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uneld Qorinfa si la cererea tAranilor sAraci şj,~.ij~<:!~l 

~.Iuat fiinţă alte 1 Gospodării Agricole Colectiva 
!re ali 

Drlmin-e.&., 7 August lî. c.. a avut loc inaugurarea ii 'nciI 7 Cos podării spori., Agricole Colective, in ca
StoicclnfŞti·Olt, J/dnjuletu-le Săt,eni.Dorohoi. pechea..covurlui, Cuza Vodă.Jawmita, Livedea-llfov, 

B' I ;dintE Şi Crâmpoia.Olt. 
lIon -

, Cu acest prilej, in comunele de mai sus, s 'iu des!i4urat mari serbăn, la care au luat parte mii tnum.!' 
l'd" ,'rani săraci şi mijlocaş;' din comunele vecine. ca şi muncitori d'! 16 oraşe, . dera S.1I·1T, Gospodărîi. 
1] an. 

'Olt de Sta t, etc. 
ranrlz,· . 

" Gospodăriile aţţricole colocti v/l au luat fiintd din dorinţa şi la cer~lrea tăranilor săraci Şi mijlocaşi 
. !'~ 
rn -', urmdnd sfatu-l frlllese al cliisei muncitoare şi al Partidului Mune itoresc Romdn, nu lwtărft să·şi 

~I -8 p/1mânturile, sii. pună la un loc vitele de mll.1tc;i1 Şi cele mai !nsemnate uneltr.. pentruca, mun
CO:'I' 'fmprtUntl, cU âjutorul tractoarelor şi maşinilor agricole, foloo~indu·se de ajutorul ştiin/,i agroteTmi. ne-

J 

ei 
k, 

, '~dobândfl(lscă recolte maibog ale şE siI·şi tmbltTl/l tc'fkascl1 viaţa. , 
Nici ţlfranii ,~(fract, nici miji wcâşiî nu au şi nrt pot avea altă cale de salvare din nevoi şi din 

''<l/area chiabureascl1, dect1t ca II lIZ ţţospodJlriei coZ~ctit)e. Acest lllc ru l-Ciu fnt.' les ţăranii sărăci şi mij
i care şi-a" fnjgTtebat acum ce le 7 gospodl1ni colective, printre prîmde din tara nO(lstrrI, Ei şi-au" 

Ingtrjlim(ntul să muncească cu rdvniI, eu pricepere, cu tragere de inimrY, pentruca gospodăr:Ue for 
1ivt sC! se 'nt"1riascl1 şi sl1. in/lo reasc lf• Munca hotl1rft l1 şi dnstitt'i in gospodliria colcctivl1 va da, fără 

"111, ro1ide din ce in ce mai Ir umoâ.-;e, spre muUu.mirea 1fUimbrilo r gospode1riei col, ctivc, spre multu. 
Intregului popor muncitor. 
S~ trifiasci! şi si! fnfloreasc l1 nouUe gospodl1rii agricole colectiv el 

sup,aiefele de pămân' vor ',ebui arate 
-, după stttânflerea recoltei 

Instruc,iunile Ministerului Agrica"urii pent," buna desfdşurare 
a campaniei de Însrlmunfăr; 

1II1l.lui 

lhânia, . 
:ipiUor 
~arlei 
,[ e: ,'REŞTL (Agerprfss). In 

am, prcgat:rii campaniei de in-
ITem ., M" , 1 A • u1 " 'n lDlsturu grtc turn a 
a~[lo" diuni petHru a &t! lua 

l al p toâte măsurJe neces;a.re 
§tii d~ a.;igure buna desfăşurar~ il 

tn! din 
, ~ toate suprafdele de pli.. 

'Or trebui ara«l după lttrân
ee 'ooltei. 

• f 

lItorilor dire nrau atelajc, 
li' r, partiza dc1a cei eare 
10 unde sunt Sl\IIT-uri arli.. 
;tntru cd cari doresc, ee 
. cu tractorul. Se Va lme 
ti, 60 Ia Butli din atelaje şi 
~ ea fie folosite la tr: ernt. 
o sare:na a Comitetclor Pro
,le a se ingdj: ca samanţa 
~oul an agricol să fie asigu
':ec1ionată şi hine p ăstrs't a. 
W organiza ai,;Tere pentru 
'1 maş:cilor şi 11neltelor 

Drganiza folosirea sem lină.. 
mo.<c!Io; ,prQprldate part:cularli, ast 

. t~ate să fie folos:te. 
, agricole de plăşi impreu. 
conducerea SMT vor &tabili 
lL~~ sunt progranlate ii fi 
pentru comunele din raza 

paee·· agrîcole t1e pla~ă respec· 

:ti C 
'rz! t. de muucll pentru gospo
n &- de Comună se vor (ace du-

-

---

I 
pA modelul trimit de Ministerul' ţiueile fixiite de Comit.:tele Pro\-i-
AgrIculturii. I zorii eomunale. 

Pentru gospodariile l:psl-te de I Aceasta op€ratiune trehut> termi. 
atelăje ea vor programa attlajele Dată pflnă la data de 15 Septem
dela gOl5podăriile care au In condi. brie 1949. 

(In dimineata concursului de motociclete gospodlne!e care se retntor~au 
dela piaţa au fost taxate de ara"jatorl cu un bilet de 40 lei). 

GOSPJ ulN A: Tovartişe. lasll-mti ali trec. •• stau aiel in Imediata apropiere .. 1 
ARANJATURUL: - VA cred •.• dar trecerea vi costa un .bHet de 40 !ei", 
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In eadrul eelul de II. 
IIJ~Jea trimestru 

Industria agricolă ,,7 
Noembrie" a depăşit 
planul pe luna Iulie 

. cu 1'1,3 la sută 
MUIlcitorii rî tehnicimii dela in

dustria agricolă. de Stat .. 7 NOfm· 
brie" înf1ăcărali de ăvântul cres
când al illtrecerJor .socialiste ca o 
metodli pennamntă de lucru au 
reuşit ca 10 urma unui' efort' co
mun să rcaHzeze sarcinile planului 
pe luna Iulie iu proporţie de 114,3 
la sută, ob\inând astf,l o depăşire 
d·, 14.3 la sul1l pe.~tc planul ~u
nar. 

Pe 11l11~ă d('păşirl a 111anulu: s'a 
mai realizat şi o economic la căI'
buce de 6 la sutll, 

D păşirea planului pe luna Iu
lit, fste lllerhul colabor116i d'.ntre 
mundtori şi telmicieni, a bunei or. 
gan 'zări it mundi ~ a tntrecerflor 
socialiste individual,· şi P'? secţii. 

Incontf'stabîl <:a organ:zarea mun 
ci: şi ii 1ntrt cerilor se datoreşte In 
primu 1 rând a,gitaUe:i politiee de
puse de orl!an!zatla de- Partid şi de 
grllpde s:ndieale. 

4.ceast1i dep1işire a erreat colldi
Hi nrc,sare ca prin dorluri sus
ţinute, prin i"1trodu<,ereâ de nOl1.i 

lJl'ftodc tn mnnc!!, să ge treAca la 
o muncă si ma: hotliritl1 pentnt 
T'1a1i;r,1\rea Planului pe trimestrul 
m. trimestrul hotlirTtor In lupta 
pentru tn dep1i{1ir.oa !;, dcpă;;il'ea 
Planului de Stat pe 1949. 

~-------------------Tov. Gh. Gasfoft Marin 
a fost numi. ministrul 

Eneraiei Electrice 
Printr'un decret al Pre7Jdtului Ma

rii Adunări N3~ionale, apănlt in Bu
letinul Ofici.al de eri, ~OV, Gh. Gaston 
Marin, ministru adjunct al Industriei, 
a fost n11mlt mini:rtrul Energiei Elec
trice. • "ţ(: 
• CA 

Pretul de vInzare 
al ovăzului şi !,~Or~~ş,ţft;~ 

In Buletinul Oficial de eri a apă
rut o hotărîre a Consiliului de Miniş
tri prin care se stabilesc următoarele 
preturi de vânzare ale O-v'kului şi or
%oaicei, din recolta anului 1918, loco 
centrul de cole-;:tare: 

Ovăzul, greutatea hectolUrIcli de 42 
kg. şi 3 la suta corpuri străine, lei 4.70 
kg. \ 

Orzoaica, 65 kg. greutatea hedolitrl 
că, cu 3 la 51tfă corpuri strlllne, lei 
5,20 kg, 

Preturile de mai sUS se vot' mări sa.u, 
micşora cu câte 1 la sută pentru fie
care kg, de greutate hectolitricli sau 
procent de corpuri str!Une In plus sau 
in minus. ",' 



Uo eveniment pobtic. care a sgu· 
duit !ntr.cgul proletariat internatio
nal In cursul anului trecut a fost 
atentatul mârŞav, c()mls impotrhlJi 
lui Piihniro Togliatt:, stcretarul ge
neral al Partidului Comunist ltn
l:an. Acest atentat comis de unul 
din,tre călăii lui Sce]ha, sluga fi ple. 
cata al â'rhimiliardarilor din WalI· 
Street a fost Indreptat nu numal 
impotriva secretarulu: g,neral, ci 
a avut !!COpul sA lovfa~~ 7;i Parti
dul Comunist Italian. ' 

Atentatul s'a comis la 14 Iulit' 
1948, orele 12 fărl'i 12 minut"_ Acest 
act mârŞav a fost prt>gătit eli mi.· 
1!l1lHozitfite (le guvernul italian. 
Depnta1îi comun ':Şt i, arJali fn Par· 
bmcnt an luptat lll'ntnl c1reptud
le muncitorilor it1ili, ni Ş: au avut 
o serie de Buecese. La 4 IuIF, de· 
putiln comunişti au pllr1l~h parla
mlen1ul. Gm'ernlll italian flo]arÎzai 
a privit cu du~l'illi o Partidul en
mun:@t, p('llJtnlcll nn·i nlllcea ('Î! d -
putnlii comun ~'Hi aN cl('ma~t" fn fa. 
1a poporului toift!' masÎnatiilc lor 
de a vind", tara impcrial;Ştilor un
Ido-amer ~('l!\n!. 

Filmul arată I'n chip minunat re· 
voIta oâmmilor mWJcii italimi, 
când iin aflat de atentatul conllS 
impotriva i:cCretarll]u: general al 
Pnrtîdulni Comunist. Sir llde fa
bridJor au anunlat ac st ac! ban
tliksC. S'ii comis un atentat tmpoo 
triva cocH]ucatoruluÎ lor ::ubit, lm· 
potrîva acelui om, care l'ntrnchipa 
nazn;ntele celor expIoatati din Ita
lia. Muncitori: au depus unelt, le, 
au }i'I."2t muncă şi au p~rlrsit fabri
ciI,'. 1'1'; tutindeni eule <le m.:i de 
oamen: au intrat 1n grevli ~i au ma. 
niLstat simpatia lor Cată de Parti
dul Comllnht Itălian. Grevinilor 
Il'nu n11'i!urat şi mmbrii Parfdulni 
Sacin1ist Cr()Ştin. Cu ocazia aceştui 
atentat chsn munc:toăre {lin ltali<'t, 
Ş:-a ariltat fork le sale J!triaşe de 
snte şi sute de mlî [le oameni, a 
('~ror hotl'!rirl' 00. şoliflaritat,· a b1'i· 
f!'at I<p'fiÎm a fn trM1'itorli Ttali~î. 
AI eo:1r a prolclariatul1l1 iut, mntio
nal s'a tndl.'f"ptat atnn{'i ~pre pcr. 
Pri\'id-, i1u fO!ll nHntile sfiI" Tta
lfi si fi- care om al numdi :t pu~ 
cn fng-r:jorare intrrhaTn: Va ră• 
mâne fu vÎatil "or:!bui?,,, ----_ ..... _------~------~'-.....,.--..---.............."'""~--

Partidul şi Guvernul Sovietic manifestă o deosebită 
grijă pentru instrucţiunea publică 

Anul acesta, Matul Sovietic a alo 
cat o sumă de apt'\)npe 6 ;u1li::..rde 
pentru nevoile instrucţiune! pl~blice. 

In şcoli vor fi repadi?.Ap z('ci de 
mii de noul invi'lţătorf. Au tost roi 
tate peste 17,1 milioan<, manuale ~co 
Iare. 

In lunile de vară, o mare parte 
din !nvătătorl vor urma cursuri şi 
seminare pedagog!ce, unde !~i vor rl 
n!<,a calincarc'l prot<!;;ional~. 

Scolile vor fi inzestrafe (.u ('abi~ 
nete de fizlc:i, ch!mle. biologie, etc. 
Au fost 1ua+e măsut1 ,pentru tmbună 
tiltirea C'alHătli mUl'lcii de instruire 

şi educare a ~colaribr, La Incepu lui 
ncc!dui nn, :,,-c introduce in Uniunea 
Sovietică invă!3miblul de 7 duse, 
obHgaioriu şi gratuit, atât la oraşe 
cât şi la sate, TOrl ele,' ii care au a tJ 
l'olvit primele piltru ctas~. vel" ti o
bligati să tn'me:>:c cursllnlc cbsclor 
urmlitoare, Fat1\. de anul tr<?cut, E'6 

C'bservă 1') cre·~t'?n~ con~id"r<lbPă a. nu1 
mărului el<!viiar din ('la~ .. ~le ~uper!oa 
re. 

