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Cuvâl1.-tarea -tovarăşului 
DBORGDE G&BORGDlf.U·DBJ. 

rostită în cadrul adunării festive ţinută )a ~ 
Arenele Libertăţii în cinstea zilei de 23 August 

11 (Urmare din numărul de eri) comparlm eu salariul din timpUl ca
pltalismului, elei la tal:\rlul kctual 
trebuesc aWiugate sumele primite dela. 
ASigudri Sociale In caz de boală. Sl1U 
aUele, plata coneedlilor, InvlţAmâlltul 

gratuit la 'icoIi, ajutorul şi tratam<:l1-
tul me(5ical gratuit, cheltllelile statu 
lui p('ntru ridicarea ealificârii munCI
tcrJlOl", perlru spitale, cre~t', '(ămmc 

de ZÎ. ('antine, etc., intr'un cuvânt sa 
laraul social. 1'laDul pre"cde invl'lltitii 
cu cat ackr social de ('!'stc 11 miliarde 
IeI. ,Nurr,ai pentru ,\~igll"ărl Sociale, 
Statul a cheltuit În primele. ~l\se luni 
aproape li lTiliarc!e (le lei. Vara ilC(!.tS

ta.. peste 170.00U muncitori Î,:,i pe~re.~ 
wDCctliul (le Odihnă in Ic(~aIHăti bal
J:.cafe şi dimatcrice pe lIol-'Dteala sta
tului. 

)'APTUL CEL MAI IMPORTANT 
EŞ'fE CA OAMENII ~IUNCII. POT 
l'RIVI CU INCRi<:Dl:RE ZIUA DE 
MAThE, AVAND CONSTIiNTA t,;A. 
PE I\IAS1TRA DESVOLTARII l::t~O!'l:O 
MIEI NOASTRE SPRE ~Ot,;IALlSl'l, 
~r: RmICA ~I NIVELUL LOR CE 
TRAI SI CULTUR.\L. 

r 
!I ,măsura desvoltăril economle~ noastre spre 
lI' lalism, se ridică nivelul de trai şi cultură 
, al oamenilor muncII 

fir ani de zile bugdul este cx- numărul bratelor de muncă ~l !>alariul 
ul' lucru nl'maipomemt in. islo mediu. Sunt ramuri de proJuctte ea 
. jn\l'lor romi\ne~ti. Bugetul Re- Ik I'l1dă in metaluTgia prc1ucrii.toare 
'Pl Populare Române işi trage cea ŞI In Industria chimiei, In care fon-

Ca 1) ('on~tatare generală, . putem 
!Opune el plamflcarea a creat o tt'n
dintă. de ('rc~terea neintreruptă in e
cnnomia naHonală. Prin înlăturarea 

aUl1rhiei capitalif>tc din productie şi 
l)rln i;omlucerea întregii e('ono~li du
r:!!. un Illan unic rat!onill, Statul no6-
tru rlemocratic ~opulOlr .dobâ.mleşte o 
fortă ('um n'li avut şi IlU putea avea 
~ara llo;}stră sub capitalism. 

~c }laTle din inca~ărl din pro- dul de salarii a crescut faţl de I,'ebru 
, '·.I',e cu 15-16 la sută In Martie, iar 

şi nu din veniturile populati~i, 
se intâmplă În \ările cap'ita
creşterea progresivă a. veni

. Dl\lonal, Guvernul a putut lua 
scăderii impl)'l:itelor asupra veni 
oam('nUol'" muncii, cum este 

seătlerea generală cu 25 la 
asupra venituril')f 

muncitoare. Pe măsura des 
lIed{lrulni ~ocialist in econo

aSupra salariilor Va fi 

nd l!oporuJ muncitor stip(in 
şi fabrici, pe băncI şi 'rDus

principalul avut al tării, a in 
mai fi!' miJloc de imbogii-tirc 
caplt~liştnor. Aceste bo;rAtli 

acum la imblll~ă.tJi,tirea stării 
şi culturale a . oamenilor 

dela oraşe şi sate. 
la întâia consfituire a lI'a

tovarăşul Stalin spunea: 
, , • esle hine si alungi pe 
'Sţjtali~ ti, să alungi pe moşieri, să. 
~*'lll(i Slugile tal"111ui, ~ă iei puterea 
, să cap:ti :ibcrtatea .•• Dar, din ti. 
~ <. Ilum~i libertatea nu este dea-

... Pentru a putea trlli bin~ şi 
~eflt bucura de viati, este n~voie ca 
orfllurile lihl'tăţii poutice să fie com 
O I!!late cu bunurile materiale". 

a~f~ Idul nostru se căluzeşte rn r.oli
o sa de ac<!asfă înţeleapt.\ Inviţi-

. slalinl~tă. In Planul de Stllt e 
e r o Jegaturlt strânsA &1 directi în-

f
tşterea fortelor de pl'oductie. 

)$ tfa. eantititil de produ&e şi cleş 
pr ,bunei sti~1 a oamenilor In~n.cU. 

. alllicarea principiUlui sOCla.:st 
irW1ributiei după munci, fontlul de 
~ . e~şte în fi~e luni; creşte 

-ro 
I 
1 

In Mai-Iunie cu aproap~ 50 la, lIută. 

Un mare număr de muncitori fnlllla!;oi 
in produc\ie prImesc lunar ~ntre 12-
15.600 leI, iar unII chiar mal mult,. 

Dar :!.alarlul nu repl"t'zintă ~ntrt'gu: 
"enit al mUlk'ltorului în Republica 
Populară lIomlinl. Ar fi grei1t 5ă-l (continuare in pal'. 2-a). 

"Tovarăşul Stalin are incredere în 
forfele R1Înunatul.,i popor român~~ 

- a spus mareşalul Voroşilov fiiranilor ,"""cito!'; dela Gospodări" 
Aericolă Colec'ivă "Drumul lui Lenin" din LivedeCJ-llfop <, • 

Miercuri dimineata, mareşalul 
K. ţ_ Voroşilo\', insotit de A. 1. 
Lavr.entiev, ministru adjunct al 
Afacerilor Externe al URSS, a vi 
zitat Gospodăria Agricolă Colec· 
tivă .. Drumul !u! Lenin' din Sll

tul Livedea-Ilfov. 
Mareşalul Voroşi1ov şi A. 1. La 

vrentiev au fost însoţiţi de pri
mul ministru dr. Petru Groza şi 
tovarăşii Ana Pauker, Vasile Lu 
ca, Teohari Georgescu, Iosif Chi
şinevschi secretari ai CC. al PMR 

şi de S. 1. Kavtaradze, ambas~
dor al Uniunii Sovietic!:', general
maior Scerbacov din Armata ~(). 
vietică şi alţi tovar2şi. ' 

In timpul vizitei sale la Gosp::>
dă da Agricolă Colectivă "Dru
mul lui Lenin" mareşalul Voro~i" 
Iov a fost primit cu multă dragcSl 
te d .. ţăranii muncitori cari al' 
manifestat pentru prietC'nla cu 
Uniunea Sovieticii, scnnd,lr.d nu· 
m~le lui Stalin şi al URSS. 

Salutul adresat m~mbrilOi' <.los 

• 
Muncitorii dela unitatea CFR-Podgoria 
au redat circulatiei auto motorul No.12 

podăriei Agricole Colcctivl~ de '"'1 
tn' mareşalul VoroşiJov, a f'Xpr1-1 
mat prietenia şi dragostea popo
!Ului sovietic pentru oamenU t 
muncit din tfmăra noastră R",·! 
publica . 

- ,Jn numele colhoznlci
lor sovietici - a spus ma,'
şa/ul Voroşilov - cari şi-au. 
cucerit prin sistemul ca {ho:r
nic o viaţă fericifd. tn num. 
le guvernului sovietic, tn nu
mele tovarăşului Stalin, vl1 
doresc cele mai mari succese 
pe calea pe care v'aţi ales-o. 
t'ovarăşul Stalin are lncredp 
re în forţele minunatului PQ_ 
pur romdn şi ştie cit acesta 

Luna Octombrie a anului 1948 mai rămân salariatii unor pa- munceşte astăzi să-şi Tăarem: 
a găsit Calea Ferată Electrică troni îmbogăţiţi pe spirtarea lor, că o viaţă nouă, pentru feri~ 

. d' d' t H t I TR cirea voastră si a cnpUtaf Arad-Podgoria, într'o stare jalni- el' evlO una \Il uni_a i e L - vostri" ' 
că. Când a fost preluată de CFR, ului. ' . 
1n urma măreţului act al nationa Si lucrurile au prog-resnt mult. Tăranul muncftor Tache Ghe 
lizărilor, s'a constatat din actele REZULTATE PE MASURA orghe, luând cuvântul, 8 povesttt 
care figurează la dosar că cele lNTRECERILOR ORGANI~ cum s'a infiinţat Gospodăria A-
mai multe din automotoarele a- gricolă Colectivă "Drumul lui Le 
cestei unităţi, sunt nerevizuite ZATE nln". In cuvinte însulleţite, Ta-
dio 1932, iar remorcile din anul .. In acest interval de timp s'au che Gheorghe a arătat drumul 
19:L3. Linia, pe întreg traseul, se făcut reparaţii generale la 5 au- parcurs de ţărănimea muncitoalt! 
găsea în asemenea stare încât a- tomotoare, la 7 vagoane de clasă din Livedea-Ilfov şi sprijinul pu-
nwninţa cu deraierile din ceas în lemorci şi la 10 v;goane de mar ternlc dat de Partid pentru înfiin 
ceas. fă. Totodată, pe m~isui'a materia~ tarea Gospodăriei lor coledive . 
După 1 Octombrie 19'18 5'a tre lului existent şi procurat, s'a tre El a arăt~t că munca şi lupta col 

r.ut la întocmirea unui plan de cut la repararea liniei de pe tra- hozn;cilor sovietici a fost un 
muncă concret. La executarea lui ~eu, a cabluri lor şi la lucrări de ext'mplu viu pentru ţăranii mun-
s'a pornit cu deosebit entuz13sm reparaţii a materÎ31111uÎ, rulant citori din Livedea, cari - ur-
din partea muncitorilor CF AP a- găsit în stare de deteriorar\!. mând drumul trasat (le Partidul 
~~d~~~a~~~(=_i~n=u~ __ ~(~C~o~n_t_it_m_a~r_e_t_n_'~p_a~g~._7 ___ a~) ______ (_c_o_n_u_n_u_ar_e_~_p_a_~_3_~_~ __ 
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SAMI'fATA 2'7 'Ăt:GtST . 
~ •• 'MII!:7s...,....~..., ....... ",,~. . 

f'LAC.\lt 0\ ROSIE 

, ;.: .. K 1, 

iov arăşUIUi·. Glieorghe: Gheorghiu-(uvâniarea 
(Urmare din pag. l-a). 

frică ,na, etc. Datorită a~tlj 1 
vom pu $ea produce şi la 11011 
ma!jini electrice şi nparaluu ' 
operei de electrificare. 

Si Uchldăm slâbiciunile constatate 
în executarea Planului 

Putem apune deci ci am fikut fală 
ca bine primelor prObleme dc reface 
re Il ('conomfei ŞI de punere pc picloa 
re a organizării industriei, fiind in 
anisuri 8 păşi Inainte. 

Este necesar in acelaş timp [ă sub
liniem şi câteva s1ăbiciunj eunstatat~ 

In cursul executării Planului. 
In unele jh~repririderl. ritmUl de 

creştere a salariului mediu depăşeşte 
ritmul de cre'jtere a productivihihi Olt; 

cUi. ACf<asta reprezinti o iendjnf.1 ne
sănătoasA care trebue să fie combătu 
ti cu energie de administraţie, (fe Sin 
dicafe şi fn primul râDd de organiza
tiile ele partid. Clasa muncitoare vrea 
~ tl'eştcre reali Il I'lal/lriulul, cu aUe 
cu"lnte o creştere & salariului cireJa 
pl.1 corespundl sporirea bunurilor pro 
c'lnse pentru piatl şi nu o ereş~l'e fie 
tfl'if. ('alll sl duel la scăderea puterii 
de cl1mphare, cum es'e In tirIIe ca-
rltaliste., ' 

podar trebue să lupte vi!ltrtt Inljhu. 
rarea a<eStor ncaJunsul'i. 

!!ii nu ultl .. ci prlnclpa!a verlg:'i de 
conducere Il mdustrlcl este intreprjn· 
derea. In hotăr!rea C.C. al p.e, (b) al 
l.fnitmii SOvietice din anul 1929 •• A
supra re{lrganizărli con1l1cerJl indus
Triei" se spune: 

.. Intreprinderea esle prmcipaJa ve 
rli'ă tie conducere a mclastriei, l)ea~ 
eee~ dellervirea tehnică a lnfreprin 
derli, buna orgaDlure a aprovlzlo
nărit. organizarea. cat mal perfectă 
a muncii in inferiorul IntreprInderii, 
sIabJUrea depUnA a conducerII uni
ce rn lOfreprindere, C'rearea de oon
tfiti! ellt mai favorabUe pentru 11-
~1~'1rea la maximum a acllvitătli eo 
leefi"ului muncitoreso ŞI a pe'rsona 
luIui tehnic din rntreprindere. ale
gena cre cadre admin1strafive cali· 
fi('ale, un 'l)arecare grad de Indepen 
den\ I 'a In'reprlnderil - eunsHtue 
bltza viltoarel Imbllnll.tltţlri in slst~
mul (le ('ondllcere a uldustrf~ 80· 
dalisle". 

