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'tIt -.1 15mUrme, tJl'b,.~i1fiQ" ~ ~ 
ziile date fu senSul de mai ~q;S ~ 
fie respectate cu stricteţe. VI 

Un rezultat al colectlrllor < 
Oamenii muncii vor avea astfel ll' 
Sig1.\labl re~ia. :tilnic!i de pâine ti 
tlceaStă p!ine :va fi de bunii calita
te- -' ) 

Se pune capăt in acest fel unel 
Stări de lucruri care s'a făcut oh
s~ată in trecut la Ilffiele bruurii 
dIn oraşl..tl nostru. brutării care nu 
5e cond.u.ceau inainte după o nor
mli stablhtâ la fahricarea painii din 
caye cauză de multe ori pâine~ fa
bncată era de calitate inferioară 

Iatl deci dum pe măSurli c . '0-
Iect.~rile as'lg "t '} e c ur.. "ocun e necesar" 

POftu',~tia mu' "c,".oare a Arad ,. de ~âu. tr~iul celOr ce munces~ fI# j ~ I .c. a " U U I dela o:aş,~ ŞI dela sate se imbunlftă 

va ' "t,-m ," %'·'o,"c P li in ., 'ă f~te ş~ paralel cu aceasta 5e int.'i· .., ..... fi 'De car.e, re;te !H ,se de~vlot! şi via~'a econo-

Noul regllU al p6inil inlrA In vIgoare In cursul acestelo-n nud a ţ!irii noastre. 
sa T..%ătnG.nl Noul "re! al fă/nil de grau' 

..- Il al paznU 
': :A:a trecut ahia 'douA săptămâni. rile In .pro~uctî:. si_producă mai I tenxlui Ccmertu~ui '< stabilE;!S':.~ . tu ~ce.pere dela 1 Aug. "1948, pl'e-
de când au. lncf)lut operahunile de Plult U mIU efun. marfuri care se de aci incolo . . "", I ţul Eatnet de grău e;xtradie 85 la 
colectare, de câ.ud valurile aurii de v~ ~toarc.:: apoi tot tn folosul popu , morile sunt obligate sl extr~:"-- 'IOtă €'ete de 14.04 lei k!ll' 

,grâu se r--~arsă. neincetat tn m?ga- laţlt'j Dl~C11oare ~ela 8'o4e fi orai •. e. gal din gtâu1 de 15 kgr. greu- P~ţ~ pâinii integral;' ~ămâne ne. 
,zine!e Statului. pentru. a se t'all4- . Recentul comun1cat al P~d,n· tat .... hecto',',rl'c" 85 la ~u"" &.x m d fI t ft.:t- ~ 1 . ... l"" " ... A'" o 1 ca~ "luca: Lei 14 pâinea de 
forma n p&ine pen.ru cCi ce mun~ tlei CoD8lliu~~ de .,Min~şt~, prin mă integraţ!1 şi '15 ta sutA: tărâ 1 kg;r. Lei 10 pâinea. de 700 ...... ' 
cţse, Si iată. că r'Stăzi, ca o directă ca:e 8tUlt maf1~. raţl~e. ZilIllC? , de te, Deci făina va avea mai pu Aproy!zlonareSi C!.l ... atn&e a 
'ttmlal'e a Colectări1or. guvernul a pă~ precU?': ,~ declZlile Ml~e- ţine tirâie, putându-se fabrica populatiei nesalarl:te 
: putut să. vină. cu o importantă mă.- relor In. dUStrI~l. ŞI 2.1 COlll. ertu., . Iru. ca· din ea pâine mal' bun" '"' rl( • ... .. .• r __ 1 .. ' Aprovizionar~ popula"t'el' urban!'! 

BU .., prln car ... OBltlelll1 nmnCll vo re stabllese t;;=llatea pâ.1DU., nu sunt, Deasemeni IIi fabricatie pâinii se t 

primi pâ:.ne mr:j multă. şi in ·cela, decât prima fază. a modului cum se va imbunliUti. făcAndu-se de acum ne~lax:iate ~ populaţiei rurale din 
t:iJnp de o calitate mai superioară. regIUDJle bpslte, a spih!lelor creşe. 

,Având asigura ă 8,#el pâ.ineao n~ce.. resfrâng eol~tările &supra vieUi Înainte pe haza conclitiilor stabilite lor,. inte.rna;~elor, căminelor, ;"ziluri, 
II8ră şi de bună cartate, ei vor avea noastre economice ce se tmh~tă. in cfletul de sarcini, prevl'iwt prin penl~lare Şi al-tor institutii simila. 
po~lbl1itat~ ,,&...şi mărească efo!tq,. ţelte cu zi ce trece:: \ ~1 ,h:':'-;,; i .:~O:l ld9~~;8?;~a ministerială nr. 7323 din re se va rece conform însl1'ltdiuni-

lor speciale ee vor fi date de· 
Au lost repartizate tIIntltăţlle necessre de griu Acele J}Ălt~rii care nu 'Vor io- Ministerul Comertului." : 

Până In prezent deiinitorii cartele- litatea pâinii Va fi mult imliun\tăti rleplini conrli~me stabilite prin Pretul grirului, tn eGzul când se 
lor B. pr:meau eate 500 ~ de grame tA. aceSt caet de sarcini, vor fi 8!!l extrage. se stabileşte la 16.25 lei ~r.' 
pâine de 5 ori la săptămână, jn zi- Spre c1eosebire de trecut, ~!"\â pru sanc!ionate. , iDoclusiv impo~tul ne lux şi cifra 'de 
lele de Luni, Marţi, Joi. Vineri fi morile nl!cÎnau f~inli integralii el! Dele~atii Ministerului Industriei afaceri şi impozitul proporţional de 
Sâmbătă, Cei CU carlel:\ C. primeau extrac\Îc de 90 la Sutlir deciziile ~i ai Mîni~teruJui Comertului VOl timbru de 14: la 8Ută.' ... " 
(ăte 350 gr. de 4 ori la. sliplă.mâna. Ministerului de InduStrie Ili a Minis 'eontr()la 'permanent atât morile, '(Continua;re in pag. 8-&): 

in zilele de Marţi., Joi, Vineri h. --------.--... -......... --------------------... 
5ămh1ltl, iar membrii de familie lai 
8:-·larjaWor. care detin cartele de tip 
D. 1. şi D. 2. au primit câle 250 gr. 
de S ori la saptăm~nă. tn zilele de 
\Iarti , Joi şi Sâmbătă. : . 

I,n urma măsurii luată de gu
~rnt toate categoriile de mai sWJ 
~or primi aceleWli ratii de pAine. 
Ca pană acum. fnsa de 7 ori la 
săptlIm.ână~ adică în. fiecare zi . 
fŞi vor at;eo. Qsigurată raţia lof. \ 
de plii,ne, ceeace iTl$eamnă o va.. 
difii u'uTll're adus! In viat<J ce. • 
lor ce muncesc. ': :. li' 
In acest ,ţen! Directia Comercia14 
din ar~lIl no$!ra a şi primit din 
partea joruril<>r supenoare re-
partizaTf4 unei Însemnate ~. 
tăţi de grâu, care Il fi fo~ dealt-

, fel trimis lo mori pentru a fi ma.. 
· cinat. Cf!nt~tătile de făină. necesa-
· ră pentru fabricarea p4inii, con-

.'1roTm nouilor cote sunt astfel pe M 
., plin angurete şi tneă tn cursul 6-

· cestei ,ăptdrruini va Incepe di$1ri . 
buiretJ pe cartele a colelor de. 

'pAine previizute prin comwUclIItul 
" P,eşedinUei Cansiliulu~ de Mi-

nid"ri. [ ,,' 4 

De mentionat că tot de 7 'Ori la 
'eăptămft.nă vor primi câte 500 gr. 
ipâ:ne ~i bolnavii dcl'l spitalele T. B. 
!C. Cei]alH ho1navi, precum fi oopiii 
del" creşe fi tinerii dit\ irv.emate 1( 
!cămi.."l~ vor primi tot de 7 ori sA.ptL 
mdn\tl 'câte 350 gr. pMne, iar cei 
I'din azîle şi penitenciare vor pTimi, 
;zihll~ câte 250 grame, ' "!' i ; 1" i l 

Se 1mbuna'ăte$te şi caU
tatea painei 

Oar nu numai cii reţine de plîne 
Jiu fost n:ărite, ci in acelali timp -
~~ ~um am nrl1tat mai SUS - 1ii ca 
".-.. $ 

. COD1.isia judeteană. de colectare 
recolUandii tuturor organelor ad:tnini
slrative şi tiirăniIUii ITluncitoare să. fie 

şi IUai vigilente , 
'i ,. 

"0.' miJsurr lua'. de ComiS'. ,udele_ ... 
Comi:iunen judeţean!i de .<:ohc

tare 8. ţ\nut eri dimineală o şeain
il de lUCIU, prez.idată de tov. pre· 
fect petre 13elle. La acea:>ţll. şedin
ţă a luat parte tov. inSpector Lucu 
le~cu Mircea din Ministerul CorneT 
ţului şi mp.robru al Comi:siunu de 
Stat pentru colectarea cereBlelor. 
Tov. Lueulescu, deşi SOSit diminea 
ta, EI şi vizitat magaz.ia Rorncercat 
dela' febrico Ind agrara. iar în 
'CUI'SiUl dupa amiezii s'a deplasat !n 
alte sate, spre a toe edifica pe teren 
esuprn Eituetiei şi mersului colectl 
riloI"; .•. 1 

Din rapoartele date de membrii 
comisiei judetene a reeşit cA opera 
ţiuni1e de colectare deaurg in mod 
satisfăcMor. efmli doar de câteva 
sc5pliri, mai ales in corneriu! tran:s 
porturilor, datoritl'i unei mai Slabe 
orgflDizărl a acestei un.mei de către 
c.omisiile comunale. Dar delega~ii 
comisiei judetene, acolo unde au 
observat aSemenea slăbiciuni, aU 
t:onvocat imf'diat O şedinţ1!. a comi
siei cOm/UMle, pentru 8 lua de eo
tnun acOrd măsurile necesare: 

Ca o concluzie a tuturor rapos.r-

Asociaţia liP r iei e n i i 
~ I il. SCAN'E 

DUlUinecă 8 August 1948 
orele 10 30 la. PALA.TlIL CULTUIl~L . . 

va avea loc 

[on~fătnirea [O [ititBrU ziarului-

..... ------= ... = 

~ I!§ ~~ ~ .~t~.i :'j\ 81 ii 
t .II~ ~~ ~ 4 t)'':~~11 'l ~~;,J 

Se va discuta atitudinea .,Scânteii" f8t~ de problemele acluele. 
Consfătuirea va li urmată de un progra'1l cuHun.l. 

: li 

telor lov.~"'prerect' Belle . a ariV,! 
el " 1" , 

, operaţiunile (le colectare' tntJa.e ' 
Clcum fntr'o fazA .nou4 li Anume:, 
faza tn care ma,-ea majoritate a 

bogă!Cllilor fn.cep să treere. 
., De aceea eomlsîunea judetean3, 
constatând fi oarecare delăsare tn 
activitatea comisU1ol' comunale eere 
tuturor acestor' comisii p~~ ti 
celor de plasă ri. totodată fi tărăni. 
miî muncitoare o activita'te 8P~ii.. 
sll fie mereu -freza, .. vadă tol fi eLşi' 
.ascută fi mai mult y-jgilcnţa. 

Apoi comisianea judeteanA" h(j: 
tlirefte: ' ' :" l, v·~ !,,·c;;'; ". 

:- mI se poate admite mb niCio 
lormJi. eG plugarul ..i-ti fi"<tns. 
po~ ceretllele ocas4 ti nwn.cri ' 
dupf ~etI. ,ă predea ~ (!f!.i 
revi~. ci plugarul care _ ~' 
:nat de treerot, prcdd cota cJriPr:, 
10 arie fi numnl apOi f$i trttrsa-
por~ cerealel#! Iti domiciliu.. < 

, - propTle'1'-ani de batoza, pre.' 
r cum li dell!!{aţii, trebue tP fti.e' (; 

cei nu pot lăs- niciun stog ne. , 
tretrat la cuie sau rirnd41 i,n C*" 

, Te se giştft~ • . itJr cand o botoz4 > 
« .fd11it j:ree".ul in ZOft/II. sa, ~' .. 

, misiCl comunală o va rtp4"t'Cis'I f 
! (le bld1tă lntr'o altii zonă. c:a .. t . 
l.lel treeriŞul să :re de'f/ito4r1!! .... }' 
[ :tr' un timp cât mai scorl." , 

. , 



& 
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an 

J\\.unc.t.,.:: • .,1J:el:c: .. Q".,I .. ,:eneaz; leLn:ea 
Un IifrUDgar econo4Uiseşle Sifatubd Sovletic"'700 Dl,iUoane 

rubie anua.l 
. Henry, f'erd pretindea ţ.l ~ndi· 

rE'G ,or"stitue O ad~ăuuâ peucap--<3 
pentru; tei mui multi oamio:ni. Dup.l 
t.~ tipul iaeal de muncă ar fi &tCe~a 
cere llU pretinde insu§iri I;reJltoilI~ 
elin partea. muncitorului. 

f ord. insulta lJ.:Jtft'i pe luer&tOr 
pentru a juEitifiCA monstruoasa EJt9 
ploatare a lf{:'imu1ui. capit;llist ,ti. 
,i faptul el industria capita1ist~ jm 
pieclicJ fn mod voit deSivoltarea ta 
lente10r nc.turale ale oamenilor 
muncii. Aceiaşi opinie obişnuia s'O 

fonnuleze ~i inginerul' american 
Prederick Taylor. autor al faimos.! 
lui 6iste-m de exploatare nemiloasă 
a muncitorilor, cunoscut sub nume
ia de ,.taylo~m". 

