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Arad, Anul" VI No. t 600 
Miercuri 31 August 1949 Cititi În corpul ziarului: 

- Besliali'a.ea armafelor 
monarho-fascisle intrece 
barbaria hiUerisfo 

- Ultimal lerm.n flen'". ee
darea 8CI11 declararea aar.· 
lui. val.telor ,i allor m;#'oaee 
de plală .'reline 

Şi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~========~======= de ~ 
ara' 
~lil~ă te rm i năm 
!mfit 

'Ji curând muncii e 
)~~fficole de vară 
~:~ _'untem in pliDă ttes,. 
Iri \ rare • nmpaniel arrko 

d: le de vară. Comitetele 
:e';tel~ Pro\'lzorii comuD.le şi 
li ptJ de plăşi trebue să ia .nă 
li rrI( suri de urgenlare a efec 
sun. luării acestor munci, 
boi ;!hupul este inainlat. Oric:.e 
lOpqjlPinut folosit in cadrul cam 
~ondj vuă, este hotărîtor În ce 
Ilin: ~a1izal'ea. ~i indeplinirea la 
1X~ bune condiţiuni a muncilor 
~l 1e acest lucru 5'.\1 canvins ~l 

~ t'Jllmncitori dJn judetul nostMl, 
, (:h~{ rumtlrca Farth1ul~li şi a Co 
l ln proviwrii şi-au dat silinţa 
e ~ la timp. conform pianului, 

.

<am seceriş, treeriş, ~i desmiri~. 

sade bunei liesfăşurări a. campa 
,ră s'a pus jnsă timpul plo-

l'Or ~ bil . t , t 'o i ~lir8'Jal'a. care a reuşI n r 
n ~ rr.ă.sură si împiedice pe ti-

,.,IIlCftOl"l dela trmncile agriCOle. 
ut ~'ediat ce timpul s'a !I~hlmbat 
e lu por;ihillfate lP'leeperli munel
ntr imea muncitoare a trecut din 
'rmă:,allmell., pentru strÎlll!l(erea re
tru J organi;t,d intre~ri pentru 
pij' .. urmelj)r Ge1a batO'Le. in fe

r 1eP au reuşit munciTorii dela 
i ain hotarul c()munei Percl;ul 

fi~l până in ziua. de 19 August 
"lillească planul de (reu-at Iii -..........------.' 

'~ au contribuit, il confrib'le 
Vllrt misuri la. exe!'utaren mun 
f\neole de 'VarA, sunt al!';itatoril 

r t hd. Aşa. a fost in plasa. Aradul 

f.
e agltatorii de Partid au dus 

!le lămurire dela om la om. In 
f ~i' ta. pini Sllmhătă !lea"", pla. 
mo lreeri~ al p1eşil Aradul Nou a 
irunlfi~t tn proportie de ':5 la sută. 
Kal:l& Gurahonl şi ho'a:rnl Aradu
,.~ .dndu-se tot In felul acesta, 
ebL:! ' fost realizat tntre 11 şi '72 la 
~r 

VOin/. 1t cu aceasta, !le desf!işoal'l şi 
PI? de ~olectare. TAr~ntmea mun 

'i in' e coD\'lnsi cA vănz1nd statu 
a ~ul sAu de cereale, ajUti Ja 

tel eCG!1omică a. ţărU noastre !tI 
Mo tue la asigurarea h1'8tteItrnlnel 

lota I !lin . fabrici şi a Armatei ImftS
• pej tare apAri eucerlrlle noastre 
~ţeJ'olfee. Deaeeea el eautA si M 

iU~C()DŞtli~ios de aeellsf!\ sareinl 
:f~ ,te şi datorie patrlotki. 'l'ăranti 

," ,Ti din plasa Gurahont au reu 
:li ,depii,şeasci cu 10 la sută pJlln!tl 

, 3c~ct!lre. 'deşi treerlşul nu a f(lst 
1:\1 . t hlcă. . 

'hck.· rIIe nu decurg rnsă la fel de 
ul~j' toate et"mune.le "" p'~l~ Snde 
cai C;au"la este ci. membrii Cl>mite 

! Provb:orli comunale respective 
rAM" dat dela Inceput Importanţ" 
_ :).l:Ită acestor nluncl. Nu au I avut un 
mi tie muncit bIne Intocmit şi ca. 

liTRi 1"txult atele muncii lor nu sunt 
'cru: ~tf'ptate. 'Aşa a fost. ~a!JUl ~n 
'1 tflla Sintt-a. Mare şi Chl:-:.meu ·C1'i~, 
'~Co-6Ateteie Fro1'1'Zl)Jii comunale 
[DU· '& flluncl neOrganizatl, tie p,e 
S. r!'<reia lucrlrile au stag,.at. Ei 

R u t.t 1'!~1 ae combativi, Iar 
(LV . 1zatiile de Pa\'tid nu le :au dat 

Ţ (("~ntinu;U. In pa,. 3-0) 

I 
---!L 

"Jurăm să apărăm 
imperiailşfilor de 

pacea impiedicând 
a deslăn,ui un nou 

ineercările 
război !" 

c. aceaa'Ă ho,ărire de neclin'i' s'a incheia' FEs'i"olul l\fondicl of Tinere'ului 
Luni seara a sosit in Capitală 

delegaţia tineretului din RPR ca
re a participat la Festivalul Mon 
dial al Tineretului dela Budapesta. 
In întâmpinarea delegatilor noş
tri au venit la gară mii de tineri 
muncitori, elevi şi studenti. 

Au fost de faţă la sosirea deIe 

lui nostru şi cei ai tinerilor din Paul Cornea, sl'cretar al ce al 
celelalte ţări. D.T.M., care da apoi citire JU:'d-

Tovarăşul Pavel Lata, secretar mântului depus la Festivalul Mon 
al ce. al V.T.M. urează bun so- dial al Tineretului şi Studenţqof 
sit delegaţilor. Răspunde apoi de reprezentanţii tineretului (k 
din partea deIegaţilor, tovarăşul O1ocrat dn lumea întrea!:!il 

Jurămânft" tinerelu'ui 
gaţiei membrii ai ce al PMR şi Noi, tinerii democrati, veniţi ele a ne despiirti pentru a ne în-
membri ai Guvernului. din lumea intreaga la Festivalul I toarce în patriile noastre, ne-am 

Tinerii delegati la Festivalul Mondial al Tineretului şi Studen ~dunGt astazi pentruca, În nume 
dela Budapesta au fost întâmpi- ţilor dela Budapesta, am expri- le a milioane de tineri~ de too:.te 
naţi cu urale entuziaste de către mat împreuna hotărirea noastrâ rasele şi de toate credinţele, sa 
U.T.M.·iştii din Capitală, f U d t u. f . ·1· • t J n~ luăm acest angaJ·ament so-

Pe piepturile delegaţilor tinere erma e a rai erlC111 10 r'o u- lemn: 
tului nostru la Budapesta, strălu- me care să nu mai cunoască mi· 
ceau insigne diferite din Uniunea zeria, frica şi răzhoiul. Jurăm să apărăm pacea, împie 
Sovietică. China, Viet-Nam, f"tc. Noi am proclamat credinta că r1ecând Încercările imoerialistilor 
Aceste insigne, sunt dovada prie- forţcle noa'stre. unite cu cele ale de a desli:inţui un nOII· rihbo'i. 
tp.niei care s'a legat în Capitala tuturor popoarelor. vor şti să im Judim să ducem până la capăt 
Ungariei intre delegatii tineretu- pună aceasta viată nou;.i. Inainte (Continuare în pag. 3-a) 

--------------------------------------------Ca rezultat al infrecerHor socialiste în muncă 

ua fabrica de zahăr s'au terminat reparaţiile şi la 7 Sep
tembrie va incepe prelucrarea sfeclei din recolta acestui an 

In acest an se prevede cea mai bogată recoltă de sfecll 
de!~ eXiste":ta.· fabricei -

, Pe malul drept (Il ;'\.1 u reşu lui, dela podul Arad"l 
Nou I'n jos se găsea,'i Fabrica de' Zahr1r. Temporar, 
fa.brica şi-a fnct'rat activitatea, pe la sfârşitul lui la
"uarie, când eampuma 1948-1949 se terminase. De 

. atunci, fabrica a Intrat fn Temontă, in perioada de 
preglitirl" p~ntru noua t-"flmpan<e 1949-1950. .. 

PestI' tot, se fac pregtItiri intense pentru 'ne' p!'~ 
T€Ys nou.ii campani i de lucru. Se r, 'pară ş.i. se r(vi
zuesc instalaţiile, .e cwiită conductfif'. cu un clwânt 

f4brica. (şi reface mecanbmul. 
In toate sec~;ile Jl'I muncişw de zor. Muncitorii an~ajafi perm.a

ne.nti ai fabricei, insulleHli d'?' atJd nluZ fntrecerilor sodiiliste, se strll
duesc să osil/'urei tf'rminan'a la timp fi repara/ÎUoT şi revi::i!lor, pen
truca 14 7 Septi!mvrie fabrica să-şi re1nceapii acti·vimtea. 

Reparatiile fAcute la maşini, cazane şi conducte 
Din pricina lucrărilor d2 .reparaţip. 

şi rp.vi~ie cari in trecut - sub capi
talişii - !re făceau superficial şi mai 
mult de mântuială, astăzi fabrica a 

ajuns întro stare scrio'isă de uzură. 
Până intr'atâta mergea ticălo~ia vechi 
lor patroni încâ t în lucrările de repa
ratii nu investeau decât sume mici şi 

A fost constituit la' Arad comitetul 
pentru pregătirea sărbătoririi zilei 

" Scânteii" 
.,Stindard ,al rezistinte i, cu fUimuri fluturdnclC, 

purtat În mUini şCn in imi de aprig~ lllptiitori, 
mergea lovind, in fTlm rea multimilor crnsc6nde, 
fJlutoanele fâscistei de josoici u-Jdători". . 

neinsemnate, aruncând pe . sptnarea 
muncitorilor deS~le defeCţiuni C3Uzate 

de starea de uzurâ a instalatiilor. 
Anul acesta, intreaga fabricii a fost 

. un şantier de revizie şi reparaţie 8 tu 
turor instalaţiitor cari prezentau uzură. 
S'au executat lucrări cart intrec {frin 
amploarea 101" tot ce s'a făcut d~Ia e
x!s,enţa 'fabricei şi până a~nl. 

Rănd pe r&nd, in to\\te sectiile, 
. s'au pus la. }punct m~illiie, c:lune 

le şi conductele, eliminânt!n··se 
astrel dificultatile cari uuzau in
treruperi in bunul mers al Pl1'lf.."f: 
mIui de productie, Frin lucrllrile 
executate s'au crf'lat conditine ne 
cesare şi prielnice 'uUei bu~ d~
f~urări a viflktarelor ~ampanli de 
lucru. 

La seep,a splU::.re şt transportul 
steclei, s'a reinoit Integral (, roat.", ele 
vatoare, care anul trecut producea -
din cauza uzurei - multe !ntrerupen 
tn procesul de !abr1caţ!e. La tel ·~'a 
montat un tambur nou pentn.. al."11ol'\~ 
rea unUl lIlt elevator de' sfeclă ~l s'a 
ccnfecţionat un lant specia), eomplec't 
n"\I, tn lungime de 200 ,metri, pentru 
sectia transport bcrhot •. 

Jil sectia fabricatie brut~. s'au ve
rificat şi' curătat conductele, fn locuin~ 
du-se cele u"l1\te. In "acelnş timp, din 
interiorul acestora s'au eliminat <l~pu 
nerlle pronuniate, cari prt1(1uceau in 

Tocmai aC,t<te VE.'rsuri ale lui Ale. O'a\i de er.oidi. lupt li il\~aJă a Păr- trecut !p!undărl şi 'strangulăti In Ilro 
xandm Assijn, scrise în c·,n.;tea zi- titlului Comuni,st Român, în condli- etuctie. La sectia produselor s'au 
lei .,Scâutei:" in 1947, n(-<lu venit ţii de crunta: teroare, un m11l11<nat schimbat plstoanele la' pompele de 
in mint<' atllnci când la 23 AllgtL~t stindard al D1obiHzăr,"j clag('i O1un- siropuri, îniâtu-rându-se' astfel pierde 
PrEzidiul Mare: Adunări Nationale c:toare Şi forţelor ll.:mocratLi im- rile de sirop şi mărindu-lle' totodată 

~ randamentul maşiniI. t>ca::emenea, la 
a- d orat or"anul ...... ntra] al ce al potTl"ia Cascişmului. pentru ra~i'ur-el' .., """" . . e1evatoarele de transport zahnrul !l'au 
PMR U rdl'nul'· Ap::s.·arca Pa Dare-a ]·u.!!:ului <x!lloatatorilor, " (" o ., -.. . • ,. contecţionat Clipe noul. 
trl(,C" c1a!'R I-a. C3ci tntr'adevăr, După 23 AUIltL."t 1944, sub con· 
Se ... t . " C'" ._~ a ·1" 'lnd('II'~ (Contl'nllare °n pac:. 7-"') (Continuare in pag. 3·a'. 
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Mihail Solohov scria cu 
stăruinţă cel de al treilea volum 
al monumentalei sale opere: ./Pe 
Donul liniştif", când Partidul Co 
munist (b ) hotărî trecerea dela 
politica de INGRADIRE a chia
burimii, la aceea de LICHIDARE 

MIHAIL SOLOHOV • 

a el ca clasd, prin colecfivizarea 
in massd. Era vorba de transfor 
marea socialistti. a satului, operă 
grea, pregătitti. în chip amăllUllţit 
de Partid prin toatit acti"tJitatea 
şi lupta sa anterioară. Tăranif să 
mCl şi 'marea maloritate a mijlo
caşi/or se hotărlserli fa aceasta. 
Mişcarea colhoznică deven.ise un 
ţenomtn DE M.4SSA Erau zile 
măreţe, zile de prefaceri istorice. 
Si acest lucru '-a înţeles prea 
bine Mihail Solo hoti. El vedea ciI 
nu era vremea aşteptării rmor 
perspeciiveir;torice" pentrlJ. a 
~crie despre grandiosul {el/omen, 
ci era vremea trecerii la.~ fapt ... 
Si atunci îşi întrerupe munca la 
'romanul "Pe Donul liniştit" Şl 
se apucă de "PAMANT DES TE
LENIT"'. 