Partidul şi Guvernul Sovicfi:: <!u 
creat toate condiţhmile nec(',mrc pen 
tru ridicarea r..1ve!ulul rnv.'\t~mÎ'intu 
lui public, 

Biblioteci noui in sDvhozuriie Uniunii Sovietice 
• Numărul biblic~e;:il()f din sovhJZU 
riIe sovietice creşt.:l continuu. In cel 
mal SCUrt timp ~e vor Infiinta biblio 
teci noui In )50 sovl1ozurl, şi' am.'me: 

ganiza biblioteci mobile, pentru a că 
ror inzestrare vor fi hlocate câte 
25.000 ruble de bibllo!ecă. Acestea 
VOr deservi, 'n primul rând, $('ovho
zurile care nu au blbliotecl. Au :!'ost 
infiintate dea~em=i 5 bibliot~ci mo 
bile Pentru copU. 

, . 

In Ucraina - in 25 ~ovh'Jwri, in 
Cazahshn - fn 12. in Uzbechisjan 
- fn Il, tn regiunea Rost,:lV - in 
6, etc. 

Nouile biblioteci vor cuprinde o
peTele clasicil')r marx13m-leninismu
lUi. llteratura beletristică, elg!'oncmic, 
:wotechnice. literattlră pentru copii. 
E:tc. 

In cursul celuI de al freilell tri
mestru vor fi complectate 119 biblio 
tecI. 

Pe lân.d 13 comitete sindicale ale 
muncitorilor din SOVZlC'1.uT'l, se vor or 

In ved~rea Ir:'Ibunătătirii funCţio. 
nării bibliotecilor h sovlKzur!, Con!<i 
Hul Central al Sindicatelor Sovieti
C(! a oJocat ~nul acesta suma ce 
1.800.000 ruble, 

Astăzi, toat:i a~ntia este concen
trată asupra ext!nd~rif d~ bibliote~i 
precum şi a!!'upra alegerii dln,l1or, 
s)l(!-Ciale p:?ntrn bibliotecile sovhozu· 
rilol'. 

,--..,~~..--...--~-_ ........ -._-~---~._-..... _-----...... _------------
In Editura Partidului Muncitoresc Român - --- ~ .. _----~-,-,-~--. __ .. ~------

a apărut 

K. MARX 
F. ENGELS 
OPERE ALESE 

VOL.I ........ -

- TovarăşUl StaIjn a trunis o iEI-
1l'gramă PCI-ului: t,Sunt acl~c 
m!Jlmit, pentr1lcll tovar!şii lui Ta. 
gnttH nu I-an putut ff'!ri de aCest 
ahnlat". 

Dar cu grija medicilor Şol iodo. 
rn caro.' le·au !nconjurat In clipele 
grele au salvat viata conducl1toru1ui 
inbit al poporului Hiitdn. Când şi-a 
revenit şi a avut atâtn put~rt' ca 
s& vorheasclf a rostit câteva cu"in. 
te tn microtO':1. pentnlcli poporul 
ilallan vo:ă gli·l audă, dorea să se 
convingă eit el trlHeşte. ~i TogHatti _N 

a r~it oovin.tde: .. Asigur 
varlişl :, că Vo.1U reVtni la dat 

Şi a rev,cnit. S'a: fnsln~Mit 
ocupat locul în frun~:i av~t 
pro1etariatalui italian ~ •• ă 
că d:n victorie to \'ielori, 
muncitoare diu ItaIia. 

GreV'<le a,in anul ir;~t 
i~hucnit in semn de PI'Q!~ 
1nfie:ar~a atentatului fmpolriv : 
Toghatt:, nu au rn~emnat ' . 
lupte i PCI.nlui, ci fnceplltut' 
Greve1c celor două mi1îolo 
muncitori agricoli d:n ItruL! 

li .. . m 'lira ac- stu' an. au do'>edil 
odată, eli: nu t'xistă nici orori 

(Continual'e in pag. 6.a) 
~ ~"""l~ , 

In atenţia comitetelor de intreprindere .-1-__ _ __ ..... N..·:V-L_-.... .."_......,.._....,,t.mz-.m-~""" ___ _ 

,- BOROOKrN 
"Comitetul de intreprindere în fruntea întrecerilor" 

EDITURA C. G. M. 
In plină perioadă a intrecerilor 

pentru realizarea Planului de 
stat editura c'G,M. a făcut să a
pară lucrarea ]ui I. BoroelIdn in
titulată sugestiv: .,Comitetul de 
intreprindere în fruntea întreceri~ 
lor" . 

Ca întotdeauna, experienta a
vansată a clasei muncitoare din 
Uniunea Sovietică, aduce şi de 
data aceasta o contributie boga
tă în ceeace priveşte metodele ce. 
le mai bune pentru îmbuflUtătirea 
muncii şi ridicarea produdivlUi
tii muncii în general; metodele 

menite să ducă ]a Înden!' 
sarcinilor programate în î~t 
derj, 

Ccrcetând mijloacele folr..:si 
lTIuncitorii sovietici şi anal 
rezultat.ele obţinute prin org
rea ratlOnală şi disciplinată 
turor sectoarelor de mu 
dăm şi mai bine seama : 
rostului intree'2rilor în de" 
rea cdor mai bune metode 
cru şi În stnbilirea unei noi 
tudiili a muncitorilor fală d~ 
ca lor în vederea con;tl1lirii 
<:ietăţii socialiste, 

(Continuare în pag, ~'~i -.'1._---- ~_.- .... __ . .....-.--_.-_'"_~ ___ ,.~'l.r_ .. _ 

Pen;ru complecbrea :;;i improsp5ta. 
reOi Ansamblului Artistlc CGM cu ele 
mente artistice V<l.lOl'Oasc scOase din 
rândurile oomenitor muncii care şi.au 

do\'cdit tfllentul în cadrul corurilor Sin 
dicatelor, Comitetul Executiv al Con 
federatiei Generale a Muncii a hoHirtt 
r;ă rc~ruteze Iloui membri pentru an. 
se.mblu. 

Pentru a~e~t scop se va face o selec 
fional-e a candidaţt10r pe e~.ntre. Data. 
acestei sclecpon:rri la Arad, s'a fixat 
In ziua de 13 August 1049. 

Vârsta minimă a condlda~itor (>ste de 
18 ani şi c~a maximă 25 ani. P~ntru 
başi, baritcni, limita de vârstă poate 
fi depă~ită. Toti ~-ei aleşi vor trebui fă 
aibă simt mU7.ica1, voce frumo3sil, şi 
un fizic săni:itos, 

Candidatii care,ror fi trirni~! la Bu
cureşti -' rUll Arad maximun; 4 - vor 
trece o scrioas.:'i examinare m~dieftlri, 
in urma dire!a li se vor alcă'-Ui f:şe 

medi>::ai.; contin1nd date asupra 
!jzice generale ~1 in special asu. 
,anelot' de resp1:;afle. 

Elementele nec:eSu'fe sr.eţtei dt 
a Ansamblului sunt: tenorl, b 
başi, suoprane şi alti~te. Con, 
vor pre~enta 1) o !lutobiQl(rafle 
lată scrisă de mânlt 21 Refcrin\ 
partea Sindicatului din c3t'e tact 
3) Situ!lţ!a :l'amlUară. 

Elemeniele talenta!e eate W 

la examenul deltnitiv care ~ 11 
la Bucureşti şi care se vor Ilo 
devină prOf-"sionI5tf, vor fi s 
câmpui muncii, urmând B ti !n1 

te timp de 3 ani In şeo!1l'l CG~ 
tro a deVeni arti~t! profeSionIşti 
sambluluf. 

Toate chelfueIne de CleplaSB'/, 

tere din productie, tnfreHnm, 
tjmpul examenului "dela Bucureşl 
fi wportate de CCM. 

--_ ... ~. -., ... ,-.~ 4 I!:i .. ____ ..... _____ • ___ -.....~-_ .. 

;';&. ... ~ . 

VliE NOD 
~ urmAt&t-~ cl!Pl'Î~ ~ 
• Decl.ra~iile ţi:ra;Qtlol' Ja~ ftoorl 'lUa It. P. It. GiIore ali ,.. 

lJnlun~ :SoviC'tien. 
• !'1'Ie-ritatea .. tiinţei .s~ietice - J'rO'b.Iems ~ In .. 

COpel'irne IfLlinţjfioe - hbd{ta.?N, cauciucului sin'tri1c 
• u. a s. S.. :mllol'sle Sts,t fe l'oVia.l' . . 
• Prime:e dete.~ de tăl'Nli n1AJllJeftor1 din ţai'a ~ 

au ,omli pe c1nmml ,.evotuţ~ al. tra.tormlcil ~:-.. ,. 
-.gdMlllt·,trH 

• Tui Pa.bll', Neruda de N. Ti hOoIlOV 
• Cooper~ de CO:M'Ul!! il! U. JL 8, 8. 
• EO(llJOOUa Clta.l'italisti in hn P&$ de V. Cerp3.kur 
• Smiii9nll Il po!J'Pi)r1Jl de J. V~ 
li> ~$ecn~ ee~eor am er~ d(, Dr~ ..s 
• N~ ti ~entari' 



10 AUGUST 194~ FLACAltT ROSm 

. gimul de economii planificate dă bune 
rezultate la "Flamura Rosie" , 

~occesul munci: într'o mtrepri ndc·re depinde In mlIr-e ma.oură de 
, ei gospodărire. Dacă tn trec ut, când mijloacele d~' proouc\ie se 
; ] in mâi~li1e t xploatatorilor şi aceştia aveau tot :nt" resul să·şi 

:ur
d

Pt :;\3. fabrIcile in aşă (ta incât să stoarcă maximum de profit de pe 
~ .al z.a salariaiilor, astăzi când poporul muncitor a devcn·.t st ii p'l1u111 
oŞit, .1dor de produc\ie, el trebui c .să-şi gospodăreîÎ3că avutul în. 

aVItli • • ~ f' d f' b ]' i fi CUIP cou, conŞtIent ca ICcar t' pro us, lCcare un rl a lza1 n 
) ~ ';e Întoarce numai in folosul ]u ':. 
rJ" f,n!ruca o intrcpriudfTe s!i. po Mă sta hine pe picioarelo ei pro· 

CIt 'Mi poata ridica tn permanon ia rtnt ab '.l it att a sa, €/ite necesar ca 
Il\[ ee :Jnul rân~ să~ş~ ~i/!Ure un e~hmhru bu~tar, planificându-şi pa. 
"(l! .. li crle mal nUCI amă.nunte toa te ch~ltuelJe. 
" flV. • • d' ţ • 1 ~ .• d 1 FI R il şj 1 •• onvmŞx C Importan:- acestUI ucru. tovarBŞn ca." amUl'a o-

Sectiil Ll!.clitu~i 1 a rea1:zat o eco 
llQmio de 319.969 lei la materiale 
şi a depăşit cu 258.765 lei plafonul 
prevăzut la salarii. 

Din toate acc~te ::xemple S(> poa
te VEdea olar c~ r'<zultale bune dă 

gospodăr:rea riliooală a unei in. 
treprinderi. 

DaT Ca rezultatek sit fie şi m4i 
docventei lo1-,arţ'1şii din condu
ci\-ea uhnid1 a .,Flâmurei Ro-

.::!. • 

şii" trebuie să·şi intensifice ur· 
mărir[G la fala locullli in SEC· 

m, a fdului cum SfI respectlf 

bugetele Şi să mtervini1 cu spli 
jinul lor acolo unde cxi.~tă o 
t€'ndbttl dR depăşire a plafoa
"elor stabilitr. 

Atlâncincl tot mai mult P{'l"ocupa 
rea lor fâţă do importanta pro
hlem ă a reg;mului de ~conomi: pla 

nifiC'ate, se va reuşÎ Ca la aceastll 
uzină ch:ltuelile de regie să scă· 

dă treptat cu fiecar~ lună şi pr:n 

aceasta să se poată reduce În ad~· 

iaş proport1e prelu1 de cost al pro
dusdor. 

ltul :n~epând CU doull. lum tn llr.Jn!'l, au Introdus tn UZIna lor un re
lioane le economa planificiire, dîre dă etIc mai hune rezultate. 

ali.l ~ Secţia Intretinere a economIsit 677.825 Iei DafDrită initiativei organizaţiei de bază P. M. R. 
___ ~""'.:Y- __ , .~_ ...... ~-~.-.-

Ovedit în Juna Iunie 
) for! 
, 6.al 

,U 

până în lnna Mai a. c. pro
ddtueHlor de rl g:e dădeau 
furcă tovar 5şi1or dclii acea 

:i, el oareCe procentul de 
,1 In conliPluli creştere, oda
introducerea bug{telor pe 
,i rcu.şit. nu numai frâna. 

ndep' 't~r chc1tueJi. ei chiar mie-
l inl lor in btmă m~.'iUrlt 

:ldml hugetelor introdUSi) in 
fo1c.sÎ ,ni., cheltu,1fle de reJl;ie au 
ana!'~i(jcat"? Ia suma de le! 

