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~mâml~re a mUDrii -
'actor esential al suc

.• eselor in producţie 
,:arimCR din fabricile şi Intre
;!e arădane a pornit să intâm-1 Au(Ust, măreata zi a eliberării 
. cu angajamentul de a indepli 

r . il! această zi P]anul pe intrea 
. ~ugust. adică cu S :l.Ue inah-te 
II. Acest angaj"ment exprimă 

!)() a adincă ~are îi inSufiet'!şte 
.nU Illuncii faţă de Patrja s(,um 
\Mărirea lor nestră.mldatlf. de 

I eforturile şi a. nu precU1Jeţi 
. otnlm a-i ('rca un viitor fericit. 

grI! I r ei aşa după cum 'lU dovc-
! :a nenumă.rate râr..dllri până a
'~k. ~DDciforii şi tehnicienii din in
:hifJ' ile din ora'iul nQsfru vor in-

dt ia la maxim blifălia productiei, 
0%'- , angaiamentnl si fie indeplinit 

,~ill1 insl din capul JocuJui d 
rămas pUţine zile până la :la 
~ câ.~tlg,~rea a II zil~ de lucru 
tie o Jună in intreprinderi ca· 
d dupl 11n Plan l1e I)roductie 
danti eu car,,"Untea lor, Du 

tlit. lucrU sl,nplu ~i tl~or. Timpa) 
~ !Cum socotit cu z/tâ.:-cenic pinl 

D t mal mici amAnunte. pentru 8 

llcCoria, este apoi nevoIe de 
la tuturor faei(lrilor produc
~nd dela munelto-il dIn aCe 

1 !'inl !n tehltlclllDul şi funcţio-
~I birou. 

a, ::!mul rind. partea cea mal tm
Plo-.· de care depinde In lnt re171me 

mers &1 J1mduetiel, ~te organl
ril mal buni a' mnncl1 lu tOllte 
mt'ntele intreprlnderll Condu-

~~IIi'" ", admin l 5frativil. 8 t'lrln!'!1 
li albi o vedeTe In IIJr.'lambln 

'l1li"" mersului muncii, atât 
. ~ !'It şi In birouri şi si c."UIlOas 
1II'1ce moment cit anume 5". 
I cnn Planul ,le llr<Jdllc,le ~i fUn 
'f,Murlar. La rindul lor w.cţiile 
. unle s1 ştIe care este situatia 

Illanurt pini joII la echipă şi 
lu se I"oa~ ~oucepe o productie 
~antficată :\tâta timp eJtt ma işl 

ale: :ttare echlpl şi &.pOl t!ecllre _m 
su ffiillecllv de 1utrU, dupS l'are-

. JIOIIIA tu orice moment gbtd1!l. 
1 ' Iurnătoria ,.FJamurit RoşU", dela 
,al lael bune organlzlri dia pllrtea 
d!, rli sectiei, Intre, Planul lunar 
A ~!a1cat In mo4 dar ~ eeJdpe şi 
ar ,II'! oameni, In a~a (el cii. fiecru-e 
..,.' 111 lre c'!e făcut zilnic Şi :Slpti·nA 

,\ l~ihtd acest lucru, tovarlşul rellpec 
şi .~ poate da. seama de c." scule 11)'e 

, , ' . tn acea zi şi le poate prel!lătl 
10 ' llnP. 

lot .~a se petrece lucrurile ~ la 
· II\;!can'cli a .. F(:\mllrel Roşii". 
· ~)l11l1 pe sectie )Ste ("oon{)Scut , dar i f !.le bine rep'1rtlzat in joS la cehi 

i !ll!1lenl, M:dodtatc& ech'pelor de 
Iri DU ştiu ce vor prodllce l!2e 

~ tel mult o săptămâni Jnablte, 
· ~ llU mal vorbim de oamenil deJa 

ar ll, care DU ştiu ce V9r f:u::e In zi 
1: ll'IllUoare nwnal atunci, ellnd 1şl 

I!:al pieSele }110 care 'ucJ't\azi\ in pre 
III ace~t fel str!1ng~rtll nu are 

(CQntinu ..... Ib Pac. '.a). 

Scrisoarea tovarăşuLui Oh. Oheorghiu-De; 
adresată ţăranilor muncitori din Ulleşti~Covurlui, uniţi 
in Oospodăria Agricolă Colectivă 1,23 August 1944" 

In comuna Corni. &atul Urltşti 
din judetul Covurlui, 86 capi de 
familie au const:tuit G06pod1iria 
Agricolă Colectivă, care va purta 
denumirea de ,,23 August 1944". 

Porniseră mai muHi la Îfljghe. 
barta colectivului - vreo 93 -
dar şapte oameni ma: ş'ov~elnici. 
au rămas in drum. 

Aceasta, fiindcă \TeO doi chi.-
buri prÎu nevCi!tele lor, au Incer. 
cat să bage zâzanie fntrtl ţliran;l 

muncitor:. 
Un alt chiabur, mai deochiat, 

Puricanl, era cât Pe ce 55, se stre
eoare în "Colectiv", dar a fost de. 
mascat de slitmii pe care i-a jee
mănit in ani: de secetll. 

Se vede astfel el ţăranii munci. 

lori din UrlC'iti au depllil muncll 
grea şi continuă pmtru a constitu; 
gospodăria lor COltct:vă. Din ura • 
gO/lte şi recunoştinlă pentru tov. 
Gh. Gheorghiu.Dr.i, .secretar g n,
raI al ce al Pi\lH, i·au cerut in
cuvi".n1ana să dea numele său 
eonii lor GOl'pod llrii Agr!cole eo. 
kctive. Tov. Gh. Gh,orghiu-Dej a 

trimis sătenilor muncitori diu "a. 
tul Urlcşt!, scri::;oarca pe care o 
publicăm şi care, citită în adunarea 
de constituir.c a Gospodăriei, a atâr 
nit un cald entuziasm, săteni: pri • 
mind propunerea tov. Gh. Gheor. 
ghiu.Dej ca ali se numeasc l1 ~ 
pod llr:a Agricolli Colectivă .,23 Au
gust 1944', 

Scrisoarea tovarăşului Gh. Gheorghiu ... nej 
Am aflat cU bucurie eli. ati hot1i. 

'('11 să tnfi:nţali o gospod!1rie colt c. 
thă 
vă felicit cu acea sti ocazie şi vă 

tr'mit salutul meu fierlnnte. 
Dore.;c gospodăriei voastre si în_ 

florească şi vă UI' Z b: }şug pe ogoa 
rele voastre. 

Aţi pornit ~pre o viatll aou! pe 
drumul cel bun, drum care duce 
la elibcnm'a deplină de sub jugul 
moşierilor, chiahur:Ior şi cllml1tari. 
lor, 

Acest lucru a de'" nit posibil 
numai datoritll eliberării 15r:i no~ 

(Continuare in pag. 6). 

In hotarul comunei Ineu batozele treeră da zor 
TAranU muncitori îşi indeplinesc cu cinste datoria 
patrioticA de a preda Statului cot a de cereale 

Cartelele de alimente pe care muncitorii dela batozele 
din In:u le-au prtmit le asIgură hrana pe un an întreg 

De când cu eecerişul şi treerat ul, pe uliţele lneulu: e Corfotă ma- ţal§. cu pllioasc. Apoi Apatful a el. 
rat 45 la sută. Mocrta a ro( alizat 
60 la sută din căratul la arii. In 
frunte tnsA stă comuna Iermata ca
re a re~I:zat transportul la arii tn 
proportie de 70 la 81ltll. 

re. 
E un dute-vino d~ eare şi cina ţe, cum nmuai la tArguri se poate 

fntâlni. 
Numai el aceste c1ruţe trase de cai, san care trase de boi, sunt 

fnc![rcate cu rodul auriu al unui a D de mUllcă ee asiguri pâinea 
celor ee trudeae tn fabrici şi pe og oare. Chiar daci in aceea~l plasl sunt 

tmele comune care an transport&t 
mai putin la arii cum 8unt Răpsig 

Se cară de zor grâul la arii 
pe toate drumurile, pe toate uli

kle. Ztci de căruţe transportă pL 
ioasele la arii. Un{!e ae lndreaptli 
la ariile dela capătul d:nspre Boc
sig al comunei, altele spre e<-le 
donl axii de IAngl1 piaţa de vite. 

CArutele şi carele pline 86 1neru • 
ciŞe azi eu altt.le goale care y:a 
dela arii şi 86 Indreaptl1 spre hol. 
de unde crucile p lirguite de lOara 
aşteaptl el le ,'Înl rAndul. 

Ţll.rlinimea muncitoare diD Ineu 
~ie eli cele 15 la sutl cAt s'a traJlSo 
portat la ad pAnl fn ziua de 4 
Augtls4 este pi"'( a putin Şi deaceea 
ti dă zor eu ellratui 

Alte comune din plasa meu aU şi Gurba cu 8 la sut!!, sau Bocsig.şi 
luat.o cu mult Inainte tn ce J'rf'Ve- Moroda care au c!irat 10 la sut li, 
~te c!iratul la arii. Berechiul de pil-

totu~; til.ranii muncitori din ml"u 
dă şi Bocs:gul au cllrat la arU pa. 
Dl tu aceeaşi zi de 4 August p~ioa- ii dau zor cu cllratul, pentru a 
eele dnpli o 81lprafatl de 25 la!!U- ajunge In rAndurile comunelor fruct 
t4 din Intreaga lupraf'aţă tnslimAc. taŞt>. 

Tăranll muncitori din Jneu tşl predau cu 
insufletire coia 

Cele doul arii de IAnglt piaţa de mfni fiecare arie are câte o pompll 
V!U~ din Ineu, au rost organizate pe tn bunii. Ittare. 
p!ifUne. Pericolul unui eventual ia. La una din aceste arii x;~potlt!ll
cend:u este astfel simUtor tnHilurat. bil de batozli este tov. MOlso' 10ae, 
Totuşi in dreptul sto!!urilor au rost iar la cealaltă tov. V:dican Ioan 
~zate rtzervoare c~ apli. Dease. II. Batozelt" la ace.o;te arii au fu-

trat fn funcţiune, tncepând să tree. 

comemorarea a 20 de ani Azi 
dela 

re ~râut tăra'=.lilor s1irad, una tn 
dim'neala zilei d.~ 3 Au!Z\\st. iar 
eealaltă in 4 August. La batoza la 
car" este rtsponsabil tov. Mo;sc 
Ican, primul ţărnn eămia i s'a trec
rat grâu) a fost Pescar Adam. Co
ta de grâu, tăranul muncitorPta
car Adam a predatoO Statului eu 
dragă inimii, ştrnd că prin acea
gta C~1tr;bue. şi {'l (lupă. puterile> 

masllcrul dela Lupeni. 
ID urma iniţiativei Comitetului 

Ct nlral al Partidulut Mlmcitoresc 
Român, se vor comemora Sâmbăt1 
6 August 1949, douăzeci de ani de
la masacru! dela Lupeni. 

La Lupeni, eom.emorarea organi-

zat! de c l1tre Comit. tul Judetean 
al Partidului Muncitoresc Român
:Valea Jiulu: şi Comitetul C,ntral 
al Federatiei Naţionale a F()~tilor 
Deţinuţi şi Internati PoHtic·. Anli
lasc:şti, va avea loc azi la orele 16.30 (Continuar.c in pag. 7) 
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1.etlcth,ut- ele J t4t ditt 
p~e9r~tlute pefl-t'tt& 

dAc.d (l U\ce"uf 
ftbua. .J~ÎUJ1-e 

6lu ~t. "",,,,ta le ~l Us.lta.ta.ţ«. C4ec"ltl~~e Il tt.dltiu -

Coleotivul de conducere al Tea.
trului d~ Stat din Arad s~ pr,. gă. 
teşte iIlten8 pentru du!chiderea sta· 
giunii de toamnă. In acest scop în 
tot ~impul verii s'au '>eriCieat toa· 
te instalaţiile tehnice iru;u.şl de' to· 
varăŞ'tu director Marius Alexandru, 
cu Intregul per.;onal tehnic, flt fnm 
tl' cu tov. HaImai Anton, ş r meca
nic al Tea<truluÎ. 

Astfel, p; ntruca stagiun F a de 
toanmă ş: iarnă să d· curga normal 
şi d'n punct de vedere tehnic, în. 
călzil, luminat, proi('ctie. aeri,ÎrE'. 
,te. Ll oamenii m •. ,!r'i care ~ 

aprop' e C11 dragoste d ao' st Ulcll~ 
al culturii, Intr'un număr din ee tn 
e~ mai mare, ,,5 poatil viziona sp{'(>. 
tacoleb 'n cOl>ldilittn ~ bune, - tI'au 
{:'ieut multe am najări. S'au achim 
hat compleet foat,- in~talaWlfl d'~ 
caIorif!'r. NOllile instalaU: nn nu
mai el vor Jnentine f"onMant 
ac~caşi temperatur1{ in s:11A, dar 
aduc şi o consf!:l' rahi] li. "'COflom~c 
dl' combUllt:bil. 

- Nu o si ~ lUai intAmpl" -
ne apun,. tov. Halmlll - ca clirl. 
"~k]e de tempt>ratura dela un oa
zan. ~dică coriilor sau sală, 5~ fie
"ar:ate, cRuzând aslfcI cur, nU carp 
au influ f ntat atAt pp nr-/orÎ cîlt 11 
p" spectator~. 

Prin nouil", instah!ii ~ vor r~' 
duce eu 75 la ,,"urit el! ':!hy lH e de 
combustihil (a!ă d: !lllul trecut. 
S'ar pllrea cl"\'a (xagernt, dar Ma 
(L8t<e, ~i Iemn"!r- fiind fnlocu:te eu 
carhurant lichid. 

