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Printr-un. decret al Prezidiul ni Marei I 
hdnn;3Ti Nationale --r oale intreprinderile bancare şi institutele 

de credit de orice fel se consi
dera. disoiva.te şi În stare de 

I1.ichidare 
BUCURE~TI. (Agerpres). Moni. 

torul Oficial de Vineri puhEca u~ 
.. et1l:l Prezidiului Marei Adunllri 
~a~iQnale pentru disolvaree şi liehi 
~\e 1n 'l'(pr~nder; le bnll::':1r"~ şi in
iuritutelor de credit. 

AstE d. pe data publicarii prezen-
. deeret in Monitorul Oficial 

10Ite intreprinderile bancare $i iA
titnte1e de credit de orice fel cU 
.eepitalul partirola1' sau de stat, !le 
w~~ideI'ă p2 depl;n drcI1( rlfo,';'lte 

Ai tD .tare de lichidare. 
Se excepteuă : Banca Nati.c>nală 

• Jk,mâniei, Societatea Anonimă de 
Gr~lli' Il'l('hl~i r:G1. SCC'::~l'lt(· A no~ 
Jiml . de Ecooomil ~i Cecuri Po~t3-
:It (CEC), Casa de Depuneri. ~i 
Con..<emna.ţiuni, prec~lm şi Jnl rf'prin 
derilc bancare şi institute de credit 
lnCiinţate printr'o conventie 6pe~~a. 
la tr:tre "tatul român ~i un b'-lt s:la'n 
b al căror capital apartine ambe
lor etate. 

Lichidatorli la intreprimlerile 
bancare ~i institute de credit tH!!Ol
vate şi intrate tn !ot:ll'e d~ lichidare, 
pe baza decretului de faţă se nu
mesc prin decizii de către Curtea 
~Il~)er'o:,,~?, B~n<:aru la !\~on:I:1(·r('a 
Bă~cii Nationale a României. Re. 
lllU!1eraţie lunarli. a lichidatorilor 
va fi fixatii prin acei aŞ decizie. 

Liebidatorii nu vor putea ipote-, 
ea &au gajB hunud1e intreprinderi. 
lor baneare şi inilt~tl1telor de credit 
disolvatt' .1 inttate !n stare de lichi· 
dare şi nu vor putea încheia tranl!8C 
ţiuni fă~ă. lIIU'ol'iz~rea CurHi Şupe. 

rioare Bancare la propunerea Băn-
eii Nationale II RfIl,âniei. 

Banca Natlonel" .1 României va 
putea să !l'van~ze lichidatorilor in 
contul rnmelor ee se "'or rf!aliza din 
"'nurea actjyelor, fondurile nE-ee
.are execut~rii obligatiunilor intre-

prinderilor bancare şi institutelor 
de credit disolvate şi intrate in şta
Te de lichidare. Pentru restituirea 
acestor B"ansuri !le eon .. ideră ce!!lio
nate de drept in (avoarea BNR şi 
până la concore-n t3. avanmrilor acOr 
date oritice sumă dE' bani ce vor re
zulta din vânzarea activelor susa
mh .. tite. Aceste !lume eonee!lionate 
Băncii Nationale a României prin 
textul pTf'zennllui decret nu vor pu • 
tea fi urmărite de nid un creditnr 
pentru niciun fel r!e ('r~:lnţe. 

p- R. 
BUCUREŞTI. - Vinetri după a-I prof. C. 1. Parhon preşedintele Pre

ima::;â a avut loc şe.dinţa de consti- zidiului Marzi Adunări Na~îonale şi 
tu;re a Ac"demiei, Republicei popu- proC. T,raian Să,ulescu vic~pre:cd.in-
Iare RomAne. La solemnitate e vor- te al consiliului de miniŞtri. 
bi! p1'imul ministru dr. Petru Gl'OZa, 

Plata sa~arl~lc .. Si ~ens;llor 
.ub;~ce inceDe la 20 Allr~us: 

BUcURESTI. (Agerpres). prezi
diul Marei Adună.ri Naţionale a 
semnat decretul twocmit de Minis
t-C,rul Finanţelor pentru plata sala. 
riilor şi pens;ilor publice pe luna 

.al !ra n ... t1flIiq a~ea(".i\ 

August. Ace-laş decret pr~dc sub
ventii pentru Casa Generală de 
Pensiî şi Casei IOVR. Plz,ta salarii. 
lor şi pensiilOli" publice va tncepe 
tn intreaga ţară la 20 August. 

---L-a. _~ 

. tu o[dLia âe~[juâ~m lÎn~arJi01 
elementare de indrumare a 

mrpuloi didatlÎ[ 1. l D. 
Azi, 14 Au.gr.ut 1948. ~ de«:1Nd 

in toafe judetele din ţard, cunuri 
elementare 1. C. D. In Arad, czceşre 
cursuri vor fi. frecventate de 800 f". 
vălători şi profesori secundari. 

COl'pul didactic trebue s<4i dea 
seartUl de importanta acestor cursuri 
care cu toată durata lOT scuriti de 
10 zile, POT şi 'fREBUE să tn
semneze O cotitură [n conceptia asU 
pra lumii, 1n comportare~ fn mo
rtJla şi tn metndele fi!'cămi mem.
bru al corpului didctctic. 

Legea reformei fnvatămdnwlui. 
miliatd de P(JTtidul Muncitoresc 
Romdn. e.te o verigă noud in lan
tul marilor prefaceri structurale, 
pe care le trlfieşte tara noastră. Sco' 
pul tuturor acestor prefaceri est6 
addncirea democratiei noastre pOpll 
Iare, dcwoltarea ei f mpTe socia· 
lism. 

Dar toate aceste prefaceri, au pus 
ca lIarcin,ll imediată şcolii noastre 
sil pregătefUcd eaJre 'pentrl' tOQte 
domeniile 't'ietii sociale, economice, 
administrative, tehnice, culturale, 
etc. Aceste cadre 'nsă, trebuesc pre• 
gătitp. pentru ~ !'Iouă lIocietate, nu 
pentru vechea societate eapitali5tă. 
care şi le forma potrivit inter~~e· 

lor ei şi ideol/'Jgiei burgheze. Ca
drele noui trebuesc sl1 fie devotate 
poporului, să fie frt, ~luj1)1l pOPQru
lui şi nu a unei dici {le pxploala;
tori. 

Pentru « forma astfel de c«dre, 
~(lpabile sil con,ţtl"Uf'aSCă sodali,mul 
la noi fn tară, Pl'lltru a ridica nive· 
lul cultural al 11UUewr. trebue .il 
,1chimbărn peckgogi4 burgheză cu 
o pedagogie nouă, carp. ... !d elabore 
~ programul şi meto~lde de inar
mare a genera/iei tinf>re cu o con
ceptie ştiinţi/ied asuprtJ lumii, cU 

cunoştinţele, capacitatea Şi deprin. 
derile necesare pentru constuc(ia; s0-

cialistă. 

Dar pentru ti aplica o astfel de 
pedagogie e net'oie de corp didac
tic nou. Pentru ca sil forme:::i oa
meni de tip nou, trebue mai fntdi 
tu insuti să te transformi fntr'un om 
de tip nou. 

In cea mai 71UJre [Hlrte, ton ellJ· 
(Continuare in pag. 4-a) 

OperaHunile (le liehirhre se vor 
face potrivit dispo?jthmHor legii 
pentru organiZllTel'l şi r('l!;km~nta· 

Tea comertului de hand! ~l derogă• 
riIe prevăzute tn l1ecretul de faţA:. 
precum şi tn conformitate cu in
ttmetiunile Curtii Snperioare Ban-
ea re. ' 

Li('hidatorii flunt .obli!!nti 911 {le
~ună la Curtea Snt1t'TÎO'lT:'I F'mc3T li 
lnventantl şi hilantul p:-t"văzut de 
alt. 202 a Codului Comercial In 
t~nnen de 5 zile dela întocmirea 

UI·1. inte'J.~esa.nt radio.-n1.onlaj 
pP:'ezentând de§fă.şul~area. unei şed-iofe 

a. Co:anandalUenlului judetean Arad 
de J.~econstruclie 

'lui. 
Imediat dop! satisfacerea obli~a

tiunilor prevăzllte tle :utÎcollll 4 din 
'Pl'ezputul. decret, li~hi<latorH sunt 
:~atori să procedeze la "ânzarc3 In 
'parte sau in bloc a bUnluibr de 
onel' fel care conlpun activul Bocial 
al intreprinderilor bancare şi insti. 
tutelor de credit disQIV'lt(' şi intrate 
~ ",tare de lichidare. Se vor putea 
rin!1e de lichidatori prin bunii 1nvo 
;"\5 (";1 ;-.,Ltorlzarea Curtii Superioare 
lL.e. "", ~. ·c; ,',.-.'!10, ro,. ",' ""~f;, 
~ " ........ ,-i'\; "':-.\..'l':~~" 

!n care â·a desbălut refacerea prin Rluneti voluntară a 
druRlului HăIOlagiu-A.rO;d! 

Postul de radio România a traM 
mi:; Vineri la orele W,lO an intere 
sant racli~montaj. prezentind e.u<:ii 
torilor desfăşurarea unei şedinţe " 
Comuil~amentului Judetean Arad 
de Recou;trucţie in ca<lrul căruia a 
fost desbiltutl tr~ducerea in fapt a 
unei importante iniţiative a org'1nl 
uţfei judeţene a P. M. R.: rl?'bce
rea prin muncă voluntară a dr\lIDH
lui Hălmogiu-Arad. 

Sedintu 8 fost prezidstli de tov~ 
deputat Cuenan Petru, 5ecr0t'lr l't1 
Comitetului Judetean al p. M. R, 

COre a scos in eviden~ă importama 
~cestei ilucrări, prin care regiUM'3 
l:Hdmag-iului va fi legată de Arad, 
fucându-se carosabiil acest drum a
tat de impultant pentru o serie de 
comune ale jude~ului nostru. 

Cu ocazia acestei şedinţe tov. 
Cuedan ~ accentuat d intentiOnat 
a folosit expresia .,drumui Hl1ma
giu-Arad" şi nu invers, pentrudi 
in timpul regimurilor burg-hezo-:no 
~i€reşti s'a obişnuit s1l. se T)omt,ascl 
Cu conStructia drumurilor totdeau
na dela centru. 

- Noi vrem Si incepem aces
te lucrări - 8 spus tov. Cuedun 
-. dela HIl1megiu, demon'itrând 
Ş1 prin aceasta că regimul nas 
nu se intereseazl şi de comu
nele aşezate la periferia judeţ.1I 
I\li, uitate pânA mai eri. 

Tov- prefect Belle Petre 8 vorbit 
in mod amănu1iţit despre organiz,~ 
ten lucrarilor. Prundi~ul necesar se 
S{cate din Mureş ~i Cri~ul Alb, ;I'\t 
pietrh ul dil~ carierele -dela Soimo,. 

----------~~------------------
(Continuttre in pag. _~~8): 

S PA.G1Nl_4 LU 



--=§I S&~i~;~ii~@~=!~~.~'~~_~J~~fI~~~~I" 
Trăsăturile fundamentale ale planului 
cincinal al invăiămânfului superior 

taIe IretJ~rkaf2 din b'nrllt1 
de D2!on Lrillai 

Oriee DOIl yeait la BereaI;Wak. 
lIraI, observă o aerie de case 
u'un etaj sau două, ce au uu 

1 Problema cadrelor Il foet 
. etn"ideratl de.alnngul Intregii ilito
ru a Statului Sovietic ea o probJe
In~ ele bul. hotărhoat"!. PartiJd 
,i pvernul au Indreptat lulotdl'an· 
"a atentia asupra neeesit1iţji de • 
pt'egliti cadre cAt mai nt1mero:.~e $i 
c~t mai calificate care 1':1 poatll ocu' 
('la poeturi de l'1(~pundere !n I,roduc 
tia ~i aparatul de stat, eadre eapa
bile sit eoruolideze şi !!i desvolte 
puterea eeonomicl şi cultur!!)1 a 
Patriei noa!lh'e. 

5f1'~C;.h~~'ili ~vliletici &'8IU ach~at 
eu cinste de misiunile ce le-au r~ 
\"enit In anii realizllrii dncinaldor 
ItaBnÎele, ei "au dovedit la tnlllti· 
me ~ Tn anii rlzhoiv.lui. In Cota ca· 
drdor de !pecia1iŞti sovietici el/{ 
mAreaţa sarcinl de a realiza ~ran· 
diosw program prevllzut tn a patra 
eincinall[ stalinisti. 

Lep;ea planului de 5 ani - 1946 
- t ~!)() - J"'r:'\'~rle rid :cn:-e~ llum'.in ! 

:lui de nIatiaţi ce vor ti ocupati tl'l 
eeonomla I!!ovietic! In anul 1950, 
pAnl la 33.5 milioane. 

Pentm a satisfaee nev~ile eN'sc~n 
de de m!nl de lucru cnmicnt~ Il'a 

:prevlzut ridicllrea numl1nllui de ah 
: ~lv~:nti Il ~('~n"r prof~sional(" pâ
,!lI la 1.2 miliOllft8 oanteni, iar 'n ri· 
"temul rezen'el~r de muncitori pre· 
gltifl de .tat. numl nt1 l!Ib~olventilor 

. trebue .5 atingi In anul 1950 cifra 
de 4,5 milioane anual. A~tCel indu· 
.trIa IOvietiel va primi In cursul 
oetunlu1ui plan cincinal Tncll. 10 mi
Hoane tineri muncitori calificati. 

Aeeuti armatl[ de tin~ri munci
teri ealifjeaţi neeetită un aparat de 
e"ndneere mijlociu ~i superior de 
o !na1t1.l cnliricare, apuat ale cărui 
eadrf! trebuesc pregătite Tu şcolile 
IIU "erioare. 