~ O~gr.1.!)1)~ Jl" intreaga nzin~. Lu· 
mata ~,l dupli aeeastll nonl!. me. 
mu "câre ~(etie a !nce'put sti du. 

:nt ă hotari t1i pi~ntnt a rea1:
! dr procentaJ de eheltueli cât 
~ e. ~ rat~de eel prev!iznt in 

el nOI 

tă da, • - r 
;truirii «1 reu~!t. ca ta rttport el' 

de ma~ sus, cheltuelile 
~.~.a~ âe pe lunâ luni~ sd. se. 
. . la 11,540.977 lei, rltz.li-

'c.' {J ecoftOmid d,-e lei 
• ~,;15. 

std seclie a avut planificat pPn. 
tru salarii 591.166 lei şi a rea
lizat 277.061 lei, deci. o ecotUJ
mie de 314.105 Ici. 

Şi la alte secUi s'a realizat (ru. 
moaSe economii, cum ~ste de (x,. !fU' 

piu sectia Arcuri cu o economic 
de 139.000 Iti la materiale şi 11.926 
lei Iă salarii, apoi C~nlralâ de 
F ortă cu 287.246 lei la ma terîal~ 
ş-i 7.694 le.':. la salarii. 

Fată de" aC'(ste rezultate J'odtivf., 
s'au Inregistrat Ia unele sectii şi 
slăbiciuni tn ceI'iice priveŞte r~p e. 
tarea hngetolor. sccra Mecanică de 
tX'elUplu a reuşit să rcalizczr. la 
materiale o ecocomie de 180.170 
lei, dar tu schimb a df·pă~it eu 
262.078 lei suma pre\,azut ă tn hu
g""t pentru salarii. La secţia Elec· 
tr:cieni s'a !ntâmplat tocmai ~In
vers. Ea a economisit 47.405 lei la 
98larii şi a depăşit cu 181.949 lei 
la matoenale. 

La fiecare arÎe 
Nădlac există 

din hotaraL comunei 
câte o gazetă de arie 

Campania de tr€criş şi colectii re 
continuă cu toată intensitatea la 
Nădlac. Pe hotar bdtoz,le dudl1e 
intr'una de dim~nea\ii până noap
tea târziu. 

Datorită intems( i agitaHi politice 

de massă, dusă de agilitorii de 
Partid ca ~i preocupării Comitetu. 
:.li Provizoriu comunal se ilsiglllră 

~---------------Inllinţarea Comitetului . 
Geologic de cercetare 
şi explorare a bogllţlllor 
subsolulul 

Printr'un decret al Prezidiull1i Ma
rii Adunări Naţionale s'a înfiin~ ,t pe 
lângă CO!lsiliul de Miniştri, Comitetul 

I G€ologic de cercetare ~ exploatare a 
, bogă~iilor subsolulul. 

d.,sfăşurarea in bune .coqui~pni . a 
campani,j de treCriş şi • cql~l.f~\· 
Io-r. ',i ~:' • ~ :, ; 

De Luni fiedire ari" t~i are gn
zeta sii tn C3re apar articol~ d,;
prc :mportan1a campaniei cohcta
rîlor articole car.o popuIarize-ază 

muncitorii evidcnHaU cum e61lc de 
pildă Taloş Dumitru. In uucI", an 
fost dtma!;Cat: ţoli. acei care nu in
ţtleg sll-şi facă datoria c1ttre Pa
trie, sahotorii, ori au fost semnala-
112 1:ii biduite tlcglijtntde. 

Art:colele puhlicate sunt scurte 
şi (oarte mult citite atât ue către 

muncitorii. dela bătoz" elit şi de 
olltre ţăranii saraci şi m~jloc~i ca~ 
Dl t,:.eerl1• 

Dr. RADOVICI, coresp. 
: dela ~ rezultate r 

txperien1-e& <pnnllt'e tn 
:ll1IeÎ, pentru luna Iulie cJId Jn eadl'ul eelut de al III-Jea trimestru 
la (ost planificate la 

I~O Ie~ 

toete d11Jolumul lucr~,.;t. 
· 11 ~e :t.I lost moi 7rUlTe 

': 1/1 llNUl precevli.'f1.tI'1, to.
,'a Pfttnt realiza o eoono-
J~ 1.254.753 'ei. In 'frun. ' 

! 'fIl "ttiiTor cmi au obtinut ~ 

Depoul de Locomotive CFR-Arad, cheamă din 
nou la întrecere Depoul de Locomotive 

Timişoara 

sera-·! •• , 
hc ~I nsrmlUlte economn n 

rscoase J.unll. s~ găSeşte sedia ln
fi!n 1'1'1', ~ :ti atmt p7anifkat 
CG~ ~leri~l~ 11.052.701 lei şi . a I 

Inl~~ . :~t 688.981 1cl. cled o iko- I 

.. ' M 363.720 leii. Tot acea 
laSa!1, 

MuncitorU. teliniclenH. şt rogi· 
nerii Depoului de Locomotive A
rad. conştienţi de sarcinile ce le 
revin in planul de producţie. tn
drumaţi de Partidul MuncitoresC' 
Român şi sindicat, şi hotărîţi de 
a pune eforturi şi mai mari în 

lere, "el de al III-lea trimestru cttrntl. .~ .... __ ~ ____ _ 

,iierele de Zonă C.F.R ... Curtici au depăşlt 
· rogramul pe luna Iulie cu 40 la sută 
· buna organizare a muncii 

. : ~fortul depus, în strânsă 
'area de ~ătre muncitorii 

, :~ii şi funcţionarii Ate1îer~ 
· Zonă CFR·Curtci planul 
: Iulie a fost depăşit cu 40 
<. 

1:1*, ~/ema,cat este faptul că 
~ . . ,lll/rea şi depăşirea pla 

, "pe luna Iulie a fost în
li :' ,:Iă . de un număr res

" ",) de 'muncitori, datorită 
;':ui că mulţi se găseau 

.. 
"Ieediu.' 

· 'l!rea planului· pe luna. lu
· datoreşte buneiorganizări 

a muncii şi agitaţiei politîce de
pusă de organizati~', de bază şi 
sindicat.·· '. 

Inf1ăcăraţi de întreceril~ socia
liste şi angajamE"ntele luate în 
cinstea zilei de 23 August de toa 
tă muncitarimea din ţară, tovară-

şii dela' Atelierele de Zonă CFR
Curtici şi-au luat angajamentul 
că în cinstea acestei zile ~ă ter
mine programul pe întreaga lună 
cu 8 zile tnainte de termen şi să 
repare prin muncă voluntară un 
vagon. . I 

MOSNEAG STEFAN coresp. 

câmpul muncii pentru îndeplini
rea şi depăşirea celui de al III
lea trimestru, au chemat din nou 
la întrecere socialistă Depoul de 
Locomotive Timişoarn. 

Dragi tovarăşi, 

Noi muncitorii. tehnicieni! şt 
inginerii Depoului de Locomotive 
CFR Arad, adunaţi azi 28 Iulie 
1949 în şedinţă plenară, vă che
măm din nou la întrecere socialis 
tă De cel de al III-lea trimestru 
cu următoarele obieCtive: 

a): Economie rie ,:omDustibil 
cnnvenţional pc 100 tone oru 
te la km. . 
b) Depăşirea parcurs\dul me 
diu zilnic, la locomotiuerc 
trenurilor de călători şi măr 

furi. 
e) Eliminarea defectărilor de 
locomotive pe linie. 
d) Eliminarea reparaţiilor 

între spă1ări. 

e) ElimilUlrea lipsurilor ue
motivate şi intârzierflor dela 

serviciu. 

luândlţ-ne acest angajament, 
urmărim îndeplinirea înainte de 
termen a Planului anual. 

Inrumaţi in permanenţă de Par 
tidul Muncitoresc Român. forţa 
conducătoare în RPR. nu vom 
precupeţi niciun efort pedruînde 
plinirea sarcinilor ce ne stau ÎI! 
faţă, conştienţi că prin munca 
noastră vom ajuta la realizarea 
Planului de Stat si la construirea 
socialismului În Patria noastră. 

La luptă pentru îndeplinirea 
Planului de Stat înaint~ de ter
men. 

Trăiasr.ă Partidul 
Români 

Muncitoresc 

Trăiască Confederatia Generală 
a Muncii! 

Trăiască 

Română! 

Republica 

MUNCITORII, TEHNICIENII 
SI INGINERII DEPOVLl,JI 

DE EOCOMOTIVE CFR AAAD 



• PLAC AR.." ROSII!l 

SPORT 
In prezenta membrilor Comitetului Central al Partidului 

Infiintarea Comitetului pentru Cultu 
Fizică şi Sport din R. P. R. 

• - Muncitoresc Român şi a Guvernului R.P,R~ Decretul })rczldilllui Marii AdunarI Nationale 
_ ____ ..... ~[ .. II; .....--~-'-

S'au desfăşurat în Capitală 
finalele Cupei Tineretului Muncilor 

Timp de 3 zile s'au desfă~urat la 
Bucureşti pe stadIonul Republicei. H
nalele ClIpei Tineretului Munci ~l', 
35.000 de specta.tori au fost pre7.enti la 
aceaslA uriaşi demonstra\it;>. o tinE:re 
tului muncitor dto Republica noastră 
Populari. 

Au fost pre:leltţl memhrtl Comite 
tulul Central a] Partidului !.Yunel
torese Român, In frunte eu to-v. 
GheOZ'f:he Gt1eorgb!Q·D~j. membrii 
Guvl!I'DuIal, tit lrunte co. dl'. Petru 
Groza, tov. I,laba C,blşioevsebi, 

tOl'. GbflOrgbc FIMetlCu, prilr.~"l"~hu·u) 
ce al UTM. tov. 8.ip~rco, membru 
al ee al tJTM. alji oficiali, auto~ 
rHllti. precum ~I reembril c.'OJ:"f1uJnl 
dIplomatic al fUilor eu dellloer-ajie 
pOllulari. 
Concursurile IIU fO$t deschise prin de 

fU2lrea tuturor concuren~nor. Aceştia 
s'au nliniat In fata tribunei prin~lpale 
~f cel peste 400 de concurenţi au lan
Self fiecare cf\te un porumbel alb, sim· 
bol al plicll, marllfes!ând astfel pentru 
Congresul şi F'e~tivaluI Mondial al Ti
neretului dela Budapesta. 

In prima 7.i !Iti avut l;~ demr.nstratfl 
de glmnastielt, mult ,aplnuc1aie ne fP~C 

tatori. După acesta au avut loc ~I 
.le de hand.haU, şi vclley-ball. După 
amiazl1 s'au tInut probe de atletism la 
tete şi băeti. In zilele următoare P.U 

urmat seTn1f1nalele şi finalele Pl'QbelO1:" 
de atletism, hand-boH. volley-ball ~I 

_ gimnasticA. 
Concurentii din A!'3d au acul o fi 

gură foarte frumoasA ,i s';);u clasnt 0-

nOT'abU, ]a probele de att~Usm jun10ri, 
fete şI blHetl. La greutate, juniori ulii 
daDu! Barany s'a ~:a<;at al fleilea 
eu 15.00 m. La 11!nglm~ iun!oarE', ta
lentata Bnlms a fost a 2-8 cu 40.49' m. 
La stafeta 4xHlO m. s'a dat Il lupUl foat 
te frum01ls~ Intre Arad ~i Cluj. In ce
le cUn urmli Clujul a d\~t!gat de putin, 
dar Arad111 s'a clasat onol'abU tn '10-
~JI al deHe:!, cu timpul excdent de 
M.a sec. r,.,." 100 m. junior Vartolomeu 
li alergat ma! slab ş1 a eşit al treilea 
cu 11.9 sec. La 80 m. junioDre Haiduc 
Olten, speranta noastră, s'a da~~lt nu 
mal a doua cu 11.1 sec. av;'ind mare 
frac şi su!erlnd mult de c51dur!l. 

Cu!J8. CTM n to~t câ,t1e1.t§ c'lc jude
ţul Timlş ClJ~e fi acumul~t ce! mal 
mare num!tr de puncte: 47Q. 

Rezultate bune la concursul de mofocic1ism 
de Duminecă 

Concursul de trl\Jtoclclh'lT\ de Pumi
ne<:l a lnregistrnt rezultate foarte bu
n •. Au participat peste 100 de (.'(mcu
reni! din '1 oraşa ve ţilrii. In elM::l

ment primul .. e~it Sind. l'ransport din 
'l'imlşoara eu 30 puncte, urmat 1Und 
de Dinamo :Bu:::ure,U cu 16 puncte şi 
CFR Bucure.,ti cu 12 puncte. 

