
- &i~~' 
'l:' -h, . . II- , (' 
\,~~~'~~, 

'~muaca Şi' lupta noastră sa întărim la\\;"' ,,~<:-'emocratic, in frunts cu Uniunea 
• ~că, pentru apărarea Păcii, democratiei şi independenţei popoarelor .1 

Proletari din toate ţările uniti~vă! Arad, Anul VI No. 1592 
Sâmbătă 20 August 19119 

titetul Provizoriu al comunei urbane 
I . ad în luptă pentru înfăptuirea 

Mă alătur luptei pentru pace şi În cinstea lui 23 August 
îmi iau angajamentul să depăşesc norma cu 40 la sută 

~ planului său de muncă Lucrez de 12 ani in f ahric a. Inainte de 23 Auguat lucram dio 
gr-tu, cu teama zil.:i de mâine, luc ram fără nioi o sp~ran\ă intr'un 
trai mai bun. Tatăl meu holnav in grijea de fltiţa mea, p ,ntrncă 
atunci nu era că'mÎn de zi. 

de Vasile Mureşan 
Preşedintele Comitetului Provizoriu urban 

r;', 
ala rea sa, in fata. Comitetului 

al comunei urbane Arad, 

1 f~ ructura sa. organiza.torică. Cea 
tî!arCiDi noul, ('are decurg din 

~ .' principalii sarcillă ~ra eh.bpra 
ho- ,lui de muncă care !>ă cores
Il ~rcilli1or de luptă pentru in
. i pIanului de Stat in raza (Ira 
t:ntru. Si acest plan de munca a 

t tăcut. 
iim cipaie (lbieetive, planul nos

"nde: realizarea eli:mpaOlei de 
iP ări şi organizarea strângp,rii 
[).JIl Infiinţarea unui restaurant 

,trecerea biiilor SimaY:}i a 
"Centl'al" şi "Crucea Albă" 

,i1e capitaliştilor in proprieta_ 
tIi; .. fUnirea şi organi~rea 

lt, ă a ciTculatiei tramvaielor in 
~\e ljeiie exIstente ~i mllsurJ prac 
.Of ~uspodăl'ire locală. 
\n~ pentru reaI;zarea planuhd de 
de.hiri s'a deHă,;;ura' în mod ",iti, 

7. rea masselor tărănlmil munci 
munca de ~ ieren şi In mnD 

rontrol. Aceasta a dus la. Inde 
planului de ln!!lll.m!nţ!fri in 

de 105 la sută, In IIcela .. ! 
fost organizate şI lueritrUe (i~ 

ac a r('coUd (secertş, treeriş). 

~ela ~~!1at ~In vedere ntcl un mO
ăt!l.mintete RezolutieI Plena-rei 

arhO f:.m din 3-5 Martie, eare spu 
telot tr~bne fi "ne sprijinIm pe ,iri 
In !ătnci, ne aliem eu tirănimea 
a. ~i şi ducem lupta neilltreruptă 

a chiaburimii", Prin !lpllcarea. 
~t decrelel<>r Initiat(' de Partid 
late de Guvern, ~8: reduceri de 

legea impozitului 'agricOl, co 
ele., nof am renş't sA tntărim 
clasei muncitoare cu flrll.'llmea 

e şi si, tacem "aşi' mari pe 
\gaja . ap1iritril a.eeskia 4e ~"ploata
Şlfi\kbureasc1 prin !ngrădlrea. bo-
ent' . 
crd nI imbunifiţirU c.,ndilJilor de 
u rnasse~or muncitoare din oraşul 

ltac~' Comitetul Provizoriu a da.t via 
nle > Jaurantulut de sta.t, trans~()r· 

fost .. ] 10cll1 .. !'ala('e" - focar 
culă - intr'un rc~st3urant popu 

Ibil masselor muncitoare. Si 
,il.en+ 'l'll.r, maSSl'Je ellm~hnor muncii 
;: ~'.' 'a rart vizitead !Dat des aCfst 
lfac Dt. Prin Infiintarea Reslauran 

~
~nlar tnsi Doi cotrjbuim la in 

Il,' şi !lt'svoltarea regimului de de. 
ele .:It popular!. nu numai prin Jnlă, 
me SpE'cuJel (le~:allta1.e care se prac 
:ătll lc'esţ sector, dar şi prin faptul 
~ona , ni nu mal este Inşelal De exem :.jr' ~',unu' ..... trupul =" 

fun<'tionuză. a vărsat in '1;>i5 

Statului. prin plata. ImpOzitelor, 
egală cu cele vArlia;e in trecut 

de toale restaurantele din Arad pe 
&imp de un an. Nu mat ,\"orbim de fap 
+U1 că el a reu!;dt si deschidă pină a
cum Inci doua. filiale. 

Dupa diherareă noa.stră de către Annata Sovietică, după 23 Au. 
gust 194.4, am "ăzut că nouă mundtorilor ni se dtschOCle un drum 
(J6u, t-pre o viaţă mai bună. 

c..;omitctul Provizoriu urban In lup\3. 
pe care u duce pentru unbunătiLtirea 

c:Jn(liţiiJor de vlată ale D1asselor mUD 
(Continuare în par. 6·a). 

Multe gnutll.li am Îllt ilmpinat, dar prin lupta noastră unit:), suh 
conduc(rea Partilhtllli, lt!-am lnvin s. Az~ fabrica este a uoastrt'i, Il C~· 
lor c~ muncesc. După .:taVonalizarc muncesc şi mai df1rz şi mai hotă. 
rÎtă • 

{Continuare în pag. 6-a). 

o ;mporf~ntă_reaU%!lre ifl cinstea lui 23 Augasf 

La Depou' de Aufomo'oare CFR se fabr~că penf,u 
prima dală in 'oră plăci din o,el specia' 

pen'ru ambreio;e 
Portile , Depou1ui se 
deschid larg în faţa 

unui aut<Jmotor sosi.t 
tocmai din cursă de 
pe linia Timişorii. 

Privirile eclor câţiva 
tovarăşi din Depou 
se indreaptă ingrijo 
rate spre cabina roe 
caniculuL Oare totul 

m~~W!'IIw.'~ a mers bine pe drllIn? 
Bătăile incete şi re-

_ .................... gula~ ale motorului 
lăsau impresia că nu s'a întâmplat ni~ 
mic. Mecanicul dă drumul aerului de
la frână şi întoarce manivela de porni 
re pe viteza I-a. Mai sunt Vl'e-o 15 me 
tri până în mijlocul Depoulul M()torul 

hârâie. pufneşte, tremul'ă din incheie 
turi, îl'să nu vrea să pornească. Iară'ji 

incearca mecanicul să-I urnească, Mo 
torul ln1'11 hârâie, hârâic într'una, A
bia după 2-3 minute de hărţuiaHi me
canicul ti sileşte să se stlpunl1 comen
zll. 

- Iar ambreiaJul? - tntreabi. tova
ră~ii dela ateHer, 

- PlH, ce al1ceva poate să fie - rru; 
p~nde mecanicul din uşa cabinet, şteI'

glindu"şl enervat !t1ln.tea de sudoare. 
- Uite aşa m'am chinuit cu el tot dru 
mul. Nu vrea să pornească şi pace. In 
fetul lista nu mai poate merge, tova· 
răşi. Asta nu e muncă, e curată câr
pl.ceală. Trebuie s1l. facem ceva. 

• 

COMITETUL' JUDETEAN ARAD AL 
PARTIDULUI MUNCITORESC ROMAN 

orQan;zează În ziua de Lani, 22 Aa~as', orele 
17 ifl sala PAL li r U L V J eUL r URA L 

UN M.BBTlI:l\JG 
cu ocazia celei de a 5-a aniversări 
a eliberării ţării noastre de către glo
rioasa Armată Sovietică de sub jugul 
imperialiştilor fa s c i şti ger m ani 

Va vorbi: 
Tov. BALOGH LUDOVIC 
secretarul Comitetului Judeţean Arad al P.M.R. 

Conferinta va fi urmată de program artistic 
ma ar &4 ... 

.8 PAGiNI 4 LEI 

1 ~_ 

Scene de felul acesta !le petreceau a
proar.e In fIecare zi la Depoul de Au
tomcUlare eFR din Arad. Ambrel8,lul 
e al:I o poveste veche. Orice discuţie. 
angajament, plan de prodUCţie, se 0-

preşte la acel aş punct: ambreiajlll. 
Lupta pentru economU, pentru regulati 
tatea curselor, pentru elhnlnarea defec 
tărilor pe linie, se lovesc tn primul 
rtlnd numai din acest punct. 

In fiecare zi dupA intoarcerea din 
cursă, ambreiajul fiecărui au tornotor 
este revizuit şi reparat, pentruca tn 
z:ua \'rmlitoare revizia să tnceapă din 
nou dela capăt, deoarece automotord 
lar!!şi hârâie 'Ii nu vrea sâ porneasc§.. 

Tovar§.şilor dela Depou le-a dat mult 
de gândit această situatie. Ei aU dus o 
luptă ~ pentru buna intretinere 
a automotoarclor şi pentru e1imin~ea 
dctectărilor pe linie. Au obtinut şi re 
zultate frumoase, ajungând ca in ul li 
Inele lunI sli se c1aseze tu fnmtea tutu 
ror depourilor de Aufomotoare CFR 
din ţarli, cu cele mai puţine defeCţiuni 
şi cu cele mal tnsemnate economii. 

- Ehei, dar dl:lCli nu ar ti bUl.m as 
ta cu ambretajele, atunci am tace ad~ 
varate minuni - spun tovar!işii dela 
acest Depou. 

Da, ambretajele, vechi, uzate, cu p!e 
se care nu se glIsesc ast!izl tn t&l'! ~1 

care nu au mat fost schimbate de c~nd 
au fost construite automoto~rele, Iată 
boala care roade aiei munca, dar cl:Ire 
trcDuie Invinsii. .. 

ln şedinţele orgamzatiei de bază dela 
Depoul de Automoloare, prOblema am 
brelajului a fost' discutatâ. După t:e 
toate 'inccrcările de a procura plăci 
bumbate din otcl Scpecial şi di~curi d~ 
aluminiU dela 'marile intreprinderi djll 
tară pentru ambreiaje. nu a dat rerul' 
tate, deoarece asemenea piese nu a;& 

f&brică încă la noi, ci nu fost până a .. ' 

(Continuare in pag. 7·a). 
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In cadrul Întrecerilor pe fard ____ ~ .. ~ ________ -a ______ ~_~ 

.' Rezultatul schimbulai de experienţa 
între cele 35 comitete de redacţie ale gazetelor de perete din raza 

sectoruiUl IV P. M. R. 
ConWia judetetmil & t"trecere fi grn:er.elor de> p~ .. participit 

ltJ şedinţa de ânalizi1. şi $chimb de fAxperienffl « comitetelor de TfYkc/ie 
alt! gaz;et~dol' de perete' din raza .fi'ctorul~li IV.·PMR. 

Au participat 35 comitete de redadie 5pre fi 5cmmba 1Wuile me
tode de< muncd, surveni·te după ChemaNQ lansatĂ de gazeta di;o perete 
centrali1 .. Grivit. R~ie" din Bucureşti. Aceste ş,dinte care şd fac du· 
pd fiecare aptU"ifie ti J?Gzetelor Jet p~rete noui, l'au inmat <ioel co~s' 
pondentii gazetelor de perete_ {lin fabrici, - dornici de a tmbu n t'1t ifli 
p;''rmanent gt1:eta lor de peN'te, prin t1Uu~irea il nOltl şE noui metode 
de nTRtmfzare ş' redactare. 

Ritmul nou tn care comit;tele. d~ ~adie octJivpâzll ~e tncif o 
dotVldll elI aceste colective au fntele$ importlinta gaz; t( Tor de p~'rettt. 

~ ti con$tattlt cil acolo muIe co mponenlâ. comitet lor de reă<ldL~ 
~ste muncltoreascll, acolo unde se Z!lC1'eazi1 pl-anificat. problr'mBle; in
I rllpnndP.ni lunt fmbrlftiŞate Şi aco 10 numlfrul citi-torilor II cr~lţcut con 
,;r/C'rabil. Astfel. au r:ieşit din rapoartele prea:f'ntitte, succFsf.le ~azete. 
lor de per~te TEBA, .,Mureşur', SM T, Fabrica d(' Znht'tr, Cooperot1'tiâ 
de .produdil? a muncitorilor croitor i, Comit~ul Provizoriu o,.,tJ.Şfnesc. 
•• T~anf!ll", etc. 