:Ereca noaetrit este o ep(le~ de 
(lf'~oltare rapidă a tehnicii ~i $tiin· 
t,.i. Nieiodntl pânl acum rolul In!' 
.' a fost Ilt~t de mare 'n &'svoltuea 
proeernfui de pl'Odudie. Cele mai 
multe pr.ohleme tehniee ~i industria 
le 4!l!Ipl'Itl an nn aepect eu totnl 
1'1&1'1. "("'!:leei" nivelul de J'lreglltire 
tlnle·b(']ic.I !!~ia1iHilor n/')1{n 
eete 'ett totul inl!1ltieient pentru a 
.. t~"Ani ~i a rolo~i tehniea d ~tiin
la Medt"Tnr. 

.2 Leg~(J pl~Jltului dncina1 l'~ 
vl'!t1e mdril'ea numllrnlui de IJtudenti 
'n şCl!)lile IJupniMre pentru on!tl 
195(1 l'dnlf 1. 674 mii, iffT ti e'p:vao~ 
din (le.Ule 'IH'-ciale mMii p~n~, ICI 

3 .. ua.i. •• 

Ca exceplia cAtorva regiuni nor. 
diee, culesul grlului eete aprO:lpe 
tenllmat tn Intreaga parte {'uropea. 
bi • Uniunii Sovietice. 

Accelerarea operntitmilor culesu
Jui se datorese in bună p:u1e şi ma-

Plle S. V. Kaftanov 
lVIinistrul invăţămAntului superior din URSS 

1280 rnJi., ceiace repre:WuIJ Iolă de Tara ouedela universitătile şi 
lUtul 1940 (# creŞtere respectivă • teolile noastre superioaro t!pecialişti 
25 la .ută Şi 42 le suta. In cursul cu o culturiI ştiintificlr vută fi CII 

cel.ei de a patra cincinale ~c'olile su' un orizont larg, oaJneb.i ~ stare si 
pe7U)are vor da ţării 602 mii 'pe. ses~ şi 8i rezolve complexele 
cjaliŞţj de calificare superioară din probleme ale tehnicei şi winţei IBO 

gfn.Crz. tOO mii ln ... S4'(uf, 1::;0 raiI deme. Pentru a putea face faţi aee
gineri. 100 mii medici, CCa 50 mii etei misiuni este absolut necesar 81 
agronomi şi zootehnicieni. In măs,,· asigurăm tmiversităţilor noastre eon 
rd şi mai mare va creşte numtlrul tingente de tineri capahili şi apti 

5peciali$tilor cu pregătire medie. de a.şi fnsuşi şi a rezolva asemenea 
care dupCl prevederile plon.ului ere- probleme. Activitatea !nvăţământu~ 
bue sit ajungă pâ.nă la 1326 mii lui 81lperior estn strAn. legati de 
oameni. cea a ş'colilor eecundal'€'. Cu cât vom 

Datoritd mi1swoo,. luate la 'fdr~ mări numărul de ab!!oIventi ai $co
şitul planului cincinal in cun d~ liJor secundare cu atAt vom putea 
executore H va reşeabili echilibrul alege mai uşor dintre ei pe cei mai 
normal Între n.urndrul specialiştilQr eapahiJi şi mai potriviti pentru .. 
de fnaltd calificare Şi al tlCelortl cu urma f'tudii mperioa're. Daci fn 
calificare mijlocie,' la 10 absol· anul 1946. la 10 locuri vacante In 
venti oi şcolilor superioare VO~ re- şcolile IJUperioare, re'f"eneau numai 
veni 21 absolventi ai şcolilor .pe- 9 ah~olven1i ai eur8tllui secundar. 
dale medii. ceiace reprezintA o pro fo 1950 aeest raport tie va (lchimha 
porfie aproape norma/do Cundamental si anume pentru 10 

Toate republicile unionale par- locuri vacante tn Scolile superioare 
ticipă la marea operd de preg(fti~ vor, concura 3! de a"~Qlvf'nţi ai 
ti 5pecialiHilor .ovietici; 60 la 'lItd enn;utui ee cun dar. Ast'd Tlroce-!lul 
din ei Vor absolvi şcolile şi oeade. de seJedie al tfnerHf)'!" e~lor mai 
miile din Republica FSS Rusii, pe. potriviţi pentru !lt'ldii snperioare 
iJte 110 mii de tWsolventi ca ~CQli.l.or 8fl va putea (Are tn morl ftormal. 
&uperioare va da Ucraina, republi. -(Continn§:ml 
ciIe trarucaucamne vor da 45 mii 

cu totul deosebiL 
ACe8le case IlUDt construite 1n 

tregime în uzina de ccnstmctii 
!c.cuin\e din Herezovsk Şi 8Wlt 
puse din blocuri mat! (l~ betoe. 
mat. 

P1anurile construcii,~i aCE!!tor' 
le MI experimenteaz 1 de multi 
dar nu d-.mult lucrările nu tl~ 
tleră Caza de lai>ora~r. Toate 
ţiIc C;)mponol}te ale casei }H·c'l.:Um 1, 

80belt; sunt lucrate In uzinA. . 
Pentru constructia u.nel catie 

materialul susmeu;ionat nu le 

o temelie obişnu,tli • Ealo 
să se aşeze un litrat d'3 njsip. 

O casi compnsl 3\0 3 camere 
o luprafaţ§ totală ue 3'i m. p. 
te fi montată de c'itre z<'ct' '''''''''''''1 
cu ajutontl unei simple 
fn timp de trei zile. Nu răm'lne 
cÎlt zugl 1ivitul :;i p'l.i' .. !l 
CQ!!,tul casei la o pr,uluc!;e ~n 
nu d.:pihene 12-15.UOO ruble-. . 
ea E'~tt' foarte solidă ~i l'ezl1>tent.:1 
foc. 

Uzina din Berezovl'k a 
de pe acum, mai nm1te de 
8strcl de case. Cu tot !!:~r111 
din Ural tempera~ur'l :n a~"'Bte 
se nu coboară mai jos (le. 16 . C. 

La Sverdlov5k VI' fncep~ 'n 
I r~nd constntetia nnei )wui uzin', 

care va produce hloellri. J'~ntnt Ma' 
'de case anual. 

5peci.aliŞţi, acele din AiJitl Centrald 
40 mii, 12 mii de tineri sW'cialişti 
vor absolvi rmitJersÎtătile ,i Şcolile 
superioare ala Belorusiei. iar pe,de 
15 mii pe acelea ale republicilor 
baltice. 

____________ ... _ ... __ .'-.:-;" .. ~ ..• .",.~._.o,; ... ~ 

',,'ereSiJnfe e1Cpe~len,··e de 
,,1 allie for hibridizare a 

3 Datorită activităţii :intense 
a şcolilor superioare gradul de N~ 
turaţie a economIeI nationale cu 
6peeialişti de fnaltă calificare va de
păşi simţitor pe acel dinainte de 
războiu. AstCel, dacă in 1940. la 36 
de ~nhrjnt: revCnea "il ~p2C:first 
cu studii superioare, in anul 19S0 
vor avea un specialist absolvent al 

La etatiunea ~1:perlmenlall1 a cuI. 
turilor subtropica~e .1e)1I .~oci sunt 
fn eurs o serie de experiente COIlt'te 
originale in d')meoiul hibridiz1'irii 
plantelor. Una dia ltcel;tf' ~xl'~~en' 
te este altoirea ~om::llelor re car· 
tofi, cu scopul ~te .. obtine " plan
tli hibrid II ce va l'Ocli, fn acela, timp 
su~ pe crmgi, tomatP-, iar tn pământ 

bulbi-oartofi. -

Pentru aceast li operniiunc de al· 
toire a fost tulretminţat3 " metodă 
Coarte hizarl , din punet de 
agronomic. 

CartoCul a fost Il*dit cu 
în j08 şi cu rlldăd.l:l I'n Sutl , 

pentru a sili tomateJe !Iii se 
tel'Je cu ajutorul frun'Zclor de 
toti. 

unei şcoli superioare la fiecare 25 
salariati. Dacă socotim tmpreun1i 8 
numărul specialiştilor eu calificare 
mperioarl şi medie, Caţă de numi. 
ruJ total al salariatilor tn anii 19'40 
-1950, vom avea următorul tablou: 

m,sfn! e!e(tric § pentru II,Uul met,lelor 
aiatoru' clreltHar de inaltă frtcvent~ 

fn 1940 - la 13 salariati 1 spe-. 
dalist, 

fn 1950 - la 8 salariaţi 1 specia
I 1i~t. 
I Aceastll creştere a proportiei de 
speeiaHşti Caţă de rmm ~nII salaria. 
~~C~, ~!,:'t" o cf'nciiţ~~ &.b~o~u~ T).f.lCC'sI" 

ră a creşterii producthitJtii muncii 
şi potentialului eeonomie, 

relui randament pe care·l au com· 
bainele. Astff'l, in u}!imele 7,ile, hri 
giizile de COml~,llJt'!d IlU rcu5it si 
secere zilnic până la 500.000 hecta
re. 

.,G L E - 61 = Au ae numeŞf,e 

noua maşină pentm că1irea şi topi
rea diCeritelor mt'talc, prodwl de 
Industria electricA 8Ovieticll. 

Ceeace constitoie o inovatie la 
aceastA maşinA e&le Captul el[ ea 
CuncHoneaz!l fllrl clrhuni, rări pe· 
trol sau gaz şI nici nu produce fIa· 
clrA iar tncllhÎ"el toe (aee printr'un 
curent de fnaltil frecventA. 

CurenHi de ~nah~ Crecw'ntă pro· 
voacA aparitia arwr câmpuri magne 
tiee care la rAnd.tl lor determin il 
pătrunderea cUl."Cltfulul t'ketrie In 
metale. 

Ctnentii de fnalt''1 frecventă 8unt 

atAt de puternici hlCUt ~\1nt In sta.re 
el topească cOmp;f-l!~ !~Jf'talel". Acea 
at& calitate a .:u :en\il(;l' de 'n~ltă 

frecvenţA este (1)lusltl de 

'ttG L E - 61 A". 
O ~antitate ~ 40 lig. (le 

I se topeŞte tn ~o-·w allnllte. 
O proprietate pr<etioa&~ a I madnj mai este şi r.ceea că la 

rea metalelor nil sr. pro(luee 
pierdere, eeeace este' dOOl;ehit 
important la Lopire3 
re. 

Deasemeni, (oI06id la 
produselor de otel, .. f; L E 
A" indici exact l)rofunzimca 
mini eălit, făcăn') posibilI ()pen.li~ 

:imbrăcării oricăror piese de maşini 
cu un strat metalic de grosimea fi 
rezi!!tenţa dorită, ceeace este foarte 
imllortanl penlrn: toate produsele 
de oţel. 
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Teatrul MunicIpal va relLiI 'ntr·o 
l'1ou6 ~ISiributle ••• DI călutule 
teatrul Municipal, a hotllrllt re

luarea mareiui 5uq:es al sti.lgim::.,;i 
de verii., "Oi Câlu~ule". Intr'o l\<Ju:i 
distribuţjC'. comedia muzÎca1li ,,oi 
Că1uluie" va fi jucat! in zilele de 
~arr.b:H4 14 August orele 2U..30 ,i 
Omninecă 15 August orele 16.30 
şi 20.Jo. 

Pentruca piesa să poat'! fi vazuo 
tă de toatl lumea, s'au flc'.lt pre
iUri de intrare populare de 60 ~i 
30 lei. 

Digtribuţia f;uprinde pe cp-i mai 
bur.i actori ai teatrului nostru in 
frunt~ cu: Volbea Zaharia, L~ny 
o ntpe{\i.U, GeoT<g'e Poclhor,chi, 
Netty AdHmide. Mişu Drigoi. A'1r 
tra Lumicovschi, Bob Aba r mm, 
Kis' Elly Sorin Leppa, Marga Po
pescu, etc. 

Tabelul nominal al pensionarilor 
care sunt chemati in ra,a coml

S.unli ae teViZUlfl.ol o 

Pensionarii publici Dl3i jos no
t,ati sunt obligati a Se prezenta in 
Zl'ua de :&:> August a· c. orele 11. in 
fa.ta Ccmisiunei de revizuire El pen 
Slonarilor ce va fuflCţiona in lvcu
lui T ribunatului Arad: HodoşaIif.J, 
Ioan, Mllgureanu Ec.aterina, Und-
1'\er Iosif, Richter Ioan. POPQvid 
Durr.itrul Birt! Nicolae, Manea B0.7 

ckml T &ea Zaharia, GeOrci~ An; 
Fr6diu Petru, Raica Ioan, OtlACtl~ 
~\<a, Spanu Ilie, kwcu -.1 raian, Vo 
nat, udvrii, Brăoean Gheorghe, !h 
t:u ~\largaret,l. boldiş t:.Iena, Pa->C;J 
Gheorgne, . Tămăşdan Livius Toth 
losif, Andrei Nicolae. RU$~ Ioan, 
• "lŞUl.ti>CU \..IJH .. v.~at:. L.lulllJ.lr~"c:i.l 
r.rr,llla. ~tL"1Îinescu .1oan, I...Jtlvriie
~e bl:)eb~taj Locnina !\tllllgareta, 
<':UEXl<m Alexl;uloru,. Kac;,j cC<lItlri
JIl:t, K;;;::;Ch t"riuenco. Csil.Ja\.? .l:!lena 

. ~opescu .Niwţae. Coclr~u Ptra, 
dr •. Komul.us Costa, lVliiOi Dunitrie, 

1 ab~Iul nominal al pensionariiOl 
publICI care. ~rm~ază a 5a prEZenta 
m fn.Hl, C01l11SJUlHI la o rută dat,l ce 
ya f} fu::a t ,1, u,lterior o vom pub1;ca 
la tImpul pctnvit. 