Ab.:-urdl!atea unor· asemenea "te 
orii", a fOSt de nenumă.rtae eri do
vediti in diferite faze ale com.truc 
'iei ssocialiste in URSS. 
, Bxî~tl ~i in Uniunea Sovietic:' o 
de05ebire intre munca intelectuaiă 
~i cea tnanualll, dar aceste clou1i ca 
tcgorii de muncit nu ma~ sunt .o~u
~c, una alteia, ca in rcr:-rllLul Cu pIta 
lht, unde mt'lloritatea eSte supus' 

muncij m"illu:J,le, iar munC3 intelec Jlel\1$l.\rata fOMe ~ .adite. pâni1 
tuall est~ monopOlul unei mi nori- cind o clos~ope,i· ţ;ea mw. mffi.:nlă 
Uiti exploatetoare şi a Wlei plturi IOfDl;l <ie Cllllt,. ţ;tue săi pennită Q 

.ubtiri de intelectuali din 6efViciul accelerllre a vitezei de tinere, ~â.n" 
ei, In URSS nu numai oamenii de la 700 metri pe minu" 
~tiinţă. ci şi timplii muncitori, I(,eş- Un eminent teiuvJlog din Lenin
teri calificat r şi Îliovatori, creaza grad, aflând despre invenţia lui 
drumuri noul in ştiintă şi tl!hnic.t. Bortkevici, a declarat ~ este ne· 

Un exce!cnt exemplu ~ste cazul voit Să refacă, în intregime. capito 
recent al strunR'arului Bortkevicl lui respectiv doin recenta SCl (;arte 
..1' L" d con'3acratl\ fasonJrii uneltelor. La 
Q\J'. emn~a, care 8 reuşit, oi)''1 scurt interval dupA ce s"a aflat <ies
propria ini;iativll, sA devanseze ten 
nica tăi~rii metalelor, creind o m'.:!- pre nOua melodl a lui Bortkevici6 

tool'l core eonstitue o adevlratl re- stnmgarul din Leningrad a fo:.t in
voltrtie in m<lt€Tje~ Perrcm1anta lui vitat la M~cova,. pentru Il face un 
Bor.kevid ccmsttl in g~sirea eelei raport COlegiult.TÎ Ministerului in
mai pOtrivite fonne a cutitului ~n dustriei de maşini·unelte asupra In 

..... venţieî sale. Autoritătile cel~ mai 
tru Il put""a mllri VIteza de tăiere a . 'calificate ale ţilrii au apreciat ru 
metalelor. p!\n1J la 'inceputul I!lTlulur decsebit de importantli opera strun 
cure:,t, 220 metri, "pe minut, era 1!arului. Dup1\ calcule-le r~cute. r.x-
conslderat! vitezli maxim!l de t11ie· tind~rea apliaotiunii Jnvenţiei 'ui 
r~ a metalelor. La Olic" fneercare Bortţ:cvici. va aduce ţ~ii, o econe
d~ m~rire a vitezei CUţitele nu re- mJ'~ de 700 milioane roble anual. 
Zi<;tf;U. . 

. Vorhnid de~pre noua me'l:od'1 li 
Sfi'ituinau-se cu ilef.ul 8lIu de see hii Bort~evici un ziar sovietic 1'1 

tie. !~nml!arul Bortkevici 8. inceput putnt ol'gerv; t:I\ • eronl tim~ll";l 
o sene de experiente d a incercat nostru eSte omul muncii creatoare' 

t ~' ....... ~, T'Xugtrit 'ftUW 
ma 

C'TIT' 

. ,.., 
• 

LlfTolstGi: .. Rlzboi SI paeeU(voJ.!. $111.). 
.cftlu,. c., ... Rus" 

Marea r;econstituire istorică " 1'4 .. " 
boaielo,. napoleo,nien~, fncepllnd ca 
ajunul bătăliei clelG Ausrerlib li star. 
,ind eu campania din Rusia fn 1812_ 
pe care o cuprinde capod<JpeTG lui 
Lef) Tol3foi, "R4 zboiu fi pace", il~· 
treaz/1 acel gen de crearii ewe. rn· 
clud fn paginile lei' complexul de 
probleme fi de cspecte ale unei e
poci intregi. 1 

Pasionanta operă care e$~e "R4:
boiu ~i pace" riiscoltşte cu alâUJ p4-
tnmdere fi recompune cu o atdt dt 
largiJ vi:;iune fir: rmscn~!,.~.". plnnur", 
l~ p~ eate ,e ded:l~!Îr:ră. i,~')ria pri
milor ani ai .ecdllh'f el .":i.y.te'l În 
RU8kt. ineRt cifit . .,rd crf? ~!r<b!l]l .,en. 
timcmt de f! se !<.1·i h l'l: I I·r.!d mo
nument al li:CTofr:i"ii rrW1,el",.;e~e fi 

in. fnţa unlI; bn:t(f' iz!'''' de C!ln,~tin· 
te. O Qpen de .<in:re:A o o"e,.d c(U'1 

~".nstituie o tlt'!rir-ă n!'r .... ţ!l'ră In eul
tura {{('ner-aii'!. Q !iecăr'lirr. iată ~, 
eJ'fe .,R4=boiu şi pace". T:t!maCfrea 
ac~sfei opere în român~t' trebuI 
prittită CQ l1R mOrp ",,·ephlleYlf cult(} •. 

1'(1,'. 1nfwcât el o/eri'!. rmbNrTlll!i nos
tru r;~Hibil;f(]rM ;;i Crm:"tI::~("ă intr'o tra 
·(ţurC7·1! !?(le!ă (mera de ct!r"tenie a 1/.

lt!'in elintre titonii Htrat;;r:i mondiale 

• ________________ ----------~~m~--~3--.~=--
In rezolutia sa, Biroul Inf:>~uPv 

al Partidelor Comuniste constata ci 
, la baza greşelilor .ăvârrite de con

ducll~orii l> .. rti,lului t:Oil1::.lU"~ • U1r: 
Iug061avia Etă faptul neindoelmc ca 
ln condllcerea l'artidului Comunist 
din Iugoslavia t'jau căpitat tn mud 
fătiş predominaniă elementel~ na
ţionaliste ... ", ,.ci conducerea Parti
dului ComUllist din Iugosla\'ia a 
rup' cU tradHiile intemaţi.onaliste 

ale Partidului Comunist din Il.go
!lavia, păşind re calea Jl!ltion'lis
mului''. 

Tito şi clica lui încearcli 8~ nege 
rolul hotă]:Îtor al URSS ln elilic"a
rea Iugoslaviei. Ei in~earcă s~ n·cg.e, 
rolul şi importanta aJutorulUI.. dl
r~ct Bau indirect, dat de URSS, de 
democraţiile populare" precum şi de 
mişcarea democratică şi muncito
reaseă din toată lumea pentru asi
gurarea existentei fi independent~i 
naţionale a Iugoslaviei, pentru des
voltarea ~i Intărirea In ţară a regi
mului democratie.. 

Prin atitudinea ei antimarxist!lt 
.. ',ondllcerea actuală a Partidului Co 
mW1Lst din Iugoslavia tşi arată Cata 
ei naţionalistă .w.c-burghezăt Im
JlÎD/l.8 Iugoelavia ipre izolarea de 
tjRSS şi de ţările cu dcmoC'ratie 
populară şi o aruueă 1n bra~ele im
perial ismuluL 

Ce deosebire este. din punct de 
\ edere ideologic ti practic intre 
propovăduitorii .. Forţei a treia" ti 
grupul 'fito. Djilaa, Kardelj, Ran
ko·dd. care prin atitudinea lor an
ti50vietieili Oi antimandată aduc apă 
la moara cercariIor imperialiste ti 
!'l:t.,esc .• pe calell runturii' de F[·on· 
tu! Unic Socialist impotriva impe. 
rialismulu~ pe calea trlidării CIIU

ZEi solidarităţii int~mationale a ce
lor ee muneese şi a ttecerii pe pozi
nil'!" J'liIfionali,<;mului?" 

Socialiştii de dreapta, reformiŞtii 
şi oportuniŞtii trlideazl1 neco"ltellit 
In numele .. intereselor Itlnerioare' 
ale natiunii, interesele r~r~li ef'lei 

• 'AP~TUt fn Na. 13 al retlistei 
.,Pentru pace tToinicti. pentru de
~'ncratie populordr 

l~fjtiş~re3 n]t~O)~HStl rn~'Dturgtr:z~ 
g cui~d4'ăcl~rH@.r Par~;d;~~u~ Comunist 

din '~~~!t!lvfa*) 

mai numeroase :a natiunii lor, .tiilicil 
a celor ce muncesc. 

... Apărand·' astfel interesele ,natiu. 
nii, socialiştii de dreupta 8'parg 
l'rontul :SOCi-IUst intern - re!uz:lnd 
colaborarea CII comuni~tii - ~i se 
consiueră creatorii celei de a ud:! 
forle, cale pretinde că e neutri. că 
stă la mijloc, ~nfr(' fortele f\ociali. 
ale, democrate, in frunte cu UR::S 
şi forteI.:: :ll~ 'lt:<taiislliull1i fn frunte 
cu USA. ' 

La fel r11 cei care pronovlldniesc 
a treia fort1, grupul nation:t!ist mic 
burghez al lui Tito confundă in tere 
sele clasei muncitoar>3 şi ale ţlirăni_ 
mii muncitl)ar~ cU inter~~l~ !.atiu
nii fu sens~tl ~i Qurgh~1I1, 1lP.e:1 i jl\r,d 
fal'~HJ că exh~1 dnse anta~onh.te 
precum şi a!(!Ufirea luptei de daF:1 
in Iugoslav.Îa, Ilcgand perieolul de 
rena~tere a ('apitali.smuiui in tara 
lor. 

Tito şi cliu lui !o~eardi sa con
,,"in~ă lumea ~ă .'lI' fi descoperit dru
muri noui, dnJmuri proprii rle ct.m· 
struil'e a socialismului. Ei au şi tn· 
cercat să exporte tn aJ~t; ţări aeeste 

1 

,.teorii"' ale lor pl"~~um şi diferite 
a!~(>lC'. ~R rle_ pildll •• ,t.~m;h", djso]v!. 
l"l) p:lrtl(fu~'n claseI m'l~I~;'l)are In 
organizatia de mal;"\ • Frontului 
Popular Iau "tel'ria eonf..,rm c5re
ia "prin rllzhoiul de partizani ae 
poate obtine yictmÎ!l final!l ampra 
cotropitoriJor", pre mrn pretinde ge 
neTal111 Vuemanovict. 

Insă. acest drum .,d"·JeoJ.l~rit" (le 
Tifo şi de care el ~~e atât (le mâna 
rh-'ll . ., fo"t umhht de mult de toti 
narodnidi, HchidatOr1if.ii, tnen~l"vi
cii $j trotchiştii \i este as~5zi u1l'~ 
hIat de toti 'Iochl·demom-atii de 
dreapta. El na duce la socinlism. ei 
dl1cp, 5i1cd 'c:hi! tn brnţele imperialis~ 
m'! lm. 

Leninismul nu neAgl! partieulari. 

VASILE LUCA 
Secretar al C. C. al PMR. 

tăUIe laullpe;;::in.:ul revdu\iiJor so
cia.1iste in he;::"t'e lară. Avem OIatăâ. 
o formă ap,"oil'ied a tl"ec~.rii spre so
ciallim - deU10Cnl\îa populat':'. 

Lenin spunea in OctQUl\'ri~ 1917 
că toate naţiunile "01" ajunge la 10-

cialis.n4 dar nu intr 'un mod absolut 
identic; fiecare "a da Ull caracter 
specific unei forme sau alteia a de
mocraţiei, unui ritm ~au altuia al 
transformărilor soclali8te ale diver-
,elor laturi ale vietii soci.ue.. 1 

Conducătorii pC! uu au priceput 
iruă că prin form1\ 'pecifică liU ee 
intelege deloe şting~rea luptei de 
c1a<;a. DimpOlrivă. democralh popu
lară nu poate it! fi~ forma de trf~· 
re dela capitalism la socialism de
câf prin ascutite ciocniri Intre cla
sele antagoniste. 
Ascuţirea !ii nu atingerea luptei 

de clasA este legea de desvoltare a 
democraUilor populare spre Ioda
lism. A nu pricene acest lucru şi a 
nu educa partidul clasei munC'itoa
re fn aceBt t;pirit, a nn mobiliza el ... 
sa muncitoare şi !)e aliatii ei la lup
ta pentru aoeialism - aŞa cum a 
f§cnt şi faee conducerea PCI - tn
sf'smni a contribui la degenerllrea 
Repuhlicii Populare într'o republi
ci hurghezi oarecare şi a ful§tura 
clasa muneÎtoat'e dela rolul de con
ducere tn desvoltarea istorici • ţL 
rii re&pecuve. 

Ingâmfarea nationalistI( impiedicI 
pe conduc1torii achIali ai PCI ,1 
ohsel'Ve el fnfrAn~erea fasd~mulni 
şi eliberarea rUt:o;lavi~j nn a fn~em
Dat fncA victoria 'definitivi a df'mo
cratiei populare In Iugoslavia şi ui. 
gura rea drumului care duce la con-
8trnirea socialiF:mului. In Italia. 
Franta şi alte ţări., unde pntidelf'l 
muncÎtoreai nu s'au d..,vedit a fi 
mfli ptt!in eroice decât PC! tn lut!-

ta tmpotriva cotropitQrilol' hltle
rişti şi unde influeu\a acestor par. 
tide asupra maselor muncitoare nu 
este mai mică decât a PCI sau a ce
lorlalte parlide comuniste şi InWlci· 

toreşti din. Republicile Populare, 
lupta pentru democraţie şi socialism 
le desfăşoară altfel şi in conditiuni 
mult mai grele decât în ţările noa
stre, eliberate de eroica Armatlli So
vietică, 

. In Italia, Franţa Şi tu !)lte ţări 
din Apus, precum şi tu Grecia, a 
lipsit una din condiţiunile hotll:-t
toaTe care a permis la noi naşterea 
şi desyoltarea democraţiilor popu
lare. In aceete tiri au intrat arma
tele imperiuliHilor. care au încălcat 
toate principiile neamet'tecului tu 
trehurile interne ale ţărilor elibera. 
te, precum şi principiile prin care 
se asigură dreptul Ciecllirui popor 
de a hot1';ri singur asupra lOartei 
sale şi de a·şi alege regimul politie-
social duplli propria ea vo~nIă. 

Prezenta Armatei Sovietice ea 
Corţă eliberatoare, puterea Uniunii 
Sovietjce şi influenta sa. în politica 
mondială au Impiedicat pe impe
rialişti i ll se amestece ea mcce .. 
spre folosul reaetiunii, In treburile 
ţărilor cu democratie populară. U. 
R. S. S. şi armata sa au asigurat 
libera desfăşurare a fortelor demo
cratice in ţ l1rile eliberate de ea şi 
astfel au putut să se nască şi si se 
de&volte democraţiile populare sub 
hegemonia clMei muncitoare care, 
fn frunte eu partidele comuniste şi 
muncitoreşti duc o munci şi o lup
tă IncordatA. 

Deasf!l11enea.. nu ee poate mbapre
('ia decAt numai printr'un nationa
limt Inţtut 'i priD fngAmCare 'mie
hur!'"he7ă. rolul "'roicpi h!pte dupA 
(le clalla mnneitoal'e, de fortele de
moeratice din Europa Occidenta]. 
Impotriva imperialimtului, fmpotri
va J""!"M;llnH Ş; Il 1"f'na~rerii fa<;cismu, 
lui; rolal luptei eare eonstituie o 
piedică {Ol1rt~ serioas l tn calca im· 
periali~tiJor dornici da a nimici de
moeratiiIe noui populare şi de a le 
transforma in cap de pod Impotriva 
URSS. . 

