere, ca stocu, 
rile existcnt~ de a1'1l1e atom~ce ",ii 
fie du.trn;w, productia de bombe' 

alom;re să fie oprită şi să se insti. 
tuie un control international al 
J(IJ('rgiei atomice p;entru a asigura 
fo]o.~iren acesteia tn scopuri ("elu. 
I$Îv pa'i-n!cE'". 

Pe de altă parte, Statele Unit,., şi 
annm~te aIft' state caută sa rezolv-/'! 
accast1i problemă prin crearea unui 

tului "oV'~etic a fost Il'Ilri.iinfla 1 
.IH repreztntantul RSS Ucraina, T~ 
;!Il 

tuşi, majoritatea numhrHor romi-
J'l!1 

sÎti au adoptat proiectul de rtZ&l!J 

Jutie am.~rican, Buspendându-te tii- ~ 

!,l act:vitatea comisiei polflll BI I 

timp nelimitat. ,It I . il 
~_. 

democra' prolJizor;u al Greciei Libere' 
lup'" penfra pacificarea Greciei 

Guvernul 
conlinuă 

D 

GRECIA LIHERX, (Agerpress). 
ELLAS PRESS transmite urmllito
ru1 eomunicat al guvernului demo
crat provizoriu al Greciei Libere: 

La 31 Itd:e a avut loc o ~(Jinţli 
ordinarll. a Consiliului de miniştri 
al guv< rnului democrat provizoriu. 
In cadrul elireia au fost luate 1n 
d:scuţie llrm!toarele chestiuni: 

1) Adunarea G~nerală ONU ~ 
problema greac§. Raportor Mitsos 
Partsalidis, preş,e.dint€leo consiliului 
de minîşlri. 

2) S'tualia militară. Rapottor 
Mitsru Vlanda8, ministrul We răz
hoi. 

3) Situatia refuglatilor şi a copii 
lor af,]ar. tn Jllgog]a,oia. Raportol' 
Pashali~ Mîlrofski, ministrul apro
vizion!irii, 

4) Ch' stiuni curente.' 
In vederea ,,:itonrei l!IesÎuni' a 

A,dunării General0 ONU, guvernul 
d: mocra t provizoriu considf'r\ă ne
cCf:jar1 fntărirea .ctiuniî de lămuri
tie tn rândurile oliniei publice din 
întrea!l:a lume. plntru 8prtJlDlrea 
cauzei ÎIlcetării războiului eiviiJ. lu 
Grerla şi hotăr!Ştt! 

a) Să aduseze un me.sagiu Adu
niirii Generale ONU; 

b) Să tip1tr~ască nn docummt tn 
care să pună fata în fată politica 
de continuare a vllrsiirii de sânge a 
regimuluÎ mOllarho-fasc'.st şi a stă • 
p:1nilor săi, cu politica de padfî
care a guvernului Ik mocrat provi
zoriu. 

c) Să ceară tr:mÎterea unei cit. I 

h gaţii la Adunarea Ge.nE:rală 0:\1:,· il 
compusă din trei m-emhri: Petrol ~II 
RUS6OA. ministrw afac:rilor fl!er- ! 

ne, Mitsos Papadimitr:u, mÎfli>troI ~ 
agriculturii ~ Pashalis Mîunf;ki, 
Dlfn~ul apro"izionării. ~ 

GU\lemul demoerat provizor:1l, dl ~ 
P ~ ce a luat în discuţie SilUlltia re- iU 

fugiaUlor şi a copiilor grec; IM 1IlI 

In Iugoslavia, precum şi atitumtl il. 1 

inadmisbill a guvernului iugooJ,t, lot 
care Impiedic1t aceşti copii ~ It 'OI 
tnapoicze la părintii lor, a luat ht r. 
tari rea Bii lr::mită guvernului îu? :" 
slav UIl energic prot<sl. '~ 

lOZ 

Intense pregatiri În preajma deschiaerii ~ 
Festivalului Mondial al Tineretului Dem~~l'at ,: 
Marşul mlret spre Budapesta al "caravanelor pAtW' 4t . ~ 

. Asociatia Franta- U.R.S.S. demască 
pactul războinic al Atlanticului 

P.4RlS. (Agerpress). T ASS trtms· păcii" ~i pentru a omagia me~ li 
mil!f'l: eroilor mişcării tkJ Rezistenti dl ·i d 

.,Caravand-e păcii" ~ care par- sosit de[cgatil. din JXZrre~ ",U~I ~II 
ticip(l tineretul Angliei, Oland!i. orf(anizalii democratl-::€ ş, repu ; 'lII 
Be.lgiei şi "'ranIti, au tr(cut În dru. calle, cdt Şi din part~a co/e~~~r_ )'S! PARIS: ·(Agerpre.Ds). Ihipă cum 

allUn\li TASS, Comitettd NalÎooal 
al Asoc:aHei Franta-URSS li! pu
blicat o d,clara\ie in care I'>()ndam
na pactul Atlantîcului şi campania 
antisovif'tică' dl1 .. ă d", cercurile reac 
tionare- tt:n Franţa. In declaratie SC 

sUbliniază ccmsecinţeJe dezastruoa
fie' penlMl Franta al~ . pa'ctlllui At. 
lanticului, carl' "Îo!t·az1) tratatul de 
aliantă ŞI pr~ett~n':e dintre Franta ~ 

t _ 

Uniune a Sovietică. 
Comitetul N ,,-t:onal al AwcÎllţjei 

protcsteazii impotriva atacurilor ca· 
lomnioa.;;e la adresa tratatnlui fran
co-sovietic, lansate d,· unii depu
ta\i, ca dO;' exemplu rostul mio:stru 
Tdtgcn. 

Comitetul Nallonal oheamă 
toti franc.ezii si ]upt(' pentru o 
1itică de prÎ:te,u:e eu Upiun;'a 

pe 
po-
50· 

mIU lor c!itre Rudapest.« prin Ver. mundtorişti din difl!rilC 11J(ll'11 1, 

~ors, unde rn timpul rd:;;boiului de Paris, Mars:lia, Lyon, Or6tWU'l'f;; r.! 
eliberare impotriva ocupanWor M· altele. In oraŞf-lP! Clwpdle <\ l1li ~ 
tb'rÎşti Uit mrlrit. fn 1944, 800 dn cO"$, Groooble şi fn mdtr afir. It 

. ! _.1 ' .url (1' " parHzani. şi rmd.e n timpf" unei avut loc numtrotue mee!ln~ Il' ~I 
lupt~' impotTLva n(mtil~r. care fi ~ icu {ksj(iŞIlTllt sub $C~ ~, 
avut Wc In Iulie 1944, ti nwrit cu- ui pentru pace ş, la car,· aii ,,' 
noJCutu.l scriitor francez, )ean p,e. cuvdntrtl Yve:t Farfte Şi ~te;r: !It 
v(ut, nalitiIti. de fnmtt~ din vi ... 

vietieă. 
:1s • 

___ _ .J-_l'~nt", _ tn.tdmpina _.~U c.ă şj eultuNlliJ., a tdri." ____ 

lip. "GUTENBERG"'. 
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