Alt/el star, lucrurile la IPEJL, unde, cdnd .. /a (Jeplu,ţ'7it r:om'~lQ. iu, 
d!'" (ind (le rnfrl'c"·lre. RtIzC ta ele pe rf:'tc efo5t ascuns" tntr'o clfmarif. 
~pre Il nu i s~ Ince punrfaiul: Dra~eml"71;'a ,,, Bmfca d,J StM. unde COo 

mitf>t.1l1 de N'd'ârU;; se mlfrţrinf'Sfe 1 a ctfteva bdrfrlC, jifrJl a cl!ut.a si! se 
aprt)71;'" dt' problem;:le carp frttm"dntlr instituIta. ' 

AtituJiMa mic.burglte'zi! eare il omn(~t;: 'n sdnul comitetului ck re· 
dnrl:". deln RqlUii de Stat. ,/lturJen-(f actil'it"f/ii g(lZPtl"'i de perrt(J. 

(J altlJ lirJsd a tlnnr Illlzete "de peret", 'I!$te 'nfele,«pr:'o grlŞltll li NI 
rica ftrr i7,.,r. Nu "'lrnai r-If Tiu (l7nn(' eat pe pflnrtr n~e:-.Ja an It 1m'1- rn 
tnrlf1.rl'1.~i, 'n l.()f' de II t'eni cu ('ritid conslmcti1:;;, d.flr s'au pTâ.sat p" o 
nnziUe ('It rotll! Ilreşztlf. trntr1r,{ nil mni rle!iprc, ,In·-l, rt'v('ndirl'f~f, A!il' 
fi:l ~az('t~ fir nl!rl'r .. ,.Fif'r.., .. "l" din e~ll? 6 ortî('nl! tJX71Il$e. nrl'! 4 MrP. 

$(! (/ruplI l'le "dQcrtr' care ti fMt "p1"Omi/' d/. el1tfp d:redirmea (n.bri· 
~p.f. 

Cum a lucrat comitetul de redac/te dela Magazinul 
de Stat "Mureşur' . . 

In cadrul ş-tdinţd l'a analizat ac
tivitatea comftetelor de redactie Ale 
gazetelor de pere,te SMT, Coopera. 

, tivi de Producţie a muncitorilor 

- care s' a elevE dit a fi, cell 
11U1i bună armă critică - pre· 
cum şi rubrica de populâriza. 
re a cărtilor din bibliot;'ca noa
strd. 

- In.iute de aparitie am primit 
37 articole din care &u aparut 14, 
phu dqjenele ş,: ciiricaturile şi ru
hrica "Răspuns corespond<,nmor". 
ar!itând fiecăruia motivul peutru 
Care nu a putut apare articolul. 

Tot un merit al comitr:tului de 
r, daciie al gilzetd de perete "Mu
rtŞUr' este - cum J reeşit din d~. 
cutii - prelucrarea articolelor eu 
Mre ... pondentii ~ agitatorii din in· 
trepr'.ndere, precum ~Î populariza. 
re8 to,'arilşilor evi-denmHi. atAt tn 
munCa politică" cât şi tn produc\ie. 
Fonn·jf exterioadi {ste una din cele 
mai frumoase din Arad, articolele 
Hnd scrise cU mâna, vadât şi atd\
I':lltor, fapt eare Il contribuit ea ~i. 
zele de prr"te .,Mnreşul" gri tie ('1" • 
~ată prima din raza !vetol'ulni IV. 

CLASA MENTITL J!'f URMA 
SCHIMBULUI DE EXPE. 
RffiNT,\ 

Dt1 pll. di.,cuW, tov, Brihrllm, r~. 
pomahilul de propăganrHi ~i ap:ita
Ve al sectonl1ui IV. PMR a ar!ltitt 
~la!'larell gazetelor de per"!!'. 

Prima ga::.' rli de perNr;. .. Oglin. 
,r~ NoUţlrlt" II mal{azinului de 
Stat ."I\Ifureşuf' cu 14 pu,net(', a 
doua "Cut;dnwl Nostru" dela 
fabrica T(ba ru 12 pzmctf-, a 
trda Fabrica de Ztihlir cu )0 
pwrcle, La locul patru I'a $i. 
tual CooperlltfvtJ Croitorilor tot 
Cit 10 puncte, lar fn locul 5 
p.llz'"la de per~'tl! lf Comitf>tuilli 
Prot'izoriu orl1şenesc. 
Cu 'lante puncte s"ău ch~at 

(Continuare tn pag, 7) 
la 

croitor! şi "Mureşul". S'a evidooHat 
com.telul de rt dac\ie fiI gazetei de 
perete "Oglinda Noa3tr ll." dda Ma· 
gazinul de Stat t>Mur~şul" a dird 
vie ictivitate Uite reoglindită in ar
l~coleJ<, expuse. 

MESTEACANUL ALB, 

- l.a redaciarelt gazetei - li 

d 'c14rat tov. lovănut Temie 
~m tinut o :Sedintd de romite, 
unde am pl(1,ltilicat problemde 
cclrc mai importante, am onali· 
:zat IIIzm drul trecut al /l.azetei. 
!u(i,"ld fn ,ţţ>"iimlt propIlnvrile co· 
r~ sponclenfilor din magazin. 
AMIel, s'a propus ca ar:i.:;olele 
sfi fie scrise fII lri j limbi. ro. 
mUnă. maJ!,hiară şi /l.ermană, fn
fiin/ând şi rubricile: .. Riispmu 
('or~,~ pf)nd~ n/ ilor", .,Coll,Ll lir.· 
rrlr". .,Cer /'If'e am -t;dzut", rubri. 
el ti" crftfrii tovari1$ilor clirc 
al, ftJCllt unele W('$eli. Am în· 
rensificat folo~nta carIcaturii 

om&!i&i4il&îe ... _____________ _ 

INVITARE 

S:n(f'catul ABmectar Arad pe 
ac a~tli ca]~ invită pe toti membri 
t!ăf Ja S': rbarcii culturală urmit1l de 
dan.!!. Ct va avea loc in seara zitd 
de 20 AUll:., ora. 20 (3), in localul 
Sin .. ljeiHulnÎ, in fOfta e111dire "Dă. 
eia". V~nhul dest'nat tntestrarÎÎ 
elnbllllll muneitorese al sindicatu· 
lui. 

VoI. I. Roman de M. Bubennov, distins cu premiul .. Stann" 
Editura "Cartea Rusău 

,,Mesteclinul Alb", romall al tânăru
lui scriitor Mihail Bubennov, ne pre, 
:r>iniă Ilerioada celui de ~I doiln ră .. ~· 
boi, c;ind hoardele hitleristc pornesc 
Impotriva paşniee]or popoare sovietice. 

eotropUoril cauti fiii ajungi Ia 1\1041 
(OVa, 'erminând războiul printr'o deii 
Jare victorioasl cbiar în toamna anului 
lNI. ba e fixată chiar şi ziua: 7 No· 
Ilmbrre. 

Bubennov, hlfemelndu·se ~ renUtil.ti 
ti ăite, izbuteşte să ne redea viata diD 
a('eastă perIoadA B rlzboiului. 

{:onc&mHent eu redarea evenÎmt>nfe
lor militare de pe cimpul d~ luptli, el 
:J,ugrăveşte şi alte tablouri tUn viaia sa 
tulni oolbozn!c OUlo,'ka. vremelnIc (!li 

cerit de nemti. Ne arati viaţa rllml· 
Uarl a ţăranilor sovietici, flragostea lor 
_Ineeri, sunetul lor pBŞllic. 

Sunt deosebit de bine priMe asp·ec~ 
le sl1flete~ti. "edem cum aee~ti oamell! 
bJâtu:l. asemenea vlăstarelor tinere, de 
vfn 10 urma rlirboJului ('Un ct' in NJ 

mal t!ârzi. Veaem ClLm in sunetele lor. 
patriotismul, dorul de &-!il ap,lra vIata 
,. socialismul, t,e7.eşte forte nca!iteptn
le de bltlerjşti, 

Romanul lui Bubennov, .,Mcsfeacănnl 
.\lb'· este una dintl"C operele reallsmu 

lui sociaUst , Autorul ne a ... .f4 p,e eQIhOz 
nici şi "iata lor nu numai In eatlnl 
(clllii;ălU prezente, dar aleee aeele u~ 
pede eare deschid şi per!p~cfive noui. 
dnd duşmanii vor fi fost alungat' ',II 
munca creatoare din nou Inceputa. In 
l"oman !le idJuteşte zulrăvirea nu !JU' 

mai a peisllgiu]ul, nu numai pi:dsatil. 
evenlm .. nlelor, dar şi a sutletului so,'ie 
+ie, care uemeDea mestecenilor albi !fI 
m.JAdJtl~i, nu poate ti Infrânl. 

Intocmai cum nu e vlk'lie C1Sre si 
şt~aril sUueta aeettul copac mult Iu· 
bit de poporul sovietIo. nu p&ate ~ fie 
nlcro viJelie care si Imulgl ~ oamenlt 
sovietici: ,.EI t'ămân a(linc !nfiptC in 
p§rnânful lor, neclintiti de nimen( şi 
de nimic". 

Cartea areasla atât de valol'OD!llI, :!e 
citeşte uşor, ne nerAflufJate fii eu emo
ţie. del r.e lângă spiritul fin de o),lor 
"'3fie, autorul ţ,OSMă şi frihtedmea fdN 
lor, abundenta (magini!Br bnue$font\n. 
U. . 

Este intr'adevăr o re"U.tare IIrtlstfri 
soeiali6ti, dovedind la t'e inalte l1'& li 
2ilrl !t: poate ajunge acolo, unde cultn 
l'& se na;şte din viaţa poporului şi este 
pentru popor. 

I'ro':. pn'fr~R OI,tiA 

IIU"94 Ua. 
)(.o." G. fUm' ,"4 ta. 
f%~ "Ca\Hl.1

' , j , 

fncepând de azi, cinema~ 
fui. "Corso" va rula un nou;\ 
tntltulat ,.Ungaria democra 
~roductie a studioului centr 
fJlme documentare din M 
şi a I?irecţiei ~inem<itograli i n 
Stat dm Republtca Ungara af~ 

Filmul începe cu redar~~ Jiei 
riei poporului ungar care afJr1 
tat, mai bine de v200 ani P4x~ 
a-şI, cuceri ~devaratCi Hbcri~'i·a 

TImp de 2~ de ani, regimul fr 
tist a înăbuşit Fără mila năfJ\i 
tele poporului spre liher!ate ,je 
mocra1ie. Regentul Horthy aţ'te; 
at o Ungarie fascistă, alia! 1 
Hitler în timpul războiulUI ',\1' 

chiz~nd. graniţele tării în f~l.U! 
tropltonlor germanI. ,:or 

Cu preţul unor jertfe san tU 

se, Armata Sovietici!, care'e 
berat şi tara noastră de s ,\i 
gul fascist, a redat şi POpo~pel 
ungar libertate!). ' ar 

Filmul arată dar cum ~ '3 

creatoare ale oamenilor ro ,jt 
sub conducerea Partidului ~',rE 
('e muncesc din Ungarla, autO! 
nit să refacă tara distrusă de. ", 
bol, pentru a·şi clădi o tară un 
ui:i. zidită pe temelii solideJi6 
care sa se inalte iara soelaiq al 
de mâine. , JIUl 

Intreaga ta~11 prietenă (re ~ 
tă de avcîntul muncii. de inltf:ct 
riie pornite cu mare 1usuf!· e 
MUllcitorJl din ţara vednă d 
pe acelaş drum ca şi noi. 111 i : 
'!la reformei agrare, şaptesu ]fi 
mli de argaţi şi ţărani lipsi 
pământ au fo~t împroprte!ărl :ii 

Anul acesta nouii proprieta 1 
strâns o recoltă bogat~. Trei 
dearândul o secet!1 PU!.Wt()3 
pârjolit holdele ungare. In a:u 

ani [rei, Uniunea SOVietică 
jutat pe muncitorfi unguri, 
e.And despăgubirile de răzb 
renuntând la o mtlre parte ţ 
vrăriIor de cereale. 

A,provizionarea populatiei es 
slgurată şi deaceea e ~ltâta 
tie Ia sărbătoarea recoltei. Ia 
re participă oaspeti din tiirile 
cine - români, cehi, siovad, ~ ~ 
gari, 

Filmul arată în mod Imp, ,5 
nant marele avânt în munca a 
care se construeşte o vială Il { 

El arată dragostea şi adânca Tr 
cunoştinţă a poporului mag .~~ 
faţă de Uniunea Slwîdică, C 'cl' 
l-a tntlns cea dintăi (1 m~nă 1);:/l 

.~. 

tenească. +î) 

Acest film stârneşte un iute -\1 

deosebit. mai ales acuma. r. ;: 

În capitala Ungariei se desfăŞ :~ 
ră Festivalul şi Congresul Tin 
tului Democrat, Festivalul cart ~ 
primă voinţa dârză de pace 3,. ~i 
nereiulul tuturor popoarelor, it! ~ 
totoda tă un avertisment elat i 
rialişti10r anglo.americanl şi 
chel!or lor de pretutindeni. 
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Peste 3000 hectare contractate 
intre tăranii muncitori întovărăşili şi SMT Sântana 

~ 
pentru desmiriştiri şi arături de toamnă 

, 5ântana in intrecere socialistă cu SMT Biled In cinstea zilei de 23 August 
Incă din primă I SttUlciu Alexandru r. a reuşit să eco fost evidentiat pentru buna organizare 

vară când a luat ' nomis€asc!i. într'o singură săptămână a muncii şi disciplină in serviciu. 
fHntă SMT-C' J 245 kg. carbvranţi şi s1i depilşcllscă tot Tovarăşii de mai sus /iU putut reali 

t '.'. uan odată norma la desmiriştit cu 7,14 ean za aceste economii de carburanţi nu-
~na: tar~ml mun tr1. Tov. Stanciu Alexandru II a reali mai evitând deplasările inutile, staţionă 

C ton 1 s au adre zat o e'Xlnomie de 161 kg. carburanti, riIe cu tractorul în brazdă, fădind in. 
sat cu încredere Toterell Francisc 123 kg., Fritsch l!'ni.n toarcerHe scurt ~i alimentaţia cu mul. 
pentru a le lucra cisc 115 kg., iar tov. Stefan Mişcoi a tă . grilă. 

n;, <lIPnlUwwf!d 
tractoarele. 