R<,zultatele tehnice sunt: 100 cm.. e. 
10 krn.: 1. Wittman Tim. Cu ataş 15 

f'lnala Cupei RPR la tennis 
" . .......--.--~- - ~ 

krn.: 1. Spiciu, A!""lr.tt\ l~uc. - 125 
cm. c. 12.5 km.: 1. Pop~lu Gcdef.l~l1 

~ue. - Ture neHl'tlite.t ~5 km.: !. Wis 
bt'rger Rcşita. - 250 cm. c. 11.5 IIm.: 
1. Ol .. rlu Dinamo Duc. - 500 cm. c. 
30 km.: 1. Euesct1 CF9. Bue ..• 1130 om. 
c. 22.5 km.: 1. Somla Timi~osr!l.

Sport nellm1t:1.t 37.5 km.·, 1. Kis Timi
fOara. 

Sectorul Bucureşti~Sectorul Arad-Timişo ara 9:8 
La Timişoara s'a de-:;fă~urat fiuala \ comportare a lut I)ombor~ ţ-I Chlvăru. 

Cupei RPR la tennis. intre ftctorul Bu Forma mai slabll a lut Wille.r şi GrUn 
cu re"'. ~ ~torul Arn.d"'l'iJ'nl~oara. Bu wald din Arad, .. adu. victoria bucu-
cure~tenll au dştigat la mare luptă l reş1:enl1or. Scorul putea 811 fie foarte 
cu 9:8. uşor in favoarea sec1v!'Ului Arad-Tim I 

Intre J'eZ1.U tate remarcăm frumoasa şoara. ..... 
Peste 1200 de muncitori au participat la 

excursia dela Băile Victoria 9 Mai 
Bili. La reîntoarcere muncitorH au !Qsl 
f(JlU'te mulţumit1 de ttm:pu1 petrecut 
in mijlocul naturU. 

TrJfanc!uc Ioan, Clor('sp. 

• 

Printr'un decl\t al Prezidiului 
Marii Adunări Nuţ:onaJe, publicat 
In BulLtinul Oficiâl de astAzi, se tn~ 
fiinteazll pe 11Ingll Consiliul de M:. 
nh"tri, Comitetul pentru Cultură 
Fizică şi. Sport din Repuhl:că Popu
lară RomAn!!. 

Potrivit ace stui dec:ret., Comite
tul pentru Culturll. Fizlcll şi SpO'l1 
are unlll toareIe sarc;,,!: 

a) Stabil~te normele ~r La ml
surile necesare des, '01t !l.rii culturii 
fizice şi a EportuJui tn Re-pnh,Jicâ 
Popular1/. RomânI tn v(derea pro
mod.lrii ~i r!t~pAodirH 101' 'n masse
le munchornor, ţ!1ranlor munci. 
tori şi dn-eretu1ui etudiQ'S; 

L) Conduce ş'i controlează activi
tatea tuturor organb:at:Uor de cul
hul fizidi şi sport. 

e) Coordonează !ctfvltatc'li organi 
zatiilor de masei .}Î {nst':tll.ţ{ilor ptl

hlior, priviml cultura fizlcă şi 
aportul; 

d) Stndfazl , stah:leşte ş{ aplicll 
po oou ClZrcetihitor ştiintmce. 
lu~nd (x·-mplu ş'i folosind experien
ţa sporlnlni .roviet:c, metodele noul 
ile pr{'dltre şi practidIre a culturii 
fizice Şi a sportului tn vederea tn-
mşir:i tehnidi sportive Otle mai 
animate şi realizaTÎi culturii fizice 
!naintate; 

if: ) W col8borllre cu Min ~st2rul 
Invăt ăm/lntului Pub1ic Bta1>il': şte 
progt'anH'Ie dl' cultură fizică ~i 
~port şi controL ază aplicarea lor 
in toate in!ltltllU]~ de fm·ătământ 
de orice grad; 

f) Organizeaz!i. tndrumeaza. şi 
controM(zll: levăt 11mântul tehnic 
sportiv de toate gradele, luând m!t. 
euri pentru recnl till"ea, f'omtat't ft ~i 
utiliEar: a raronală a cadrelor nl"
cee'llre culturii fizice şi sportului, 
precum ,i PEl'Itru ridîcana c:wlu
lui ideologic al aCE'.;;tor cadre şi iil 
,porHvilor de f:t'Unte; 

g) Stfmuleazl'l şi 8UPraveg;hl'lnI 
r:dicare. p~nnanentJ. i nouitor ca
dre sportive fn r~dul'ile ma8Sf"Î de 
lin"ret şi se ingrijeŞt(>, Inddiproape 
de pregatirea lor pentru a putea 
faoc fală cu 8Uooes întricel'iloI' la 
dire vor participa echipelt'l repl'e
zent<lf.ve ale REpublicii Popul1U'~ 
RQJllâne'; 
. h) IlS mllsurî p'rntm de!A'Qltarea 
reţelei de t~!'CIluri, inetalatiuni şi 
am~ajl!ri sport.ive. stahil(şte nor
mele de corotruire a lor, control,~if
za şi coordoncazll utflizarea lor; 

i) StahUcşte cantitatea şi CeluI 
mat: rfaldor şi echipammtelor spo:.' 
tl"O necesare 8COpU!U[ urmllrit de 
Comi1~t; 1e mpune 'p"e exam·.na-- ........... _-

La '1' A\IIU;>t, cu tm lren I!pe~ial CO!.u 
put dia 82 de vagoane, l'este 1200 de 
muncitori din diftl'\ttl I!ludknie. au 
);ll~cat In excursie la Blille Victorh 9 
Mai de UngI!. Oradea, PAnA !a Oradea 
drumul a fost pllcu t. dar dela Oradea 
la Băi pe di$tant~ de )2 km. tremtl 
a întârziat cu 6& minute din caUZA 

grautiitllQr avute din partea P.~glona
lei CFR Cluj. La Băi muncitorii s'au 
di~trat foarte bine. Unii au tăcut 1_'Um 
bitI in văile din apropiere Sau au fi!

cut baie la strand. Mai târziu echipa 
C'.llturall a uzlnelor ,,;ro D(leembrle" 
din Arad a dat un foarre reuşit :pra
gr.m arustic. MQn~lonărn atitudinea 
tov. Deheleanu, re<lponubU cultural al 

~(lhtpei C1,11tlJMlle 30 D~embt'le. tare a 
tntârzlat trenul şi cei 30 de rnBrobri 
;!II eehipel au rămns fărl!. bilete de 
iren ~l echipament ne<:eslU". Nol'OO I'il 

FABRICA DE ZAHĂR ARAD 

echipa a venIt 1.l'301 cu o maşină la 

prenofează pentru angajare la 
campania de receptionat sfeclă 
de zahăr, primitori, scriltQri, 
supraveghetorl şi paznici. 

P"enofările ~e ffle 10 ServF.ciu' Curh,,;; sfecla; ftâ,,~ 
.. r. d 2 il Ir" " f? ZIUa ~ O lt.lISlas', 'ar in Z;"d' de 24 4Rga,' .. ,.". 
" p,.,,:nm', 10 'QbricrJ foI' acei cari s'au inscris 

pf'nrr" a li le comunicu t'e.ruT""ita'. • 

re Comi~iunii de Stat a PlanT 
~ spre aprohii.r~ CotIsîl:uJI1Î d: 
ntştri; supraveghea:l;~ IlrOducer~. 
repa.rtiurea raţjona!~ a Illat~' 
lor şi (chipameutelor 8P()rtiv

t
: 

.mite; 
j) Indrmn, azI.! pr!'J!!a sporthn 

teazli cl1rli, bro~uri, 1 Ildr;:plare: 
leti'ne, a1rnallahnri şj alt> puL, 
tii !n ), găturli cu JHo11emel~ 
culturl:l fizică şi sport şi !~i dă 
zul uupra puhtcătiilor avand 
ottrnet{'r, editate el " alte or~all 
sau Institutii; ~ 

k) Orgadz!'az!!, fn colabodr' 
Min{steru! S1'in i{llirt, a.si~tenla . 
dicaU ncce ... arli sportivilori 

1) Acordli <tstj,ncliuni sp, 
pentru aoth·:tatea tn dom~nill1 
turii ffzi .. e ş{ nI sportului li 
le,şte c1fl:fj C~ rea !'<l)Ol't:viJor ,i 
8lMletoTUor rle orice rrrad; 

m) Stahilqte şt' mmtine I 
ril.> sportive cu lItr!linătatea li 
prez'ntlI, prin dele!1;a\i( 8~i, fu 
sel" RqmbHdi Populare R,~ 
fn ('lLl~liunn~ sporti"e, tn (Q 

şi lil ('00 f !"rinţele mternaţ[Ollal 
l!prc~a1itQt"'. 

C()mitctnl pentm Ctl111lr5 
şi Sport Este compus dintr'un ' 
~e(HlItf' şr 4 "lcepl't'$>,dinti, 
pdn Hotllrfl'~a COl1sî!ÎIlluf d, 
n:ştrl, pl'ecnm şi din ]2-18 
})ri. 

Pe lAn~1I Srliturne POţ'l1l1Af> 
d'1en!': vor Cnndiona ComitN'l, 
/1 tl'ne P,lltru CulturII Fîzicl 
Sport. iar pe lân~1i Sfatun1! R 
bre de plaeI vor frmdiolll 
gnH pentn\ ţultur!l r:1fcl II 

Deeretul m'tli pl'ev:f,de ea ~ 
~a ComitNtlJ PCt'1tru Culturi 
c fj Ş-Î Sport pot fUDction,a 
tehn:c: numiti dint.fti ~ped ' 
prin llotl!:rfrea Cmn'ftetului. 

Toât>~ hurmri1". tinepturUe 
ohligaţiile OSP-ului, tr~e a I 

Com·.1etulni pentru Culturi 
şi Sport, 

• 
Printr'o hot~rtre .. tlln.'~ i 

fie Mî.n,j'Ştr:, tM1. Vidraku CI 
ro~t nDlnit llr~~int~ al Coml 
lui pl!t.\tm Culturii Fi:l;icl fi 
'din R:'Pub1icA Populară Ro 
iar tovarăşii IAchiurlol'lol Gh .. 
$eseu Anton, Vliîfcu Marce] II 

pE'rco AIexanrt ru, \;ec:prese(lin" 

Alegerea noului corn' 
de conducere al coo 

rativel din ŞiJindia 
Dml1lCleCa tiiranii muncitor. 

Şilindia. şi din coonull('k din 
Satu-M:C', Ier~}am, Lugu~a. 
Camua. l.tttr'o adunare ({6til·j 

HIl alf\, noul comitet de cond 
al flooperativei 10l'. 

Din pal'l.ca Uniunii Coopcr 
lor d:n jud. Arad, tQV. _ Irvl 
Rudu a arlitat importanti .lt 
noului comitet de conducere ,1 
p< 'l"nt ivei. 

Del'. g.llHi aleg apoi nouţ "? 
do! oonducere al cooperatlVel, 
(nlnt& cu tov. Morar :MlIt~~ 
lalti membri ({md tIran! ,Ira 
miiIoeA,.i (lin cele elnd eoltl~, 

Dupa terminarea şedinfe:. a. 
nu,l un program ardstio lltiJl 

ti e el e\ 'Îi (iCO Iii el !!IIIliJltlre ro 
dm Ş-jliu(Ui. 

DUCA VASILE, eore9 
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Imporf de ea"'.ri ,eI_ifra
fice din Unian~a Sovie'ică 

Ile sigurările Sociale Sovie,ice îmbunătătesc 
In urma lteorduriJor ~eouolll:ee 

fndleiate intre Republi"a Populari 
Română şi Uniunea S(tvietic~, Ad
ministraliil Poştelor Şi Telecomuni
ca1iilor din Minil!t"rol Conluniea. 
tElor a primit d,' enrâlld 28 mi! 
kgr. cahlu tel, ~răfic. 

lanJi 
~i de conditiile de ',aia ale oamenilor •• muncI' 
Ucer, , J Uniunea Sov:elic ă , odlltll cu 
m~l~ ,rftiul economid I!odali!t~ cu 
IrtlV',' ,~el bagă tiilor tii r ii, creşte JJ{'. 