Ce ne înwtJţişea:eă Mihail Solo 
lioii în această a doua capodope
ră a sa'! 

. Satul Gremeacii-Log cu toale 
frămâniările născute din lupta 
pentru "colectiuizarrJ. In f,unfea 
actianU de convingere a ţărani
Inr săraci şi mfjlocaşl din O,.e
mCQcii-Log, se află muncitorul 
Davâdov, unu! dintre cet 
:/.5000 trimişi de Pariid la satt>. 
- Macarie Na[!ulnov, secretarul 
arf[flllizaţiei de bază din sat, An
drei Razmiotltou, preşedintele so
rllrdu1ui sătesc şi alţii. Cel car!'! 
ac!eru efi deosebit entm:iasm la 
colhoz sunt săracii, iar mijloca
şit şovăie. s.e împart În două ta
b('fe: unii care aderă la colhoz.' 
alţii care nu. Apoi sunt confisca 
te în folosul colhozulul pâmantll
rile şi gospodMiile chiaburestt 
!.lIDia se desfl1.~oară cu succes. 
Dar n(/ tocmai aşa cum o t',edea 
DfWlidov, căci necufto.,câl1d 

formele complexe pe care le îm
bracă lupta de clasă la tară -
a acordat ; Ilcrederc ţdranului la 
eOV Lukici OstroV110V, un om vi
clean, du,<;man al puterii sovieti
ce, cunoscut ca mijlocaş - colec 
tivizează şi păsllrilc, depăsind 
astfel 11O!ăririle Partidului. etc. 

Gneşelile dela inceputul mun
cii, pornesc de acolo că ei în ze
lul lor pentru, realizarea colectivi 
zării, s'au abătut dela linia tra
sată de CC. al PartIdului. 

Secretarul organizaţiei de ba
:zif. Macarie Naau!rtor'. foLoseşte 
metoda de constrângere asupra 
mljlocaşilor care mat şOrJăiau, ln. 
călcând principiul leninist al Li
BERULUI CONSIMTAMANT. Dp 
SIgur cti. aceste abateri, pe MngtJ 
orouocările du~manilor puterii 
Sovietice, au provocat nemulţu
mtrt. Si atunci. La 2 Martie 
1930, scrie tov. Stalin 'in "Prau-
da" vestitul său articol "AME
TEAL.4 DE PE URMA SUCCE
SELOR". Apariţia acestui articol 
are un ecou deosebit de puternic 
în sânul ţăranilor nemulţumiţi. 
Cu deose{)ită putere artistlctt des 
crie Solohov ecoul siârnlt d~ artt 
colul tovarăşului Stalin în scena 
unde con,trarctlo[uţion.arul PO/DU

tetl şi ucigaşul !acov .Lukici .e
rau pe cale de el porni o acţiune 
duşmănoasă împotrit1a Puterit So 
vieti ce. dar un. cazac bătrân spu
ilIe: ,.Gazeta asta ne desparte de 
ţ/omniile voastre''', iar un altul 
adau.f{ă: "Ne spuneaţi că priete 

·nii din străinătate au să ne adu 
că arme< .. Asta !w-i mare lucru. 
Dar odată cu armele au să se 
strecoare şi ei pe pămânful nos
iru. Si după ce S(Or băga aict,-

f ţlescoforoseşte-te de dânşii! 90) 
f_muniştii sunt oamel1i de neamul 
. nostru, cum să zic; de..ai IwŞtri, 
"localnici... Cu stăpânirea I1Ga~trii. 

vom cădea noi singuri la înţele
gere ... " 

Este concretizatd aci toată po
llitica Partidului faM ele ţtimnul! 
'mijfocaş, găsim aci mârcata in
·}~.,I{'iţătllră leninistă cara spune" Cc4 
"r:u mijlocaşii trebue să ne infele.' 
[{em Şl nicidecum să luptăm im
potriva lor. Găsim aci foadu! lâu 
ititti morale şi politice al orândui 
~ii sQr}i'Jtice, căci iafă cum ţăra
l1ii, care (neă nu curwsteatl binej 

'''pa/Uica Partidului, ved;au limpe. 
d~ cum foştii sfiipc'f1i, ;ncefaserel 
demult să mai fie ruşi, fiind 
slugi prea plecate ale imperialiş
mor străini. 

L umtnoast'J Psle figura 
muncltorufui Davâdotl. crzre fepre 

.<~zintă aci, În Gremeacii-Lof!. cla"'! 
.ţ;a muncitoare, Partidul. Pătrtms' 
de un cald patriotism pentru Pa
tria sovietică, el luptă cu lndârji 
rp În problemele miirllllte, fărt1 
,'\[1 piardă perspectivele mari de 

Iă' .~l •. ' lar aZl construesc Îtţ->I 
şt mar t'lU cOmunismul b C . ~nl 

, " um de a putut IJ 

II'! fohov o a~emenf!a carle! 
CcV.tc-.a. lf)ul4) pectivă încă în febra evI 1 

~ {or anului 1930? El a ptI, 
viitor. HoiaIit şi tenace, Davd
dov conduce cu mână slgură ţă· 
rănimea colhoznică. trecdnd. în 
Cazuft mai grele, la puterea 
exemplului personal. Lâncezeşte 
munea intr'o brigadă, DqvâdorJ 
nu pll8cupeţeşte să prmt'J mâna 
pe ('oarnele plugului .- deşl n'a 
~'at in uiaţa lui. "Mor pe arjjtfl
ră, . dar o fac/''' - îşi zice el. 
"Am să. ar noaptea la 'dinar, 
dar am să ar un hectar şi un 
sfert, nu-i chip altfel! Dau de ru 
şlne clasa muncitoare .. :' De aci, 
din această clipti. s'au născut ma 
,tie întrecer; colhamice din 
lJRSS. 

Exemplul de felul cum trebue 
dusa munca de agitatie este şi 
actiunea de Iămunre a comsomo
li<;tului Naidenov. l:arp, Şf:b să 
convingă mijlocCl§ii "'il dI4c1J. să
mântu la colhoz. 

Dar cea mai intercsatdt'J. figu
rt'J. a romanului este Condrat Mai 
riannrcov, un mtjlocaş din sat. 
Mihail Solohor; descrie prin a
cest personaj aceea "arle a ţără
nimii mljlocaşe care' a luptat cu 
îndârjire pentru puterea sovieti-, 
cd, ali:ituri de muncitor!. Dat'tf
dou îl convinge de superioritatea 
muncii în colhoz. daI el {/lfJft'J. tU 

greu lmpotriua rămăşiţelor sale 
mic burgheze. Condrat Maidani
cov desfăşoară o puternica activi 
tate pentru consolidarea colhozu
lui şi este de un real sprijin lut 
Daoâdov. Aceasta il face pe Na
gulnov să-i propună lui' Mai
danl1fcov intrarea în Partid. ~ce.~ 
ta insă spune: "NU POT DIN 
PRICINA CA FIIND IN (;01.
HOl, TANJESC INCA DUPA 
BUNUL MEU ... CARE VASAZI 
CA, DACA NU M'AAI LEPA. 
DAT DE SIMTUL DE PROPRIE 
TATE, NU MA LASA OBRAZUL 
SA INTRU IN PARTID. EU ASA 
INTELEG LUCRURILE." 

Iată tot sufletul şi inima cinsti 
tă a acestui mijlocaş deschisd În 
faţa Partidului! ! 

Până la sfârşit nici Polovţe\J 
şi nici Sl.lqotorul Lukici nu 'Sunt 
prinşi şi demascaţi. Aceasta nu-i 
decât o puternică chemare la vi
gilenta. 
Romallul.,Pământ desţelenit" 

este O carte care nu numai că 
trebue citită, dar ea trebue STU~ 
DIATA de toţi muncitorii·tşi' ţti
ranii muncitori şi cu . deosebire 
de către QctitJiştii ş' agitatofli de 
Partid. Fiecare pagina şi toată 
opera lui la un loc. este o minu
nată lecjiecare trebue INS (;ISI· 
TA. 

Oamenii lui SolohorJ sunt C.Q

meni vi{ şi pentruct'J. sunt -JvU ne 
rdmdn addnc tntipt'J.riţi tn inrma. 
Sun! tipuri de oameni care au 
cnstrult socialismul În URSS şi 
([TJOl au nimicit bandele fascis/e 
care au. cotropit Patria .,>ocialis-

astfel, . pen~rucă s'a pUs f~ 
~tlrClnltor emedialt afet ( 
lui, a gfmdit şi a Văzut ~: .~! 
tp.le În spiritul mare(N • 

. t ( L marXls - enlnislr?, a fll'i!!S~ 
man MISCAREA, MERS~d~ 
INTE AL SOC!ETATIJ'J' 
GRESUL; el a putut scr~<l 
(1,:lttrucl1 actiunea lotnal;la 
{;tzue pe tema cea mai dl!l'1C 

LUPTA DINTl?E N~cl 
I'ECH!, V/CTORIA NO Ce 

SUPRA A TOT CE EST 
In aceasta şi cOfls/ii tor~l 
/lutul. marea lui vaioure.'·o 
dotată cti. geniul lui Solo ::~ 
(It să t.oarne în tipare nrt-' 
deo,seblre frumoase, uÎat~ 
desfăşurat sub ochii săi ... r' a' văzut esentialul şi fiU 

greu să:i dea şi formaţ~ 
necesara. '.,I~ 

"Pămtillt desto1enU" (~11 
lea in care ~;(; ,tesbaf ~i ~ti 
vă o seamtl de fJrobleme4A 
mai arzătoare ale regimu4L: 
tru de âemocraţie popula" . 
mai pentru acest moliu ~~' 
răspândită, citită şi desht\; 
sâflul mass(!lor largi a 4a 
muncesc la ora!;e şi gale. terE 

PETRE T. W(.C'I 
tu "fi ~,. I 

Programul cultural nE 

Bihlioteoa., Sala de h:tu 1111 

Ieria de tăhlouri şi Mu~ul OI 

lui Cultural deschise intre' • 
7-14. : 

SăI a d:e. 1, etur~ şi sala' mă 
ArlW!., desch :se între orde e tr 
15~20. BibJioteea Arlus 
fnbre 8-13 şi 16-19. 

Cinematogfaful "Tinlpuri :J~ 
prez:ntll un program nou. c 1)0 

programul ae r ~:' 
MIERCURI, 31 AUGlST ta 

Radi, România şi RaI 

BUCUTflHi 1. i'. ~ 
13: Ora exactll. 13.10: R eo 

d~! Glinka vi Ceaikovski (d' • 
13.20: R'vfu.ta pn,;; i. 13.43 ce 
cheotrii Jcan Lettony. 14: .~ 
tlUlU'ea pr~ramulu.i OrclJ,on 
Jeiin Lettony. 14.30: Ora cit;( 
Kadio jurnal. 14.4;): Din earlJ~: 
tle mas&~ ale eompozitorilor '~l 
(d~uri). 14.52: Publidtiltr. l~!.. 
BuhtilJ meteorologie. 15: Pi~f'd:;a 
zicale de mare populâl'itate (<l; , 
15.33: Ora fX8etă. 18: Ora elt'i'.), 

Orii Annatei. 18.30: Cun d·. l\" 
ms:l. 19.30: Emisiune pentru ;:~I 
ret. 20.20: POŞta Radio. 2(~ 
Valsuri vocale şi Î'D6truJl1el 
(discuri). 20.50: Itulrumente Â'$E 
lare {discUf,n. 21.10: Dia!?g, 2jJl~ 
Buletin turistic. 21.40: NH!ol<t\h 
elireanu, dela 0p{lra de Staf. ~. 
O '.J!, n d • I .,<)1.\ 

ra exiicl1'" a (o Jum~ .. ~"I n, 
p, utm populârizana rnU2;!(~, .. 
6:ce ruse: Cidul: .. C ~ilwrskl ~ 
r 011:~ IV'a (prezt"lltllJ:\'). ~ 

~ 
'. 

~~a, __ ................. ~o ..... ~ ...... __ .. _â's--... ~ .. ----------------__________________ ~w·~--~ 
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tabrica de 
1ie va 

.. zahăr s'au terminat reparaţiile şi la 7 Sep~ 
prelucrarea sfeclei din recolta acestui 

"Jurdm să apărăm pac,
impiedecând., Încercările. 
imperial'şlilor de a de •. , Incepe 

1 ...1 cazanelor s'a rezldi~ la ~ 
~1ler!l de combustiune cu cu

~I rC1l'ilctare, cele vechI fHnd 
Îtţ:jd ce uzură ce nu nl!f1 ga. 

il. ţ;':lţlll'area campCl.mel in " .... II'!
~;,e, :': men ~iullat c~ această 
, I 

[It tU S il .<lL" executat de acum 

'le l 
coi I ~l ~ SEI'ThMBl:IE AU 
ptf., rnOBELE !\,IECAMCF. ~I 

Is ţRAULICE 

C ~ o tleo:;etlltă lITJportantâ ŞI 
It j;)!or de Unle ferata cari pro 
I ii trecut deraieri şi intârzieri 
'i ~rt. S'au reinoit şlnele pe <) 

R~lde 1000 metri, IntretmlnfJn-
1; Ij vagoane de pietriş pen'ru 
rlJ~ 3000 traverse nOUl. Exteno-
scr~ll mteriorul clddinlur, nu a 
Ima~)at. Peste tot s'a ~POlt ŞI se 
; dl1f:c~, s'au leparat ŞI acoperl-

~
Clad;rl' s'au făcut .ucl·<1rÎ tie 

'O ca birourilor adrmnlstr>ltlvc 
:1' alte rcparatlurtl curente. 
r 1 l'cparuţlun 1 lor exe~utate ro 
O"~' :(lC:tldlve, 're 

){. mecanlCc. şi htdrau1ice ale 
o :iilor fubrlcel VOr a~'ea ioc 

ar!-, de 1 !;oI 2 /Septembrie, Iar 
~/~ campaniei de lucru In 

ll, if '7 Sell'lembrle. 
1U: , , 

J'Cn.del'l1c !chmce ~l cunside. 
!fr'ca aetualrl a recoltei de l'fec 

·.,mta llNl!-1950 va li una din 
e~ lungI dela eXistenta F"lbriCE'i: 

'i stti\' 140 zile de lucru, 

le4A, DE BAlJT SI DORl\UTOA. 
nultLE 
tlafl 
t~· Iă'Iara ~i vara anului dcesta 
h .It la fabrie:! o seamc\ de lu-

S ,'au test intenfiunat neglija te 
l C~a conducere .• <\SHcl s'a facut 
le,4erea ape! potabilc. In inteno
L ' ,Cft;' ""'~nCth~te ~entnl .. ~..; lf ' 

lu! cu sacaua dela cişmeaua 
poarta fabrlcet. 