Lucrând cu ma 
11fr şfni1e, ei ştiu că 
~ , pământul poate 
ali I ~ult. Or.lcum, caii nu pot 
il. atat de bme cum lucrează 
ca liele. Asta o ştiu ţăranll 
a tort. 
P4xaşul Faur Ioan din Sân

~rt~;i·a arat primăvara- pămt1n
mui tractorul şi după cei 50 ari 
năf3\l cu orz, el a scos o re~ 

:e 4de 1021 kg. "Altfel nu ştiu 

Vom realiza planul de exploatare lunarâ 
până la 23 August 

Mal săptlmâna trecută, SMT
Biled a chemat la intrecere socia
listă pe toti muncitorii MIa SMr
Sâotana i~ dnstea zilei eliberirii 
noastre de sub Jugul fascist. 

In cadrul unei şedinte, muncitorii de
la SMT-Sântana au răspuns chemării 

semetişiilor din Biled lu.îndu-·;Ii la rân 

dul lor o serie de angaj'l.mente, ca: 
"Vom realiza planul de exploatara 

lunar la arătura de vară şi treerat pâ 
n3 la 23 August, depăşIndu·le cu 5 
la sută. Vom realiza economie la moto 
rină consumând în medie la treerat 16 
kg. la hantru. 

"Vom intreţine !n perfectă stilre de 

----.::. ~ .~ -- " 

functionare inventarul intrat In explo 
atc>rl.' in campania de h·eer. 
"Până la 12 August vom repara şi 

!-'une 1n func~ie 8 batoze pest", planul 
de repara~le. 

"Din iotalul garnHurilor de treer, e
şi te în exploatare !n comun 10 la su
tA din ele VOI' primi şi menţine drape 
luI ro~u oferit de dHre Comitetele 
Prov!zorii penJru buna funcţion<lre. 

,.Prin mU!1l"'a de lămurire dusă de 
org:mlzatia de bacă P!ltR, ~indicat 1':1 
membri ·actuali ai AHI ,TJS-tlllll. VQ~ 
inserie in A~~ US 60 la sută din sala 
ria tii Staţiuni!. 

"In cadrul Statiunii, in timpul cam
p&niei, grupul sindical i':li propune să 
infiinteze 4 cercuri politice. 

"Organizaţia de bazA r~i ia angaja
mentul ca in fiecare Duminccli să ţină 
şedinţe educative cu toti salaria!î Sta 
ffunii". 

Intrecerea a inceput la 'T A11gu:;t. ]n 
curând va fi 23 August. Atunci se va 
v('dea c:it de bine !I muncit în cam?" 
nia de var1i colect iv111 -:le conducere ~l 
mU!1citorii Statiunii de Maşini şi Tl'nc 
tm;re din Sântana. 

SIMION ClUPULIGA 

a lteam 4-5 măji" - spune el. 
i?t4:,j ~ venit vara, secerâtoa
li, f.\11 au strâns grâuI de pe 
flaulte holde ale ţăranilor 

.~ori intovărăşiţl. 
ân curând Staţinnea urin Co
~ :c Provizorî! (,~I1I'unale şi 
sa;ii speci ali, a ÎncPplIt înscri 

)Plloeovtru . lucrările d~ desmiriş 

Peste şapte mii de brigăzi pentru productia de calitate 
superioară În intreprinderile din Leningrad 

~ 
aratunle de toamnă. Până 

r,:a de 14 August au făcut 
mu:le pentru d.esmiri:;;lit cu 
~re~e SMT, 1242 ţărani 

aUţlorr din plăşile Sântana, 
de '1, Siria, Radna şi Chisineu

Iri uniţi în 105 intovăr3şi~i. Ei 
!ăeJi5 ha. In primele 2 ::-.ăptă
c!a~a[e lunii, ce1e 25 tractoare 

~)ucrează la desmiristit au 
rreaf 30 la sută din sup~'lf~t,~le 
lntrf:ctate pentru dcsmfnştire. 

ufl e lângă contraclările pen 
ă . desmiristiri, $tatiunea a 
In i făcut {nscrleri pent, u a

su Jrile de toamnă. Pânt'1 a
p,sl 1242 ţărani din !O5 aso 
(ar :ii uu făcut contracte pen . 
~ta 1.'370 Iza. 
'rei fvd Ioa a ara c conlractele ţărani-
I a:uncltori, Staţiunea lucrează 
:ă ,il1ânturile Gospodăriilnr A, 
• .e de stat şi ale Comitetelor 
~b zorii. 
e:( 'fRACTORISTII STATIU-

~ NIl EVIDENTL\TI PEN-~, 
rRU DEPASIRI DE 
l'\ORlvlE 

această s~iptătnână, d! 3pelul 
.. il deţine echipa tovariic;;ului 

CI, .. J Ioan care lucn'ază 11 5 ba 
din Macea. Ingrjiindu-le, 

Ipr 5 batoze au treerat in săotă 
nea a trecută cu 78.000 kg. r11ai 
i II dec(Ît a fost nQrma prevăzu 
lea Tradoristul Melinte Vasile 
la~ echipa tov. Crlş3n Dragoş ca 

';cr('ază la o batoz5, a primit 
~ă ~,lul producţiei. Batoza sa a 

nat săpUimâna trecută cu 
:1:0 kg. mai mult pe."ote norn1ă. 

int ::re 'tractori'itii care lucrează la 
.. a :1'Ht, a primit drapelul tov. Ri

"ăş :,iridc'n din echipa tov. Don Gh. 
,1 nd la I!\R 22, tov. Rizea a depă 
Tin ',nul' săptămânal care ii revenea 
:ue ·'miriştit de 5 hantri (un hantru 

\1.: 2,5 ha.), cu 3,15 hantri. Alţi nu 
~ a",j tractoTiş!i au fost ev!dent~aţi 

iii 'J economie de carburanti. Tov. 
, im 
~I 1 

La începutul lunii August, la 
fabricile şi uzinele din Lenin
grad existau peste 7.000 brigăzi 
pentru producţia de calitate supe 
rioară şi erau compuse din zeci 
de mii de oameni ai muncii. Pe 

producţia de calitate superioară 
creşte. ln munca efectuată În cel 
de-al doilea trimestru, în cadrul 
intrecerii socialiste unionale, 
lectivele întreprinderilor din 

zi ce trece, numărul brigăzilor, ningre.d au cucerit locurile 
secloarclor şi atelierelor pentru frunte. 

Br:găzile pentru o productie de cclitate 
superioară din intreprinderile din Kjev 

co
Le
de 

Numărul oamenilor muncii din din fabrica de ţesături fine din 
întreprinderile Kievului,care ur- I Kuparin, creşte continuu. 
mează exemplul stahanoviştilor Peste 1000 de brigăzi din rabri 

CETATENI. APE L I 
La 23 August vom sărbători a S-a aniversare a eliberării ţă

rii noastre de către glorioasa Ar mată Sovietică de sub jugul lm
perialismulw fascist german. 

D~la această isiurică zi pt1nă azi, datorită sprijinului moral ş:i 
material neprecupeţit din partea Uniunii Sovietice, noi am păşit 
pe drumul marilor translormărt revoluţionare menite să clădeasc6. 
o tară nouă, prosperă" cu un po por liber şi fericit, o ;u' ă asocia 
ttsmulul. 

Sărbătorim 23 Aug Ilst '1ub 5~ mnul luptei pentru ltuleplinirea 
şi depăşirea Planului de Stat şt Il luptei pentru pace, pe care (t 

dac popoarele luma in frunte cu Uniunea Sovietică. In aceste COft 

diţiuni sărbătorirea zrlei de 23 August capăfă o Îrlsem1U1fate şt 
mai mare. Ea va trebui să cupri ndă pe toţi oamenii mtJ.ncii, din 
,1 . 1 t 
Qlaş,tl nos ru.. L 

. DeaceectJ, Comdetul PfUttÎzor iu al oraşului Arad, apelează la 
toţi locuitorii lui de a participa t.U dragoste la mani!esfafia şt 
serbările de 23 August, arâtâ1!du- şi ataşamentul faţă de lupfa po
porului muncitor dela noi, fată de Uniunea Sovi.etica. eiiberatou.
rea (ării noastre, fată de muza păcii şi a socialismului. 

Apelăm la cefiiţenii oraşului Arad, de a contribui la împodobi 
rea oraşului nostru prin pavoaza rea şi decorarea tutu~or caselor 
t:tt· drapele R.P,R., cu Stema RP R, drapele ale Unit/nil Sovicficc, 
pbrfrete ale cortdr!c{itnrilor Stalu lui nostru popular· democrafic, a 
Secretariatului CC al PMR şi da scâlilor oamenilor muncii din lu
mea întreagă, precum şi cu flori şi ghirlande. 

in acest fel vom face· din 2:J August o siirbăf'Jare mâreafa a 
Î-ntre{!lllui nostru 90por cure pi'iş ef-tc spre sociali!Jm. 

. TRAIASCA 2.1 AUGf./ST _. ZIUA ELlBERARll NOASTRE 
NATIONALEI 

COMITE1 Ul r'RO\'!ZORHJ AL 
COMUNE! URBANE ARAD;: 

cite şi uzinele oraşului Kiev s'au 
antrenat în întrecer~ soei alistă 
pentru economISI rea materiilor 
prime şi pentru o productie de ca 
litate superioară. 

La fabrica de conTecţiunl "Smir 
nov-Lastocikin" din Kiev, briga~ 
da de croitori sub conducerea' 
meşterului Gladcenco a produs 
confecţiuni in proportie de 99 la 
sută de calitate superioară. 

FRUNTASII PLANULUI 
CINCINAL POSTBELIC 

Sute de intreprinderi industria· 
te din Uniunea Sovietică au tnde 
plinit planul cincinal postbelic în 
trei ani şi jumătate. Se lnmulteş 
te numărul fruntaşilor planului 
cincinal sovietic. In prIma săptă 
mână a lunii August s'a comuni 
4~at di o bună parte a tntreprln 
derilor sovietice produc În contul 
anului 1950. 

La 4 August, una din cele mai 
vechi fabrici din Harcov, "Svet 
Sahtiora", care construeşte utilaj 
necesar pentru munca În rr.inf'; a 
tndeplinit programul cincinal.' A· 
ceastă fabrică înaintată, a atins 
nivelul de producţie, planiticut 
pe anul 1950, incă la ~fârşitul a
nului 1948, iar la începutul lunii 
August a anului 1949, a îndepli
nit planul cincinal, în ceeace pri 
veşte volumul de producţie. 

Mina "Comsomoleţ" din bazi
nul Doneţului a fost constru;tă 
dupa r;~zboiu. Numai În patru 
luni, colectivul stahanovist a reu 
Şlt să-şi însuşească cara;:itatc<l 
de productie proectată. In luna 
Ianuarie 191!8 mina a extras can 
titatea de cărbuni planifkaUi pe 
anul 1050 şi apoi a !nrteplinit, Îna 
inte de termen, planul cincir.al. 
în ceeace priveşte volumul pro
ducţiei. Acum minerii din aceas
tă mină luptă ca, până tn Ianua: 
rie 1850, să extragă cantitatea d~ 
cărbune planificată pe daei ani. 
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I Mica publicitate I 
MICA PUBUCITA'fE se primene 

• .UnjC pinii la orele 18. - Un OII· 
.,.&nt Lei 6 minimum 10 euvin!e -
Pentru cererile de serviciu 50 la 
Iuta .edocere. 

VANZARI ,1 CVMPAR4Rl 
CUMPAR haină bărbătească "SffiO• 

king" Kertesz, Trib. Dobra J. Che· 
mare, viI!, 3420 

CUMPAR cărămid;i nearsa (vil,iug). 
AdreSa la :!Ilar. 