(Va urma) 
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iPrin inovatia tov. Brânzei Gheorghe dela C;,cuJ=ria ' 
mărfurilor la'~~ 
vama Arad'n: 

conJJn1Jf: cr~:?:Jre 
'AI!" " r F R se confectlonea.zA 2500-3000 cli-
c / li G Sef" e ,-. ~i' pliC::~le ~.;:.I_QC t::e ~-?:) la. felinarele 
! ti; ~ ••• cu I!e'r.ol p.r;::..:.ra i..-â. nari 

Cine • vizitat In luna Mai expo-. 
,-tiUa dela Palatul Cultural a putul 
:vedea piesele sau fotografiile ino
:va~iilor făcute de meseriaşii şi tehm 

;cienii din Atelierel~ CFR Arad. 
{ In prezent tov. Brânzei Gheorghe 
,dela Sectia piese de schimb. con
struit şi pus In functie o foarCcel 

.mecanicii. rapid1l. pentru tăiat conto
,,"ori curbe la diCerite piose de tabll 

tpânA la 5 mm. grosime. 
Piesele ae tabU!. eonfecţionat~ 

'precum: lopeH. renectoar~ etc. du .. 
1>11 presare trebuiefc ajnstate pe 
margini. Aeeastll. aju.stare s'a făcut 
'actionat1l. eu dalta şi eu pila, mUDc§ 
'grea şi migăloasă• 
f Cu această foarCee! actionată (le 
:un motor, lucrarea se exeeuta bine 
,Intr'un timp de opt ori mai !Curt. 
Se măreşte astCel acordul grupei eu 
~eea 10.000 lei lunar şi se (ace o ec()o 
IJlomie de braţe şi de regie tn avan
!faiul CFR-uhti ATad, 
! Tot tov. Brânzei a terminat ., ma-

• 

triţii. pentru confecţionat clipăcele 
la {elinarele cu petrol pentru frA. 
nar4 care 8e coni ecUonea~ă In se
rie pentru. tntreagl1 reţea eFR. Pâ. 
nă acum aceste căpăcele se tăiau 
rotund din tabIlI. şi apoi se fason au 
bombat, la Itrungul de tinichigerie, 
pntâudu-se confectiona tn 8 ore 120 
de hucăţi. 

Prin noua metodl. dintr'odatl riS 
taie $i !le formeaz§ prin etant.re In 
mod rapid tn 8 ore 2500-3000 de 

c1pltcele.. ~ .'. ':. >/:i ~. _ _ I<.ci" ,"~ 
Lucrul ce-I executa înainte un 

om intr'o lună, 11 execută CU nona 
metodă intr'o singuri zi. Pe lângă 
economia la regia de fabricatie Iii 
majorarea câştigului grupei cu 6000 
lei lunar, s'au putut ecouomisi bra-
1e de muncli, Cormându-e echipe de 
Şoc din meseriaşi eapabili. care an 
contribuit tn mare măsură la ridi~ 
ca.rea produdiei $i produc'~vită.şii, 

., :,/.: :l\.:' f;h. Ştef.an., coresp" . 

() ",aslă aet: .. ne $ • ., grec:. 
1.. .l\.adul Ne .. 

Zilele trceute Comitetul Pro Gre
cia din Aradul Non. in frunte cu 
to".. BrândM Ioa~ Viu Ioan şi Ba
beŞ Ioliana, au organizat 15 echipe 
de eolectare, care au depU!l o reuşi. 
tit activitate pentru ajutorarea po
porului grec. 

Ca această ocazie s'au colecfat 
25.210 lei, 170 kgr. ceap~ 170 kgr. 
roşii, 153 buc. castraveti, .205 huc:. 
dovleci.. 135 hne. varză, 700 buc. 
ardei. 23 kgr. carton, {ăină de grâu 
şi !le pormnh, şi ouă. . . 

A1imentele susmention'lte an rosi 
predate Comitetului Na\ional pen· 

tru ajutorare a poporului grec, li
liala jud. Arad, iar suma colectată 
a fost expe.diată la Cont Cec 910. 

Dat tiind insemnătatea acestei co
lecte, prin care poporul nostru in. 
telege să vină tu ajutorul eroicului 
popor grec, care luptă impotriva te
roarei fasciste şi • imperialismului 
anglo-america~ - cu ocazia co1eo
telor viitoare, vor trebui sli fie mo
bilizate cât mai multe persoane pen 
tru a ae obtine rezultate şi mai bu
ne. 
Nemeş Traian. eoresp. Aradul Nou 

Economia ţării nOllJltre tie; de.o:ol~ 
ţ.ă pe zi ce trece. "~-~' 

Apar tot mai multe mărfuri· pe 
piaţă, datorită politic ei juste eco
nomică-financiare a guvernului, c:a
re merge pe linia trasatli de ~arti
dul Muncitoresc Român, " 

Un punct. important în ace.ută 

desvoltare constitue intensificarea 
schimbului de mărfuri cu ţările cU 

democratie populară, cari fărl • se 
exploata &aa a se I$ubjuga. au trecut 
la realizarea acordurilor comercia
le lncheiate fntre ele. l 

Sindicaliştii vamaIi dela vama 
:A.rad-Intrepozite, in număr de 11, 
fiind pătrunşi de impertanta mun
cii ce trebuie depusă pentru grtlbni
ca vămuice, pentru Il pune materii' 
prime şi mărfuri fahricate la dis--. 
pozitia consumatorilor şi-au dat' 
toată silinţa pentru a avea rezultat'e 
cât mai bune. 

Operatiunile ultimelor trei tri: 
mestre oglindesc acest eCOl'1. Iu tri
mestrul Octomvne-Deceml'rie 1947, 
s'au vamuit la import 101 vagoane, 
iar la export 43 vagoane. Iu trime
strul Ianuarie-Martie 19.t.3, la im
port 265, iar la export 96 vagoane. 
In ultimul trimestru Aprili~--Iunie 
1948, la import 449, iar la export 
414 vagoane. ' 

Comisiile cOnl.una.le sunt lDereu pe teren-

In primul trimestru s'au incasat 
24.788.469 lei, tn al doilea 60,713.471 
lei., iar in ultimul trimestru, Im· 
preunli cu creditarile, suma de lei 

Drnmul spre magazia Romcereal 
. din gara Sânlana este zilnic plin 
de căruţe cu grâu. Sunt căruţele 
plugaril<lr care merg să.şi p.redea 
ccta la Stat. 

Batozarii, conş-tienti 'de misiunea 
• lor veghează cu străşnicie, ca să. nU 
le poata face nici o frand!. Comi .. 
.iUe comunale, sunt Şi ele prezeIlte 
tn permanentă la batoze. Astfel S'411 

}lutnt deecoperi unele tncercări de 
evaziun~ 

.'\. ';',-t<·'t' - LA: SÂNTANA' 

'datorita vigilentei permanent trea· 
J:ă a organizaţiei de bazl!. PMR şi a 
tărănimii muncitoare când s'a pre
lIentat la batoză Oneţ Ion cu 4902 
kgr, grâu strânse de pe o suprafa .. 
~ă de 1.47 h~ • fost luat în ccrc~ 
tare şi trimis in judecata, pentru 
declaraţie falsă a lotului de grâu. 
.Nil se poate ca aproape 5000 kg. 
grâu să fie recoltate numai de pe Q 

roprafaţă de 1.47 ba. La fel Iii 
Decan Gh. care la o mprofaţă 'do 
1,70 ha, a adus 41&5 kgr. grâu. 
i \ LA CO~n.xUş 
agentul agricol Blidişel Gh., în prew 
tent ar<>.stat, a- declarat Q BUpr:.fatl'i 
iu,:iimâr.+o.tu. Cu grâu mai mică c .... 
~2a reală, pentru a putea da o cotă 
t.it mai mică, In plus, la tnlocuirea 
proceselor verhale a tnc~rcnt sll in~ 
(htenteze comisia comunall t>entrn 

.... , favoriza anumite elemente du:şmll .. 
noa~ ţ.lrllDimii muncitoare. O~ 

Comisia comunală nu s'a l~t in- I te pe loc 'de către Comhiunile eo- 440.554.992. Cifrele vorbesc dela 
fluentată, ci a procedat conform in· munale. ';","' ,sine. 
ttrucţiunilor primite dela Comisiu· In general operatiunile Cle col ee-.' Vedem aeei eă circulaţia u1timu. 
Dea J'udeţeană de coleclare. tare a cerealelor: se desfăşoarli de. I ui trimestru de 863 vagoane 8'. 

Asemenea cazuri 6'au mai sem- etul de bine il1. ,Cllp.rinsul plasei 
nalat şi iu comunele Caporal Ale- Sântana. ,,,b_' • marit in aŞa fel că a depaşit CQ 

u şi Zărana. care au fon rezolva. _ M .. ~dlceanu ooresp~ Comlăuş mult celelalte două trÎmestre an. 
~ , . kri~~ -e.., ... una ~\C.c)G" ,:.a predat ;n Sindicaliştii (IeI a vama :.\rad-In~ 

. .nl.e9fi an. cola. trepozite, lucreaza cu conştUnciozi. 
.Campan;,a de ,colectare • ce:real~ August. . _ tate chiar şi in afarll orelor de ser· 

lor in plasa Incu este in plină des-- Membrii' organizatiei de bază viciu, fiind connicnti .le :-i'ispllJlde. 
făşurare şi (lecu~ge tn mod normal, PMR din Ineu, fac de pază la ba· rea care revine fie~ăruia de a-şi in. 
Până la data de ~l Iuli~ sa colee- toze tn fiecare noapte, fiind repar· tensiCica activitatea pentru a da ce~ 

tat in acea~tă p'lasa, in total 2:l d~ uzati pe sectoare, - vigilenţă ce mai inaltă coutihutie desvoltarii ro 
vagoane graa. ; merită să fie menţionată căci astfel 

""1 't" ~nt'llue nomuna "II·1or..... • ă '1 • d l gimului de democr<ltie populară. I 
J.Y. en <t m,_ 1.. J.' """ se aSIgur oamem or nluncii e a 

da, care ~ pre(lat in intregime cota, sate şi oraşe mijloace de a-şi pro- ridicllrii standardului tle ~iată a Olt 

precum ŞAl .?O~U1Ul Iermat~ care. cura pâinea necesară pentru ei şi fa l' nlenilor muncii. ,c"'" f::iJ' ~,~~< 
predat pana ln. prezent 69 la sută. miliHe lor. Georgia S. corc5p. [neu .• ,,' Barsony' Ştefan;. coresp_. 
Se prezintă slab comuna Şel.lreu1, .. ___ • ______ .. _______ ... --""'~-

care a predat abea 6 la eută şi c0-

muna Cherelaş, care fi predat nu· 
m.ai 8 la <rutli, dar sees: procent &că 
zut S6 datoreŞte faptului că numă• 
rul batozelor repartizate pentru 
aceste comune, este scăzut (aţă de 
necesitatile lor, cât şi faptului, că 
tractoarele programate sunt vechi 
şi uzate, iar unele piese, pentru • fi 
reparate, a fost nevoie să tie tran .. 
sportate la Arad, In care interval 
de timp batozele nu au putut lucra. 

S;lariatn COmUJaU daDDrI O 
P!91~ţJ r~d~(~reil nlv:!lu~Ji 

muncă serio&s:i 
h:n ide~lQ;~c 

5inilicatul Salaria\ilor Comunali' 
din Municipiul Arad a iniţiat un 
C1l1'8 de cetirea ziarelor "scânteia' 
şi .. Viaţa Sindicală" cu $copul de a 
ridica nivelul politic şi cultural nI 
tovarăşilor Dluncitori manuali şi 

intelectuali din cadrul sindicatului. 

In fiecare dimine~ţii la ora 7.39 

tesc şi comentează cu multă seriozi, 
tate articolele desbătute. Fără ti. 
miditate iau CIIY:)lllnl şi s'a propUl. 
chiar ca d:t~lă e:- ," " i' _1" odiună. -
să chemlin; la :n! :'n~::rc noi salaria· 
tii Sen'ic:ului .\.lmiul,;lralÎv Arad 
salariatii Servi l,illlni Administrativ, 
'Timisoara, tn ce pl'ivc~te l'idicarea 
ni\'clului nOl5tru ideologic şi cultu-

ral. -' 

De prezent batazelemnt in plin1.t 
activitate şi avem sperante, că ac~t 
procentaj. se va majora tn mod 
aiwUtol' t.u ~t'imele aile ale lunei tovarăşii se intrunesc pucm.d, ei· Emil Sabău, coreEp. 

___________________________ ............. : ............... ,.'.tI4 .... 1I1I1ILISII.IIIIIIIIIII!I 
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Tinerii aradani s·au clasat priRlii la. 

concursurile regionale C. U. T. 
.e~un~tel:a de »uminecă şi c;laSDn"leiftil.l ge-nera'"'1 

, IrI. ~adlUl Cupei Unită~ii Tineretu Si prin oceaşta .'a dovedit eUln 
lui intrc-sr tineretul dornic sa se 6- nu \Se poate mai elocvent ~ in R. 
firme pe tlllf'In ~portivl Ifa prezen. p.R. Sportul n devenit ~l m:lse:or 
tet la intreteri1e cari s'au desi'~~u- şi nu aprutine şi astAzi unei clase 
rat in ultime:e liiip~mâni. In aceste ele privilegiati. 
intieceri, tineretul dela Qr~şe ~i sa- In orMul şi iudeţ'uJ Arad. prone. 
te fi pus toate cunoştinţele ti> in- le cari .au avut loc in cadrul Cup~i 
tre~a vointli. de _ realiza perfOT' Uniiaţ,ii Tineretului, nu fost comu~ 
manta strălucite: A tinut SA dovcr nicate, pe m1'isura desfă~url1rii lor, 
<leascl prin e.cel!Sta eli apreciazll 'a fie prin cotidianul nostru, fie prIn 
. 1usta wloare poSibilităţile cari i·llU săptămAnalul •• patriotul. Sportl"'" 
fost Cn1esnite in eceastl directie In urma aceStor rezultate, au fo!!t 
de forurile flpOrtivel la iniţiatYva desemnati acei care s! ,,~tkipe la 
Partidului M1JP.dtore-se Român. 01'1 campionatele regionale C,U.T.. ~!2 
toritl1 aceste~ dorinte ce cr:rnt~re, re s'au de,..Jr.~urat la Arad, SAmb1-
~:l'lU fnre$'!'iStnlt rezultstp. T'tea~t~mt~- ,tit ~ Dl1mineet., cu l'Ial'ti~parea ju. 
te !n f~ndurile tineretul\!! i $portfv. ': ceţelor Binorl Hunedoara şi Arad: 

..... :r.' 