In ctenl'l!lI contribuabililor care 
au făcut apeluri tisc~le 

.A~istl'"atia financiara Arad. 
S et;lc luI contribuHunilor directe 
:nvltă contribuabilii arătaţi mai 
JO<'I, să se prezinte la Adminisf,raţia 
f!nanciară etaj 1. cam~:ra 23. pentru 
tunbrarea legală a apelurilor fi~ale 
ee au Inaintat, - dtfel nu vor fi 
luate tn oonsidc.Tatre: Ardeleanu Ro
zn1ia.' Bieber Eugen, Noveanu Ilan, 
Ienclu RozrtJia, văd. Su~ar Ferdi
Ilnnd, LanYi I~aia, Romanovschi 
Ana, Şiaub Pl'tru, Erdos EuO'en., Bit
to Nicolae. dr, Upa Va1er, ';M. Lei. 
eher Ioan, dr. Scha~zmann Irina, 
Cioruh Io"n, Chifll Stefan. fudrief 
Petru, Dogmanov Ioan. văd. Ham 
LCopold, vă<1. Pat"ki Lt>.opoId. vAd. 
MosJ-ovitg Le-opold, văd. Lein;neer 
~amoi1ă. vid, Robd Andrei. Ko
vaco; Strfan. Drăncean Tf'Jnie şi To
muţa, Emil C. Bene, văd. Zimmer. 
mann Ludovic, Var~a Coloman. Ro-

11t'lln Ilie. PerI Iosif. toti din At4d, 
Bodea Ioan (A~ş). Cism'lş Gho. 
l'!l8im (Drauff), Şimandan lJumltru, 
Rui pe·ru li Teodorovici JI)2.n din 
comuna Siria, Solymo'!i Tibt>riu 
!ncu-Mocrea). Chinez Floare (Pe
trif), GE'b;~leT {'cob (Ct't1eenH, Ma. 
tC':i Gh~orghe (Donct'nn, Kerte~z Pa.. 
"el (Rovine), IlIne M'hai (Zerindl 
si Marita Petru din eomuna. GrKni. 

~' ~i., 

PXTRTOTUYl 
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IA ~46eiea ~,J"dCgeaeB" 
Se" IntbunlUă'esc condiliunile 
de Jnuncă şi de trai ale anga.

1 
Scade sill1..itor regla şi e1"eşfe 

productlvilah~a n1.uncl1 Jatllor 

Va. IÎ pUS In sta.re de func'ionare 
cuptorul de ardere" a. borhotuluÎ 

Ca o urmare firească a colahor urii intense dintre Partid, comitet 
de fabrică şi direc\iune, la Industria Agricolă Ardeleană (Indagrara) 
comliţiunile de muncă şi de trai ale muncitorilor manuali şi inteleec 
tuaU o,'au îmbunătăţit simţitor de când fabrica a intrat tn proprietatea 
Statului şi este gospodărită de oa menii muncii. In aeeI aŞ timp se ma· 
nif~ă o tot mai adâncll preocupare faţă de productie, iar tovarăşnl 
director, Şimăndan Irimie proeedeazll la o mai raţională organiZa1'6 a 
mun~ cu scopul de a reduce regia Jncăreată, menţinută de foŞtii prO* 
prletarl capitalişti şi care binetnte ~es umflau preţul produselor. 

aceasta a preocupat mteru Doua 
conducere. Intreprinderea are o in
treagă cireadă de animale de trac· 
ţiune pe care conducer{ a de până 
mai eri o menţinea cu toate ci 
transportul cu tractiune anima'lă nu 
este cel mai practic şi cel mal fo. 
lositor şi tn acelaş timp nl1m3~oi1 
animalelor de tracţiune lntrl'cea n('. 
ceflit ăţile. Intreţinerea "acestor ani· 
male de tractiune, precum şi a per· 
sonalului care tngrîj('~te de ele, tn_ 
6('smnă pentru intl'eprilldete o 6U' 

m?! enormă, care fnrarcă regia, " 

Dar si IAsăm !lă vorbeascli Cap tele. 

:le ~nun eli mal bun e· 
Pe timpul vechii conduceri, func

ţionarii erau siliti Iă lucreze cAte 
12-15 Intr'o camerA. Birourile ne. 
"limite de ani, poate chiar de z:eci 
de ani de zile, erau cu totul neigieo 
nice, in timp ce deampra ace.!ltor 
birouri, un tntreg etaj eu camel'l!! 
~patioa8e şi luminoa~e st1itcll imobi. 
li:r.at pentru baron ~i oamt"nii lui. 

N atnra! tovarasul director Il l'UI 
capăt ae@!lei ,tilri de lueruri şi - ai· 
hlatia le prezintă am:1zi eu totul 
a1tCel. 

S'o fi1cut o eurl1renie generall1. 
tn birouri. Camerile au lOlt vd· 
mite, iar care nu au fost tncd 
$Unt In curl de t,./truire. Birou· 
riIe au fost extinse tn tnlTPR 
etajul clt'tdirii, astfel că astăzi 
functionarii nu mai lucreazd 
cdte 1S fntr'un lin gur birou 8 
ore 14 zi. ci lucre'l::l1 numai ct1. 
te 2-9 tn cdte o tnc1pere, tn 
camere frumoale, luminQa$e. [n 

conditiuni din cele mai igieni
ee. 

Deaceia tovarăşul dirl'!ctor a ho' 
tărât .cs. să fie tinute num.:.i ani
D1'llele ah!'!olut ind:sncn";lh:Je, iar 
restul să fie vândute ti p~ bAnii re· 
zultati din vânzarea lor sili fie r.um· 
parate 2 tractoare. 

Noua direcfjune pun e in funf'une 
cu~ttOru' do? ardere a bor;iC): u:u; 

In qcest fel rl'gia va fi 7f"dusl1 
cu 300 mii lei pe lunA iar 20 
de oameni vor putea fi folositi 
t~ munci productive. 'n timp ~fl 
eonditillnile de transpnrt se 'm
buni1tdtelc şi productidtntPtJ 
muncii creşte cu 300 la sutd• 

Fabrica Indagrara are şi tm cup
tor 8pecial pentru arderea borhot 11· 

lui rezultat din fabricaţia spirtulni. 
Cenuşa astfel ohlinut!l, cQn-;titue un 
element absolut neceear fabricatiei 
!!Odei callstiee. Vechea conducere 
fnsă considerAud arderea ~ol'hottt· 

1 
lui ca o afacere nrrt>ntdMl!1, a Ba· 
botat ani şi Ilni de zile economia 
nationall[ prin faptul eli a lăsat ca 
acest horhot să 8e 8curgll In canal 
eu toatl lipsa actJtl[ ţfe 80d1l eausti· 
el ee 8'a simtit. A~ ~uptor eu al
te euvinte a ro~t lăsat tn pllrll!clni. 
re. 

Noua directiune l$i c111 toate ~l. 
Tintele de o. !June In ~t(U'e de 

functionare cuptorul de ardere 
a borhotului rezultar din fabri
caţia ~pirt.'Ului pentruca tJCetlt4 

.11 nu mai fie aruncat. la canal, 
ci ct'nuSa obtinuld prin ardere 
8ă fie dirijatd spre indlutria 
"oa,~trd chimicl1 pentru fabrica. 
rea sodei caustice. Repararea 
cuvtorului a şi tnceput şi In 
Scurt. tim p el va fi pus tn stare 
de functiune. 
In lucr!lrile de punere fn func

tiune a ace!Otui cuntor !le evidentia
sI inginerul Altm~n An~rei. 

DOUA FFLtffir DE MAN. 
CARI': t:I PATNE T>E~TRU 
20 I.EI· . ' 

. La ct.l11tina fabricii lau mQMJ In 
fiecare zi peste 400 de munci. 
tori. Masa se comp:I,nc d;n două 
feluri de mdncare şi pdine fn 
fiecare zi. Costul unei mese 
e$te 20 lei. Dupil con,'~ti1rUe 
medicale masa contine 2200 ca
lorii. 

Regi;! cantineî es·rc suportată de 
btr~prrdete. 

Cantina dela Inda!!l'ara poate Aer. 
vi drept exemplu pentm toate ee
leI alte ('antine. datorită bunei ei 
mnctionări. Âici cantina şi-a atîns 

1 într'adevăr !!Copul pentru care a (08t 
creată, acela de a Îmbunătăţi con. 
ditiunile de trai ale muncitorilor. 
Astăzi mâncarea care se serveşte la 
cantină este cu mult mai bună, mai 
hrănitoare decât era Înainte de na' 
ţionalizare. 

Noua dirediune fmă nu ,,'a 
multumit cu atdt. A, inceput 
amenajarea unei alte săli de 
mese, care este aproape termi. 
natd, mai mare şi mai luminoa. 
sl1, cu instalaţii de apaducte, CIl 

lavaboare pt>nlru spillat mt1ini
le, cu Ştergare, etc. tntrunind 
toate prescriptiunile igienice . 

SCADE REGIA SI CREŞTE 
PRODPCTIYITATEA 

MUNCIT 

Sunt numai câteva exemple dela 
intreprinderea nationalizată .,Iuda • 
grara'... Si asemenea ex!'mple ee 
pot tntâlni în oricare intrepril1derCl 
na tionalizată. ' 

Aceste câteva f'xemple tm1i, eeot 
. cu priqo~jnţă în evidenţă cum pa
I tronii hrăpăreti s'au folosit de ori· 
I ce mijloc pentru a se imbogăti din 
1 truda celor ce muncrsc şi cum dea· 

I semeni căutan o Bă ingreuneze cât 
mai mult conditiuni1e de mtmcă şi 

I trai ale muncitorilor. Şi tot aceste 
cAteva exem,le, Bcot fn evidentă 
cum în intreprinr1eriJe gospodărite 
de oamenii muncii, conduşi de Par
tidul lor, condiţiunile de muncă şi 
de trai se tmbunăti'itesc pe zi CI! 

trece şi cum productia Înregistrea. 
ză noui şi nOlli succese. 

In ce pri.veşte reducerea re!!lei, (ş • ) , 0____________ t. r.. ,. 