DORMITOR inchia de vinzare, WeiSz, 

Bu1. Lenin 19. 3429 

VAND cameră combinată nuc, 
Greeeanu 5 ap. 7 ora4. 3448 

DORMITOR de vânzare culoare 
închisă, cu somieră. Adresa la 
ziar. 3450 

CUMPAR vană de baie stare 
bună. Adresa la ziar. 3454 

2 CARUCIOARE de copii, sport 
şi adânc şi un pat de copiI de 
vânzare. EpIscopiei 3 et. II 
ap. 1 L 3455 

DIVERSE 
DIN DEBITUL MIKOSEVICI 

ANA a dispărut poşeta cu dife 
rite acte şi Buletinul Nr. 27061 ,i 600 lei. Acela care din gre· 
şeaIă le·a luat este rugat a 
tnapoia actele prin poştă sau 
prin orice mijloc, retinându-şi 
cei 600 lei. 3453 

Cinema "TtMPURl NOUl" --. ...--...-_.... ~-.....--

Prezintă 15-21 August 
Un program excepţional 

1. Ştiinta # tehnica Nr. 85 
2. / nfma omului 
3. l.uminile mari 
4. Arhanghelskoe 
5. Por/elanuri artistice Ruseşti 
6. BOK.ul 
7. Jurnal de actualitate 
Reprezentaţ!lle dela orele 3 la 11 

fn continuare 
Jn1rarea generalii 15 lei -

Cinema CORSO 
şi Ilrădina V.lelOR14 

PREZINTA 
dela 20-23 August 

Repro:lentaţU 5, 7 ,1 9 
Dum. 11.30, S, 5, 7 ş.1 9 

/n etu/I'al IIt!Dfttmdt/J/ lesliD/filli/Dt' prnfl'u 
o PUCI /a Bud(Jp95la P.f'I(J$/~1iI " 5m(/lt:a/iţ:lti 

pBI'."UIIB CII I hilBt, IIfQl'tl ClB Dllm/II,cll. 

I 
",ACARA RO~ 8AMBATA %(1 AUGUST 19 •. sAl 

___ ~Lc:aa::..~ ~.!"~.t~Iti._------______ HJIIfl""l!'I/idIitl&~Q,.m""""""..::.r 
CULTURA FIZICA ŞI SPORT 3,,'e·ft1I .. t::J, 

-Programul' sportiv al zilcl"'d;-23 A;ust .. FlacăraRo~ 
Organ afComifet.'uiiarlel 
P.~. R •• Arod ,ŞI ~ 
~o.ute'.'.1 Pr.~'%Oriflru ,.de,e.n ,i orQ,e"e 

Finî11ele Cupei 23 AuglUlt Tor 
awa loc !ntr'un cadru slirbătorf~c 
pe IJtadionul uzioelor ,,30 Dec'm. 
brie-". Pentru aceasta ii fost intoc· 
mit unn!!:torul program: 

15-15,30: D·.fi1area sportivi. 
lor, 

15,30-15,45: Cuv~ntări rest.:· 
ve şi sosfrea Hîifetei combinate. 

15,45-16,30: ATLETISM: 
100 m. bă,U 
100 m. fetp (eoncomittnt) 
800 m. blIeţi 
.wo m. rete 
tnăHime MeU şi r ete 
f!reutate b~eU. 
- 16.30-17,1.'>: Handhall (€te 

-- ffniil/i, volleyball blid.: fi~a-
R 

- 16,45--16,55: Ştareta hlHi. 
- 17,1.5-17,30: Piramide gi.uloo 

nastidl, 
- 17,30-1BoOO: Cur;:l{ rlll urm~

rir.e (ciclism), 

bâl1, 

hali, 

J 8,00-18,40: Re l)rÎza 1 (oot· 

18,40-·HI50: ~tareta f .. te, 
18,50-19,30: Repriza n root-

- 19,30-20,00: ImpArtirea pre. 
mrlor. 

DIN CE SE COMpUNE 
STAFETA COMBINATĂ 

Stafetâ combinată este G fonnul1 
CU totul noul{ 1n oraşul nostru. Ea 
va tnct pe cu inol şi" se va continua
apoi CU o probă de cai ace, doul 
curse de alergare. nu. de tnărŞ. 
eÎclism, etc. 

Programul sta[eteÎ -rste urm1fto
rol: 

1. Inot 300 m. (Mureş) Str. M04 
Ajun-Centrul antren. Nr. 1. . 

2. Câiaee simplu (ambarcaUum), 
Cf'ntr. antr. I-PontO'l1-MiHtar. 

;\. Alergare: Ponton Milit3.r
ConB. Jud,-N. B!Ueeeeu-A. Janct1 
-Bu]\,. R<pub1icii-Con~. S:nd. 
Jud. 

4. AIl'jI;a.re. COlUl. Jud.-Moou
mentnl Sovietic-(pe partea dN!ap. 
tl'i). 

5. MarS. Monnmenf-Gal'a-P. V. 
Rc,a'oti'i-Dr, r. SUclu-A; VIăicu. 

6. Biddi~m (hicicl' te d' oras'. 
Gara-A. VlaÎcu-Stad:on lITA (in 
1rar: ). 

7. Aler!l:are. DTA intrare şi tur 
de stadion. 

Rezultatele de eri ale Jocurilor 
Univer sifare l"londiaJe 

In cursul zild de eri s'au inr o

_ 

gislrat următoarele r, zultate la 
jocurile Universitare mondiale: . 

Volley (b1\ieli): RPR-Ungiirîa 
3:0. . 

Vo.IL y (fele): Ceho:,lovaoia-Un. 
gal'l~a 3:0. 

Biischrt (băidi): C~ho.;lovacia

Ungaria 62-56. 
Stafftă: 4xlOOO: 1. URSS, 2. Un· 

garia, 3. Fra(lţa. 

Jnot: lOG m. Fete spate: 1. T-me 
sI (V), 2. Novăk (U). 

200 m. Fete: 1. Novâk (U) 2.55,8, 
2. Litomerin~ky (V), 3. Munro 
(Scotia). 

400 m. B/iieti: 1. Csorda~ (U) 
4,49,4, 2. Ny:.kJ: (U) 4.52.8, 3. Mi
tro (U) 4,53.5. 

S~rÎturi Fet,,: 
1. Z .. â~oski (U). ~. Bog.danovska. 

ia (URSS). 
SăbiI': Frnnla-Polonia 13-3. 

Cinema VR4NIA. I 
şi gră"ina ARO 

AZil Un mare film sovietic 
de marină I 

uPfHTRU [E~ DEP E MA R [" 
cu M, IAROV - D. PAVLOV 
S. MASCOV A - E. LUŢENCO 
Repr. 5. 7 şi 9. Dum.ll 30,3,5,7 şi 9 
In caz de timo favorabil repr. de 

searll in gri'idlna ARO 
----_._---~ ..... 

I Cinema SOUDIIRmnEI· CAI 
PREZINTĂ 

I Senzationalul film ~ovietic de 
JUNGLA 

i. MIKLUHO MAKLAI; t 

• l{e:"ezentatu SâmblWt dela ora s1 
• Dumlnecll S, 5, 7 Şi 9 ' • 
~ Pl'ogl'amal olifol' "ROM/lIl'itB /111 , 
~ No.ff'ofin HOgBo" ~ 

I Ungariii-Fran1a 9--7. 
Ba~ch[t: (băieţi) China Lib' r 1i-

t:oreea 88-42. 
TCtlDis: (h~:eti perechi) Dllgarfa 

-Cehoslovacia 4--6, 6-1, (5-3 .. 
H}lItere: 
Categoria uŞoar!l:; 1. Puşcov 

(URSS). 
CăHgoria stmi grea: 1. Moikov 

(URSS). 
Cat<goria grea: 1. N'anedje\' 

(URSS). 

CAND V A A VEA LOC CON· 
CURSUL DE ATLETISM PENTHU 

INSIGNA DE POLISPORTIV 
Duminec!l, 21 August la orele 8 

dimineaţa 1* arena Lfceultll: de 
DlIitţi se ~·a d,sfllşura coooorsuI de 
atlethm pentru Insigna de Poli. 
sportiv. 

La aci!!t concurs, sindiclitele fŞ'i 
vor trim:te toti concurentii imcrişi. 
Instructorii de A tIeti"m şi oficiIi1ii 
vor Ci pr, ZfllH la. aco~n11 ora. 

Districtul dr> Atletisrlt 

UN MATCH DE FOOTBALL 
INTRE GARA ARAD--GARA 

TIMIŞOARA 

DumioJcă, 21 August, Ia orele 
Il dim., Ya ă\,câ loc un matd~ {le 
foothall fVltre reprt':7.< ntat:vele gll_ 
rilor eFR Arad Şi Timişoara. 

InrâlnÎrea va avea loc pe stadio· 
nul D:n11lno din lociilitate. 

~------------~-farmaciile de . -
servICIU 

, Azi şi in noaptoîi de SâmbătA 
~prc Dnmineca sunt ci, 8en~ciu ur. 
mătoareI., farmac;i: l'anuacia de 
Stat No. 3 (.str. Emil! ~['u), F~r,"a. 
ela dfl Stat No. 4 (l,in~ii gărll el~c
tricli ), Farmac· a de StiH No. 7 
(Aradul Nou). 

Redacţia: Str. MI-:'.an"r '? 
~ ~'o· â 

etaj 1. colt cu B\î1. ~enlli· c 
lele~on: Secretarilltu da l 
dactie 1 &80. Reaactia 26 meJ 

RedaclJa de "oapte ai Ii,o!!f ;~ i 
20-17'01 

Administ~atia; Bul. Rtop.,. ~~ i 

No. 96. Telefo? ~ 1~-92, ~;r1l 
(Taxa ])Oslolă P~obt~ lh nu";:t4 
rar conf. aprobăru Ehr. P1T . 
954l.Cont CEC 87.l1b. .11 

- MULTUMIRE. Pc aCcB$1I 

8 ducem muHumire ICCelorli cufinl 
luat părte la inm.ormâatU(IJ1or 
lui D:htlean Mihai, au dep i II 
roane Ş\l flori pe mormânt Şi ct4~lte 
tidparcâ lor au căutat IA ne aJpe% 
ze durerea. Familii Reinhardtilu 

- RPR. JUDECATORIA Pd;~r 
IARX RURALA SFANTA ,tJri 
Dos. Nr. 505-1949. Puhlicalie.fli 
mite acţiunea de divort a reel~i ~ 
tei Moik Rozalia, din sfo:li. 
Aua, faţă de pirâtul. J 
Ioan, in prezent cu • ,in 
o'liul necunoscut. Desface e§~~m 
~tr-e părti. din vina părâtului.t.lor 
drept d~ ăp~1 fn HnnCn de lS\ae 
le. Dată astăzi, 12 Augmt 1949.~ă 
decător: 88. D. Dorohonceann. llu 
sorii Popu1ari: SIl. Bud'~an M" . rel 
F, kcte Gh. Grefier: 88. r. Dan .. 
tru conformitat~: inde!t\°(~:fI~ 

CĂSĂ TORIE, 1.el:1Mi CQ~) . 
nu Ara<l şj ing. Mihai Andr ~ 
Bucur<şti, c!tsătorHi. ~l i 

- Al\TUNT. Şcoala Pro(~i~l ti 
Metalurgică din Arael, Piina M', m 
Viteazul Nr. 12, etajul n, .. ieI 
la cunoştInta dindidali10r PZ~lle 
examenul de admitere tn anul 1, o~ 
exami nul elI' admit; re ee UrDu.a 
afb1l. loc 'n ziua de 20 August. 1 °rt: 
s'a amânat conform ordinulUI oi 

nisterului de IndUIJ!rie Dir. C ,II 

pentm luna Septembrie 19(~. , 
va fi atJlln\at1l. tn ziarrle todt,o I~ 
rectilln~a. n le 

& au 
tol 

rnaUUDmre~ Afeneuloi ~~~!~t 
JlÎ'M AJp~r 

Azi, Sâmbată 20 Augu.st, orPle W 
se inaugureaz1i Aleneul Popul' 
"Szabo Arpad" (in fostul local)f 1-
nich), Str. Putnei Nr. 4-6. Dl1 ;1; 
llerhEirea de inauJrurlir<> va unna I 

hop:at pro~ram artisfc, urmat " 
d • ă î' II ans pa~ n zor]. 

ComMia de 

- Pierderi 
PIERDUT Buletinul Biroul Pop 1 

Iatiei nr. 554 numele Drăghl ~ 
Jleana, Berechlu. Declar nul. 

3~4 I 

PIERDUT permrs bIcicletă N 
2387 numele Pctroi Nico!a 
Declar nul. 344 

PIERDUT Buletinul Biroul Por 
laţiei Nr .2066-1 din 17 II 94 
numele Simion Vasilica. D. 
clar nul. .34 
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1e~ (Continuare) 

m 

sta1§ c1i unele organ" rindie,le 
pra:ctic~ politiea schimbărilor fără 
efâri.t a cad.elor şi f111 C1l sireml 
Comit"tulu! EX"euIÎV de a lua mA
!Uri pentm asig'nare3 unei politicii 
de ~on!tnll{t&te In muncII organelor 
.;fnd,:câ1e. 