EezlJ1I.Qleie de !Q:"~D~cA 
Rezultate10 'din • prima zi o. calU

pionatelcr regionale,. le-alIl comuni 
cut i'n ziarul nOitN de l)un1inect 
Iii continuăm astui ~u cele obţinu· 
te in cea de-a doua zi, tot pe sta
dionul HA. in pr~zema llt\ui pub
lic:: num~. 

Finala 80 m. plat fete: Vanc;u 
Gia (Arar,i) 11;5, Decis Coca (Arad) 
l1J6 sec- . ' . 

Finllla. 100 m. plat băeţi: ~eşl 
(Bihor) 12,1. Ciolna (Hunedoer!l) 
12,2 sec. 

500 m. 1'1at fete! Ruc (Arad) 
1,28,1. Lesz.lo (Bihor) 1~O,2 rob· 

Inlllrime fete: Laszlo (Bihor' 
1,27, Reins Elisaoeta (Hunedoari!1 
1.27 m. 

Inl:l.1ţtme hl'!€ti: Hei1'\rld\ O\rsd) 
1,10, Negy :(Bihor) 1110 m. 
: M~"ner c:Lmai bi*a l'a terl 
'In cacrur C. U. T. Ia 30c-O M. J)I~ 

Le :5000 JUetri plat, s'a in
regl~trllt la Arad ,ea mai blil.1l 
pt:âOllUiillilii din cadru! l.upe. 
,Unit~ii 1 ll\cretutui şi rea1i;r;a
torul performantei u;:.e tân!1rul 
Menczer din Arad care a reali 
~8t distanto in 9,25,2 minutt'. 
urmat d. Bunea din Hunedoa
Ht in 9,31,2 minute. 
La ~ metri cr~s, p~rtor· 

manţa de 12,~ minute a fos reali
O1li:;~ da ostl\Şul Teaha, care pal'u.. 
dpli pentru prima dată la un con
curs şi seledionat fiind pentru cain 
pionat~le pr(jvinciaJe~ ara multe 
ş:.nse de e patticipa la campl0113.
tul pe tară cela Bucureşti. Noom 
.~·ă pentru a 're~li.z:\ .(ll;!l1"ta perfor-

Decis Coca din Arad, Sz~i Eva 
(Bihor) şi D!lci'iintean Ana (Hune. 
doara), . 

La stafet1k balcanic!' 'Aradul a pal' .. 
cursdistmfa tn 3.35.6 min. fi Bihoo 
tul In 3,42,1 min. având următorii 
~lee1i()D4ti: Bergel, Bede fi Hein
ri('h din Arad fi Tcme~! (Bihor). 

Clasamenlul la _t:a{eta suedezi Pe 

p~ezintl astre}: Amdul 2.46 min. fi 
BIhor 2,51,2 OOn .• cu unnătorii .. o. 
lecţionati, numai din Arad: Ruc Ba. 

, kOlJ, lIeibach 'i AUe.. . 
.La volley·bal!, In urma 'ma!chului. 

ihepu!.?t fntre Arad şi Bihor. câ~igat 
de a;adence cu 2:1 (16:14, 10:15. 
1~:8) 8eledion'ltele sunt! Coto-i Ma-
rIa. Safta Liv,ia; Călinescu Virclnia 
fi }fiC'1,'l Sidon;a 'din Arr.d şi Henez 
i\. 'lr\, HaJal'lz Eva ş~ pap Iulia din 

DIhor. .' i~' _ 

!je:e(~on:Ua (. U. T. de· f"O~1l31'! 
ŞI m'3~'i1Ul cu J. T. A. ~, 

După matchul de ,,-olley-han S'au 
clispu(at matchurile de foothalÎ din 
tl'e st;le.cţionaiele celor trei jude~e şi 
au fost înregistrate rezultatele.: A. 
fad-Hunedoara 2:0, Bihor-Arad 
1:0 fi Bihor-Hunedoara 1:1. In 
urma acf~stor rezulta .. e, • CO:!1 for
rn!l.tă echipa regiooală care "are ur-
mlv.oarl',a inf.ăţ;şare: J 

(lat depl;nă. satisr~tie, punând în 
pcr:col, (' J lllu1iJl! 9I1. po~a. 6~r.a-, 
\-ă de r.1aTki. .. A: ~;~ L~i--~' ~\L~-~, i ~ .... "" t>.:!:L; 

La box 11 ,ah ar::clJ.a.1 au CCitl-
eat .. toAltl Clfei::>rure 

. Sâmbătă 4sâra. tu griidina cine
matografului Omnia. Şa pr~enţa. nu 
JDeroşilol' amatori de box. 1'. deJICa.. 
.furat lA cadfQl CUT. probel~ cari au 
'd. la 10ate eateSGriile- cAiiig de cau· 
III arldanilOi' - mal puţin catego
li- minimA,. und~ n'am avut. parPoi-o 
pant.. Seleetîonlltli sun'; 084egoo 
tia mininl& JiJo (Bihor) cat. bâr1ia 
Goj&, cat. mU!Cl Brăo.iffeanu, Cat ca 
eoş Amar Ionel. c:.t, paDl Be
lar, cat. uŞQari Zabos, cat. lIem1-
mijlocie Cucuia:iu, cat. mijlocie S ta
te, cat. semi.grea Opri' şi cat. grea 
Bot'~ - toti din Arad. . 

In urma disputării probelor de 
fBh, &u rima. .elecţionali tn unna 
rezultatelor Inregifltro.~: Grozescu 
CU 5 puncte fi Komloa cu 4. .i ju
mătate puncte. ., i ~ I·',·~ I:ţi i; i:~:,' 1: t ~ 

LaClZ::Sâment~ g,em:rlll ArlHSul 
e;:e in ftitrate 

, :.\ooste ptrformante .trăl~. ·U 

dU!! la. următorul clasament general 
pe judet~: ; . . ! .:, 

Arcul 971 puncte, dintre cari 641 
npartin băeţilor fi 330 feuw; 
Bihor 685 pun<:te, din cari 466 
apar/in MeWo1' fi 229 fetelor ti 
Hun.edo«ra 328 puncUJ, din cart 
252 apartin bicWor fi 76 te. 

Itlor. 
In aCeasta ordine şi cu selecţiona. 

tii nmati in numirul de (aţ, şj ,el 
ele Duminecă.· Aradul, BÎhorul fi 
Hunedoara se vor prezenta la cam
pio:lQtE'te pr&vinciale care vor tn
~epe la 13 August la TimiŞQ8.~. u~: 
de - nU ne tndoim - ,elccţjonal1l 
arldani vor faco figufl onorabilă, 
multi dintre ei clasându.ae pentru 
campionatele pe ta1'1 Me Cupei Uni
tăţii Tineretului, s~ţâncl prin ... 
~E)asta tn tvidentl valoarea. 8portu~ 
lui arădan. -- rezultat al muncii de. 
puse pe tăr!m sportiv. pentru bi
nele fi prosp~it.(ltea, eportului 
popular.iiT;;r: :.\,:'~':"t;'~~'i"'i 

..iOf!le •• I -i1J'ti,rl .n erne ~'. 
, BUCUREŞTL (Agerpree)..Mini- ~ 
sterul Comerţului aduce la -CWlQ<l:' 

ştinla intreprinderilor care au 'Ob
tinut autorizatia pentru a lucra in 
ore suplimentare, oa aceste autori· 
zaHi se coneideră valabile in ace
leaşi conditiuni până la 31 August 
1948. Conducerile intreprin i.erilor 
r/'imân răspunzătoare pmtru modul 
de organizare a munciî în afara du., 
ratei normale de lucru observând 
el utilizarea salariaUlor in ore 8\1. 

plhnentare autorizate 811 se facă nu
mai tn interesul şi In leg!itura di· 
rectl OU productia. 

• 
BUCUREŞTI. (Agerpres). In ea· 

arul acordului comercial CU Vniu
ne(l Sovktic4 continud sti 80Sea!C"

tn ttult mari cantitdti de mat(>rÎi 
prime: 'mttŞini, unelte şi utilaje in. 
dmtr.alf!. De curdnd G sosit ., mare 
cantitate de strunguri pentru meta. 
lurgie. A mei sosit deasemeni o in· 
lemnata cantit{lte de fabricate de 
cauciucuri, printre care se num1rcl 

5625 garnituri de tJtn.:elope cu ca
mere pentru a~fottlrisme. f!utoca
mioane şi motociclete. Printre me. 
dicamente sosite !i.gureaziI 85 mii 
fiole cu continut diferit fi 5 mii ter 
mometre medicinale. 

• 
BUCUREŞTI. (Agerpres). Mini~ 

eterul de Interne face cunoscut tu
turor cetAtenilor, intreprinderiltlr ~H 
instituUilor, care detin sub o1'Îce 
formă hărH de tip militar cu Bca. 
ra 1:500.000; 1:200.000; 1:100.000; 
~i nhnuri directoare 1 :20.000 H 
1.10.000, - că au obligatiunea de a 
le depune autorităţilor poliţieneşti 
în comunele urbane şi la posturile 
de jandarmi in comunele rurale pa.. 
nă la data de 1 Septemvrie 19,18. 
Cei care DU se vor conforma ace
stui comunicat. se fllc pasibili de 
sancţiunile prevăzute de Codul Ju
stitiei Militare. . 

BUCUREŞTI. (AgerpTes).Jt.filti
steml Finantelor aduce la cunoŞtin. 
ta industriaŞi lor şi comerciantilor 
ca la cum pdrl1tttri de fructe şi zar
zavaturi de14 produci'itori se dato. 
reaza impozitul proportional de tim 
bre care se achitlI pe bazd de bor· 
'deron. Se atrage etenfiunea cl1 llct>i 
care nu vor achiM impozitul de 10 
la IUtl1• se 'Vor pedepsi pe ldn.gtf. 
tImen::ile fiscale fi elI 'nchisoarett 
eorediOMllI CIela '4-,..:12 mii. 

manţA. ostl'!l~ul Teaha a flicut Rntl'e 
nemente continue !Ii 8 de~us toate 
'{ortă.rile: pentru obtinerea rczuI,a. 

Lăzăreanu (Arad), Popo,"ici (Hu
nedoara), Vercs (Bihor). Nt1fr;Y. (A
r:ld), Mr,!ei (HunedQara), Tudor (A. 
rad), Moln:'or (Bihor), Boros .(Bt. 
110r). Ban (Arad), Pulici (Arad), J:Ju 
eul'. (Huuedoara), MesaroJ (Arad), 
AnJsia (Hune'l{lara). Coh<ln (Arad), 
R>lneu (H~doara). " .. ,; 1. '. ' ~ 

l~. '. ~': ,~~;r <~.' .• -,~",~ :~/.t..i-_~!--;...;: ..... :~:i~~ .. i 

tu1ui. manif.e!tSnctr'd astfel multu~ 
mirea pentru po~ibi1itnţi1e owi ..:unt 
(1eschise nst&zi ()sta~"~r Armnt~ 
?nflulare Rom~ne: Ii 'JTroeazl Je. 
-:'000 metri cross MUTtteanu din 
Â.H'.d in 12,18 min. &i soJdatul Ciuc 
lea. -- eote participl tot p~ntm n~i 
mţl o(>tll la un 'concurs - in 12,25 
min. ~): T"~~~'-'- 'ri' ;: 

Stafeta '1 vone~-bitll 
la !tafet\ 4xl00 ro:. băeti. Bino 

rul a realizat <.!istan~a in 46.:5 sec·, 
liuneaoJ.l'a in 47,1 sec. ~i antdu11n 
48,6 J;ec. selecţionaţii fiind; T ()o : 

me:Ji ~i alt. Mareu (Bihor), CiolJ1~· 
(Huneeloara) .,i Oprean (Arad). , 

La stafea 4xl00 metri fete. A:" 
rGdul s'a dal>at primul in 57.5 sec. 
Sihom! al doilea în 60,2 sec. şi 
Hu~edoara u. treil!l in 63,7 sec. S~ 
leqionntele sunt: Wancu Gia ~i 

-1 Cf.Gstă echipă selecţion-ată a lut- " 

, tInut la teJ'.minarea probelor un. ' 
match cnucal cu echipa. cam
pioană a tdrii IT A, care s'a ter. : 
mi,nae cu rezultarulde 10:2 . 

(2:1) pentru ITA 
Aceat rezult<ct defavorabil pentru. 

echipa .electionafă & CUT-ului, ee 
datoreşte in primul r.!nd fap~ului 
că. aceasta • se gâ-sqa la 8:1 patrulea 
ma~h in tlmp de două zile fi teh
nicei mai avansate a echipe1 noastre 
campioane. Selecţionatat CUT a ju
cat tn fonnatia amintită, iar ITA 
a prezentat lotul: Marki, (Cnuanici), 
Slivat, Jivr:n 1, Jivan 2. P~ws'ki. 
Reinhardt , Sclierrz. Covacs. Bony
hedi (Fodor), Stibinger fi Dumi
frescu. Goalurile au fost marcate de 
Dumkrescu (5). Fodor (3l Bon'Vhadi 
şi Covaej pt. ITA iar pentru selectio. 
n3tă de Putiei (2), SelecUonard 811 

Radio România -- Radio . Bucu
refli L 13.00: Deschiderea emisiunii 
13.25: Revista presei. 13.30= Or. 
cheetra Stefan Rădule.cu. 14.00: Ra 
dia Jurnal. 14.25: Continuarea pro
gramului Orchcs1rei Stefa.n Rădules
cu. 15.10: Inchiderea. emi6iunii Ra
dio România - Radio BucureŞti II. 
18.00: DeeehiderE1a emisiunii - Mu 
zică de camerA .(discuri). 18.45: Car 
net eulturl\} - "Cronica revistelor" 
de Alexandru Balr"d. Radio RomA
nia. 19.00: Ora re.m~i tn limba ma.. 
ghiar1. Radio România - Radio Bu· 
cureşti D. 19.30: Undise in8'tX'Umen 
taI. 19.35: Universitafea Radio: ,.Ro 
lul mediului geQgrat"ie fi al factoru
lui demografic tn desvolt.area soeU~ .. 
tim" de praf. N. David. 19.4:5: Din 
cft.ntecelepo-pomlui mUDcitor (diBe_!, 
R-dio România _ Radio Bucuretti 

1. 20.15: S~a. SimioDescu __ ~anto. 
20.30: Seara de teatru. 21.30: Bule. 
1in sportiv, 21.35: Muzică populară 
din Oltenia ti Muntenia (disc.). 22= 
Radio JurnaL 22.25: Buletin de, 
'fbj,ri In limba ru.si-. 22.30: Simfonlî1e: 
Iru MozA1't (diacuri'. Radio llomâ.ni a 
- Radio Bucureşti ll. 23-00: Dan
suri populare (discuri). 23.30 Radio 
lurnal 23.S5;, Continuarea progra.. 
mulwde ·danau.ri popu.}M:e '(discuri). 
23.50: Muzic& populară. românea.scă, 
(diseuri>:. 24.00:1 Inehiderea. ' emi
siunii. l '~- :I~~~~, ~:#ţ~r~~it~/~~~~î1~i~ 1 J ~~~<~ţ t 

I Denti!tul Valentini I 
consult! din aou '. 