Tot aŞa şi În8ta1a!file rJc ca!j1nr! 
eleMrlce ear:~ d:: 40 an' IlU tost 
exploatate fără vr: o rpncvaUe au 
rost revllzute. In !le a~t,'l munci de 
ramificare a tlouOor fire dcetrie~. 
a dat Ull seril'l;< .,prijin tov. şef trIl. 
nÎe:an Rum dda Teatrul NaUl?nal 
IHn Cluj, care a pr~ ~lItit instalnt1f. 
1" pentru montarea ()r:~i dt' {«('Me 
de luminI. 

Aceastf nouI!" f~lstaL:\re de lumI. 
nat e~te 1111. din cele mai perfec. 
ţionate din far l . Intreaga înstalatie 
a (ost obtinută de ctl'tr~ dîr.<cfîllnea 
teatrului din Ârad eu IIprijinul tn. 
varăşulu: MoMovaCi Gheor~hp, di. 
fPe10r al Teafrului N al iona] din 
CluJ ~ eu I'oprijinnl r"'mitetllJI1Î de 
c"mrlucel'8 .1 OnCTf'Î fi· Stat din 
Cluj. . 

A.R.L.U.S. 
FILIALA ARAD 

v 'ZifA TI 
EXPOZ1'l'IJl 

"ASPECTE DEPE VOLGA(f 
la 8edlul flUalel l ~eşchis zilnic 1ntre orele.~-21 

Mtd. tltUf' ,..,,&t.iţii.fe 
~ Cu aceste naui .in"talatu - ne 

ci. dară tov. Marius - vom putea 
pre7,entn. publicului din Arad pl' 
~ mult mai reuşite din punet de 
\1 e r!l"1'e te-hnie. 

C.brl am intrat pe 8Cena teatru· 
lu', un furn:car de oameni "p1ir grau 
ziduri, dădeau. montau, DacA am 
fi privit fntrellga mişcare din &aIă, 
am fi er zut că lIe pune tn l!Cen1l 
o p!'2.,d( de recon:,lrucHe. Dar DU, 

nu est" P:ts!i, ~ .. te reaJ:tate. Noua 
8c('nll Va nşt('pta pe spectatorI, tn 
noaa stagiune, complet'!t retnohll, 
spre a se putea prezenta piof8dl'! 
programate 'n clMlflili'uni "At lUai 

bune. 
Aefastli griji ee o aoordl direc. 

runea teatmllll eu. spl'îjinlll Comi. 
t' tului Provizoriu acc'BtuÎ lăca" al 
culturii, este o puternici manifesta. 
re pentru realizarea lozÎlwei: .,Ar. 
tl{ d..n popor " pentru popor". 

TotU'Şj, pentru a cr(a cAt mai 
hU(1e conditiuni, pentru pun eri a fn 
scenA a pieselor programate., t;;'a· 
trul mai are nfvoie de UD eenOl!l 

!'prijin d:n partea forurflor eomp". 
tente, în 8illlenaj.rea dep(ndint~ 
lor, ea! magazii de rechizlte. de dr. 
comri, eahille pentl'1l aetori, .t,.. 
]h>re. ete. 

----._-----------------------
Marea reuşită a expoziţiei "AsIJecte de pe Vo{gatt 

ia sediul Filialei ARLUS din localitate 
Eri s'a deschis exPOziţia .. Volga'· In 

sediul FiH:lie! ARi..US din Arad. Cele 
~* dc pl:-tnşe cu text explic.:ttiv în Iim 
ba rom~ul;:' şi maghiară prezintă vizi 
tatorilor istoricul marelui şi tradltio
nalu1ui fluviu, Volga. Urmărind cu a
tenţie ace:i3tă expozitie, vom cunoaş 

te mal deapr0upe ce rep:'ezintă VoJga 
in economia Uniunii Sovietice, ce re
prezintă un duviu cu bogăfiUe luf fne 
pulznbUe, explontat rationru de către 
un regim sociall-;t. 

VoIgol, ,el mat mare tIuviu din 
URSS ~i din Europa, are o lungime el! 
3.688 km., din platoul Va1dni de Ul1(;c 

isvor-;i,şte şi până la "ărsarea sa in ma 
rea Caspică. Ape!':! Volge-! scaldă mul
te oraşe de seam~ din URSS: Kulinin, 
Uglici, !aros1avl, Gorkl, Kaza:a.. UUa
n~k, Kuibl,ev. Saratov, Stallngrad şi 
As~han. Volga are un rol deooebit in 
desvo1tarea econc-mlcă a TărU Soclalis 
muIul D()alungu! tlu'TÎului se rntinde 
un lanţ de uzine şi fabrici. exploatări 
de petrol, de gaze naturale, de cArbuni 
şI centrale hidrauliee eare fac din VoI 
ga un urIaş centru industrial, 

Ea este cea mai mare cale ttuvtaUi 
a Europei, jtlm~t.'lte din trlficu1 flu
vlal al URSS făc~ndu-~e cu tlota de 
pe Volg!'l, care transportA unual mlifoa 
ne ele tone de m~t"furl da tot felul ~i 
milioane de pasageri. 

Prin c.analul Moscova-Volga, lung de 
128 km,. Volga e1Jte lCg3t1i de 1ntreaga 

reţea de canale Jitl URSS. Gara ffimki 
din Moscova tiind as HeI .,port la 5 
mari". Canalul Moscova-Volga a fost 
prcecta~ 1n anul 16:1;1 dar nu s'a In
tilptuit decât in anii 1932-1937 sub 
regimul sovietic prin efortul conştient 
al poporului care a fn!eles i'n.semnAta. 
!:ea vitaI/!i pentru economia Statului. 

VoIga a jucat un rol important şi în 
lstot'ia luptelor pentru libertate ale po 
parului rus. Dealungul sâu ~ Infrun
tau năvălitorii mongoli şi t~tarl cu a. 
parătorU nll;d. Pe Volg"ll a răzvrătit po 
porul, legendarul stenka Razin In vea 
cuI XVII şi tot pe VoJga cu un veac 

. mai târziu Uft alt erou Emil JVgacev 
a ridicat ţărănimea bnpotriva tar:inei 
şi nobilll.or, 

In anul 191'7 annatele roevolut1onare 
sub conducerea marelui StaUn au :>'dro 
bit la Tariţ!n numit de atund Stalin
grad, trupele eontr~rEl'.'oluţion<l.re ale 
generalului Kolceag. 

h Volg«., ia Staltngr:1d a fost fnfrân 
tII agresfun~ fascisti! ş! de pe Volga 
s'a deslăntuft 'Vietorioasll contraoff'!!'lsf
'Vă a Armatei RoşIi. 

Prin noul plan dndnai stalinist 
h-nnsporturfle pe Vo!ga fi mdustrfUe 
legate de fluviu, vor lua un avânt şf 
mai mare, " 

Aeeastil expodţle a i'.rlusuIuf E'duc~ 
rn tata oamenflor muncii din fara nOIlS 
trlI - J"l!in ~ok.monta.1~le ef _ martie 
realitărf din Unhl~a Sovî':!tidt .. 

Scriitorul Szemler Francisc a vorbit membrilor cenaclu
lui Ijte~ar ~1. ,S~~j~ d~~pre importanţa difuzării cărţii 

Cu. oca:a ~e.umteI Unll~)li Scrnt.on 5eriHorilor trebue s!i organizeze in cen 
lor din R. R f1ltilla, Ar.td dm, 1 AU~s~. trele lndtlStriale fi agricole conterinte 
tov. Sze-tnl~ FrSnc15c delega-ul UnIUnIi pentru popularizarea tuturor materiale 
a expus .m~mbrHor ~ r(!,naclului literar tor editate de către editurile lloastre. 
"Al. Sahta" înSemllaia,ea eampamel - Ce insea.m.n~ pennadenta mărire 
inceputa de către editurile noastre in ti eliumArtum cetitorilor ....:.. ti contin at 
vedere~ difuzării cărtii in rândurile tov. Szem1er _ este foarte c:1ar. tnse~m 
oamtmilor mU!lcll dela orn.o;e şi sate. nă ridicarea permanent! a nive!ulul 

"Omul mU!1cîtoI' fic dela ora.ş so.~ sat cultural şi POlitic al oameni1e>r m'.meii, 
II SPus vorbIto':Ul este dort)1c Şl ju- înseamnă un pas inainte pentl"tl des. 
bilor de cart'e. IJcaceea o ~ină de voltarea 101' culturali. 
frunte a tlec.ărui membru aI cenaclu- Dupi diSCUţH1e care 8Q tlrmlllt serit 
lUi literar este ca prjn contp-I'inţe, ee- torul SZ"mller Frnncisc, Insotit d~ serU 
mE'ntarh şi de discu;i1 asupra r.;ărlilor torii din Arad a vizitat sala culturală 
de valoare- s§ prcpage nece~litatea per- a fabrice! •. 30 Decembrfe" şi canti'la 
ma~ent~ de a citi. Pe lân~ tnunca Of' fabrice! und~ a ~rtfl.t o ţ~le inchl. 
gamz.ată a centrelor de cl1tuzare a 'i. natii mE'morief m'lrChlî pc~t si !m)~ător 
brăr!llor . "I.ibrăJ:'ia No;;sfr:'i", "Cartea pentru libc:-tate: Pctl>fi !iind ,~u a-
nU!;a". smdic&te, etc,. filiala 'Uniunii plaudat de către Muncl'tori, 

-;.~ 

~.~, 

Cei 40 fie actori dela ttallqJ ~I 
Stat au prt'{~ătit cele 8 pretnier, :.11 

stilgiunea trecutI[ in 2 cabine ,J 

~ Într' o cabină, fărl gellllu~i : c 
fără nntilatie. In cond:lill!li . & 
mala se pen:nite cel mult ~ Jilî 

toti într'o cabină spre a ee .1 
a!'rofunda In ,l'o]ur~ lor rari tt .~~ 
CJ.e conturbah de flRUran14 .~~ 

(l ciooi. etc. 
P·[ulrueă eJtÎst:1 ac. asta etln 

do:' a .;e (~re. cahine. directillllea ~, 
] I ] t -. Jt tru III a Uit toate m~~l1flle. şi Il 

sprijinul permanent ce·l pr'lII.,' 
fIla eeetitlllea d, A rt~ şi Cui :oa 
1 C II' P '. '1 a onutetn lU rOVl<:nll!. 'e ' 

remedia aCeste lipsuri. mli 
iii In atag:unea viitoare, Ttatru] 

Stat din Arad Va avea acelali ". 
aamhlu eu oarp' an pregiltlt t'k .Pl 
premiere dîn etaglnnea tr6C1lt3., :'it 

Actorii lI'au I'dntol'l! din C<I!lt, ~E 
le lor fi del. d ata de 5 A~ 
refoeepe repetitiile. In arelld 
giune !'le ,..01' pre~a 12 prenî! ,,k 
dintre care tina. Pf!Iltn tintret, 'j 

va,la RoŞf.e'· ~ una Ffnlru ~ 
.,M':e pitic, inimii de voinic", . l' I 

Asupra repertorului '1om M jllr, 
__ ~ .. 1K 

Un roman care loveşte I 

- burghezia In descompunere . \: 
ZSIGMOND MORJ(k 

"R U B E D E NIl.<'~ 
(Editura de Stat) ~ 

Romanul social al marelui ;aiiirli 
maghiar Zsigmond Moricz, f$\t \\1\ la. ," 
blou al corupţiei politice di.nln1n o;~l ~~ 
din pustă, un taolou al ID()raVUrilt; llll 
al Vieţii dintre cele (loul! r~a:!, 

Un Obscur consilier C"Ultural al 
oei este ales JurisconBult aI pt'imâ,' 
El devine din tr'odol ti obiect de III. 
şi centru al atenJiel interesate ai 
turar. Fire ş1abă ~i nehotru-i1i. Mii 
cu greu tentafinor şi, Urtt de ex . 
le celor din jur, VMeaz:l la lux r. 
gAfie. Sotia sa, O femeie cu oaletl 
d!:seernămfult se opune acestor t 
ţe, de teama unui vlltor nesigur ~ 
unor urmări neplăcute, O c~tI d~ 
bederri1 se ab::tt 8!!t1pra noului lurilt!, 
suIt ~ cauli! s§ profite de PQZi!l, ' 'j 1 
lmportan UI. Societatea. "lnaltă' a'" • 
şulu{ n prJ.me,te t:U t-ra;!le descl;' ". :'il~ 
căutând să -şi faca. un ali.,t şi o ur.(,t , 

din ei. Pâni!l In cele dm urmA, II" t 
tineit>5 dl reziste ma~!na';i!or socie1,i, " 
et:Jrupte in care trăeşte,' n(!av~nd nili ~ 
sângele rece necesar pen tl""~ a-şi ve. ~ 
fn V'Oe de proprltle sale "Învari!'li"J~a 
e!'c1.l1 romanului se Sinucide, ,n~ 

ZSÎl"mond Moriez a scris O !a~rn, 8 1 t 
societlitfi rn mijlocul dlrefR 8 lJiit . 
Scriitor provenit din p~turl! llr~~d , M 
critica sa, eat"1!! aVeti Ia b!p'ă 1l!lmupt.,. Ir, 
spirit de Obst!Tv8ţie, ~ lovit (11 :!fIC\llltj"l ., 

.~ W:r.I ., in bur-ghezie şi in ri{m1i~jfcle ",,5, ;1II. 
ţi.ej feudale, ingJ'tmf.'lIA, sn~lIbă ~ lJl'1l- !ci 
raU. '~al 

[fiMJTfTHL fiE!rDfR~r mmr.~a:, 
DI~ ARAD il!, 
organizează astăzi :1rI 

SâmbăU 6 AUgMSf.~ C, ':111 

orele 2/ (9) in (jrMlnd ~~ 
proprie, din. Str. Ep· Or, '1111 

Comşa No. 22 '1 

O serată culturală ';. 
închinată luplei peRU\! Ini 

pace a erolcal,r -1 
POPOR GREC 'I~ 

PI"O!J"al1luf clJlfuraloa fi IJl'trttl( li' ~~ 



· :.\\tBATA 6 AUGUST 1949 FLACAlt 1. ROSlE .. 
dă rezulta'e ra lila'a,a .,30 Decembrie" 

2,5 la 3,02 fIg. fir-număr 
pe fus În 8 ore 

,~:: de suCCtSC inregistrate de clt de minunate pot fi ~le 
· -uucitorii şi muncitoarele 8L.C muncitorilor fn productie atunci 

ltlII ';ltuă Ît l lupta pntru inde. când sindicatul ştie .să mobilizeze., 
il!lc " loz:ncei: .,2,50 kg. fir- iar organ :zatia de Partid in drurul1 

:'dr hună calitat.~ pe fus În şi controlează munca ac, stora de 
'd~ lurru", au fost un puter. fiecare zi. 