'ri~truea Consiliil~ SimHcale Ju· bue sa se sprijine p.? un activ larg 
,.' să poată duce acrasta mun· de tovarăşi nesco,?i din producţii', 

:'; n \'OÎe ca in.structorii Uniu· formând cohctive de muncă. 
. ,când sunt pe teren, sa ia coa Comitetul Central al C<IcIfedera. 

~IO 'u Consiliul 51ndical Judetean. Ud Generale a Munc:i 'nsarcinează 
)6 men,a n,te necesiir ca circulă. Comit€tul Ex<cutiv să ia mlisurilc 
. ;[ instructiunile pe care Uniu· necesare p~ntru tnti'irirea aparatu
ff i! tr:mit sindicatelor să fie lui Consillilor Sindiwe Jndetece, 

;e fi Consiliilor Sindicale In. 
acolo unde numărul activiştilor eete 

12, ;ru a-şi imhu!!ătăţi lucrul, prea mic fală de n~cCsităţîle aetua-

j
U';nt Sindicale Judeţ€lle tre.. le. 

IT 
,Jmbunlităţirea muncii comltefelor de sindicate 

şi de intreprindere 
:~inile mari ce stau in fata Sin comitetul reapt'c1Îv .1 ee OO1lpe de 
a~lor c(r o atragere cât mai ma o singurII. problem1; 
!p , • mâsselor tn munca sindic~ll. b) In loeul actnalelor . rel!Oarte 
i ~!tele noastr~, urmând glorIoa- care se oC'llpl de un grup de pt'a
,e Iflierienţl a Sin?icatelor SOlie. blen;e, fiecare membru 11. Comite. 
ard.lu (ăont tn ultIma vreme pro. tuIUl - cire deacum lnmnte ft 

roi'rfoase tn ace:lstl'i direcţie. avea o Tlispund:r;~ pt'eci~l - f1şi 
.tiril continuă i cadrului de Ya fonna O eom~S1~ CU ajutorul ~. 

li~';li sindicali - muncitori, teh. reia va duce mnncii; 
e~' i şi fUDc1ionari nfSCO'Şl din c) Comisiile vor Ci t"ODlpll8e "din· 

tHe - trebue să fie o prea- tr'un nmolir cât n1!\Î mare de mun. 
permanentă a tuturor orga- citod, t(htlÎcieni şi functl:onari ue-

I,indicale. sc()ŞÎ din productie, (lupII neefsită• 
,ă~.IU 1mhunătăţirea mnncii co· ţile muncii resp~t~,ve şi in raport 
dui~Gr de secţii. de intr.eprinde- eu mllrimei sectiei. JntrCprillduii 
! 151!le s~tldicate, Comitetul On- tiau sindicatului. 
149'filrăştc: Com',:tetnl Central al Con!, "d~rn-
a, lhmcii comitelelor d~ .,:,cUi, tipi G~l'rale a Mtln~:i Jmllr~inează 
~'. ,reprindere şi dc sindicat.;', să Comltetul Ex€<,utÎ\' sI stabî1ea~c1t 
In. nizată pe bază dE" l,roble- nnm~ml comisiilor n"CCf;are pe 
Ifr:1;H tncAt fiecal't m'mhru din lângă Cî~carc organ 8ind~e31. 

'~1- Crearea unor comisfl pentru urmArirea 
d: ~ apUcftrll contractului colectiv 
.~i Incheierea contractelor co- Lenin, Opere. VoI. XXIV, pag. 

~'OI I l' i' 1 342) '1' n sectoru lOC'n l~t a cco- • 
. ' : noastre, eont ro luI Rplicării Comitetul Central ~reo tuturor 
, levenit o sardnll. p1"'nc:paHi a organelor sindicale eli orgiin,zeze fu 

rI~telor. Sindicatde tr"buie el[ mod temeillic coutrolul 8pl(cării 
1 ',aseă tn pcnnanct'ltli 'dtAt re&- contractului colectiv, urmărind In. 
tm

I
, '. angajamentelor luate de deaproape rf':tpectarea lui. 

", "traHt> cat şi a angajamente. Problema aplicllrii contractului 
t' l' ţ'l colectiv nu {sle o probl(mă de CI "eUla lor. 
, letul Central comtat§. cii In munci permauc'ntă, deaceea Comi. 
, tetul Cenlral hotărăşte ca UJ1I:,unile el',' mu1te intl'('p,l'Înderi contro-
, • fii îmlrwnez'! 8indicat~le si treacă n l:cilrif contractelor colective 

Incll suficient organizat, de indată la formarea, pe lângă toi 
t.e organe le sindicale, a comisiilor 

rondiţiile de az:, cân(l c1a~a 
! pentru oonl1'olul aplicării oontrae-

~~Ii ~are are put,'rea tn m mile tului colecth'. 
~ , ,d~deşte or§nduir~a IHlcia}i. Problema t"on!rolullli ap1:carii 

• <pe('la1'(',a atlf!â}lm,'nt 'lor lua. contractului colectiv trebuie larg 
, atlministraWle intreprinderi- l 

de.;bătntl şi .)opularizată. astre ca 
ele 'con!ractul col':;ctlv, ea şi 1.111. devinil o preocl1par~ a fieellrui 
r 1 !t~tirl'a wntinull ,a coodilii. 
upu, • +" '" • t'l t salariat tn parte. al)f I f'a\d, a "3_arl~): or, Im.n • 

Du ,'gate Je, resprcta.~e'~ angaJa- Comitetul Central ăl CGM fmh-
nla,lf luate de salanah tn ve- liniiză âmportan1a m~reu cl'~8cândă 
Ilat ,~r"eţ:~er.:i "pe~anent~ li ce trebuie acordatJ ridicării cadre. 

1lV!td II muncn ŞI a 101'. Eirte a~,~olut Df('csar ca toate 
;ari! nirii şi (1c;pă~it"H j1reVt det{. or,.,artele l.Iindicălo sli :nteIlsiCice 

"'JIUlui 'de Stat. '" munca d .. in'Stt1l~re ,şi d,· ridicare a 
~ organele !lin'rlic'al~ frrlJui(', nivelului politic şi ~deologic 'il a

-;, c()nŞtJ~emte eli numai Cft o drelor. 
, hilate 'li muncii Dlai rtdi. Num1trul c~]or ce trec azi prin 

pap '~ât In reg1mul capitalist, se ~eolile 'de cadre estt' lne1l prf:1\ mic 
âghi lJiglll'8 v!ctor:l\ orAn:au{rîi ~o faţă de nfcl'siti1tile muncii noastre. 
1UI. .,Pl'or!uc,fvitatea muneii Tnobuie mărit c;imtitor fltlmftml 
314 urma l1\1nt>lor, lucrul cel Şcolilor <1,~ cadre lIerîlle pentra 

i N !\Oftant, cel ma'i 'ele capete- membrii Comitetdor şi or~,lnizate 
cola ntru hhântH! lKH'":l noni orAn pe ee'arll mai 1!lrg5 ~tmurf p<ntm 
344 , iaIr. Capitalismul a et"eat o :ixtrtruirea re!'lpomabililo; de grn· 
Pop~ivitate a muncii n~ dire io- pe. 
: M~' l ~U\lO!l(,ll!·O, Ca~)aHsm111 TotMată Uninn\le şi .. in·Jicat;:]e 

D il tn(rAnt 'de'({nîtiv prîn rap- trebuie eli ncorlle o at~n\ie (leosehi-
3456

1

" ~ia1i8nlU.l va ereR 'O pro(Jne. tII mUtlcif .Je orl!nni7.ar~ ,t tnnctio
'~ Q()U§ il muncii, o llrOlll1ct,:- nare a ş('oHor (f''''!J:lr', !mbunat1l-
c ~ tnlllt mai 'naltli'. lV. r. ţ:nd perm:u\pnt cslî!itca 101'. 

" . 

Comitetul (> ntral alrage atenţia 
Uniunilor ,i smllic!tt"]or dsupra 
faptului că trebuie rl"'s'/ollată gri. 
ja pennanentl1 pentru o justll re
partizare it tO\'al"ăŞ":I07 c~it: ,lin ~_ 
HIe de C8rlr,? şi pentru urmarIrea 
şi ajutorari'li 10.1" In munci. 

Comit<tuI Central .1 (:f,1\I ecm. 

Il 

In âcest scop, ette ~s:tr eli 

orice schimbari.' fn eondnc"rea sin
dicatelor "Il SE; tacll "umai cu avi. 
,;nI Uniunii rC!'Ipeetlve, şi să se ţină 
seama că p~ntm a 'ăSI~gur3 eontinui
tatea fn mllnc li . (!6te l1evof" ea în 
toate organelE'" shtdieale si exir.te 
2--3 to,"'răşi car./!. si transmita mîH 
departe e,q,;;ril"uk lIedIIIUlatl. 

Casele de ajutor reciproc 
la urmă dUcut"~'.l raportului pre 

:&l'lltat de Comitetul Executiv in le
găturll eu Infiin1-a~a cilaelor de 
ajutor reciproc, Comitetul Central 
al Confederaliei Generale Mtmcii 
aprobl proPlllllerile Comitetului 
~cutiv ŞI: hotărăşte trecerea ime
diată lă org;::ol;;itrea l'usnJor de Rju
for recîproo. 

Casele de ajutor reciproc Tor 
coomitui o realizare importantll ~ 
Hnia fmhlmlltăţirl( eoncliţiilor de 
trai a celor ee DUlIlc~!!C, 

Caede de tjnto!' reciproc organi
zate pe intreprinderi şi baza:e pe 
princi]i.'IlI 8'8OCierU: voluntare şi al 
a jutont1ni tovlirll.şesc, 'Vor lua locul 
edor câtorva ,·zcM ease şi ~ns!itu
tii de credit şi a,jntor crP-ate de eele 
lOai multe ori de clÎpitalini, spre 
folo,,"l lor şi al unl:'"Itelor lor. 

Casele tk ajutor reciproc vor 
rllncHoolL pe I~n~ eomifevle de 

sindicate, de ointreprlnd~ri ,: lmt!
tntii şi vor fi eondw!!o 'de organe 
alese din rAndul me.m1m1or lor. 

Comitetul CP«:ttră1 al eonredera· 
ţiei Generale â Muncif aprobll In 
unan1tnftate Statutul tip al caselor 
de ajutor reciproe ~ ceTe tuturor 
'Uniunilor sI tndrmnese rit"ldicatele 
.i pomeasel de lodatl o mnnel te. 
meini~ de lămurire il tuturor 1'a
dări.tilor asapra princip~i1o!' cart'! 
stau la baza caselor de ajutor reci· 
proe şi să fndramf':Ite erea~'" ace
stor e8.l!e. 

Pentru a veni In I!prijinul ca~f'
lor de âjutor redproc, Comit(.'tul 
Cmtl'a[ al CGM hotărăşte ea sineli
C3t!" le să acorde ac,:,stor case o suh
v,enre lunară, egală cu 10 la ,",uI ă 

'din cola d~ 55 la sută ce revine 31n 
d it-ătelor din cotizaHi, 

(Va unua)' 

Voind 8~ se tmsfragA dela predarea cotei de cereale 
-'--&-'--"'_-~.""""'-_~,""--~~. __ ........... - .... -

Sabotorul Drăgan Areadie din Seitin 
a fost arestat 

In timp ce ţărănimea muncitoa 
re depune toate cforturill' pentru 
a dur.e la bun sfârşit campania 
de treeriş, rămăşitele t"y.ploatatori 
lor, năpârcile nesătule, caută să 
saboteze Statul popular, să se 
sustragă dela datoria patriotică a 
fiecărui cetăţean conştient, de a 
preda cota de cereale. 

E şi firesc acest lucrn. Metode 
le de furturi pe care ani şi ani 
dearândul le-au practicat, trăgând 
pielea de'pe spatele ţărănimii să· 
race, ti face să n11 se acomodezf, 
cerinţelor timpului şi să lupte cu 
disperare contra regimului nos
tru de democraţie populară care 
îi opreşte să-şi mai continue o· 
p~rele lor de jaf şi de crime. 

Cititorii, poate îşi mai amin
tesc de "Povestea chiaburului 
Drăgan Arcadie din Seitin" apă, 

nttă tn 7.!arul nostru. Povestea 
lui, era povestea tuturOi celor c .. 
re exploatează, a tuturor care in 
viaţa lor nu au făut altceva de
cat âu furat şi au tinut în mlzp
rie pe toţi act"ia care munr.eal1 
din greu. 