In unele IntJ'f'J)lÎnderl, nu numai dl 
nu 110 df'15f4şoarl o lu"tli consecvcntă 
Jlf'nfru scoborlrea preţuhd de cost !:II 
pentru un re~!m st"ver de e/'onomii, 
dar ('hlar eunt lendlttţe de umflare Aceste indicarii îşi vastreaza pentru 
a pre(ulul şi de rlsl!)ă. directorii no~iri de intre11rind.erf in-

In domeniul constructiilor, unde rit treaga putere şi importanHi., PartUlul 
Inul de lucnt trebue serfO!l accelerat ~1 ('Oleclil'cIe de conducere' din miltI15-
l'enfnt a lj('bida răm!\nerei!l in urmi ft're trebue să se preocupI!:! In mod "'C· 
eu in"esf;tiile, sunt slăbiciuni În org:t rlos de asIgurarea unel mai inalte ca 
nlzarea nranen şi hu exl~tl Ind 1) r.- lificări a dircctordor rle Intreprjnderi. 
''fiJenfli s('Tloasl a lucrllrJlor. : Organele de partid din intreprmde 

Problt'ma organlzli.rli muncII pe b<l,. .riie sod~J1ste au rla'~oria să !>t:.1di~:t;e 
2& unor norme jtlste şi a elaborărl1 Ş' să-şi jnstl~eal!că problemele planifi-' 
l"J't'4:estllul tehnologic nu I'ste fnri sO- dirii in intrep.rindere, a tiit m cee'ace 
1utfonată in' unele mtrerrlnder,:a,:,a ttrl\·eşte prcctuctia cal ll'i gu"plH'a.i"ea 
~um, rct-bue. Intrcprlnderll, penlru a 11111ea ajuta 
_ Cl\dreJe ttlnl'lucăfoltre din et'ullOmIe tOnducere& întrc~rjnctcrU şi a exel'ci 
\II In primul rânl! fiecare dir .... ctor ,,"5 ta ('u ('om pc: l'n!l\ I'ontrolul de partid. 

.1 " 

Primul plan dncinat 
in Republica Populară Homână Q 

Tovarli~i şi tovarăşe. 

COllsmui de ,M'tnişfri a IIprobat Cifre 
te ac (,~ntrol ale PlanulUI de !Stat )'le 
an:.ll 1l!50. Privit in ausamtllu. at.'Cst 
Plan con&titue prima etapĂ a UDm 

Nan de perspecti"ă, primUl plan cin. 
cinal in ltepubJica Populară Rom::ină. 

}'!emcnfeJe caracteristice ale planu
lui de per5(}ectivă sunt: ere~terea mII. 
si,.ă a productiei In Industria grea şi 
extractll'i, construirea in fari a Il Dor 
bue industriAle proaucătoare de ma
~inlunelte crele, trecerea la t~Je&t,..jrl. 

caua tolrii şi ridicarea prodUCţiei ac 
maşini ,1 unelte arrioole care si u!;iu
rele munca ţarAnimll muncitoare ~i sa 
U:')'/I'lIre ba~ materiali necesul 0l1e. 
rei de Iransfo.rmare socialisti a. agrÎ· 
<'1dturil. Intre aceslea, prOduqia de I 
tract(\are va atinA'\! nivelul de 6000 
t"actoare anual. utfel ca la flfâr~itul 
vrlmuluf plan cincinal - să avem un 
"arr, de 25.000 tractoare. 

IN FATA NOASTRA STA SARCI· 
NA cA IN ULTIMUL AN AL PI,A
!'I;t'LUI DE PFRSPECTIVA SA ATIV 
(iEM UN NIVEl, INDV~TlUJ\L CA
nE SA NE PERMITA PltODt:CT>.A 
t7RMATOARE; 

1.250.000 
1.000,000 

SOO.OOO 
700.000 

8.000.000 

TONE OTEL; 
TONE FONTA; 
TONE LAl\UNATE; 
TONE COC8; 
TONE CAnnUNt:. 

DEASEMENI, IN URl\IA MARII,OR 
LVCRARI CE VOR FI FACUTE IN 
PETROL, VOM ATINGE IN TREI 
ANI NIVELUL MAXIIU IN EXTRAC 
TIA llE TITEI RI';ALlZAT JN1UNTE 
DE RAZBOI LA NOI IN TARA, A8T 
FEL CA IN ANII URMATORI SA 

nE.PASIM: CtJ MULT .'\C~ST NJVm .. 
In ('adl'ul ar;esiul f>lan. ,tOm tr<'ce 

la infiiphlÎl'ca uncia din marile Sal'cini 
pe care Paz·tidul nl)Stru le·a trasat 
incă la Conferinta N!lHon9Jă Il P,C.R. 
in toamna llnului 194'5 ~I anume E· 
LECTRIFICAREA TAFoII, 

,.Prin crearea 1n flll'a. a unei reie· 
le de centrale bldroeJec{rice - spu
nea Raportul Politic al C. C, -~ se! 

u \'a putea purcede la elec'rUicl4'J!a I 
fT căilor ferate şi intrebulntarea ~sl; 
fi vi a energiei electrice in dl'l!Volht; 

rea tuturnr industriilor noastre. Dca 
semenj prIn extinderea rt'ţclei ile 
curcnt electric. se 1I'a putea introdu 

, ce lumina şi forta electrj('ă pană şi 
! in cel mai illdcrărtat cAtun al fMIi..t 
rldicându~se astfel, nivelul de vlati'j 

~( şi de cultură al plugărinlU noa~lre". ( 

. Pentru asigurarea bazei tie energie 
elec~rJcă necesari desvoJtărH e()Un')
mie noastre, pu1el'ca electrică Insla
la1ă va trebui să atingă la st?r~iful 
planulUi d~ p('rsţectlvă lm nIvel fată. 

,;e cel actual de (~ou' ori lil jumiHsfe 
mai mare. ) 

Geniala idee a hri Lenin: \'CnlUu'sm' 
= suviete plus electrificare, lnsufle
teşte mareata tlpen} pe care o In.re. 
prind~m. El~c1riHcarea, trebue să mear 
ga cu un pas inaintea opereI de in
dustrializare. ' 

ROmânia este o. tBră illtar.e boga.ti 
In cursuri de apă şi zt'cămlnte de Jig 
nitl. O uria~ă torţă hidlauUcă şi ter
mÎ{'8. nefolosită. Să. punem shl(lilltre 
pe n:.iJjOanele de cai puterI' care se iro 
rese în apele noastre şi să-i transf.ar
mim in cal putere electrici pentru rl
dicarea- Industriei nc!\stre. pentru e1ec 

irific8rea transporturUor ,i aeticultu
rit noastre. 

Situatia e1ed.ritlclrli sub Cllpitalism 
constitue un necrupl.1or act de, ac'IZB
re _mpotriva regimului bUrj'ltezO-mo
~iele!!C. Din 1881. când & fOtJt pusA in 
funcpe prima uzin! electrici in tara 
nGustr! şi pini in 1944, adică. Umll 
d 60 de ani, burlfh~zfa n'a f«Mif in. 
stare !>lI. ajungă decât la o Durere ins
talată. de circa 600,009 kil~wati. 

DICTATURA PROLETARIATULVI 
VA RFAL1ZA IN NUMAI CINCI
SASE ANI O PUTERE INSTALATA 
DE CEL PUTIN 2 MILIOANE KW. 

Clasele e:\:p1oa.f afollre aU tInut po. 
purul rn beznL O statfstici din a!luA 
J941 arafa că populatia t'in satell' de 
srrvHe cu energie electrjcA reprerenta 
in Rcea vreme doar 6' la .util cUn popu 
laţia firU. 

PARTIDUL NOSTRU CONSIDER>\. 
CA. O SARCINA DP {"NSTE El.EC
TIUFICARE<t\ TREPTATA A. ·.rUTU. 
nOR SATELOR TARII, ASTFEL l~A 
FiECARE O~[ AL MUNCII SA MI': 
BUCURE DE LUMINA ELECTRICA, 

Si in a{!eastii directie ,'om primI 11h 
ajutor oonsiderabU dIn partea. marII 
JIOa.lItre nrietene şi aUatl!' - UnJur.ea. 
~ovieti('l. Oamenii sovietJci ne dau a_ 
jutor trbnie şi ne trimit utilaj p~ntru 
('onstruirea unor fabrici şi turbore. 
neratoare, de maşini Şi aparntură elec 

Electrificarea tătii va im; lj 

ritm puternic operei de ;llC'~ : 

BGcialisiă a ~ării. . 
Industria producătoart' t'c lb' , 

trebui fii-şi dubleze proriuetia, .~ 
dată 5ă cr('eze baze tie iti!!,;!! 

ITele. Inci in cursul am:lui' ti' 
fi fabriratt- pentru prima oarijll 
in tari: strung-uri carusel, bollft 
urI, mo~eompreS().arf!, rllhneI11i,': 
ne rfOfrJgeren'e, utilaj agricol • 
tfonat, t'& aecerltori-legăfOli, 
ele. 

Pă~il'll astfel la crearea ~Ilej 
trU (;O(:jalis1e puternice. ou ,) 3 
il:ain tn11, bază & desvoltăril 
ce. 

De o Însemnătate dM5~blti 
{{('f,,,oltaretl economici!. a ţărII VI 1 

'th·itatea Co.mitetuhd GealDtie.!;1 
va executa lucrări de exploatar#1 
logică menite I'li dea o fmannet I 

• t>oglitiiJor na+tlrale ale ţArII. .: 
'prima dati, Statul orglllUzear.i ~ 
planificat· expIoa tarea lubsohl!ul"11 
iTu a desvol t• bazele materiile?' 
industriei noastre, pentru Il ~II 
in mnd ştliJltifle e~n:omia nou" 
a ridlra astfEl' nlv('hd tie Vlllţ' ~, 
meniter n:Ullct n 

Pentru o agricultură ~u un Inalt nlvelr~~, 
de mecanizare .~ 

~gri(:ultura "a. primi .maşlnil; (;lire noa!lfre textHe şi de fntlltămllltt~!C 
S~-I aSigure un malt nzvel de meci!. tt'asta va hlStJr..lta pentru Sliltui :11 

nle llJuior diu par'!!a industriei chi· huane dolari. _' jr 
nu;are. Dl::lIsemoni va primi lIlI. put~r Iru (). economie ar-ualil. de UCj dj .. il. 

~fce şi ,in primul rând tngră';oaminfc l"ror1uI'J ia de art'cof d" Ct;1\'\ . i, 
In cantitati mari, ' . ] e. u 

U '1: d t - t c.rtş1e astft>l IneAt nrvoUe de 'mb'P n mt IOn e hec are Vtlr fi reda e " ,1. 
S rl It·· .( 1 "'1 mir.te ~I incălţamln1e ale (lUtt\tl"l 

g cu uru pr n uer"rl e d~ qsa.l~rc muncii vor fI satisfăcătnare tn_l' 
<'tl pe vor face. "" grad din ce in ce mai mare. l.'~a 

Planul de culturi va fi de~voltat. 
La sfâN,-ltul plllnUlul fie IJerSpcctivA, CA URMARE A ACESTEI DES :, 
şcpTt'luJ va creşte plUtI. Ia: 12 miU"a. T .. \RI ECONOMICE, VENITUL·; 
ne <>1. dâr.du-se a~entie oilor de ra'!!I, TiONAL SE VA DUBLA, 11\R ~I 
6 nlUioanc bOvIne. Num!nd parcine. LUL DI,: TRAI AL POPUIj,l,.~n! 
Zor. t'ItUor şi al pilsll.rJlor va creşte nt MIfNCITOARE VA CRESTE ti 
UlUlt peste cel actual. DE 1919 cu M LA SUTA. 

In faltt agriculh::rU no.aslre, !itil ilaI' "IATA OAMENILOR ~IUNCn 
cfna ca la sfârşitul !llannlul de I,ers- RFPVBLlCA POPtJLA~A 80;'.1 ,r 
~ectfvă &ă asigure din resurlie interne V A FI MAI BUNA SI MAI 
materiile prime neces~ Industnel CITA. 

Sarcinile Plaf1.l;.\lui de Stat pe 1950 
In lumina sarCinUor mArete 'al.l' a

cestui plan de perspecUvă, trebue COl'J 

sl(l<-ra.te sarcinile PlanUlUi de stat pe 
1950. 

llesvoI!area vUtoare ,. economl.ei 
noastre fiind conditiona.tă in mod ho
tâlHor d~ lucrările' de invedJti~ P]a· 
Rul pe 1950 prevede IN\'ESTITJI. IN 
VALOARE OE PESTE 1~ l\llLIAa
DE LEI. 

Sumt'le ('ele mal importante sunt 
dl'stinate c!fOsvo]lării industriei extrac 
Uve, greI!.', şi enerriel electrice. in le
lui acesta c;reindu'l!e o bază sigură 

pentru desvoltarea intreilli lndu!!trU şi 
pentru ('rearea conditiunl1·>r m.a.(eriale 
nc<.esare tran!!firmăril sOdaliste a a
grkult urii. 