· ,'llulent În muncă pentru cd Pentru aCt asta 1nsă este neCe6ar 
~ urma. Intradevăr pe zi ca fiecare muncitor şi muncitoar.e 

e ., tot mai multi sunt aceia sA fie convins de necesitatea par6 
rl .;;run~i fiind de insemnlltatea cipll.rii In mod aC'tÎv ş{ zflnie la In. 

·1 a lozincei şi insufleţ:U de d,eplin:ree lozinee1. Este n!'Ctsar ca 
J cre5când al 1ntrfcerilor 80- (:ecarl> - tehnician. ma~etrtt, aju

COn , 1<' străduesc să tioă pasul tor-maiştru, prim-mnncitor, mun-
~ea .. ~tadi !n prodnche. dtorl şi ml111c~toare - ,,1 fie p!i. 
~,y ramlur]e muncitorilor :si tnms eli numai printr'o oou 5 atitn-
)I!I1:melor d la filatură li a dinc (ala d~ ruund!, isvorft!l. (lin tn_ 
Cul ': lot mai mult ('on~tiinta lup SUŞ"l scopul m1'lr ţ al fntree<rilor !!()o 

le~lrll mtirirea treptată Il II ro- c~alistf, vor reuşi să rl:lureasc!l. din 
iim: muncii, ]l1pta CWltinu!l. 

,~! lozincă o puternică armll d.' lupt!l 
41!l lmhunătiltirea c<1lită\ii r:-

, R] 1 ht' tn mlll!1ca indeplinirii şi depăşirii nrodu~. rZll tatC e o lunle 
C' : ::'c rât ~e poale de Hmpcclf' Planului de Stat pe 1949. 

It!. . 
OI!t, S~'ej(ln Elena Q realiza' 3,02 fiI!. Ii, ", numdr 
II!! pe fas in 8 ore 
Iti 
~fdde munc~i tovarăşilor deJa 

., vin să intăfl asea şi Jnai 
po;ihilitatea fL c:lrui munci

. ~ a Îndeplini \'i depihi lozin
m' .Jlr<Îm·ni~)lId ia m,:xiIllUIIl fie 

~ltlUl ~i organiz:\nJu-Şi JllUl1-

ilJZe noni şi săn[toase, 'lUmli
or carc d.păş,sc sarcill.\ 10-
creŞte din z~ tn zi. A::;!;e1, pe 

RIC le 1 August s'au ob\Îllut ur· Il . ,le rezulta tE : 
.' ~. Sf lrjan J1..'lena rare ll!-
fs:i la 3 p~lrti de ring la 

iil inile 55 şi 56 in schimbul 
1 ta· . r~IlN scl oblini'f 8,02 kg. 
. OIi,: ."mJfr pe fus in 8 ore. Est:' 
;'; .Mi bun rezultat atins plt. 

vor tr, bui ca pe viitor sd sem
lI<Jl~ ze siJbiciunile şi defectiu
nile elin timpul sclltmbului re:f 
(lectn', arJ;ând In. r"portul p;:. 
car: -i fac şi măsurrle pe Cdre 

l;~u.. luat pt'ntru fn,dneptarea 
acestorll. InreJZ,iMrarea de fcdiu. 
"Hor sch'mbulrti antenor 'n 
mGd mai mult salt mai putirt 
mecamc, face ca frulr! ptar(~ 
6cestora sti Întărzie CI race vU 

produc:! o frdnare a bunul/li 
mers al procesuluE de produc. 
tir. 

Itl ultimul timp to,,·araş:i 
control au Inregistrat unele 

de bună calitafe 

tiwlÎ tn muuca tovar~ilor dela Fi·, 
laturA de care organizatia de Par
tid şi s'ndicatul trehue sa se preC)
oupe mai (L aproape ca lle vbtor 
Il('l stea sll. (ie evitate. Astr el, in 
ziua de 27 Iuli,· în schimbul ton
raşului Doezi Antoo Ia fl ait rele 
mijlod 9 şi 10 ~ la naierel~' fi· 
ne 5 ~ 8 bobinele nu an rost ~tam
pilate, ceeacl" tngr~uneaz!l. şi fmpie
dicl controlul asupra flivizarii C:
nllni preliminar la rfn~ri. In 
zina tI? 1 Allg[]!<! 'n sc},'mhnl to
varlfşulni Drllg-an V. h ringul 36 

c!l.rndornl nlt a fo,:.! a~e,;at drept. 
o', eaee a atras rlupl1 ~jnp I"otl"ecin. 
ta eli. ţ, v],· nu s'an nm111ut In mod 
e!!a1. prt>Tz~ndll-"n ilÎn f!TPlltat':a ri
nl1:>' clel~3nflt. TOl aee!'t~' ('ollrlitiunl 
Jozln(''! rlp,h:nr mt mai pont" r: fn-
rl~nlillit;), In 7,fna el" 2f) T111i(' fn 
pcl,iJY'l,!,l to":~rll;.'nl11i Doezi A. la 
rn~111~·..t d:ll ralT?" n~~tenH,,; T!'~
tHr~!oilT' r tn tţm"~11 ~roat,.rii Fra
m;'] rua'311'l8 n fT·r1\'nat 'n ,,('f'l'l~i Il'c 
ceeaCE' a cauzat rup' rea (irelor la 
toate bobinele. De~igur con.~ec:nta 
a fost că munc'toarea d, la ring a 
pÎerc!ut timp prpUos pl'ntru r. me. 
,1;2r a (!~fe,.tt11ni. Deasfmrn('a tov. 
Boneu Vasi!' ajutor-maistru in 
seh :mhul tovarăşului Doczi tot in 
!le ia'i: zi şI la acelasi rin~ a ~
r('~i,,"rat inexact l'()iata 33 tn loc 
dl' - 27. Jnrc;clstrarea !tre~it!i a ro
tilor car; determln1i (eInl fintIui ce 
tr· hlle l1r(>llu~. ,1 Tllf,'3Z !l controlul 
ce trr !mc făcut Ia 1ahorator. 

La fel şi tov. Veri s Iutana care 
drşi a reuşit sli realiz, Ze 2.94 k!t. 
fir-numlr pe r118 şi cu toate eli 

e.ote tn acelaşi timp şi rtspoDsabi.1a 
gnlpei s':ndicale No. 27, nu este tu. 
dtajuns de pătrunsl de rolul 10-
zincei manifestAud tlD'.ori • atttu.
(rne indiferentă fată de rezultatele 
obiitmtt, ~ faţă de bunul m~ aI 
productiei. Comitetumi "indieal de 
secHe li revin' sarcina de a se P'l'(O 

cnpa ma': d<'aproap· de at:eastll. ,.0-
variişJi, şi de a-i arata ;mportanta 
muncii pe care o duc·' alături de 
ceilalti tovarllşi In Inpta pentru 10-
deplinirea loz'flee:, fn efortul co
mun pentru crear' a condiHilor de 
viată mai lmn/i tuturor o:1m·'·nitor 
mnnrii. 

n-:(l!'emenetJ şt tov. MiN1ieŞ 
Ioan rn.~r6nlt1.t ("fi. rtrml1riretJ 
p'aficelor indilirllm/e p8ntMt 
lo::fnc<J. nu a rr 'lşit lnr11 ~ 
(J ;/m~(f cu .~itllarÎa l'om.,1' crl1rii. 
I~r la n. deSi şi-tI I!la' 'n ares' 
Il'n,o; nnm'''1·Oi'l.<:'''! nngfl i~ml'nrl'. 
Tm'f!rlf$"l trdmr> IIIf fi'; t:O~ 
dn.~ ei!. dl! frIu! r'lm aC".f/re 
~ra(;r(! ~ltnt tinute T" zl. dp
p:·n(r. fn cea mfJi m.ar~partA 
posibi li tarea rtI fi (>('(7r" m rmr.i· 
tor sd-·~i urmlfrmscif ::fInic c(2t 
01 realizat in cadrul lozincii. 
In aeest sCns pentruea î'1d p plini

rea şi drpăşirt a lozincei eli fie crlt 
mai h'ne a5~!!nTflta, organizaHa de 
Partid !l'i sindicalJ. trebu. să se 
preoeupe de im diata eliminare a 
ac· stor llliîbic'un~. Să caute ca 
Tlrintr'o mai bunli org::r.l1zare a 
muncii de a~iu\ie dusă dd a om 
la om să d. a o şi mai mare am
ploare munci; de mobilizare a tu
turor muncitori]or şi muncltoarf
lor dela .:;eciia fH.atură in .lumI 10-
zinc,i, ca fiecare pătnms fi·.nd de 
importanta acest, ia să lupte cu ho 
tări r , iq] cadrul in!reecrilor ~iali. 
sle la Îndeplinirea ş: depăşirea Pla· 
nului de Stat pc' trimestml m. 

DEl\'lŞOREANU MIRCEA 

le, '~ prezent. 
t Vereş Iuliana care clf'a,~e.

" 'eil 7ucrf'a:::i'f la 3 pi1rli de 
~.~ :11l ma,inile '/3 şi 74 rn 

::~blll 2 Il rffllizat 2,94 1.-~. 

~umtfr "" fus 'n 8 ore. La 
tat'. Bodea Vnmitrll care 
,«:il tot la 3 p t1r1i l'l rin
'68 şi 69 Il realizat 2,1J8 Ifg. 
'"umăr pe fus În 8 orr-. 

Muncitorii dela Telecomunicatille C.F.R. vor ridica 
productivltatea muncii cu 13 la sută 