Atunci Drăgan Ârcadie a rurat 
pădurea din proprietatea comu
neI Semlac şi a exploatat ţăranii 
muodtorl care i-au tăiat din lf'm 
nele acestei comune, El a fost Q

restat. A scăpat. "Avea (larnenii 
lui", - după cum spunea el. A
cum însă nu ti mai merge. Ares-

tat din nou, dat pe m'âna justitie! 
populare a oamenilor muncii, sa
hotoml Drăgan Arcadie, proprie
tar a 70 jugăre de pământ îşi va 
primi pedeapsa meritată, pentru
că a încercat să se sustragă dela 
predarea cotet, 

El şi-a cărat grâul la trei arii 
~u toate că ştia de înainte că a
cest lucru este cu desăvârşi re in 
terzls, Si atunci, dnd a fost in
trebat dece a făcut acest lucru, a 
dedarat că nu ~ife rrimlc, AdC'vă 
rui însă este că el a crezut d \';1 

putea scoate tncă două proce"c 
verbale pentru treerat, unul pen
tru fata lui care este la Timişoil

n~ ~i altul pentru Ufl frate de .tI 
lui acum mort, fost şvocat, pe 
rare se sprijinea el până acum, 
că îl va scoate dela toate relele 
şi dela toate necazurile. 

Tărănimea, muncitoare din' ~()
mună, muncitorii dela batoze, or
ganizaţia· de Partid din comună 
precum şi Comitetul Provizoriu 
comunal, 'veghind necontenit ASU 

pra tuturor celor care ar incerca 
să mai exploateze şi să sabvt~ze, 
a demascat pe acest sabotor, Dră 
gan Arcadie din Seitin. 

In ceeace priveşte actecle de sa 
botaj ale lui Dră~an Arca(jie juli 
iitia populară fşi va spune In eu 
rând cuvântul. 
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-
"Vă rugăm să ne informati dacă este 
vreO posibilitate să ne 

în R. P. R .... " 
reintoarcem 

Scrisoare sosltA la Arad despre stluatla reali 
din Statul Israel -

SiOllit-tii, prin propaganda lor min 

c:inoasă nationalistă, urmăreau 'Ii in

filtrt'ze in sufle1ele masselor munci· 

toare evree~ti o ideie cu totul h1s;t 
despre situa~ ia din Palestina. Ace-;;ti 
agenti ai imperialir.nluhli .lDglo-ame 

dcan, du~ma.ni ai democratiei şi ai 
colaborării triteşti intl'e popoare, au 
căutat să ducă in eroare Inassele e
"f( eşti, să udiruicea.scă incadrarea 
acerlora in munca construcHvă. Dar 
planul siOnişiiIor de • erea & I!OUt[

nu:!. psihozA de emigrarr. a. eşuat. 

Ma.~f(~Je muncitoare" evreeşti pe zi ce 
treN!), l,ăd tot mal clar dedesubturile 

AeesEor manevre şi incadraţi în Co~ 

emfgranrtlor nu suntoblşnuiti. Dar 

aceasta inci. nu este totul. Dacă ee· 
lor din bărăci nu le sunt gara.nta.te 
nraca şi cele mal elementare condi 

ţlnni de trai, incă şi viata lOr esle 
In p.r1meJdie. In timpul nt;lp,n, tero· 
l1~fl ara.bi, puşi în solda imperiali~
-Dor se s1rceearl pl'intre p~znici, 

cAnd aceştia DU sunt dest .. l de vigi· 
lenti, intri In MraeU ~ udd pe ci· 

ne gllsesc. S'au întâmplat multe ca 
zart de acea~::\. In astfel de Jmpre· 
lUrir.. de.!OigUl· mulţi tmlgranfi işi 

pun intrebarea. de ce au ven}t in Pa 
lestina .. Majoritatea lo.r, daci ar ~xis 
tit po!:ibilitate, Imediat s'ar refaloar· 

mjlefuJ Democratic Evreesc, umăr la ce tn tara de unde nu pornit la 
umăr cu oamenii muncii români şi ai 

celorlalte nafionalităfi conlocultoate, 
sub conducerea Pa.rtidului Mundto
rt"sc Român işi tn~ţesc eforturUe din 
ce in ee mai mult, pen1ru construir"a 
socialismului în ţaru noastrlL 

Scrisorile cal"e sosesc din f>fatul 
'ISrael, vin si demaşte inca tllIatl IIVO 
nurJle mincinoase lansate de căt,-e 

sioniştl cu privire la. ,.ralul pale'>U
ItIan". 

PllnUcăm un fragment cJjn scrtsoa. 
rea adresati de Silbennann Iacob 
eJn Haifa - Israel, către Rosenfeld 
JAldislau. Arad. Str. Tl'jbllnul Dobra 
:1 

Scri!loarea lrinlisă la 21 Iulie arun 
eli o lumină vie aSUpra 5lt .. nţiei uu 
le din Palesfina, care sealn;ln:1 cu ro 

drum. 

"In ce priveşte sifuatia eeonDnlică, 
&(".easfa. em dtn ce fn ce mat de:zas· 
tmoasă. Somajul creşte din zi in zi. 
i\ledlei şi alţi oameni cu diplomă 

stau cu zecile in por1, dornicI ca s~ 
se angajeze ca docheri. Nemai vor
bind despre ccilalti şomerI. Dar 
chiar să te angaje~i ea docher adică 
pentru o leafă mlzerl să porti toată 
71ua pe umăr saci de 10(1 kg., .'li ne 
,,&le de proteclie. 

,,~ihiatia alimentarl este dezastru 
casll.. Pină şi cartofi se dau pe ('ar· 
tele. Pe lunii. se dau 200 grame cea
pl, 4tiO gr. llntdelemn, %00 gr, mar
gllriJlă, 150 gr, carne ~e vită. şi 250 
Br. carne de pasll.re. Pe !'Icurt suferim 
de foame. 

tu) altceva decât un "raI", "Vă lugAm să ne informati căt mai 
"Incerc s~ deScriu cum trăiesc IC'- urgent dacă există vreo p~5ilJilitate 

VreI[ fn Israe1. Inainte de foate tre- s4 ni> intoarcem in R.P.R., nu tlum!!.1 
bue sll Accentuez ci, tara e mteli şi Doi, dar mai muUe familii dio Arad 
!Jllracl. SiCull.tia. de aici s·a Indută- u ~ori si se reîntoarcă. Am vinde 
fit ş! mai mult din cauza tmlgrlraDr In acest caz prăvălia şi mObila ce o 
maSive. SOsesc la noi numero~1 evreI. aT1!lIl şi ne-am imbarcl1 pe primul va
care - "pre nen3roclrea lor, - nu- por". 

tre5e mari !n'erante In ce prive~te tată realităţile dia Israel, Iată. si
starea de lucrari din tarA. Dar ~J'e tua.tia În ~are ati fost firîH mIi şi 
de :;;e desmeticesc, im'ediat ee calcă m!li' doeo oameni in tu'ma. propagandei 
pe fllrm, Im!llran~U sunt transpor. naţionaliste sionlsfe, uneaUl oirăvHă 
Tali a~ pe vapOare la Betolin, unde a. iJr.perialismulul. 
SU'lt in("artiruiti in condiţii groaznice. Locul ma.sselorpopulare evret';:.H 
t:el ~i\nătosi sunt a.-;ezati alături \le este acela alături de elasa muncito.'t 
bolnavi in' ni~te bă~el; fllră apA şi re, alături de forta care sub di!ănz ... 
lumină, iar medicii lipsesc complecta t ~_ 
m~ntc. Pe t!~:lsupra, multimea de oa 

meni este nevoită să snr~re de foame 
'!1 S('le mal ".les de ra7!ele .:'!iJgorlf.o;\· 
re ale soarelui, Clt care ma$oritalt-a 

Par idului Mllnci'<>resc Român, elă

dE'~te o ţal"ă, infloritoare, Îmbelşugată 
şi feridt. pentnl intreg pDpl)[ ul 
mundtor, indiferent de nlllion:lJitate. 

Mă alătur luptei pentru pace şi In 
cinstea lui 23August îmi iau angajamentul 

să depăşesc norma cu 40 la sută 
(Urmare din pag, l·a):' 

Deşi mai sunt gr u!:-il:, viăta ni e dragll, nu ca fl1ail1t,~. Lucr~z la 
pâtru parU de ring, câştig 8.650 lei pe 1uul!. In luna trf'cut1'i am pn
mit concediu plătit pe 21 de zile. ln trecut când trE"buia ~j prfm,!sc 
conc:rliu, eram dat li atarJ, ea pC'ete o Innll sa rol! prime''lscl din nOll 

ca munCl.tofire nou!!. 
Cunose snrerinţa I,;Î lllptt IDllllC itoarelor din tl'irile capit<llîste. ŞtÎn 

că imp' ria1iŞtii poârt1i ură lmpotl'l: va Uniuţlii Sovietice ~ a ţărilor cu 
{lemocraţie popu1ari}, untle mUllc't orii nu de,', nit stiipânlj proprfei lor 
sorH şi unde construesc socialismul. 

Eu rol!. alătur luptei pentru pa ee pe care o duce Intreaga omenire 
mUI1(>toare. tn frunte ("u UnÎuuf'a SovÎ{tica. Fiind convirui ciI prIn 
lIIunca noastră tn producti~. intărim Patria nottstri ~i fronlul piicii. 
fn cinstea llbi 23 August, imi iau angăjam{'ntul IIA dell1işese :lOnna cu 
40 la mtt. 

fi." ~ABAS ECATERtNA 
. Filatura ,,30 Decenlbrie" 

Comitetul Provizoriu al comunei urbani:~.: 
Arad În luptă pentru înfăpwtuirea J 

pl~nului său de munca 
(Urmare di.n pag. 1) 

eifGare, a t!IOCottt nece!.sr4 preluarea 
băilor Simay - astbi b~Ue "Să-nita· 
tea'· - unde pe lingi altc practici. 
aece!ul oamenilor muncii era tllgrcunat 
din cauza preţurilor prca ridicate. As 
lăzi, ]a "Slinătatea" oamenii muncii p:lr 
tieipă într'un număr d1n ce In ee mai 
mare. 

t) situaţie asernănlUoare a. domnit şi 
Ia hotelurile "Crucea. AIbă" şi .. Cen
tral", astăzi "Ardealul" şi "Oltenia". 

Un alt fapt pozitiv 1n actlvitatea. Co 
mit~tulai PrOvizo:riu este că prtn l!Imul 
gerea din mâinile caplta.llştiIor 1& tutu 
rol' acestor bunuri şi trecerea. lor 1n fo 
JoSUl celor ce munces~, a fost înlătu
rat spiritul de oset'vilism, bacşiş şi 
conditiuni sanitare nli'l:c~nbi1e ca.re 
domncan pe vremea, când acestea .
rau 21e ear.ita1iştilor. Oamenii muncii 
care lu('rează in aceste întreprinderi, 
snnt reeducati intr'uD spirit nou, in 
spiritul luptei de clasă, al grljel dp.ose 
bite pentru bunurile oamenilor muncii 
~i in spiriiul mOrale, prolet;1re. DeSigur, 
că munca acea!;ta este abia la inceput 
l';-i mai sunt incă multe de făcut. Indnl 
mati si sprijiniti de Partid, noi vom 
dll~ şi această' sarcină la indeplini::-.." 
Sesjzn~i tie Pariiil şi de muncitorii Ilin 
Grădi~te, Comitetul Provi'l:oriu a {nec. 
put lucrările tie reparare a unor dru
muri din acel cartier. Deşi, 'de ani de 
zile. piatra nec('sarl pavării stătea pe 
sh5'l.ile Moga., Orient şi Deleanu. Upsa 
de jnteres pentru ca.:rtierele mărgina.,~e 
a oprit inccpe~a lucrăl"ilo.r. PrIn Dinn 
ca depusă de către tehnicienii secţlu
nei gospud&riei locale, în luna ~cptem 
l:rle a. ('. aceste străzi vor fi date cir 
cuh.1iel. Trc~ue s:\ menţionăm cA. I<en 
trn ltşUr81ea şi buna desfăşurare & 

n:undJor, seCţiunea gospo€iiiriei .aenle 
n pus fn functie un compresor mare, 
care zăcea in părăsrre. 

Tot lI~a,!,tl secţiune de pe lingi Co 
m(tetul ProviZOriu. are fncepllt e o !Je
rle de Iue~firi, elll! tribuna de pe a·rena 
SSCA, 4 WC-uri pubtl<-e din oraş, (-XC 

Cllfate din economii a inel 2100 metri 
pă~rati plomb!ri dl' strlz!. Mentlonlm 
cA lJtombarea sfrbilor prngrama~ a 
fost terminat Il. 

4&U 1_ ......... 
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pe pânză, necesard eonfec
liontirU drapeleror R.P.R~ SfJ 

Q:ă.eşfe .pre lDânzare la: 

Librăria Noastră, Cartea Rusă, 
Solidaritatea. 