, I şi buna state- măter:ală a 
lrttd , •• A 

' >lrulul SO\'lt hc. patrn parte 
plare . 1 ţ' '1 '("" 

l' len:tu Da Iona al .',t.~:" ef.t~ 

. PtlJ1 ,;ti pentru mll:rirl~a proouc\îei 
~e;ă Irafe fi li 8ate, lar celelalte trd 
'â~d ii mnt destinate fondului de ;on 

" popular, care este destInat 
)rW~!l' b" "ţ'... 1'(' '1 " "111 Im U(J«t" lrea con( l,lunl or 

., '~riaţ§ a muncÎtor'Jor, 111ranilor şi 
),Ofilr" O 1 ' , \ ! c!uaIilor, astfe .1" l'eprull' 
n a !' ţ' I . ti 1 v'nftu llJ na lOnn, f'5te POliI, 

': numai acolo und' rnnel'ont"(\· 
',~lemul economic socialist, un· 

i ~i ~ fost lichidată exploa t 1l1"a omu 
le chre om, unde mijloa ... c1e d ... ni 

'{~clie sunt propr'ctaţea oh').!, a· 

!! ~i" Uniune-a Sm·ieticlt. s-'11urfrtl 
li. mi '!ncirDrilor ş~ al ("ndion'fri· 
! Rf~t crioŞtt> sistematic. In anul 
n. o d 1<' 6~ l iionah '.'9 el li i 'puŞ~t Cl! , a srt· 

nlt'elul Mului 1913; iÎÎr fn 
It! Fi 'riQllda 1928-1940, fondul 
r'uD '!lrfilor a rrflScut dela 
li. }{J.OOO.OOO ruble, la 162 mi-
I ~, l' Ulii "d~ ruble, cu a te cuvrnte -

. 20 de ori. 

oalDtnilor muncii din URSS, se 
caracterizează nu nllm,.i prin :;idi. 
carna salariilor. SUtul Sovietic alo
c~ anual, mari sume pentru de.aer. 
virea oevoilor culturăl1! ,'1 dl' taiu 
ale oam-~nilor muncii; tI., fapt. e]e 
mliresc salariul mediu al mnnc".tod 
lor şi functionarilor cu nu mai pu· 
tin d.~. :S8 la 6u1 II. 

Asigur!lrile Socîâle de Stat âu un 
rol foarte important re ridicarea ni. 
velului dtl traiu al mlklcitorllor ~ 
funcron'ii'rilor şi imhunătălirea ne~ 
incetată a vietii lor materiale şi 
culturiil~. In pt'rioada primului 
plan cincinal (anii 1928--1932), 
SIatu1 sovietic a alocat tn ăcest scop 
suma (L IO m'liarde patnt sute 
mi1joa~e de ru',' , 1n curwl celui 
de-nI doi.1ea plnn cincinal - 32 mt 
liar,lc 500 milioane oi, mhle. In 
~l1r!'ul primulu'~ plan c'ncinal post. 
belic, bug 1111 ~i~rărnor sochle 
atinsese cifra de 62 miliarde d~ ru· 
bie. Oamenii mlKlc'j din Uniunea 
Sovieticl\, in caz d,~ pi~Ti1 re il că

pacit!i\il de muncii sau hătrâne\e 

611nt asigurali cu pensii pe viaţă. 

Tot aşa, fn cazul de decs, urmaşîi 
minor'. a: dec, (Hitului, dire nn f'unt 
apU de muncă, pl'imrsc poo~ii de Ill.r' "hldaf(l8 cli.rtelelor d,' Ilprovi. 

,ilet,I" !, efectuata la sfurşitul anu. lraiu, 
Fidel \~47, Iii rl ducerea pn1urilor la Ţilranii colhoznic:, in ~a:r. d" hoa 
rflt~ I'n.lel" aIim' ntare Şi mtirfurile 
GN ;r:alc, au mărit puterea d::" 

• !~ 'rare a salariiIoi" (lam' n:lor 
'. \le ii ~ovietici. de pc""te uou1i ori. 
nI rp(lllcer;a prdmi1(\r, mUlIe'to· 

00IIIl in Uniunea Soviclic1l, au câHi. 
~Jled !~ cursl1l unul sinţ!;ur an, o 
ti. '! d~ R6 ro lJi:ltd: mble, far d·> 
urile mna cd i de II dotl:t rer"!u('erl! 
1 a '~~\llrl, decluatll tn IIm, 1 19,J9, 
Iri Fi ,~I1ia SO,;( trcl!. cAştiu;ă; fn 
,'"". ,1 amtui an. 71 miliarde ru· 

• . \'''ni!'nr:~e 1ăr:ănimii oolhoznto 

,on.,n !il eTt~ctlt simUtor; fn pfrioaaii 
q GI, 'anii I933-1938, ele an eri-s. 
Coml 1, 4 ori şt jt1mrItate, 
fi l'mrif nivelului d.~ traia al 
Ro 

n,a p :erderii cllpacit1\1H de nlUn· 
cii, sâu hl1lrAneţe, sunt nsigntati de 
colhoz, !n conCorm;tate, cu p-r, ve. 
deriI.: SlalntuluÎ colhozului, 

Oam''Ilii muncii din UnÎunr'a 
Sodctict1 benc/iciezt1 de -ajutor 
medic7il Ilratllit. Sub regimul 
sot:i! tic. a crcscutmult numI!· 
ml ,pitalf!lv,. şi al dispenw.rr:;. 
lor. In Clnul 191.1 • • pitalele din 

RIl5Îa aveau «) capacitate de 
142.000 de pături; in anul 

1940, numl1ml paturilo,. a cre
,cut la 661.400. In acdâş in· 

~lh,;: tel de al 11I·lea trimestru 
'ce ~ 

şedini' ~ia de croitorie a cooperativei "Solidaritatea" a 
depăşit planul pe Iulie cu 24 la sută 

coo 1Ilelili d~ avântul creBcAud al 
ttdla ci-lor sociuliite mUllc:torii de 
, ' : :ia croitorie a coowraiivej 
I tOl". J' OI f f fI d' ,1~lIatea n urma (' orturl ar 

!Il ~ au reuş;t El!: depă?ea.cl\ pla. 
;uzău 

;. hUla Illli.~ eu 24 In 6111ă fasti,i 
cond, :luna Iunie Jllo('cntul ele d~. 

• 'll1:1rhHlu·/It, cu 5 Ia sută. 
~----.~--~._----._------~. 

A.R.L.U.S. 
F'ILlAI..A ARAD 

"n/ă 

1 com din cauza concursului 
i'fe!, de mOloct~lete 
""r, ' 
::: .. uaA.R.L.U.S" 

!'I1.nitt pentru DuminecA 
';gust, când se va orqa
'manifestatie culturală cu 

. ,'lll'l artiştic. Ia Afeneu/ j 
~r~p, POl1ular N. Bălcescu I 

7;n rol important 1" .:lepl1şirflla 
planului pf! IUlia Iulie a amlt 
or/{ani:;arn fntreccrUor ,~ociali. 
,te cu sediile de croitorie ti 

nW,Iperatit,'elor "Cot~."r:" din Ora· 
d o şi "Mondiala' din Salu. 
Mare, precum :si cxtinderea {Il

trecerllor ltOc:alisl' fnditlidutlb~ 

'" lntf"";orul ,ediei de croito
rie. 

Al doil, i rol tot .. tăt tle impor. 
tant pentru dcpil~{r~n planului pe 
Iulie fI are şi tntrec rl!'a loof:tlhtă 

organizati In c~nstea Con~,s\11ui 

FMTD ee ac va tine la Budapesta. 
Aeeastl Intrecere ii rost organizat li 
de tinerii din s-ecti:. far exemplul 
lor Il creat un spirit fnsurlcrt tn 
mijlocul muncitorilor din Intreaga 
secţlr, stimulAnd fn mâre m~url 

lupta pentru realizarea Phnului. 

,erval dt. timp, rwmt1rul am· 
bulatoriilor şi al disp''nsarelor 
a cr('Scllt dela 1230 . pâ.nt1 Tii 
13.461, iar acel âl centrelQr (IJfV 

nitare locaTe - dela 4.367 pd. 
nli. la 13.512, Dup t1 riizboiul 
pentru apdr4No Patriei, re. 
teaua ântebclid1 de institute 
1JV'dicale ti lolt nzt rwmai refă. 
cwl1, ci chiar li1r/iitr'1. 
Oamenii mrll1e] din Uniunea So

vi" tiei au la dispozitia lor ,i o su· 
m'dillie ăe sanutorii ş: cn~e dt> oilih 
nli, Numai in ('UTIlUl celui de-al doi 
li a plan c;ncinal, 8 milioeme de 
oametli s'au recreat, Pe contul A<. 
pll1trilol' Socialr, fCI cas, le de odih. 
n5 şi in sănaloriile ,;Îndicatf':1Qr. In 
anul 1948, 8' au r!'cr,' at şi fn/l:ri ft 
S!lnătat' a, circii 2 rni1ioan~ de per· 
soane, far anul acesta pr st:- 2 mi. 
lioane de oameni ai munci:' '~i 
vor p,tre('e concediile, fn acel 'a~i 
cuh:mc şi sanaforii. 

Stafnl ~ov:et~c n1anifc~tă o griJă 
rleof.'"hit d,· mare pentnt m:lll1a şi 
copnul 5Ovi1Îc. In Uniunea Sodi. 
tira fXlstll nnro('roase mat~rnit~t', 
o:sp"r's:tre E'P -cialc pentru CpmpÎ şi 
copii, creşe şi 1/.'1'1l (1In ~te fl~ ('opii, 

Anual, in cursul vaciln1elor d .. 
,'at9, ('oriii sunt trim;~ in vile s·· 
tuate tn locuri Jlitor(~ti, ~au in mi. 
nunate tab, re el" pjo~ ·eri. In anul 
]Y44. în t"herel(' o·> p~onieri ~;ău 
odihuit 2.500,000 de ('opîi. iar fn 
annl 1948 - 4 milioane. Anul acc. 
sta, in taher, II' de p:onieri, îşi p, .• 
tr('c vacan~el~ (le vară 5 m:lio;Jne 
d r ('1, vi şi (]eve. 

FI meile muncitoare şi functia
narele gravide. be~fida;:tI de 
un conc(flirt plătit de> 77 dt> 
zUe, 
Statul !lO,tj, tic acordă UD mare 

IIpri.iin mamelor cu multi copii. Ip. 
perioada dintre aoi~ 1930 şi 1943, 
suma totală a ajutoar: lor plătite 
mamelor cu mulţi copii, a fost de 
7 miliarde ruhl ... Dela dlfta puh1î. 
cărl~ dcoeretului privitor la ajutora. 
rea mamelor cu multi copii şi ma
melor care tl'ăesc slngnre. Statul 
a achitat ajutoare tnsumând 14 mi 
Harde, patru sute milioane dt> ro· 
bIe. 

Aoest material Va fi (okait la 
divl',n;e instalati{ telegrafice. 

Pr'n aceasta Uniunra 5ovi<tticll 
nI' dă lm prdios 3prijin contrmuin" 
Iii îmhun ătlHir<>.a !IerviciiIor telegrn • 
fie!> Ş; totor1alll la rndl"plinirra iiI 
d,' p!!şirdf Plannl11i de Stat al Ad
ministratiei PTT. 

In atentiunea lucrătorilor 
care muncesc În alte 
oraşe şi au locuinte 

la Arad 
Sectia Bunuri şi Spaţiu locativ de 

pt> Iiing;'i Comite~ul Pro7izoriu a comu 
nei urbane Arad aduce 111 cunoştln~a 

celor interc3ati următoarele: 
Luct'ă~orii angljati in IUCl"dri cu ca 

racter sezonier şi ';:u-e prin naiura mun 
cU lor pr~stează serviciul in al te 10-
calităti şi detin loc:Jin~ în raza cc;mu 
nei urbane Arad şi urmeazA ca d\.'pă 

exp;rl!r.~a IUlg.lj3fficntului să se ina
poieze la domicilil11 de origini, VOr pu 
tea pl.,)ca din localitate, locuinţele lor 
fiind garantate, Aceste locuinţe nu VOr 
fi declarate disponibile, deci suscepti 
bile pentru a fi rcpar~i~ate de către 

Oficiile de inchirieri. 
O~i carc se înc.ldrează in categoria 

de mai sus, sunt invitaţi a se prezenta 
la Oficiile de închirieri respecHve, 
prezentând o ad':verinţl1 in cllre ~li se 
specifice data angajării şi locallt3,tea 
unde pre:;tează ~erviciul pentru a fi 

trecuti în cviden"ă. 

~ 

farmaciile de . 
selVlClU 

Azi şi in noaptea de Mier
curi spre Joi sunt de serviciu ur
rnătoarcle farmacil: Farmacia de 

stat No, 1 (Piata Avram Iancu), 
Farmacia de Stat No, 5 (Cal. Sa 
guna), Farmacia de Stat No, 9 
(Micălaca) . 

Scăderea şi mIcşorarea impozitelor 
ţărănimii muncitoare 

Sectiunea rinanciarll a Com~tetu· 
lui Provizor'u judd~ an in mUt'llca 
fa pentru aplicarea decl'itului No. 
258, r: fcritor Iii scăderea totaHi. şI 
Jn:c'forarea impozitului, amenzilor 
şi taxelor datorate Statului, pânii 
fn prezfnt, a prelucrat şi rez.:>lvat 
peste 60 mii cazuri pt> teritoriul 
juilelului. 