Un Înlere§ant rad.3:o.rnonaalJ 
(Urmare din pag. I-a), 

~~~a" Chi~i.ndla. Joia Mar~ 'iL Var I ~ cadrul consfătuirii S'acomu 
. • 1 .. ntcat cA lucrarea necesit1 1U 

J.-'e. b{U.d proJ?l.Inerll to. Y· dep~- I mII de C"'r" .. ' l'~ . d < J ' , ;. .. ...... 1 ~ mu e oan1enl 
tUt, \..le ,z, S a hO·~rat la JDc!m- Se Ve) lua contact cu AGJR-ul 
Leu LOffi{lnC16mentulul Juoetean pt'ntru a .... } da t'b ţ" Jo 
de l<.eCl)lISlIUl:'i .. " " ~ con il U 14 d 

" ) e sa Şl asume buna leUjltă {\ lucnlrltor. VaioCi . 
respllnSablU{atea O C~'e un sec rea lucruri.' e"te ,le ~}v· "'oa-
l 1 d I 'A I 00 u -- mIII .or ii. rumu Ul. slie .. tov. pre ne lei, din care () milioane lei 
lect 1)ehe t'elre va avea re"pon li' b 'b' , 
SaDiJUd[ed sec'orUJUI lVlIc...tal- e ue pe~tIu explosl IJ ŞI ex· 

S' " tragerea p,etrelor iar 20 miJi-
c&- ma, te.v. deputat Gelu; Ofine lei se aco":'rA' • 
poqlUneu ~Ina-llieu oe"Ula- ... J t '" 1"'- pnn Illun 

, 1"' C" ve. un dl ... 
t~ Ardelean Jiie' şi prietenul Judqeana P.M,R-Arlld a orgn-
Ltpovan, dela Prontul P1ugari- niz8t audiţii colective in' sânul or-
lor, pOlllUnea Ine,!-Sebl~, tov. ganizatiilor de Partid şi ]1'1 sindiC'l'l-
deputat ~uedan, ŞI. tov. Guva- te. Radio-montajul a fost ascult)t 
~ov port~unea ~ebr~-Gurahonţ eu interes. 
Iar tov, ueputată Tulucan şi Ciu ~'----~~"':'~ ____ _ 
medean dela Gurahont la IiAI. 'i ...... ac::-le de 
magiu. • • 
Tov. deputata Tulucan [ucreţill ••• .,se ... 

~i·a luat ant;t·jamentul de Il mohi- Azi ,1 in noaptea de S.lmhltă 
h7.a femeilE' pC'!"tru muncY\ v' !'-=;'h ~prp. Duminccă sunt de servi-:i ! \Ir 
tă cin sector,,! 11"lcredin1at el. li't m:ltoareJe farmadi: liberali. (Bul. 
tov. Josan C~!T:~li'T ~ leat ~Jtl. '. Rel~ublicii) \Veiss, (piata A: len-
ml"nt pentr.J mohi'iz8tE'R tin! W ~:- cu), Kcrpiiti (Iângl gara electn(1), 
lui de " oarticiod la ~ceastA lucrtHe SzoIH>'>i

l 
(Cal. Saguna). 
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Doi camarazi 
.. Ontnla.'· 

M-arele poet Maiak.,nki 
lerie undeva cI numai atunci 
elnd flamenÎi luptI \Ii !UJ\t 1n 
mferlnţl pot invăţa ce e iubi-

, ru. Pentru morala burgheză, 
aceuta eate un paradox, dar tn 
morala pNlletarl aceasta e.te 
un adevlr al omului de tip 
!IOn. 

O aleJl'lenea experientA ome
!Ieucl og1inde~e filmul !ovie
tic: .,noi eamarazi". Actiunea 

1
· aeeetui film ee dedl~oarl !-n 

zileI. grele ale alediului Le
mngradului. Doi camarazi de 
arme ,'au legat prin iubirea de 
patrie. prin devotamentul lor. 
Ei se deosebeee totuŞi.. Unul 
Arkadi Drobia. vine ·din ora
şul lumino., - eu aalcAmi In 
floare, - din Odes~n. Ce1~]nlt, 
5a~. 5vin\ov. vine ·din UraU. 
Primul e limbut, !i p tace cAn
tecul şi ,luma - celllalt e ne
!ndemlnatic şi tnelip!itinat. Dar 
te iuhese. PAnl ee o raU li 
desparte. Prit>tenia lor era emo
tionsntll.; eonfIietul lor era plin 
de umor. . 

Totu$i devotamentul ,i Jupta 
lor ti une$'te iar. Vinta e fllcut!l 
al unealcl oamenii. Firel;te ae
ţiunea e mai complicat!!.. Dar 
atmosfera Intunecat!!. a rllzboiu. 
10l Mte luminată de ~luml". 
cAntece şi devotament pt>ntrnc l 
tot ee e mai omenesc in oa
meni este prietenia, patrioti
flmul, ura Impotriva fIlscismu
lui. 

"[roi~ul ace!tor oameni l!tl 

e!!lte 1n8. un ~e8t teatral. ,.leela. 
mat. ei e 8implu, natural - e 
un aet. "amenii ace~tui film 
!!Iun! leflati de realitliti trliite, 
de 10pta nnei g~er3ţii ca.re !le 
re~!!se~te 'n jma~nile rHmului 
~i care trlie~e i" ţ~ra I!odalimtu
lui, • muncii, a culturii. 

N. M., 

Direeţiunu einematograrelot din 
localitate a hot~r!t ca la toate fil· 
.ele· l(lvietice rulate, sindicaliştii 

.ă aibA 50 1. Iuti ~educere •. Redu. 
eue. le tace In modul urmator: eu 
hUdul eate COllti 2S de )roi, \Tor in
tra doui pel'8Oane, eRre le vor legi. 
tim.. prin prezentarea carnetl11"i 
.le ri"dica1ist. 

Hot1r'rell. einemntograrf'lor este 
cAt se poate de •• luu.r!l. Slmlic/l' 
linii an ocazia III vad§ eu un pret 
efti". fihnele cele mai bune ale st.· 
diourilor !Ovietiee. Filme ea şi: 
"Chelltiunea Rusii", "J)oi C!lmnrftzi~ 
ete. nu te văd tn toate 1.il~k E~tfl 
interellant de asemCJ1~a .i filmul 
,.,"Dnrnml (f\rieirir" o Jt 111 Ilfn.,,,,.t 
realj"are din vinta o",vj1,,1' '"- Bi. 
robid.ian. •.... ~I.'.~---.. I._ .... ------~ ,. - -_ al .. ~ 

PAT R 1 o·y a 1) 
NM»1"U5'li1llH ._ 

DumJned 15 'Aupi 1948 
insnnw; * ~~.l.e 

SUDrafata loială a insămânlărllor de 
toamnă in iudelul nostru va cuprinde 

122.050 hecfare 
Noul director al Directiunei agri. 

cole judeţene. tov. Bă]ulescu, dep1a. 
.ându-se iti judeţ, a luat măsuri la 
fata locului in vederea ins 1'imânt li ri. 
lor de toamnă, eare se vor executa 
eOllform planului de tnslimânţări 
primit din partea Ministerului Agrj 

culturii. plan care prevede pentru 
judeţul nostrU. următoarele !>upra· 
feţe de inaămân\at in această toam· 
n!!.: 

Cu grâu 11'7.000 ~ cu secară 
1000 ha. eu ovă.z 400e ha şj cu ~a
pitl 50 ha. In total, inslimAnţlirile 
de toamn1 vor cuprinde mprafata 

de 122,050 hectare, fetl de 121.3:')0. 
ha. In toamna anului trec.ut. Di(e~ 

renta provine din constatarea fi. 
cută in urma insămAnţ11riIor din 
anul trecut, că pentru 1ns1'imânţi1 ri· 

le de primăvară trebue Iăeatl O 

iuprafaţă mai mare. 

URS~ Si in RouUe. dt!mocratii 
fân~ra generatie se bueură de toaie 

drepturile politţ(e Si eeon3mice 

flumai -In 

- tii c.nstatal la. Varşovia liecrefarul general al 
Federatiei Mondiale ft Ti.neretulul De[Docrat -

~UCUREŞTL _ Comitetul E:x.f> mllTfuri o~ să contribue Ia des- Sram de adiun.e cart s.'l cllldu,.. 
~tlV al Uniunii Nationale a Siuden volfarE.ll economic" a acestor ţă.ct. :easc4 tinerelul munc,tor in. 
tilor din România, In nwne}e celor Scopw urm.~it este de a le face in. lupta sa pentru i!repturi politice 
60.000 studentÎ încadraH in Vniu- tru totul dependente de Sbtele U- " economice. pen~tu pacea " 
nea ~aţională a StudenJilor din Ro- nit.e. rndependcnţa popoarelor, 
mA-nla, a tram,mia un salut oonfe. Willila11U a !Jublinia:t cA, tn Sta- •• ___ •••. ________ _ 

rint-ei. interna tion.a.le a Tineretului tele u'nite, Marea BritoBie fi [U R['-I·lb rf nit. [h iri~r, IOi [lIr~nr·!iOI· 
MunCitoresc dela VarŞovia .,·rindui. Franta, sumele alocate pttnJru U li IU U,' I!n,~~ I U ~U l 

cel mai. d~pliD succes în' \nd~plini. ~copuri m.tlitare au fO$t mlfrite• nlnmantlare rie lntf lDI.l1arn a 
r~a sarclnll?r. Mesajul arată apoi. fn timp ce bugdu.l ne~r p~n. 'II li U U:U ti 
ca fntre·g ftner:tul din Republica tru recoJUtrucfia eco:nomiclÎ ti IU'j did"[ii[ I [ O 
Populară Romană, acum când la- culturalI! CI fost rtdu$. [ornu. 1 U u. • • 
gărul democrat, in frunte cu VRSS Williams a (!.eut apoi comparatia (Urmare din pag. l-a). 
dă. lovituri necruţătoare forţelor l~ mtre sltllaţla eopillor ti tin~l111ui .cdIii. prin pregătire" ~i educafi« 
ga.ndui imperi,alist, merge pe dru· Xn tArile e'-'pitaliste, coloniale fi ee. şcolii vechi, in spirit reactionar. in 
mul trasat de cla~a mundlo~re şi 11li-eoloninle. ~i siiu...'I.ţia In- 10 U. 1_-ei l b P 'd 1 ~. spiritul intereselor de Cw.> a e U1"'. 

ar
tl ? ei de . ~vantg[lrdi renfru R. S. Ş, ti In democraţiile populare, gheziei capitali.!Jte, . suntem Jnfeu' 

c.onsohdar€'a regunului de .Jemoefa· arAtând ~ă . J-ti fncd multor deprinderi ale edu 
h ţIe populară. HU7n(l! In URSS " fn noulle dI!. au 

"ARŞQV catiei trecute, care se mani/estli. In. 
l" IA. - PAP tl'&nsmite: mocraf-ii tllnsra generaţie se bu-
In dil'lculsul ptl care l-a tinut la . cura de tOMl! drepturile potitice felul nostru de a gdndi, de a munci 

cOllfcrinţu internaţională a tinere:u_ ti economice şi de a ne comporta. Trebue ~d lup-
I . . ., 1 V' Sub d;' . tA- fmpotrit'a tuturor rdmdşiteIor Ul muncltoresC ue a Urrovle. \Ve .. - liniin c~ tineretul munclfo- ,,~ 
bert W;Hams, SE;~retanll ~E'nernl 9] H:se nu poa~e lupta izobt de clasa ideologiei burgheze din noi, pen" 
Federaţiei Mondiale a Tineretului mUD<:ftoare, William/! a declarat ca tru (:a sil putem lupta cu succes fm-
Detnocr$.t, a condamnat aşa numitul Federatia Mondială a Tineretului potriva tuturor acelora care impie
"progriam de refacere europeană", Democrat 8 org:lnlzat oomitMe prn- died progreml societdtii. CI duş ma
nrAtând ci, 1n cadrul acestui p1"o- 1nl drepturile tineretului mWlcito- nilor poporului. pentru Ca set ne pu.-
gram, tmnt lfVTate ţărilor partiei. rese. tem fndeplini meseria noastrd' d8 
rmnte doar tl:rfico]e ~e consum H nu COl1!erinkt tJaI e!4oo"a un pro- dctsci'1li aŞa cum IIe cere azi Repu

I 
Marti '8. Pftl~fUl Cl.llfurftl . 

COtnelTlorarea. lupfăfoare! 
I "Iala Lifschitz . 

Se implinesc 20 de ani de 
c:ind la CIUf a fost 8sasinaHi eroi 
ca lllptătottre pentru un trai miii 
bun al oamenilor muncii, Haia 
Lifschitz. secretara Uniunii Ti
neretului Comunist. 

In anul 1928 a {nCeput s!i-şi 
t'r~te coltii criza eccmomic!i. So
maJul cre~tea. Salariile ernu de 
mizerie. Pentru a desbina şi de, 
ruta ma5~ele, guvernul reacli~ 
ner de atUnci aţâţa şovh;sm':ll, 
antisemiti smul. 

Guvernele imperialiste din :An 
glia şi Frnnţa au acordat Impru. 
muturi guvernului burg};"ezo-mo
~ieresc romAn pentru a trl'lnsfor· 

ma tara intr'un cap de ;:.0<1 fmpo 
triva Uniunii Sovietice. 

Guvernul, pentru a putea sffl.
rAma Ptot€"tul oamenilor muncii 
a pornit la arestarea şi extermi
r.mC!l comunhtilor, la disolvarea 
Sindicntelor Unitare. 

COIllttni'j.tii arestaţi in fa'~a ins-

tanţei cu curaJ au demascat ati
tudinea antipopularl şi criminală 
a guvernulUi reacnonar. Haia 
Lifschitz; cu hotăr~re a comb!l.t'.lt 
preglitirile antisovietice ale gu"" 

vemului, exponent al claselOr 
exp1oataf:oare. 

Condamnat1$. la 10 ani inchi
soare t!\nl\r'l luptAtoare moare 
duplt 33 zUe de grevl1 a foa
mei, asa.sinat~ de 6igurantă~ 

Ferlera.ţia Naţional! a fo~tilor 
Deţinu\i ş.i Internaţi politici anti
fascişti din Arad, (::Omemoreaz:"i 
Marti dup( amiazA figura eroic~ 
a luptlltoarei pentru cauza clasej 
mur.citoare Haia Lifschitz, 8. cl
rei viatii plin11 de jertfe, de 'S8cn 
fieii, de invbtJiituri şi de dragoste 
nemlrginit!l faţl de popor fatâ 
de Partidul clasei muncito<lr~, 
trebue si ne fie un perman,"~nt 

exemplu in munca şi rupta noas
trti "pentru victoria Socialismului. 

blica noastrd Populard. 
Bine fnţeles, nimeni nu ae gdtule. 

şte cit. tn zece :rile se pot sco!tte 0«

meni com pIeI noui. Dar aceste zece 
zile pot să marcheze o cotiturlt tn 
mata fieclfrui dasclfl de bună cre
dinţd. cinstit şi devotat poporului. 
In aceste zece zile !J.? t)Or pun.e pri. 
mele jaloane fn ideologia Şi acti1;i· 
latea noastră, pentru ti Be deschide 
calea spre ştiin1a marxistă·leninistif• 
stalinistă. Ccmtinuând apoi muncII 
de adâncir6 a fnvăţd tur ii căpdtate 
rn Şcoala elementard 1. C. D., prin 
studiu individual serios ~i continuu, 
noi putem să devenim oameni noi, 
adică dascălii noui de care are ne
voie patria 1UHJStrd. ti oamf'.11ilor 
muncii. 

Deaceea, rwi. dasciflii. curstş ti. 
trebue !<î muncim cu toată seriozi· 
tatea şi conŞti.inciol,itatea, fntrebuin 
ţdnd fiecare S€cumY.1 cu fol~s, pen
tru ca se'{ ne tnannl1m cel pu,lin CU 

cunoŞtinţele şi deprirulerile elemen. 
tare, fl1.rli. de care nu putem pifsj la 
aplicarea refo1'7fU!i Invăfământului. 
lai" aplicarea cdt mai "'apidd, mai 
largl1., mai tzddnC'A şi J7U1i lu!JtCf • 
reform ... i fnvătifmdnwlui pdJ' proha 
prin care dotx>dim 'n el' m.d~,~rd. IIe 
iubim şi ,lupm f'IIl"f'ntl. 

fJ·or. ,,. C~ 

.-



PA IRIOTU!! 
AEI mrrw TI 

Cum ajuns iudetul arad 
să fie e"videnliai De tară 

pentru orga.nlzarea operotlunllor de coIec'a.re 

Rolul de ',unle al organizatiei iudetene 
P. H. R. - Arad 

Comisiunea de Stat pentru" <:olec. 
t'lrea. cereaIelor a SCOs in evidenţi 
buna organizare a operatiunilor de 
colectare din judetul Arad 

Acest lucru tmemnează'un suc
ces care revine. In primul rând, 
organizatiei judef:ene a Partidului 
Muncitoresc Romin, pentrucă. ea a 
C.ost ac-eia care dela hun incepu' 
fl"" luat sarcina Iămuririi tndr:tmL 