• Arad, str. Grăniceritot'~ A .. 

... 
, , 
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\ 
Cherme::a reuşită; tJ . U fDR-ului aSigură 
v"eglatura a 200co,,;; ai oamenilor mllnei; 

2073, 11271, 11263, ~12S, 2OM, ~t)2./ 
8492, 500, 4471, 5845. 4510. 5730~ I 
4420, 1505, 9262, 11887, 9937, 1730,. 
11691, 9166, 3732. 12700, 6834.\ 
6466, 4634, 12498, 1546, 1731. 1853,1 

I 
L!sta nUnterelor c8ştlgăfoare la 'olnbolă 

12262, n891, 13383, 10989. 13262,1 
3579, 7009, 6000, 8680. 8802, 3361.! 
6192, 9651.' 8690, 6503. 9683. 12160,: 
12150, 6131, 7747, 11186. 5700.' 
3701, 12504, 13101, 8515, 8014. 3901,1 
10739, 10736, 4665, 9189, 1950, 3673'1 
3065, 7238, 2497. 202. 10021, 13007, 
114·68, 4701, 11397, '755, SM, 2814.' 
6202, 12703, 13051, 6871, 49, 115~.1 
11270, 747, 5250, 5208, 2154, 2662.' 
44 70, 12901, 1504, 11251, 9368, 9800, 
8552, 1158.4, 7530, 5052, 2873. "105,' 
2~58. 1400, 9793. 9912, 815, 13389, 
447, 12')21, 2851. 5858. 2654, 13060, 
4649, 950, 5652, 3464, 5002, 11003, 
]0152, 1989, 4327, 11002, 15151, 2240. 
7164, 7650, 4867, 1101. 10285. 4801.' 
11003, 2043, 2600, 12522. 4491, 18.3, 
13072, 7266. 49:50, 6501. 7422. 4469 •. 
13193, 2503, 1067, 4571, 6289. 9281, 
5912, 11949. 4586, 5910, 9653, 10915, 
10,392. 2746, 505, 11914, 5445, 241~ 
11659, 476, 2874, 7049, 2798, 11281, 
2650, 5201, 8665. 2336, 913. 9599, 
13008, lH!62, 4626. 4590, 304, 12323, 
1233.1., 926, 12106, 11023, 3459, 
12391. 5619, 13057, 853, 9749. 4745, 
880, 2099, 403, 452, 11273. 11550, 
9645, 4538, 6451, 3563, 7858. 409, 
5030, 12193. 874, SiS, 4920, 4910. 
932, '7351. 12169, 3670, 649, 11278,. 

. 'Drbn.Înecll 'după masIt IncepAnd 
~hiar din primele ore, grupuri ma
.eive de cetăteni ai oraşului nostm. 
lemei cu copii i~ braţe sau In el
rucioare, muncitori, functionari şi 
ostaŞi, e' au îndreptat gr~bit spre 

Dornici $11 contribue la sprijini
rea Colon iei de Varll dela Monea!a. 
.care a eervit deja ea locaş de vile
giaturil pentru un Dum!lr de p~8te 
50 copiî, oamenii muncii tIin d ·Ee .. 
rite intreprinderi, atcliere ~i insti
tuţii au ră5puDa eu bucurie la che
marea UFDR-ului :şi au luat parte 
la chermez!i. 

Primind un sprijin monl t1epre
cupetit din partea Partidului Mun
ci'!orf'~ Rom"'n fi a multor tova
răşi din Partid. care au luat parte 
14 prcţlhirell ~i organÎ;J;area serbA. 
rii, UFOR a depu~ o munci temei
nidl. şi hine planificatA pentru ca ali 
ohlinll cele mai bune lernltate. 
Con~tiente clI lif?ctl1'e bile' de 
tomboll1 "odnciut t.'Dntribu,e la 
fldcll'()!ltirea tn cp.le mai bune 
condifiurli ti copiilo,. muncitori
lor, tnsemn('azll (uigur(!rc(f un~i 
mese micutilor, care pdn! (lcU

ma n'auavll.t prilejul si! "e bu
cure de aerul s(Jnt'ltM dela mun
te, de odihnll şi lini,~te, ulederi
stele au cutreernt ,străzil.::, au 
a,u munca dl" li1murirE'. din iri
trl'prindertţ fn intrp prÎl1dere. 
'din institutie fn i"~tillltie, 11J.. 
murind masele de ci",l1leni de 

. "fns!'mniftarett ar;ilmei rntreprm. 
.~ă de VFDR. 
Organiza1ia unici!. .remeil·)r din 

Judetul nostn1 cu or~aniznrei\ ace
stei serbăii a demonstrat cAt de 
adânc a patruns tn massc în ultime
le luni şi de cât~ popularitate.e 
bucurli. . , 

Peste 300 actit,'lste vollUltare 4U 

participat la pregătirea adiu. 
nei de sprijinire CI Coloniei de 
VariI. "~ 
'Aceastli ac1hme, ...... !le Un<rl!l fap-

tul cli . ~ 1, 
II reuşit piin SUCCE'sul el moral 
Şi material "CI asigure vilegia
tura pe 2 sdptl1mdni la Colonia 
de Vard din MonetUlJ a unui 
nnmdr de peste 200 copii. iii 
oamenilor muncii din cartiere-
le ora~!llui 

- a contrib~it In mare mlsurll: şi 
la adâncirea legăturilor Intre fe~ 
meile de diferite naţionalităţi. Mun 
ea. c?IDună, dusă cot la cot pentru 
tntmterea la Colonia d~ Vară atât 
eopiiJor români, cât şi a copiilor 
,mnghiari, pentru crearea unor con
~iliuni avantajoase de de!!Voltnre 
I:cpiilor, indiferent 'de nationalitate 
ti religie. au facut eli disparil Intr'o 
,·hunll. masură atmo~fera nesănatoa. 
&5, Care ici-colo e~a :tnnnife~tat fu 
~~Tldurile femeilor. ca rezttltat al 
InOuentei duşmanilor clasei munci. 
toare. , 

AU mm 

::- USIC~ul invitl1 pe tati mem.~ 
bru shi la ccr,ferinta publică, ce "'8 

av~a loc Miercuri, '1 August a. c: 
Gre e 16 p. m •• in sala de şedinţe 8 
Camerei ele Comerţ. La conferinţă 
\lOr hla partevicepreşedint~le şi 
S~crotarul General el Federa~~ei 
U.s.I.C B acureşti, urrnl1rind ca să 
tro.~ze probl.eme lm,Potante: ale 
comert':liuL· . ._,.-.....~. 

~ :Au lost vAndute 12.000 bilete !le 
tomhoHi dintre eare 600 câştigătoa
re a unor obiecte prelioaae. 

Bicicletele au fo,e dolUlte fi b. l 
parte montate prin muncel \10-

lun,tard de muncitorii fi. me&eo 

"iaşii. mecanici, . 
obiectele de 'mhrăclimint~ hllinuţe. 
le de copii. plipuşile, materialele 
tr1cotate etc. au fost eonfecHonate 
prin munci voluntarI de u(ed('rist~ 
iar la reuşita programului artistie,' 
eare 'a delectat tot timpul publicul, 
an contribuit echipele crulturale ale 
Sindicatelor Metalo.Chimic, CAM. 
Astra şi a org. de maes ll UPM şi 
CDE. ' 

Printre cele 12 ~rt\1t'Ît ... rele
ut cel ridicat de Cartea Ruali• care 
a obtinnt un real succes. Sute de 
cărţi şi broşuri puse In ţrânzare de 
Cartea Rusi .'au bucurat de intere
sul celor pre1;enţi, care au arătat un 
viu interes faţă de produsele litera
turii sovietice. 

In cadrul serMrii a luat cuvântul 
tov. Neamht Zoc, resp. sectiei asi· 
stenţli a UFOR-u.llli, Cllre a arlitat 
rostul chermezei şi a muHumit par
ticipanţilor pentm contibuţia acor
data de ei pentru ~prijinirea Colo-

mei de Yarl" l .... ~ .. _ ' '-. 
La operatiunea tragerii la lOt'ti • 

numerelor câştigătoare au asistat 
doi delegati .i Consiliului Sindical 
Judetean. Pânl1 Sâlllbău seara le 

pot ridica obiectele câştigate,. la 
Sediul Judetean al UFDR-ului, .tr. 
Cloşca 8. 

• , 
latl numerile c~ştig~toare ale ace 

Iora care nu ~i-aQ ridicat inel obieo 
tele câştigate; 

Bi<:ideti. de dame 4572. BicicI~l& 
bărb~cl 5253. ,cela de dame 
11.263, c~lcltor e1e~trio 11.000, glle. 
te 7009. 12351, 4891, 6241, 11.835. 
Câte 1 al. lemne de foC 860, 926, 
2495, 4544. 6499. ~tofă. de haine 
1504, 4385, 4537. i 1.791. 13383,' 
Salt 12,361. 

"Alte t.ll>iecte: 

8500, 133S1, 8382, 4891, 11161, 
12351, 7352. 9503. 5490. 5253, 996, ' 
11817, 3301, 9282. 11835, 9052, 
7960, 5454. 6502, 9806, 9650, 9S60, 
5895, 7186, 10311. 7199, 2878, 13344, 
7558. 4721, 1495, 9445, 11300, 9381, (Continuare In pag. 8081 

CONGRESUL EXTRAOI{ DIN'AR 
al' Uniunii ,Sin(licatelor 

Au fost oleIJt delegaUI rnun.citpll'l~U text.ll:.:e _ră~aRt! 
la acest congres 

Pe la inceputul lunei Iunie, Con 
federaţia ueheralli a lvluncii a. d:lt 
un cODlunÎ<Cat in care aratA ci~ "in 
umla unui control asupra activit;t~n 
şi gestiunii l\),ateriale la UnilJ[\ca 
Sindicatelor Textile, a constatat 
ahateri. grave şi deturnări de fon
duri de către unii membri de {liS

pur-dere din Comitetul Executiv al 
ecestei Uniuni in folosul lor perso
nal. Elementele duşmănoase mişel'!
rii sir:clica1e, cgen~i ai du~m(;.nu!ui 
de clasA, strecureti in rAndurile C68 

creIor noastre, ca Benedek Eugen, 
ZEgrnvu lvli'iu ~i Homorozeanu Li
viu eu reuşit ~~ pătrundli in condu 
cerea acestei Uniuni şi folosindu
se de cnlitatea ce le-a fost rncr~
din\atli oe c,Hre muncitorimea te,,
tilista S''';1 dedat ta acte imora1e, 
dăl!nllfonrE'! mi~cl1rii Sindicale". 

Alia cum arII tau comunicatul d 
ccme>ntariile presei, asemenea ab"
teri 'grave de1n cinstea ~i morala 
prcletarll s'au putut. intAmp'!) n~ 
mai dAtOrlt:1 fapt~luiel vlg'i1entl'l 
1î1.r a fost permanent trp!'l.Z~ in sA· 
nul ronducţ>,.H n('Mtei Ur>inni, 'el{ 
FI I>Y1HlO\t <"f lţn'tr. A~ 't"~-t..t'I' ::"n m~1'""I 

,-, 

<:11 si cA spiritul de comandJ. in ('a 
re {fceşti ::; banclhi îşi duceau acti~ 
:vitateo, nu a fost sesizat la timp, 
ceeace fi \.fşurat acestor e~!ljeTt!e 
calea spre aceste fapte criminale. 

Ca 'Ulmare a celOr conStitate la 
Uniunea Sindicatelor·Ţ extile C. G. 
M. a dizolvf\t Comitetul Executiv 
al Uniunii ~i a instituit O Comisi~ 
Interimarll. in frunte Cu tovarăşa E 
Jena Stoia, care a avut ca sarcin::i 
1. să cercetezo intreaga activitate 
ti. Uniilllii. 2. sii conducă provizOri.u 
l\Lcrltrile Uniunii şi .:.>. SI pret';:iteus 
ca o conferin\ă pe ~ară pentrJ ale
gerea nouii (.onduceri. 

AceastA comisie interimarll.,. ter 
min~ndu"şi lucri\rile, 

(l fixat pentru zilele de 16-'J'7. 
August un c:on,g-res extraordi
nar al 8cţ)ştei Uniuni la BUdu
reşti in cadrul căruia se va a· 
1t>Q'e noua conducere a Uniu· 
ni •• 
Pentru 1:treglitirea acestui impor 

tant congres au soSit şi in ors.'wl 
!'.OstT'11 t(wElrl"işii Brit~ceann !o>ln şi 
MlIrtin Gheoghe, deleg-8ti dL~ pa!'" 
ff8 UnilInH. eri!'!" t'YE-l,rt"rr-!\7:t ('~l .... 

d ',~ 

:: uwbn ~COM!NTAR~RlO@I~ell .. roo1lA.R~";CIlONlCA~O'nr' 'I{}~ 
~~"W$~~»·r.l).;'S!r.'*Ji!;1~~.~1 ..... _--... 

COl!.itetcla sin<licale texti1e',y: lm· 
briicărnînte şi cu muncitori mea iex l 

tiii~lă. cel~ petr€cute in cadrul ca.,· 
ducerii Uni'.mii, pre(:Uffi 'Ii proble
mo con9.I.~ului... ' ,; 

In acest scop a avut locDumi~, 
necă ciimir.eela la fabrica ITA o' 
~edinţă ClI comitetul sindicattJ.lul 
IrA şi a f>indi~tuluî texlil din loca 
litate ~ sindicatului imhrăCiminte,: 
Iar in curSf.ll %i1ei de eri au avut. 
loc ascmt"nea şedinţe la orele 14: 
Ia fabrica TebB, unde au parliciputi 
şi muncitorii dela .,Româno.fir'·,: 
"MMaSa româneas<;l".. .,lancovici": 
şi nPati~", le orele 16 a av.ut lOf;. 
o şedinţA I~ fahrica"Fertex"_ ~.~. 
Uz1 In orele 14,15 vor mai'ovE'''i 1o~: 
tI~emp.nea adunllri la fabrice PITA 
unde participi şi muncitorii d01a 
"Albu", '"Sitex·'. "Solidaritatea-,. ~i 
in~ br~c~min.te. ~. ~ .. !~,- ... 