Astfel. aU hen,(ic:ăt de 8cutit'e 
totală 33.i76 ţărani săraci cu un de. 
bit total in valoal'l' de 94.201.720 
lei. In CI' priveşte 11lranii mfjlocnşi, 
d~n cazurile lor aU rost rezolvate' 
17,388 poziţii cu un debit de 
69.666.000 lei. dintre meseriii.'?i un 
num!!:r de 1.519 belll'Cicia2;ă dt' avan 
tag'i](' decretului, icrtr1nrlu-se In f:J. 
voarea aC~5tora suma d~ 9.404.000 
lei. In c;' privq'te 'I~ Hhcr, prof~ 
sic~l~tn din Judet 267 dIn numă. 
rul acrstora &e hucură de reducere 

de :mpozit şi tixe in \Ialoare tota· 
Iii de lei 1.790.648. J>entm coopt>. 
rati"c .s'a fterg SUlna de 6.193.000 
lei, iar p ntm alte calegorii d~ ef!. 
til teni ău fost f:'rtate diferite 
amenzi in valoare totaHi de 
IS,99Q.OOO lei. Pe baza deertrtulut 
rcferttor la .c5dere. ,i mi~orarea 
impozitului fi taxelor pună tn pr'
zent pe t'<'ritor'ul judetului a fost 
~teifTSă suma de 191.294.000 Id, In 
nlojoritatea cazurilor, debitele ţl. 
rănîmii mnncitoiirE>. 

COMANDAT' 
CARUCIOARE PENTRU COPII 
CU PREŢ EFTIN LA: 

MAJOROS 
Str. Dt;fob,uJţllor No, 31 
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1" Mica publicitate I / INFORMATII / - Pierderi -
PIERDUT cartela rmbr;1cărninte şi 500 

lei numele Colfunenc nie Gas"" I MICA PUBLICITA'fE se primette 

lEilniC până la orele 18- - Un ea
,·lot Lei 6 minimum 10 euvinte -
Pentru cererile de .errieiu 60 1-; 

C .uiă reducere. 

OFERTE de SERVJCIV 
CAUT femeie la toale ~i cărucior a

dânc de vinzare, Horia 3 et. 1 ap. 
15. 3~51 

CAUT AM curier pentru imediat anga 
jare, care ştie si meargă cu bicicleta 
"Slova" Republicei 90. 

VANZARI ,i CVMPARARl 
CEAS de buzuO'lr mard renumi tii de 

v~nzare. Adresa la ziar. 

DE V ANZARE mMă, scaune ti en
denţ de bucătărie, .. fotolii albe ta
pita1:e, linoieum, duhp alb C"J ogU11dă 

B~lcescu 5 f.hj. 3245 

Cinema "TIMPURI NOUl" -= -r~ 

Prezintll. dela 8-14 August 

1. 14. lulit ,atentat contra lui 
Pa/miro TogIiatti 

2. 7urnal de actualitate 
3. SportuL Sovietic No. 2 
4. Ştiinta şi tehnica Nr. 71 

ReprezentaţUle dela orele 5-11 
în continuare 

Intrarea generalll 15 lei 

Cinema CORSO 
şi ~,ădin[l VICr0l!!4 

Azi nremler! 

. RE61A: V . PUDOVKIN 
SI. M. DOLLER 

M~Zl{jA{ 11.1. $APOR'N. O'SlR. SOV\IO...,fllM 
Repr. 5, 7 şt 9 - Dum. 11.30,8, S, 7 şi 9 

PabJu:a; fl6UJ rUf/cI 6" &ti pl'uintfl 10 repp~, 
.uloţl! la orllle IlJuJl.liindcă coPil fncep'1'8C 

IID,cracoltllo( intl'ono e6111 inlel'6ltslf' 

AVIZ! din motive sanitare generale 
CopUi până la 7 aDI nu au acces 
In sala de spectacol. 

"Flacăra Roşie" 
Orga" aIComif.'a'," ;.del.a" 

P. M. R. Arad ,i al 
Comitelulai Pro"i%oria 
i_d.,eall ,i oră,.Resc 

Redacţia: Str. Alexandri No. 1 
etaj 1. colt cu Bul. Republicei. 
Tele'on: Secretariatul de re
dactie 16-80. Redactia 26-72: 

Redacţia de noaple si tipografia. 
20-77. 

Administra:ia: Bul. Rt"pub!icei 
No. 96. Telefon: 16-92. 

(Taxa poslală plătită in nume
rar conf. aPTobării Dir. Pl T 63-
954tCont CEC 87.915. 

- ANUNT. La Scoala Tehni 
că Viticolă Miniş să primesc în· 
scrieri la examenul de admitere în 
anul L Sunt admişi la acest exa 
men absolvenţii Scoalei Elemen
tare Ciclul II, inclusiv absulven
ţii a VlI clase primare vechi. ab· 
rsolvenţii Giunaziului Unic sau 4 
clase liceale, cât şi absolvntii şco 
liIor de aO'ricultură, viticuHură şi 
horticultură. Se primesc şi fete 
Cererile de Înscriere se vor înain· 
j a pe adresa: Scoala Tehnică Vi· 
ticolă comuna Miniş Oficiul Po~
faI Ghioroc, jud. Arad, şi vor fi 
insoţite de urmiHoarele act~:. L 
Extras de naştere. 2. Certificat 
şcolar. 3. Certiiicat d~ CetiîV':lic: 
4. Certificat de originea f,oc!ala 
şi starea materială. Data. exame
nului se Vel anunta ultenor. Dl· 
REcnUI\EA. ____ o •• _________ _ 

SVRĂNYI MIHAI 
aen'.s' 

s'a intors şi a Inceput 
CONSULTATIILE 

Str. Grig. Alexandrescu 8 
Telefon 20-29 

- R. P. R. JUDECATORIA 
POPULARA RURALA CHISI
NEU-CRIS. Nr. 935-1949 din 
26 Iulie 1949. ANUNT. Se aduce 
]a cunoştinţă publică, că în cau
za executională a lui Alexandru 
Lazar contra urrnăritului Adoc 
Teodor domiciliat in comuna So
codor. pentru încasarea sumei de 
10.000 lei cap. şi ace. în ziua de 
13 August 1949 ]a orele 16 la 10' 
cuinta urmăritului în comuna So 
codor se va vinde la licitatie pu
blicăpatru porci negri de un an 
dintre cari trei purecle şi un mas 
cur evaluate în suma de , 20.QOO 
lei precum şi una trăsură pe ar· 
curi vopsită galben evaluată În 
suma de 10.000 lei. Licitaţia se va 
face pe bani gata. Obiectele. supu 
se licitaţiei au fost sechestrate in 
ziua de 25 Iulie 1949. Judcl';itor: 
V. Moga.' Grefier: P. Serban: 

~ t- ~. __ "'-___ 3"' __________ ._ •. _ .. ..--_-.......... _____ . 

Cinema VRANIA şi grădina ARO 
"rezintă dela 13 Aug. a. C' I o grandioasă· realizare sovietică 

FOC LA GRtlNITA 
, Spional. lupt!, dram! şi dragoste 

In rol urile pr Inci pllie : 

E. TEAPKINE - K. FEODOROVA 

- REPUBLICA POPULARA 
ROMANA. JUDECATORIA POPU 
LARA PECICA-ARAD No. G. 
451-1949. Publicaţiune. Prin pe 
tiţia înregistrată ]a aceasta ins· 
tanţă sub No. 451-1949 Văd. ]ui 
Ioan Jaczke din Comuna Rovine 
No. 466 jud. Arad a cerut declara
rea morţii prezumate a soţului ei 
Ioan Iaczke. Judecătoria Populară 
Pecica·Arad, in conformitate cu 
Decretul Lege No. 339 din 23 No 
embrie 1948, pentru declararea 
mortii celor dispăruţi, invităm pe 
toţi acea eare au vre·o cunoştin
ţă de decesul susnumitulul. sau 
de faptul că acesta ar fi in viaţă. 
să anunţe Parchetul Tribunalului 
Arad. Rovine la 26 Iulie ~ 949. 
Judecător: Gh. Guran. Grefier: 
Vidor Diaconescu. Asesori Popu· 
lari: Traian Rădău Maria Bolyhos 

Căutăm 
• M 

. '. . Itoru' 
este rugat să-l resbtule nurn~i ~te 
la contrar deeiar nulă. 3!5Q 

PIERDUT dovada miU tarii dată Il 
R~ .. Ponto?ierl Brăila Sold. Ba~ny~ 
Mlhal contlg. 192') 1eclar nul. 3242' 

PIERDUT 2 chitante nr. 25601 lei 3000 
şi nr. 176775 lei 4000 eliberat ~ . 
Adm. financiarl percep. 1 numele' 
Kohn Samuil. Dec!ar nule. 3248 

PIERDUT permis de bicicletă 11522 nr, 
lICheletului 455546 numele Moldovan 
Anton corn. Prunişor. Declar nul. :1247. 

PIERDUT 3 cartele îmbrăcăminte nu. 
mele struţ FJ.c.-e, neana şi A~ia' 
com. Vlad:lmirescu. :DeclarAm l'IUle .. ' 

!2{6 

PIERDUT II cartele alimente numele 
Tripa Macavel, Roza1ia, Susan,t Joan 
losana com.. AclU1"" Declarăm nule: 

32" 

baloane goale de 50 kgr. 
Maflazinal de S'a' "LANTVL" A R A. D 

L BOROOKIN 
(Urmare .:rn pag. 2) 

Pe drumul trasat de eroii mun 
cii sovietice, învăţăm rolul ce re· 
vine îndeobşte comitetului de în
treprindere ÎII cercetarea şi perfec· 
ţionarea metodelor de muncă, or
ganizând şedinţe de producţie fo 
losind schimbul de experienţe în. 
tre Întreprinderi, ateliere şi mun
('itori, descoperind cauzele care în 
târzie sau împiedică procesele de 
produc\ie, luptând contra deşeu
rilor şi trezind în fiecare munci
tor dorinţa sinceră de a lichida 
lipsurile şi greşe1ile personaje din 
preajma lui. 

.• Comitetul de intreprindere în 
fruntea intrecerilor" prezintă un 
material bogat cu privire la folo' 

sirea tehnicii avansate in Indu" 
trie şi trezeşte un interes deosebi 
pentru propunerile inovatorilor i 
muncă, graţie cărora angajamen 
telE' luate în cadrul Planuriloi I 

Si2.t sunt nu numai îndep!iilile 
dar depăşite cu mult peste oor· 
mele fixate. 

Lucrarea tov. Borodkin tste u 
îndrumător de preţ pe drumul c 
struirii socialismului in ţara no 
tră. Ea ar trebui citită şi adi 
cită la fiecare om al muncii pr 
cupat să dea lucrului său valo . 
rea unei acţiuni conştiente şi 
ganizate pe drumul construirii 
cialismului la noi. 

Căută m contabil 
, cu practică să cunoască 
româna şi maghiara 

Oferte la ziar sub "contabil bun" 

Noul· program al cinematografului "Timpuri Noui" 
(Urmar.e din pag. 2) . 

re să poată impune voinţe:. munci· lor, care v~r 8l1. ne târ(lL'că lut! 
torilor italieni. Crevele uriaşe con. nou război, l'ntr'un noU măct1. '. 
duse de Partidele' Com1ll!ll3te dill \Tem pa~er' 
difer:t<:: ţări ·imper.ilt1iste bag spai- Afară de acest nUl document 
mă în conducătorii lagăru1ui im· car~ arată in chip m:ltlunat ~u 
perialist pentrucă mnssele munci- mai forta clasei muncitoare d.lf'A 
tor, Şi\ . prin c\wintele eonducător:~ lia' În fruntea căreia stă ~ar 1,. 

lor l~r, conducătorii .Părti~elor Com?nist It~1ian:. dar Şi ~l:d:~ 
Comunlste au spus clar Şl r1'isplcat: tf'a . m!-t rnabollula a prolet .. na u 

"Noi nu vom lna uie·.odată armă mai Bunt illcă II-ei filme dOC~1 
fn mună iropotrh-a. Uniun:i Sovieti· tare din care ne Jlutem co~;, 
e: şi impotriva ţărilor CU dtiD1ocra· <,um se pregă.tfşte roarea Ţară II. 
in populare! Noi nu vom mai fi c:alismului pentru ii crea o v:a 

ni~:odată oarne de tun pentru Iute. mai bună popoardor lor !ll1l11~1. 
l'eeele capitaJiştilor monopoHni. re. 
Dacll. vom lua armcle in mână &ce. Programul se fnclide eu .. 
stea le vom indrepta impotriva &ee- naI de lotualitaţi din RP1t. 