8.'\ VEDEM CATEVA CIFRE DE 
COl'l.'TROL ALE PLASUl..UI PE 1951), 
FATA DE REALIZARILt': FiW3i\.BI
LE DIN 1949. A~TPEL, LA FO~jlJ 
SE PHEVEDE O CREt:TERE DE "3,'7 
LA SUTA, LA 'riTEI EXTRAS DE' 
21."1 IA SIJTA, J .. A CARBUNI DE 
l{l,2 L:\. :!lU'l'A, LA MINEREU DE 
FiER DE 9 LA SUl'A, LA FON'rA 
DF; 17.~ LA SUTA, LA LAM:iNAlI'E 
DE 12.1' L"" SlTTA. LA UTILAJ l~-

DUSTRIAL 51,8 LA SUTA, LA 
LAJ PJi:TROLlFER 21.\,8 LA S Iii 
l,A MASINI ELECTRICK ROTim'~ 
.'n,8 LA SUTA. LA CIMENT f)E~fi 
LA SL'TA, . ;r 

VOI' fi luate o serie de Dlilurl .. 
~ ridicarea njwlulul (ebnie şi o e: 
nÎzaC<lrjc al intreprinderilor. dupi ,. 
de1ul intreprinderilor sovietice. il 

Se prcvede o. creştere a prmtnctţl 
tătii muncii cu 20 la suCă fal' dt l~ ~ 

Pentru sprUinirea agricultllrU n~, 
Sl'flrit numărul S.lU.T. ·urilor şi al . \' 
cuIul existen' de tradcare al s,1L 
şi GospOdăriile AgricoJc de stat, ~ii 

planul prevede creşteri 1& tran5~ 1 
huiJe pe t>ăi ferate, pe Iscat. aerl.~l 
şi navale. " 

'l'IN'AND SEAMA DE CRESTER , 
ECOl(OllUEf, NlVEl..m:, DE TRAI ~ 
OAMENILOR lUUNCII 5E VA RIn'l 
CA CU 15 L.~ SUTA FATr\ DE t 

VOR FI DISTRIHU!TE CA~Tfl'· , 
TA lUAI MARI DE BUNl.!RI DE ~r 
~UM. 1\1.11 lUllT .. TA I'AllIo'!'. ,~ 
l\IULTA CARNE, l\I.U MULT U~~lI': 
MAI l\1ULT ZAHAR. ŞI FRODl . 

(continuare Ân PilI. 6-.~ 
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~ .JO ' d ' , '1 • ., I ATbLIERELE FOTO(;.RAH-

" ,,'UTOGRAFll 

U
a•nea e prezen, ar.e a ocultors.. 'or,~:' CE AliTORIZATE S·\ FACA 

, A.rad pentru obtInerea nou.ior' gr~~~l:e~el:tr:utl~::i~~ Bul~:e f0:I: 

1 bulell-ne de ,·denl.ofafe identitate, p tttru locuitoriî d..:pe raza nra~ului Arad, sunt unnlitoa. 
rele: 

~~, În'r. 5 !CU 17 SepIe mbrie t' ~ IJucnci GIt, Orl!:llO, tn Bul. Repu. 
y- blic'j No. 80, Sa('hs Tibfriu, in Bul. 

jucl :.Can ă Arad, aduce 
Li :in\ă următoiil'tlc: 
; rOllformitate cu di.;poziliu· 
,', 1 din Ordonan\a No. 60 

!Il August a. c., a Dirt(;\iwtd 
I a MiliHei, referitoare la 
'~l n~ului BuL t~ •. de ident~. 
fil!tabl\E'şte urmatoarCa ordl
'0tltr, zeutarC a locuitorilor d:n 

j
Lll'l\:~;i,I:< nlru zilele dela 5 la 

a~ de' 5 S, ptemvr:t' 10(,~1l:~to
M. Marginci No. 1-16. 

~ 1 d,· 6 St>ptenwrie locu:to. 
f . ,Ir. Fră\iei No. 1--30. 

.~l de 7 S·"pHIllvri,. locuito
,4;tr. OI" ptll-ti: No. 1-22. 
~a'1i d~. 8 .. S('pl~mv.rle 10cuho
ie,j,lf. CIObanulUI No: 1-1~_ 
er,Ja d{' 9 Septembr l :> 10I'u.to
nej !tr. pllsuD1 i No. 1~33_ 

Ifuâ de 10 Septemvrie locui
~n str. Voinic:1or No. 1--~4 
1~loriî din ~tr. DilZUlul 1--5. 
leţ'lIl! de 12 S, pt€mhric locu·.-

l·dor fară sot di., straela Ar
as ), 

L ,'ua dr, 13 Septcm\l]'ie 10 cui
jl.'dor 'cu sot din strada Ar-

d fI. .-
'rina de 14 S ptrmvn" lof'\~·. 
ţ'i'f'lor cu nr. fll r ll sot dm 

~rrediTl \ei. 
~ll'IUR d~ 15 5ptemvrî'e lo(,lI~
dld'flor cu nr. cu sot din ~tr. 

, IrI 

l\b.lua de 16 Sept· lnvric locui. 
nbias·lor cu'. nI'. făr 1i soţ. d5n 
~t~ruc1, iar 
lllo_l:ua de 17 SepteJllvrl' locul-

1
.~a5elor cu nr. cu 80t din str. 

!~ t. 

. • locuitorii. cu cxcepUa celor 
~\ln<'lul 2 (le mai jos, !'c VOI' 

A1nta fn ord·.nea arătat1'l la Mi. 
F'~ilUle\eanll Ara<l. tli':l But R-

f·,i. tntre orele 8---14. 
r Tuli ~alariaHi in,;lltu\ii1or s: 
f, ,rin(kritor cu mal mult de 

n;rflJnti, vor ind'plini. fonnelc 
~1'llfr" il nnlctinulu1. r1. 1JC'n
la locul (le munca. dup1\ o 

i JnHI.r", ce !'.e "'1' ft~'un t fi llltr· 

,utii ~i copiii pe!'.te 15 ani ni 
rq;;:t;lor ile vor pr('1,t nta 'Jt, zi
fi !flxat-- pfutnl ~triîz·l·· 11' I'are 
,~,iliazll. la !<Nl:111 Mi1i\iei jurle· 

1If. lmntellt ~f"pozi\iă oe Jlla! ~n!i 
l~,it:- exclus." ller~oana salarta-
1IJi. 
~ Locuitorii vor prezenta tu 01':

v,l Retet.-, prevăzut;" do artIcolul 
l~l'- şi 6" n!1l 01'(10n3nt8 No. 60, po

'a 11li in ziarnl.,FIăc 1ira Rosie" 
r ' U. iner.. . . 

'. LQcuitorH \"or alluce 2 rotoJii luate drn faţ!i, ner"hlşRte, (Tu-
:. mod!.1111 indicat d(). Direc\innf il 

f,rală a Mi1iţk: i\teHere1or auto· 
.Jte a face foto!(rafii pentru an
\,(n\ll de identftnte_ 
l;;~;;ste ateHeresunt ~ obli~at", sa 
~'tz~ vi1iib'1 !n vitrine el! an pn
rll{ rttvl'uita :mtor:z'lHie. 
,O.:~·,tul a 2 fotografii este de 
,fAi 60. ~ 

,!Ii, Locuhorii care umleazll. a 
;~4t~ acte dela Ofic:ul !\11\ri: civl1e 

l(l }âng1:i Comit<<tul Provizoriu 

din loealitate, se 'lOr adresâ pentru 
oh\in(tea aCfstor acte numai pt: 
măsură ce vor fi programati de 
MiLţie In v,del't<R ellhtrării Buleti· 
nului de identitate_ Acei ce nu 8UI1t 

incă progrumă\i, vor aŞtepta pro
gramarea care se va face din timp 
şi apoi I!e vor ad1'€sa p: ni ru obli
ntr, a actelor. 

Locuitori care urmeăzl a obHne 
aetf 4ela Oi :cii1e de stare ciVIlă 
din alte localităţi, Sti vor adr<'-sa 
ac' stora Îndată - prin cor, spon
dt't1\ă - trimili1nd timbrtle legale, 
fără să a<ştepte progriimărea. 

D('as~nHnj, tot in v<.derea evită
rii aglomt ra\iei. locuitor'j se ,"or 
adn'l<a at, lierelor fotografic r • nu· 
mai pe mii!<ura programării JoitrlÎzi
lor- PEt dire loeu; !'SoC. 

6. S., ătrul!:c ateuliunca asupra 
sanc\iun :lor Iti care se l ltpun aed 

care nu se vor conforma di ... pozi. 
ţiu'l1ilor din Ordunan\a No. 61) din 
12 .~ugust a. c. şi din pr, zentui 
comunicat. 

PENTRU OBTL'l'EREA AC. 
TELOR DIN ALTE LOCA
LITATI 

Oficiile de t;tare ci"l!a (1 pe lân
gă Comitet, le Provizoriu au primtt 
in~trueliunil~ neceSllre tn vedcr.ii 
\eliberări: ÎnH'(liatc a actelor cerute' 
p~n;onal sau prin poştă. Pcti\iona~ 

rii, dacă 8~ v'or aclr sa llficiilor 
stării civile ,1'., alte loealită\i, prin 
cor('\"pondt'nI ă, vor tril~lit" o cere
re timhr~t1i ~u 20 h'l t:mhm fi~eâl, 
arătâl}{l În cerere al't' k solil'ilav. 
~(: vor anexa apoi t~âte !;O lei t"m
bru fi 1'>(' al pCntru fi, carn certificat 
cerut şi Ull plic timhrat tn veder" 
eXptdicrii. actelor de c1!tre oficiul 
d" stăre c \ofl1t_ 

Rpruhlieii No. 86, U'1zdovits Tibe. 
riu, in str. Ep:l'cop Rănu No. 37, 
Săndor f~ugen, tn Bul. Republicii 
N'o. 55, Schwartz Alfred in str. Fri· 
mu No. 3, Bartok Iosif in AraduI 
Nou, Bul. Karl Marx, Wei.~z lJf'o
pol(I in >1tr. Tr'bunul AxPnt2 No. 
23, Weher Ladislau In Bul. Re
puhlicei No. 31, K5.Jm:'in Franci>,c 
În sir. Frimn No. 33, Weiehelt l-a
rol În str. Em:nscu No. 2. Szah
\'~fz Alii"(lar tn str. EmKle.oseu No. 
21-26, Glul.:. El:"aheIÎÎ In str. Ro'l:
d~ln Dl1i('ă No. 10, A(tam~ek Elt,t;a 
În I'tr. Ri~- ricC'Î No. 23 (Gaj). K".'!l" 
S:\rolta în str. Măr!k,.,r No. 17, 
Morani Ghi or",h~ în Bul. ReJlubli
('el No. ) 3. HafffTllll'nn Fticdri('h 
În !ltr. Mără~C'iti No. 12. 

Ora:n, a prE'zcr:t1'itii dd1l 17 
Sept(,.l11Yl'i, Îniiint!', o vom Jluhlio:'l\ 
in nU11t' rde viitoarp ale z~8ruluj 
nOstnl. 

"Tovarăsul Stalin are încredere , în 
român"· fortele rninunatului popor 

Muncitoresc Român, - au pornit 
pe; calca GospodâripJ CoJc.::tive, 

• 
Tot În cursul zilei de M\cr.::urî, 

marcţ>alul VOfoş:lov a făcut o vi
zită muncitorilor dela Uzinele 
.. 23 August" din Capitală. Mo
mentul Întâlnirii dintre mareşalul 
Voroşilov şi tovarăşul Gh. Gheor 
ghiu "Dej, care i-a ieşit ÎI1 întâm
pinare, a fost un prilej pentru 
muncitorii acestei. uzin~ de a-şi 
manifesta dragostea însufkţiUi 
pentru 1. V. Stalin si Marea Uniu 
ne Sţwidică. 

In fiecare sectie, În fiecare de
lier, mareşalul • Voroşi\ov a stat 
de vorbă cu muncitorii, tehnicie
nii şi inginerii uzinei, discutând 
despre probleme de producţe. Ma 
fl'şal'ul Voroşilov a subliniat deo
sebita importantă a.:olabori:irii 
între directori, tehnicieni şi mun
citori, pentru bunul. mers al pro
ductiei dintr'o fabrică şi a dat di 
ferite îndrumări În t:cpriveştc 
desfăşurarea muncii. 

R~ispunzând cuvintelor mareşa
lu,1ul Voroşilov" tov. Oniga, di
rect~rul uzinelor ,,23 August", a 
exprimat în num~li! tuturor mun-

(Urmare din pag. l-a) 

citorilor şi tehnicienilor din uzi· 
nă mulţumiri pentru Îndrumările 
date şi pentru pretiosul ajutor pe 
care îl primeşte industria noastră 
din partea Uniunii Sovietice. 

Vizitarea uzinelor ,,23 August" 
s'a terminat în urale nesfârsite 
şi ac1amatii ~ puternice, care ex'pri 
mau dragostea şi recunoştinta pb 
porului muncitor, dia tara n(.ast~.i:i. 
pentru URSS, pentru Partidul 
Bolşevic şi pentru tovarăşul 
Stalin, genialul' conducător şi În· 
văfator al oamenilor muncii din 

: lumea intreaga. 