Ca reprezer:tanti la J:Ongt'&l din 
partea .celor uei sindicatQ ţiIădrul'l 
n.uncitorimea textilist4. Ne!! pe 
\..:rD,ătorii tovarll§i: J' 

Burth8 Ioan şi Sasu Ana . dela 
Sir.dicatul IT A, Pancratov Elena şf 
Zt.han Ana dela 6indicatul texti1 şi 
Bitiş 1o0n şi Goda Osea! del,~ .~indii 
catul imbn1C~'1Djnte. ">;l" ';." 

ivluncitorirnea textilistl·· 8flidanlf: 
eştespU\ cu incredere congresul U~; 
niunii ci, exprîmându-.şi convinge-, 
ren ci!l con{ţre$-ul va şti 6' pw.\l 'Ill 
fruntea llCf~tei Uniuni pacei ma( 
huni ~i mai devotaţi sindicali,tf, ca.i 
re prin munca lOT d!lrzl vor tinej 
pennanent treezl vigilen~a .1 VOl'l 

imprim:"\. un I)v~nt nou in ,1Idivita~l 
te8, $in"~C'flt\:'or textile şi imbrliciV 
mint",. ;!l ff)!'.)~ul intregei. mişc~rl 
$inoicC\le din Hira non~trll • 

~--------------------_--:...----------~--~_.~. __ ._---" ---



INFORMATII.I 
. "AralOTUL 

fir9!'n al Partidului l!undf~ 
~ BfJmâll pe1'vu judetul Ar.ui 

II • " _. c t , aJ 

~~ Bepubltcei N0~ 85 (/osl M.QI';Ql 
...... ~. Tel'IQ,,:. J681J~, '" 

. , .... _ r.'.:t'lli ... t,8; . 

,~ ~alai~ Tealrului M!J,nic:i~ ;t" 

',.., Teteto-:. 1692.. '. 
~T axa puştaia plătita. in ll~rat 
,COnt. aproba-fii Dir. ~'r ,,;j~b4>' 
"J(eaacjill ae noapte t~pJI/T'.J./~ •. 
\ .1:'4 i~.rr.I7... (;.o"t CE.G. lJl.9J:l .. ':. 
vi 

_ DR. C. SdlWARTZ,)wIi in 
teme, str. y. Go·cn, 1. Tel. 18,~. 
Reilltol;l re14 oc.,,'1$lUa~iiie. §-=-lO. 
3-5. 

- SINUOOERE. Eri s'a rapot'" 
lat Parchetului Tribunalului Arad 
'eli femeia Lupei Lucreţia in etnte 
(le 17 ani din comuna Oci~or, jud. 
~Arad7 s's 8runcet inaintea trenului 
:la intrarea acestuia in faţa "llirii 
.din comunl. Trenul fi omorit·o pe 
loc. In cursul cercetlrilor s'a stahi~ 
i1it c~ Lupej Lucrelia s'a sinuciS din 
'cauza neinţel~erilor familiare. 

lat slm,'u. s:gur, adut!ter 
de ,!o!tufl 5~"t~ma~afe, 

ILei 20 Lei 

LOVO 
SAPTAMANAL 

IUete se DO! (umpjlfs la 
Sllm,e t:OtecturH@f ~!! 

orilui Hes;ru 
Prima fragele la g Rugult 1~4~. 

L - PUBUCA TILINE. Liceu! C()
mercial de Fete din Arad,. adu(~ 
la wnoştinto firmelor interesate că 
:V8 tine ~eclinţl de tratare prin' bu
ni im·oiali, fn ziua da 16 Atlgu~t 
ora 17. la sedilu1 !tceHi din Piati 
Mihaiu Vitearol Nr. 12, pentru prt9 

cOIWoacă o adunare generală 
exh:aorotnară azi. 3 August 
orele 5.30 . în :Bedia} Sindi. 

ce.ului. 
Prezenta obligatorie. 

Azi nu este 

rep reunta tie URAt:IA 

';:UIlIl'ea de materiale şi executarea 
urmMoar~lor lucrări: 1. Vopsi:ea in 
ulei 8 ferestrelor din întreaga clă
dire, partea din afarl. 2. Procura
rea 6 (bUli s'rte blIcăH scaune, clin 
lemn de fi12 masivt curbat. 3. lug· 
răvirea in parte !ti total, 8 salilor 
ae clasi, birouri !Jj coridoolre. 4. 
Pmcurarea 8 100 mp. parchet ele 
steJar calitatea I·a 5. Cl1direa din 
nOu a 2 buc ~cbe de teracoU .. 6. 
Aşezarea li 100 mp. parchet. 7. 
Procurarea a 24 buc. foi de nbcaj 
de stejar dimen<:iunÎ diferite. 8 R~ 
JItlrarea R'eneral~ 8 acoperÎ1u:ui 
şcolii. Caetele de sarcini !ti devize 
le se pot vedea zilniC;. intre orele 
9 ~i 12 la cancelarie ~colii. OFerte, 
le timbrAte !ti fnchisa se prim~c 
p~n!l 1<1 data ,edintei enunţate mai 
6U~. Ofertele primite de $COsl'1 pd 

, n!i la ftceasti catl sunt valabile, ;i 
ofertsnţii Stnlt ru~ţi ~ll fie pre
zenti la sedir,ţt{. 18 <lata: !I;' flra fix'l 
1J mEli St~. . 

'- Pl!Bl.!.C~~. :k"detul A
L~O. 1 ... cL~~troti" E~::Jrlil.o,. Camu 
nah~ di;"'\ Akniş. NI'. 23~-..1ru8 Se 
&!llce lA c:urv2,(iJ.:.nta relol' i.ci-=r 
SQft d i:,. zit.-e de m,~~;mst 1'91lL'~ 
Oil'tI () &Illi.~ealt' k {ata 'z.:.;.:.t:~j s,.. 
.. .in .. 1:d~tiE" "'ublidtcu of~te V~,,· 
r.n1e 'n('c'r.1nt 'd~.c? Jn I'l7r~ .r-t ti 
rli.i!nl1 atel"clIt"lllor Şl':bUc etc _tl;f· 

~nm"'i ro ir.tît'd~l'E' de 'GÎ;rC'..8. (l.na. 
DOI~ ţ~ 2u'e:-,dă ~.e I'Jle", ~e tlro_I1 
de un ttn, iar in (l~i.'i."lă pe timp de 
frpi ani cu iacepe~e dela 1 Oct. 
191}8. J .icit!l!:a pd:-!i.că se VA ;jl1e 
rn conformitate cu t'lrt. 88--108 
<lin IeQ'ea eont"\b~Ii.tl1.lii T>tTQ1i~. 
Condi11luni1e de licitaţie pot fi vl-
2ufe zilnic in crp!f! da servidu la 
~~Tl"bi<:tratoml :>.P.'ficol. .i\lUTI1" ~a 
31 Marti~ 19~. Primar: Cozm1;t 
Vasiie. AdminÎst;-e.for AgricOl: Po. 
pa GhecI}fhe. 1187 

CfnefN (.~ .. F.'R .Grlhl!ste 
• 

o dreme !te!""lzl'\tionalĂ după 
romllrrullui Astrov9ky 

De%oncrata 
I 

Muzică de Ceaiko· .. ski 

~.AiI&.~IAii 
•• ~~ tti·"'lr;r~;ti i4 

ReN. la 3. 5, 7.15 s' 9,30 
p 

l\-faria. Denis 
Mei dramatic şi mai impresiO. 

nant~ ca oricând. 
SIngurA pe JUl'Re 
Povestea du!oasă 8 unei fele or· 
fane. care trebue văzută de toele 

femeile. 

-
liOTEL A r~ BAS ,1 DOR 

BUCUREŞTI, E-dul Tac3e Ionescu 10 
F1KN~a2Iă 111 permanentă cu toale camerele cu 

bafe şi teleFon. 

'FORUM 
Azi~ 

I • mw~""Gi?MY'f'Mgrrr"7'1"_ 
Repr. la 3, 5, 7 şi 9 

o PGvesle de drtlgolte 

la :'·:f ă 5 , r 11 c e il vietii 
Plerre Richard wa~m - lcsette Day 

Preturile d. inlr8re lei 20. 23 ti 28 

: ...... :A1-41.INT. Crucea Roşie R~ 1 
m4na filiala Arad, enunţl pe acea" 
tJ cale. pe teti ~rinţii copiilor el!! 
vor urn'U\ sI plece in a m-a serie la 

colonia de vam din Slvârşin, sli ~ 
prezinte, impreunl cu copiii. \n 
ziua de Joi, 5 August la ora 8 d. 
m. in sala de gimnastică a Liceu1,ut 

Moise Nicoarli. unde se vor da :ut 
timjle vaccinliri ~i se va aduce la 
cunoştint! data p1eCllrii. Acel co
pii cari nu se vor prezenta la sceaS 

tI dată, nu vor mai putea pleca ntt 
mai in cazul când VGr rămâne lO
curi libere in ziua pleclirii. Comtte 
tuL '_; ~ .~-t~i~~::~~~"<~·:(t·~~~l{.·'-<): '~01·, _. '" 

fntival [oltural arti~n[ 
:A.8ociaţia pentm rKspAndlrt'lrl eul.i 

turii progreslste idU - m~"T din! 
Arad organizeazli o mW;;c .. !:.tte C'ul~: 
tur'".J.i, In cadrul căreia va & ~ft"!'ba...i 
<torit marele seriilor clasic L L. P J!:.. 
RETZ. Vor C()nfer~a: Dr. N. 
Sch5nfeld., V. Tamburu ti dr. u.t 
Weiser. lşj Tor da concul"SUl Ia pTOi 

gramut artistie: dr. Resnik, dna Zieo. 
gler, gruparea artistică, în frunte cu, 
Leon Morgenatern şi alHi. Festivalul 
cultu~l-artistic va avea loc Slimbă.. 
ti, 7 Augmt ert. onlle 19, tn gră- .. 
dină. (tn caz d.'~ ploaie in Eala lkufu.J 
lu

'
) din Str. Epi::eco.(lîei 22. 1ntrareJt 

libera., . . '. . ' ~ --, 

. ....•.................... ~ ............ ~.e .......... . 
MICA 

MICA 'PUBUClTATE se primeşte 
zilniC pinl la orele 18. - Un cu
vAnt Lei 6 minimum 10 euvinte ..
Pentru cererile de serviciu 50 la 
IUn reducere. -" 

," . 
InchJrI.er! 

CAUT l\soci6t, sau închiriez un "de
bit CAM in centru. Adresati: p~ 
neş Curcan 12. - invalid. 3056 

tAUT locnint-ă CU 1-2 e4lm~ Str. 

Petofi 1, a.p. 8. ,3035 

Va.nzărl ş: cu~ăr.~~ll 

CARBUNI forjli, brichete, cl1rbuni 
de lemn de v:!nzare. Piata Sh~ 

'~.n c.el ~~~3re 10 tel. 30·11. 1030 
T:::::~: ::.:r, lJor,TUR~ Agentie I}u 

iCVol'c!_! ."~;;J:l:;.tei roporului II. 
t:.:C.CCO. Eminesc • .I partiCUlar 
casa, gt'\din.'\; 400.000: Irne. 
<1iata sprc-plere 8 centralhctelu
lui Ci\.sâ partkular!i 3 camerl~ tol 
conforh:l; 320.000:cota!)f]rte o 
cup3bi!.~ Iuxusvilei; 350000 
tramvr,ihnlta 1)('Id!!orinnll, ca:;~., 
frocticulturll; 180.000: aprem;e 
rea spitalu!u! ocupabi1~. 113/ 

V ând şi cumpăr cu pret fix 
aftU tn comision tot Celui de 
instrumente muzicale. note 
muzîcele şi urii .,Llhro·' 

In d~sul teatru!ui. 

-

UN FIlJGORIFER nQu de vânzare, 
eCtin. Bul. Annatei p'opulare No. 
8, la portar. 

DE V ANZARE In centru prăvâJie 
Cond9.1ă. de 65 de an~ lmpreună CU 

mana ri aJ'anjamlilDt. Adreaa la 

ziar. " 3061 
DE V ANZARE un ilonniter din 

nuc, sufragerie, covoare, pol'CCla• 
nuri. Adreea la ziar. . ' ' 

Tht!OBILE ~! apatftmente cumpi 
rllri sau vânzf'ri. adr~saţi-vă in' 
interes propriu birouui DeutScn 
Carol, fest director, Bul. Repub. 
licei 101, \"os-a'vis intrara dosul 
teatrultt etaj ~ telefon 19·53. 

3032 
CUMPAR Ia preturile cele mili 

mari: ccStllm", bfirhlHe~tj, unifo. 
me, albituri, ling"erie. Primesc ~i 
in comision. LI'I chl?mare prin cal' 
te pO'ital~ viu Ia domiciliu Ker 
iesz ·ccm. eu haine vechi St .. 
Trib. Dobrn 1. 3()!J2 

OBEZ! şi SPITF. de frasin de V~i'I 
zare la Cil!'l·,aş Str. Saguna 1(')(). 

.3037 
CARUCIOR tI:"Jânc S1:t'pesy In ~l'are 

huni de vânzare, Calea S8g<ma. 
~~R. o 310:.3 

C""f AR' ~ , .) 
L>:< P rt cas~ CU r('ădinî[ 'P~nli la 
2flG,l)rO. Tn!·~~;Fnri e~clt~5j ,'" 
Pon.." I. nun, 3. Rp. 2. . 'SO,'12 

V" 1\'Ţ) 111':1." i"~1('l\t (,oT"l1plret pen~nl 
re,,·all1'l'!n-t. Coaie Petru, str. Arde>'l 
!~,1111 ~7. ., ::!flj-t 

Df': Y/~ N7ARR .. ăn.ll"'i !ll' Mân~. 'n 
et;-,Te Conrre liună. str. Rahovei 5. 

30:)7 
DE VĂNrJl. p.E "Cas~ in CaYe~ "R~,d 

nei No: 5·1 . , j • 302~ 

F:':: ... ".~.:.-:~~. 
S'A GASIT lln .,heber". 'p~f,Uba;ul 

tI poate ridica diu s!,:!clll Rahovei' 
5. 3058 

SINE a gasit un rercel clip.!! aur 
eă.t "aneă. contra trnet mari !'pcom 
penee mare tu str. Tudor VI:>.dimi
reseu 17. ap. 1. : . ,,' :'~':"_ 3051' 

P;'ex:derl 

PIERDUT bulot1n Birou] Popat~tici 
No. 602, cartela tmbrăc1'lminte 
363772, c3 rl)ela. atimeQte 1:14819 
pe numele CarlmBriu Pintilie. De 
elaT nule. ~'3050 

I Cor§o{epr. 3:-4,3) 6, 7.30 ; 

Celebra Rill . HilJWOrlh 
In 

DansafoBraa din Tex65 
Renr. I~ 1. tl~t ~, lJ~ ~l ! 