.\ceasta tmă nu este t!cnjuns 
. ~)~im lozinca - spune tov. 
:J '1 D\lmitru _ ci mai trclme 
~~~., ~ ~trlifluim sll. tmlmn~'1i\lm 
~;;~ Srarr'a fire70r şi de act.st lucru 
,t !o"ar~5i nn sunt ind! incba-
ei ~'bine plÎtrunşi". 
n!d .>ilIe1~ to\'ar1işuluÎ Bodea do
căc ~ o preocuparo flE'tmanE'ntli 
eli', '1 Iml;nn:ttăt'r'i enlitălii firf-

· bll de care tr huo sA tină 
1. toli muncitorii d, la filatu
~t, 

1: ~ai muIfă aten,ie 'a con
~~l r,olul mu .. c1i 'n filatură 
:ra"': /31e tnsli. dcajut18 ca sA ur
,o- ilIl numai partea pozitivă a 

"1 tovarr.~ilor dela. filatur1i. 
· :,ealul sub Indrumarea orgaui

;r, ; de Par61 trebue să aibe . o 
'lt::;oentă sarein1\. . şi tn preocupa-

· !llfi do eliminarta slăbiriuni
~i :ltt~ tmpierlicli şi frânează bu
c, ~e~ al lupte: pentru îndcprni
Id ·1l1l1cei, Deşi tn ultinml· timp 
r. :;ma c-onsfătuirilor de prodnc

'J simtit o oarecare imhunătă
~~ manca de coll1horar.~ a .tova 
,r dt·la filatur1i, totuşi mai 
:~~1i nnd~ flf'ajunt!uri cari tre-

I 
'.l"~'eptate. 

,I'~ tovar~ii apla control 

.; 

Pe zi ce trece muncitorii, tehni
cienii şi fllneronarii dda Teleeomu 
nieaUile CFR sunt tot mai mult 
p!!trunş-j de importanta recondiru
I1 lirii şi bunei intr, Uned a traseE
lor Şi a aparataj, lor. Aceasta i-a 
(:'leut să păo;ească hot1ir î t la luar' a 
mlisur:Ior necesare pentrn in tro du
t.oerea unor .scrii de lucrări noui ~i 
mod rne după modlul celor din 
Uniunea Sov:eticll. 

Organizât:!du-şi munca pe baza 
tntrfcer:1or socialiste. ca metodă 
pennanentli de lucru, tovarlişîi df
la T,lecomunicatii au reu~t ea 
in scurt timp prjntr'o mai bună tn
tretinere a instalarUor să reduclt 
şi să if111iture la m:nimum deranja. 
m' nt('le cari pute au surveni la ace
stea. 

Ca dovo(!i1 a nouiiatitudin;, fa. 
tii de muncii În luna fulie de. 

ranjam(nt, le provocate din vi
na instalaliiior l'C au fost ex
cluse complect. C6t1(JCe consti· 
tue desigur un succes remarca
bîl al tovarăşi lor dela Tel! co· 
munioalii. Dl<lSement(l Planul 
lucr<1rilor de refadie TTS pe 
luna Iulie a fost cJ(>pt1.ş;,t cu 18 
la sută. 
Fată dt-! (JC16te rezultate bW1R 
obţinute in munca lor datorirJ1 
fntreeerilor socialiste. tLnMlrd. 
şii şi-au luat angajamennd ca 
pe viitor si1 sporeasdl şi mai 
mult productivitatea muncii la 
13 la sută. 

Tot In cadrul serviciului d" T<!. 
leeomunieaţii s'au făcut ~i inovari. 

Astfel tOl'Grăşul Cur"a Cheor
glw revizor de telegraf dda 
GuraTwnt a construit o tridc. 
lerCJ. d,;:: Ul~ie la cart a adaptat 

11. R. L. U. S. 
FILIALA ARAD 

invi,ă oamenii muncii la manilesta'ia care .,a avea loc fa: 

PALATUL CULTUR.~jL 
mâine Duminecă 7 August 1949 orele 18, 

Tov. prot. Nlclu Ioan va conferentia despre: 

"Politica Externă Stalinistă" 
Urmează un bogat PRO(jRAM ARTISTIC lntnuea liberă 

------------------------------------------------

un mowr cu explozi.e ela 2 şi 
Jumi1.tate ep. de care se Jolo
s{ şte rn bune conditiuni la lUa 
crdrilt' de re/adie şi 1<& rf5r.a
bilirea rapidă a deraniaml.'nre
lor. 
La fel tovaritşul şof.er FtJroaf 

. petru adaptdnd un nou lichid 
de /rdn il rn locul SUc< rin.f1. • 
repus rn circulatie drezintJ w· 
mton d,' linie, contribuind as,," 
fel la bunul mers al 'UCTl1ril~r 
de r{ 1adie şi a transportului, 
de stdlpt şi material. 
Insufletiti de elanul tn muncII a 

muncitorilor. tovarrfiii luncl:ouarl 
dtla Centrala Te Arad au dteU! 8ti 
păşeasc!l. ~ ei hOllirÎti la tlltreceri 
socialiste fixând următoarele oh~t'.e· 
tiv. : 

Eliminarea restantelor la 
aetl \ fnaintarea 14 t~m(n a situa

~iiilor şi terminarea la timp a tutu
ror lucrărilor de birou, 

- DiscilJliruz tn munc/1, 
- Lichida,.ra rnttlrzr~ri1()r, fnvoL 

rilor Şi absentelor, 
-- Economii de rechizit~. 
F'lul cum au l'nţeJ,'s toyarllşÎi de. 

la Tele comunicatii 811.şi organizeZI!! 
munca pe baze noul S dnlltoa~, 
dovi:de~te din prn conŞtiinţa . ele 
care tlunt plltrunşi tn lupta lor eoB

tinull alături d.; Intrea!!a muncitori. 
me din tara fn mareata t!arcioll a 
fmlrpHlIiri'. !h dep1'iŞ:rii Phmului rle 
Stat. 

CODILLA VICTOR, ~r~~ 



• . ref., * •• 

- Pierderi 
PlERDtrf dovad.l miiilară eliberata de 

cercul Teritorial Oradea pe numele 
soldat Toma Andrei contig. 1<142 din 
romuna Pet.roasa jud. Bihor. ~clar 
nulă. 3194 

PIFRDUT foaia de circulatie a aUlove 
hicolullli nr. 277 Arad, numele Coop. 
PlugarU01" Pecica. Declar nul. 3199 

PlERDUT dovada vh:ată in loc de li
vretul militar nr. matric. 7770 numele 
Tom~ Vasile Con{ig. 1909. Declar 
r.u15. 

FIERDUT oiletul de adevenrea pruprie 
tăţif vHk:lr pe ntlmcle Dârlhl Traian, 
Tisa .. Nou!l. neclar nul. 1090 

PIERDUT carte>ld.e <llimente Cinrba ~a 
bin. Ci1ll"ba Ollmpia, Cilll'ba Mioara. 
Declarăm anulare. 3202 

PIERDUT Buletinul BirOUl Populatiei 
nI' 401 numele Andra Draghina şi 

permis de blcicletl nr. 6.20 numele 
.KIm 01g8 str. MateI Corv1n 5. De
clartim nule. 3196 

I Mica publicitate I 
MICA PUBLICITATE se prl.IQeae 
,,:lnic până la orele 18. - Un c;a
\·âlll Lei 6 minimum 10 euvin!e 
Pentru cererile de eervidu 50 la 
mU r('ou{"ere. 

V4NZARl ,i C[JMPARARI 

-------------------------------CL'Mf'AR cărămidil nearsa (văiugl. 

A<lreSa la ZIar. 

DE VANZARE c~ruci;)r spor~ ~I scaun 
inalt de copil. GrBCeanu 9 etaj L ap. 
4, <-,rele 12-14. 

LOC DE. CASA cu fiin~ană in str. Ro 
:zelor 12, cu Lei 25.000 de vânzare. 
Informsţ1uni: ROLelor 13. 3178 

CARUCIOR adânc "Parker" în stf're 
stare de viitnzare, Baritiu 31. 3!97 

CAl.J"T jumătate dormitor culoare inchi 
să în bun! stll::-e. str. Matei Cor,,'in 
croitoria Ll.Icell Ioan. 3200 

, Cinem'0;±L~j~~120' 
J Prea:intl dela 1-7 August 

I
I. }urnaiU.R.S.S. de azi Nr.15 
2. Concursurile hfptce (fehni

COlor). 
3. Sportul Sovietic Nr.3 
4. Patinatoril 
5. In pădurile Meselre! 
6. Respiratia 

,RcprezentatUle dela orele.8 la 11 
;j rn oOlltlDuare 
I lntrarea gellerall 15 lei 

c!!ema ,~C~RSD $1 POPUUR~' 

ş~ grădina .ictorla şi g rad lna Ara 
Rapr. 5,80, 7.80 ~I 
9,30. Dum. 11.80, 

Dum. a. Ii. 7 fi 9 8,30 &.80, 1.00.9.30 

Repr. 5. 7 fi 90 

AZI 
Prezintli o prOducţie francezii 1948 

cu MARELE CQMEDIAN 

NOEL.NOEL 
Intr'o Ua.riantl nUrll. 
la a dreu pldlogllor! 

"Parada tlmpalui 
, pierdut" 

cII JeaJl TI.aler - Bernard 
Bn~r şi marloneteJe lui 

Benvllle 
DJstr. ROlllfflm Soc. de Stat 

AsbJleDJ ,.,. NJ!l6t d Q PI' .. J",. Iti np,... 
.Mttt/ii 1.., tll'.I, IlItot. fllndGh doptt Ine.p~_ 

.p«:ltliflQl./ai l"tf'flt'W1I •• 1. II/(IT,.I.,. ......,tm • - 1 ., 

• 
SPORT __ amu_ 

{iU început la Bu cureşti, finalele Cupei 
Tineretului Muncitor 

De eri se disp\ltă Ia Bucureş1J, pe valoare aI IJ)lOr'tului 
Stadionul Republicii finalele Cupei Ti 
neretului Muncitor. Apr0ape 500 ce ti
neri îşi măsoară azi fort?le pentru a-şi 
disputa rntâi~tatea. La atleti:,;m, gim
n .. stică. woJley-ball şi hand- ball, cefe 
miştii din toab coltul'ile tăr'I, luptă 
pentru a dovedi tuturor sportivilor din 
RPR avântul IU<lt de svortul de massA. 

Tinerii muncitori din tabMd, rle pe 
ogoare, ostaş! din Armntă, tinerii stu 
dio~i, ştiu acum cu totii că prin cuItu 
ră fizică şi sport ei prind ['J1-te noui, 
pot deveni oameni notli, luptători ilo
tărlti, factori acthrt in construirea 80 

ciaHsmului. Acel'l,~ta este conttnutul de 

Duminecă are loc adunarea generală a 
"SoUdaritatea" Coo perati vei 

D1recfiunea Cuol)eraii\'ei IUuIlcÎtoreş1i 
de CftllSQm "Solhlaritatea" a1rllll'e aten 
ţiunca tut1l.l'OI' membrilor Săi, ei fn 
ziua de '7 AltguSt ~. c., Dumlnccă di
mineata. la o~le 8 se fine adunn.rt"& 
~nerală o-r~nară, cu ihJp1l.tern.icitii 
care an fost aleşi în şedin ţele e);;f.ra.ordi 
nare la sindicat, fabrici, sau institutii 

şi care suut rugaţi & ae prer.enta pUlle 
tunJ in sala AteneuIui Nicolae Bălce. 
cu, (fost SavoY) eu delegatiile eliberate 
prin procesele vel'bale d~r!l fabrica 
sau m!Jtitntla I'e<:pect~v!i. 
După t~l"m~n;'reA adunării se va da 

UD program cultural de către echipa 
culturală a Cooperativei &lid~ritatea.. ___ _R~ __ ~ ______________ ~ ______ ~ ____ ~ ______________ ___ 

Cunlpă"ănl 

5 mese de scris in stare bună 
dacă este POS~bj), să fie la fel 

I DIntele se vor depune la administratia ziarlLllli 
... ____ .r~'M ___________ ..... ~ ____ .. _ ..... ._ ________ __ ............. 

In at~ nţiunea elevii' 
Şcohlor Pedagogice 

Comitetul Provizoriu 111 oom 
Arad, Sectillnea InYă~ăJnţ~ntUlui ~ 
la eunoştinti următoarele: 

L Le Scolile Pedagogice .Pe d.lt 
~ August 1949 se va 'In~ un 

~ - e~i 
de absolvire p~nt:u -eleVii ;lOului 
ai acestor şcoli care r,u au reUşit 
nu l'au putut prezenta la examenul 
Iunie 1949. InvătătorU fără diplO!Jlă 
capaCitate se pot prezenta la acer.· 
mea care este echivalent cu 10;;': 
;li:amen de capaci~ate tia Scoala 
gogică cea mai apropiată), 

Programa acestor examene Cl II 
melo de alcătuire a ComislUor de 
minare sunt IIcc1ea,i ca şi cele 
Iunie. 

Inscrierlle candidatilor ~e fat la 
~unne d'! fnv!t'.lmânt pânl la da!! 
18 August. 
Examenel~ vor a~oa loc la o ~\ 

rA ScoalA Pedllg')glc1t Vor tuoq 
Comisii speciale pen!ru, candid"'fi 
alte nationalitAti, \ 

II. Probele de verllcare I Cl.loo.. 
telor pentru cei ce soli citi SI !n~ 
tnvl\ttim3nt se vor line !ntr~ ., rl7 
tembrie 1911). 

Ele ,,'or consta dintr'o. probă ~ 
una oralll Iar -'It fIrlco-chlm!e ~ ( 
ţe natmale ~ dIntr'o pt'obă pra~ijtl 
I~ho"!l.tol'. 

Taxa la examen va fi de le! 1\1 ' ; 
Fro.~ama examenelor este urm!;Cj 

rea: Pentru cli;lsele I-IV toale !lUI . 

rii!e prevăzute -n "Indrum~Io!'tlll:r 
rătorulul'" cI. 1. n. JIt. IV. 1944. 

Pentru claseie V-VII la C4~1 
Stiinte naturale; fiziCQ ehtflllt 1ct 
este 'prevAzut!n program!!le ftOla. 
pOntru el V-VII fn llnul 194H. 

Pentru clasele v-vn li .. cateclra ~ 
mHtcmat!cl, tot ce este J,oreviZl1l fn pr 
gramele !!,cotare pentru clllsât V-VI 
in anul 1 !:I48-49. 

Pentru clasele VIII-XII" C'I't<i!l1.t 
Stiinte naturale la catedra de HiN
chiml~ şi la cea de mll~nuJlt!, 
ce este prevăzut fn progrllmele '«lI' 
respective pentm Bnu! 1~"~9-49. 

In ce priveşte limba rusâ, candl~l. 
vor fi examinaţi rn modul I1nn.!llr, 
1. elal'J!!le IV. ", VI, şi V'tI. 1. Di(!a· 