MARESALUL VOROSILOV 
A PARASIT CAPITALA 
PLECAND SPRE MOS
COVA 

Preşedintele. dekgaţi('i guverna 
mentale a· Uniunii I~epub\icilor 
Socialiste Sovietice, vicepreşedin· 
telt: ConsilIUlui de ;\\ini.;;lri al 
URSS, Mapr;.al al Uniul:ii' S0\'ie 
tice K. E. VOlf)şiIrN, ::-<lr~ a lu~t 
parte la sărbătorirea zilei de 23 
August, a pdrastt Joi dimineaţa 
Capitala. 
"La plecarea l\!iareşalului Voroşl 

Iov se aflau pe aeroport membrii 

----------------
Stabilirea· raţiilor de combu stibii pentru 
instituţii şi intreprind~ri pe anul 1949 -5,9 

Decizia Ministerului l:'omer1ului 
şi Alimentaţiei 

Printr'o deciziune dată de Mi· 
nisterul Comerţului şi Alimenta
ţiei, ratiile de combustibil cuveni
te pentru consumul propriu al in
stituţiilor şi întreprinderilor se 
vbr livra În cantităţi de cărbune, , 
}jgn~t. brichete şi lemne de foc în 

Capitală şi 30 judete după urmă-
toarele proporţii: , 

80 la sută lemne şi 20 la sută 
lignit sau 85 la sută lemne de 
foc şi 15 la sută brichcie. 

1 kg. lignit este egal cu 1.5 
kg. lemne, iar 1 kg. brichete este 
egal cu 2 kg. lemne. q 

ai Prezidiului Marii Adunări Na
ţionale, ai Ce. al PMI{ Şi ai Gu
vernului. Deasemeni au fost de 
fată ambasadorul extraordinar şi 
plenipote:l!lar al URSS' S. '1. K..Jv 
taradze, ofiţeri români şi sovie·, 
tiei, reprezentanţi ai organizaţii·' 
lor de massă şi un mare număr 
efe oameni ai munciI. 

Mareşalul Voroşi1ov Tmpreună 
cu tov. general colonel Emil Bad 
năraş a trecut in revistă batalio· 
nul de onoare ce se ana pe aera 
port. La uralele entuziaste ale os· 
taşilor, Mareşalul Voroşilov a răs 

puns: S~ trăiţi, bravi ostaşi ai 
Armat<!i Republicii Populafl~ Ro
mâne. 
După ce muzica mIlitară a into 

nat Imnurile Sovidic şi Rom-!n, 

\ 
a urmat defilarea hatalionului de 
0n('are. 

In numele guvernului şI popo· 
\Tutui român dr. Petru Groza, pre 
~edintde C:1nsiHuilJ! de . Mi;.iştfi 
al urat drum bun distinsului oaS' 
I~e l\ răspun'5 Maresalul· VoroŞl
lh. 

In aplauzele puternice ale Le
lor prezenti preşedintele de1~ga
ţiei guvernamnlale a l!R~S şi-a 
luat rămas bun dela conducătorii 
Partidului şi Guvernului; Şi dela 
reprezentanţii Armatei. . , 

Asociafia e.Uarală I K V fi 
organizează Dumfnecă 
28 A U au S T 1949 la 

. orele 19. In Sediul C.D.E. 

I O Mifl~f'MnitfuLÎuR'UI 
I ca prosr .... ,U";c 
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MICA PUBLICITA'fE s' primefte 
zilnic plni 1. orele 18. - Un CII
ylnt Lei 6 minimum 10 euvinte -
Pentru cererile de serviciu 50 la 
IRIti reducere-

OFERTe de SE.RVICIU 

CAUT doică pentru alăptare. Ca-
lei Şaguna 130. 3515 

VANZARI şi CUMPARARI 
CAMERĂ combinată cu furnÎr nuc, 

folosit, prelată 20 patrat d~ vân• 
zar". P]evneÎ 4, ap. 10. 3491 

PIAN marri Ehrbiir tirg nl tie 
,·Îlnzal'!'. Str, Poetului 102. 

MAŞINX de 8cri9 ,l\Lrcedes", apa
rat de fotografiat ,Ze'ss-Icon, tilal
t, a mar", C09tum bărbătetlc (talie 
fnaltă) seaunt' tâpitate, fotolii, 
masă pentru joc, covoare rftin 
tI,. vânzare. Str. Alexa~ldri 4, r 
ap. 5. 3513 

'TOT felul d.> haine vechi cumpăr. 
Kcrh~sz. Trihunul Dobra 9. Viu 
]a domiciliu. 3519 

DE vânzare cllruc',or adânc fn sta-
re bunII_ D.;scanu 7. 3517 

DE vânzare ,,~nli de baie, penle, 
sob~, stid.... de butelii, cillhcr" 
covoare, lustru. ste1aj şi pat de 
odihnll. Str. SimiOCl BaJint 8. 

CĂRucIOR adânc fn stal'l" hun li 
de vânzare. Mctiantl 12, parter. 

'CAUT bie:cletă de blIrbat Salt dă
me tn stare absolut hunll. Adr se 
]a ziar sub "Corich". 3474 

<.:UMf>AR cărămidă 

Adresa la Ziar. 
nearsa (vaiug). 

CI SA cu prăvălie In Bul. Republicii 
evant&jos de vânzare. Deutsch Ca
Carol Bul. Republicii 101 (vls-a ·vJs' 
intrare prin dosul Teatrului etaj r 
Telefon 19-53. 34!lO 

Cinema "TIMPURI NOUl" -
Prezintă 22 -28 August 

1. Ştiinta şi tehnica Nr. 75 
2. Jurnal URSS de azi Nr.15 
3. Instinctul animalelor 
4. CampionatUl de şah 
5. Alma Ata 
6. Jurnal de actualitate 
Reprezentatiile dela orele 3-11 

In CQD tinu.re 
Jo!rarea generali 15 leJ 

ATENŢIUNE 
zilnic clela or.le 11-13 
•• m. ,i 5-. ci. m • •• 
po' primi "il.l. penl,. 
opere'a 

Con'ele Misha 
(Malfnol Mis.a) 

cu Sardi şi Fratii Latabăr 
care se va prezenta dela SI August 

1949 la 
Cinema CORSO ,t POPULAR 

Cinema VR4.NIA. I 
fi grădina ARO 

AZIl o pl't)dot:/I. II .tl1dl(Jat'lI~r d. Stat , 

Unde~~8ai~"Europa j 
cU' SOMLA Y ARTUR - BANKl 

I 
ZSUZSA -OABOR MIKLOS -
BAROY GYOROY 

Repr. 5, 7 ~f 9. Dum,1180. 3, 5, 7,19 
., In caz de tJmo favorabil repr. de 
• seara tll gradIna ARO 
_EF 

Serbare ta fabrica "Teba" în 
muncitoare/or decorate 

cinstea 

Muncitorimea fabricei reba 
şi-a sărbătorit tovarăşii distinşi 
cu "Ordinul Muncii" şi •• Meda
lia Muncii". 

In prezenţa unui mare nu
măr de muncitori adunati in 
faţa maşinei de urzit a to;ară
şei MarcoviCÎ luliana, decoraiă 
Cu Ordinul Muncii ci. III-a s'a 
desfăşurat o frumoasă serbare, 
în cadrul căreia numeroc;i oa
meni al muncii din fabrică 
şi-au luai noul allgajamente în 
muncti. 

Tov. Marcovicl fuZiana, rein
toarsd din. Capitală, unde a 
fost invitată de Guvemul RPR 
împreună cu ceilalţi oameni ai 
muncii, distinşi cu ocazia zilei 
de 23 August, a lost salutată 
cu căldură de touarăşii ei de 
muncCi. Deasemenea au fost săI' 
bCitorite tovarăşele T6rok Ana, 
(~rzltoare, preşedinta comitetu
lui de fabrict'i şi Bamba Varva 

Ta, ţesătoare, distinse cu "Me
dalia Muncii. 

Din partea comitetului de fa 
brică, tovarăşii Popper Eugen 
şi Gotllieb, din partea tehl1icie 
ni{or, tou, Finskler Leopold şi 
din partea muncitorilor tov. 
Szaier Terezia au salutat pe 
tovarăşela decorafe, apoi tov. 
Marcovlei luUana şi-a luat an
gajamentul de a lucra cu şi 

mai mu.ltă râvnă pentru realiza 
rea a noui succese si de a da 
sprijin în muncă tooarăşelof ei 
din secţie. 

In numele muncitorilor, tov. 
Mogyorosi Stefan din. secţia 
C'on.tecţie şi alţi tovarăşi din 
diferitele secţit ale fabricei, 
şi-au matiifestat hotarîrea - că 
sttmulaţi fiind de succesele ce
lor trei deeorate - să lucr31e 
cu mat mult elan, realizân4 
nout depăşiri de norme. 

_.-_..-_-~, .. , ... _---------------------------_. 
Carn,!)ărăm urgent 

una maşină de scris cu carul mare 
1. E. C. A. Piata Avram Iancu, 22 
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Scurte ştiri sportive 
In cinstea zilei de 23 August sion

dicatul Lemnar:-Collstrucfori, a or. 
ganizat p~ noul teren al siD'dicatu~ 
lui o reuşită uemonslrahe sportivă' 
nocturniî, perl'tru pOI)lIlarîzar~a jo
cului d" haskett şi wolh,y. 
Comtruc!iă Şi amenaJar-ea aC':S

lui teren nou s'a făcut pr:n muncă 
voluntară, prelitată de catrl!' tova
răşii din sindicat~.le Lemtlari-Con
structol"i şi in special prin aportul 
tehnic al tovaraşilor din S:ndicatul 
Constructori. 

R' zultatul fntâlnirilor l-am iră
tat 10 numărul de j oi al ziarului. 

Emil Halb~!rthal 
eoresp. 

* 
&"t,ăzi, SâmMtll 21 August 1949 

orele 4.30, ' pe arena SSCA fost 
Gloria. ar,~ Joc un ma!ch d; foot
halI Între {chipele .. Vii" S. A. old
hor.. Şi Unirea oldhoy. Echipa În
vingătoare va Ci prtmiată. 

• 
Un număr de 20 sportivi din 

Arad, dintrl' care 15 băeti şi 5 f'e 

te \'Or fi cruntonati la Snagov in ve 
dl rea cimpionatelor interna\fonale 
de canotaj. 

Lotul Va pl!r~i Aradul Duminică 
28 Augwt a. c. 

La aceElle campionate Tor lua 
parto eanotorii din Republica Ce 
hoslovacă, R publica UngarA şi Re 
publica Polon'. 

• 
Datorită sprijinului acordat de 

Partid şi de Comitetul Provizoriu 
activitătea sporti,'ă din plasa B' liu 
li: luat un ad(varat avânt. 

Astfel, organizaţia l')port:vll "Da 
eia" din B.1iu, din cele 16 ma!('hur 
d~ foot-ban jucate fn ,tara aC'cas!a 
li câştigat 14. 

In ziua d·> 21 August !leE'ast ă 
echipă a su~linut non mateh cu e
daipa "Victoria" cl'u Tânlova, câş 
tijr~ud cu scorul de 4:0, punctele 
fiind marcate d,~ Ouaca, Rfnic Ş 

1 

~oş('ai. In âce;aşj zi. ~ ('hip; (kpl~ 
sandn-,se ]a P<lncnla. a fnvlus (du 
pa "Şo'mii" cu 2:0. Au marcat R· 
nic şi Mure,Hin. 

.-----------------------~---" --------------~--------
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-=-~:;a~;:;-:i:::l~';:~~~ 
şi. p4nificâţi~ d~ pc langâ tt~ 
,,7 Noemvrie' din Arud, fact'O< 
noscut că în ziua de 5 Sel't'f f 

,1949, se va tine un nou t,Xaatf ir 
admitere plntru el~vi În elul! I 
DorÎlorii se pot Îtlscrie pâni~o, 
mai târziu 31 August, preZet, a 
Qdat ă cu cererea actde; E,~ni 
de nîWtere, Cert1Lclitttl de na a 
litate, Ad,t verint ă asupra o " 
social..:-. Certificatul Şcolar de 'Ît 
4 cI. primare. Elevii r<uşi/i la( d 
menul de adm:tere. vor pr:uj 

treHnerea complectă i., int il! 
I)tlSI1umitei Şcoli. În mod gr :nE 
DiIn~tju{)ea. ,U 

, '~r 
- Funchelst(iÎn Et'a şi Sac~iâ 

beriu. vor avea CUUulJÎa 10r lti ! 