1I1enlljat dormltoa-rele p~ntru 
Orii sezonieri ca 350 paturi 
, cu cearceafuri, perne' ~i 

la 'măsură binevenită, intruc~1t p~ 
~ . trecut conditiile tie Odihnă ale 

ţuor sezonieri erau cât se 
necorespunză toare. Tot in 

. ,~cr1iri1or de investiţie, s'a exe 
un l'd d' conso 1 area 19u1ui Mureju-
" iJOfliunile unde linia de garaj 

't~i ameninţa să se surpe. A
:esigur va asigura şi garanta 
J[ buna desfăşurare a trans· 
Qf. 

T rare de m-:<ri proportii este COn 
lâ de către societatea ,,via" a 

t
' grajduri cu o capacitate totală 

bovine. Se va reu~i astfel va 
H a borhotului rezuita t din ta
(d' zahărului, ca ingrăşământ 

3.45 cele 1500 de bovinE.> .. ",ceste Iu
: .f->r fi terminate 1::::. sfâr~itul lu 
)!c~mbrle. 
I ~CTlI CARI AU DEt'ASIT 
Cârl'ORMA IN CADRUL 11'I"TRE
~r 'SRILOR PENTRU TF.RMINA
r\ lIEA REPARATIILOR 

Îee.f'. hak:lc obtinute de muncitorii 
! 1<1: de zahă; in cadrul lucl'rlTilor 

cplQarc eamp<mlei de tcamnă se 
[', It 1n deosebi intrc::crilor lo'Q(!l,:
ro ilevcniod mctoda lor permanen-

2('ucru, inlreccnic au luat un !:Il 
are "av[.nt in clnstc(~ zilei de 23 

meI:," In iiecare sectie s'au reHli?:at 
~ Ă'.se depă~h'l de norme: I;ct·tla 
:. 2~Jlaţle 56,89 la sută peste llormă, 
,la lăcătu~i - c<:hioa tovarl1~ulL1i 
It, '- 44,51 la sută, zldnrii 40,12,' 

~a''l, - lăcătuş! - echipa ţovar~
!i I ~esesck ~ 36,34 la sută, Iz~a-

;" ~ 

1 

(Urmare din pag. l·a). 

tarii 35,83 la sut!, ateHe~'e mecanice 
22,85 şi fierbătoril cu 10 la sută depl1 
ştre de norml1. 

- Ne e dragi rabrlca care nu 
mal e vaca de muls a lUl Frân. 
gheanu - ne IIpl1ne tOl'. uegec~y 

Pavel, şef de cCbipl la seCţia Jna
nlPulaţle _ ŞI deaceea mllncltn, 
l!onştlenti el de nOi depInde des· 
f1şurarea În bune conditiuni la 

campaniei de &oamnl. Abia :a~'tep

Iim dua de '7 Sep\embrfe, sA pOr 
nlm eu râvnl la lucru. 

Si intr'adevl1r fabrica de Zahăr este 
gata prcgMtUi, mai blne Ca oricând, 

an 

I ;·In -'f!ita sarclnlbr aproptatel campanii 
, de toamn1l.. Sub Indrumarea "rganlza

ţiei de Partid şi Sindicală, în colabOra 
Le CU direcjiune:t, muncltorll Şi tehni
cienii fabrice! au reu~lt ca prlll repa 
raţii1e şi revlz1ile executatt~ sa aSigu
re continuitatea şI bunul mers al In-

.1(egu1ul proces de fabrlcaţle, 1n ca', 
ctru1 vlItoarelor carnpanil de lucru. 
Prin .,:onştiinciozitatea muncii lor, el 
aU reuşit sâ dovedeascll. tncA o(h tă că 

Fabrica de Zahăr din Arad va !l p'l'tn 

lre primele fabrici de zahăr din tar1i 
tn lupta pentru reallzarea mace~;llui 
Plan de Stat pe 1949. 

UEMSOREANU MlRCEA 

Brigăzile de tineret dela .. T ricoul Roşu" trebuesc 
sprijinite În 

RitmUl Imufletit al act1VltătU bri
gl!.zilor de productie dela fabneR ,,'rri 
coul Roşu" n'a încetat dupa. 23 Au
gust. Din eontră, membrU celor 3 ori 
găzi, stimulatl de rezulta~ele obţtnute 
tn întrecerile socialiste pornite in cms 
ten aniversării a 5 ani dela eliber ... • 

munca lor 
da secţ1ei Ciorapi nu form~ază o uni 
tate de muncă deoarece brigudierii 
sunt repartizati pe diferite schimburi 
Şi nu IUCrea7.8. la maşini alăturate. 
Sefii de brigadă sunt stânJeniti în 
munca lor productivă din cauza' că 
&unt chemati in timpul producţiei la 

reu naponalâ a Romtin:ci au depus e- s«dinte, sau pentru probleme mărull-
fortt.;ri pentru 1mbunatlltirea contlnuh te. Din această cauzA, b\lnul mers al 
a mun('H, Un mare merit al organpm- hrigăzli este stilr.jenit. La fel brigăzi-
vei U,T,M. din fabrIcă este acela că a lor dire sectia KcHel nu le este asigil 
putut atrage In :lCeste brlgazi eleme), rată o inc:ipcre corespunzătoare, li-
te cari ~u intrat de curA!1.d în compui n1şlFfi unde ele să po.\tâ studia in 
m\.'nch, 'finerele cu mat multă expe- eonC1ltiuni optime dif('rite ziare şi bro 
rl,>ntă din brigăzi. au toatll pl:'eocttpa- şurl. 
rea 'cu noii ventti, nJutând'.l-i în mun Brigadierele ar trebui s:i tie antre-
C~l de fiecare zI. nate in citirea cărţilor din biblictecă, 

ReZltltatul ace~tui ajutor fo"ăt'ă~('f:c in!)1.\. acest lucru nu se POate fa~e, dC'-
este că noii veniti porne~c la intrt!ce- Cf\rcce biblioteca este deschisă numai 
re cu scopul de-'a atinge in cel mm udată pc săptămână, 
scurt timp normele de producţie, Ast O altă lipstl. în acth'ilatca brigăzilor, 

'dnfai un noa rc1zboi· -, 
.. (Urmare din pa,. l-at . 

lupta dreaptă pentru independen
ţa naţională, drepturile şi ferici
rea popoarelor. 
Jurăm să luptăm pt!ntru ca 

pretutindeni eforturile noastre ca 
şi cele ale tuturor oamenilor mun 
cii să slujească îmbunătăţirii con 
diţiilor de existenţă paşnică ale 
popoarelor şi nu pentru a îmbo· 
găţi pe exploatatori sau pentru 
a pregăti un nou măcel. 

Milioane de fraţi ai noştri, 
milioane de surori ale noastre 
şi-au dat viaţa în lupta împotri
vn fascismului pentru ca, odaie! 
cu pacea, lumea să dobândească 
o democraţie adevărată. 

Noi, care am auzit chemarea 
Congresului Mondial al Partiza

- nilor "Pacii, 
Noi chemăm întreg tineretuL 

speranţa popoarelor şi a lumii.-
să-şi unească forţele pentru "a' - , ~V/ 
Înlatura din căile luminoase a!e 
viitQrului. asasinatul in mas~ă", 
Jurăm să ducem până 'la, v1Clc' 

rie această luptă sfânt~ pentr.' 
pace şi fericire. ,t,,~ 

Juram. jurăm, juram. 

cât 
Să terminăm 

mai curând mur 
agricole de vară " 
(urmare din pag, l·a). 'CI 

fel, brlgadiera Vlah Marta a ch~r~,lt c::\e inexis'en'ta unui nou plan de aJutor IndeaJans pen!ru a comb 
la inhecE.>re pe brigadiera Bodea Ma- muncă, cu sarcini concrete, în care f~i Itde truditii lin muncă, m~1ell'" 

':J. ---

l'i" din sectia ciorapI cu lozinc~: "In se punl1 accent pe imbuni'il:lj'ireu caii la re&hn\i.;ile DurKhezo-mo}tere~ 
dqu~, .,ai)ptă~auL să ... ~~-a,..n~o~l~"~~+.t.i!p+...,IiJIWl~'" -,J~n~l~-,,~~!:eOII~~~~i-"Hll astfel se explkl. ci acesle 

'La fer tO\i;'-"ftiri-Ifeii'1a, nou vcm':i In ca bngadiercle :,ă poată da cât llIai 
au ramas in urmă. cu' treerl~1I fabrica, tinde ca in scurt timp să:rea multe produse şi de calitate mai bu- J 
mlrl,,:Utu1, avand J:lna Sii.olbă h7ezc norma, Alte brigadicre ca Pă- nă, trebucsc indrumnte spre cursurile 
5inf ea Mare efec'ua1; abia Z' durean Elena, Sferdov Zina, Tigan E- de t'alificare ce se vor dcschlde în (.'U-

lena Til:nger Maria, BMista E.lisabeIu, rand. c!llI 'plenul de fr'eeriş şI 15 1: 
Draghici Georgeta şi altele, au reuşit O mal serioasă preocupare şi sprljrn aesnl1r1şttrl, JIU' comuna Chil;' 
să depăşeasc:ă norma cu un procent din partea organizatiei de Partid d Sl It>. su~l din planul de Ve 
pi.nă la 50 la sută. Comitetului Sindical, a conducerii il'- lJI:>. 30 In l!Iu~~,uD dNmJrl!:;" 

Brlgadierele participă activ şi la via hepr,nderii ~i mai ale'! a organiz,'lt1ei 1: ambele e~m.;ne, abia--:------- -~._ .. -. 
".~ culturală din Uzină, la cor, la cih de bază U.T,M., va face ca elanul cl'C'a timp, munea .. Inceput st: 
~ea colectivă a zi.lrelor, t;port ect, te·r al tineretului dela "Tricoul R0ŞU' bUDe Cilndttiuni. 

Munca brigăzilor mai suferă însă l>ă d(:vină o fortă pretio3sa in lupta Tărănlmt.'~ muncitoare fiii 
de unele lipsuri, datorilă slabei prEa- pentru, indeo1inirea Înainte de krmt:fl ti de importanta efectuArii 
cupărl a organizatiei U.T.M. ~mitet\ll ti Planului de stat. muncilor de vară, a pornit, 
sindical şi directiunei. Astfel, briga- I (F. M.) muncă, iar ehlaburfl lIunt 

lit urmăriţi ~e către Comite" 

Noua conducere a cooperativei d1n Sânleani 
şi .. a luat angajamentul să distribue în mod 

iust mărfurile sosite 
Dacă în trecut cooperativa di!!\ 

SânI âni era condusă mai mult tIe 
oameo'! s-trăini de clasa munc;toa
re şi tăranimea muncitoare, in pr'c o 

:tt'Dt, , p?trh'it Rt'Zolnţiei din 3-5 
M:irtie a ce al PMR s'a trecut la 
reorganizarea conduceri: acc.st, i 
COOp( ratÎve şi la rcinscrh'rea tutu· 
ror membrilor ei. 

(:u a~t'ast!l. ocazie, s'au constatat 
o serie de slăbiciuni ale vechîului 
COlll',tet, care ii mftnuit tn mod su. 
perflcial fondurile ~i ii negHjilt COD 

tabiliz8,rea mersului operatiunilor. 
Totoda,tă, s'a constatat că vechdi 
conducere (lU ii repartizat mărfu· 
ril~ . in mod Just, ci s'a înt, re."!at 

pr'lllul Jdn-d de trebulntel' ei Şt 
ale ruehniilol' ei. rândul taranÎmii 
sărace ŞI n1i.iloca.~e fiind lăsat cu 
totul pe plân~ secundar. I,ip5a to
tală de col'lboraTe în muncă a ve
chiului comi.N t ii dus la. sectar~Slll 

,~c 
"-...-

~_-....- .. 

1 
şi la un dsinter~s compleet faţă 
de ţarăninl' a muncitoare. l' ,Au (o&t înlăturaţi dintre m"lllhrii 
cooperatIvei 6 prr30:lIIC care au 
fost jl;a!'ite ca dem· nh' net. nstite, 
\.'Ompromlse, a"i1od o al itudine os
tilii fată de rqz;fmul no~tru de de
mocriitie popularA şi fată dt~ oallr
nii muncii. 
Ţăranii sarad Ş: nlijlocaşi, au ă· 

1~ din rr1ndurile lor ca pr ~:>rlint' 
a '.l'ooperativei p" tovara~ll Domo
c~ RozaFa.. nlUlH~i,oartl h~irnic~. 
pre~t'dint1i ii UFDR (1'0:1 comnnă. 

Memhri noului comItet al COfl-

1
, I""rativd ~i-al1 luat an!!ajanll'ntul 

Tn fata faranimii mUllci!oiirt> că ,'Or 
I ,1' pune toate <'forturil, I' ntrn Il 

bună aprov!z~onare' n "t)upt'rnilveÎ 
ca nlhfnr'le ~f'Ce~~r(' şi pentru o 
jlJ"tă re llartf7a"(' Il lor c~tr" oam~
nii D!uneii d;n Sânlf'anL 

r 

• 

A. COIJILL,\ cor{sp. 

/-~.-=? ___ :-c.-r--_, ________ _ 

rorti comunale pentru a llU .. 

er:Zrlle, In prexent. a"';indu-! 
re ti. campania de desmiriş' 
terminată in primele zile al( 
terohP.ie, secţiune" ag-ricoli 
!ului Provb:orlu judeteal1 a 
I!url llentru I trecerea la exec' 
turii ndânci de toamnl. In~; __ o 

rioadă, sarcina orgaJ1izatiilo":. ~--' .... 
tid şi a ComitetelO!'! Provlzt , 
lIIale este aceea Ik-a mobil' . 
fiOl'ţele in executnrea aceste 7p~ 
!Jcntru a putea rt"c\1pera. tÎl"'" I 

du+ oin cauxa ploJlcr .. u tII,'-
nldrl a muncii. Acum, Ump 
trivit pentru efectuare~ arltn J 

mlin+Ul e!'te utl'ed şi plug1tl .lA 
tn,n{le r,clânc ~i acest tilT'p ,'~ 1" . 

l'iel'flllt. Comitetele provh:OI't\-, ,,'(11~ J ţ' 
le tr~bue să chib'l11t2.~f'ă H",O! ren.:. 
:rare.. rtl'in,'e!or de munră, tn A.~'i& f' 
ca ilie-in" .atelaj I!? nu stea degeaba. 