fel'> clrea 100 cuvinte, !. AnaUza?w. 
fologică eompl~t§ a unei pl'('poI1IulÎ 

desvoltate, 3, CeHrea ~ po?t'Sli~a tol 
lor cetite. 

Pentru eJagoele VIn, IX, XI. 1. o:~ 
UI!'I?a cl~a 100 wvtnte. 

2. Analil".8. l1'Iortotogldl !I'! 5inla(~t 

Il unei propo:.:it1unl desvoHate. 
3, Literatura: nof-hmi senerale 

IX'e scriitorii ruşi şi sovietfCi: P.1!ch1n, 

Lermonfov, Tolstoi, Gorki, ~lo1rJl', 

Ostrovschi, Fadeev. 
III. In urma di~tjtmli Mh11J!U"J. 

lui Invlitl!.mântului PubUc de Innsie(' 
I1\l)re a şcolii tehnic~ pNffsloMle d-J 

fete in şcoala pedagogic! de ed!K~' 
re, Se lnviti plirinţH şi elevele ~l 
şcoli la o adunare pentru ~~ 

problemelor impreunate C\1 ~11"1 
transformare:. 

Adunarea va avea loc :Iz! S~~~, 
6 August la ora 18 In !IZlia mare • 
şcolii. Părlnfi1 şi elevele sun! l'Ilg,f! a • 

veni in interesul lor la aCaJ.tă ~"!i' . 
oare, In numlh- olt ma! mare. 

~3 r J. _----

farmaciile . de . . 
serVICIU 

Azi şi %n noaptea de Samb,it! spre J)l 

minecli sunt de servIciu llrmJt~ 
fa.rmacl1; Farmacia de stat No.' 6 
'Republicii), Farm!Jcla de t;t.t 1fo, d~ 
Oângă Uzinele textile). f.."n,d3 
stat No. 8 (Grădiştet 
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'1 rlIl fnfrecerl socialiste 

)~~r~ncitorii dela cele două batoze din hotarul comunei 
:·~'~ofronea. dau tot mai mult grâu peste normă 

iftii li brtri ~ I~'
birou tmi lac şt eu timp sd 
dau o raită pe la arii. 100_ 
Toth ,i uilalli membri al Ca 
mitctuLui au şi aşa destul de 
lucru. Trebuesc întoarse ~ 
m iri$ tele". 

Datorită grljel Comitetului Pro 
vizoriu rn Sofronea aproave ju 
mătate din miri şti sunt făcute o reuŞi; 

Batoza No. 2 a dat 12.602 kgr. tntr'o singurA zi Iar batoza 
Nr. 1 a dat 12.425 kgr. 

Imenul secerfşul a mers riei au răsărit in câteva zile sto
iiplotQă .ide, In câteva zile n'a rămas gurile, ca ciupercile după ploaie. 
I aces;;ă de grâu, orz şi ovăz nese- Vinerea trecută au ieşit pentru 
: ~ostcl llă. Apoi ţăranii muncitori au prima dată batozele pe arie. Do
a p", :cpu! căratul grâuluf pe aria uă batoze sunt în hotarul Sofra-

Tov. Budişteanu Hilda e fune- gor. Tractoarele SMT- le-au dai 
tionară la Comitetul Provizoriu aici mult ajutor şofronenilor. Rod 
şi membră in comitetul de plasă mai mult şi mai sănătos va ră-
UTM.Curtici. sări la anul din holdele intoarse 

- .,Lucru este destul la din vară. 
· o:i din marginea dinspre nei. La fieare dintre ele, nor:na Aproape lurnăta,e din gospOd!rii 8U terminat treeratul 

·tiei a satului. Pe întinsul a· de lucru e de câte 9000 kg. pe ZI. In două zile nu va mai fi ţă- S~atului. Acum. vreau să aiul 

oovarAşi dela batoza Nr. 1, pentru cât mai mult ran muncitor în Sofronea care să ŞL eu StatuL dIn ceace am . 
nu-şi fi treerat şi predat totodată Si ca şi Kovacs Andrei. găn-

o âu treerat, vă chemfirn la tntrecere sociallstal'", 
cota lui către Stat desc toţi tăranii muncitori din 

08 dat, 
Ca să asigure o producţie 

o· mare, organizatia de bază 
,comună, a iniţiat o întrecere 
,t cele două batoze. 

• - Tovarăşi, - a vorbit Intr'o 
cun"1!in- :ă după terminarea lucrului 

! In~ i~ .:ilrijan Petru, şeful echipei de 
, !lI- latoza Nr. 2 - eu, în numele 
obi ~nN ?e~ vă chem 1 a u tntre~ere so
~ fi ~fib. '.:sla Da, care uda mal mult 
!"2~~~ il, acela va pastra .,Drapt>lul 

. ' ;~" în ziua aceea. 
lei lm Nagy Ioan., Tăşedan. (Jheor 
~'(""'~e, Kacso Matei şi ceilalţi 

l!e ~;urăşi al lor dela batoza 
)!'UI ~r J ··t • t !~. lr. au prtmt m rece rea cu 

·lrurie. 
Ittdra et 
t fot te - "Apoi. lntrecere să tie. 

~!!:1! \OÎ primim şi ne-om sili să 
40 :im cât mai mult grdu pe zi. 

:~ 10. Ji atunci lucrul merge bine. 
tia pro' ,zi să nu treacă peste ?lormă 
V-vrf. două echipe. La inceput soco 
I~ll.! 110500 kgr., apoi 11000 kgr. 
! !!tt'l- o,~ au făcut şi mai mult: 
atlet 101 "j kgr. echipa batozci Nr. 2 
~ oco!~ 11~25 kgr. echipa dela batoza 
43. l. 

Illdi<br1 Sus, pe batoza Nr. 2 
~11~;: ' IIIU\le .. Drapelul Roşu" 
ZI ~~. :are sunt mândri muncitorii 
llO!lia~.i • batoza Nr. 2. De două zile 
tirea ~ ,:11ul e mereu la ei. Si-au lm-

::bit cu lozinci batoza, iar sus, 
1. ll'c- :i~pra dubei fâ1fâie "Dra.peiul 

'1", mărturie a victoriilor lor. 
ltact!cl • -, Stim noi cum să ni -1 păs-

o ~j cât mai multă vreme" -
le ~. ' :~:e Molnar Francisc. un tânăr 
ltll'hb, o o:::ist. 
::>!oh-JI", ':intre C{'{ 24 muncitori din e· 

. ;1, 19 sunt tineri. Alături de 
iI'.!sIet:! \'ârstnlci, printr'o muncă insu 
rarufcr:ia, ei depăşesc zilnic norma 
~81e de :ucru. 
hea!"" ., - "T:-c mai mare dragul 
acesttl I:~~ lucrezi cu ei în dind" -
.Im. J:'UII Buduriţan Petru, Toth 
~:lSlil';()n, Farkas Stefan şi ce~· 

:Iri muncitori mai in vârstă. 
1Gl01.'~ , - ,.fIei, după bătrJllii 'lOŞ 
lre t:: nu-i uşor să te ţii. Când 
,;ti a: ,~1t /ânos şi Istvan baci sus 
~du' / coş, apoi ai ce arunca la 

",opt" - mărturiseşte tană
.' .,! GyUre Patru. 

-lrstnici şi tineri. au grij~ ca 
la lor să fie mereu prima. 

• ~ "Noi lucrăm bine şi vrem 
ac~m cât mai mult pe zI. As· 
~!ut că cu cât dăm mai mult :! ;; peste normă, cu atât creştf." 

) 

(Bul :llarul nostru". 
Jo.' .:hipa dela cealaltă batoză, de 
3 d~ .,~ e prÎma, nu se lasă mal 

o:~. 

- "Mereu trimite Blaho Elena Intr'o după ami;ză a treerat şi Sofronea. 
delegata dela cealaltă batoză, pe Kovacs Andrei grâul de pe cele * 
cineva să vadă cât avem. Dar dra 1,15 ha. primite dela reforma a-
pelul nu-! dăm atât de uşor". grară" In acest an recolta a fost 

MembrU Comitetului Pro. mai îmbelşugată ca deobicei. 
v!zorlu mereu pe teren - .. Anul acesta depe pă-

mânt mi-a ieşit gdlU destul 
E greu să găseşti pe cineva ca să am de pită până la va 

din Comitetul Provizoriu pela se ra viitoare. Eu n'am uitat că 
diu În zilele de lucru. Tov. Toth Statul nostru ne-a dat nouă 
şi ceilalţi membri sunt mereu pe ţi/ranilor si/raci din Sofronea 
câmp, pe la arii, ori urmilrind pământ. Deaceea dau din Ioa 
cum decurge desmiriştitul. tă inima cota mea de grâu 

Treaba merge bine, batozele du 
duie din plin pe arie la Sofronea, 
Acuş grâul va fi gata treerat. 
Morile au început de pe acum sa 
macine riiina din grâul nou. Mun 
citorii dela batoze dau din ce În 
ce mai mult grâu. Ei ştiu: de el 

depinde în mare măsură asigura 
rea hrand munci tarilor dela ora 
şe şi sate . 

SIM.ION CIUPULlGA 

--------------------~~--._ .. -------------------
ŞI IN COMUNA PLEŞCUTA A INCEPUT TREERATUL 

Cele doua batoze lucreazii din pUn 
Aproape toate păioasde din ho- repart:zate cu dragoste şi tr.surleU. I gllrarea J,ranei fralilor noŞtri 

tarul comun i Pl şcula, sunt adu. re c:iut;\nd in Ce lul acesta a rli~puu muncitori dela oraŞe şi ti ra. 
nale i~l stoguri la arîîlt~ drsemnate de ch mării Partidului şi Guv rnn- ranilor muncfion din regiunile 
de ciitre Comitetul Prov:7.0riu en. lui nostru. t: psite. Accast l1 cotc'1 caro d.~ 
mu.nal. Primlll care a terminat ,:ll tT'o t·- t(l:;i pl!'acd dela noi sub formd 

Cele <louă haro.zt> care fundÎo- rhul a predal cota Statului a, ro.,;t I de Co Trai", mdine se va tntoflr. 
nează in hotarul comun' i, găf:1;fo1 111ranul sărac n:ttu Gheorghe. c· tot rn folosul nostMt dar 
din greu înghilind unul uupl! a]lnl - "Eu mi-am fl'cut datorIa __ sub altă formd, ca: rmelt(. agri 
snopii dl:' gr;lu, orz ... au 80 earli din ~pll/Je el - pralând Statulld. coh maşini. trxrfle, tnclîll/1.. 
care apoi cur~ boabele luc:oa/le '1 nostru cele 50 I .. g. grâu.cotel ce mint(' şi alte articole " {'cestI· 
imh' hugate. S'a scurs apr04pe o. mi-au jost reparti:;arc. E drPIJt rc". 
săptămână de când aCt'S(l' hato'Zc cii nu tlst(! aŞa de mult pentru. ~{ul1cttorii dela batozC' luerenJlI 
au intrat În fundiune, mai întâi pc ('11. cini· are mai mult. l' ~ bun"- în pl"'ll er on pentru a tntrece can· 
a riil <' 11ir anilor s!f1"aci şi mijlocaş;. dreţJlClle d'l mai mult. lJar ta. titat a ce le cste rixallt p'ulru t.ree 
Ţăranii muncitori nu fncC'nut tree- tuşl I It mii bucur foaru nm!t rat iu rhcare zi. Pe retele lor !n ... 
ratul ~ p~dau cotele ce ·1' euat clf am pllrut contribui la a"~i- grile de soare se poate citi hot1ir f. 
~------------___________ .~_. ri'R lor netlirmuritli de a realiza cu I ~In Tara Soc'aIl~!!!..u..!.~! un ceas-două mai dfvrem? nol111l. 

Succesele slra-Iucl-te b Ei şt:ll c1 d" aceasta depinde ~i 
O tinute de un mllrirea sabrului lor, astfel cA prin 

g rUp de colhoznice comsomoiisfe munca ei contribue .rectÎ\1 la ridi
Cllrea nivt'lulni lor de tra!. 

16.970 snopi legaţi Intr'o zi Pr:n munCa d(' lămurire fntrcprin 
Tdnăra comsomolistă, Maria Reva, din regiunea Dn\epropctrovsk, folosind 

metode rapid~ de lurrll, a reuşit r-i l€ge intr'o singură zi, 16,000 snOPi. Dea 
semeni, comsomolista Ale:>;andra Dei neg, din raionul Pologschi (regiunea 
Zaporojie), a legat într'o alngul·il zi, 16.970 snopi. 

Timp d~ patru unI. comsomollsta Alexandra Deineg, folosind meto::1e ra 
pide: de muncă, a 0btinul succese im portante în munca de legare a snopi
lor. Anul trecut, ea Il reu,it ~ ,('ge, tmpreunl cu crtteva tov:Jrllşe, .4.198 
snopi intr'o singură ~t. 

Multe alte muncitOare au Inceput sll lucreze după mctcda 1i, frIpt care 
a dus la accelerarea stmţitoare Il m;.ln cUor pentru culesul recoltei ~i treerat, 
precum şi la colectltrea gdnelor pent ru stat. 

Rupă Inceperea secerl~ulul, Alexan dra Deineg, - impreunli cu COmsOmo
listele GaHna Demidenoc ;;1 Val~ntina Sargaci, au hotArit să intreb\lin!t:!za 
mt'tode rapide de muncii. Tinerele col hoznice, împl·ellnă cu mecanicii, au pregă 
tit in am~nuntime planul lor de mun ci. Astfel. chiar tn primele zile, grupa 
8 obtinut important'! succese. Intr'o lringurl· zi, cele trei comsomolillte au 
tp.l{at' ]6.970 lt'lOPI. Fiecnre dintre ele a Indeplinit 11 norme, cd!ltt"ând 22,6 
ztle de lucru. 

ComromoTislelc ş!-~u organi28! mu nca printr'o strid5 diviziune a aces· 
tela; una dintl'e ele preg1lte,te snopii, alta legăturtl.e pentru snopi, Iar a treia 
lcagâ snopii. . 

!p-Itstul se Ineepe c!upft ee seceri toaree a parcurs câmpul de !J-6 orl. 
Metodele inoV.ltoare ale a:::estor co msomoliste, nu fost iusu<;:itc de nUme· 