AuglMt 1949, orek 3. In Iool 
orice al ră înştiin!ar~'f 

_ FarmttdilC' de $ţTvicbl, 41"ă 
în noapteâ d~ Sâll}hătă spre D~;e~ 
nică sunt de 8: rviciu urmă10~ n, 
farmac:,Î: Farmada dIC Stat N,l1E 
(Bul. Ro puhlicii), Farmaciii ele "J:lor 

No: .6 (lflugă Uz'nde text~)~). l'~: 
maCla (1~ Stat No. 8 (Grâdl~leJ ,mI 

Cinema SOLloftR"Î'iÎU. ~ la 

"' PREZINTA i1!i 
minunata poveste oriental!! t

l

'ărl 

AVEN7URILE;d.1 
, -fi 

lui Nastratin Hog~ . I Reprezentatli SAmbiWi dela 8 {etC 

_ ~~~';;?~)ll~ 
ari 

PIERDUT cart,1ă aIimenle pe," 
ro' le Cleic~u Maria. Declar A 

PIERDlJT p~nni8 d~ birich'lii i' ( 
11633 p~' tlum,ele BOfh-i I~n. To ~PI 
co.m. Andrei ~!tguna-UcI\'lnlŞ, " 

clar nul., ,·'1 .3

1
, ~ 

PIERDUT penni~ de bl1'leta 
h688 numl"Ie Glilt'k Magrla~. 
Dedar nul. 3, :'ii 

PIERDUT Buletinul· Biroul po : ~ 
Toţi acei care au ma"1 lucrat ,"n laUd Nr. 3032, cartela ahlc11I \1 ş-; îmbrăcăminte numele V;'JhIU I 

campania trecută precum şi acei Irkla, oOlnuna VladintÎMCll, ~~ 
care vor să lucreze În interiorul clar nuk 35t~ 
fabricei, sa" se prezinte az", 27 PIERDUT Buleliuul Bir()Ul POPll ~ Jâliei Nr. 926 numd' P,mt:u 

A u 9 u s t 1 9 4 9 la Ana, comuna !'.facea. Delar 11 , 

PIERDUT Nrtda a1imente nume i I 
F il. B R 1 C t\ D E Z A H t\ R Se('camchz Bogdan. D'dar nul. ~'I 

P e n , r 
" 

• I jl PIERDUT Buletinul BÎrl)ul POP(' I 

O n g Q , Q , e Iatifi Nr. 419 numele Ahrud, , 
• _____________________________ -! Siclil. corn. Mac a. Declar nul.l~ 

1 
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:;!1citorii sectiei Şeitin a GAS dela Semlac duc 
~tăzi o viată pe care n'au cunoscut-o atunci 

când erau slugile moşierilor 
I~ Tăranii muncitori 

~ trecut mult timp de cand 
:JPământuri ale moşierilor 

, stefan, SicJovan Gheor
g i Siclovan Stefan din Sei tin 

l
' fiinţă sectia Gospodăriei 

~'e de Stat Semlac. Odată 
asta, gospodări rea celor 

~!e cei trei moşieri din Sei-

j
trecut in mâinile poporu· 
dlor. 
!tunci multe s'au schim

t)temul vechi de muncă a 
i ~OCll!t, Iar ţăranii muncI· 
~j .. fost scăpa ti de mizeria 
~ in care au fost (inuti atâ 
.str de vreme. 

lij~lorită muncii organcza· 
~~ au pufut termina freera 
It 'rdului până la 2.1 Au-
a: aşa după cum şi-au lu
I (gajamentul şi au putut 
, la Inceperea mai lnten
·111 desmiriştitului, 

t~1l1e de grâu sănătoase su
rJ1enil or muncii. Rodul ob-

a va mai fi la dispozitia 
'~r" ci va Fi a celor ce-au 

r~5â are pământu!, să-l sa
I~ să culeagă recolta, Va fi 
,~ cari la oraşe şi la sate 

I
i, şi ~t:.ptă pentru o viată 
1ă. 

)uesc tn jur .Curtea sectiei 
J nerecunoscut. Am mai vă 
~(:nedlat dup~ înlăturarea 
"l:or. Grămezile de gunoi 
~l)cuJ ~urtii. mi rosu! in fect 

el Ineca. - atunci tn toam-
:murdăria şi toate putrezi
~care au exi.,tat, au uispa
lJj ... 
hli muncitori, angajaţi ai 

t
'ărtel, au urmat îndrumări 
idului şi au transformat 
. iria moştenită intr'o gos
~ • model, o gospodărie a 
tet()~ ce mUl1cesc. 

l
,n tot mai multi să ruun
la noi - ne spune tov. 
Pavel şef de cultură la 

,.arle. Muncesc şi depăşesc 
" de te miri. Aşa şi tov. 

I A adunat intr'o zi snopii 

i' de pe 3 ha, in loc să a
) :pe 1 ha. cum era norma. 

1 mai SUl1t şi nltii. 
ln Gospodărie lasă dova 

~
. aci intr'adevăr ee mun-

. . 
',ii mun,:tl.od' din Seitin 
, amintesc de svonul la"· 

ni moşierul Dă,·urar. că. tn 
:~adoua casă a lui ar e:(lsta 
J)~ diieriţi strigoi. A lansat 
;.';on pentru a nu pune a-
leasă la dispniţia ~lugilor 

i
ti! pU!lel Sa dr>armă tn 

t :u vitel.:-. 
. curăţită, zugrăvită , (rum06 

! î cu tot moh'Jierul n'~e&ar, 
~lr<l pe jos ş'i perdc1uk l'a 

Il, clIiia a deveait o locuin\l 4 pentru angajaţii Goepod~. 

au demascat mincIunile moşierului Păcurar 
despre draci şi strigoi 

- tI intreb p ~ tov. Tripa, angajat 
iil f· nu i. 

- "D'apoi tr'_bue cu au fost 
fn capul lui. Că aici. ba. Pu· 
tem dormi liniŞtiti, cil nu vin 
slf ne striee somnul cum zicea 
t!r. 
Accaetii dovadă sI: fie un exem

plu In plus pentru ţllranii muncî· 
tori din Şeit'n, cu ajutoml cintia 

să lupte pentru a d maseIl pe toţi 
a('t>i care prin d"f,ritt' 8VOnl1rÎ .ş.i 

supersti\ii ar mai tne rea să t''I1 li 

tn Intuneric şi mizerie oam0nii 
muncii dela sate. 

Ca stina, unde e,..t" hucat1'lrdisa 
Cioban N,amt Elena, sat' .. race ce· 
rintele muncitorilor dela Gospodă
rie. Ei primesc carne de 4 ori pe 

_ t>:n ~ ...... 
Succesele • • economIeI 

Din toate colturile Uniunii Sovie
tice sosesc Ştiri. dFfJpre marile suc· 
ces(, ale fntreprinderilor industri.ale, 
colhoz.UTilor şi sovlzo:urilor. 

In mineI!:' din Donbas au loc mo· 
difict'iri continurt Şi mecanlzarea 
muncilor e in plin progri:'s. In mi. 
n! ,le regiunei Stalino [ucreazc1 zeci 
de combine cltrbonif('re "Donbas", 
transportoare de tip no" Şi multe 
alt4> m.aşini care uşureazii munca 
minerilor. ridicând t-otodatd pro· 
ductitJitâf.ea lor. 

Şi minerii basinulu.i carbollifer 
elin r!'giun'a Moscovti înrţ;~slrea::.ă 
mari ~uccese În productie. It/ in rii 
combinatelor .·Moscovltf{ol" Şi ,.Tn
lallgol" iiu Cndeplinit, inainte de 

termen plan"Z pe 6 ilmi. 
Ţăranii din Eştonia nU infiintiit 

pând in prezent, peste 3000 dp go,~
podării colectiv~'. Drept rezultat al 
prim: lor recolte strânse de pe cârn. 
puri1e colhoznic€ e,~toniţne, s'a in. 
registrat o mărire a cererii d(· pro
duse industriale, In Re publica Esto
n';, au fost vândllte produse in va· 
:or1rn de 5.50 miHnuI/9 ruble. Pri
măvara aeflllsta, colhozurih' EstOfli; i 
au cumprtrat dia Stat zRci ar. mii 
de tone Îngrlş(lminte, 

nupă cum ,~e anunlă elin Alma. 
Ata, Saitul Sov;etic acoreI?! l/Il ma
rII ajutor colhozurilor Cazahslarllt
lui pentru desvoltarm creŞt( rit vi· 
tPiar. F(!rmele pe/ltru creŞterea t~i· 

LOTERlA 
DE STAT 

SLOVA 
1 
"Ce i cu dracii Şi cu strigoii? r 

sl:iptămân ă, bin'~ g1i tit1:l, pâin" $i 
1al't, prl'('ulJI 5i cc1<'laIt,· aJîmrnte 
hrăn'!o'iirf'. ~Iă:-(l costă la zi În me-
die 3i) de lpi. 

-- ,.N'am m!ln('at la .. ~aZ{lfî" nl('f· 
or1 ată in zî1e1e d ~!irbătoari', I'um 
m:ITH'iJm acum j~ a<tealaltc ziI· ", 
- I>pnnf: tov. Tripa Şi prin mun· 
ca l1oă~Lră ''olll ajun~~ ~1I. tr1i:m ~j 
mai hine. 

• 
Printr'o colaborar' IItr"n .. lI C11 

Go!'>pod3r'a A/!rieolfî rL Stat 5~'mla(', 
Sf'c1ia ~'eitin Va putea ajun~· la 
rezulti(te din re i'l1 c,· miii 'hune, 
rezultate ('ari s1:l servE'8.;wlI. t1i r.lIn :. 
m· î mundtoare din S('itin!ii Înt. 

prC'jurim' rlr-p! mod,l !le fdu! in 
car<~ s" poate trăi atund c~lld !j<! 

munceşte tn colectiv. 
8, r. tI. 

sovietice 
t<ior sunt ajutate Şi de SMT·uri. 
In coll!ozurile şi sovhozurile Re
pubTrcii Ca:ahe se aplict'f din ce in 
ce miii mult tun.sul electric nt 
oilor şi mulsul mecanic al vacilor. 

TAJ Kiev se constrU! sc şi se re
constrllCsc actualm' nte szttt< dl? 
r.liidiri. C01lstrJlc[orii şi·a" Iltat an· 
gajamentul ca pUnă Tii ii 32-a ani· 
versare a Mar: i Revolutii din Oe
tombrL, sti termine, Ur Ki(1) con· 
structia de locuinte, pe o suprafal ll 
elI' 100.000 m. p. I.a Vnit'cr,ţitatlii' 
de Stat "v, ,. Lenin" din Minsk. 
damnl€Ş((! În pr(':::ent. () mare Qni
mafii'. Sute de tin~ri şi tinere, din 
dijC'rileh r~gi,wli ale Republicii. se 
prezintll la examr14elc de arlmitt'rd 

rn Unif,v;r,~itate. 
lJnîl;prs;fatea di" 1"'1in.~k r,~t" c'fi ' 

mai ,,·clle institutie şcolară a n;l'[n
rllsiri. Cllfdiril:l unit·ersit l1 tii for
meazll lin orlfşpl. A('um 5 anf. Vni· 
vers;tnt>'(t rra () MIiniI.' asrlfzi Tini· 
t'" r,~iliitra este compleet reconstrui· 
tii. '"a uzinli de rulmenti din Cuibi. 
şef s'a fnre~i,ţtrnt noui rr~1izi1ri in 
f1l~mcă. [rw"ntatoni şi rationali:;a . 
tor ii. au lucrat cu. succes la solutio
narea cflor mai im portanu. probl('. 
mC de prodllclip $.i la p''TfPdionn. 
~ea proc(',~' lor tehnoloJ{îc.e. In pri~ 
mul semestru din acrlSt an, aIL fo,ţţ 
prezentati, 950 propllnerf &~ ratio· 
nali;:;ar:\ dintre cari 280 au şi fost 
fntroduse rn productie. Grâtie ac",.,. 
tui fapt uzin.a a econom·,~lt Jlf'Sl" 

.15 milioane ruble, 
Buna start; materia1.li ti oam~9lilor 

mllllc:i elin Uniunea Sovietică II" 
inblln11t(lltlŞtr continuu. 

In rasde de economii alt! oril~tl
Iur. Vilno d, punerile dfO econom;' 
~llnt rn CTf l'I'ere. Ia Înc~ putul a1lU' 

lui CIlTf'nt, dl'pwH'ril(' repr;z mari 
() .~ltm(f cu 10 mi/iowlP ru1>le mai 
mare dcct'it rn anul 1946, 

In C"m'sul primdor 7 luni alI' 
anului acesta, ,mmu dl puncrilor a 
eri 'Scut cu fncă B miliol1ne ruble. 

Din multiI regiuni ale Vnil/nii 
SOI'J()tÎCI' vin ştiri de<spril amerut,;a
r('fI raselor şi. oraşelor. In Rţpubli. 
cii/' l'niI,nii SOl:ietice .ţ(' termin il 
lJN'fl,i'itirilr l~entrlt noul an şcolar, 
In satde Ta,djirhiswnulllÎ lIe În
fHnfpfI::.ă lpetora'.... ll1ulli inOt'atori 
~i agril'ulwrii Tallfic1tista7luTlti fUI 

fost al şi membri {n socifltatl'a Re· 
publicanit pen.tru 1'/lspdndirea CII

nO$ttlllclor poli tire şi Ştiintific'1. 
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Cuvântarea 
ZAHAROASE, l\fAI MULT 
J>ROASPA'I. 

PES'fE 

Deasemeni se vor conStJ'ul locuinte 
muncitoreşti în valoare totală de '4 
miliarde Ici, noui spitale şi sanalorli. 
t:oui şcoli ~i biblioteci, numerollse sta 
dioani' s]:oJ'tive. ete. 

Faptele de patriotism 
Tovarll~i ::1 l(warăşe, 

Sarcini lIIârefe de luptă stau In 'a
ta mundtcrilor şi tehniclenllor noştri. 