rii fi mobiliz.ă.rii cla~ ~uncitonre 
Ji a tiirănimii muncitoare In vede. 
rea s.prijinirii efective atAt & comi
siei judE.1e:ne de colectare cât li 8 
lu ~'Uror comisiilor de plaei Şi co-

~ D1unale'. " 
Tn-că din primele zile, sute ~ eule 

"de. tndrumători au pornit deja A. 
rad, !n toate satele noastre., pentru a 

""ta de vOl"bă eu ţărănime:) munci
toare ~ a o lămuri asupra ceJoJ 

t dOti~ J!"Jarj obiectj~ ale opt-ratiuni
lor de colectare din anul ac€&ta : 
politic - desvoltareaconşfiinţ€i de 
clr.!A tn sânul pl'oletariatului a
p;ricol. pentru III lupta cu mcces 
Impotriva. dttttentelor capitaliste 
,lela estt!, limitarea expl0!l1~i la 
tll;ră- deei tntărirea poziţHll')r ţării. 
trimit mUDeitoa.~ - Şj eeoDomic: 
asigdrQ"t'.!a hranej m.asseIor munei· 
toaTe dela oraşe şi snte Şi crtiarec 
unui stoc de ee-reale pet1!TU lr:h1m~ 
bul cu str§.inăta~. !Il vede,:-ea !m
portului de JnaŞini pentru indus'tria 
şi unel~ agri.cole pentru ln'zestrarea 
a"'f1culturii. 

Urmarea act:stei mari acţiuni 'de 
hdrumare şi mohiJizare a masselor 
ife ţărani mun-citarl a fost 'Jcaia cA., 
chIar ei au dem.t':scat, e11 !.Oatl ho
tltrtrea, difci'i~Je forme adoptn'te de 
bo!!:î1~a1i. gpre a se sustrage dela Co
le<:llri Multe elin aceste eazun au 
fflst d~t\,tute şi in coloanele ziaru
lui nostru. li! t1-.:tpul lor. 

Faptul d. jtld~tll Arad a tO!llt L 
\'1rlrnţ1at In ceeace priveşte colee
tll.rile' ee datoreŞte şi s'lra.nse; cola
horitn dintre organizatia. .iudet~anli 
n PMR fi CIOmisiun~a jud{'~l?anl de 
etitectare. 1k:1a !ncepn'l faCtorii poli
tIei ~{ 'actorii amninistnttÎvi aU rf!a
~iza'l o strân.s! coh.bora.,e, ceeace • 
l!'"'t fltltmta de El nu ~i t!l aplica
re'"- fi difuzarea instrucţiunilor .i 
mt'!!lurl!or luate de Comisiunea de 

" "tat • Factorii polit.'id J{ admini!ltrn· 
: fivi cleI. plase ri comune .. u un t!

,~pht vin de c'"eace !nsem.nenz!. 
Il justă şi ;rodnică colaborart mire 
r.rf!,aTlizaAAe de Partid " autort
tltţi ~f ~UD'l trebu~,te e>a r~li:z:ati.. 

'farll. lncloi81ă. că şi Ia centr('!e de 
p"lasl!.. pr9(';um şi In majOoT"1tatE'a fIJ
'dor ju(leţullli nosfl"tl. aeeastA. co
bh')rt~"re a trăit viu. Acolo unite ea 
" trl!t rezulfaH?le I!.!I~ putut vede. 
11"l.cD. djn -prime]!' zile, petttrncit ma
ll~vrele bogă.l;a~jlor, SVonuri1~ llllt-

!late de ei. au. fost respinse cu Ioa ti 
hotărfrE'la de c!1.tre ţărln~a D1Ul1-
cttOatr1'. 

Dar mceeseIe de pAna acum nu 
~ebue s4 ne tmhde. Ar li c..-u totul 
greşit dacă. .'ar crede e! de ncum 
llu mai trebue sA tim. vjgilunii. &3u 
că. de &cum nu mai trebuefte dusA 
Munca de lămurire. Dimpotrivă, a
cum eâoo truri boglta ş.ii, acum 
c1\nd. ~te rândul lor să. predea ca
tele de cerE-ele, e nevoie sll fim mal 
vigilenţi, & nevoie s! ducem o p1l" 
~ic!l. :munei de lA.murir! 1n sA
nul ţA.rifnimH muncitoare. Tocmat 
U'Um etnd. bogă"t~ii satelor predau 
cota. lndrumi.torn n~ au posibi. 
litatea de a arA.ta ~um !tt'CU1 ('olee~ 
tiirilor tI suportă~; avuti. 

SarCina iăj['ănimu muncifoare o;'Ie 
acell'\ de & veghea ca instructiunIle 
51. fie aplicate intocmai şi pe mai 
depaorte ca nu cumva să. se petreacă 

abum:lri, care a.r favoriza îndeplini
... ea obiectivului economic dar ar 
dăuna scopului politie al' cole.ctări
lor. Clasa muncitoare Şi tără.nimea 
muncitoare, In frunte eu avantgaI'" 
da Ba. partidul Muncit-()('ese Uomân, 
DU pOate aCc.e:pta atingerea unui O" 
hiCictiv in detrimentul celuilalt. Ele 
trebue se a tâlge amândouă, pentTucă 
avem toa-te condiţiuniIe ca &oeasta 
~ o Ptlt:em. face. 
Aşa d~r, sarcina ţi,ră.nimii lT\unC1o 

toa'I'"e este aceia de a..şi spOri vigi. 
lenkl ş( a veghea ca. toate instruc' 
ţiunile să fie a~lieate &Şa cum sunt 
ele date, pentrucă numai astrel pu
tem asigura deplina re<-lizare 9 pla.
nului de colectaore, spre binele oame 
nilor munciî d"1a ora~e ş{ "late, pen
tru Jntărirea poziţiilor re"ghn ului 
n08t!ru de democr'8.ţi~ populată. tn 
drumul s!u spre socialillm. 

LUCACIU T. PETRE 

Moara' din Zim;;ndul t~ou macin~ 
un vegon de gri\) De zi 

Moara din Zimandul Nou. fost! porului munehor dda of4f1! ti sate, 
proprietatea lui Mandl, la pre1ua- eu sprijinul oorganizatiei P.M:R a 
cea ej di! către comisia de nationali. lnobi1izat IiU numai tehnieiE'nii mo
zar;, nu m1eina. mai mult de 26 ru, dar şi comisia interima1i a. co" 
ml-ji de grâu, m ciuda inel81aţiei mune( şi astfel a reuşit ,.a o punâ 
moderne pe care o are. p~"trucă. la punct tn scurtă ~n.e. Astăzi, a< 

fostul pairon nu unnăr~a servirea et:ast!:l. moa.ră m!l'.einl aproxim!lti"f' 
populati€i muncitoare din locali!.. an vaţl;l)n de grâ.u In 24 C)re şi caIi" 
~, el se oeupa de spccula~ea ~i jăc· tafea Căinei eete mult 9-uperioarl 
:mllnirea tll.rănhnii muncitoare. r;elei pE: ear'C o obţinea ţăranul dela 

Ven:nd Insă tov. Ielencsik Gheor- Mandl, când ei era. P"411riet"nll 
ghe ea II.dministrn.tof al aces1ei mori Glorii. " 
cu prilejul t~erii ei In posesia po- IUHASZ ANTA~. eo~~ 

După ,,10a;.a te ca "căzut să facem I 
desmi"sti,i ;IJ'.ns4a. spre a ob- " 

fine o recoltă fila9 bună 
Ploaia ţli2lUtă. eri este fa .. orabilă Ul.Ufl.ci!or de desroirittire, 1.I.dk1 

intoarcerea mil'iştilor sau cojirea lor. emA li se mai spune. "lărăni!nea 
lD.unci~oi;!re, care nu a. taCUl incit acea"ta. trebue Si! o fael de inda~ă, 
iar aceia care au tacut asemenea <l."€Smeriştiri e bine ca dupA aceasta 
ploaie ~A treacă ou grapa. }>elOte i,oldi, pentruca astfel să strice sc;oar
\a ce se "\'a fi.J.ce spre a lmpiedeca evaporarea tlpei. 

Care este r~u1 desmiri.ştirilor? lA primul rând, prin faptul că pă 
mântui astfel :8i~nat nu evaporă fi pa ce o conţine, fertilizează recolta, 
ridicând pr<Xluctia la hectar cu 30-50 şi chiar 70 la sută. Apoi prin 
de~miriştire buruieni1e şi resturile de tulpina inglOpate, putreze'>C ~ 
astfel ingr!'iil p;'mâ.ntul. In al doilea rand prin tlceasta se di5tru~ bu
ruenile, semiNele de burueni şi in S«.tele care daunează foarte muU 
c.erealdor. Plugarii noştri au putut con~tftta acest lucru dealul1gul a
nilor cu prilejul treeriŞ'Ului, in anii CaM nu s'a fflcut clesmirişLiri, mai 
mult ca in alţi ani am avut grau nulurat, plin de neghinâ şi alte evr 
pmi str!i.ine. Gr!ul din anul ace9~a 6 fost mai curat şi prodUCţia le 
hectar a foSt foarte bună, mai a-les la fermele AFSM. De pildA la fer 
ma AFSM "Si.mandul de Jos'·, dntOritll. desminştirilor din vara trecu
t!!., gdul a r0~t foarte curat, n·are nici 1 la suta corpuri străine şi ast
fel t0t grâul e~te reţinut pentru sâmAntlL ldr recolta la hectar 8. fost 
de 1950 l<gr. pAnr. când ţl1rlinim~8 din jlTI' nu a de~ş-it 1450 k~. Ia 
hectar. 

Jat:i cl3.! eli munca clepu-::~ 18 desmiriştit e:-:te din plin ră5:pbt it;t. 
".~'" ._~~A"-,,,,,,,~,,_,~~.~,--,,,,,,,,,,,,,~,,,,,+_,,,,,,,,-,,,,,,,~~,'L'-':"_~~ ____ ~ 

as 

S'a in~~Huit 
P I 

C'oJ'T1isia uentru 

R~mijânilafea lfooirafelor 
ne ~alarra1i a~ii[nU 

din ja~etGI Ali~ 
Principala sarcină care stă in fa. 

~ ş,indic.atelor de Salariaţi agricoli" 
este reorganizarea acestora in spiri 
tul Rezoluţiei Plenarej a n-a a 0,
mitetuhri Central al PartiduILri 
Muncitoresc Român, pentrud _.
aşa cum stabileşte Rezoluţia - .In 
numeroe:se cazuri in aceste sindlea 
te ~i in organele lor de conducere 
au intrat ţăruni proprietari de pA. 
n.ânt, iar pe alocuri ehiar elemente 
e.xploatetoa:re" şi ,datoritA aceS1ui 
lucru multe sindicate ale salariati
lor .agricoli s'au abăhlt dela pre:"\f:ll 
pilrile fireşti ale unei organizatii sin 
c!icalc·'. 

In acest scop~ a\l de mult a lu.u 
fiintA la BUC'Ure:}ti o "COn"'tisie a Uni 
unii Sindicatelor de salarill'Yi agri
coli, "care are sarcina de 8. du~ 
munca de reorganizare in intreag<\ 
Tllrl1. O aSemenea comiSie a lUat 
fiinţll. ~.i Ia Arad~ din care fac parte. 
tov: ~~cli. Ion din partea "Comisi.;n: 
Um.unn ş~ !ov: HomokiJ,lillai, pre
şerh~te~e smdlcatului "iudeţean al, 
salariatIlor agricoli, precum !li 'tltii.' 

Aceastl.i comisie judeţeanl ~' 
trece de indată la mull'Ca practicl' 
P7ntru a elimh~p. din râlldw-ile si., 
-c!lcatel~~ elementele exploata~; 
ŞI ţărann. proprietari de piimAht. Jn 1 
cond,!ct=;n~e ?rganizt$llor sindicai~· 
:vor, fI r~dicall numai proletari ~ri-' 
c~h~ ad.l~l {.tram care trăeSc nUlilaj' 
ŞI .t:UInal pnn faptul eli RlUftceSc le 
alţu. pentrUcA ei IW ~Q nicio 61!:1t' 
6urs:t de caştig; , 
_ 1-!em~ii ai sindicatelor de MI ... ' 

l'Iâ~! ~onco~i VOr fi numai aeei tli
laN care n 6U p&mânt ~i acei eUle 
au pământ putin, din ClIM ei ti fft. 
miliile lor nu pot trAi, astfel.o;1 tre
~ să munceas~, m diferiie 0Ga
ZII, pe la .bogMaşi " 

_ Aceast~ mund temeinld ,;: vi. 
gtlentll de reolganiz&re va face dM 
sindicatele de salariati agricoli ptI'" 

t~ice instrumente de lupti impo. 
triva expioa~ capitaliSte pentru 
limitarea e1emeTltelor capiteli-ste J. 
ţarll, pentm fn~ ~ de~ 
mocraţiei popu'areH

• i ~"" 

L *E'6_il 

PoBorul n;gWtor a Dmilal 
moara dis MâRdrumt 

:si mttara dill MAndruloe felii 
proprietatea Eli.. MaPta a 't~ ne
wnanzată. Mare a fost huetft IL 
rifn.im.ii nmneit~1a .ee.dă ~e, i 
pentrucA, ani r:i lIlIi dtlo.~ pa_' 
troanlll aCestej mor j- luat viumuri: 
ilegale dela săten~ pe eaftl apoi lE'..a' 
sp:cuIat, In loc să le predea Statu
;t,u. NonI administra_, to.. Goma-. 
Dumitru, indată ce a luar: moan 
tn primire, a lacut or~ 1n pr0-
blema. vămuirii. 

Dar fosta. pavoană. Ba So'a lialttte 
cum d1.'l altfel E)"a şi "de at~ptat. Ea 
a (fi.eut fel de fel de m:tewen1ii eu 
ajutorul lui N{'s!or Ruja, tn .. ă' or
ganiz..'"\tia Partidului MUlleito~ Ro 
min a demascat (Ou toa.tă. holărb:C-a 
acl"ste mr>nE'vre mâr,sve ale pa4roa
nei ~ Il lni Ru ia. " 



PUEEL!CilATI! 
MICA PlJBUCITA TE se primeşte .,!nic până la orele 18. - Un &li' 

1. :vânt Lei 6 minimum 10 cuvinte -
.pentru cererile de servîciu 60 la 
'&uiă ~ducex:e. 

O:er!e de set'vlctu 
"-NGAJAM imediat mecan!ici, fie, 

:rari şi salahori, Sta~iunea de M·r 
~iru Aradul·Nou. 3148 

VânzZr:.'ş!' cu~pur='i"!: 

VAND un. motor marca ,Janto" da 
tăiat lemne o'~ puterE>, Gai. An
ton Pan 3. 8142 

CU BANi gala cun1păr haine uzate., 
Ker1esz, 'pibtwul Dobl'8 1. 8127 

CASA in str. Lahovari 41, de vân
zare cu pre, convenabil. Iofo.ro

. 

maţji tot ticolo, Salamon Rozaha 
310Y 

DE VAN lA RE 8 Ho motor Da'Jtz 
pentru tăiat de lemne. Vagr.ar 
Anton, Sebiş, jud. Arad. 1235 

R~pr. Ia 3. 
5. 7 si 9 

Azi I . wnUant. D!lyd in 

SoeJma b!fl~;"!'or I 
Com.p~c{a re: >- • !,) .. ?t • C .. ,~ .. 

. [U If6P.1ea !m~ !n~re I 
~~ 
, Cinema 'l:.!r •• t~ .. GrA3i~~e 

--------------~------,--

cu VHCH'io S~-=c·n 
lZepr.: 19,30 Dum.: 16, 18, 2 

- UrmAl:lză' 4 i!T<l~·:"~.1 -
.i;aH~_~ 

HAINA de piele stahrrl iMItă caut 
urgent, 5ândor Calvin 9. 315; 

CUMPARA1vi maşini de calcul~ 
roAradul" !vlaga.zin de Sl,at. 

~c:J:~r1 

S'A PIERDUT Buletinul biroul 
pupula.iei şi alte acte pe nUl'nele 
J atoC :5te-fun, Arad-Gai. R051 gli 
sitorul predea contra ree:>mpenSil 
1000 Lei, la adresa: Micloşi ~tr. 
Matasari 41. 3151 

PIERDUT actele pe numele Serh 
Octavian: Buletinul Biroul POPll!a 

tiei. livratu1 Militar, carnet m~m 
hru Frontul Plugari1or, carnet 
memhru. A~oci6yia Negustorilor, 
COntract p:'m{\nt, toate din C()ffi. 

Zimbru iudo Arad. Le declar mr 
le i'n m!\inUe oricu{ s'ar glt'Si. 

. 3155 

A.ten'iune 
D~ Sf;~ ,.t~;'~t! I.'!.e m~' 
frum;o~ Sl ~'~$! (''
suri $Î b u« h ~ f e ~.*! 
'~j')rl I~ fi?r~rJJ P A P 

Vis-R-vis cu Primări .... Bul. 
Rc-oub'lcpi No. 74. 

Despre lnlreprindui m.&nual 
f(')losit le Acackmia Comercială 
Cluj·Brasov. 

I '~U~~:~~ă ::::~.:~~ ':,~8 .. ref.. 11,3--0-----
IN F '" VO .'R:E ~ COPULOR (1 R Ee 1 

O grandioasă realizare a tilmutui sovit\1ic. decorat cu 

P ll' e nrR. i u 1 S '.' Â LIN 19" 7 

Chestiunea l~usa 
UI L. Aw'SEhOV. !. t:~ ib'l, Eli !;:SMiNA 

I
~ (II MI ftfl'Ml. !!'S ~~ ~:~ Itf~,~,ii H t; ... ~.1 :o~. Kepr.~. 5. 7,15 
. ' \.1~\:lJn~ \"{ţ(J~~~H".!ot~~ ~iil"Y tfî\!., .i,9.15 

. ·\zi premieră. Dinamica realizare II regilK)rului L U C O V 