roase co1hoznice. Exemplul Alexan.:lrei Deineg a fost luat ~i de t"lFe collmt.uti: 
"Avantga"d", "Gigant", etc., unde t~ organizeaz!i grupe spee!aJe pentru le
gatul snopilor plin me10dc rapide. Ac tm.lmente, majorita~ea colhoznlCt"lor 
lcQgă zilnic câte 8-8JiOO snopI. 

Sefa de /UUpI'l Aic,::.n<'!ra Delneg transmite 51 ct:!or~,,!te eolho7.nice eXţ)e
rienta sa prin radio ~f ziarul raion al. Comitetul rai,mal al PartiC;ulu Bol~e
vie a hofllrft d difuzeft fi si sprI:jfne pe larg InltiaUva t1~,er('lor comsomo-o 
liste. 

----------------------------~~-- -----------------------

!<:I de agitatoni de Partid ei au !o. 
tet.. că noul f.l de lIalarizare al 
munc·.torilor dela batoze este 'n 
(olosul şi nu tn detrimentul lor, 

J\."fel lucreaz!{ muneÎtoni ajl:rf. 
. coli din Plt.'3cuta pentnt terminat1'll 
la timp şi, In cât ma: bune c~ndi. 
tÎtmi a caml1anir~ de 'trectiş, e ... t. 
(d înţelq~ l!1 ranii "araci si n1' ilo ... 
casi a~i rare datoria ratll d~ ·P:1-
tr:9 noastra dra~ă şi a ră"pl~ld~ 
dlcm'irii Part:Jului nostm. 

STERM.\ GrrFoORGHE. ('or'!lp, 

ASOCIAŢIA. eUL TURALĂ 

I.KU.F. 
O,,.,an;zeoză mâine D.mine
că 7 A. .~a!lf In arldin. de. 
vură. C.DoE.·ul.i la o .. e'e Il; . 

O conferinta despre 

"lirica idiş din U.R.S.S,t, 
urmat de un program artistic 

I cultural 

I 
Vor fi recltate traduceri 1. II .... 
ldl' a eperelor marel~ poet P"tMI 
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• 
Scrisoarea 

'(Urmare din pag, ] -a)' 
,"re la 23 Augnst, de c6tre eroic:le 
Armate Sovietice., ca~ au iz~nit 
hoardoe1e fascist"" germane Şi au 
ajutat da!! .. i mnn"Îtoare In aJian\ă 
cu FirJnimea mwneltoar(' s,'i sdro,
belL~eă regimul t'asci~t anton, scian 
care ne-a impins tara în război, 

Drumul ao;sta nou, a devf'n't po 
~ihil pt>ntrndi putert a !'le găseşte 
a['um In mâin;le clasei muocitJar(' 
in aliant!! cu ţllrănimfa muncitoa
re. 

A dl:venit posibJ. ].It'lIlru ci po. 
,pon1} muncitor a făurit Republica 
noastrl Popular1i, eare ajut!! tllrl'l. 
nfm,- a mttne;tO!ll"e ~I mf'argll pc 
/tel'!'t dnlm. 

A df'VinÎt po~ibîl_ p'ntm el{ po
porul a rl:'n~iI sll fntătur .. pe mo· 
ş'cri şi pe l'apita1i51Î şi sli doboare 
monarhia, exploatatol'Îi ed mai ,d\11 
I':'ro<::; ai mllnl'Îlorilor ~j' t~ramlor, 

A d,v('u't posibil. penint eli am 
r l1şit sl'l nalionaJizlim rahrielle ('a
re DU rlf'Vt'<:lÎt hun ,al Tntr{'~uJui po
por. 

A devenit pos:ha, pentru eli l)~ 
HCf'3 noas.lr!l d, tngrădirt'" a ~'hia· 
hurimii o împipdieii sa .~e nlRi !m. 
11Og1i(f'3seă d:n munca şi sudoar, a 
tilranilor mllncî'tor~. 

A devmÎt proiMI fnsfiirşit, pt'n. 
trncă am clădit fahrl('Î de tractoa
re ~i maş:'ll~ :l!J;Ticole, ('are aJl1tă si 
,\'01' ajuta }Ie, ţăranii săraci :$Î mi.î' 
]o('a~f f!ă-5i mnn('( a~('ă p1imr'ntnl c;Ît 
mai hin", .-;1\ capele roa<le cât ma: 
hogllte şi să nu mai fir' la hnnnl 
plac al c11iaburilor si eăm~lari1or. 

Pentru a seăpa de sub ,iugul eX
ploatării P' ntnl totdeauna. nil f'~te 
destul j<ă :~ţ!:oneşH pe ltlo~i, Ti ŞI pe 
eapita]jşti. Noi Ir,hue s:l facem 1 .... 
aŞa fel. încât ei si:! nu mai poată 
rn"eni niciodatll, 

Pentru ace3$ta trebuie sa cllidim 
G v:aţă nouă, o viaţă care să de:l 
ţllrani10r muncitori pos.ibilitatea de 
.-şi îmhnnătilli .-;!tlf'"a mat~rială şi 
culturală, tl"bue să eJildim o orfln. 
dn're nouă la sate. 

AC{'astă două ortl{ului're tmeamnli 
agricultura 8OcÎa1!stă, prin gmtpodă 
rii eol .. ctivt care vor ridica bună. 
star!'a poponllui nostru, vor cou
soLda regimul R\ publie:i POPllhrc 
Uomâne, vor lntări Patria noas
trIi. 

Acum veti muuci laolalt~, pen. 
tru "oi. pentru copiii voştri, p~n. 
lm f.nflorirt'a gospodărie':. \'oa~tre 
colective, P'- Dtru hună.;tart a voas. 
tr1 materială şi cultnra1ă, 

Gospodăria colectivă va scăpa tii. 
r5nimea muncitoare de mizerie, d's
tnlj!;cre şi f'oanlt t, ~ o va scăpa de 
lipitorile ,sÎl.n!l1'roase ale satl.'lor, 
ehialmrii ş~ cllmătarii. 

Pe acest drumnolJ, al slrt'ngerii 
holahă a go.<podăriilor individuale 
fiirâmiţat~ în go~podăr',i putcrn:c<c 
{'o] (et h'c, care face posibilă f olas!
rea mijloacelor tehllil'e tnaintate 
~i a metodelor ~tiinnict' in agri. 
cultură, tărănimea nmn('itoarc pr~
DleHe şi va primi tot .o;prijinul Par-
61ului nostru şi al Guvernului Re .. 
pnhlicii noastre llopuhre. 

Truetoarde şi maşiuile S)lT vor 
lueraîn primul 'râ.ld pi:!lllilntnril.· 
gospod:irE1or eoleCli,"i'l; a~ronomj 
fi vet<riuarii vor da ajutor la df.s~ 
valtarea lor: gospodăriile de Stat 
le vor sprijin: prin furnizarea de 
seminte l!,'lecii'onate. vite d" r3 sii şi 
IIhele, 

Muncitorii din fahric: şi de pe 

"' ... CARA ROSII: 

t~varăşului Oh. OheC!~ghiu-Dei 

I 
~anti{ re 'lOr da ajutorul lor rrăţ%c 
ţăranilor din gospodăriiJe colective. 
făur:nd tractoare, maşini, pluguri 
şi unelte, 

Dragi (ovar!l~i si tovarăşe! 
! Prin lmtllea voastră p1înă de r,h,. 

I n~, prin priceperea ,"oastră g03pO
dart>ase a, printr'o crlt mai hună lu
crare a pll111â~llu]ui. pr'n hărnicia 
voastră, prin folosirea experÎ'_ tlţei 
de nepl'e!uit a marii noastre priI"-

, 
vne Uniun;: .. Soviet:c il, printr'o tn-
grijire ctlt mai bună a avutu1ui g08 

pod3rifi l1038tre colective, a vite
lor, a uneltelor. gospodăria voastr§ 
\"a creşte Ş: se va tlf'SvoIta, va dl'w. 
Iii rodnică şi îmbelşugată. 

Pe acest drum nou al desvoltărîi 

agriculturii noa.;tre• vom Intari (CO

nomi~ tări: Doastrr, vom întări pa
cea. 

- nn __ .. 

hati şi surori, t!!:rani şi \~ 
din Url€ni! riUl 

Pentru a cmsti' a e:ncea an"~ 
re a ziJei de 23 August, ziua e 
rării ţării noastre, fără de ear 
este de. tnehipu:t el ati fi ~ I 
• ă - d' rij muugura ast ZI gospo aria \'OaEt 

v 1l.' 1 va propull S mlDllli gospod5 • 
voastră colf'etivă ,,33 Augu.,t". rl 

Trăîască Gospodăria Cole~li' 
,.23 August" d"n Urleşti! 1 

Tră:ască gospodarii t'i! 

" IlS. GH. GHEORGHf(;.DEJ 

In intâmpinareo Fesfivalului şi Congresului 
Mondial 01 Tinerefului 

Inlelecl.aUi prosr •• i.'i. ,i o,,,ani%a,iil. elernoe,a';c. elin lumea 
infreallă .a2ahi al doilea Coftllrea al F. M. T. D. 

(A~rpr( 88). ::\1TI lia sa]ută d' as~menea FMTD şi îi care aU fost invitati la Congres ~ 
urează Bl1CCe" În muncă. Festival tinerii matinarI care a 

BUDAPESTA, 
Irao.-m;t('; 

P... măsură C~ se apropie data Federatia mar:narilor eana(Hnl'.. participat la greva recentii, Ir'mil~ 

FCi'tivalullll i\Iond'al al Tine retului 
şi Studenţilor, la Comitaul rl\~ pre
gălire sosesc tot mai multe tele· 
grame de salut. în CBre lut,] clna
Iii progrtsi~t~ şi organizaliile de
mocratic!' din lumea intrf'a~ă îşi eX 
pr:mri adeziunea Şi sprijinul lor 
pemrll Ctl d t al do'lra Con~riş al 
FMTD. 

r ă spull7"lnd la tt lcgrama Comite- salutul său şi anunţă că "a trimilt 
lului de pr, jtătire al l"MTD prÎn Il rtele~atic la Budapesta. 

Festivalul Mondial al Tineretului şi Studenţi/o 
se va desfăşura sub s~mnul păcii 

In mesajul 8;;U, L~ou Nicole, pr~ 
~'t'dintelc Partidului MUll('itore~r: 

din Eh-e\iB, dedară cii .,veti"it:l~f'a 
<'\' are ca .-cop paen "!it" o o;arcluii. 
.kmnă de tiut:'retul cal"(' luptă flell 

trn Lherlate şi dreptal" for.ială", 
Fed' ratia marill<lrilor elin Auslra-

BUDAPESTA. (Agerpre.~). MTI 
transmite că pt"('şedintdt' Uniunii 
Tnlcmal'onale la Stndcnti1or. Groh 
mann a sosit la Budapesta in v~ dl'
rp8 pregătirilor pentru y,,,tivaluI 
;\font1Îal al Tineretului şi Studrn\i
lor. El fi d clarat că acest l'estival 
pr~Cl1l11 ~i jocurJc universitare Si' 

"Of r1 "f;işur" snh sl'lnUlll păcii ş\ 
rtlteh:gerii intre natiuni şi "01' avea 

In zilele de 8 şi 9 August se tin examene 
pt. obţinerea permlselor de conducere auto 

MHiţia Jude~eană Arad, aduce 
la cnnoştiinţă celor interesati că 
tn zilele de 8 şi 9 August ] 949, 
se va ţine examen pentru obti· 
np.rea permiselor de conducere 
auto, 

Inscrierea la examen se va fa
t"p, pe baz~ de cerere, la care se 
vor anexa: Certificatul de absolvi 
re al şcolii pregătitoare de condu 
cători auto, sau alt act recunos
cut ca echivalent prin aprobarea 
specială a Dir, Gen. a Militiei 
Dir. JIi\îlitiei Circulaţiei. 2. Ex
tract de naştere.' 3. Certificat me 
clical, care va cuprinde rezultatul 

examenelor asupra vederii, auzu· 
lui, sângelui, inimii, plămânilor 
şi al reflexelor. 4. Certificatul de 
la cazierul judiciar. 5, Trei foto. 
grafij 3 pe 4, 6. Taxa de examen 
de 1000 lei. 

Adple dela pct. 2, 3 şi 4 pot fi 
cele dela şcoală dacă nu sunt 
mai Vi'ehi de şase luni, afară de 
certificatul de absolvire. care este 
valabil un an de zile dela data 
emiterii. 

Examenul se va tine în localul 
Scoalei de conducători auto, din 
Arad, Bul Le-nin Nr. 25, şi începe 
în fiecare zi la ora 8 dimineaţa. 

S'A REDUS PREŢUL 
LA 

UlH[~R~RilL R~(HmRllt ~~[[!~l[ ~i YfRM~~IH~l M.~.I. 
ce se vând ca următoarele p~r:....;e-...:,:.:.u_r_i_: ___ _ 

1 LITRU 0,750 Ltr., 0,500 Lir. 0.250 Ltr. 

Preţ Pret Pret Preţ Preţ Preţ Pret Pret 
vechi nou vechi nou vechi nou vechi nou 

Licheur extra~fin • · • 640 493 506 398 344 273 192 160 .. fine 1 592 468 468 378 318 260 178 150 .. Creme • • • 573 477 453 384 308 263 172 153 
Mastică . . • • · 582 428 460 348 313 238 175 140 
Licheur line II · · 602 450 476 365 324 250 181 148 
Licheur popular 446 369 353 297 240204 134 118 
Creme de ouă 893 790 706 624 .480 423 268 236 
Rachiu special 40° • 5.(1 383 428 310 291 214 162 126 

'. t> 45° • 578393 457 320 311 220 173 130 
ti .. 50° 616 403 487 331 331 229 185 135 

Vermouth 428 294 - 232 - 158 

A.cesf. produse •• găaeac de .âlllzG'. 1. foaf. MOflClziftele d. 
Desfacere M.A.T. fi la 'oal. Mafazrn.f. Alimenta,. de S'a' , 

n amploare mult mai mare ~!,<:i 
Imul trecut. 

I;rohmann, II 8ubJio :at partic:plo 
rea ma.~i, .. ă a tineretului şi • ~pot.:; 

I 
fivilor din Uniun, a Sovietici 

Ff'l'f,\"aluJ de anul acesta dd. &
dapesta. In te.,he, re Grobmlllll. 
~i·a exprimat satisfactia pentru rap' 

luI că rpprt'Z, ntantii t:neretulaÎ 
din tiirile oeddental" vor a.·a flO", 
~'.bilitatfa să ('un()uscii realitJtilt 
,lin noua Repuhl;că Un~l\rf 

PE~TE 1000 DE TII'îL\l\ ~ 
TIl~E.RE DIN FRANTA 
VOR PARTICIPA LA 
CONGRES 

PARIS. (Agerpre88). llupl Cllt4 

tran~'1tlitd T ASS, toa (ti orgnl1uatii-