Cll1l$a muncltoart! a dovedit PRIN 
.·APTE t>atriotismul său fierbinte, ea 
lIadlatea sa de munci. şi de lupii sub 
stt-agul par*:idulul. In lupta pentru 
ff'allta!'ta şi depăşlff'a PlanuluI t!e !itat 
pe 1949 şI mal cu seamA in avâ.nful 
hl trecerii socialiste in cinstea marII 
sărbători nationale 23 August, muncl
lorli şi tehnfclenlt au dobândit succe
~c remarcabile. 

Comttt-tul Ce-ntral al Partid,,}ui Mun 
d10rf Se lIomân şi Guvernul Republi
('U Populare Române lşi eXllrlmll t'o)ft 

"ingf'rta că, clasa muncitoare va face 
fn!' cn cinste şi noilor sarcln' de lup
tă al .. (cr.~tructiei socialismului. 

Amploarea pe care a luat-o in(rece
rl'a !'Oocialistă in Iara noastrll. ('onstitue 
.t dovadă lJuternIcă a priJtnului cntu 
?t~l&t pe {'arC massele mun<,itoa"'e il 
flau din toată ininla reg'mului ,le t!~. 

mncratie populară. Mereu, sunt scoase 
la i\'f~ală noi si lMIi rezerve Interne in 
fntrt'prlnderi şi mobilizate In lupt,~ 
ptntru progre,'Iu1 firIi. Iultiativa {'rea 

I toare a massel, inovaţfll~ !ii metod·~le 
de ratioDaIi:zare a muncii propnse de 
muncitOri şi tehnicieni cunstjtuie Il;n 
ce In te mai mlllt UD facto,. de reali
?&rfl si deS;lI,sire a 1)l'ogrsmelor de pro 
ductil'. A<.1!sf a cste :-ezuHatlll cre"te-
1'11 ~onşiintel socialiste in 1'51'111 m~~se 
lOr noastrc muncitoare. Este răspun 

~:;m;;,~:~::; ~~~:::J~~Ei::~~~! I 
ioriIor şI a creării de noi cadre de 
t('hnicieni şi specialişti se aHă in cen 
trul preocupărilor noastre. Ea devine 

CI cbesilune vitală a desvoltiril eCO-
nomlte a ţllrli noastre. 

ale oamenilor muncii 
sul 10[· hotărît dat atâţătorilor la răz 
boi allglo-americanl. 

Intr'adevăr, dragostea de tară a oa 
menilor muncii a cApItat astăzi in Re 
publica l'opuJară ROlnână un in~eJ(:S 
ma.i bosa.t şi adânc, Lupta pentru R

părarea patriei se confundă cu lupta pen 
tru apărarea libertătilof cucerite de po
por, cu lUpta pentru eonstnlirea S6cialis 
mulul. Interesele marii majorităti a 
populatiei tărU, Se imbină CII intp-re
sele mişcării mOndi;lle revoluţionare, 
cn Int~resele luptei pentru apArarea 
păcii. 

PatJ'iotismul se fmltlete!)fe in mod 
armonios (;11 idcologia intel'lilll ionalis
Riului ]!lro1etar. Numai in .·rt<ntul U
nic Socialist, numai ca 1,rieten şi n
liat al Uniunii Sovietice, poporul ro
mân şi-a împlinit cea mai arzătoare 

JlllzuÎptă a. sa: libertatea Si imlependen 
ta natională. Daturitl Marii Tări a So 
cialismului !'Of luptind aIat'lri de e:l. 
lJoporul 'român ~i-a recăpiiJnt ÎnHede 
rea In fortele proprii şi a Început a 
la('.., din tara sa ina;lJoiată, jefuită ~i 
1m1Uă de lumea occit'lent:lJă, o tarli. 
inaintati şi puternid. cu care se 'poa 
te mânGri. 

SaniAa. partidului nostrll este de a 
in! ădăcina tot mai adânc in dndurilc 
oa11"f!nilor muncii şi ale tinerei 8'eI\C
r:l<tii, acest profund Sen timent patrio-
1ic, făcîind Ca el ,,' devină :JD izvor 
de fapte rnă"ete. de erof:'irn in munci 
~i ÎI1 lupta in;Fotriva dU!i"llanilor R~
J~ul,Jicii Populare Române. 

SOCIALE LUATE DE· PARTID SI 
GUVERN IN INTERESUL OAMENI
LOR MUNCII. 

Tovarăşi şi tovarăşe, 

Construirea socialisftlului punt- !n 
fata noastră probleme oomplexe. 
Chezăşia rezolvării aCe310l" pr9blCftlc 

şi a mersului nostru inainte este Par 
lidul nostru, forta politică Ctllldută

toare in stat. In aceste oondiliun!, e
ultcatia maMdst-lenlnlstă a activiştilor 
PartiduluI, insuşirea de către el a pro 
blemt>]or consh uiril sooia1ismului .capi 
ti o importantă c:xtremă. Să ne amin 
tim cuvintele geniulului Stalin la Con 
.,;resul al 18-1ea al Part l1:1ului t.,'omu
nis& Bolşevic: 

"Putem spune cu Siguranţă el, da
că am şti să formăm din punct de 
vedere ideologic cadrele noastre din 
toate domeniile muncii şi si le Ctl
iim din punct de vedere politic fn 
asa măsură. încât ele să se lloari 
J~sne orienta in situatia interni şi 
InternatlonaJă, dacă. a~ şti să facem 
din ele marxhti-Ienlni~ti fie deplin 
maturi, capabili de < a re~olva fără 
gre'ie1i serioase, problemele conduce 
rii tării, am avea tGt temeiul să 1;0-

coti~ că noul zecimi din toale pro
blemele noastre sunt rezolvate". 
Este o sarcină de cinste a intregului 

!L()stru Partid să ]upt~ pentru ridica
TCA nivt'lului pOlUic -:oi teoretic al ac
'~viştilor . 

Primele gospodărll colp,ctive trebue consolidate 

In acelaş timp este necesar ca ni
\'('1,,1 organelor de conducere judetene 
şi de plasi ale Pariidului să fie j.l1i
cat la înă1t!mea cerinlelor pe care le 
pun h·ansforrc.;ările rt'volutionare din 
ţllra noastră. Comitetele fud~ne ~i de 
J;lasl trebue ajutate să stea.' pe picioa 
re proFrli Şi să Se orienteze in pr<>ble 
)flt']e mur..CÎi de partid. de stat si gos 
pOdăreşti, pentru ca 15ă Ribă. intr'a1:1e
văr lin rol conducător şi de avantgar
dă. Tovarăşi şi Tovarlşe, 

C.ăIăuziDau-ne de bogata expcrientA 
a colt'ctivizării agriculturii in U.R.S.S. 
I'\ă continuăm a aplica cu fermitate po 
lHica de clasă la tară, sprijinind ţă

rănimea muncitoare, cimeutlnd alianta 
ei cu cJasa muncitoare şi ducând '0 

luptă neîntreruptll. pentru Îngrădirea 

€'biaburimii. 
A~a cum arată RezolUţia , plen.u-ei 

C.C, al P.M.R., principala pil.rghie în 
v('de),E'a transformării sooiaUste a ."gri 
c .. }turii este cooperaţia. 

In 1(('ma muncii pOlitice a comuni~
Hlor la. tară, grupuri de tăranl munci 
teri au j~\mntat primele KoSpodării cO 

)('eHv<'. A( ('astă ,\'ictorie Il politicii P=,r 
tidului la tară trebue consolidată ilrin 
lr:ch('garea. din pun~ de velSere organi 
7.aforic şi punerea pe picioare a :octi· 
\titălii lor practice. Partidul va trebui 
"li df:sfăşoare o intensl m1lncă educa 
ti,'1 in aceste colective pentru a sti
mula pe membrii ]01' să mUllcească cu 
tâvnl, deoarece acum nu nlai ~UUIl

(;(:se pentru mo~ieri şi chiaburi el in 
folosul lor şi al Îlltreguhn popor mUD 

cj!or. Gospodăriile colectiv .. au primi~ 
ca ajutor dela Stat bunuri imlloriante: 
localuri. pământuri şi vor primi cre
(~jte. In mijlocul membrIlor cUJecth'e 
IOl trebue să fie desvoltată o nouă 
atitudine fafli de avutul com""n. 

I 
maoul de clasă devine mal viol~nl, 

mai turbat. 
Clasele exploatatoare răsturnate dela 

putt're, IIpionii şi eUvel'Slonlştii trimişi 

de imperialiştU americani şi englezi ~i 
chiaburii recurg la cele mai josnice 
mijloace, mergând piini la asasinate 
şi distnureri pentru a lovi in poporul 
InUhCit«. Este necesară. o ascuţi re a 
~~gilcl:ltei şi mai mult ~plrit de preve 
!lire fa.tl de uneltirile duşmănoase. 

REGIMUl, DE DEMOCRATIE POPtT 
LARA ESTE HOTARIT SA SORO· 
BEASCA FARA CRUTARE ORICE 
INCERCARE DE GRUPARE SI DE 
REZISTENTA A DUSl\1ANlTI<UI F!\-

-

Intărind rindurile Partidului n06tru, 
sporind neincf!tat legăturile cu masse 
lj!, să păsim inainte cu sigurantă pe 
drumul vi~torfOS deschis de ma.rele Par 
tid Comuni:;;t Bolşevic şi de genialul 
invătător al omenirii muncitoare, to. 
vară~ul stalin. 
(lJRALE, STRIGATE DE "TRAIASCA 
ST/!UN". INTREAGA ASISTENTA 
SE RIDICA SI OV ATiONEA 'lA PU
TERNIC. 

SE STRIGA "TRAIA8CA PARTI
DUL MUNCITORESC ROMAN", .,TRA 
lASeA COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI"). 

Fabrica "Flora" şi-a construit 
o nouă cantină 

111 urma naţionalizl'irii, fabrlca 

de licheururi "Flora" a luat o des
,"oltare şi in ace1aşi timp s'a mărit 
cu mult şi numarul an~ajiitilor. 

Din acea<.tă cauză, vfchiul lot'"al al 
cantinei n'a mai (:or'''puns cetinfe
lor ~i din initiativa comitduluide 

rabric~. ajutat de organiza\:a <ICI 

Partid din llcenslă în1repr:nd"r, Il 

Înc.;put construirea ullui alt local 

pentru cantină, care a fost t l'miullt 

in cinstea zilei d~ 23 AUll:1li't. 
Inaugurarea localului 8'a facut 

Într'un cadm festiv la 23 August. 
După Jl1tonarea Imnului RPR au 

luat cuvântul tov. d:rectur ţ(rei~s 

Andrei, tov. Ghil1nghil1şan· Gh[ or

gh0 din parlea .o/clorulni I. PMR, 
tO\', MarIa Ioan din partea comi. 
tetului de fahrică, iar din partia 
muncitorilor a vorb:t tov. Kompa'!li!: 
Şt' fan. 

Primele gospodăril agr1CO]e coJe('Hve 
h<el:ue 1\"ă fie astfel gospodArUe şi eon 
cluse incât să constituie pentru I~i şi 
1l0i grupuri de tirant săraci ~l miHo
t :;şi un mÎjiQt, <de convlngere pentru 3-

lWJDi pe calea. regimului de viată so-

cialistă, . I K Jllexandr·· vopsltor de stofă şi 
Superioritatea for~elor noa str .. iti fa napp H && curiţllor chimIc 

Il şi pe plan international ca şi succe Prăvllla: Str. Frimu, 2-4 
sele noastre indârJes~ pe duşman. pe 
mli~uri ('e tnainiează socialismul, duş ,..!. _______ A_t_e_I_le_r_u_I .. :_S_tr_,_E..;,p_i_sc_o_p:.-_R_a_d_~_' ,_1_0 ______ _ 

\0 
v Sunte:n '"' hotărîţi j 

sa !er'!unan: treer~tl 
pana Mlefcuri.,:'~ 

Ieşit di~! ~ra.ş, . tnireUSfiluj 
cută a pamantulw desmiriş 
a fânului cosit ît: pufnmd 
întreaga fiinţă. ZWllze(;,1 l 
2 d · ~ce: 

batoze tn sectorul (~": i~ lu 
diata apropiere a Ifldus,r':llit 
cale ,,7 Noembrie .. ·• ne'a ni2 
atenţia, Ne-am îndreptat pri 6 
într'acolo şi am văzut pe ulI4 pf 
ele fâlfâind steagul roştI, st. J 
aomenilor muncii de preluti C 

Ne-am apropiat şi 11 Nl")! il 
lângă ei. Am observat pe 7 

1 23 · re. 
ce or muncttori - băru 

Jemei - sIra/un de praf şi, lll, 

bete. Munceau. Munceau 
mânuind furci, snopi sau 
cu CUrl in,deoărtau p'1ele ~i 

va. d 
- ,.Inainte de itllrea • . 

, t V . tH am tflcepu . rem să fun, 

fruntea celorlalte 7 baloIe. Mf:<~~ 
IăsGm noi aşa de uşor", _.:\ 
spune muncitorul Upiak 'ii 
şeI de echipă. lnt 

Si intr'adevăr, prlntr'() mie 

organizată, i>1 al 

ei reuşesc să depăşească l~ 
proape zltnlc norma tixată.:re 
peste 5u Ia sută, PE 
Pentruca praful sl1 11U fii'ptc 

aătur sănătăţii, se mtUlcqte "o~ 
rotaţie. Celelalte bafoze ar '.1" fi 
să ia exemplu şi să se o~/.{a4, ti 

~e 
ze la fel. r. 