Derr~tele şi legile fiscale ap!lruf~, 
u(tUS o serie Cie sarcini Comitetului. 
,v1zoriu. Tinllnd sCama de Jntere 
mabselol· muncitoare, la interpreta\i.llpOl 
şi aplicarea aCe"stor legl şi decrete ~~lt'C 
cale, Comittl:ul ProvizorIu a orgaaif lu 
5 cbmtsiuni C8TC lucrea~ll la ImllulIe! AUI 

le agricole. Jice 
Partidul şi Guvernul, In politica· mO 

,,~urafe a marUor m~se !!lllne!! .• 'Ul 
de sarcinile f1scale Impov!rltoare, ,~al 
te t'le regimul burghezo_moşlerelirln 
Illifiat şi promulgat decretul Lege .ual 
din 14 IUDie a. e.. pr!n ca~ s'au :ech 
vAzut impOrtante d!'!grcvi!lrl din Im .e ; 
lele restante. Prin justa aplicare I • ex 
t:c5tor legi, ComItetul l'rivb:Qrlu,!It ago 
secţiunea financIară, a redus şi 8~ tov 
"lat Impozitele unul nullmr de 8459 ţitiV 
tribuabiJi, care au fOflt srll:ru:t cu mbl 
Impozit total dfn r1mă'lişe In ~nmă mt 
Lei 69.8SS.5S9. In cadrlll acestei mII. t 

u'_~aa 
~959 dc tArani SAl"3Ci au t05t sclzujlM c 

suma de. Lei 2.'771.313: tăran\ tJliJlllfll ~ 
'"'OZI 

In număr de 81i!i au fust Sd'lllţl cnt' jl 
InJpodt de Lei 2.215.633: !ilunritOjP 
salarlatj In numlr de 1505 ao - eL 
Sd~tzuti' ('u SUma de Lei 1.~!l1.43~; :::~e 
mE'~eriaş! fn numl1r tre 1713 lIU fost In 
mţl cu suma de 4%.030.40G: Iar ro : b 
r1a~n avInd pânA la 5 salariati, in· r~ 
Jl"ăr de 208, au fost SdZlltl eli qt'urr 
de, l,e! I2.03D,406; 36 de c<lOperathidir1 
fosl Sc!mte cn un impozit de rin: j~tr 

ac Lei 2,105.238. . ~UI 

Sihll'"t pe aceasta Itnll'!, nnn~l!!! :al1 
mut tr!l.!l~ t de Partid şi Gm'ern ~un 
mltetlll Provizoriu al cvmu~e! er. ..iis( 
Arad, trednd peste numeroase ~ -h' 
fă ti, satisfăcând 7n parte ctle r.:ll ., 1. 

!lt.~~ml cerinte ale massclor mnntile:d~ • 
din oraşul nostru, aJutat In ae\iuJ" 
liale de massele mU·lc(to:tre, a '(IlIţ It 
dinge oblecffvele pre'VlIzute fii ţl~a f 
sf.u de munci. I ca 

Pe Jiingă aceste llilrfl p&.I:!t!ve'J d 
Comitetul Provi2:orfu al ~manet !e 
bane AI ad are şi (1 serie de li): :tlr·j 
LlpsJ. de colaborare intre sectl1l1l1. inl 
şi tmbunUllţită In ulUmul tImp, It 
principala lif'să a. Co-mttetulul c!re 
ind. mult de făcut In acest dome ' C 
Multe luer!\ri, atâ.t adnllnistrattre, i 
şi febDlce, Uu 5'811 termlnat]l 1.,5 r 
Nu am reusit să facem f&.' cerÎo!tlor " . ~, 'zu 
Ce priveşte spatiul lccaJiv. Din • 
suIic1cntă, de co-ntrol şi din in5ll!ici ca 
organizării, calitatea pâinii mal lasi 1 c 
dorit. ,5 

Aju1aţi şi indrumat; mcreil 10 ii 
.. a noastră t'le Partidul Muncitoresc .'U 
nân, trăgând invătiminte prtţi",u 
din experienţa căpătată in acest tilt,au 
C{'mHetul Provizoriu al <,omllllei '~Cl 

bane ,Arad, işi 'ia ~ pl"incip~U : I 
nii înlăturarea lipsurilor care mal ă, 
nuit' în activitatea sa, pentruea 'le 
să. pregătească cit mai bine Ilfl\lllul 'r 
tului Po-pular de mâine. :i 1 

-----------------------'ÎJal 
i~ 

conducerea' J. C, ['fa 

organizează Duminecă 21 August 1949 la orele l!.3 .. :r 
la Palatul Cultural desba.terea romanului SOvletftla 

"M esleacânal alb~ 

A. R. L. U. S. filiala Arad 
in colaborare cu 

de Bubennov~ distins, CU, premiul STALZ~: 
Prietenii Uniuni{ Sovietice. muncitori, intelectuali. function~r! Î h: 
ostaşi sunt invitaţi să citească romanul pentru a putea parshrcJf( 'r 
activ ]a desbateri. - Urmează P ROG RAM A R TI " 

Intrarea llbc! 
il 

~'d 



fJ'LAC:\RA ROSIE 

Automo'oare CFR. Depou' de 
p,ima dală 

se fabrică pentru 
ole' special 

e 
~portate din străinăta:~. tvva-
~ ~):;r'o şedinţă de organi<:dţie ae 
II~'~ luat hotărîre croic\i: In ciJ}sU.'1:I 
lIef August, ziua eliberării ::loastre 

J
;ce ei singuri aceste piese, 70-

, .' muntatori Ostoin şi 'l'eshngel, 
': .'UI Teodorescu şi cu <alti munci 

il angajat să ducă !.8 bun snr 
: f~ea, 

;luat. O placă bo~ba~ă şi uvn 
'~;echl, le·au studIat In ama
nife şi au intocmit planuril p 

af executia lor. Din două roţi 
pcigonet, aruncate la fier 
'~tov. Teodorescu a făcut un 
9 ,tiv pentru presarea plăci
I mbafe. Nu a foost uşor. Du-
05. muncă grea dispozitivul a 
n :ata. 
~IIH s'a făcut prima Încercare 
,l~.)ozitivuIlli cu tabla din ate 
e~~b(l tovarăşii din d('POll aş
I ,cu nerăbdare rezultatul. 
, :~ceput succesul a fost corn 
'SI In ochii tuturor s'~ aprins 

; bucuriei. 
În 'rămâneau fnsă discurile 

i
"'JminiU. Toate pistoanele 

I ain aluminiu au fost aduna 
r. . in!rebuinţate pc:,tru turna

(urilar. După o consWtuire 
1 altl, tov. Teonorescu a mai 
, ~U" . dispozitiv flE'ntru strun
~ ii:curHer. după I.nodelul ~e 
3J,hl. In cateva zIle, 12 rilS' 
tJ' aluminiu au fost termina 
iuJle nu se deosebesc cu nimic 
111\' lucratE,'.111 Mrăin~ltak ", 
r,la11! fost un singur tov<1răş în 

1 care să nu heacă de 2·3 
! j. zi prIn mica strungărie, 
ei" le execută nCt',;tc discuri. 
:iţ :IJria îi. pătrulldea, le creş
II, inimi cu fiecare nouă piesă 
" jt 

• 
mc 'dlscurfIe t1:e alumIniu le 
ee; singuri executa cu materia 
lor 1, IIU tot aşa se prezintă 
e • 'lui plăcilor bombate inte· 
I At 
ici . ~are nu se pot face deca 
.I~ otet spefal cu o rezlsten 

. 15 kgr. pe milimetru pa· 
tocmai aceste plăci le 
toate necazurie şi de 
cea ma! mare "~voie. 

t rau Însă oţelul special ab~ 
'tcesar la fabricaţia lor. Au 
: la toate Ul1Jtătjel CFR 
L Nu există. 
'le "Flamura Roşk" din 
promiseseră Însă mai de 

.j le vor fabrka asemenea 
)ar (Un cauza !'srci nilor 
in· fata lor de. Planul de 
~ au mal avut posibilita
fabrice piesele. ',Tovarăşii 

/7, :noul de Automotoare s'au 
'ettil II! faţ_ ]oc111ul şI au a

,r 11a. Flamura Roşie" există 
'brate de tablă de otel spe-

':lCmai potrivită pentru a
.. p. Tabla este însa bloca

~LI, se poate intrebuinţa fă
Iri ',barea forurilor competen
cip 
TI ,r că eforturile tO'larăşi-

Depoul de Autl)motoare 
~ oraşul n(istrn nu vor ră 
,darnice şI că tn cel mai 
:lIJp Centrala Indu5trief 
~ce Prelucrătoare va da 

în 'ară 
pen'," 

plăci din 
ambreia;e 

(Urmare din pag. l-a) 

aviz favorabil, asigurând astfel 
succesul dE-plin al ceferiştilor de 
la acest Depou, ajutand şI îmbu
nătăţind prin aceasta nu numai 
munca lor, ci şi transporturile. \ 

PPretioasa inovatie :t acestor to
varăşi nu este numai un bun al 
lor, ci va folosi În egală măsură 
şi altor depouri de automotoare 
din tară. 

Brigăzile utemiste dela TE8!\ depăşesc 
zHnic normele 

Cu gât .se apropie mai mu~t ;t'.ua 
dt. 23 August, indeplinirea şi depa 
şir, a angajamentelor luat.: iu cin
stea acestei măr;; le zil.. sunt din 
ce în ce mai numeroase în toate 
intreprindfl'de şi fabricile din ora· 
şul nostru. Un eXflmplu il constitut: 
şi însufltţ)r€a de care sunt cuprinşi 
ilt munca lor tinerj brigadieri dela 
fahrica TEBA. 

1n ţCfi.toria fahricel sunt 2 bri
găzi utemJsh; la unii este re"pon-
8~b:1 tov, Dumbrăvan Şt<fan ş'i la 
cealaltă tov. Enculescu Nicolae. Am 
bde brigazl munce3C cu nm1t elan, 
reuş.~nd să r-..alizeze Insemnatc de
pă~irI de norn1t', 

Astfel, in stlpli1m6na fntâiâ din 
luna AU{lllst, brigad.ă tovarlIşu
lui Enculesc/l Nicolae a reali
:;ato deptlş<re de 12,,"J la sutii 
ptste plan, iar rn săptămânii a 
doua ii olJtinllt ]2,8 la sutn. pe, 
ste plan. 
In fiecare Zt brigrulirriî "Min 
depăşiM În,H mnat~ OP. I~')rmll 
rare atin Il şi trţ>c 'UI: 'ori cit iar 
TIPslt! 50 Iii Slltă. , 

In z:na d.' 13 Au!!mt tov. Krach~a
ti TIE'i!na lucrÂnd la maş-ina 5152 a 
reaHzat o depăş,'.re de 53,9 la ~otă. 
l_a fel, tov. Cirirll GlwM1!he a nh· 
ţinut o dep llşir,' rle 51,3 la sntă. tov. 
Cc<ik Rozalia 50,2 la sută, Schenk 
Ecaterina 49,9 lâ suta şi tov. Kom
pn~z 10l'if 42,1 la suta p' ste nor
mA.· 

Br:gada t ovarll'iulni Dumbrl'Î,ia'll 
~tdan a f'calizat 1n pt<m'll săpt a-
mână a lunei AUglL~t o d< p1!.şire de 
tJ,7 la sută peste plan şi In cea de 
ii dona 13,3 la sută p~ste plan. Tot 
fn ziua de 18 August tinerii din 
~c:casta brigadă au reaHzat frllmoa
lIe depl'îşiri de norme. Tov. Tc,bert 
Eva a realizat o drpăşire fle 53,6 
Iii sntli p:ste norma zilnică, tov. 
Kovacs neana 49,9 1" sută şi to\'. 
C1llill'SCU Vir~inia 48,3 1a But ă • 

R ~zn1tate fmmo<\sD tiU ob!k111t şi 
tov. D'th'u E1fsabcta care li re:i1i
zat o rlep1ls-ir> de norma de. 47.4 la 
!'iutil şi tov. Or~anll Morii! oU 35,6 
Ia sutM peste nonna znnfcă. 