1e de liuert t din Franţa fae p~~ 
tiri intt'1l66 pentru tr',m:terea nti1i 
de!. I!:aiii la F<stiva]lll Mondial ~t 
Tineretului şi Stull:nnor dl1a Hu 
dape.;;ta. T:neretul prf g~te~te II". 
rod pe care să le ofere dde~a1iao.t 
tlîn ţările d,' a nlocratie popularJ 

Ziarele anulltll că in oraşele li 
"atele franceze se (ac colecte de 
hani pentru a $8 putea trimilc 

Buda pesta un număr câl ma: III!' 

re de tin< ri ~i tinere ('are ",m d,· 

dara tn rata fntr~gii lum~ em FI'lID
ta lupt;'! prntru pace ~i ea ei nU 
va particîpa nic:odată la r~~iul 
im~( rialiŞl!lor aallHic3nl tmpotrÎfI 

eroHor Sta1:ngradului"., 
In momentul de faiă, ~unl gala! 

să plr.ce Ia Blldap<'sta cîrca 1000.,4 
de tinl'rî şi. tinrre <Ee Franta, Cam' 
pania coleetelor continll~. 

,------..-~~,---_ ... ----
einem1 SOUOaRITATU-GDl 

PREZINTA 
O tragedie neobi~nui!i de 
o intensitate covârşrtotrt ,. 

din noua. producţie cehosJoV2le 

~u / M~rav~ /1.~~ 
_ L. Bohac 

Reprezentatll SâmMfl1 de~ 1Sri~ 
, Duminecli 3,~, " , 
Inlraroa generală 15 Lei . .-. 

• 



t ' s.I,)IBATA • A~fJST le. ... P'LAC.'\AA ROSII: ,. 
li 'ua • +aii,,: *"4V1B:,:. . 

In hotarul comunei Ineu batozele treeră de zor Nu se pot face lucrlri de 
construcţii Uri aprobare 

are lIlI. 

~ PO~t la lIligurarea hranei muncito. 
O_tI" Cab . • 1'" , d".' din r.CI care upt.. U01C 

,)0 alll' 1" PI l' 
" .' J indep nur, a anu Ul, care 
lie \' ,1 1 pentru a da ţării mai multe 

CiI • 1 . ,r, mal rou tu tractoar~, mat 
,pânzeturi şi fnc lllţ aminte. 
,:lOul sărac Cserenecz Mihai 

.DE] 1 fost al doilea ]a treerat la 

grt'4 i: 

,1 IoV. Moise Ioan. ~·a pre-
.... ta cu aCt eaŞi dragoste. 

, ţ batoza la care e;;te responlla-
1\". Vidican Ioan II, care a in
'lurrul in ziua de 3 August. 
ţi l~rani sllraci care şi·au tl'(~· 

'~ul au fost Soherer O.'ICar. 
,t~1)'ci P,l\' 1, A1dC'a Simion şI 
I ?;ag: ... B. 
BaloZei.e "tnghH." stog 
dupa ::HOY 

radul bato:/:ei al cărei r~ 
, .' il eile tov. V idivan Ioan 

(Unnare diu pag. I.a) 

Şi ca tov. Medrea, "pUll ~l .,ei
IaHi muncitori dela batose., care. 
din inlt:atiV'& V artidului Ml1ncit~ 
reo;c Român îşj au asigurată hran. 
pe tot anul şi la iarna nu '~r mai 
fi nevoiti II se um:leallcil In (aţa 
hoglltaşi1or din comuni eum 8uut 
Felrr Adam, cu peste 20 ha., Fă. 
gă<luan Mihai cu IZ ha.. sau ea 
Dumitraş Adam eu 15 ha. cel că. 
roia li pIae..- si lucreze eu sluga şi 
l!ă nu-i dea de mâncare. 

Prânzul i-I dă la amiazi şi amia. 
za seara, ACt~tia au dat lntr'adevllr 
grAu ţllrani10r săraci tiin comunil Ş; 
In iarna trecut Il şi fn toaoo iemfle. 
când săr5cim('a l!e găeea la !rI:râmtoa 
re, numai cA pentru un sinie de 
grâu (măsură egalA cu 93 kg.) dat 
iarna, lua vara un şinic şi jumăta-

$e 1&11 pretindt a si i se taie \m 

lanţ de IVAIl. Prin sisvmul cartele. 
lor. ţăranîi muncitori dela hatoze 
au scl1pat de jaful şi exploatarea 
hogătaşilor. 

• 
ŢăraJl:l muncitori din Iueu care 

îşi vând din toată inima cote1,;: că. 
tre Stat şi mutlcitorli dda batoze 
care muncesc cu multă tragere de 
inimă, pl'in râvna lor. pr:o Insufle
ţirea lor, dau zi de zi, ceas de ct'a~ 

viaţă planului de coltct3ri prin ea
rt'! .i fie as:gurată hrana intregu
lui popor muncitor, se strădu!'8c ca 
şi acea1'ltli esmpatlie agricolă de 
vară să fie fndcplinÎtă la t:mp şi 
fn hune cond:tiuni. 

$t. 1. s. 

In ultimul timp orga~ele de 
control au constatat că unii au 
început să facă resistematizări şi 
diferite constructii de tmobile. fă 
ră a avea aprobări prealabile din 
partea Serviciului ediliUir şi ur
banistic, care funcţionează În ca
drul Secţiunei Gospodăriei Loca
UI a Comitetului Provizoriu ur
ban, Deaceea Secţiunea Gospodă 
riei Locală a Comitetului Provizo 
riu al comunei urbane Arad, atra 
ge atentiunea celor interesaţi, ca 
niri o lucrare de constructie, de
ml)lare etc. nu poate fi executată. 
fără a avea aprobarea prealabilă 
din partea Secţiunei respective. 
Cpj găsiţi În neregulă vor fi de
feriţi justiţiei. 

ţlior j,mceag Aleundru lucrează cu 
\ i Kl alim·ntf.azl'l batoza. La 
:. ! mUllc1 tr(hu~ o mare prlce 

n1C3t. p<ntmca batoza să fie alimen 

Buna organizare a muncii - factor esenţial 
al . succeselor în productie 

lllilonn, n:ei să nu murgâ 

rlie;p,. licÎ să lUl fie pr< a Incll rcatâ. 
I sjlOf' bătrânul Hanceag Alexandru 
! :.. d, zl'ci de ani de zile ind<'pli

~ B -1 ,ateut!!. mUlic/i. iii cunoaşte 
• ~ ,.m(eerta" ş'i ştie cat 8i dea 

lJIIiOll. ';!:oză sli "m1lnânO<' ", 
11 rap' -!rea Ioan şi lJa(og PavI'I, 
teiului "p!inesc cu schimbul aceea:şi 
,a ptJ' ~(a la batoZ4 al c<lrd res
Jillfile ~bil este tov, lUoişe l~n, 

ii dovedesc o mare pricepe
'~munca lor ::el lucreazll eU 

,llH ""r~de inimlf. 
'AIC~ ellruţ! dnp! cllrutll şi 

.'!p car 50&: se tndircate la atll 

.: ! ziua de mare, totn~i num~

(o~dor nu pres 8e 1tlmuItc
i WJI ''Illruc!!. ~ hatozcle 1nghlt stog 
Iliza!i~ " !Iog. 
preg~ 
I OllfÎ Cartelele de alimente 
al al aascApat pe muncitorII 
,la Ha dela baÎoze de Jaful 
~ II" bogătaşl1or 
!atiilor :neÎlorii dela balou lucrează 
pularl. ~leţjre. Cartele de alhnt nte 
le li 'Iff It-au primit şi pIÎn CRre 

e de h as:gtlratll hrana lor ţlî a fa
:to I,)r lor pe un Intre!! an de zi· 
, . ~l dat a,.nt 10 munci. FAina 
r mI' ., • 1" . . , d . :1- pe pnma un.. IIU Şt prl. 
ur ,. 'Zilele. acettrea vor pr:mi ZI\
fr3I1- ' 

ei nU Cartda p€ care am primit-o 
zboiu[ I fllcut $if lucrez cu ",ai: 
~triil 'Id trage1'i' de inimlf - rte 

, k-,f tov. Medr(a Ioan. -- Stm 
. ~rin 4CM.W'1 cQrt(!V! de ali

pll Wlt, eonrinw'I d, hrana • fa
HXt! ... '1itj mele este lUi f!Uratl1 ".,. 

Cam' 1. !~ ~ zile. Copilul m. erl (le 
"1 ŞI ct't'!l. nu Va arIC" IIp-

;.,., ?~ taMr. Prin co1'tel/f. ~ 
~ /lIi"if mai prim;'S('. (:,,,... 

-Ca! .. ~~r, Jlpun, uM şi alte-

l>osibilita~ să-,1 pregătească. dinainte 
sculelr Df:cesare, pentl'llC3 atunci când 
terml!!1 o lucrare sit nu mat piardă 

timp cu procurarea !,:i pregâ,tirea lor. 
Se mal int;'\mpla. apGl, wt ln această 

seqie Să s~ repartizeze unele htcră~J 
la DllL'jilli care nu Sl1l1t polrÎ\'Ite pen
tru elE' ŞI deci nu dau randamentul ce 
rut, pe eand la alte m&,lnl aceleaşi lu 
crări se pot executa mult maa bine ~I 

mai rapid. 

Pentru n evita asemenea Iipsl,ri 1n 
procesul de pl'Udltctte, tovară:;<U ~efi de 
~chipe trebue s1 s'ea In p",alabil amă 
nuntii de vorbă ca mai~trii ~i cu ingi 
neru ~eti de sectie 'ii Dumal după ce 
planul echipei a fost oine PUI!! la punct 
&f, fie repartizat pe oameni şi maşini. 

Pentru fiecare piesă toi se aleagă laaşi 
ha şi omul potrivit, pentruca ram!a
menful si pGat;t ti mai mare. 

Conducerea tehnici a uunt'j şi ~ sec 

tiilor să nu se ulUltnmeaSCă că a I'e
partirat planul şi a luat toate măsurile 
pentru proeul'lU'ea materialelor OccUa
re, cI si. contralcze regulat după un 
plan propriu, bine intocmit, cum se e. 
xecută :>Ianul şi unde anume sunt lip 
suri. Ea (nbue d ştie d o comnndă., 

o dispoziţie neclari SIIU ~reşlt dati, 

poate duce la o ~rioasă pierdere de 
timp ira productie, aşa cum l'a Întâm 
plat iu luna trecuti la aceeaşi 6ectie 
mecanici dela ,,Flamura Ro-,tc". In a· 
cfo»'A secţie conducerea tehnici a u
zinei a cbt disp<rutli pe la inceputul 
lunei Iulie ca paralel eU lucririle pen 

tru "agoanele de marfi să fie introduse 
treptat îi eele pentru vagoane de ela 
III. După doul săpt.l1mâni lucrlrlle pCn 
(1'11 vagoanele de martă au fost ('om
J)lect slstate, pentr~J(,a nu dupl mult 
timp apoi IA fie din DOU incepute A-

A 
abrica "TE BA" 

ovt caută spre angajare 
ŢESATORI 

-- . '.;' interesati se vor prezenta la biroul labricel 
r--

(UrDK\l'e din pag. l-a.). 

('{'ssta a dU!; la o pe~!nrbare in munca 
lIectipi şt a tăcut ta sec~Ja să r'.tmână 
in urmă. cu ambele lucrări. 

Con,stltue oare acest fapt o piedică 
in înde~liDirea la timp a pianului see 
tiei? Desigur că da. Si asemene:l C:lZlU'i 

mal sunt şt la aHe- )'ntrl:prlnderi din 
or~ul JlOfotru. 

La fabrica .. l"eliifi" d(' exe.nr,tu, COn 
ducerea tehnică. de~l ştia til fabrIca 
are un J:Jan îndreat, ellre CtlN"inde 
In el l;'l capacitate1l. ma~intior st/Site 

dela unele intr~prindel1 mici comasate 
pe l~llgă ~a. to~u~l nu a dIrijat C1c:.tul 
de pred!! ln~talare" ma.'jinl!or respecti 
ve ~i nu a urll1ărit permanent cmn de 
eurg. JucrllrHe de i\ls tatare. Din aceas 
til cauodi nIci dtt~;l două lunI de l'!ile 
mll'11ni1e n'au festlllse in funcft-:, fapt 
care pune o rrânl In calea indeplinirii 
la timp Il PIanuluI. 

Atat tov .. riiU din con(!nCefta ~f'bnl
că. cât ~f din (',~3 adminfstrattvl, tre
bue sl-,:i dea In Orice rnoml!nt seama 
al pe umerII lcr apasă o mare I'lspun 
aere ~l el de telul cum el inţeleg r,l
şt t:ODduc! munca şi să manevre-ze ton 
durl1~ nec~are producţIei, depintle bu 
nul mers al mll~ell in fntrc1.g:l tlzlnă. 

I'i trebue să ~e gândeasd. din timp de 
ee anume IlU nevoie in viitorul .trt'O
,Ia'. Daci la "F'amura Rtl':'le" S'ar fi 
precedat a'!oa. atunci nu se I11t5.mo[a ('a 
IIb!. in uIHmul 1f10mcnt când au schim 
bat fabrica\ia, introtlllciind în !ucru 
,'q;oanete de ChlSi, 51·~i dea Seama ci 
nu IIt~ destul sndorl. Din ac,east/L ('au
&ii in#plinirea p!:lllllini sectiei I.II:ă
tu~i II pe Inna AU.ltust întâmpini serica 
se areutătJ. 

Numal aC'esCe câteva e.cemple k pe. 
Servi invătâmtnte deosebit de pretto;ose. 
Ele dovedesc că orgtVIi%arell muncii 
trebue sâ fif'! pe primul plan Pnu'o u
dnA 1$1 eA de felUl cUDlmunca t:ste 
Mne organizati de sus şi pânil Jos la 
otu şi maşlnll. dcpl:l11e hldpplinlrea 

la till'V a {"lanului de S~a%. 

laUl de ce, acum clIn4 ne mat aell
pl'rte putin tImp de ziua de 2!t Augt.9t, 
to,,'ar!'111 . Pn<itl'i din tC1treprinderi. ure au 
Il~rnit să-5i intensifice intrecerile 60cia 
liste in cinstea acestei zile, au datorin. 1'1 
stnmE!7.e cu toafă seri.m.tatea probb'mll 

şi pM'1l;llitltile Imediate ale ullei m.al 
bunt' organidri Il muncii. Nurr.ai făcând 
acest Iucrtl, el i5i vor putea im:ep1ini 
la timp r::ăretclc angnjamente luafe in 
cinstea zOei f'lih'rărll Patriei noastre, 

Organizatiile de Partid din intreprln 
(Ieri ~I ooDlitetde lIindkale an ii1ardna 