-Abia în 18 August a~~~~. 
tut reincepe treerişul, - lIe{or 
ne tov. Cropade - Şl prin j! 

cerile pornite, suntem. sigt nu 
vom putea recuperu tlmpll:na 
dut din cauza ploilor. 1 şi 

Iar muncitorul Dim:ă Gh?qill 

ne spune: ~;~u 
"Suntem hotărîtt ca pâ 
Miercuri să terminăm tr ': ~I~ 
şuI la această arie. Apoi fii-

"~~ ~ep~asa ~i la alt~ ariif'idl 
:;a-l ajutam ŞI pe ·ceJlaltr, 
nu rămână InapoI". 

Paza ariei este bine OI!!I<~" 
tit Wl 

... Numai câteva min.ute $'1' 

prit batoza . . Apoi... Hei, rUi~J 

Hei, rup - batoza este m_1 
şi zumzetul ei reîncepe şi m1' 
tms. Il privim. ZâmMm. lE 
besc Si-i lăsăm apoi sa-şi ~ 
mai departe munca ,venlr 1 
mel.tţine locul de frunte În .. 
cert. . ..... 

Din depărtare întoarcem q 
inspre el . . Tot mai putin st\e 
resc. Numai fâlfâirile stea~ 

roşu ne mai vestesc, că l' 
deasupra jiecărei batoza. pe 
gurile' de grâu, zeci de bra, 
incoardă. sI! frământa pent 
da grâul-aur, pâinea llecesar4 
lor ce muncesc. 'E 

D. SINIT,'1e 

f 
~ 
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~ncitorii dela unitatea CFR-Podgoria 
J redat circulatiei automotorul No.12 
1cest succes tnreglstrat fa 

f,
"luna Octombrie 1948 au 
Jit mult tntrecerile socialis 
iza te fn ultimul timp. 

i 6 întfeceri individuale 
!4 pe echipe, existente în 
I februarle 1949 s'a a. 
, ca din Mal sa se gd· 
â in in/receri 32 munci-
7 grupe şi li echipe. ta 
·re. Aceste lntreceri s'au 

apoi şi la personalul 
'in, in număr de 2 J şi 

r i 4 unga/uri dp. motoa-

~ceputul lunei August, tll

(Urmare din pag. 1) 

Roman Aurel II, Pisca Alexan
dru, Conopan Gh., Mocuta Avram 
şi Frauh:.:..rn Ioan, 

Autamatarul No. 12 a fost ter 
minat in seara zilei de 22 
A ugu.st şi în dimineata zaei 
de 23 August in cadrul festiv 
şi în prezenta delegaţilor sec 
torului 1 CFR, a rJelegalilor 
Sindicatului CF R si a munci 
torilor din Atelier li subtmită 
ţile CFR Podgoria, automata 
ruZ a fost redat circulaţiei. 
Până tn prezent s'au e\'lden· 

ţlat la lucrările de :eparaţii ge
nerale ale acestui 8utomotor, 

muncitorii Csepar Adalbert, 10-
nici Constantin, Vadăsz losil, Ci 
narîu Ion, Vâdaci Ioan, Miliei 
Vasile şi Izsak Alols, precum şi 
maeştri Szabo Ion şi _Muntean 
Gheorghe care au ştiut să Il.ntre 
neze întregul colectiv de Uluncă 
pentru a da rezultate din cele 
mai bune, alături de şeful atelie
rului Stoica Gheorghe. 

MUNCA FIECARUJA ADU 
CE BUNASTAREA 
TUTUROR 

Despre felul În care se munceş 
te la acest atelier al unităţii 

, 
j( axua:.iW!iQIEZLU_ 

CFR, bătrânul Csepal' Adalbert ne 
~pune: 

- De peste 20 de ani lucrf'z 
la CFAP. Dar tn aceşti 20 de 
ani niciodată nu am lucrat cu 
atâta drag ca azi. Si alături de 
minf~ lucrează toţi, tinerii Ş! ba. 
trâni. Acuma lucrăm pentru noi. 
Mai avem încă greutăti. Dar gre 
utătile de azi sunt mai mici de. 
cât au fost acum un an şi ele vor 
fi şi mai mici peste un an, dacă 
fiecare va intelege că munca lui 
e aceea care aduce buniîstarea tu 
turor. Acest automotor e al 6-I('a 
pe care-I dăm gata reparat În În
tregime În mai putin de un <In. 

- Continuăm acum mun('a la 
repararea generală a auhm:)toru
lui No. 2. pecare-l vom term:na 
În cursul lunci Septembrie. 

(i. e) 

de rezultatele tntrecerilor 
. ' intreprinderi şi alte ora
Ilfienti că Întrecerile ccnstl 
I~mentul principal pentru a 
~ şi depăşi Planul de Stat 
'tt an. muncitorii dela ate
ţaii ferate Podgoria au ac
jintrecerea cu sectia I-a 10-

ri~e a Atelierelor Principale 
i au chemat la Întrecere to 
ilor dela celelalte subuni
~ C. F. Podgoria, ca Mişca 
iltreţinerea, T. C. 

Prinfr'o bună • orgonBzare a muncii la fabrica de 
cărămizi "Aradul'" plonul lunar es'e indeplini' deşi 

au fosl zile. nefavorabile peniru lucru 

lPENTRU 23 AUGUST 

.~'·torii s'au angajat ca in
,'ogramul pentru luna Au· 1 fie realizat cu 8 zile 1na-
t termen. ., 
;e principalele lucrări pre· 
i în planul. lunei August 

l:!e: rcpara(ia generală a 

{

'IOrUIUi No. 12 şi D. remor-
1923. 

.1U! rcmorcl1 192.' a rost 
nat p~ data de 17 Au

tşi a fost pfJ"'f! ;n circula
~II urma a MO ore de 
tă în loc de 1400 ctit era 
hut. 

I 
,mnit1area acestei remorci, 
, muncitor dela atelierul u· 
'ji-a dat contrihuţia sa. dar 
.,iâenţiat în mod deosebit 

!IIII"O 
IJ~4RCZAGI IOSIF 
'. gra"or 

ARAD, 
1. Eminescu N,. 12 

~ 

In spatele uzinelor ,,30 Decem
brie" se găaeştt' fabrica de cărămi
dă .,AraJtfuL fonnată prin ooma
sarea a trei fabricl miii mici de că. 
ramfz:. 

Când aceattta fabrică a fost smul· 
sa din mâna patrOClilor. in unua 
naUonalizării prineîpălelor mij
loace d,.- producţie, se gă~ea in lL~· 
n1: n' a lltarC incftt ponlir, a lucrulni 
era :mp01;ibilă • Din această cauză, 
lucrările au fost sistate ti abea. du
pa 1 Martie 1949 - pri~ ajutorul 
Băncii de Stat caN a IIWl la di,,;po. 
zHie fondurile necesare - la fahri
ca d& cărămizi au în.ceput luerăr':h' 
de reparătii. 

A trebuit ~ă .ile Inunc ~ă mult 
la renovlirea acestei fabrici g~ită 
in staTe de paragină, dar inUl 'ito
rii s'au achitat cu c':n1'lte de ac.ae
tă daton!' a lor şi astf,·l îabdea 
de clirămizi "Araduf' a inceput 511. 
preduell In cursul lunei Mai a. c. 
Dela acemă dat.ă şi până in pre lo 

Z('llt, au avut l~ in~mnâv. reali. 
ziiri. produdia a ine~ put In o ;; :n
gură fabrică d·in e<le trei comasa-
te, dar rlind pe rAncl şi celelălte au 
fost pUSl' itl functiune. 

De remarcat este faptul că pen
tru punerea tn funcţie a li"cHfi a 
treia (una din fabrici1!' coma~at ) 
trr hu::a invo:"ti'l un fond d.tn partea 
Mi,"il!t~rului. 

Condu.cerera fabricei. rn lItrdn. 

.~ colaborarp cu com;,r'tlll ~n
dical, a hotlirr t C(t ăCf>a.~tlf SI'~
tie să Îrtef.ttp(l lucrul cu mij. 

,lec,io .Jade.'~~.!!..~ 
~f~,!1 angajează tehnicieni, ingineri, 

S.M.T. 4rad I 
;~ subingineri mecanici pentru Sta-
.~ 1iunile de Maşini şi Tractoare, 
1 din raza judeţului Arad. 
:~le anexate la actele personale se pot depune zilnic la 
tffa ]udeteani S.M.T. in Arad Strada Kogălniceanu Nr. 4S 
.1-

Realizări şi unele lipsuri 

loacl'! proprii, fărif sl! mai aŞ· 

tepte fonduri. S'a rmşit rn 
acest fel să repună În lucru 
cele doul! sedii de prfsi! (ii 
tr' ~'a Bvdnd repara/ii mai mari) 
şi Mate c.le 'rri cflpt04re alI' 
~cliilor. 

Dar nu 
rcaliz1'ir'l· 
munca de. 
Ncavând 
proJuc1ia 
cânrl f'tltt' 

8!'tea, 

numai In acea"ta con .. tau 
fntrqlri1Hl p rii. ci ~r in 
fie('arc zi a nll111o;torilor. 
nseătorii pcrfN'Honate, 

În t1\mpină IIr. u!llli ahmd 
timp ploio~. Cu toat' 

rnrtllcitorii Cşi organizeazi! 'n 
aŞa fel mllnca 'ne"t atunci c(j,td 
timpul e favorabil •. planlll ('S

tr 'n.deplinit, ba U/H'ori şf elP' 
pi'(şit. Ast/Il, ~edia [-a depă. 
,riste proJ!ramlll dil lucru, zil· 
nic elt 60 Tii sutlI, rar sedia 
llI-a CII 8n la !llIt lf• 

Pentnt tmhunătlltirea eon,,:rtiilof 
de n1Unc1l.. s'a pus 'n functir o 
P01l1Pll. iL~ apă la ~îî.ntj.'nl1 /:"xlra('· 
tiv ne materie prlmli (arp:iI ă ) ri(l;. 
cânou-sc produrHvitat('a mnnrii la 
aCt!,! Santi«'1' cu 50 la .'Iută, 

Ion tn!"mTl~nar:a ziki de 23 An· 
!!11!Of. mnncitor;i nela aeea"tă intr!. 
prhl'lf're 

şi-au luăt ang«(jaml'tlful d1 vor 
d('pllşl planul lunei AII~ust cu 

20 la sută Şi cu toate cd tn7iinu 

de 23 August timpul a lrut 
It, favorabil pntru prod!lctiii 

de cărămizi, totuşi acest anga. 
jam<"nt a fo,ţt 1nell'pTinft. 

Pentru imlJllIliită\irea conditiilor 
de trai ale muncitorilor s'a l,lJD: na
jăt o cantină şi 8(' vor elib. ra car
tele d aliml'nte.~: P"" s.rzOIIlUI de 
iarnl1 .. 

Nu aeCCaŞ pr. Q('.upar' ~e poate 
l'onstala Inllă În ce<>ac! privt"'i't€ 
dormÎtonll D1uneltorilor . Paturil~ 
fll!llt j'n~r5Illă(lit,· "n 2 cam· fI' mic;, 
nri!Zieni<,e, iar ]'n~, ria de pat lip. 
!leşte aproape cu dt's1i\'~rşir,,· .. 

Co<ndu<,erl'.J intr· priwlf'r\i a~ 
ilatoria ~a !W in!pr.s(>7,c ÎtHlr'liproflp' 
df'! acelUlt;\' prohhmi!i şi in primul 
r<Înd de încăperi potr'\'itl' ]lentrn 
penlnt dormf1oare. Si! n" găşil1i 

morliil ;tatea dt'> a t'lib fa unii san 
dou 1t cam:rl· din cele .'l birouri 
exi!ltf'nte, pentru ca patur;le .. ă nu 
mai fi .. tn g'răm 9 IHt(· unul pe~t- al. 
tul in c· le două camere m:ci. 

In acest /ienS, comit'ctui sindical 
trehue să pună În practică hot,i(·î. 
ril, CC al CG!\I cartI pun!' fIe 
pcim pl<W1 grija ce tr, hul" avută 
Il' ulm condiliill' de trăi şi d". mun
că ale munc:torilor. 

C. SlfMu . 

Noua hală de sfrmrgărle a Afelierelor 
CFR Arad 

--~-----~ 
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Peste 1.000 de deleflati 
reprezentan,i ai 'uluror 
Uniunea Sovie'ică iau 
Par'izanilor P ă c; i 

popoarelor din 
parte la Congresul 
dela Moscova 

Djscursul . de deschidere al academicJanului Boris Grekov 
MUSL0\ .\. (Ag rpres) .... TASS I tăriI" nu doresc repetareii ororî1or nah: cu âplauz{', prelungite ale tu. 

lfillls.mite: l' 1 x b - 1 . pe care U tlmu r"z 01 e'a prlci- turor o:lor prezenţi 
La 25 August s'a deschis in sala llnit .nmenilor simpli. Acădemicianul Greko\l a declarat 

coloanelor din Caoii sirul:cat lor Ne-a.m fntrun:t aci Ptntru a n~ 111 închtcre: .,Sunt€m in~ufleUti tic 
d· la 1\108co\"a conferinţa unională a tmp~rtărşi gânduri şî senHmoow şi dorinţa de a împÎedt ca un nou rtiz. 
purtizan]or păcii. La conf<TÎntă pentru a întări legllturile tntre toli boi mondial. Suntem eu rotii gata 
.. "ist,l p'Sle 1000 de del~'gati - re· partizanii păcU, pentru an,.' opu- să luptăm pentru idCl:a păcii I.n ici' 
prci'.l ~Jtan\i al tuturor popoarelor ne cu forle unite planur:lor sii{lg,~- trcaga lume". 