J'l1raJd ('U m'gnnizarea .,.nncli d~ 

(l(.Ml'fth:tirl, trel-"esc duse fn W)ntinu 
1 lI.re t'Hlncil" de freeri!:l şi ck cnh:ctar~. 

"ărfn(1 19 thl"fl ltc()ste munci, vom pa 
te~ t~!'e la. efectuarea In bune ctlndi 
Huni fi, insăm:7intărihr de toar.!nlC, 
C~nlţlnl"e cere Olrree:!tii; m,uacilo," :-grl'~ 
('01.. "tire !'~ ~e~!ă~o'lrl\ acum in t~ ~ 

3uaetul n!'~ ~I'l.l. 



.-
:'~-~ :IC;!:.,;!&;-jt CULfURA FIZICA ŞI SPORT 
l'lfi~~,;:~:::~,~;:~',,,.1 Echl;;-R~7i:~I~;;nentul pe 
- ~~-;j~ ~;;c:;I~a"p no~rd (le V';'.;~~~ j naţiuni şi după etapa 7 .. a a Turului Poloniei 
Cl·~IP·H· '" I~' l~"l ·UtJu'
~-:l~ld 

oale şi Turul Polonif'i, a deVf~n It de 
-~~a(i- două-trei etape extrem de weu 

al 25·lea .5.19.21), Chicomuan 
(26). Ciohodaru (43), Dumitre:;~ 
cu (45) şi Naidin (51). Sandru 
a pierdut 6 minute În c1a;sam~n
tul general din cauza unei pene, 
N'egoescu a fost revelaţia etape! 
acesteia, iar Marin Nfculescu a 
reuşit să păstreze locul prim şi 
a mărit chiar avansul asupra se
cundului clasat avâml un 8yantaj 

1,'1l a pC-,.;l ',0 kjl ~', 'eo:trece s' a intrat în porI iuna nOI \ 

~ ____ :l",nk ,-C;'. -.;, ,', Eu 

fU i~~'['l 1:'\ jt1ddcăn 

:rI i lor A, cole de 

1. 

Pi",iă;">.rl;:;\ii ~I ~,l 

'_'_ hllri'ln '~~~,e -In in 
~1dn' de foln~1'tl.':--· ~, litri 
la BOOO l1tr', vc,,!J' ~î llOUl, Cei 
CiP',. QO~':IM: sl\. vandă ~\l'0t Hl;::;J,ţi 

ea tu tlenh::''' d(', cind ~dle 8:" 
inii.lllh';';',· m ten" !nchi,..'. 

CURS d eontahir!.~~~ npnlnl ae,i 
,1 ~, . -'1 ;~ ~ _hl~ ,~~ ~-~'-~ 

·n .. ~. ''''i, ,telnvrif', 
• 'ţ •• ,.i. Ir Co'-

" 3;)31 

1 __ ~--__ ~_ 

"'.-~11t pua:: ••• -.-_., 'ei 
L. /JIj(disc1Uri 

~ tuna 
j.~aQii~:~ __ 
":ear~ Î!'i50hti 

"PC!d'11 SUlt,eric No. tj. 

Ilrr;,;iJ. de ~C~:!t5ţi 
.. ---~~%ll" IIlU~ - Off"\" 5 

-. pânl1. Ia 11: fn cc.:;.hat;;re-

şosele nepavafe, unele penele 
1dă şi provo3că ;}U\1"2 ncea

.. uri ciclişfilor. Si în curând va 
veni şI... muntele. 

Etara 7-a a fost cea mlil dra
matică şi cei 183 km, CMe sepa
ră Poznan de Wroclnw n'au fost 
parcurşi de toti cei 68 rămaşi îl! 

'~omDt'ti tie, ci numai de 64, rt:s
tul (\hanc1onând. A d.iştiga1 C"lark 
(An!2'li a) În 5 ore 6 min. :::14 se
cunde cu media orală ne 36 km. 

Neg-oescu a ocupat lor.ul 4 
(5.08.34), Marin Niculescu locul 
r, (5.13.32). Norhadian a S()~ft al 
9-lea (S.13.:i8), Sandru a venit 

de 2 minute. In clasamentul pe 
natiuni RPR este tot prima cu 
III ore 46 min. 55 sec., apoi Ita 
lia. Polonia, Anglia, Franta. 

Marin Niculescll are clasamen
tul de 37 ore 09 min. şi 44 secun 
de, urmat fiind de Locatelli (Ita
lia), Salazzi, Sandru (RPR), 

Programul excursiilar CGM În zilele de 3 şi 4 Sept. 1949 
LA BAILE HERCULANE cu 

membrii următoarelor Sindicate: 
7 Noembrie, Lemn-Con'itructori. 
Salariatilor Publici şi Comunali, 
PIT, CAM, Transport, Piclari. 
Tcxtile, Sanitar, Artişti, Casnic 
Alimentar, CFR. Agricol şI Corp 
Didactic. Plecarea în ziua de 3 
Sept. orele 21.00 Inscri<,ri în ne
care Sindicat la r~sroll~;ahilul Tu 
"istic pentru membrii ATP la Bi
roul Local de Tlu:sm Str Emi
nescu Nr. I. 

EXCURSII A.r.p. 
LA CABANA CGM .. Căsoaia" 

cu camion. Plecart'a În ziua de 3 
SC'pt. orele 16.00. Inapoierea Ia 
4 Sept 1949 orele 17.00. 

f JI. CABANA CFR sub DE· 
BELLA GORA cu camion. P;eca· 
rpa În ziua de 3 SepL 1949 orele 
16.00. Inapoierea la 4 ~p.pt. 1949 
orele J 8.UO. 

Jnscr;eri şi informatii la BirollI 
Local de Turism NUMAI PEN· 
TH.U MEMBRII A.T.P. 

~----------------------------------------------------------
C1...1.ITl par aI-rl 

saltele pentru paie şi 
I 

paturi în orice cantitate 
. . ~ 

locul de primire Bulevardu' Republicei N,. BO 

VIA s. A.. R. - -
-PIERDERI

PIERDUT Buletinul Biroul Populatiei 
nr. 211, permis de conducere auto
mobile nr. 2657 şi adeverinţa de vi-
7.ă. numele Fumlriu Alexa corn. Peei 
ca. Declar nul~. 3560 

PIERDUT Buletinul Biroul Populatid 
nt'. 463 numele 'Ardelean Sofia. De
clar nul. 3538 

I 
I 
! 

I 
I 

PIERDUT 2 carlele alimente ,turnele 
Poenaru IO&ll şi ;Zinaida. comuna 
GaJşa, Declarăm nule, 3556 

PIERDUT Bu!etinl1 Biroul Populati~î 

nr. 11391 şi carnet Cfr. numele NE~ 

meth Elisabeta Arad. Declar nule. 
; 3561 

Comfextil "Timişoara" 
Caată spre cumpărare un 

as'c{nsor (lift) de maffă ca o I 
capa~ltate de 1000 --1500 kg. 1 

.. a. ' .. ""'--'.' ~ I L.- -__ """, - M 

_, l' i .( 1 ',o 

/' .. 

3 .. fe.n.at:., 

19Jc'tr .. l!!f~ 
fIUl 

Organ al Comitetului ;ad~-
P. M. R. A.rad ,i '_ 
COfftUelefor Pro.,;zGuIU 
jlldeţe." ,i o .. ri,el14r, 

Redac(ia: Str. AJex:snuli ~ci, 
etai 1. colt cu Bul. j\cpul 
Telefon: Secrelariatu. daia 
dactie 16-80. Redactia 26 • .1 

Iledacţia de "oaple si lipog;1I 
20-77. ,jln 

Administra:ia: Bul. Rl'"p~ă 
No. 96. Telefon! 16-92: 

(faxa poslală plătită in n~ăi 
rar conL ftprobării Dir. Pl 'fc 
~E41,Cont CEC 87.Y15. p( 
-- .... 4 ....... ~ ..... .,,~',........,.,..~no 

- Şcoalc. prof~6iona[i1 de m'a ] 
şi panificalie de pe lângi fun 
.,7 Nomvrie" din Arad, f'aef 
n~llt că in ziua de 5 Sepdat~ 
1949, se va tine un nou exaJ Jl 

admÎtere p:ntru d~vi in cIaI. P 
DoritorE .. e pot tnscrie p~ 
mai ttlrz;u 31 August, pl' ztD• 

odatli cucerel'ea Rclele: U rE 

de naşte ... :. Certificatul de ţi 
ţ nil • Ad~'erinIă !ll;upra (Il ~~ 
sociale, CerfficalllI şcolar d,' p ca 
4]' "'1 '. . ,,1 c. prImare, .l" l'Vil -Jl~11i ~ 

menul de' admit·, re, , prt 
tre\încr. a complrclll '~. i~lt, tril! 

~ll.snl1~liteî Ş'eol', in,ci\e ~i:l 
Dlrechm<'a. - , 

~ /1 Of! '- r 
- Vi/el. C()n.~trrrlta 'BII/ftTÎII·mn 

PÎnteii pem. CFR decedat~r. en 
Augu~t 1949. Imnorm<Întar a t Il 
v~ loc la 31 Au/4tlSt 194/)' ~f1iC11 
d. m. din capr'la Cimitirul\1l r?f< 
nitalea:'. FamlIî'a fn dol1ată. lt~r.z 

Jnm 

- F ARMACIILE DE SERV! stil' 
Azi şi în noaplea de Miercuri SJ. li 
sun! de serviclu urm5.toarele ar 
cii: Farmaeia de stat No. 1 l~n 
Avram Iancu), Farmacîa ue st alti 
5 (Calea. Saguna), Farmacia d~tă. 
No. 9 (Mlcălaca). "Ia 

- TRIBUNALUL ARAD sejc;ctu 
nes. NI', 843-1948. - Extru . 
tinta No, 2089~194e, Sedinta . 
Septembrie 1948. la ordine fiin nu 
eart;a c~rerei făcută de pa4 1 
GLorge pentnl punerea sub eUfilf.. f 
lui rJI\.inger : Eugenia, Trlbunal~Illăs 
numele Legii hotăreşte: AdmHejli 'Il 
ra făcut~ de Pasternak JeOrA~. va 
Arad, str. Deseanu No 9 si în. . . . 'unD 
trată sub No. 26~4-194S şi In QCI ': 
clntă declarli pusă sub interdlct! ';11 
r;âr@;ta LOvinger Eugenia din 11n 
str. Dna Balaşa No. ao. Pre~e 
r€dactor: ss. Ludovic Ciorapc!u,· ue! 
fier: Ioan Secuin, pentru conf()rl' 
prim-grefier: ss. Indescifrabil. ~;D~, 

- 'R.P.R. JUDECATORIA M ~u 
r. ~ARAD, 1)os. No. 3840-949. . Înt 
Kontor Alexandru Iosif dOmldlîaj,fc{ 
1()C necunoscut, este citat la aCllllnJ 
instan~li, camera nI', 37, pentru ~~c1 
de 17 Septembrie 1949, ora 8 airi!! 

tn calitate de pârât, In camera i rli 
chi17.ttirE' pentru incercarea împ~r1l 
iri şi in caz de nereu~ită: in C~lll 

, "4 
nUQre In şl'dinta pUbljd,/1n prof-

- "Ir~ 
~1Ii 
;. 
ip 'j 

, llt 
~o 

1it 
1, • 

1 Ud 



lllERCURI 31 AUGUST 1940 FLACARA ROSIE 
.. M*WT"'neftt.·~dl44"' .. a."""""""""""~.;3ryepp~"~nss"M5.-~~"""" .............. u. .... ~ ................ ~ .. ~~~ _, ".r.t::.;"., 

desmirişlitul 
1/1 

In plasa Chişin eu-C,iş 
jtÎ ce ',ebuiesc 'ua'. i ..... ma eo".'afărilor ,edin,ei dela 

111j~ng'in! fn' jâ!a ~Z~iulLli Comitlwlui Prot>izor11J al pl(lş;i Chişi
~rl~ •. In/luntru, 111ta!.nlm pe tov. Ji-van Gheorghe, preş.edinteh· Co-

tlulUl. 

d.-- Noroc bun.. tovardşi. Cum merge treaba? 
Ji '- Iacă, tinem o şedin(lf cu 10 ţi: $(crvotarii Comitetelor Protlizorl·i. 
%Gt/na[e pentru Ci analiza dl 4ăşu rar/fi muncilor ele treerat şi de,mi-11., 

Comite, .. l P,.o"izori .. de Pla.ă 

t€'telor conHlna~c tn v' df"r â eXeCtl
t~ii ace..td sarcini. Au Co!lt mobi· 
lizati mai mulţi fundionari din 
toate sec1iun'l', cu dîre s'a făcut 

instruc,taj şi care au fost trwtŞÎ 
pe teren, d~du-1i-sf' ~l1h r, f'pon~lt-

Zece întrebări, zece răs-
1i:'J>~J;;:'<, punsuri despre, 
~~' \\\~~ g?spodăriile a· 
I~Y grlcole colective 

ţtiratal fI .. âulai la ari; a los' a.i" .... af prin "'Mărirea bilitate o comunl!: !iau dou!!. Ei vor Cartea intitulată "Z c, inll'<:hari" 

t fi 
sta P'-' teren pân !! la trrminar, II z('ee r:ispUll1suri dt6pre gOtipod<ir:ile ..-

)Ul ' n eap .. oape a acea-'ei mUlle; a!!ricolr. colectiv,," aparuta in L',ll" ',',., 

d 
df"!"miri~itulu', rI[jnd io.t cOlH'nr~ul ~ , IJU 

.!iaUe ş'cdin\e a Comitetului, alitaşului În numai 4 min"'~ ! tura PMR, cu un pret de V.'j 8, 26 i ' . ....,., ()rl!anelor admfni,;triitive locale. 
ii. sau lnei.J.t! la discuţii" Şi drapElul a fost ,.ec<4tiaat. Şi " des]uşe~t,' pe scurlt rostul go-:;pvdâ