~~~ C ~ .. t~~:!ff~.; Un film de ră~boi 
: U'WI r~ei~~~iI •• n CU scene dramahce. 

cU Mark Rernt"8, MAxim Slrevch, Vers Sersneva 

.. -- -FORUM Repr. la 3, 5. 7 şi 9 

Cea miii grandio3să realizare din viata evreilor din Birobidjen 
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.ega.,RaHli a, .... J, 
PrIIPIfre Une!'H Cillatonali in căndnal 

~epoului CJ:!"R. 

la yederea diSputlrii campion atelor provinciale din cadrul -C~~ 
Unitatii Tineretului, participanţii din regionala Arad, se pregăteSc In, 
mod intens. Ei vor ca in ziua de 15 August si'! se prezinte C\1 fortei 
nOi pe arena Electrica din Timhonra, unde cle5ig.ur că vor avea da in
fruntat adversari seJ:Î04Î. In acest Sen:J. ei sunt ~ntonali in Cam}m.l~ 
Depouha CF.Ro 

, . ': 
I ntr.ind pe poarta grădinei dela 

cllminul Depou!ui,. din grupul carO 
joaca wol1ey·ball se ovsprinde \i 
vine intru intâI!lpinarea noastrA, ta 
JlArul Menczer M., care ne spune: 
.. ~tlm pentru ~ veniţi tovarăşi,.i 
tocmai deaceea mă ofer dela ince
put să vii ~ervesc ca şi căIăuz.i". 

Insoţiţi de acest tAnar sportiv, 
rflnd pe rând facem cunoljtinţli cu 
reprezentanţii judetelor; Bihor şi 
Hunedoara, care dea!>emen~ sunt 
cantonaţi aici. Iat"*-.( ~ tov. Neu" 
man.n Iosif. ir.soţ\torul lotului orli
cean. care in t:âteva C'uvinte 1'11'.1 

spune situaţia lor: 
_ T ovar~*A. ne fntelegem Eoart.) 

bine cu tov,ară~ii no~tri lIri\dllni, ,. 
IIper'rn dl impreuna vom putea 
obtine rezult.ate frumo~~. 

Si intr'adevăr, un spirit de priete 
nie sînatos ts'a inehegat într'un 

I timp lIJa <le !Scurt, de :nlu .. "l"lai :> zile, 
I intre participanHi acestor două ju. 
deţe. Tov. Ovidiu Il-uţiu !Qt deIe. O 
redea ne spune: ,,dacl inainte am 
fost Mvensari Jje tf'r~n unul fa~~ 
de c@liWt, ~,j .vem ~~ 
-cop". 

• 
I atăI ~i pe tov· Bunea Nicolae 

soldat dela Deva, autorul frumoli
lSei victorii din proba de 3000 m· 
plat. care eu z:-'mbetu-i increzl\tor 
ne spune: "eu concureJ: chiar şi cu 
acel ce mi-a Juat·o inaInte, tov. 
Men~zer. decmn si nu-mi pun tOQ 
te forţele in joc pentru a ("'âitig~ 
fată de Ie,dversorii mei, timişoreni''., 

Si intr'.ndevllr, modul $~ri()S in 
care cu totii se antreneaz,li aici, do 
vedeşte dI ei apreciazl 111 jmta va 
J.oare p08ibilităţile de afirmare ca" 
re le-a fo&t irlesnite in '\censtA di~ 
recţie de clitre forurile s.portive, in 
cadrul C.U.T. 

in Bd~ Depubiicll 89 
(fAniă Dacia). 

·T ~ ••• 

Cu totn {şi mcmif..es.tă doril~ wie 
de &.li mă~ura for.ele cit de cU'"" 
rând, Cii tovar!işii, lur din rcgi'ml;il~ 
linllljQara, numai singur tol/. Lăzii> 
reanu nu es.le de acoid. lntrebin~ 
du-l din ce cauză. et ne raspilfl<le:i 
... sunt iu~rijorat din caUZa echipei 
noa:.tre de t'ootbail. pentrucă " din 
tra tovuri'Sl! noştri din ;'ot au fost. 
chem.:tU urgent la Timişoara, pen., 
tru câteva jvcuri in cadrul echipei: 
A.s. Armata-Timişoara". P~tru O< 
bun!i del'făşurare a tuturor probe· 
ler, ar fi fost de dorit ca im€diat C~ 
mitetul Judetean OSP. Să fi f:!cut li 
ne]e interver,Ui i~ această directi6lj 

. 1 ft."!in:.e de p1etlare. ne tntr~inenl 
putin Ou ho:xeurnl Amar Ionel rlela 
lTA, ca~ tşi ttlanil~tă. mtdtumirea 
raţii de f~1111 în Care llntrem.rii lor. 
maeŞtrii de box tov. Jelem%e ~î Moo 
h'n M fac datoria. Df>alt {el , nil nn~ 
mai In nc~:a<;tă. ramură sporf:Îv5. cei 
e~.ntoltati sunt an·renati afa cum 
~ti>uit~. ,.!ReznH~j~le pe oore le 
'VOm obtint<, - gpune in con ·innJ~'I'. 
t.o~'. Aln.,!1l'. - &8 vor datora nu n'O." ~, 
~i nouă, ci ti an·:r~no.rilOT' ~ri; ::," 
o'llro ~ fac da10ria ~a "cum ~ 
hute". . 

plecăm, s'trâmgând mAna celor CU'" 

noscnti, care ne asignn cit ni VOI 

fa(!e! dp,foriD In mod Conrliincios, 
cântând s& doovedeasc!. eA. dacă 3·"" 

tăzi sportul este practicat de lnll9s!\ 
ele ştiu cum si Re folosească dt! 
el! şi că B.ce..'\:;tr>s o vor dovedi-o prin 
rezultatele ce le Vor obtine, Valoa.. 
rea eportuhlÎ oe se practicA. szi. Y9 
dovedi fneA. odată tn plus prin a~ 
ceŞti tineri. cit sportul popular 1IlM
ge pe aclevăratnl lui d,,\ln. ' 

, C.GH,PETRUTTU 

'Uvălig În [entm 
lo[ ~lln ~re~~D Ad~a~ • 

Fer.ua de Sta.t l\:radul Nou 
angajeaza. itttediat 

mundlori la b il t OZ e 
Poalblllt.te de câş;Jg 2'i>o-SoO Iei pe z~ 

" M •••• 1 ....... . 
• 

§·indicaful ~"uncJlonftrllor Publici Arad, orga.nizează. o 

serată (~anlantă ,u program arlisJir 
In graJln. ee VJU"ă "DACIA", Sâl.llbăii. 14 Au~. 8. e. orele 20. Bufet ti muzică exceJentă~ preţu.ri populare. 

Nu p!ewdetl ocaala de a. vA dJ.s.lra blne 1 



,~Pen',u noi eJeistii un singur drum: 
calea spre democratiei' 

spre ~ CIJ1'e ne-au Clat .priji
nul pentru eliberare !Ji 1U1'6J''' 

nitate de .tat. Dar totod.atl1 peJ\ 
tru noi pericolu' c,.,l mai de 
.eamli tI prezinto'i pdtnut.deretJ 
imperialismului. . 

a spus .ee relarul Partidului CelYl.unlsf din staful Israel EI {Alhu 
(lc:a.,ski la enjut'i~sta adunare popuiară dela Palatul Cu!!urat 

. oi dupli masă a avat loc 1. Pa
Cultural conferinta secretaru. 

Partidului Comaniet din Statul 
aeI, Eliahu Gojanski. Şala ufla~ 
oazata fruma! eu lozinci ti ma· 
e, s'a dovedit a fi neincliplltoare 
~ de masivele grupuri de cetL 
i, care se indreptau ipre Palat, 

ici sa asculte expunerea .ecre
lui Partidului Comunist din 

ael despre situatia politiei din 
estina. 
u fost de faţl1 reprezentantii 

rtidului Muncitoresc RomAn Şi ai 
aniza1iilor de masli• conducăto
autoritliţilo~ locale şi o maslli de 
ătroi Entu7,ia!lm~t;, Care 1,U m:mi
al pentru victoria luptei de eli· 
are nationali a popoarelor de 

jugul imperialist. 
Totodat1t, sutele de cetăţeni :li 

Secretarul Partidului ComunIst 
statul Israel, Eliahu Gojanski, 

ubliniat tn futrooncerl'a dis«:'uT!11-
6 11U, el fortele progremlui din 

luI Israel eunt recl1noeell.toare 
tru sprijinul moral şi politic ce 
acord1i de popoarele dt"mocra-

e. in fmute cu marele !ltat al ~o· 
lismului. Uniunea S,;)vietică. 
'- Annata ~tatnlui Israel ~I<fe 
m·jnsll despre ,;ignranta vit'toriei. 
Ipune tn continuare E. C...ojll1\!<ki. 
Soldatii noştri mnt ronştlenti ci 

- Popoarele şi 9ftai cu seaml ee
din colonii, sunt in plină ofenei· 
împotriva imperialt!;m"llui şi lup 
sta ~lll\li Israel este in strânsă le~ 

tură eu aceste mişcări. 
- Poporul evreu - !ubliniazll 
continuare E. Gojanski - dore
pacea Intre evrei şi arabi, pen

u a. asigura ambelor I>opoa· 
din Palestina lihertateit şi ind~ 

ndenta naţiona11l. Şi tn acell.sta 

oraşului nostru şi·au manifestat In
crederea tn forţele invincibile ale 
Uniunii Sovietice,eea mai cnn6ee
v~tă luptătoare pentru pacea, li· 
bertatea şi independenta nationali 
a popoarelor. .. Trliiască 1?artidul 
Comunist Bolşevic al URSS!" "TrL 
iaec! genialul Stalin'" JOII cu impe
rialismul anglo-american1 - izbuc
np,~u lozinc~e rlin sute de guri. 