... 
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torul 
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In comuna Curfici s'a început campania 
pentru slrângerea spicelor de grâu 

~ de 
~nYi 

3242 

: 3000 
It de 
unele 

3248 

lterminat de multe zile secerişul 
:.1lr!llsul judetului nostru. Ba1oze
iillenhte cu .o;nopi de grâ'.l de bra 
vânjoase aI~ muncitorilor dudufe 
ţIiJl. rn saci curge rodul bogat, 
',aur, care va 9sigura hrana popu_ 
,noastre muncl!oore . 
. ~ In ace'>! timp ~ând munca se 
~.jaril. t<Jt mai Intens în sectorul 
:~I \le intinsul holdel,)r noastre ze 
. mii ~p1ce de grân, cu bobul ma
~ frumos st~u ~l se scutură, irosin 

~2 nr. 
:lov&n 
.3247 ca hrană pen'ru !laseri şi pentru 

celelalte animale ale câmpului. 
le nu 'flolrd tmpledica.rea IJicrderIl ... 
ure!ia ,el insemnate canWlţt de griu 
nule. ' lăsarea spf('elor de grAu pe 
~ "el'e secerate, org:mizatia (le 

lllTlele 
Ioan, 
nule. 
3244 -

id a plăşli Curt!cl a făcut ltn 
către organizatiile de mass .. 

!IllÎn{!o"1 pc hţ! cel (~In ront'e
la mU!1cii, pentru n incepe cam 

de strângere a sp~cetor. 

',ni elevi ai şcoatei elementare 
, curtiel, \·litori pionerJ, împreună 

I 
cu utemiştii ~I tnvAfltorif lor, dând.u.şt 
Beama c:â aceastA muncll. este o datorie 
~triotidi a ll)r au răspuns la apelol 
fllcut de Partid şi a'~ inceput munca (le 
adunat a spkelor in 7.01"11 zoer de 
Marti 9 August. Aceşti tineri din 
Curtici ~t-au dat 8e!mlll ci lldunând 
cât mai multe spice de gdu vor reu
şi 811. asigure pâine cetor 55 copil ai 
muncitorilor dela Atelie~e de zonA 
CFR şi fiilor tAranilor sllraci tntretl
nut! la "Cilm.tnul ne zi" din comUnA. 
Totodatl ei şt!u cA prin munca lor 
vor acruce un ajutor Statului. Sute de 
kilograme de grâu nu se vor mat Irosi 
lăsate pe holde el vor asigura pMnea 
atât de necesară copiilor dela Căminul 
de zi. Viitori muncitori devotaţt al Re
pUblicii noastre. 

Exemplul de (,.'ODşK1nclo~We al 
tinerilor elevi din Curttei poate It 
dBt ea exempl" pentru toate cele
laHe COmUDe şi sate In care Splee
le .te ~u sunt Ibate IneA si se 

lToseasel. Mobi1izându·se elt mal 
multi tlnert ('levi la ace-<t5tA camr,a 
nle In dre d 51 stringa numai 
UD. braţ de spice, se ". reuşi sA 
!le adune zeci i!i 7,cci kilograMe de 
grAu numai intr'o singurl comu
nA. Tofalizlndu-1e ele "OI' pu1ea 
si asigure I'âlnea neccSar! CAmi
nelor de d, Creşe! şi calltlnelor 
elevilor "Irad, etc. 

Lund parte Intr'un numlr cAt mal 
mare la aceasta campanie tln~r11 elevi 
vor da oov3.dl1 dl sunt vrednici de a 
tntra !n organizatia lor, tu organizatia 
Pi<>nlerHor. La dodu! lor şI utemlştli 
din safe, elevi şi eleve a ţ,coalclor 

medIi care sunt fn vacantă trebue să 
la parte la acellst! ~ampnole f..'Unlri
butnd şi el cât mai mult la btrAn~a 
~'picelOl". 

Obtlnân<f roade c~f mat bune finerii 
elevi' vor dovedi cli şi ei con triboJe din 
toate putct'ile 1001" Ia realizarea prlrnu 
lui nostru Plan de stat. 

n.forU§ luptei dasA de Seettunea sanitarA 8 Comitetului Provizoriu judetean 

I 

D 

ortalifatea infantilă în judeţul nosiru a scăzut 
în mod simţitor 

- 'lPL'l dusl1 de Srdiunea !!anitarli 
imitetul ui r rovizoriu judetean, 

apărarea s~nlrtătii cop:ilor 
s~.şi arat!l roadele. Mortăli

mdu)· infantilă a sc1!::ut in mod sim 
~oseb!1 ~ juddul Arad. In cursul lu. 
lor 1 . 'iie pe teritor:nI .incL tului şi 
iamtn~; n09tru s'an n!lscat 460 co
i10r dfDintre aceste au murit 9.05 
Plilliie,t~ fală de 1110a Iulie 1948 când 
:e oor-, 'ilatea inrant:111 '1 atins 15.3 

, 'i. Datoritli mllsurilor lua-te 
'ste un: nit(ativa PaI1hlului MUllc·.to
mI c Român şi il Ministerului :-;li. 
a noa ~ au Cost i nfiin1âte şi câte o 

adâ ~ naştere In fiecare plasli " 
.. llui şi bucll t1'triile dt' lapte ~ 
li PIr j,~. Cltiar şi num~rul circum. 
va o ',1 • r - . '" 
Şi OUQf saDltar'El a ost majorat 

!le cu 50 Ia mt!. 
iri!!!. acestor m).lsuri, precum 

'~!dicamcr.tdor puse Ia di"po-
ordinelor I!\ an h are, mortalita-

, 

;riHor sub 1 an ş: de peste 
. a SC§zut tn mod serio!!. De 
111, pe c t1nd' fn luna Mai 

. ~opii n!!ls~nti au murit rn 
:1 A.rni! 11,19 ]a rută, ac('a~tâ 
" luna Iun;e Il lIC!f,..ut la 9,39, 
.~ eli fn Ju.na InI:e a conti. 
d.le micşori'ze In 9,05 Ia 8U-

" 1 ~ălilatea mai mare a copiilor 
:D, eonnwe!:.: N1tdlae, Sânta. 

,: lac eu cAt.: patru cazuri, 
,~~nllln('le V1adim:rescu, Vâ_ 
. Zerind, In eu, Pec:ca, Rovi. 

f ti lmll, Hadna, Odvoş, ~'ebi~, 
d~. "V~;:lidiÎi ~r Ghio~oc 1n 

, lnnc! prec': (trnte nu Ba 1n. 
t "nici un caz mortal. 

Illfn "' 'le 1 • .s (e llaŞt~rl d:n jluld 
~~t • rn hUla Inlie 37 copii, 
d sanătoşî. Numărul ace!'ta 
!It r;dica.t fafll de perioada 
;lreut, Trull tOt nu cst'~ suCi. 

'\~ctinnca sa~ilar!l are dato
prin organ<'Jl' §ale şi fn eo. 
; C1l organizaţiile de mass1i 
:? muncII de lămnr:re mnlt 
,e'nicl fn rAndnrUe ţl1rlrni. 
dtoare ea f'emfile gravide-

.; la controlul medicii! şi 
"II eue de ~ lHndcl 

\ 

numai astFel poa'le as~gura ocroti. 
rfa mamd şi copilului. 

Sectiunea sanitarll. a (:omitetului 
Provizoriu judetean tmpreun!i cu 
Com:tftele Provizorii din cOJllmlde 
Z 1ihrifni, ş, >pren·'i, Şimalldul de jos 
şi "Frumuşrni trclmie ali ia măsuri 
pentruca cas~J", de naşteri din ace
/rte comune ~ car;- Jn prt'zent duc 
lipsa unu; local potrivit, "li fUDC-

liooeze fn eOllditiuni cAt mai opt~. 
me. 

In 1l1lelt~ Jocuri (xistli şi lipsâde 
l'ngerie. AC0Stl\ lucruri trdmiesc 

remediate, mai iiles nu poate to
li''l"a eli tn comuna Zăhrani, unde in 

trecutul apropiat a luat fHntll pri
ma gospodărie col. ctivă, sll rlU fie 
o caFă .denaşt(>rc mod(l. 

-.....-.,."l'''' ________ ,-- ...... ",.1 --4..- ., ... __ ~,_ ......... _. __ .......... -.~ _____ 

Reducerea deşeurilor printr'o inovaţie. 
]a fabrica ,.30! Decembrie" 

In lupta pentru Jm1lunil.tă!irea culi
tătii, a economiei de material şi a tr,~ 

lăturării deşeurilor, muncitorii şi teh

nIcienii dela fabrica ,,30 ~cem!:>rie" 

d,.pun o munel!. inter.sA. 
Astfel, tov. Ing. Musc~ printr',) ino

vaţie a reu~tt sA facil o economie de 
- aproximativ - 40 metri materIal 
ht zi. 

La secţia imprimerie dela pâuza tn
trodusli rn maşini pen!ru Imprimarea 
rămâneau capete d~ eate 1/2 metru ne 
imprimate care mergeau apoi la des
trămat şi iOr!. Acest m'lteria! prelu
crat a doua -oarl1 era insA un material 
de caIltate proasf!i. 

Tot la acCe'lşi maşln!1 de ImprimJ.t 
se mal folosea şi pi\nz!i sug"tivll. C'are 
care avea rolul de a suge "op~eaua 

depe pânza imprfrnatA. AccasHi. plnzA 
fiind umedii putrezea rep-~de şi trebuIa 

schimbatA des. 
Prin lnovath. blT·u·~'iuIui ing. M;Jsclt, 

cauzele producerii deşeurlior au test 
inlătura~e, realiz.l"du"Se zilnic o însem 
Jiafă economle de mnterf.al. 

Seful sectiei impo:'\merle tov. Lam
baiche FI.,rea, intclegând aportul mare 
adus de această inovatie in reducerea 
dcşeuriIor şi rea1iz:nrea economiei de 
material a pus·o Imediat in practicA. 

l\-farinescu Stef.1.1. coresp. 

Ţăranii muncitori din Radna silesc pe 
chiaburi să-şi facă datoria de cetăteni 
Ţăr1!JJlmca muncitoare din RăII. 

na ~ străt~ueŞLe sl!.şi ft1df'plin€ta. 
5('11 cât mai hine datoria patrioti • 
di dA a dă o parte din pr:.so.ml de 
cereale Stătnlui. 

Dar dacă ţ 1iranii muncitori tn-
t, Jeg s!!·şi (<1('11 c~llStit datorfa ei 

şt:n ali' dcscoper2 ~i sll predea jUf.ti
Ud l'opuh~, pe acl'i care prin 
une-ltiril(, Jor se do"e<]esc clu~mani 
iti poponl1ui muncitor. 

L11Îahuru1 V:gi Ioan Clen şi 
lurj Gheorgh-e Clipetn s'au gAndit 
ci pot l1Isa grâul pe holde sI ee 

scuturi) fără s1l-1 secere. Dar ţăra

mi muncitori din Radna i-au t!,1it 
pe o'i do; !'abotori s!l-~i Bel'cre la 

timp genul ca să polită preda ast. 

fel cota 0.3 se cuvine Statulu;. 
Alt clliabur Vigi Dumitru Bau 

gândta că poate .. clipa de tk":lpta 
aşezare ii impozîtuIui agr'c.-,l n r • 

prezent i1 ndu-se la (\hemarea comi. 

siei de fmpnnt'l'C. Dar Şi t"J a (ost 

adus ~ faţa comieid pentrucă 211 i 
se aŞeze :mpozitul cuvenit. 

MA TEl EFTThITE, COrf sp. 

Scurte ştiri interne 
BUCUP.ESTL 8. (Agerpres). - Am

basada RepubliCii l'opnJare Bulgaria fa 
ce cunoscut tuturor tinerilor C4l1iSfenl 
bulgari, având domiciliul stabil sau 
pl'OVi2lOliu pe +eritorhd Republieei 
Populare Române şi care DU an _tis 
tăcut serviciul militar, ci sunt oblilr,ţfi 
a se prezent" pini la 15 AUi,'llst intre 
orele 13-15 la sediul ambasadei din 
Bucureşti. Alea Modl'Ol'an Nr. 5. Cel 
ee nu se vor conforma, vor suferi rl~ 
gorile legiL 

• 
BUCURESTI. 8. {Agerpre8). - In ur 

ma acord~rilor economice incheia te in 
tre Republica Populară RomânA şi 

URSS, administratia poştelor şi teleco 
municatiilor din Ministerul Comunica
ţiilor, a primit de cur':.nd' 28.000 kg. 
cablu telegrafic. 

Acest material va fi folosit la diver~e 
instalatii telegrafice. 

Prin aceasta Uniunea Sovietici ne 
dă un preţIos sprijin confribuind ~a 

imbunătătirea serviciilor telegrafice şi 

totodată la indcpIinirC9. fi depăşirea 
Planului de Stat al lldministr&jiei PTr 

• 
BUCURESTI. S. (ArerpreS). - Mi· 

nisterul SluMitii, inflintează in luna 
Septembrie, pe 'lângă InstItur-lI Oftal
mologie Bucurc,:-U, UD eal"!! de prea-ăti
re pentru medici in specialitatea oftaJ 
mologie cu dl1rat. de un au. 

Cererile im;ofite de autObiografie lU 

date precise profesionale ~ &ociaJe se 
vOr (lepune la registratuTa. lUlnistefu
lui Sănătăţii panl\ la 25 ,,"uguR a. e. 

pentm medi~ii itin provincie şi pen
tru cei U,,,iţi ,le m'jloace ma.tcriale lI(l 

asigură intretinere romplecfl. 