• 

I f
' ] 1 d "Acolo unele a, la inceput COlnite-

)!l'tll (e"pr: eu cum ecurge astfel si:- i'ntâ.mplă Şi in alte ,riiJor coI, ctive şi l:'imure::le proh-
I • 1 1 "ţ' • t' ie romumalr an !mlt in "·'T{a:. .j n "are cor, ce grt at" 1 'n- comune diTl plasd. lelll 1 care frilm,Întă "e F

1
ra1l' i 

.' te • 1 prohlema de, .. miri,,>,itulni, ~'al1 01,- ... J~' pe ren ŞI cum e r". In felul ~"es'- r.. co ....... - "..... b~r;,lci ;;i mijJ()('a::L ('are /le ind r ,Ip-)2 ..... _.~ ...... ,... H tinut r' zul-Iat;' muHumitoare, ~ 1 matii NcagriJ. pUmul de treeT9t tă cu paşi ]wtăd\i pe calea tra11-
n~lăi, toya,răşi, să ştiţi ci tare a J t l' r ţ' d Iatll de i>xemplll. ('omUr14 (;,.JI, 8fonnă ri i sociâliste a agriculturii. 
1 ';fc să n. folosdiseă Şedinla a. OS rea /zat n propor H'; e A ~ 1" 

/.
' "om uutca vedea cum unii 76 la slttă,Pădurfni 75 ICi su· nireri a efecll1at i7 la SilI?! (l'n ad~asta carte {XPdlCă cat "~ p,,;l-
, .. tă, Grdniceri şi Zerind 74 /.4 t" '" coneret ,'c~ laranim a 

-Inoi au obţinut rezultaN mai sutt1. planul 'dPl desmiri$tiri, Z~rin. mU'l1c',toare nu se va pllt~a hueur.l 

m'tt D1Uncă ~l prin ~ metode, La (f:care' Comitet eomUCIal (xi. dul 70 la sutit ~i lermata 65 de belşug şi bUI!1ăm,ire, atâta H"~-
~ă ?un.z .a: ('rEtarul comunei pă_ tli o evidentă a intrccerilor in mUll- 14 sutlf, me cAt mai rămâne la cluremul act r.t ' .~. ehffibur:mii, a cămălarilor şi a "p • 

. tă ~ r-' r [ş In gală C Şt tot aŞa ş,: li ComitEtul de In .scJn.'rnh., r.omunde S,l-Il'leâ Ma· eul", nIl 'lor de tot f" luI. ,," 
ptla 6:, a,oe ,In te" pl, asli, pentruca la sfl\r~itul cam 1) a"· C - T d h " ~ 
a
..J: mhrll ComItetuluI Provizo- Y~. ,mftl SI 'par ea ~a an rea- Ţ1\ ă ' 't ~ V' ,1" 
II 1 ~ • b nid de tr~-er comuna care s'a do- t, 'r n .mea mU11<'l oare n ~1a1 p asa şi tov, Sar Floăr'-, vedit a fi c- a mai blln

1i
, să prim!'.IIs- liUit intr. 15 ş:. 24 la l'ut1i din r 1

.:
m'l ('U111 !'unt lucrilte ,pămRnturi,le intin-

• II In Comit~,lul Provizoriu ceeace doved', ~('" ('11. f\1At OT!!aill7a- .'4c~ ale !tos!!,odilri'1or aO',_r!('o]e rlf' -
''tt' S că un premiu. . ,zjlD. e desch'de, şedinl a, fie. N 1 tin, ,(b .. Partid, ~ât şi Cnmiletf'.b ~ St',at şi pric,!>c, că, ,nn Ojl;Ol'" ,f.,~ră"'~_ , 

I dă U ace aŞ lucru ~ poate srtune -, ~ , ...- ' 
Efretar raportul d·· spre ac. despre comun:le SÎI:ltea Mar! care PrOVIZOrll comunale a11 !!Căpat ,hn nuţat în lotUri mIci llU POl'le ~,;t , 
c P depus li de Comitetul Pro. 'Vellerp, importanta acest, i munci. recolte îmhstuIătoarE', Ea simte 'II'J'-

1 nu Il realizat d'fcât 27 la sută din o~ a comun· f respfctlve fel plănuI d,~ treer, Chişl:ruiU-Cr.'Ş cu In urma şed'!ltei Hnul~. Comi,te' mai put, miI) folosUlI UIIlir:Î in Co!} .... v ' 
,f cllmpanid d? var!!. tul PrO\'izoriu al p11lsii r.hişinl'll- p' l'iit.'vf'. 

!. ... l rapoarte, tov. CoI.:lKlein numai 37 la mt ii, Nă4ah şi Tipar P - 1 1 • â]'1 I ~ Il 42 1 II 1 d 1 d' l' Cr:Ş ~li~ \lnd· trd1llc ,.1\: plln"i HI:1 artwu 1l0S,Tll. urm nn '~",:l 
,rt St cre-tan1d ,.Codmitetului de :~~ dove~1/u:. dp7as~:', rudin Şe P~:f:~ âCC"1-11t m,li serios li<Î. una .. 1'11 rl('a 1!lorio~\lIl\~ Vârtid Comuni .. l ~ ~~~ 
It,lrarre COl1C UZll, 'n care re· Comi.!Mdor Prm'Îzoni comunal!' mai mult a.iutoT. In r'.1111 a('(,5ta sj ş'ev'r-) al Unhmii ~ovidke. l' '1' 

•

',nnt.IH'ilc de vadi alt luat m('a1.i'i l,lrilnim' a mlll1l'"'tfli!T('-
_ r- 'i!>p('Uve ş: a o~""ln,'za-ll'l-lor .le Trpcând imi d' at la munca pe teren. 1 

,In Intrca!!a plas1\:. La fndm- '" . . ,.".', U drumul ~ hum' .• ('i t-t;[r\ şi o a.jl.~ I 
",1 orrJ'an:za'I'~I' rle PartI'd, m~m- P'artid care nu au d ",(ăşnrat o ,,1 e- ComÎt(',!ul Provizoriu al pl:1ş[i CII j- . '1' • d J,., \ ,_ .- pa~("R;wa 101:'r·t p' ac('pt ),'1' 

:}omitetlllui de pIall!! sunt '-:1 hll (le Iar!!1\: aJ!:italle politică ÎI:1 şÎncll-Cr'<7 În f'o1ahOrlH'(' f'.n <:r~rllIi- drumul l!o"pod1î r iilor A!!1'if'ol-" 
i ;ll cnlă pe tren. coordon!lnrl jUTI11 aa,lI1. cam panii. za\iiIe c1e n1a."",1i. \'ii r 'Uşi ~li-5i i r1 - 1, l:J.i'\'&. r ri~l ('ar~ vor ... taw~!· 
I J De fxemplu, fn d' plasarea flrpj:ll'_aj;ClL._in.ln~'''''>-~!!;!;lil'''...,...-:t vialH măi hună nu wn' t ~'!m~M~tl~_~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··'l.ţ~~·~ :.'.' muu~irn~~ dar şi ~ &.- r,i,: 
i 1_ are. a coostatat că Ol'i ('.e 1uat mă. .. uri de 8 da a.iutor Comî- I GlI. GHOZ \ Y mnn('\tor, Intr('Jl:u ':"1' 

l~rz.· at cu c1iratul la arii şi - • "'"" 

• stat mult pe J!;A-llduri, ci i.a LIS M U L _Ll 1. "" ,_/, ~! ",:,'" , ..•.• .':. ;,' 

l
·nJiriŞ1itl11. erau rh;ăhnriÎ. ElOI N IARA SOC IA' ,H' ,,[ 

5 I la sediul Conlit'etului co- ~ " ~. 
1~~l(1~cl'3a zif:es!iînte;~nT:' er~~ B ri 9 ă zi sta han o vi ste o r ăş en·e~b:~',.'r, <.:'; ! 

;t altfel urmând s~ re daU 'n Ţ • 
d tii, Aşâ s'a rru~it ea pâmă J- t w .. ' 01 h · -, I tA. t 

,1:1 NCara cliratul ~rh]u; 1n a u a c oznJCI ar a 5 rangere. a, " .. ,.~.,,':,!.".1 i' 
1 cOD1l1nd Sint, a Mar.,- ,,11 - . - : 

ct ,ctnat In proportie de 90 la I i V rar ea re col t e i 
, nn nUIDRi aici, ci tn toat{' 
14 plăş'l ,,'jiu lnat astrel fle 
r~f., fapt care a con tr,:buit in. 
!l~I!1ăsură marL' executarea la 
r~i 'n bun> cOf1diţinni a mU!1'Ci· 
:~ vara. In felul acesta 8' Il pu
In\unu;(' ca pA.nă Samb'ătli seara 
~iC!Chi~.!n u-Cr~5 să aibll r:'alizat 
, in proportie de 95 la 8Ut~. 

e • 
1, 'u('!'ariJe de tre('r.'~, -"1l11t 01" 

rrf' 1nt~'C' ti il!l mUllcll 1ntre 
~,!)·rii delâ batozc şi apol in-

In tot cunul 
lu'O~i August col. 
hoznicii Caucazu. 
lui de Nord au 
lucrat zi şi noap
te pe câmp şi în 
ari.:. Intre prinde
riIe şi institu\iîl~ 
oraşului Rasă· 

~; f 

" .--".----- ' cât mai humă ii muncilor de l' col· rătă cer?altle, T08>!!1 ziua ("" 
tare. 

Din ora{ a veDlt şi o br.:gadă de 
e, mei, in fnmte cu Gorlova, mun· 
citoare Ia fabrica de bumbac. Li 
!Oslrca acestei brigăzi, in ('o Ill()zul 

I ~,Chiro,,", p~ ariI' ee aflau p.;;l"::. 

6,400.000 kg. dc cer' ale netr erate. 
Cde 6 coll{oznice care luerall aco
lo, ahia reuŞ' au "ă trt'~re tr(":'. tone 
d" et reale. 
Odată cu venirea brigllzii mlLtlci. 

loarei Gorio\"a, s:t\lalia s'a schim· 
bat. Au fost puse În fundi\ll1" tr,i 
maşini de ,-lÎntural. De d:mfncata 
până sCara târzÎu, munc:toar.le cu-

t;porta cerealel,: la PU1lduJ Il 
tare. Siu distins in d~ 03' hi 
cIeva, Fed()s~~va, Ma6lov~ ( 
va, cari tndcpline..sc câte 2, 
la 3 Jlorm'~ zi..~.-fII"· 

Iu colhozul .,~ Iăiî{U"c~ ~ 
lins br:.gada mU'ncitoru1ui C 
Ia iirwnjarE"R mopilor !n ,~",.". i 

Ar a~t~ brigad1i îndepline'lte ~':: I 
cu 150--200 la snt lt• Colhozni .. ( , 
pus Ja dÎbl)ozHia munc.·'lorllţ)~· I 
fum-ţ lonarilor vtttHi d, la I.tra~~'!' , " 

• n! Îmb,Jşugat ft • ~
. pe- c.omullf'. Grupurile ~in
~u reuSÎ.' 1'1I it~a un 8v~nt a

',Într:'e ri: In f:(car.~ comună 
li'*feelionat un drapel roŞU ca
iet Infipt pe baloză ee fi r' ll~t 
1 ~~('asd![ 11orma. 

Il,' hune, asipuAndu-le totodiicli , I 
Intrecerea socialistă ia o mare amploare În colhozuri şi artelur: . :,;e-

\'iurt (RFSS lJaghestan) au trfmis 
in colhozu.ri1e de sub palronajul 
lor, un număr de- 250 mU11.c·,tori şi 

functionari, cal'e, impT€un ă cu col
hoznicii, !'au antrenat in întrece

rea sociălistă pentru lnd! plinir?a 

a:ritorii. dTa baloUl lui Pa· 
1 '~din hot'tml comunei l;o
p:\,r(lfJrDape in fi''caT(' ;;i au 
C~l1Il clrYi,,;'lul. dmr fn Z:fut 
ro'~ -p'""'~f"ctciiLi.Q adllsti 
"Jlr~ mUTlcrklr:i.i....J.,d{l bato::n 

rmr mic cu tars;:, plcat'll (Ii 
';p CraII mai reperlri cărate, 
',luI a fo.~t cnŞ,l;iât de ei, 
'iJ aei Inainte Întrecerea O 

~it cu un Şi mai mare li

I, r.a bnUJ~'l f/li Fara1ro a 
1 îMu.5i1 inovalîG t(~mindrU 

Urm~d exemplul mMml;:tuhtî 
Nicolai Bre~tittc, d·~_n artcIul .,Pra
ti3"~ raioillll Bpreznia al reltiunii 
C r!1QCO''. fn toato rajoan~lt', at' E

tei regiuni aU fOBt 1n[i;'nHite brie 
gâzi dE' troeret, pflltru treeratul 
prin metoda b'llZii rulatltl:'_ 

In colhozul .. Kirov,r din raîon1l1 

Zhttopol, treel'lttoarelt "M. K. 1100" 
AU'r.t ccmdl1~ de tineret şi com410mO

rşti, Îndrumati de. mnşitlistul Feo-

dor I\'alloviei Ba,rvinok, care pos·. dă 
o exp- r;enUi bogat1i• Acc'ii~tli. brîga
d3 trec r ll rn 24 ore- o norm ll dublă 
de grâu. Bri~~Hla de tiner t din 9r~ 
t.plul . .Jovt<,n" din raionul Kemt'n,~k 
a tr, ("rai. t.J 24 ore, 507 ton~ d' 
grl'l1::. Iu "" gr: gatele de treerat ~ 
infiînhazl'i gntpnri c.omsomo]i~!e. 
Gnlpur,]e i <1, tine·ri com.;omoli':-tl 
iktivcaza .!l<'llcum In 13 hrîgll.zi d~ 
tineret TH'ntru treerat tn raionut 
Ti~koy, Te. 14 hrigllzi tn raÎonut Noo-

vo.Mir!!.orod, etc. 
In colhoZll! raionului 'Ti~co .... "",m 

somolîn',î cari muncesc la 1lrt~ratul 
~raneIQr. ed!,F a,za zilnic "Zianll ife 
lup1Â',' ol'i!uniz az1\ dhlculii şi citi
rfa z13rl".1o,)r. ComsOImO'liş(.i din il'-

tdul "Budio'llăi'" inCormeaz!l p" ti· 
ne-rii colhoznici 
de Il,lin lre''l'..lt!l 

i.ns.- -1; în ta~}c1a 

-~' 
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Herculane - Am rămas cu impre~;'i~'~~::~;~:~' e xcut'sie la Băile 
<;;aHil,,;;I. seara. 11 ... '':1 il' "fi. in 

or .... 'h t'"'~."""--': ~~ ,.,.,.:z-L ;~~~,.:"p'.tjd flela 
~ .. ~,? .:u. cflta -.-;;;;-,.;-., ... 'Tlund10ri 

_:.;;- înt!' c;"j,i.1 in ,>prt- 11'::'.;&, elin l ..... te 
(Iii ... ,"' ilf' ;:"ilu m\lllclh'H:jj cal't pie
.("3".1 : .... i l.. ~.":: •• t~'" ~.;... --:"_~:tfUItf"JeA 
j-, ..l1M" -!.;.:..~r -;.o:~"I.it~.D~ fil"HJd .fa uG.a. 