}, galJi au ala În lmanimitate 
d::ul ~on,f. rinţ('i. Arti!>!111 pop 
dm URSS, Horal'a, 11 propus 
reii prezid'ului de onOare al 
rinlei: Biroul Politic al COl 

lui Central al Pal'lidulu: t:o~ 
(b) al URSS in frunte PolI rq.
conducător al poporulu' >.()~ 
lovarăşul Starll. In H.l". i_.1r 
aplauze furtunoase şi 1', ::11 

precum şi ovlitii: "Tră[asr:i t ' 

şul Stalin'" .,Glorie lui Slalitt'\,: 
La invitalia prlŞc(hnlu:: 

rinld, oaspetii ... trăini iau 't 
masa Prt'zidill]lli. Pr·.ntre d ~ 
flă: prof. Dl1hois (USA), il 
JonhsOl1 (Marea BrltănÎc), . 
;( ltallia). G'alllOrkO (Austria), ~ 
hon (RPR), Tola DragoiC{>\'3 
B1l1~aria), Ho-Hona (u,re ii 

tiin Marea Un' une Sov:etică• - a· roa,;;e il,· a\â\ătorilor la Ull nou In calitate de fir: ş'edintc al eoml
p;'r~qoar('a cr, dincioa ... ă Şi consCc- rl'lzooi. Tn·blll'> s1i dedar cu drpH- t, tului de pr, gătire pentru convo-
,\ I1Iă a păcii in Înlr,a~a lume. LJa nă convingere. ci între Cf'i ('ar('.l\ conf, r:n\ri l1nÎmlale a p<lrti- le. 

confere nl;'l s'au reu~lit c i Ulai e 2on,OOO.oOO <II' locuitori iti tl1rÎi zanilor păd:, aNt!C'midaflu 1 Grekov Ser'itonl] N ikolai Tihono\' Ire 
aHii. 

b"iun ţl O<lnll ni de ~Iiinla .0\':<:1 d '.. 1 r' 1 l' J< 1 . I .. nO","I1",> nn CXl~ta un ~1r.ll!'1lr OJn ca. a pro(' amat con ermla { e~l~ 11,"". cut raporlu a",upra primuluI 
liIk caror numc sunt cuno~('ut(' in x' el ' 1" 1 1 ă re lift pun il la In ola a po :lka paş- Suh ho1\ile ~ăliî r1\sllua In11lu (Iepe ord1n[a d,· zi: .. Ap3ra~ t. 
lutr a;::a 1 Ulll(', •• {'riitori t'ekbri, frun nieă a slatului no~tru". {iniunii So\'i{'tici'. l,a prnpum'rf'a. cii şi lupta impotrivli a\a\ălorilFinl 

ta':>l ai "i, Iii ])uhlicl\ conuuciîtor".i AC'l'lt' cuvinte au f()~t întţ1mpi. seriitoruht: Con~lantin }'.dÎn, <le. UII nou r1îz:boi". J..;[l1\ 
orgil'l iZ..l\iilo[" ~indicalc, organlz;atii. ~r 
lor de C{'Jlll.". ~'i de tincr t, P[" CUlll -- . ....,.,....... .. ~ ..... __ • - - . rtI 

~i frl1nta~i âi C111wrii ;-;i arldor. Noi amănunte în legătură cu scandalul financia 'r~: 
A lături de ei se lină ;dorio~ii sia-

hano"i"'t; din 'lldustria şi agricuhuo di'1. Statele Unite pA 
ra l'loclali!<Iă, pr, cum şi, eroi ai 
llmncii socialist ... La conCi rinlit all Demiterea ministrului adjunct al marlnei - 'ţ~'.~' 
sosit doea6<'mi nL numeroşi oiisp,eH 
~i printre ei repreze.ntan\ii a 14 WASJ{l.KGTON. (Ag:('rpres). In ciuua faptuilli că (lumeroase I man fn cart'! acesla arati r1i . an 
FIri "Ir~,'ne. Pe SCdla ~1ilii coloam.. TASS transmite că in Statele Uni- Zlare aU cerut lui Truman să de- f:.f\te fn serviciul oanullilor dtr

; 
lor s· află, Între flori, portretPl.: te, subeomite!1I1 de' investigaţii al mita p' Vănghan TH; baza andlf'- ceri dfn Las An,!!.'el' 8. In afa\t~ 
lui Lenin şi Stafn şi uml;1lonrele Sl natului eontiouă .,ă dea la iveii- te', 8uhcomitl'lnlni, 'rruman a c; rut a.cea,sta, f!.cri!\oiirea frtce tn ~ 
cuvinte. scris:, pe catifea ro'$t. : 1ă amănunte cu pri"il',' la (ramile de currtntl presd "s~ fie mai re- carkra lui Hunt şi suhlil1i~ I 
"ApărareA pă(,lf est" C<luza tuturor comi3e. În legătură cu contractde zervată tn re pr:"eşte aeuzatiil~l el are .. :,ntt'are liberA la C~&l!lOr 
I,opoarlor lumii". mil'tart'. In aCest scandal sunt im- fmpot1"iya lui Vaug-han", l>~". .;1111 

AeadfmÎc;aoul Boris (;r kov il plicali 5 fUJI('liona1"i sup' riori I'ri'l- T~a :!2 Augmt, Vaughanl-a tn!lo- WASHINGTON. (Ag(\rprei').~i1tl 
ro~tit un discur~ de descllidcre, vor- tl'e căre ri j:!;eneraluI-maior Vuug:- tit 1)(' pr ş('diuf. Il' Trumăn la Mia- }'RANCE PRES SE anunţ!\. că Illn 
bind in numele comitetului d· pre- han, aghiotantul pr,şedintclui TnI- mi, La 23 August subcomiletul Se- ,tic Worth, suhstcretar il de~ <Il 
I!'~tir~ penlru convocarea conr, rin- man. Ac~tia s'au folo.«t rl~ pozi- natului a su~pendât p~ generalul mrntului maril1ei din l,lSA ~ să 
tei. Ha lor pcntru a obline fa\'orurÎ d·, armat1t Ft'ldman cilre a martu- suspendat Miercuri din poslul,re 

_ O singură nll.zuill\1f Ile-a adnA pentru d;CeriH oam: ni d" afaceri r:sit eli a furnizat infonnatii cu la 4 or' dup 1t ce declarase In!l& 
lL' tot: aci, n1iZll;n\a care ne uneş- particulari. prh,jre Iii :-tnumite s{cCtte militarI', comisiei pmtru fortele armat PI 
te pe toU fără d' os hire de nalio- Pâ-nă în prezent sllbcomlteelul Se. Aceste informKtii an fost livrate Congresului - Insarcinat! sl'l1ldi 
naHtate • credin'lI. sau convingtrl nat111ni nu a tncercat sli dea la locolenent-colonelului Huni, desp!'e o 8nlch.etă in legături cu afa~r1l' 
politice. Noi dorim eu toHi ca pa- iv,ală part' cipar( a marilor trusturi care!l~ ştie că' a primit sume enor- bomhardierelor de t:p B.36 .J Ct 
cea 511 triumfe ft1 intrea~a lume Ş: la acu~t scandal, ocupându-se nu- m,> d~ bani dela d·.verşi oameoni de d este autorul r"-aportului a~ 
ca 1'.1 Care prc!!:ll'ti.'sc răzhoiul sli mai de netru,mnati oameni de afaceri. Ziari;le anunt1t cII Hunt es- :în care se arată (la. "COllOt vadă eli maAA' le populare dIn toate afaceri. te Imn priet. n cu Vall~han. aCfstu: avion t'~ prezintă o el 

__________ ~________ SubcomItetul SenatulUI a dKt Tlu-d~ un miliard tlolari pp. . el 

blicit 1i IH o scrisoare ~ăsÎlă la Hunt oontribuahililor amer!01llÎ făt 
Biroul CGM din franţa salută hotărîrea ~i .-crh;l'i de p;f'neralul.mll':or Feld- oamenii lipsi1i de orice serU ~ it 

oamenilor muncII francezi de a se îm- Presa 
potrivi planurilor guvernului 

americană alarmată de criza 
mică din Statele Unite 

P 

PARIS. (Ag rpres). La 24 
Augu~t, Biroul CGM d:f'1 Franţa a 
dal publicÎti':lii Ul'ffi'ltontl comuni. 
cat: 

"rrroul CG~1 f;alut ă PC' mllnci· 
torii elin u:dll' le aCloou<lUllc(' ~i pe 
toli o-um. uii 111lHlCii care şi·au ma· 
nifestat indi ollalii hotiirirea de Il 

8,· Impolrlv~ planurilor guv runhlÎ, 
e~ecl1tiint s rvil al ordindor prim:. 
te Ilin străinătate şi pc toli ac, i 
rari lupt;1 Jlmlrn reluarea lucrului 
În uz:nele lor. 

Biroul CG.:\r 1şi ('xpr'ma !'atisrac. 
fa in "gătllră cu simpatia arătat" 
de l' tăI. nii francezi l.Cit:timelor 
luj.ti\;~j 6umâre a guvernului. 

B'roul CG:\f aeuz;ă guv<roul de 
fnteDiia d· a ltroYoca turburlri fn 
intl'r:orul ţării, prin ll'imitereH 11 

mii d, soldati din "garda rrpubt
cană

o

• impotriva oamenilor mundi, 

refuzan.tl totodată să folosdL.-cl 11-

cest~ trupe pentru eombMcrea itI" 

c'nd;ilo'r car,,;, devru;lc!ază regiutl'n, 
elin Sud·V, ~tlll ~ăr·î. 

B:rolll CGM suLliniatli lelu ri10 
inalt" a](~ luplei o.lffietlî1or mUllci~ 
pentru j:;l[!!'fne'rf'a re,"( ndi<!~'irilor 
lOT. . 

Biroul l':'re mluror ondiuizaCilo1 
~jJl!li('ale "li .~~, alăture In'plei :ll'tIY(O 
p~ltru ohţine !" n aC( stor dr pturi. 

In 'u!'h erC, comunicatul Birou
lui CC'I prot('t;fl'azll en('r~ic imra-
1.riva măsurilor repre!'~,\· luate d~ 

autoritălile franc' z-= contra oalllen'· 
lor muncii originari <tin Viet.,a'm. 
care IUt>rează de cÎl\iya ani În Noua 
CalrJon:e. 

NEW YORK, (Agerprt's). 
T ASS transmite că presa americană 
eOllt:(lU1( să publiCe ştiri alarmante 
în leg1i tura cu cr:z;a {'conomicl am -
r!rani'i, 
, NEW YOHI\. TIMES c!t('ază dale 
oficiiile c·" d ov ed ('sc o scăd, r," con
!'iclt rabilă a vohunulni l,ânzărilor 

(~ll amănuntul, in "pecial în marile 
oraŞe ('a Boston, New York, Phila. 
el, lphi:l, ·Ckvela~HJ. RiehmoneJ, AI
Ianla, Chicago, Să~nt LOU1S, Minca. 
pol:s, Lan~as, San Fi'ancÎsco, DaI
las etc. In comparatie cu p'rioadcle 
('orf8ptlllZăloal'~' ale anului tre.cut, 
tn ultima să pt 3mi'lnă a lunii Il1li" 
"olumul v:i"zărÎlor ('u amănuntul a 
scăzut cu 16 la SUlă, iar 'in decurs 
dc o lună, I'n 13 la ;!Ută. In cele 
mai mari c ntre- 'nrlllstriale din 
State). l'n:te "â'ol?'iirîle an scăzut 

I 
După cum subliniază 

W ALL-STREET JOURNAL, 4.II1II 

scăd~o.re se datoreşte scăderii p~ ! 
tiei care a avut dr<pt C()n&frl 

creŞter, a considerabilă a şol n l ,.! 
ll~upă cifreb . publicatet~\ 

YORK TIMES, triinsporturi1~' A 
căile f rate aU scăzut in Aug ilr 

18,3 la:' suta in comparalÎe c , 
rioada corespunzătoare a 3\eaz 
trteut.î!!r.1 

·..l:ub: 
In acelaş tiDlp a scăzUl ,51"1' 

~i produclia allricolă• In trlrmfl 
al do 'lea al 'ănului 1949, vel~~: 
f· rmierilor a scazut cu 14,7 ~l': 
tă fată de primul &emestru ~I [. 
lui 194·8. D~ asemmi se ad~ . 

Biroul CG11 exprimă d plina sa 
solidaritate cu populalia muuclto-a
ro din Vi·, tnam. cu peste 20 lă llută• 

pr[past~a dillt~<, pretu:i1e pr .J. Dl 
lor â::;l'lcole ŞI pretlln1e eelo"l.\l1 
mtirfuri in dauna fennlerilor. ijCJ _________________ ' __ ~___ U 

Tip . .,GUTENBERG". 
(1. 
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