AZil După ro'nanu1 l!Ii 

J~[l LO;llJN AZil 

COl., 
.~--~--------------------.-~---------~,.-----------~------
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Pleqarei a lI·a t t ~ P. M. 1 -
.f.D.R. din Arad Îşi Infen>s"',ă munca 

:?intru CI f:;ce dia fem.' participante 
clive In lupta sI munca pentru cons-

trui7aa socialismului 
Con·ferin,a JudeteanA II. UFDR-uiul 

şi Ylneri toată ziua au durat 
conferinţei judeţene • 

pentru pregătirea aeţin
definitivare a comitetului ju~ 
care va avea loc 1.15 Au-

coferinţă au luat parte secre
celor 9 sectoare ale :UFDR. 

din cuprillsul oraşului, seer&> 
comitetelor de plasă, respon· 

comitetelor săteşti, instruI> 
organizatiei judeţene şi mem. 

biroului de conducere UFDR. 
trasat sarcinile ce rezultl 

plan de muncă ~i pregăti
cinstea zilei de 23 August. 

mai participat la conferinţA 
K5vago Mihai, preşedintele 

Populare MagMare org. 
Arad, tov. Vlirşlindan IoaB, vi

tele Frontului Plugarilor 
Arad şi tov. Asiminei M., 

secHei CemenÎne tn Consiliul 
Judetean. 

prima parte a eonlerinţei a 
loc' eXţlunerea bine docum~

tov. llica Marioara secretara 
judetene UFDR. care 
Raportul Comitetului 

UFDR. ţinut tn ziua de 19 
1948 de tov. Constanta Cr'l. 
In faţa plenarei ce al UFDR. 

problemele desbătute in 
Comitetului Executiv 

de realiz~rile ~i slăbiciunile 
din judeţul nostru, tov. 

Marioara a analizat desCăşu
muncii Cemeilor organizate In 

celor 5 luni dela unifica~ 

In cursul campaniei de .lrhl.' 
a zilei de 8 M:arti~ ziua Ih· 

alil a Cemeii apoi In mod 
fn cursul campaniei electl)-

pAnA azi, 
nomtrif. le!{'dnd 

politicif de G .secmil ele 
tn domeniul BMPodit. 

lanitar, de Gcrou,.., a mao 
~i a copilului fi cultural, _ 

la '"t({rirea tncrt!de. 
femeilor noosue tn fortele 

A. contribuit la ridica
conŞtiintei lor cetăţeneŞti, _ 

prestigiul organiZtJ.fiei fi 
contribuind efectiv la lupl4 

~ delp7'e mcapacitatecJ fn~ 
Jd • femeii .le fi duce m.wa« 
politicd. 
- Sigur e« aceste .cceee n' ar fi 

(ost pOBihile firi. Inarile transIor
mAri politice. economice Şi eociale 
din tar~ noastră, l'eal'zate prin lup" 
ta popetmlui nostru sub eondacerea 
clasei muncit~ S. f~ ". 
;e.M.R. 

i In ceeace! pri~ reţeaua orgeni. 
i _tOl'ici a UFDR-ului raport.o.area • 
j arătat că au fost organizate In tot 
cuprinsul ~riî 1548 s~. adică 92 
la sută din tota!w satelor şi IUti. la 
sută ~ totalul Co!nuneJor. Au fost 
pregătite 30,000 IIld.rumătoare fi nu
mll.ral acestora a crescut la (.2.000 
In curlUl bWliei alegerilor, iar b1 
ultimele 2 htai tnd 16.050 de Ce
Ulei, - ~tre care n~oase săten
ce. - .. ab!Olvtt ~la de tndrll
btare. 

Din cei '7.661.031 alegatori. juml.. 

tate au. Coşl femeile care au inMea 
ei de .. uccesul democratiei în ale. 
geri depinde viitorul lor. Aci, tov~ 
Ilica dă exemplu grupul de femei 
gravide deJa Zimandcuz, care au 
pomit &pre centtul de votare dela 
Chişineu Crif pe o remorcă fixată 
de UD tractor, domice să-şi exerci· 
te dreptul la :vfJt. 

Referindu.se la educarea Cemei. 
lor tn spiritul de luptă împotriva 
exploatatorilor, precizeazli cli 

acecu,t'l mun.cu n,u • 10!t dust'l 
cu dedldif hoti1r~re. perttrucll 

In orgCUlizatiile săteşti de pl(l.5i1. 
fi judetene au pdtrum elemente 
du'mdnocue. Asemenea, cawri .au tntdmplae 1n judetul no!tru 
In pli1şile GU1'4hont fi 1It'tlm#
gill., unde sllterK:ele au fost f" 

,.elatii umilitoare de "sitru' md.. 
JU&" latiJ. de .. doamnele" respon-

Au fost reduse taxe1e ia 
consun1.ul de apă 

şi penlru canalui apelor de ploae 
Am i,xătat.in coloanele i.iarwui 

D.OtiUu că datorită efortlll'ilor făcute 
de angajatii .w.treprindexilor comu· 
nale pentru acăderea regiei, CQIl6i~ 
liul de administratie a putut pro
ceda la scăderea tuelQr de ap~ pre
cum şi a taxelor caD"htlui pentl1l 
apa de ploae. Nouile tU.e ia apa 
&unt: pentru industrii 21 lei metru 
cub dela 30 lei la locuinte 16 lei 
dela 20 lei, pentru autorită~i 24 lei 
dela 25 lei 

Taxa canalului Shone a Cost m.ie
Şoratll după cam urmează: la in
dus~r;i dela 15 la 12, p~lilru locuin. 
le dela 10 la 1 lei, şi pentru auto
rităţi dela 12 la 10 lei. 

Taxa canalului pentra apa de 
ploae a fost redasa şi ea simţitnr, 
mai ales iu cartie11.il muncitoretc. 
, In cartierul 1 dupl terenurile dă. 
cHt~ dela 5 lei Ja .. Iei de metru 
patraL Sub cartierul 1 1ntdegându
ee străzile cari sunt m 1trginite 'de 
străzile Mucius Scaevo]a, Kogălni
ceanu. Cantacuzino. Andrei Şl\guna, 
Ghiha Birta, A. M.,dt"lui, G!igore
seu. Moş Ajun., l\1a1.tI Murerului 
dela MO$ Ajun până la Mucina 
Scaevola. 

cu. Calea Vieto,dei, linia feratll §i 
pânl la parneav~. 

Pentru cartierul III. tna canalu
lui pentru apă ele ploae a fost l'Cdu· 
să cu 80 la aută, ndic!l dela 5 lei la 
1 leu de metru patrat pe cllldire. 
Aci apartin străzile ~ari nu se înca. 
drează tn cele dona cartiere, adec/i 
PAmeava, Şega, Gai etc. 

Ta:la ,eanalullli pentru apa de, 
ploae dupli tlll'enurile neelădite, tn 
cele trp.i e~c~ a fost s<ahilitli 
aatfeh In cartierul n. dela 1 leu 
la 9.75 lei, i:tr in cartierul nr dela 
1 Ieu la 0.50 Iei. 

Taxele micŞorat0 MInt vl'lnbile 
dela 1 Iulie l'etroartiv, tflctnrile 
eari vor fi €'mi...e pe luna Iulie tn 
carsul primelor ~ile ale lunei Au· 
gust. urmând.,11 euprinclll l,il'1.ele 
Doui 8tahilit~. ' c" ' 

Pentru taxele de can~ restante pe 
perioada dela- 1 Ianuarie - 30 IuBie 
1948 pentru proprietarii de case din 
cartierele periferice se acordă. o re
ducere de 20 la 5ut~, In ca~ dacă su
mele resl'o/ll.te se vor plăti pln! la 20 
August a. c. , :, 'i 

\lREI s!l. dormi 1ini~tit 

VREI si! ai vacani'!\. liniştit!' 

:' .,abile ai~ ~n4ucm18 ~; 
ale orgalluatnlor UFDR. ..ti ,,,,,,,,, 
FăcAnd eonstatarea ci firi .~. 

1 U
· .. S . . li'! t __ I 

tOtu muml oV1etice na al' H _'o 
posibilA eliberarea tIrit Mutre Ji.~ 
niei câştigarea drepturilor peutftl 
Ceme4 raportul consideri ea _' ia;.' 
tone Cărll de care mUllCIl spre .oul.' 
tlncce!e nu poate ti p08ihi1~ adAn-
eirea necontenitl a tnv~ţltudt ma .... 
xlste-Ieniniste şi a marei experietlt~ 
a luptei popoarelor din UltSS. • 

DucdruJ mU1JC4 mai depane .. ' 
spiritul Rezolutiei Plenarei' ce 
.1 PMR. UFDR·ului ti "fWi~ 
sarcina de CI mobilizo lem.e~ 
de • eGntribui lea lupttJ Puti
dului, de a fat:e din ele ptJrtici. 
pante active tn lupta peneru 
construirea socialismului. tk • 

, ri.clictJ producfÎ4 tn. in,trepri.n
deri. de _ dewolta ÎlUtitutiile 
ele culturil şi tdn l1tote. de _ face 

'c_ educatia fi creşterea CGpu.-
10,. si'i fie din ce In ee mai 6iM ' 
fndeplinit ii• ' , '. 
UJ:DR. combate fOTini~~" eduet. 

tem~e tu spiritul luptei Impotriva 
~nfJue!lt~i ideologiei antiprogresi~te-, 
Impetla.l1ste, 1ndrume.az! ee.drede fi 
acti\'Wtele ea}e si citeaaci fi " In" 
vete ,necont~itt -

UFDR. trebue ş4 faca PnWlCO 'de 
ridicare a: femeilo" mu.ncitotlte 
dela we fi de1G o"a1e., al fac4 
t1in~le cadre adevl~t .pfijiN , 
toore fi partlcipt:tnte fn lupta. pl. 
cart poporul nosta fn fru.nte ~ 
cTa,sa rnu,...c~totJ.te o duc~ (Jzi, pea . 
tru co.struirea 8OcMismuluf. 
Dup~ cuvântarea Iov. Diea. Marina 

ra. au urmat r:\'llO<.rtde responsabile 
lor de cartiere §i de plas'. dmcul;.ile 
la r"poarte" expunerea sareinilor 
pen'tftl definitinrea com.itetulnf 
judeţean UFDR. Asupra deşf~rA
rii-' tonferintei, revtm,im. . j 1"';· 

~ .. ~ .. . cr·· .. :m.~·1)I). • .'. ... ,,:eţ" 
~i şi In noaptoade Marti sp~ Jd'jer 
CUl'i !Unt de serviciu următoarele 
farmaeH: 5 trelikovski , (str. EroI. 
ne!-cul, Dancin, (Piaţa Mih-i Vitell'" 
zul), Niedermayer,' (tn palatul s"'r 
booc), Dick, (Str. Mărlşertr. . ,1 

ra mulat Rima] .. OU INK9~' 
<furism, voiaj. transporturi. 
Incredin1ări Bucweali, co
piat ade. traduced, biblio .. 
tecă) 

in ,nrJtl !tr. AlnlD~ri Ilo. 1 
T e~e'(")n 20·49 

r_ 

I 

pentru reconstructia ,~ 

Republicei Populare 
prin sprijinul Qcordat 
in campania electora

fi Grt'ltat od6td frt plus cd' 
grefi,iJ este teoria burShe-

Pentra cartieml II. aup! terenu· 
rile clltdite dela 5 lei la :3 lei de 
metru patrat. Cartierul II cuprinde 
~zile exterioare străzilor de mai 
81lJIy mărginite eU Calea Aurel Vlai-' 

:vREI sit nu ,mai ai ploşnf te 

_ wa 
.. 44 ............ 

Un ce ....... ic.' 'ai -"':n;.,! ••• l.i 
--, •• ,w";,,ă ... â .. fu!u: S .. 1..I:. ; .. I.g;'''.~ 

.... Re .. il. _aau.l. ,tel ••• 
Invă~ământului Public şcolar 1948-949. 

la cunoştinţă el ,numai o ,UrnlE:ază cleei ca elevii si .u a-
din manualele anului şcolar chizi~i(lT.eze manuale vechi pânl 
Yor :mai li .W~~C bJ. anul nu:va !fipare lista nouilOf manuale. 

VREI 6ă di.sparl mu,:t de din ~. 

Foloseşte praf1.ll şi lichidul 

r O tI G. G. 
efectul eSte făr1t pereche, 

o singurl cutie vA convin ge 

Se gAs~te in toate mag.} ziile de braIi~I. 
ti 



:'Numerele clstlg~fGlre 
la tambllil UFDR 

. .~, i (Urmare din pag, 5..ar 
~2757. 13345, 12362, 11690~ 11689. 
2053, 4478, 8810. 2.523, 11481. 11402, 
8750. 11401. 8516, 6273, 11460, 4537~ 
3458. 13147, 8900, 3656. 11321, 
11007, 12361, 2386, 4667, 9275, 1876, 
13053, 4508, 4150, 5945, 3151\ 11404, 
7396, 2052, 528(\ 156 6401, 218~l. 
2101, 5850, 13171, 12852, 12853, 
5029, 4426, 11276, 4754, 1900, 5549, 
9013. 2220, 11688, 9834, 913g, 8638, 
4200, 7111, 4633. 62-11, 9499, 6768. 
1350, 5657, 12801. 3521, 2251, 5797, 
11809, 11888, 1891, 7394, 11590, 
3372, 10318, 251, 2643, 7349, 12363, 
6877, 13250, 1545, 246, 1179, 2102. 
2725. 5590, 4644, 1662, 8442. 8753, 
878, 13128, 10304, 8594, '7811, 7413. 
4543, 7253, 5337. 9239, 3650, 4494, 
12605, 2848, 1334Z, 8141, 11791, 
4544, 598, 9629, 1889. 3649, 2287, 
6524, 5019, 12626. 1"124, 12~31. 8899, 
5580, 5569, 8928, 4959. 6153, 6152, 
4419. 11549, 209, 11190, 4385, 5844, 
:2219, 9632, 8920, 6159, 9437, 2830, 

instalarea noului director muncitor. al~: 
. Dirediunei iudetene a gricGle ", , . 