,cii ..... ,ch.»;I\, <ode mai fnilDo..."t "le 

rAu şi cabana Mu,:,urnaia l~hre. La 
cabanl, am putuI obş~r",~ t::\ BiI'oul 
Local df' 'IuriSm dela l-:ercu:ane nu 
• avul o preocupate in ce ;PTlveşte 
repararea acesteia, pentruca in du~ 
mJn~cl!e IlbC'!re, ml1llci~"r!l d!n tmpJ-e 
,turiml I sl 1 se poa t l1 edihnl acolo, 

- ne scrie tov. 1. Cuzmanov care lace art .1 r 
delegaţia arlidană la Festlvalul Mondial al PTj e din f4 neretull 
Publicihu m.li Jos uu fl'agmalt l increJer~a i il forlele J' 
."., t nOastre" 
uIn sCrisoarea to\', 1. Cuzmanov cut ş'i .iI'a întărit A' " a .. ;. 
'd Y d t" • JUI.O'dnrl ,'l a, resal a re aC.l·l 110aSll'" dda F~~- VOln porni la mundi .,.. .' a 
t!Valul M01}{l~al iil Tincretului din 111ult entuziasm şi dra Cu . ~!.. "li 
Budlape;<;ta. 1 O\'. CuzmanO\' fac", tribUlUI cu toat'" t!l;~tl" :.-,1 ~a~ 

d· d 1 \" 1 . . pu ~ fi e ilO' PUl'tR. In e q.ţa:a tinerelu III Re· ]a z' direa temt Hei u: ._, a ~l 

, ~ 
r2[I·~: 1t",-~, _Kr natf~ iielY""t~~~t!. 

._.!.: !:'1r;i, ... ~ la orele ~!l. "ele 1'1 
v~;!"n·~-.tUIUl ,.!'''~~ .. ; fl'l.IrnGs 

DupA o pItmbare de cea 15 klll. 
ne-am intors la blii, CII gâ.l~dul de a 
ne I'ă(',ori in bazIn. uar, din bazjne 
lipSea apa. Ne-am dus la bii,lle de 
cadi, unde ni s'a spus si mergem 
dupA ·bilete !la atlminl!:tratle. Adml
Distla.tla băl10r insii. era desrtt!8ă 
DUlnint'ca numai intre orele fl-11, 
_ ..... cA. am rimns, firII. a face 
bale: ATP al' fi trebuit sA pl'evadă 
Ilceasta. şi ar fi trebuit a' ia legături 
Cln itmp eu dfret'-tlunea bilIor, pen 
trn • evita actlas1t. situatie neplăcu 
ii.. 

b] ' .. P ] R' F' nu, trai t: pu leu opu are omHn·· la esti· })-,lşugat p'lltru po 1 . '~l, 
val, fiind UtlUl dintre Cf'l patru ti. Să t 11'''' !~ru III lUI Clt!f'J' '--4-""~"" ,. _ r lasea aparat().~ ă1 

nen dm Arad, care au plecat în Uniun~ a Soviet' 11 ' ar~a P ';n 'I ........... -~ 

. , 

'\ 

'-

-

~!",a1c eu ;,~,dll(*t i'1fiI"'«l-t~~ __ .:~rart"le 

-:' ~Dl!.g."ll" aH' eGM-uh • .i. îşi :t}!ep 
~"u-eilatorij, La o ..... 21.5" trenul a 
.JIN~;1t :lin ilaI .•• \nw. Inkt'i U"I '88 
de f'~~"~"--l~,tl S'a putut obServa in 

._' ~_~: ~:.nP1l1 tL ... :-'"l;..~ .;. dll;cipHnJ, do 
I~adli di 1.' ,o.l:>:i::'~:.!'llt"hIUUiu! ~ ......... -
I 11... a Pl'''!.:'; ~i. <i!» ~~:.~:: ::." .~~ 
• -f'I"t'llir-",",," r -'nuJ'.:i lJlf'''i1tt: .. trenul:..!, p1'ln \Ia· 

- ·1 j{~I'I'" "'lt ~tb ... \.tJ. oc':l d\n{~ t. 5'au a 
Î Ct1t glUlDl:' , ~'.l Wl'htt Ik511 .;._ lUCnlri 

i I{,~I<:':' ~ ,·i/l..~,·1. .. r ,"1,,-:1. 

, Uamt' ... h lHun;ii ~e- bl'~ ~,t .... t.:\.1 dl'~p 
& fn. "'~ ncHhlll'l .. " ~ti.:,f n..t" h'pfa 

",,, ' ,.---~""" .... ,. "le- ('II 

A ma' fost şi o altă parte ut'gali
vi. Din Arad. lmpreunl cu ,lupul 
excuJ"'Iloniştllor, a plecnt echipa eul. 
Ittra1ă a eooperatlvci .. SoUdaritatea", 
(;aTe urma si dea la Ii"rcultlne un 
program eultural, In drum t.,v!\rll~ii 
au elntat şi au meeput ~ă (lanseze. 

" .;~.. ,. ,'u:l::>rii In asta nimic du. Felul cum s'a dan 
I ." " f m+. Ii sat tnsl, a fost nelust • HaeSUTtJe 

li" _.. ':. _,-" ~,' - t ,,1 de,a s'au transformat la un moment dat 
~ ,-' .. 1X" ~_~u. 1 a m:tnt'lor "Hamura in dansul'l burgbe7.e din eele mai 
I .. ';;:', III. !tHfi ('a.re Vf'nl';J,l! pe.ntru dt'cllrlente, ClIre nu au ce ciut.." la. o

.1 "rln'::, <:'1,+1\1 .. n ('x,m','(, ,ra, lungI, e.chlpă culturală muncitoreascA care 
"'m erau t')\'"r;;:~e!!" ;"l:':~an l'>larla trebue ti l'iapânc!eascl ·cultura. pro
, ."fl'yor Cr.rr;'Ha deJa. M>Op~ra'i"a greslsfâ in sinul massel6r şi rticide-
-"'1,,;,I:\t"'a", elim cuitura burghez! d~cadentă. 

~ ..... in t.:. ~ ..... c ~ r, " ·'{'lH)J'f ! ~ func Nici progra.mul d2 t de el lIU n 
1, j t!f).'~laJ.)~:;:"-~-::'~"\"', ~t30 fost cel aşteptat. A durat vreo 35-
(?ntu:ir·-~ ~rr:,,:~.:ntl 'lfo~t1 \ TERA. 25 minute, firă a ti la nivelul dn-

'j,.:::~;':,.!, ~l rlf'Oh ,.Ite Intreprln rit. Deaceea., e necesar· ca pentJ'l1 

, • . . ,ii16r JI~ogl'8mul echipelor cultuTale 
l1l'~'. dl~~':ju":l.ta ~~ b.11, unU '~1I care se duc la băi, să fie mal Dine 
~ ,rt V)~ 1 t7e IJ~ ,l~, ,il. 1a,,\\ "',e • 

. . .. t .... controlat pentruca tOl· A1'liid care işi 
,# I:L~ "<:" OI .. ('u r~~"e.-mu.~ --petl'l:Q con. "'~1 de odih~i .,ă 1'1-

,n",r,' Jll"r;!-' ('~ 5\ l!~ tmcurC! (;f.LJi. -~, _. _ ~_. P a , _. _. ti - orlaU ('1 cI(~!r.!(·H;," ~~ 
, f~\lm;I~;~,r lire lu~·arli, ('are ido '1 1 1 It' j , 
f.um 'Jln~)(1,.,,~ttr-fthI.~{'UOl' 'li r lCe nlVe u Cl' cu ura, 

. wme1l7.'1 lJlt ~(l~'1 ('b O echipA culturală trebue sA tie 
. \ta\()a~. \,..~' Iln grup de agitatori car", prin pur 

"'1 de .0--.. 8 t~,a;a."1J, t~re~ 16r ~ dea. exer:-r-lll m:o..sseI01' 
,_ .'..':'r>-nlut. ".::tt'pleeat Ş1 sa eontMbue la ridicarea nlVelu

(nu:lleo. "!f;",'l"mlune pe lui lor cultural. 01', echipa cl.llturalii, 
, ~ ~~r~'l 7ftnr.f~- a CCl6pl"rativel .,SGlidarifatea." tocmai 

'" ;r;u;;;, la YI."~'" S06 metd da.torjfă felului CUID s'a purtat in 
. de nud" g utea veClea "agon, nu a putut cOl'eslmnde nces
.~lur.Ccl'. ne ~('olo am--_lI1ecat tei:;a;rcini, 
~a!'tC! să \'11.;',1 h:,;,orul JeJi- B, IANCU 

'0 _________ , ____ --_____________ • 

1/; '!!:- ~L: .. ..1r -de buzun.ar, lan'urÎ, 
':';i' i"" 01.; ;(.c1(!-de arlă.. dar ·ite 
.... C-~i <;,' ~\1"ii r'""Jdes'e le găsesc la 

t . , 
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Capitala ungarll, ducăto 1~"~ IC Ş10 l~enlll1t\1 c~ 
r a .. huror ce.Q1: I'e . 

cesc, toval'ă.<;>ul Stalin!" 101 ş Dragi tovarl.lşi.! 

Nu .sr poat<· d,-seri e dragostea eu 
carc am fost primiti la Festival şi 
cu dire suntem înconjuraţi in tot 
timpul ş€derii noas-bl't', fn Buda
pesta îmbrăcatli in haine de sărbă
toare, in cinstea mHor de tineri 
V't niti din toate eoHurfle lumii. 
Dar cea' ma: mare lmcurie p, ntru 
noi o constitu? faptul oii im putut 
face- ("I.lno5tiinf'i cu mkmnaHi com-
!omolini, cu bravii 111pt1ttori din 
China Ho'eă , tineri şi tinere din 
Vietnam·ul rm,ln~e-:rat şi ţările im-

perialiste. d pCtll~h nte şi colonia'le, 
un detin rNu 1, condus tIe li artide· 
le eonmni"te, luptă p~ntru cauza 

pădi , p'l1tru ('auz·a noastr 11 Il tutu
ror cdor ce vrem să trăim o ,uală 
fericită. 

ParticiTHlrl a la cOlleursurHe ar· 
tistice, cllt şi la compctiti'le sporti
ve d. aspmenCa au produs asupra 
noa~tră impr, sii de neuitat. 

Acum, văzând' unit&1;1, a de ne. 
zdrunc'nat a milioandor de tiner" 

Câ,:.garife mal imporlante 
--- la Co'~d!!ra principală. 

A'RĂD ANA 
(fost Mercur 1. Olariu) 

la Loteria 44·a 

Lei 900.000 Nr. 30398 
H 400.000 Nr. 75361 

Lei 90,000 Nr, 61616 Lei 80.000 NI'. 79576 
.. 70.000 • 30400 .. 70.000 • 31651 
.. 70.000 .. 38866 .. 60.000 • 82178 
.. 60.000 .. 43090 .. 60_000 .. 70198 
.. 50.000 347.. 50.000 .. 16031 
.. 50.000 _ .'322~4 • 50.000 " 70408 
.. 50,000 .. 75363. Precum foarte 

multe c9.~Ugurj Intre intre 40.UOO ,1 
20.000 leI. afarl!. de c9.ştfgurile Jl8nU

măra te de 5.000 Iei, 

Preferaţi aceasta veche ŞI norocoasll 
colecturl principalI. 

Lingă biserica Minorlţilor 

In total peste 2.500.000 lei 

B d . A ~'l' U apestii, 26 ugU./lt. ::<,1 . , ( 

1, CUZMANO\h~ 

A i 

.~~~: ~"~di.i'lli~lill 
=S:iiiiiaiiill~1}EPÂ CTiEI 'ti 

• foi 

La 4 Septe mbrie va av;: 
loc o ş~di,ntă cu 00&, 
sRondenţll Ziarelor "SC~u 
tela", ,,Flacăra Roşie"l~ 

,Java" 'S , 1 

In cadrul pregatirilor ee ,i:. ( 

p~'ntru sărbătorirea Zil<i "Sc:'!l 
'.', D ., ă AS' {rr~ IN. , Um101Q'," ept.1'1ltI.vrlt'· ~ 

avea loc tn sala Ateneului PopqLA 
"Nîeolae Bălce8Cu" (f06t sala r 
voy) o Ş dill\ă cu core"pDnr!ep., 
din Arad şi judeţ ai ziarului !,Scll. 

j 

tt la • i 

La această ş'<'dillţă vor piirt,jrle 
ş- d r' '- 1 ~ llr~ 
~oŞ~:·~(:i:~O:~ .. l" I::~'ă: pe :l~·-~ 
tă cale coresponden1ii Jl:O.~tri 'r~ 

oraş şi corespomhllt:i delegaţi· _ ~ 
plăşj, să se pr<'ZÎnte la acea"t~ i· 

din1 ă • 4~ 
,it 

LOT O UDfămân~l 7~i 
Rezultatul tragerii din ~Ol 
August 1949. T~ 
Au fost extrase din ur ~ 
numerele: . om 

64 50 20 1831 685';!at 
~,p 

B.reline'. LO ro ... pln'i],. 
'ale In ler ...... de 5 :ife da~ 
Iragere fa "bă.e pr •• c,i Idt 

actiVitatea Ateneului Popular "Puşkin" I 
Cvleclhul de con- tnce~u. tu! activităţii, comitetul a Important 

~ d'!cere al Akneu!ui n~uşlt sa dea mai multe serodri 

.-. __________ ~~ __ ~ __ ~~l 

~ Popula: ,,Pll,~;Kin" din urmate de dans, cu concursul Os ._,... ...... -

,- Pilrneava, a ?ornit cu tT.P.M.:ului şi -al U.F.D.R,·ului, t li' t .,,/ 
(~~ hoiăril'l: la munca. Ii fabrkilur şi al magazinelor de pen fa ca Iva ora ue sfeclă de' zah 

! i~~Jf Sprijini! de Partid stat, a dL'or programe au avut 
Il n~.J I~' şI de Comitetul Pro- un deosebi t succes. 