• 
BUCURESTI, (Agerpl'~~). - printr'o 

de.:-izie a Ministerului Invăţământului 

Public pe data de ] Septembri 1~49, ~e 
Infiintează rn Bucure~ti Il şton1ă peda 
gogică mixfă tn limba de prejare ;diş. 
Diredoml acest!"!i :;coli va fi prof. N'a
chim Zclic. 

* 
BUCURESTI. (AgelI)rCS' Printr'O 

decizie, a Invătământului Public pe da 
ta ck 1 Septembrie 1919 Se intiinf'!azi 
o sectie de şcoală pedagogici cu Um· 
ba de predare m88hiară cat'f' va. f'lnc
fiona pe lânri U~ol m:\;chial' din Ti
mişoara. 

_rtiIiWI-

Moara ~in Vla~imirc~[o din nnu 
In stare dq fumHon~re 

Datorittl erorturilor depuse de 
Intreg per300alul morii ele Sttat din 

Vladimir~ au putut fi :realizat·; 

importante ~onomii. 
Din aceste (>eonomH acum ]a 

fI1ccputnl sezonului dt" mlldnal 
fuoara a putllt fi reparat~, pu.tând 
s~ mac:n': din non grâul ţăranilor 

muncitori din Vladimi'reseu. 
Totodătlr, prfn reparatEJ.e ce i 

s au adus a r06t. mărit 11 Şi capae:ta
teă de m l1cinare a morIi. De unde 
!nainte vreme moara m!rcilla 315 
kg. cer~nl;:- pe orI, acum ea ~ 
c:1pah]ă 811 mii'('jne Intr'o ori 850 

kg. 
.A. CIOA1t.~, eor:sp. 

/ 
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Tineretul din lumea întreagă 
se pregăteşte cu entuziasm pen1ru 
Congresul şi F esfivalul dela Budapesta 

. BUDAPESTA, (Agerpl'ess). _ 
Blfoul de presă al Festlvalulul 
Mondial al Tineretului transmite: 

de către coloniştii olandezi, pre
g1îtirile pentru Festival ale tinere 
tului indonezian au loc în condiţii 
foarte grele. Dar în ciuda piedi
cHor puse în cale de către impe
ria1iştii olandezi. tineretul indone
ZIan va participa atât la reprezen I 
tatiile a. rUstice cât şi Ia intreceri
le sportive din cadrul Festivalului. 

Tineretul din Vietnam a infiin-

ţat un Comitet de pregătire pen
tru Festival. Asemenea comitete 
locale au fost formate atât in zo
nele eliberate cât şi în regiunile 
aflate încă sub jugul coloniştilor. 

Tineretul democrat din Japonia 
arată un interes deosebit pregăti
rilor pentru Festivalul Mondial al 
Tineretului. Comitetul Naţional, II 
creat de curând în vederea alege-

rii delegatiei care U~ari să 
participe la Festival, a adresat Un 
apel tuturor ti.nerilor japonezt ca. 
re luptă pentru apărarea păcli: Ti 
neretul democrat japonez doreşte 
să partic!pe în num.~r cât mai ma 
re la unaşcle mamlestatii artisti. 
ce şi sportive ce vor avea loc ia 
Budapesta, în cadrul FestivaluluI 

.Memb~li. Comite~ului danez pe~ 
tr~ pregah~ea Feshvalului şi.auex 
pnmat donnţa de a asigura o câl 
mai largă participare la Festival 
tinerilor luptători pentru apărare 
păcii din Spania, Grecia şi din r 
rile coloniale. In acest scop C . 
teiul danez va trimite suma d 
1000 florin! Comitetului Interna\i 
nal de pregătire a Festivalului. 

Tinerii din tntreaga lume se 
~r('g-;Hesc cu entuziasm pentru Fes 
tl"~11ul i\londial al Tineretului. La 
30 Iulie a avut loc la Caraeas 
Congresul Naţional al tineretului 
din Venezuela. In cadfl11 acestui 
Congres au fost aleşi lTIembrii de 
legatieI care va participa la Fes
tivalul dela Budapesta. In aC'claş 
timp ţelurile şi sdrciniIe celui de 
al doile Congres Mondial al Ti
neretului sunt popularizatc prin 
C)l", ftinţe şi m'~:·;Jl;.!!l:L 

Proectul de Constituţie a Repub~icii Populare Ungarl 
Tin.;retul $uNlez, va trim;t,~ o 

delegatie rormat~i. dil"J llUnlt~ro!J 
tineri muncitori, c<lmpionl spor
tivi, artişti, ziarişti, şî studenti. 

BUDAPESTA. (Agerpress)'1 
M.TI transmite: J 
. Toate ziarele ungare publică 
textul proedului de ConstituUe. 
a Republicii Populare Ungare, I 

proect care. după cum se ştie, a 
fost aprobat de consiliul de mi
niştri şi urmează să fie discutat 
de Adunarea Naţională. 

Proedul de Constitutie, <elabo
rat de către o comisie speciaHi, 
condusă de vicepreşedintele con
siliului de miniştri, Mathias Rako 
si, este prima constitutie din isto· 
ria Ungariei. . 

ProeduI lie Constitutie stabileş 1 
te că Ungaria este Republică 
Populară; Republica Populară Un 
gară este un stat al muncitorilor 
şi al ţăranilor muncitori. 

Republica Populară Ungară 3 
pără unitatea şi ind~pcndcnţa po
porului muncitor ungar şi suverani 
tatea statului, combate orice for
ma de exploatare a omului de 
~ătrc om şi organizează toa tE' 
fortele sodaie În vederea constru
irii socialismului. 

Proedul de Constituţie recu-

noaşte şi garantează ţăranii 
muncitori dreptul la proprietat 
pământului şi consideră că~"~t 
de dator-ia statului să sprijine 
(jesvoItarea socalistă a ae-ricullu 
rii, creând gospodării agricole d 
stat, Statiuni de Maşini şi Tradoa 
re ::;1 acordând tot ajutorul coo 1 

rativelor de producţie agricd~ 
formate prin întovărăşiri volun· 
tare. 

c:Jr.e:anul suprem al puterii 
stat este Adunarea Naţională, a 
lea să pe o durată de 4 ani. 

Tineretul din ţările coloniale se 
pregăteşte imens pentru Festiva-
101 dela Budapesta. Tinerdnl din 
Arrica de Sud a infiinţat PE' lân
gă numeroasele Comitete locale 
fie pregătire a Festivalului şi un 
Comitet al studentilor. Delegatia 
tineretului din Arrica de Sud va 
prezenta in cadrul Festivalului un 
Iilm documentar asupra suferinţe 
lor şi mizeriei populatiei indîgene. 

Organizaţia studE-nţilor din Bir 
mania a hotărît deasemenea să 
trimită reprezentanti ]a Festiva
lui Mondial al Tineretului. 

Preambulul proedului de Cons 
tîtuţie arată că forţele armate a· 
le lJninii Sovietice au eliberat 
Ungaria de sub. jugul fasciştilor 
germani, au nimicit pe fascişti şi 
aU deschis poporului muncitor 
maghiar calea spre o desvoltare 

Tifo 
bine 

foloseş'e americanilor mar 
decâf De Gasperi şi SforzQ' 

Delegaţia indoneziană va cu
prinde circa 40 membri, dintre ca 
t"P. unii vor veni direct din Indane 
zia. Din cauza teroarei exercit.1tă democratică. . 

ROMA, (Agerpress). - tiupă 
cum transmite T ASS oficiosul gu
vernului italian ziarul MESS/\

GGERO califică acordul comercial 

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

pace, Poporul francez, iub!tor de 
/ hotărît să zădărnicească planurile 

atâţătorilor la război 

este 

Şedin'a Bi;oului Politic al Par'idu'uiComunis' Francez 
PARIS. (Agerpre~).- TASS trans

mite: 
La 5 August a :wLlL loc ~eumta Bi

roului Politic al ~ artidulUi Ccmunist 
Francez-

Cu acest prilej, BirOe11 Po1i~ c a a
doptat o rezolutie in c(>.l:e s;;Ll'.1ă orga
nizajia "Lup~aforilor pentm pace şi 
libertate" din depadamen1..ul Sena. pen 
lna initiativa maniie.Hat;:;. ic ce priveş 
te exprimar;;:a voinţ4,;i ;>oportLlui h'uncez; 
de a apă.ra pa'~ea. Ace3stă iniţiativă 

a fost m~nif2s1atu in legfLtură cu so
sirea la Paris ti rcprezenc&nţi)<-f mili
tarj ai St::uebr Unite; C3re urmcnzd ~ă 
elaboreze planul miWar stratcmc al 
agresiunii împOtriva· lJniurlii ~ovicUce 
şi a tărilor de dem"cra\ie populură, 
plan prc"ă;:l,1t de pl:dul D.gl'esiv al At 
lanticului. 

· "BRADLEY SA {'LeCI: LA 
NEW·YORK 81 l\-JONTGOMERY 

· LI\. I.ONDRA!·· 

PAR1S. (Agerpres). - 'rASS' transmi 
te: 

, 
dt'monstratia populnr!l organizaUi la 5 
August in Pia~a Concordie!, în faţa am 
bssadel americane, in semn de pro~3t 
!m-potriva politicii de preglti:-e la r!i.z 
bni. 

Ziarele pariziene de Samb'ltă €V&.

luează numil.rul poli\i,.tiior şI al aşa 
7,iselor gărzi repu;:'Hcane la 15.000 de 
oameni. In pia\ă au iQst aduse dease 
menea unităti m,}tori2ate, C8\'alf rie şi 
chiar a.rtilerie. 

In unele !ccuti, detn~nstrantii au 

reuşit să. treacă pl'intt~ coloanele de 
.,olit1t'ti şi si pătnand'l in Plata Con
cordiei, dar lovind in dreapta şi In 
lItâllga, poln.ca şi armaia i-a i.·~~pins ins 
poi in pieţele, stră2i1e şi eldle elătu 
rate. La loviturile po1iţiştllor, tif'm05-
trantii au răt>puns C<Înt .lud Marseilleza 
şi fcandând lO'linci1e: "Jos tltlîtica de' 
riizboi!" "Vrem pace!", "Jos pactu.l At
lanticuluil", "Bt'adley să plece la New
YOrk şi Montg·)mery la Londra!", ,.Tră 
iasdi paceA.!''. 

Ministrul de război al Frantei trimite , 
paraşutişti şi tancuri Împotriva 

muncitorilor 
Făeând ioeld imperiolişlilo. american1, ga.,e,nar '","cez 

lichidează ind",'.ia na,ională a Fran'ei 
PARIS. (J\gerpres). - 'l'ASS tl'ans-

nlite: . , . 
raşu1 Argcnteuil. Cei 3400 !le muncitori 
ai uzinel urmează să fie concedi&ţi. 
In afara deta~ament~ior îno.rmate de 
paraşutişti, guvernul a trimis la uzină 

incheiat la 4 August între ItaI' 
şi guvernul Tito ca fiind "piatr 
de temelip. a colaborării econol' 
~e între Italia şi Iugosla;'ia 
Celelalte ziare din lagârul gUV 
namental se abţin să iacă C(lffi 

tarii in aeastă privintă. 

Ziarul MOMENTO sublinia 
că tuturor le este clar că ac 
act a fost condus din culise 
mâna Washingtonului. TIT 
.scrie MOMENTO, este una din 
cele mai preţioase unelte in mi 
cercurilor conducătoare ameri 
ne. Declaraţiile sale la adresa 
ranilor de democratie popul 
corespund pe deplin scopuri' 
propagandistice ale putelilor 
dentale şi in primul rând scop: 
lor Statelor Unite. Ziarul conSl 
ră că semnarea acordului co. 
daI Între guvernul italian şi T! 
constituie un preludiu la Jrnp; 
rea teritoriului liber al Tncst~, 

Ziiirul UNITA-subliniază în 
11colul său de fond că in reIa" 
sale cu americanii, Tito nU 
nevoie de :ntenncdiari penl!1l 

a.~tăzi dolarul (SM act;Ja CGr 
dicu>a:;<,i În. capitala lugoslll 
VVft. 

Tîto foloseşte americanilor roei 
ne decât d1e Gaspc:r: şi Sfllrza d 

• , • ~ .' pol l'fCC pOZl\la sa Btrateglca ,1 

După. cum s'a anun.tat au!ol"iUitlle 
franceze au trlm!s puternice forte de 
pOlitie ,1 armatill pentru d 1mpie:ika 

In noaptea de 5 spre 6 August, 650 
. de paraşut!ş,ti 1n~rmati fJ\l OCUP!l.t din 

ordinul ministrului de r~~bol al Fran 
tei. Ramadier, uzina SNECMA din o--

10 tancuri uşoare. 

că poate aveli un rol lmportant 

lupta pentru desHîntulrea rilzb 
lui, in lupta impotrîval' in~fr 
oamenilor muncii şi tmpotn1" 

t;~~~;i .. 
~. --

----~---------------------------------1ip ... GUTENBERG". 
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