Meetingnl • fost deschis· de Re. 
nyl Tiberiu, preşedintele Comitetu. 
lui Democratic Evreesc or~. jud. 
Arad, dupll eare tov. Negru Joeif a 
trammis ulutul călduros al Parti.' 
duIui Muncitoresc Român, ~cCTeta
mIui . Partidului Comunist din 
Israel, EliallU Gojanski. 

l
In aplauzele puternice ale publi

eului şi·a tnceput conferinţa tov. 
Gojanski Eliabu. 

I 
tiU stau singuri tn aceast l luptă, ei 
au alături de ei ~lidarîtatell. inter
naHonală a cht!'!ei muncitoare, ei 

!Unt con$tienU cit 1()71nează un 
~ector important al frontulni 
international al luptei entiim. 
periali~te. pentrn Ţ}llcea şi li· 
bertat('tJ pop0(J.TP,lor. 

ACt'8stl convingere :'~rmli, dă pu
tere soldatului statului h~ae] de a 
lupta ziua şi noaptea. fiir:i răgaz şi 
făr~ a cunoaŞte oho~ealâ. 

ordine de ~dei, f!tatul I!!rael trebue 
si precizeze politica ~i atitudinea 
!!Ia, pentrucA nu exi!tl o politicA 
izOlaţionIstă. O atitudine neutrală. 

- Centrul readillnd intl'matio
nale !!le află la W ashin~ton, iar cel 
al democraţiei la Mos !OV,l, in Uniu
nea Sovieticll. sub conducerea ma· 

I 
relui conducător al p'>poardor, Sta
lin. 

Nu existi nim~ni tn :;latul 

:Brula ... 1 :Bu .... an;; S.~d~. _ ." •• 
.~.f_1 p ... lr.. 'aL.:clI.oa de cal;la~. 
~. - ••• I "1 '" 1!l~;" .~"'D.a .. pa.ft.. pe_ ... ftlunene •• en. 

In urma desfiinţli.rii Serviciului la Directiunea comercială jndetea. 
deţean de control economie, ser· nil cota legaU de făinll cu extracţ!" 
ciui special pentru descoperire" de 85 la mtă, intocmai ca c~lelalţi 
ractorilor la legea sabotaj ului de brutari. In cursul cercetărilor s'a 
lângă Chestura politiei Ara~ a stabilit că brutarul necinstit a cer

at mnţl eri. Biroul acestui ser-. nut făina ee i s'a repartizat oficial 
eiu funcţioneazii In palatul Che- şi din făina albă rezultată după cer· 

'i, etajul I, camera 5 şi este nut. fabricat Cranzele şi p~ine al-
ndus de comisarul şef CerceI h!i. iar pâinea muncitorilor a fost 
dalbert. In prima zi de activitate, fabricată din făină cu 50 la sut' 
ganele &erviciului de control au tllrâţe. Brutarul. fost arestat. 
d:operit un brutar necinstit care Au . mai (ost arestati de organel& 
cea pâine de calitate inferioarll. seniciului special, SteinmaIll1 l\-li. 
unna reclamaţiei Direclinnii coo haiI din Bucur~ti şi Pope!.!cu Victo 

erciale judeţene, organele politiei ria din Arad, str. Gr. Alexandrescu. 
&n deplasat tn brutliria lui Bur- Steinmann a fost arestat in gar. 
t:r.ă. Teoclor din Grădişte tmde au CFR Arad când !!Osise din Bacu· 
!it o mare cantitate 'de pâine al. reşti cu 466 bucăţi lămâi, 1 kg. foi 

i, preglltiiă pentru vânzare pe pia- de dafin şi 20 kg. rahat. ClUnp3.ra
liberă, in schimb pâinea (abri. te la Magazinul de Stat din capita. 

tii pe cartel lf, pentru lumea mun.. lă, ea scopul de a le vinde la Arad 
'toare. era aproape n~(Jftmmabi. tm pret de IIpeculă. PopeJcn Victo
. Im;nuitul fabrica pâinea munci ria a foet arestat!\. pentrucă nŞtepta
rilor din Cl1inli amestecatI jumlL se la· gara Arad pe speculant. pen
te eu tarâţe, necoaptl Indeajuns. tru a depozita la locuinta sa aCe'l;te 
, cursul cercetărilor s·. con!l~alat arthole, aŞa cum a f!icut tn repeta

t« aceet brutar • p'ri.mit regulat de. te rânduri. 

i Israel care n'ar Şti .:lI ..,ktoria isto- Noi am cunoscut piinI aeum numai 
I rică • Armatei Sovietice dela Sta- imperialiemul el1g1ez, dar astăzi tre 
j lingrad, a împiedecat pe Rommel bue să con8tatăm aă imperiaIismul 
i de a putea intra :n Palestina. Acest american elite şi mai periculos. Do-

eveniment istoric tn sdrobirea fas- Jarul este privit un factor mai im
cismului, a fost premergător poaibi. portant decât intere!'lele şi tDsa1ji 
lităţii de a putea erei" statul inde- existenţa statului Isud: ~i in con. 
pendent IaraeL aecinţă şi speculanţii din jnteriorul 

- Pentru noi existlf un singur statului Israel Itau alături de aceste 
drum: calea spre demccratie, cercuri 

Cornun~ $~!!i slJ fIe reorezentati 
:n 1uve"," 

Este Ciresc -- constată E. Go- clasei muncitotJre p'dn6 11t i .. 
janski - că pe plan intern, specu- bdnda !inalti. 
lanţii din statul Iarael sunt duşma· _ "Totul pentru front, totul pen 
oii luptei de eliberare a poporului tru victoriei" _ aceasta e&te lozinca 
Ş'J. ei trebue !n1~turati :şi lichidati. Partidului Comunist din statul lua
A fost o greşală capitală, atitudinea el. 
faţă de refugia Iii atabi, greşală ca • 
re a aservit numai interC$cle lui 
Abdullab, dar totodată şi cele ale 
reacţiunei interne din statul israel. 
Comuniştii 'ii sindicaliştii arabi, 
duc o luptă h'ltăr1tlf împotriva im
perialismului şi a readiunei. For

In numele Comitetului Df>Jnocra· 
tic Evreesc, tov. Renyi l.iberiu. • 
mulţumit Secretantlui Partidului 
Comunist al Statului Israel pentru 
expunerea făcută spunând printre 
altele: 

le~e re':.oluţ!on~re i\ra~e sunt impo. 
tnva razbOIUlUI. Partlflul Comunist 

- Noi, evreii din Republica 
Populară RomAnă, din cele auzite 
putem ali tragem eoncJllzill: intă

rind R.P.R. şi sprijinind Partidul 
Muncitoresc Român, întărim Cron. 
tul antiimperialist, tntărim lupta 
forţelor democratice din statul 
Israel, întărim lupta claţ;ei munci. 
toare de pretutindeni pentru pace. 

din Stat~l }srael. pretinde dela gu
vernul fanI ali-şI Indrepte greşelile 
şi 

cere tot?~ată cl!· reprezentanţii 
comlUllrtd~r Il ai clasei mun. 

citoare, să primeasct1 loc fn gu-
1-'ernul tării. Afarit ele aeca..<ta 
Partidul Comunist din statui 
Israel doreşte cTciarea unui 
Partid Unic ;lluncitoresc. care 
st'f duci! lupta sub conducerea 

libertate şi progres. . 

I 
Intr·o atmosferă entuziasti, adu· 

narea populară a luat sfâ~it cu in
tonarea Internationalei. 

O~_ganiZarea cadrelor in 
kJ.'idu§lr.ia. siclerurgică 

Conform legii reformei' .1rl1- M .. . . . 
m:intwui il' eUle' sunt re'"~:~V' I uneu Sau EducatKl Nanonale , . yn,.,,'lte a . .... '"' ~ 

pi'Ole ~pecii;lle priv.ito P,. c _ (~eo1t de mesern sau l~cee. md:1stri 
nizdrea "coJiJor D 'Ne_are l,a dorga ale) 8ra.t~nd'u-s-e <.apacltntea şi uf,i' 
• '1 4~' ~lOni'l ~ e pe l' 1 1 
lllueprinaeri, având arept $CO . a.ru or; 
dict.rel1 nom1or cadre tel' . p, r~- - Ce elimine pOSedă intrepril'l-' 

. tII d 1n\ce nu- de··e . ·t 
IllS eru fi ustric'i a inş!iintat' C"'n- 1 t\ ŞI care e rZlpacl at~ JfIlr; \ 
tral~ InduStrială Siderurgică să c~n - N~~lIrl~l. ucenicilor exis~.~nţi 
t~ohzt:ze (Jatele privitoare 18. !:itua- pe SPCCla1lt:'ţ} In anul IT, Il}, IV. 
\l~ 6cruala n şcolilof profesiOnale - Num:'lrul ucenicilor de cara 
dm cadrul intreprinderilQr <!Upll ur tire nevoie Intreprinderea pe specia. 
miitOrul chestionar: . litflti in anul 1948-1919. 

- p"lC'1 eJ'i~tli local de şcoalli Num~rul lucrAtorilor caIifica;;l pe 
propn~tatea :J.coa1ej (cât~ clase are) specialită~i de carc mai are n';"o'e 
t -J. (; şcoli industriale Sunt in intreprinderea; , 
oca Itl\ e' N ~ 1 • t '1__ . . uel jt 1 1" - umani m81ş n'U{' exlstenti = BOTI<Y~>t': 1 !JCO ll~!. in fiderurgie pe specialiU1tii:Ji . 

.....,. - ~ ~co Il. N "1 "1 _ Da~' I ,;. um"ru mal~tn or nece~aIi 
1 . In OCfllItnte €,xlstli 10('_'1 pentru fabric:i pe spec'a1itl1' 
un pentru şcoaHI. ale MiniSteru~'li timo de 3 llni. 1 n J!le 

c;re '" • .:I-.r. ...... ~ -"'T.;""'-"' __ ~... ........,....*&1't~ 

Fost?l ~ii"1.isfri.i.liberal 
,!aler~u ~oxnan friwu!s In 
JUdecata. pentru sa.botaJ 

BGCUREŞTL - In urma an h de b • d· -
tei făcute de către g el ~ e- fi an) ln .e;rllturile societ!tii, ~ 
Iulu' e . or an ~ c.0 .

n fo- a 1 sustras prin acte (alee nn m.~ 
1 ~nomlc. 8!1 fost tnmnl tn numă.r de a ţiun' ale B~i 

1udecată, 8ub !.nvinttirt'a de ar bota. C I anCI , con-
re a măsurilor pentru dirijarea (\('0- ~ravaloare: unui teren, proprietatea 
nomie.i n3.llonde: foslul director .F.L.B. ŞI c~ a fost vandut Ca!ei 
~~lJer Rom:>n, doctorul Aron 5u- Cm!rale ~ ASlgurdriJor Sociale. 
c:u. dire<:to.rul de bancă Gh. Curcă C a. mal mare- parte a a.cestor O-
fostul casier Tiberiu Fulon d VR~iJi~ pe raţiuni frauduloase, Valeriu It&-
Sudu, toti din ('onsiliul de adminis- mao le-a comis cu ajutorul (iului 
traHe a Căilor Ferate Locale BraŞoV.. său adoptiv Tiheiiu }'uloll. C~alţ{ 

VAleriu Roman, fOElt mld"tru tn complici sUnt Invinuit~ el prin aii· 
timpul guvernărilor bUfghezo-mo- tudinea lor au dat posibiIilatea lui 
til"reşH, este tnvinuit de a fi tDea- VQle,:iu Roman sA. prejudicieze ser 
ttat pe cont propriu SUlnC impor- cietatea pe Care o administrau la 
tante a chirii cuvenite soc.C.F.L.B., comun şi sli lovească In intere8t"le 
de II: fi incasat pe state fictive sume vitale ale economiei naJion8le. 

-• 
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Nofa de p,'otest Ci ambc;s,;d;tJOf'uiui ·sovi
elic' in Stil,t:=le Unite Ctl Qllvl:e la 

M"~'~lilc'a c~':.ife;J~Îor Sovie'ici 

()rgtLn (Il Partidului ~unritcres~ 
ROman pentr. jud·Jţtt. Ar .. 