:ti,~l~ ?: "ZGflU, cQ'11itetul Ate Pe 1<int:;a părţile pozitive, l.om! 
la, . ,\1..1 neubi a reusit să {dul mai are unele lipsurI. .. l\st 
h'""..tr_-..1:"" In'obl" e î' t Î 1 -t v -.2s3S ilZ ze n :-,CU, (' nu ::1 reuşI sa pună In fUllC· 

timp in j uwl s:ill a· {iune l)ibHoteca AteneulUl, la fel 
lât ~iW'rdul, cât ŞI populatia din ~i t'chipa artistică_ Credem însă 
PflnH~a'a că aceste lipsuri vor fi înlăturate 

. NUll:ăru J mare df!pe..: tF leri in curând şi Atel1cul '-POPPUhlf 
dovedeşte C,I serbăr:'le {'uJt~r~l~ .,Puşchin··, L -, • • • 

prograr.lah' In' ftf':'are Dumfnu:d p"ărit Ta ' ! ,:. ~/.- r i' 

~,mt îl1dri..;:l~ (!c populatia l;Îil turai al t '",' I, 

~artl"t, _ ~artit'Tul !1' 
l)c~l cu tu~ roiedivolSSfrân$ ia '\' r 

~ '. i 

• _--.t.!.~ ._~-.""",,~~~~,~:~~"-o-)&h~~"~~"''''~;-~; ~~ ~~.- --

, . 
, t 

i 

Cultivatorii de sfeclă de zahăr de 
raza oraşului Arad, Arad~Gaj, Arad 
Nou şi Variaş trebue' să înceapă,l~ 
recolta rea şi predarea sfecleidi~. 
prima: însămânţare.J la, bascul-el~-fa) -
hri~Qi:' Ain Ruiac SI.· ocurtea .... ., fabric~ . 

' ... ". 
.. ' 

... ..:,.)11 
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tJ:": ",:''!(?~~ "="'lJ,,,,/n~PJI""'~"!I .• __ .. __ • __ .. FLlli!ll:l!!i~II;!_tlllt._R.O.Sill'E __ • __ = •• Q_ .. _. _____ ._ ......... _.~1~_ •. 
:n~tost conSi!)uit la Arad comitetul pentru pregătirea 
li j ,'! /7 sărbătoririi zilei .Scânteii" Am şi eu 

aparat ae radio ... 
"atirită şi rn~le~:,tll a Par
<1 'asei mWlc1toart', .. &:ân
~oa .. (nit ziarul iubit al tutu-
I "1 .• 

• ; Of munCII, Il devpnit 
leit'! '1 
ăf101' creatoare It:l..., mar~ 

Il (,mului. hgat..,prin mii şi, 
c- . 

'!' de mas"ej" HllIncit~e 
101 ~i sate. ,/ , 

{prrsic a acest C'Pllt.. fni
i eli m38Se1E', COIte ~i rap

'O~,)grafia umle &c fmprimă 
-'.' c .. re acum eOlDlJh'ct 'În. 

t daforitA tiraJului s§u 

~
.'at, 

,ue a cr~a ~oo<!mi supe
. ... '1 de Parndşl tn pri. 
~illbitului ziar. "Sc!\nteia". 
:/ Jtic al CC al PMR '8 

4niU'Ca hotarÎre :' 
irolitEc al ce al PMR 

a VI'~nslrui rfG unui centru 
'Ol'l~~ in(lll~trie pol' grafic(f, 
J 'v.âsa Scânteii", 
) C~lJ INDEPLINIREA A_ 

'.".I~.ItCINI B1ItO. VI. POLI. , :C, AL PMH. CONSIDE-
. 'SARI\. MOHTLIZAREA 

ME!\IIBRILOR DE PAR 
,,~. CHEAMĂ INTREAGA 
"Sc'!U~CITOARE ŞI PE 
~,r:',n~Nn lLIBITOIH DE 

, ~I PROGRES S.\ PAR
oP~LA CLĂDIREA "CASEI 
tla r ASIGlTR.\ND FORTA 
~llefX. RESURSELE FTNAN
"scll MATERIILE NECE. 

I 
Irt'j(l~ 08menr Jtlwllcii ,lin 
n~}r~. ra o 1"xIJresle adr~ 

t
'-L~;-t"u-yloarl ~ o,iml'nii 

3 <\.rad, "Scânteii"', au ho
i 'rhi'itoreasc§ cu deog hirc 
Iii ',21 .Sl'pt~~Vl'i('" ~'I11:venla
~~ 1 am dlla apanha ti le

I3eC",t scop, s'a tl ronnat 
.... t pt'ntnl pr';rlltirea săr-

Ilii-ei "Scflnteii", eontpllft 

I 
I 1.5a' Lădislau, Il,ecretal' ad
'n .llmltl't111ni judetean Arad 

Topar luli'u memhru In 
ur miletulu: Jude\un Arad 

BlIrhulescu Iancu r~.pon
bmi!\i~i .. ··{k PftSă a sedir: i 

5\!anl1i1 şi AJ!itiiţie a Comi-
~(l,'I(?au Arad al PMR. Ba

'1'.1, Mişoov Tra:8I). Belkoi 
la~llt(le Comitetnlui Proo 
~,j lall('an, KiiviîJ,lO y..Htai se-

Comitetului Provizoriu ju. 

(Unnare din pag. 1) 

d{'wan, Boc" Eug~n membru iil ' mit, ,tulul judetean pentru Cultura 
Comitetului Prov:zoriu al comwle1 fizieă ~i sport, fuxdas Aladar mern
urbane Arad, ,Teodor P'arasohiva bru in Comitc.1ul filiahi Arad al 
muncitoare la CFR, :Farkae ViI- Unrunii Scri.:torilor din HPH, V1ir-

Iflelm dela "Flamură Roşie", Mar- şăndan Ioan secretHntl sindicatului 
co\,ie! Il11ia'na muncitoare la fabd-.: ArtiştIlor, Illcs Tiheriu din part'cA 
ca T'Da, Fahian Ecatf'rina munci- I Con!!iliulu~ SinrHciil Jud> tean şi 
toire la fahr'ca ,,30 Dec mvrie", Mi' rea IOl'if din parH'a administra
Molnâr Tiberiu redactor re~ponsa- ţîei "Sc<1nteii". 
hil al ziarului "Flacăra RoŞi~", La 25 S 'Pletnvrie vor av,ea loc 
~.hl!&· r Alexandru eecretar de re· o Strie de manifestări culotnral' 
daclie al zianllui ,.Jovo", MariUS iar vmitllril l, rdilizat.e VOI' fi deMÎ
Alexandru directorul Teatrului de nate inrlrplillirli llO!1'irÎrii B '.roului 
Stat, Heghi Andre.i secmllrul Co- PoHtic ao1 ce al PMR. 

Ul,imu' fermen penl"u cedarea 
saa declararea aurufui, volutelor şă 

o"or mijloace de plată s"ăine 
Pr{zidiul Marei Adunari Nătio~ 

lIale a emis decretul pentru acorda~ 
rea unui nou term', n de Cll{:l'are sau 
d<:clarar{' a aunllui, vslutelor efec. 
tive "i ii altor mijloace de plată 
străine, 

Potrivit d ispozHiuni1or cuprinse 
tn ac lOt d( el" t, toH aceia care nu 
şi-au indeplinit ohl:gâ\iile de ceda
re sau de clarare a aurului, valo.ri. 
lor sau mijloacelor de plată strtt )
l1e de orice r.l, către Banca Repu. 
hlic'i PopularE Romîtn(', Biinca de 
Slat, În confonnitatc cu di ... pozi
Hunile legilor Nr. 284 din 1947 ~i 
Nr, 285 din 1947 şi in contra că. 

tuturor celor cari i n llu'lltrul ace.;.tui 
ocnnen VOT fac(' op'·ralhm.: asupra 
iuntlui, ,·'(norilor şi mT.jloacelor de 
plată stră;nl', În afară d,- tran~por-

tul şi vre-dar a lor la Banca Re
puhlieii Populare Român', BanC'a 
de Stii1. 

Decretul !le riit1t nu au' caracter 
de anm{'~tlc sau gratjel"~ a infrac
\iuTb]or la I, g:fl., N r, 28·i/1947. 
283/1947 şi 638 rlin 194fi, .. u mo-

d:ificăr:1e ulterioarc. care la (~~ita 
publicării pr{'zentnlui decr t în 1h1-
letinul Ofidal Ele ~~s şe const a1ăt,:, 

în MUS de ccrc(ltal' , l'!!l1, .illrf(',('a:l~_ 
.m.E&. ... Ii;..~ ..... .w_ .... _ ... -"" __ .... _ ............. ___ :Înitlw, 5OIulionatc la :n~tam- , 

",e:nţî'" ,'O~ 'fi iip1irali de or:ce pe- \(,lc rl· ,iuel catll, 
naHtate d'âc1i vor indeplini aceste Lă Arad, cedarea sau d c]arnr:-a 
ohlî:z;aHuni, înauntrul ullui b nn€n aurului, "alntdor ~'i a altor mîjloa-
de 30 zile dela puhlicarea acstni Ce d: p1ată strlline se PO<lt, face 
deoret în Bulet:nul Of'cia1. la Bănea Repuhlicii Popularr, Ho-

Banca R'publicii Populare Ro- miine, Banca de Stat, filiala Arad, 
mUne, Bănca df' Sfiit, va plati la Bul. Annl.vei Poporului vis-a-vis 
cursul oficial \'aloarea aurului şi Cil Palatul T lefoaneJor. 'Cltimul 
mijloacelor de' plată străine c,date, 
f5rl a cerceta provenienţa lor sâu 
[dentitatcă p"rsoanelo.r car.; fa.c ee
darea. 

Deasem' nea nu va c~rcet1i prove
ni'(n~a mijloacelor de platII străine 
care nu Bunt supus,; cedilrii, ei 
nU1Uai declarării. 

DispozHiun'le lej!;ilor 638 din 
1946, 284(1947 şi 285/1947 vor COll

tinua să se apllcPr !n ,to.tul, după 
expira.t"' a t ennenului prfvllzut mai 
8W1 şi se ,\Or aplica deasemoo'ta 

tern1'E'n TI' ntru efectl1an'u o:',dăr,',i 
sau c:]I e.Jarhii aunllui şi a \-alute
lor 'â fost fixat În ziua d,:- 18 S p-
{( '~1Vrfe a, c. 

IIfJ ... ti&l!lE'Wa 

Difuzarea ziarelor "Scânteia 
Tineretului" şi "Ifju mu nkas" 

de utemiştii magazinului 
"Mureşul" ' 

~ In. nlunu: , tot _mai l1Wrd ÎnCf p 
sl.1 patrundA In caminele famili'lor 
de muncitori., aparate de radio' 
răspd1l<lind In jurul 107' Lumină' 
cultură şi voie bună, • 

Statul pun( la dispozitia oameni_ 
lor muncii 'prin SOci1!Iălile Ca
m€reia/fi de :::Itat, aparat,· de ra
dio bWltt şi cftine. Pretul acestor 
ăparClce se poat~' pLăti in rate lu. 
1/are. 

Interesându'se la Magazinul dp. 
Stat "Lantuf'. cun aflat cit. fn ul. 
timul timp. Pf'Sk 90 muncitori 
au ('umpărat aparâte de radio . 

"Nu avem nici o reclama/il' -
ne spun t,.anzătorii - 'Ş, asta e 
natural, deoarece piesele ac, Istui 
aparat Sllltt construit€' in {.'ntune(, 
:iov' etică", 

- E un aparat minunat, - ne 
.5fJllTlf· tov. SOlln Ladislau, munci, 
tor la fabrica TEBA. _. VeŞi do
ream de mult sit cumpăr un a.~e. 
m(lIlea apQ;rat" nu fndrăzneam 
ul'Oar::Cl' aIn fost in-
flu(lItali d . .' unii care mi-au sEms 
c<1 sunt slabe şi nu prrnd <II cat 
o sfngllră undă, Când am ",dzur 
rnsi'f d1 mult€' t01>arăşi de-ai m(>[ 
s/lnt multumiti cu aparatele f'e 
care Şi le-au luat, mi-am dett 
seama ci'f aceSll slJorllln sunt r!fs-
fJdndite de duşmaniI. noŞtri, că.. 
r'Ora nIt II! conl'inn ca not, lltun
c!torii sit at'cm radio, Acnm, !tin 

Şi (u radio şi Sllltt t~re 'multu
n.ill..---- . 

--- A$lCultt!nd I!m1.~fllniTp dpTa 
Bucur, şti. sau emisillnile r,t lim
bă romunii ale postului de eml'
sil/ne il1n~cot'a, sllnt în. curent eu' 
l!!t:t nimentr ,le politicf" Am urmd• 

rit cu lll!P1'(?s cmisillnir(· dc'S/ire 
I'estit.:iillli Jl,lonclial al 1';n;'rf>tJl
fIIi şi 'mi place mult sit aSCII1, 
mll=iel1, - Îşi Înr1lf'1r~ t~lltIint i" 
lOT~, SO/lrl, 

- Sunt măi, 11!mincrr de c"mI 
ascult 1'(/(1io nn Spu.ne tml. 
.Irlrcllfl/ 1'" (I,~Ue ddu fabrica .. ti
bertac.a", - Invit totdeauna şi 
pP lorar,lfşi d,' ai mf.t din fahTi
etl, si! asclIlrilm rmpreun(l eroi
mrn~a postlllui tIp radiodifnzillnf> 
BUCIITe"Hi. Afaril dc faptul că 111' 

distrlfm, ne ridic}îm ~i nit), 'lui !Jn
litic şi cultilral şi radio-nI FIe fi; 
.tutfl in aetfttita:tM n.Dâ!!tr" de :d 
cu zi. 