Olutloa să tDUmnă.t~ă mao- rad, toT'. Biluleseu. i'a afinn~ ea 
ea aerviciilor, Ministerul AgricnlhJ:.. luptător pentru interesele clasei muU 
tii II trecul la reorganizarea apara. eitoa.re. deţinand tn ultimul timp 
tului agricol. In fruntEla DireCHuni- Cuncţia de preşedinte al Comitetului 
lor jude1ene agricole (foste Cameze de {:>hrieA dela Ateljerel4.'JJ p,rinci-
Agrieole.. conducerea de până a.. paIe CFR. \ . . ~ 
cum a fost schimbati şi In fruntea Cu această ocazie au luat euvAn-
Jor au fost numite elemente prove- ful, făcând o parulelă Intre activi-
nind din sânul clasei muncitoare. . tatea din treCut a camerelor agrico--

La Arad, instalarea oficială a nou" le, - când stăteau sub influenta mO 
lui direclor~ iov. Bă.lulescu Dumi- Şierilor - fi 1ntre menirea lot tn 
tru., a avut loc eri la orele 13 tu pre. viitor, când trehuie să urmă-
zenfa inapectorului gcner:q din Mi. !"eaeei!{ ~ntinnu tidicart'll. nivelului 
nisterul agriculturii, Dohreanu. ' agriculturii' n~tre, stAnd tu penn&. 

eUl106CU't lumii muneitoare cUn 'A-" nentă tn aJutonll oamenilor mune~ 

dela sate:) inspiecforUI· perII' . 
hrennu. tov. prefect Belle petru 
Emil Palade, dr. Vintean fi w.g, 
hovt>Qnu. l'oti .acenia au prnll1 
concurs neprecupetit noului dir 
tor şi in răspunsul pe care l-a 
tov. Bălulcscu asigură. pe cei 
zenti de mun~ ConştÎicioasă pe 
l'e o va depune ta indeplinirea 
emi10r ce.t revin exprimânduofi . ' vmgerea ca atâ.t personalul teh~ 
cât Fi eel ll(Iministl'at.îv al Diret~i 
Juc1('tene agriCole. ti vor sta. tn aN, 
In acest scop, prjn colahorarell fIIjncerA.,. .~. _ ... _ .... _ ... _'._~." .. 

_1,: ~WTl'~TJ~ J~:TF~N~T(~1\J'.\.,"·~ ~-" t:.".i 
~ 

R. Golubovici a demis20nal dil1 Doshll de Ambas~dor 
Pfe"fpotenUar EXtraordinar al IUlos!avlei in Româ:1~·l 

:Z061, 13050, 4583. 3795, 4572, 4Q65, In scrIsoarea sa de de!lUisle fostul a.mbasador inf.!2r~.o;a;liă ~ o:·v,Ut 
16296, 11563. 2969, 888. 5988, 33Z':}, antisovletică.i na,ionftlislă ea DcfualUor conduc~.~&:: .iU~'!J>siavi 
\4729, 9920, 12235, 9833, 901, n~oo. arul .s li ., puhIi ă oI ... .... ,. 54 091 1"2 1 12282 Zi ,c~nteia c text , ROMn.. Majorita.tea functionari- impotriva politicei guvernului Ti 
,~4, 8813. 5 • 3 , • 8 t , 1 
J1301, 11302, 10968, 7165, 124.11, surisorii tovară:uiui K. {jokuboHci . lor consulatului jugoslav din Mila- to. Ei s'au solidarizat cu Rezolu:" 
~45, 669, 12234, 3089, 3090. 5'729, adresat ~rezidiului. Scupşclnei !lOt in frunte eu coruulnl., au inaia- Biroului Informativ a Partide 5 
~2, 4936, 1105, 12271. 9173, 5475, :POpulal'C lederative

d 
mgoeldye prin tat dem.isia lor ca semn de proLest Comuniste şi Muncitoreli"ti. . l#tlI 

f~ care aeesta anuuţă enUsia ia din r-
t.J.1l72. 3318, 3319,81.99, lH05, 7600, d Amh d P ~:;::H.k.'3II§..:ta Aroad c:anUlttbett ia ;», 
il3014. 4998, 5152. 4710, 54.89. 7123, poetul e au or l~ni{lotenţiar a" lOiI 

1 5 52"5 Extraordinar al Iug051a ..... i~ in Ro- i:·~şE.d!nfin GepubHcel ~'1lldl::.!are 1;, 
;599, 4706, 5488. 8'"i. 863, 1, li r 

Pl",nia. ' 'J :3980, 2300, 6852, "1252. 13167, 979, '" G I-L Com1t6bul Central al partidului rJ!- cel mai mare partid din ţarii va d~ 
~60, 070, 4976, 2286. 891, BOOO, In aceaet .. scrisoare tov. o llDO" lor ce muncesc din Ungaria pe baza semna e<lndidatul b postul de pr&." nd 
14964, 4963, 11051, 7817, 11930, I vici arată cl1 partidpând la Con gre- raponului făcui de secretarul gene- din.e al republicei. ~ 
'11928. 1862, 794., 109P'5. 4428. 10427. luI Partidului ConlUDi&t Iugoslav, ral al partidului, Matias Rak03i, • In Consocl.l1Hî. padidul celor tiIi 
2218, 13319, a721, 7n1). 8993. 8H5. .'a convms de linia fundamental luat In discutie situ:4ia ereia.ă in nluncCsc Jin Ungaria a deeeto.nai . W 
:2108, 12429, 12430, 5922, 1552, 1592, gr~iUi a condncătorilor actuali ai urma demiMEi lui Zoltan Tildy. Co- ·~Arp~>d Sz)lkasit. :vicepreşed:n'ejiJI 
3231, 11923, 5919, 8596,' 13053, 876!J, ace!ltUÎ Partid, linie aDtimarxist~ mitetul centxal a adoptat o motiune consiliului - tn calita.e de plqşedi 
1291, 672, 12417, 3981, 1:!76, 1~971. antiIeninist~ naţionamtă şi antiso. prin o:::.re partidUl ia act de demiSIa te al l1epuhlicCi Ungare" .. Ia 
2973, 7806, 8366, 4379, 4702, 1073a, vieticl. lui Tildy fi .probii. măsurile luate Sefii grupărilor parlamentllre ~ 
'3655. 5915, 10737, 11417. 4508, 790, - Pol~ic'l naţionalistă,. anlj~ov1e. de biroul politic al partidului în le. desbnt:ut l~ ş~dinţa convoca:ă de!$ I 
10400, 7906. 785, 6809, 11655. ~:;OO, tic! a actualei conduceri a pC! - gătnră CU această demi.sie. por~ru1 L:i4.:...menblul, Imte K"~ , 

6 00 99 6 "037 aerle tov. R. Goluboviei - eate fu· d J J ·4931, 253, 90, 6, 6803, o , Mottrmeo consta/el că partidul pr,,~:t:m~~e le-gata de emisia ,U! 

·4424. 13065, 4425, 4410, 7106, 9563, neetă pentru Partiuul nostm şi fJ reuşit tncăodată să ~n;'" Zollan Tildy, preşedlB'ielţ) Ungar;', , 
;M~8, 9R~. 6-P,Q. 10;M, 40"11, 2~iO. ptntru popor. Această politici nu ceas că fncercările provoCo.toaJ< Demi&ia lui Tildy a fosl accepta~i.. I 
·4000, 3280, 4459, 5473, 5398, 1736. poate duce Iugoslavia decât pe ea- tsle imperiali~tilor fmpotr.iva de- S'a luat în considerare propOller~ I 
'9628, 2495. 1049, 10370, 3982, 754, lea degener1irii burgheze, pe eale. mocratiei u.ngare. de a·) numi pe iVpad Szak,1fjlts. ~ 
13220, 11219. 32J 9, 7591, 13142, 4496, transformării Ina:081:~wiei fntr'o eo· Motiunea cheamă. pe membrii pat pos~l d~ pre1edinte al RepullJi~(I 
,11258. 9027. 11509, 5751, 2~22, lonie a imperiali!ltnului. tidului fi fortele aemocratiee aLti precizandu-se că. nu se .vo!' mai fat! 
~g.115. 3218, 523, 3390, 3410, 11523, -- Fiind MDvUu de caracteml 'De spore..'\sCă. vigilenta in lupta tmpatri" alte propuneri. ',;. "';-:"'1 .,: ... -~ 
111527, 949, 9859, 2241, 743, 3416, just al liniei CC al PCI tn ehe!rtin- Va fortelor reacţionare. . BUD1\.PESTA. parhn(~i'iul lIl

a, 
:3415, 4556, 757, 9277, 10000, 6823, nea atitndinei faţ1i de celelalte Par- In (fursul conferinteî din 30 Iulie ghiar se va inthU1i azi In orele 1~ . 
·2277, 5750. 11787, 8001. 6590, !:!'?'n, tide o,mllniste fr!'iţeşti, 'n che~tl"" a rep~entnnHlor partidelor din gu- pentru a ~lege pe nou1.~ledjIlţ: .. al ' 
6201, 9491, 8812, 6499. 3418, 9680, nea politicei interne a ce al PCI, vernI $'& hotărât In un<!llimitate t.A Republicei ung:!~', 

:'6400, 1419, 3600, 1M84, 423, 6829, eu nu pot tn mod pT8ctiC "Il aplic ___ ,.~ •. - ... ,.. y .... _~ 
A 042 4427 8 1 18'" II 1" • d •• d- ., - ~~.~ ~"",",,-.....,....... .. :::;rr'"c .-=-,~270, '*322, 6, ,81. '*;:>, aceasi lnte ŞI emlslonez In po-- ~= .~- ~=.= ....... '1·' ~ ~",:;;-.. , .=~ 

1~634, 6041, 814, 2576, 348, 1962 ,i etul de Amhalladol' Plenipotenţiar '::::. =-::'~i:-.::~;;'~~-=-.:=:. ~--= ~~:;:.~"R' ;W~;;,~.;,~ ~Jf!'~~~51 
\ 1"3165 " 11303, : ExtrD.ordinar tn RomAnia. , .... ~:' ."".~;! ~;::;.:: E~·~:= ~~~-= ==::;S;;'! ".~... ~':';'i",·E,.)g~ ild;/ , '") ~~ =-:: ~ ;;<= ;;; :::;: § g:= ;:: ~~-: c, ·'i~. Jf.~~~~~.}<~~ ~~~~i 
(Nou' rei'!\'-.I."'I>-1I .2>, """-/lei," ,'(-.3 J!!~rr:.g;r::Hânea,tJ ~::3 = == ~~ ~ E ~ =='~ ::3 I~~· ~ ~&r~it ~\j~ 

. 
. :II .... - ~e!f.'Z~L.1Cr-a; Wo_ ~~~~~r-r-k='6f" .;-:?~ 

~ A.fa h""iJt", e _, .. , ..... \Il..I' ..... __ ,.. •• ~ .... iI'-,~. ~,.._ •. " "'o • ..... .-... ·.·110-...' ..... '" ..)-

~. :l'i'! '(Urm~ CUlt pag. ·1-a) 'o· 6,.kgr~ (te. pers~ p~tru munci.: A ••• V§tJI!!, .... Slt~!Ii V ~ "-e!l!.en. ~ a!' 
Ministerul Comertului a hotArât toru DllIIert can efeciu·aza muncI .. 1" ~ .... dlt:/j ~\oo~ ~...-. __ a~-' 

e. pentru neeesităţ;le de vară ale suhterane şi mnnci~i asinn1Rţi lor. .....~""'~,;IIJ neri~ El sovje:~ce CU 
; gospodăriiIor muncitorerli să se dis- 3 kgr• de persoana pent~ mun- .., ...... ViRI 

,ţrihue u.rmătorol supliment de citorii cari e{eetuea~ muncI grele. ItraiVSUa la reg'e~':!8;::.1rea 
~'Zahăr:l I ' .. ~: .. I' ;., :' . t ~;i' ... ; 2 kgr. de persoana .pe~tru ce1el~l- n!.")\. v~Sat@l:f1e;t ~e ~~. n~ra 
'", ,'- te categorii de muncI ton şt fund1o- .. -I:î» .. il il... 1IIiIII'... ... '<Iii 
\ _ ORG. U.F.D,R. Sectorul IV. narj ,1, . ~ .. 1;· \., ;. I . • • nfo"" 
l:(fost cartiexu1 lL~ Va ;i~e a treia 3 ·kgr. '(lenltru copiii sub 14 am a~ BUOlRESTI. Conferinta intor- te şi votate in unamDlltat~:CO II" 

rl,'ConferinţA la 6ediul &lu dm str. Ion muncitorî]or şi funcţiolW.rilol'. nationala asupra navigaţiei pe Dlt' textului c.riginal. ~ 
O,.lvin Nr. 27, in ziua de 4 August t kgr. pentru ~Ua1ţi m~r~ de nl're s'a intounit Luni sub preziden In timplu de.sbaterilor li tUlIt, .; 
~ir"'. (lor" 5 dupA masă. Conferint'l. familie ai salariaţjlor mWlClton .. şi, tin miniStrultti de externe al Repu- v:lntul"şi tov. Ana Pauker m.m~ 
I '1:;rtv, ... I bl" Er'c MoI ar trul de externe al RPR, care se ' 
t:vn fi urmatl1 de progr~ ~i se.~a fundionllri. .• ' .:(r: ' '1 \, l<:el ungare, 1 n· 
'servi iI'ghetatIJ, al căreI beneflCI!l 0,2:10 kgr. pent~ ,_populati:i~ să~ S'a discutat proectul regulamen- ml1e~~al~ru:;;!~n~eşl~:~~~ va~~:~~~ 
! este de-stinat la intte~inerea căml' teascli. ! . '~t' 1, . tu1ui de procedurii. :ale căI'Ui arti· I ~ 
l
' nului de zi. Prezenta membrelor eS D'.'-'. r;o~·:tl:ţla .... -va: ·!ac.., 1â · .. cetll ' cole au fost desbătute punct cu şt:dinţa de a:oUlzi {1 conferi~te ci· 

A d
• ed d1 ", D' '"'" e punct. La art. 22 conferÎl,ţa a adop vigatiei pe Dunil.re. In ~ea~[1ţa . 

1 te oblig-atoriep-, vAn In v ;re 1 preţ cU care ~ vinde z~~rul,!. , tet propunerea $ovieticll prin care 8stilzi A. I. .Vâ.t.inski ,:af~alnt8 D~~ 
!8Ce5t cartier. arnf'aV8, apBf1ime a enrtnl,'", .. j I .:\ .•. , .. '~'.f'. f tIt pE'" 

U F D R 
'1. d'~ " '- a. propunerile vor fi acceptate in urma proect re E>Il vr a n8"",n.,lt"l ·1 

I Mctorul N .,' .. rug m on~O- Dl·~. nozit.iu"" .• * pen~' ·di.s{ributie l!Ie ..'.. 1 nl!re Şl· in.l(<l"u·.·.-" cu. lucr;m
6 

"
":1' si ".... pre7;,.,te in număr cât mal ,. "pu unei m"qonUlţl Slrop e.. d ... ..!;t.I-' .. 
•• -... -... da da.t de 2 A !tUat a. e. CeleI It Mi'cole au fost ti optl lConfC'rintci._ ' '~t: ..... _ .... mare. - h'.···',,··~ ·,,1 ,.~'., ,. vor pe a u,,~., ... _ .. ~ a e a ____ - "'_\ -.. 

"'" -=-_.- : 'F' ;Jip. _ ~p A.1.'R)OTUL'~· . 
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