'c. ~ d il C I j ii: 
Bdul ltepubOce-i NO, 85 (fose !.tari41 

TeltloR:, 1689" 
.ar. ~ ;~_ .. II ~ ~ ~ ,. li Î It 3: 

WASHINGTON. - TASŞ trana- cefă.ţcn:ilot' sovietici Kasyenkin3 ti 
mite: Samnrln precum k a femiliei .ce-s-

P.;Il:UŞkin. ambasadorul Uniunii 'uia, şi hnpotrh-a atÎC'llditrii acesto.r 
Sovietice in statele LnLe. a 1nmâ. organi~tii guvernamentale ::le Sla. 
nat la 8 August, suhse,,;re\~rului de telot Unite care P'lrmit ae'.Î.vit .. u.. 
stat Lovett o nQtă. prjvltonrc la ra.. criminalii. ca~ aC maalit'esta iA spe. 
pÎ;rea cetMcnllor sovietici, p'of~30rd eial prin tmpiede:cart'il prin orice me 
OksaD4 Kasyenkina ti Mihail Ş •. ma. tode oTicllt de violente & cctă,cnilor 
lin cu soţia şi cei trei copii 1\;1 sai, I!Qvietiei de a se ~apola In tară., In 

Nota arată că aceşti c!;tă~oi so- scopul de a-i folosi in actiuni. oslile 
victici emu pe punctul de a pără.si Vniunii Sov;etice• 
S'ate:le Unite, plecând in tTn;unea Nota Epune 1n tnehei<'"rel: Amh~ 
50vieli{'l pe bo.rdlll vasului POBI<';' da Sovietică din St.·uele Unite aşteap
DA la 31 Iulie., li aveau cu ei toate t1\ ca guveT:nlll Statelor Unite -' 1a 
:>dele şi vizele necesare plecării. m1mrj pentru imed.ia:a eliberare a 

Ei nu se găseau pe bordul ya~ului lui Samlii'in ~ A familiei sale şi 
_ tn mom('ntul plec;.rii ac'%(nio.. să,.i pnn~ imediat suh pfot.edi a con-
După cum s'a aflat apoi .,i au fost mlatului general tlOVie~J(l din New 
l·Up:t.i de a:xenti ai or~ani,-;~Hej alhe Yort care să-i ajute să plece In pa .. 
(,:l"'e fl'ece drept .,Fund:fJ Tolstoi". irie, şi cere imed'c1ta !nce:a.re a se--

Nota nmhasnd<'i 80vietice ~pune nvltăţii a~a. numitf'1i "Fundatii Tob!-
!n con ·inuinre. "Cazul m~i sus m<n- tof", incomp·,.tihHl cn obligatiile .. 
ţilJllat de :răpire ,. ('c1ă~er.\lor sovie. ~~l1nate rle Sta!~l", Unite t'aţă ele u~ 
t~i Ka~yl"ttkina·şi I;\amarin ti • Ca· niunea Sovietic§.". 
mif~i ace5·uia. pr~um ti DtLmerM' Pn~ ti! '" tmn'J:I8:!: ae4l&"tl no~ 
~e alte chl"etinni pe care nmh'i.~nda I 511h~retaru1ui d~ I!tnt Lov~~_ amba 
le-a ~Omlln;e-;t lot t:mp ~n~";vit de.. 1!3d("ll''Il1 ~vjetie Pan:uşkin ~ eertt1 

llartnmentnlui de S'1lt. dovf'lle~e c' hn.ediat• ~ander::Jre • lui Şem:trin 
~r'M\iz;'\tili eondnlOi. de fo~t.a ~,(Jn· t" !"('!n~1l1Rtul ~nect'al sovi~c diu 
te3J. Tols'oi. dltCe 1n m(ld t"onhnun New York. R~'U1lnrAnd l~ act!'8S'& 
o lI~ti"itaie o!l'i1/i Pn:unÎÎ eovîet~e eerert', Lmrett a d~ll1.rat ei Şl:lrn-
Jlfd~a fn!'noi nki ml'i,.".r d~la i'tpf. pubUC'IIfe In 'PT€Wl ~l!lttr~anl '!'lnt 
',~ vfnl~ti. ~ <,e·~tf'nnor ,-ovÎp-tici, eon~r~(I;clori ~ rI bl eons~emtt., 
herA-nil tn le~r!i eu a1m.-n;'fe Oi- ~lIte g:!'eu ~ă se ~hririce m~rlnl In 
r~!'I:I'I!z9t;i 'P~tr~e d~ guvernul S;.I.- ('I'lre SI'.mll. .. in • :jUJ1'1 la ,.,Fundatia 
r!'!)",r Unite". TC)l\>o~". loo.'et\ a a(liuţ'lIt r,9., dup6 
.~ >nh~~l!I.d:t SOv1efitl "din 5,.,1~1t" U- <ntm .'a a.firm'lt. C;<lTMri" .'a }'* 
n:te pTotestel't1:ă tmpo'r!va r!tplr!t Mentaf sinroT 1:\ Biroul Fecf<!l'al <it 
; ........ J&!l14lWU;M§.42J' •• ;s .. ~F~:c:sasC &.((&_-.6== ... 

~ '\ l' ti 
~~:~~'." gJ) 1~~C,~im~IjJ~.:, It liidU. 'ii ~tJQ·e:.1i fI~~_f.'U • 
---laTani6tă de A. R. r.. U. S. AZ!, Sâmoăli orele 

21 In loc a. luI c J u bul 'H I sportiv 
.. 1J'lt E O A T T ~~.- (M0!ul l\!ureş~lut) _. 

1 P·rogra.n~ a.rtistic 
P , e • U r' p O P u , • r al b u , • f bine •• ,orl.'. 
~",'''Mi 'iP!lili'M.:w&:IIJiîb'îM*PRA· :am .... - mm 

COInercian';ul de leo'loe 
Sa!oInon I~Zdor a. fost COI1-
dantna! la 8 a.ni inchisoare 

pel. .... tru sabotaj 
Inst~ta de sahotaj al ,l'\"Itmnalu1 mA!Jurilor luate In vede~ dlfi-

lui Arad a dechăfut Joi procesul JUrti, economiei nofionale le 3 
eome.rciantulu i de l~mne Salamon Q.rrt fri-ehisoo't corPctio1Wlt'f " la 
{zidor El a fost dnt tn jud~C,dă. !Il 62.000 lei ttmendii.. o'clon4nd ur• 

• f.,h 1 t -'"' mărirea ti Qre:ltczrea ~ urma unui control care a ~~~ i i ~ 
aC:sta In~l& cumpA..răterif vanzA-n- tului. 
du-le Intre 700-800 kilol3me de An m!ri Cost cQl1damnaţi de către 

cercetări depunând milJ'1;uria cu~ 
cută dep1Ttamentului de bLat daI 
lmedia1 dupA aceea Lovet, ~ decla· 
rat că. activitatea lui Sam.,.,.rin IlU 

este cunoscută. Biroului F;.>deral de 
eercetă.ri. 
Pa.niuŞkin ~a rftSPW1ll lui Lovet' 

că deel::'lratia. Biroului Federal de 
cereetări nu eorespunde cu faptele 
" cA singurul lucru care ar putea Ci 
ad~-1\rat este că Biroul Federal de 
cercetări, l-a silit pe Samarin 6ă de. 
punA mărturie fi 1" interogat sub 
amenintAri. 

Bilroul Ff'lderal de efT'Cf"!\ri ~tia că 
"Fundatia Tols~oi" l·a răpit pe IŞa
marin ,i ambasada I!Ovietici. vede 
limpOOe că. ambele acQste orglllll· 
Z:l:ti{ t'Unosc ttctivitatea lui Sam.'1riD. 

Pan"mkin • cerut imediata l)unE> 
re. In Fbel'tate a. lui ~am.wrîn ~ trans· 
{era~ la emt .. ulafulul ~€,t":'tl pen' 
tru Il pu'e~ pleca 1ft ~trie. ~t'~~ 
fi lu"TI'fl m""'t!~lnr ?lotrivite tmpotrl-
""S .,P'l'Il'l~ti6i Tnl .. tot .. _ . 

Palatul l'ea1rului M:.tlliripal 
T 6 l e l o " : 1 f.J ~ 2. 

(Taxa. pu~taiâ platita 1/1 nwn;.v.\r 
conI. aprVbanl Dir. PTI lij~C4) 

Reaacţia ae noapte tiJl.7~r'Jtia, 
7'e", ;Xr'i.7., t.:.out (JJ:A.; iJl.!)1:j 

-- LlU~W. C01ill:~RCiAL DI; 
FEJf:. chn Arad. oouce la Cli1~C~'"jH 
~a CelOr intert::'S"'~i. cA până in z~ua 
de lu Augu~t lSol'to, pot depUl\e o 
ferte timorate ~i ir.chise pentru te
xecutnrea lucrr.rii de introducerc3 
Sirmei ekctrice in tub Bergll1l'lnn 
din G Săli, materialul fiind procurat 
de şcoală. 1237 

- SE ADUCE LA CUNOSTlN 
TA publicului COn!5L1lllilor de apă 
·di. din r:auza unor lucrări la Uzin~ 
şi rc~~a'.1a de apă, vOm intl''?rupe 
furr.iznre!'\ ape; În ~ptea de 14' 
~pre 15 Aog-ust , de-la orele 12 i\C":~1' 
tea par.:"t ln 0: ele 4 dimineaţ1\ Abo 
naţii sunt n'pllţ.i. li JUI'\ 1'1'" r.;eJ'\1r.l 
iI!I .avea rt:-zErvll, pe timp de 4 O~: 

{"ceDa d:~sf,ibuj,ea $~P§lr!u~I.,1 
De luna fu ' i..:.·? 

Direeţiune.a (.{'I-m.rciall judeţean~ 
face cunoscut d Il primit ordinul 
de rep!H1izare fi cotelor de Săpun 
dE' rufe pe cttrtele af~ente pe !Ut'.'" 
Iulie. Posesorii c~rtelelor .\. şi B. 
vor primi dt~ 150 tn'~me de fl~pun 
~fIIli cu C'.l'Irtde C. 500 ~t!me ~i p~n 
tru posesorii 'Cl'lrteleJor DT. şi D2 !le 

vor elibera eAte 230 grame săp:m 
de rufe. Distribuirea s!pu:"ului pe 
luna Iulie la uneYe centr~ de oe'lh 
cere incepe chiar fn curflu\ ~ilei de 
a~i, urmind ca in săpt(im~na ",1(04 

re- toote centrele si di~tribuiet!i
pun nentrll pcs~rii carteJolo1~' 
p('Ctive: 

n' .. ~i'!!I> <r;p ~~""", ... bU"""' ...... '"I~ rI'P 
n'~~if '!"'II '·0"1:* .... ,···l'.pc''"' .",~ 

CoJoca.rii. a.u - -CUlTlpara. Ş:i 
piei d.e 

Ditec'tianea comercialA. judeţeană 
diu Arad anunţă.~ In conformiiat4 

CU dispozip.unile publi(;o.te In MOt 
nitoml Ofici-al, No. 173 din 29 Iu
lîe a, c. al Ministerului Comerţului. 
toti oojocarii din raza judetului A~ 
rad, mnt obligaţi să dea tot con~ 
cursul lor neprecupetit coledorilol: 
centrale&. Ind~triale a pieIăriei. tn 
"e~erea ~rli tntregei cote de 
16.090 bue. piei de miel cft.t esle 

stabiHt pentru jude1nl Arad. 
Dir~ţiunen comer$Iă judeţean!. 

atrage a\enlhmEla iuturor m~Rşi .. 
lor eoi~ri că este m interesul 10' 
0& ri ieriu1 de 889 de p-iti de :mlej 
il! 8.11 mai rlimas de colectat plna. 
ba. eotnpleotareJl cantiiătii !!OfIBmin-o 

d-repfu}l de a 
- d fl-b VIn e "_,1 er 

ovine 
lite, sA fie colectate tn t1mpul cel 

ma.i scurt eunoscând că 

J'lpll colectc,rea mtrl!gl't lole ft 
p4nă 141 data de 15 Febl'uarie 
1949 meseri{/'ii cojocari flU drep 
'fut de ca: cump!ra. 'i ele It primi 
sp"e prelucr«re piei de ovW 
direct (leTa prorluclflori. pun4n
'du-le liber fn circulatie. 

t:11 ~€8a!ltn. ocazie se atrage 3,fell" 

rinnea detina.torilor de piei .le o~ine" 
~lt lIltnt obligaţi a preda aceste piei 
eo1ep.torilor Centrului Industrjal al 
PieJArjei în termon de 20 zi1~ rteh' 
tbta puhlicării sus.numitd Ded· 
Illuni tu Monitorul Oficinl (29 Iu
ne •. c.) ntră a ti pasibiUde _ "reo' 
wc.ndiune legalA, . - -

Lq '"cbl~e"~R edjf1!'et Ianne cu preţul 1.000. kgr. prin fe- In,st:::.nţa dt: sabotaj, urmatorii; mă ... 
luI de a fi aŞ(lz&te aceste lemnA in 2 ~"i1al'ul Br1J(1:a. Stefan din Arad. str. C._ dinl cOlTlisiei DUI'1.ă.rene 
bletri steri cuprinzând 7-800 kg. Că.pit&D Igual nr. 24, pentru. faptul ~ . 
In loc de 1.000 kg. Dc.pozit r.t'l1l ~le ('.11. a enmpărat diforite piei, fărl1 a Va. fi la Galati 
lemne realiza astfel un benefIcIu Avea 8u1I)ri~ţi .. legală prn.lru pro-

1 l' lat tn (;ura!'l:'!ao ll~estora. la 2 luni 1nchi!Oa~ ,B~u;.RAD. _ In ,edinţade Vi~ se In parte revocate tnsuR de' repre-
He,ga. Acuzatu un II a prt>z!'n. re "1' '::0.00'" lei Il.',nendll. W oIr Ludo- ....... !ant.·l· prezenta~~rilor. Articolul 
, ţ . t t' e:l:re d<'.;l)ă.tU' pro- ,~ .. neri dimine:l:tll a Ccmite,1uluÎ G!'ne.. "'11' -v 
I::s~ l~~~rp~: Otlp:1 a ple(i~u.rii vie din Arad, str. Tribunul Dobra PilI al oonferintei dunărene au fost .12 al proeetuluÎ sovietic c&rt:l a CoBE 

ln"ţ'''-ţa de ·,."br:taJ' l.a cond'!m- ttr. 2 Il fOllt cGnd'lmn"t la 2 luni tn- adop!!at in şedinta de Vin~ri preVMe 
",... ~, ~ , 1'1 sdo})tate flrilcol~le 6-16 ale PTOCC- fi 1~ 

S 1 I {l mtr" ('hi~o,U'e pentnlcl1 a eump.r:lt ZI\- .u.] e- Ca ar·'. 'luI coml'siei dunărene să. le 11' net pe a amon Z·t or l' fă li. • lului 8oviC'tic. ~nHondamenl' e pu: '" n 
rn.e,lf!c:une tn comerf. ~ntrrl ,pe hlir U1 SCOl} oe rc.,-finzllre, .- f ind l1.e re ~n G:ohţi. ,'.' - . 
C~:I~;~~~iU~~q~'~!d~ft~'2pen==~lru~~s~a~b~~t:~~r:~~~~e:ve~a~e~a:lt~tn~t~e~:~~?~·~~eo~m~er~cl~·~~t'~~~~ir~i1~O~~n5.P~u~s~~::e~i~:-m~lP:a~~~s~p~-____ ~~-_____ ~~---------------
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