-r-~_._-------------_.~-""-- . "~ ... --"""..,.,..,-.. _-,-
'~odine! 

rO\'ar§~iî utemişt", dcla ~oe, Corn, 
de Stat .. MureM" au depltşit cu 
360 la 8Ut!\ I!lngajamentfie luaI'<' tn 
1- gl1tllră cu, difuzal"ea ziarelor "Seân 
tci:â Tineretului" şi "Ifjumunkas", 
Angajamentul a comtiit in a difuza 
600 de ziare, dar cu un elan tn!'u
nclit, s'au difuzat 2160 de huc:W, 

Intr' (/de'L'iIr, 1'0 cilnd 'n treclIt 
radiodffuziunea, care « sert'it in· 
tf>r(~ttl bllr~1tezrei, era un mi]1oc 
de prof'ar,nre a urt>oi de Ta,ţil Şi ti 
şo1'ini.~mllll1i, Iln, mOloc dl' (k~bj

/'Icre ~i (f,J prostiTI" a pnpi'rillu i. 
posturile no1i.dTe de rndi()(1f(/I· 
::funiol - fmln/mate dţi Pttr.tlrl" 1 
1I1I1nl'itor?sc RomI/it ~ ~rm.t WI 

iwor de lllmin!f şi clt'tur{f. IIrl 

. ŞI EfTIN" 

50 LEI 
LITRUL 

Intrebuintaţil i' 

\zare la toate magazinele de Stat si Cooperative "1 
,~, ...{ 
/. ~ ~ 

~1eaweaa. -. Ht 'ar ..... m" ·_7 • ii 

In acell&lă iidiunoe 'Iau distins 
tov. Bams. Aron car.e a difuzat 255 
huc, şi tovarllŞa Kohut Ana cu 230 

d.' ziare ,oândute. 
Unnând ex, mplul tovllrl'işilor evi. 

den\iati, ceilăHi l1tem·~i dela Soc, 
Corn. "Murmul" şi-au luat angaja-
111"ntul de a du~ le viitor o mun
că d,' l!imurire mai intensă întrt' 
tin'Ti, lumi'llându-i ş,~ atrăgându-i 

În lupta noaştr~. 
(,'n(rcll'vlIl, d.> corl!sp. 

iil S, C. S. ,.MureşlIl" 

, 
a.iutnT 1'Tt ttO;ll dasei munr,iler-1rr 

'n 1/1 prii sa 1',"ontru constr/l:l': ,- "0. 

eloli.ţmull1L F. M . 
-'-_.~---~=--:: .. ::" :=:= 
r;~-;:;::;:;-;,::;;;;;;;;;- -, 

! 'tie Pf'(J(I(Jc/l. Indll.tr/(116 II "SO.L1D~~~TATEA" I 
~ ~ C '3ufa pentru I 
• ~cumpă"D,e 
I t n"rtil1~xH (Cartoane pentru 
\ I t'GI IiL izolare) de 1-3mm .• 
I , ~, f 

, ',' r 
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~~~~~~~ , '~ .. ~~~~~~ . 
Besfialitatea arntofelor 
fasciste Întrece barbaria 

m onarho ~ Mişcare"'l t:1 r .eVistâ 
- Flnl.J.Hd't se IN 

hitleristă 
HELSI, VI. 

TASS traL,,. il,. :..:, la 
muncitorii lndllslrlibr , 
ce şi de cmstrur(jj ;iavJ!' 
Turku, - mare cjCr'., i'.-i 

di,,11 Finlall. 'j .1,- dU d~,.i· 
va cerâ"'4 n:~rlreil saJ~. J 

GRECIA LIBERA,' (Agerpres). 
- ELLAS PRESS transmite: 

La Grammos sunt asvârliţi din 
nou mii de soldati monarho-fas
cişti care sunt jertfiţi pentru inte 
resele imperialiştilor străini şi 

lacheîlor lor din Atena. Armata 
democrată luptă cu un eroism şi 

o dârzenie de nedescris Impotri
va forielor monarho·fasciste mult 
superioare ca număr şi protejate 
de avioanele şi tunurilr. america
ne. In ciuda ace~tui raport de 
forte neiavorabile, armat.'} demo
crată având încredere în victoria 
finala, loveşte depe poziţii :-ucce
sive 'Ii provoacă duşmanului pier 
de' ~15rele, dovedind astfel că es
te hotărîtă să apere idealurile pă 
cii şi libertăţii. 

, • In cursul luptelor dela tiram
mos, armata democrată a inter
ceptat un ordin al unui batalion 
monarho-fascist care desvăluie in 
treaga bestialitate u arm;1tf'lqr.(jIO'_ 
mercenari şi a st~pânilor lor, care 
întrece până şi barbaria hitleris
tă. In acest ordin comandantul 
batalionuIui monarho-fa'icist in
terzice transportarea răniţilor 

Reprezentantii a 60 mi
lioane tineri democrati 
vor lua parte la Con .. 
gresul F.M.T.D, 

BUDAPESTA, 
M,T.I. transmite: 

(A~rpres). 

Cel de al doilea Congres al Fe 
derafiel Mondiale a Tirleretului 
Democrat, va avea loc între 2-]0 
Septembrie la Budapesta. 

Peste 800 de delegaţi reprezen 
t~;nd 60 milioane de tineri d~mo
craii vor participa la acest Con
gres. 

Vorbind despre importanla Con 
gresului, Bert WilIiams, secretar 
al Federaţiei, Mondiale a Tineretu 
lui Democrat, a subliniat că Con 
gresuI va exprima din nou voin
ţa fermă de pace a tineretului de 
Illocrat din întreaga lume şi va 
Înfiera pe atâtătorii la război, în 
primul rând pe imperia::ştii an
glo-<lmericani. 

"Congresul va contribui la În
tărirea fortelor tinerilor demo
craţi din lume consolidând astrel 
imensul lagăr al luptătorilor ne· 
clintiţi pentru o pace trainică si 

I 
I 

din armata democrată luaţi prizo tip. Fără îndoială că, astfel de 
nieri şi cere împuşcarea lor pe loc. I ordine sunt dictate de cotropito-

Acest ordin, care reprezintă un • rii anglo-americani, care ncpu
certificat de democraţie de tip tând să distrugă mişcarea demo
occidental, a lui Truman şi Be- erată şi să subjuge Grecia, actio
vin, va provoca fără îndoială in- nează mişeleşte întrebuin1ând ori 
dignarea tuturor oamenilor cins- ce mijloc barbar de exterminare. _______________________________________ ~ __ _=»K~ __ _ 

Intr'unul eli', (f'le 11 
şantiere oa\"a:('· din'. ' 

,.Kreito[l-Vl1!CW" lUCJ: . Il 

cu desăvâr~j re. '. ~ 

-- --- ~ 

Succesele Armatei Populare Chineze duc l~:l ~ 
în'ărirea lagărului Păcii şi Soc;o,jsn1ufn:;! 

Se apropie cu pasi "epezi zi
ua. când intreaga' Clzillă va fi 
ellberată din ghiarele reacţiu~ 
nii intemaţionale, când între
gul popor al Chinei Îşi va lua 
soarta În propriile sale mâini, 
pedepsind pe acei care [-aI4 
umilit decenii dearâlldal. 

Armata Popularii Chinezii, 
condusă de Partidul Comunist 
Chinez - născut din dorinta 
vie a poporului pentru libert~
te şi fericire, - dă azi ultime 
le lovituri de graţie regimulUi 
dictatorial al lui Ciang-Kai
S l1pk şi fJrin...,/J.(easfa $i sNifJâ
nilor lor, imperialişfii (~!l!!Jo· 
americani. 
, Războiul civil din China Q 

jost provocat de capitalişti În 
scopul menţinerii privilegiilor 
lor economice care erau ame
ninţate de forţa crescândă a 
proleiariafului chinez, condus 
de Partidul său Comunist. Kuo 
mintangl1l, partidul reacţionar 
al lui Ciang- Kai-Shek, a pri
mit ajutoare imense din partea 
americanilor în armament, muni 
ţii, bani, etc. Cu toate acestea 
ajutoare, armata populară de e 
liberare a trecut din victorii in 
victorii, mai ales în urma celut 
de-al doilea război mondial. 

In războiul contra imperialis 
mutui japonez. pe care Parii
dul l-a considerat" ca pericolul 
ce{ mai mare, comuniştii au 
slat in primele rânduri ale lup 
tătorilor, Dar Partidul ştia că 
odată japonezii infrânţi, Ciang
/(ai·Shek îşi va indrepta din nou 
focul său lnspre forţele popula
re şi s'a pregătit. Aşa se expli
că că afunci când. in 1945, 
Ciang-Kai-Shek a trădat din 
nou. poporul şi a pornit oferlsÎ
va contra Armatei Populare, a 
întâmpinat o rezistenţ" puter
nică, din partea unei armate 
care a dus si duce lupta de eli 

"berarc a p~porului c!;:nez. 
~,Când, În 1945, Ciang-{(ai

Shek a alQC(lf Armata Populară 
- a' declarat" Mao-Tse-Dull, pre 
,"jedinlele Partidului Comurl/st 

r ...... 

liştilor americani". () vială n(,!U!~ .", 'tfŞ 
Conştiinţa poporului nWIld:- brici şi uzi,,/, U(lJi " !{'~ 

tor chinez devine din ce Îit ce tnduslria, Ci "'~~: 
mai rtdicată. El vede că dato- de Partidul ' I 

rilă regimului de contrarevolu- f"abrictle ex" .,'(& 
fior1at al lui Ciang-l<.ai-Shek, nilc Stafld~i, ,,< 

China a râmas printre ţlirile larma agrr.,. _. 1 
inapoiate ale lumii, Industria revolutia li"mo'ra '. ; .ledl 
a fost concentrată ;0 câteva 0- Nivel~l de ~'i(1.'{i ai,,;i i 

,raşe ca, Shanghai, Nanktng. lut şi ţăraf1lJ!ui d';;'L ~,~ 
Mukden şi Charbin (toate eli- nălăţeşte pe zi '.lt'." ei 
berate) , restul ţării având o tn când în fT('cut P(;w. tr, 

~ ( 

dustrie cu mult rămasă în ur- su. fJ regin:l~/" seml·fl' ,); ~1Il 
mă. Czan/?-I(ah)ftr1r--rr r: '. "IM 

in 1927, după moartea lui beznă, azi ,\c <!e~c/·i '4e. 
Sun'-Yat-Sen, primul preşeatn- univerSItăţi ,Wlli, 'r /:i~1 
te al J\unmill!a!/gll!l/; 'ii /1rt"'ş:e- Moncfurfa "f,ber(l'j J'i.,je~ 
dinte al guvernului chtnez,-ca~ /lO.{)(j~1 ::'c ;~_' '!..
re in timpul vieţii sale a dus o cu 3,5 mlfioaf/c f"~,':r 
politică de apropiere fată de şcoli secund ... re cu pc', 2 r:; 
Uniunea Sovietică şi de colaba de elevi. NU/,lărul ",',.,1, ,,~ru 
rare cu P,C. chinez. Ciang-Kai- oare este ~:n:, - I~ 
Shek, care i-a urmat a deda- studenţi. au 
rat cu cinism: "Colaborarea în Bogăţiile ( >'" 
tre Kuomintang şi comunişti a prime, nu "( . JIU 
luat sfârşit. Incepe a eră nouă tor fabricile ~, 
pentru China". glO-americm!.~ I 

Sţ lntr'a~evăr, anu~ 192!- bu,năstareu ke~ 
marchează mceputul dtctaturu Pterderea r \"'1 
familiei lui Ciaing-Kai-Shek şi pertiru cori . r.~ 
al celoralte trei familii, Song- încă un pa: ""'f\ito 
Ci-Ven, I(ung-Sian, şi Sen-Li~ prăpastia c fi), r~a2 
Fu. Aceste patru familii au ţi- Aşa Cl.t'1 • ..~t 
ttut ir. mâinile lor O bunâ par- fiheorghith ' '/"" .~fla 
te o industrie, ş~ a peYmânfuri- rai al p,,,. o ~:-~ 'u,ln( 
lor. Averea: lor s'a evaluat la ,Român; "I: .';--:=-~ 
cea. 20 de miliarde de dolari. riee a {,I'/I, ~ 
Aceste monopoluri au consii- de al dO,I~ .' ,1 ~I t 
fuU baza materialJ. a. dictaturii s'au scIM,'.' . "1 t 
contrarevoluţionare care a ţi- lorte şi pe :..;.", .. ar 
lud timp de aproape două dece cialismul .. "', 
nii poporul chinez în mizerie iea asupra '"1!."*1I 
şi întuneric. în neştiinţâ şi stă pliberarca '1'. "tIu 
ranit de fI ica măsurilor de Europei de , .' "'. 4t 
renresiune. vie,toriii ~ l." .:.,',: : ' 1.J'~ 

• ch/ft(?',z lmr~~~ 
In spatele frontului Kuomin- lui, forfele .s:h"a'iSf1/11[n: te, 

fanllR1ui, mizeria e din ce in ce :dăpâne asi,,:: ~IJ flNi?t"!!Ie 

mai mare, inflaţia şi haosul e· sasea pa~~1 d rc a pa"" 
conomic distrug tol ce a mai te a tumu!'· ~ 
rămas dintr'o ţară care s'a bel Victoria Arm(!f"; Pol~~ 
curat de "ajutorul rteprecupe- C~i,!eze, eljf;.crati::,~~-ceL'4.'ifle 
fU" al imperidiştilor anglo- mliloatle de oamerll,j jir;,.'1 ~ 
nmericani. In lup fa dll1ire do- pe drumul cons"<,!1li F i"\lr 
iar şi Urii sferlină. pentru piaţa mutui in Citirrfl,'fl 'Dfe~c}t 
de desfacere a Chinei, iese (il- derabil lag,irul P,;ci:.r!l-.! 
~.'~ "1;1 ... " nn"r.n!1 r.hinez;, iea căruia sUi l. IUtu~: r1 

că. • -'~!\'! 
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