d se ocupe Indeaproape ea aceal!lff. pr-o 

b1t'm! lW)'Iortantli si conlNleze pe te 
ren cum ,",ste organlza'A muoca ~I Ei 
,nobillzeze ŞI ind:,\meze pe t!:'bnlelenl! 
ŞI administratiile llzlnt>lor de a rf"nJe
dia pe loc lipsurile obsel'Vllte tn orga 
Illzare. Să-i indrttmeze de a organi7Ja 
munca într'un chip nou, Inspi.âpdl1 ~ 
din minunatele exesnple ale oamenJ1or 
fIOvictici, cerâbd şi ascnlUnd totod::fll 

cu atentie 8u~esUile fflvar;t-;;ihr ll1un~ 

1c1'1. 

Si fim bin(, pătrunşi de faptul ci: 
BtrNA ORGANIZARE A MUNCD ES
TE lJN ItACTOJt E8ElIITrAL AL SUC 

CESELOR IN PRODUCTIE. 

FABRICA DE ZAHĂR ARAD I 
angajare la prenotează pentru 

campania de receptionat sfeclă 
de zahăr, primitori. scriitori, 

supraveghetori şi paznici. 

Prenofările f!e lac la Ser"iciul Culturii sleclei, până 
in zfua de 20 August, iar in ziaa de 23 Augus' vor 
li prezen,i la fabrică 'o,i acei cari s·aa ;flscr;s, 

pen'ru a li se comunica rezaflafaL 
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--=======.ITELEGRM1E DIN :s mAINcH ATf.g=:;===w*==== ........ ~ 
Teamă şi nelinişte în Statele . Unile 

provocate de programu' de înarmate 
al preşedintelui T,aman 

Generalii rprericarai vor li. întâmpina'; 'a Paris cu mesa~ii de profeste 
!\EW YORK, (Agerpress) . ..- giu de protest ambasadei 311ll'l'i Agentia ADN, demisia generalu-

Dupa cum transmite 1 ASS, chiar cafle din Paris. lui Howley, comandantul militar 
şi in rândurile elementelor c('lor NEW YORK, (Agerpress), _ al sectorului american al BerJinu 
mai reactionare din Statele Uni- După cum transmite TASS, zia. lui, a fost primită pe data de , 
te, care deobicei sprijină politica mi nlexÎCan EL POPULAR publi August de către MacCloy', înaltul 
externă 3Q"resivii, se manifestă că o Mclaraţje semnată de numr cflIl1isar american al Germaniei 
team il şi nCeliTlis, te În le2'âtură cu occidentale. ~, roa,c,e organizatii progrt"siste, prc 
propunerile lui Truman de inar- cum şi de fruntaşi ai opinicj pu. 

Extin.derea utlllzfirii tieel!' 
cită tu la strângerea 
recoltei In U. R. 8. S. 

MOSCO\' A. (Agerpres). - TASS 1n 
mite: 

Electricitatea e utilizată pe !.Cari. 
mare la strâng~r~a reccltei de rrâne 
în URSS, In ac~st ~n lunctioneazii pe$! 

te 12.000 de staţiUnl de maşini de 
rat electrice. Nurr,iirul maşinilor de ( 
erat electrice se află in r mcthme t 
Uniunea Sovi~tică tn acest an e 
două ori rn ai mare d;ec,lt inainte 
război. Deasem~ni electricita~ea e ln\xe 
buinţată pe scară ma~ la. ~a 
grflnelor .. -mare a a ltor ţ~iri, în vedcrra rea 

lizări ţelurilor imperialiste a111('1'i blice, În care an'ştia protestează Un nOf;C4 "c' de 
împotirva recomandării făcută de ... '1A "ădare 

cane. 

Comentatorul Waltf'r Lippm:>nn 
al ziarului NEW YORK HERALD 
Tf~JBUNE subliniază că proiec
tul de leg~ prezentat de Truman 
ff!prezintă o "împuternicire gene 
rală a interveni şi a angaja Sta· 
tele Unite in orice parte a gblm 
lui, ori de câte ori pr('şedin tple şi I 
colaboratorii săi vor hoUirî În se
cret că ei consideri) potrivit să in 
tervină" . 

In virtutea ~cestei legi, preşe· 
dintele va putea să Înarm('ze nu 
numai guverne recunoscute, d 
chiar şi grupări scizionÎste. Du
pă ce arată astfel că legea acor
dă preşedintelui puteri I'xcesive 
r.are ar putea angaja Stat.ele U
nite în aventuri primej dioase. 
Uppmalln propune renuntar<'a la 
actualul proiect de lege şi elabo
rare.~ unui nou proiect. 

GENERALII AMERICANI 
VOR FI INTAMPINATI 
LA PARIS CU MESAGII 
nE PROTEST 

PAR IS, (Agerpress). - T ASS 
t~::msmîte. că În legătură cu apro
pIata SosIre Ia Paris a şeHlor de 
stat major al armatei americane, 
~2re vor duce negocieri cu repre-
7.entantii militari ai aşa nu;nitei 
uniuni Occidentale, al dreî stat 
major se găseşte la FontainelJle
au. org.mizaţlile democratice din 
Paris, din initiatIvn comitetului 
dp. I\'g2tură al OrgaJ~izatiei luptă 
tnrHar pentru pace şi lib('rtate 
elin departamentul Senei, vor 
transmite la 5 August un mesa---... 

Comisiunca de credite a senatu· 
lui american de a se acorda Spa 
niei franchiste un împrumut de 
50 milioane dolari în cadrul "pla 
nului Marshall", 

DEMISIA COMl\NDAN· 
TULUI MILIrAR AL SEC 
TORUUJI AMERICAN 

AL BERLINULUI 

BERLIN, (Agerprcss). _. TASS 
transmite că, după cum anunţă 

BUDAPESTA, C\gerprcs), - M'T.J'1 
transmito:); 
După cum s'a anuntat, guvernul iu

goslav a refuzat să eJibcl'ez~ viza de 
trecere -delegatiei de scriitori ,~lbanezi 
C::I1'e urma să participe la scrbări1~ pen 
tl'U wmcmOl'a,'C<l lui PotOl'!. In :egătu 
ră C',l ac..::[\sta Asociatia scriitorilor un
guri a aclr,~sat Aso'(!:atiei scriitorilor 

of cl;cii lui T;lo I 

albanezi () telegrama in care rubliniazi 
că particip=t;i la serbările co!Utll» 

rativc au înfi~rrlt cu indigll:lre acest· 
nou act. de trădare al c!ieU lui Ti~ 
"Această tl'udare, nu poate prcvoca in 
să scindarea unităţii proliJtariatuM 
Sunkm alături de voi în lupta pentru, 
pace şi libertate" subliniază Iclegraru' 
scriitcrUor un;Juri, 

------------------------------- greci Mari pierderi cauzate monârho~fasciştiIor 
la Grammos şi Vitsi 

Comunicatul Comandamentului general al Armatei democrate greceşti 
GRECIA LIBERA, (Ag~rpl'e:;;). - EL 

LAS PBESS transmite comunicatul Co 
mandnmentuJui g-::ncrai al Armatei de 
mor.rate gl'ccc-;;ti, care arată că în dimi 
neata zilei d~ 2 August trupele monZlr. 
ho-i~ls<:isle au declan'lut o nouă ofen
sivă in regiunea Grammos. 

Monurho·'::asci~tii "U .Irttncat in luptă 
putel:ni,~e fOl')e de int:mtel'!il sprijinite 
de artilerie, avh\tie şi tan,~ut'i. U:lită· 
ţile armatei demOcl'ate <iU rlispuns prin 
tr'un foc sustinut de arti!('!ric şi mor
Here, provocind i~a,nicului pierderi, 
care se dfrează la 70 morţi şi peste 
220 răniţi. 

In ziua de 3 Aug'.lst. unităţUa Rl'm:l 

tei democrate aU trecut la contru--atac, 
l'c5pingiind pe tnamk In toate scctc,are 
le de luptă. Mo"urho" bsci~tii ~'au Te· 
td.s ir. de1.ordine :a bal('le lor de ple 
c."rC 

pierderile provocate monarho-!asclş 
tllor in lup/ele din cursul ZIlei de 3 
August sunt de 150 mGrti 'ii 370 răni\1. 

...... -- !;,r . 

I 
Deasemenea au fost distruse 3 tancuri 
~I aU fost doborit un avion !:;;pitltre. 

ORDINUL DE ZI AL (;OMAN
DA"\IENTVLUl (,ENlmAL AL 
ARMATEI DEMOCRATE ADRE 
SAT .I\PARATORIJ,OIt OELA 
GRAMMOS SI VrrSI 

GRECIA LIBETtA, IAgerpI'es), 
ELLAS PRESS transmite ordinul de 
2:\ al Comandamentului general ElI Ar
maiei democrate adrcsl.lt upăl'ătorUol' 
ileh Grammo::J ~1 VHsi, în car~ arată 
că mercenal'ii monarho.1asc;~ti 1'11 impe 
ri~liştiior angloa-americani încearcă 
dIn nou print!"'un efort disperat să CU 

, 
eereasdl Grammos şi Vitsl, bastrcaule' 
de neinvins ale armate! dpm{-{'1Jloert 
eesti. /. 

~Jrdinul de li cere lupU'itorHor lI'iIl 

tei Qemt:'Crate sA apere nec:intiti~' 
m;',ntul ţăl'ii, zdrobind ofensiva du!mJ. 
nulm şi I'ăzbunand pe patri0fii ~;j. 
l"!Oţi miş:e!eştc în inchisori şi in l~~re 
de conccntr:lre. 

In încheet'~, ordinul de zi fel;cit~ pe 
osta~ii armatE'i democr<lte pe,1tru ~-llC' 

ceselc obtinute in primele două 2lle tit 
ofen~lvel duşmane ţl fşl exprim§ Incu 
derea că fortele armatei demrera~ \'01'. 

Indeplini cu' onot,re misiunea ce le·a 
fost Incretlintll tA, 

Execntftnd ordlne1e Imperi3~fşUlor 8Jf1er!~ __ ~ 1~._ ... , 

Clica lui Tito şi guvernul italian 
se tocmesc pe spinarea populaţiei din Triest 

rea "TCzolvării" prcblemc.1 Triestulul,' 
In legătură cu svonurUc privitQar! 

'_··'rul la o Intelegere tntre StOUl, ]lllm.' 

Emisiur,il3 postu:ui de radio Moscova sunt ascultate 
de milioane de cetăţeni din America Latină 

ROMA, (Agcl'pres), -- TASS trl.tnsmi 
te că ministerul afacerilor externe al 
Italiej a anuntat "reluarea negocier ilor 
com::-rciale cu' IugoslavIa". Până la 
sftlrşitul acest~i săplămâni va uvc.\ loc 
probabil semnarea um!! acord comer-
daI italo.iug'oslav. . 

afacerilor externe al Italiei şi Tilo, ro 
respond~ntul din Roma al zlarului G.~ 
ZETA DEL P('lPOLO !>crie eli rngle%ll 
şi americanii, avănd tot interesul să 
men~ină~legătttri cu Tlto, ex~t' ~rt, 
siuni energice asuprR gm'cmum! ,Iar ~ 
lisn pentru R-l lort:l sl1 ajung3 la (JA! 
înţelegere eu g'lwerfml lugo,:av, 

r;r:w YORK, (Agerpress).-
După cum transmite 11\SS, ştiri 
le primite din Virile din America 
Latină arată că populaţia acestor 
ţări se intpreseazil îndeaproape de 
programele postului de radio .Mos 
cova. 

Ziarut LA HORA, care a~wre 
la Buenos Airess, scrie că milioa 
ne de cetăţeni din America Lati. 
nă. între care scriitori, artişti. 
muncitori şi soldati, au ascultat 
cu Interes programul radiofonic 
din 28 Iunie organizat sub nuspi 
ciile Uniunii scriitorilor sovietici 
şl dedicat podului chilian Pablo 
:<CW1 J care se afla in acel mo-

ZiarUl G:.IORNALE D'ITALIA, :>crie 
cu în urma 0rdinelor primite din par
tea guvernutui umE'l"kan, Tlto va avea 
o tntreved~re cu De Gaspcrl, in v('de-

ment În Uniunea Sovietică. Zia· 
rul LA HORA a citat numeroase 
pxtrase din cuvântările lui Fade· 
ev, Ehrcnburg. Tihonov, şi ale ce 
lorlalti vorbitori, Ziarul sublinia
ză cii emisiunca de radio s'a au
zit foarte clar la Buenos Aires şi 
în numeroase alte oraş\:' ale Amc 
ricii Latine. 

Pes!e patru milioane şomeri înregistrati 
of:cial în Statele Unite 

Stiptăm{lTIaluI proogresist PU
ERTORICA LIBRE, tare apare 
la San Juan, scrie deasemenea 

că programul radiofonic în onoa

rea lui Neruda s'a· auzit foarte 
clar şi a -'fost ascultat de roarte 

multă lume. 

NEW.YORK. (Agerpress). TASS 
tran~miH: 

Confoml date]or pub1îcnte de 
departamentul d~, ,statutle/! din 
Statele Unite Il1lm~rul şomerilor a 
crescut in Itma IuHe eu 317.000 În 
comparaHe cu luna Iunie. şj cU 
1.878,000 rată de luI' e 1948. Din 
dat('.h publicate de dppartaDl~ntul ... ...... ---

Tip. "GUTENBERG" •. 
• 

d '. ă . ă l' luna IIlHe e staUsUc reFse c n , ' 
iii. e. aU ,x:stat 4.094.000 ~oJllW 1110 

Statele Unite. 
Iu realitate insă numArn! ŞOIlle-

rilor 'a atins o e '.frli mult DlaÎ III: 
011 .rl-

r~ decât cea anunţată fn J1l de 
eial de catre o de-partaJJl<ntu1 

6tatÎstica. -
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