Tounri1şfi &,-'a d.pou' CFR 
predna a.ri locomo,iva repa
rafti In e1ns'ea 'ai 23 Au~.sf 

111 Ziarul no;.tnt cl(' eri am relă
Iăt sllec('sul pe care I-an fnr, ~iR
trat mnneitorii şi tehnici, n,i Dr_ 
}loului C}'R-Arad, tennjnând repa
r:!\ia unei ln('omotiv~ in cin!<tea zi
le,": de 23 August cu 5 zile tnainte 

de t, rmenul fixat. 
Locomotiva cu seria 301.502, r'U

şind prob i la care it fOH .mpnsa, 
va fi redată circulaţi('f azi, 20 Au
p;nst, orele 15 intr'un cadm festiv' 
fn prf zenta muncitorilor !10'~ tl'"hni
eL nilor Depoului CFR-Arad • 

Rezultatul schimbului de experiente 
(Urmare din pag. 2) 

locurile 6-7 SMT-ul şi Magazinnl 
de Stat .,Lantul"'. Un merit JE'ose
bit.! arc gaztta de perete a SMT
ul\lJ! cllre la apreciere~ din şldinla 
trecutI. eTa printre gazetrle cooa-

Şe. ' d t' 
Oras, menea Comit( ttle de r' ac H'I 

al". muncitorilor brutari, FierRntl, 
Lihertatea, GAS, hnto, Fabrica 
.. GheoŢ~he DOUlir', C'..ooptrativa dt' 
productie, FabrÎca de ca-
lapoade_ PTT, ~ra~a~inul. fh 
Stat Aradul" Con~lţmăţla, Sol! da-' ' '' ,. 
,:l'ihea Consum ~i T·ldoane au rl-
tlicat nivelul gazetdor. Comitet('l,. 
de: redadir ale' acestora - plitnifi
cAnrl munca, tlrmllrind anlr,'n:lr<a 
" cllt mâi muW, core~flol1llen~i vor 
IIf'()at~.' 1l8Z('t,' din c~ tn C~ miU bn
nr'.' \ 

In schimb. organizatiile dc ba
lIlif dela Banca de Stat. Rima
unde lin articol l"eprooncp un 
proverb latin. ncfint1~ld cont cit 
muncitorii delâ Rnnn nu an 
ItlldCat acea8tl1 liml),'f moart if 
_ prrcum şi gazrtelf' d;' pe-
rete carp nu au prim:' nki lin 
p'lnet, Coopercrt(va Mdlilurfl(· 
cit, Juhasz, Comcar. IpEIL, 
TeatrEI' de Stat, "Bernat An-

1 ,'.}:, 

\ 

drei", Hendl, IEMA, tre
bue slJ. mprav"gheze. activita • 
tea comiretelor de redadi .. , 
~pre (j putea faci'. fală sarcini
lor care stau rn ffita Razetelor 
de pcretr.. \. 

După arnci, rea gazNelor rte pe
retE>, tov. Bărbule .. cu Ianeu respon
sabilul de pr(>8~ al sectiunii d~ Pro
pa~andă şi A~itatie ~1 C~mitetului 
Judelean PMR, a aratat tmportan
ta intrecf'rilor llaz: trlor de p!'rete 
fn indeplinirea P1nnullli' d!' Stat. 
Tot<,uata, ii 3ră tat c1a9am~ntul g". 
neral pe judeţ., 

In frunte si' !i/Iă gazeta de pic'. 
rete "f'lamura Roşie", urmatii 

dr "Attdnrul Cef~riŞtilor" dela 
Atr lierele Princi l1a[' CF R, iar 
Fn locul trei, gazeta de perete 
.. Ol{Tfn,da Noastră" a ,'Uaga;:.tnll
lu( de Stat "Murr.·Şur'.· 

Schimbul de exp' d' nle al comi
tetelor d~ rcdac\ie trehue extins şi 
in razele C 'lorlalt" S' ctoarr, cu atât 
mai mult încât lI'ii văzut că aceste 
~'n\e au contribuit eFectiv la ri
dicar, a niv lutUl tuturor jlllxetp lor 
dr per' te din raza sectorului IV. 
PMR. 

7 .. ' .... ~. 
li I nie repetitii culturale 
la sindieatul Lemnari 

Consfructori În vederea 
zilei de 23 August 

In sala mare a Sindicatului 
l.emnari Con~tructorS e mare- for
foteal3. Tineri şi b3trâni urcli şi 
eoboarll depe ecenll. In coltul 
cii'mere i, un grup de tin el': mun
citori rep~tll un text tn cor, 

•. Clirbune, petrol, toIul pentm 
Plan", 

~I ecoul comln{ vorMtor te tace 
s5 te OPl'l'!it; in loc. Dup1i !enni
nar' a ţ, xtului incep fel limha ma
Ithiar!l. p.:' lOf:en![ o tO\'lllllşll 1'{. 

pNă o poe7.ie. Cum ~t~ ~ privI" 
lIte ta cell11alti tnvar!l~l, hot!frtta, 
te face tţa o asculti I'U atentie. 
li pntlr>m 'n1r bilci: 
_ Ma numrsc Szabo RozaHa. 

!'iuot mnneitoarf' la "ArIa Mo
dernă" at·,lier de jucllrii !lin 
Temn. Sunt numa.: de trri an; in 
A :-1\(1. Am venit din Zim~lId·C:nz. 
Nn lip~eS(' df'T'ă nicfo repetmp. 

Apoi pLaci spre ~mp. Din 
dmm, n~ spune ca trebue l!1l re
pete şi la contl vorbitor. 

Urmi'aza ]a repetitie tO\Tar!işIl1 
nruck Gheor/!l1e. 

- Sunt mAndru - nr ~unl' 
tO"arllşnl - (~li echipa noastrll 
culturală va da 7 numere din pro
"r:i.1l1111 culturiil la serharea din 
2~ '~l\ll'!f1~tdpJa Pabtul Cultural. 

Dwninecl1 - continuă el 
vom da nn pro/tram la rle:,("Tliclf" 
~a noulut 'Atenpu Popnlar ,,5za
ho Arpad" tn fostii siil§ Munich. 

Nirl f'l 1111 mai al'(, trmp. T,,!~ 
tovar1l"'jj ,"unt O{'\lflatr. CarE' In
cntro. plMcă !la rf"pife "r0r-,'a. 
nIlIl. Acnm fn prea',fma zll~i. d~ 
7.3 All'!11.t e('llÎpa ('Hf'I1.-'iiJă e<rtP 
antrenată fn repc1itn nln"ice, !:tprt' 
n da N! ArP mai bun cu oo'azlR 
sil rh5torirH 'n cadm (rstil' a !'j 
R"li rl~1iî di'hf'Tarpa nnii<;tra. 

COMUNICAT 

Sediunea Finano:ară depe lângă 
Comitetul Provizoriu al Comunei 
Urbane Arad, asimilită cu Ju-deţul, 
atrag{' atentiune a tuturor proprÎf ta
rilor de autovt',hicole, illtrEpl'l'.nde, 
rilor Şi instituHl1nilor tle Stilt, eau 
particular<" precum şi şoFerilor câ 

sunt obligati. a detine !n permnut'n. 
tă asupra autovehicoldor: 

- Pl'nni.ml de circulatie, 
- PermIsu! riscal cn platii Iri-

m'strnlui. făcutll la zi, 
- Ch(:tanta de plata taxei (dllp~ 

cili.,dre ), 
- ChitanţFi de plata taxe! pm

lm drcuHHie In rlza comunei :şi fn 

afara razfÎ comunei, privind auto
camio8n'c le, Ş.i autobu!ldt. 

Cei ce nu vor avea asupra lor 
actele sprcificate mai ms, vor fi 
pa~ihili de satlc1iunile pr'v1tzut!' la 
art. 10 din Leg.'a No. 11--19-19, 
adică pe lângă plata taxdor cu ma
jorllr'.1e le/!:ale şi cu .. mendj{ pânb 

la 25.000 lei. 
Verifidirile se 'lOr face de ~r~a. 

nele Se dhmd Financiare eare ~-
. i . 

servOSC barierele de intrare ŞI e'n' 

re in oraŞ precum Ş": organul" d", 

control-financi.ar. 
~efltl S,ctiu~" .f'~~ 

'(" r rl il 
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Scriitorii chinezi demască meiodeJe teroriste folosite I 
guvernu' b,i'anic din Hong-Kong de 

lndonezienii frebue să: 
hotarasca singuri soa' 

HAGA. (Agerpres). - In pa!'l' 
tui oland€.z contmua desbaterile cu 
vire la Indonezia. Lu:'ind Cuvântul 
ci"etC!l'ul general al Partidului Cum 
Olandez, deputatul Paul de Groo 
declarat că neg{'ci.~rile dintre !epl 
tl,ntH Olandei şi Haita sunt o 
inseenat~ din ordinul Washington 
El a subliniat că aceste negocier 
duc fără ştirea poporulUi indo 

SHANGHAL (Agerpress). l\gen 
\ia China Nouă transmite: Mai 
multi scriitori cunoscuţi din 
Shanghai şi-au exprimat indigna 
rea împotriva persecutiilor la ca
re sunt supuşi demo::ratii chinezi 
de către guvernul britanic din 
Hong-Kong. 

Sriitorul Feng Hsueh Feng a 
delarat că: 

.,Perchezi'fionarea iregală a 
locuinţelor frurtiaşilor demo
craţi, expulzarea scriitorului 
eiu Kang Ming şi ameninţă 
rile adresate reprezentanţilor 
din Hemg-Kong şi agenţiei 
Cf1ina Nouă fac parte din 
tradiţionalele metode teroris
te ale imperialismului brita
nrc cdruia trebue să ne impo 
lrwÎm CU hotărIre. 

Criticul literar Hu Feng a arl'î. 
tat că "actuala po1itic~ a lmperla 
lismului britanic va culege roa· 
MIe pe care le-a seinănat". 

Scriitorul Pe Chin a subliniat 
['~ .,nu ar trebui să se permită 
o.;uvernului din Hong-Kon~ să lip 

scascii pe cbinezl de libertatea de 
{'xprimare şi de inviolabilitatea 
domiciliului deoarece prosperita
lea Hong-KonguluÎ s'~ datoreşte 
muncit încordate a poporl1lul chi
nez". 

Scriitorul Feng yita a aratat 
deasemenea că indignarea popo-

,·ului chinez este cel mai bun a
vertisment pentru imperialisI11uI 
britanic şi că soada imperialis
mului japonez în China ar trebui 
să sel'vească ca exemplu gLtvernu 
lui din Hong-Kong dacă acesta 
\ia continua să se poarte despo
tic. 

Iuda-TITO 
care luptă pentru liber. tate a sa sub' I 

• ducerea frantului democratic 
primeşte preţul trădării Paul de Groot a cerut Ca ~po' 

NEW YORK, (Agerpres). - Postul 
de radio New York a anuntat că la 
c:onferin~a de presă care a avut loc la 
Casa Albă, preşedintele Truman a de-

don. ezian să se bucure de dePlin~ .. i~ 

I 
c10Tat că aprobă guvernului iugoslav tate, trupele olandeze să fie 

să cumpere dela societătile americane din Indonezia şi ca indonezi.enil 
li se dea posibilitatea de a.şi . ~ ; 
singuri soarta~, 1 uzine siderurgice. 

'\-;, 

----------~------~----------------------------
Declaraţiile fruntaşului comunist german Max Reima· l ' 

în urma alegerilor din Germania Occidentală 
Poporul german a inceput sa intel€Jiigă necesitatea unei Intelegeri 

cu cehII, slovacU şi polonezll 

IJRAGA. (Agr rprcss). PreŞ' dinte
le Partidului Comunist din Germit
nia Occidentală, Max }{em,anll a 
arătat că ÎCl CI'uda tuturor af' l ., )r 
dt' provocare anl:conmniste .şi ii pie 
cUcilor pme În calf' a alegătorilor ---------_. __ .--.... ------

simpatizanti ai Partidului ComullI',st 
de către autoritătîle gn"Jllane Îm
preună cu ceh, de ocupatie. Părti
dul Comun:.st şi-a men\iclUl poz(ţii. 
}(', iar jn r~giuni1e industriale şi in 
marile oraşe, numllrul voturilor oh. 
Unule dl' acesta a sporit cu 35 la 
sută. RE'I~man(l a subliniat că cele 
un milion trt'Î sute mii de voturi 
obUnute de Partidul Comunist pre
zintă o importantă mult mai mare 
d'cât {xpresÎa lor proct'ntuallt• 

pre 

vacÎi şi polooezii plntru reaHiil!i('.aI 
unei împăcări în vederea DV s: 
ri,; p1'icii şi în interEsul (con, f 
Germaniei Occideatale. A ţa I 

id'·e, a suhliniat Reimaull, ~'i!At 
tf ren chiar şi in cercurile b· !rim 
ze şi tn rândul"1:1~ intelectualilo rii 
re tntelcg că planul Mar~haU te d 
Indreptat nu numai fmpotri\'! j.Hca 
lor occidtntale, ci şi tmpotriva 'In 
manÎei. de 

A ......... 

PEKING. (A ger pres) , - Ag~n tia ehi 
na Nouă transmite: fon;ele armatei 
[.lOpulare chinere din sudul provinciei 

'Hunan IA eliber';;tt capitala de district 
Cialing situat la 75 km. Est de Heng
Yang. Unitătile Kuomintangulu l care 
se aflau in oraş au fost nimicite. 

• 
PEKIG, (Agerpres). - Agentia Chi

r..a Noui:i transmite: 

.. eeupal 

J 

P€ste 3000 de soldaţi din trupele lo
cale ale Kuomintangului, precum şi 

soldali dezertori din provinciile. Hunan 
şi Kiangsi s'au prcdut armatel popu
lore de eliberare în cursul săptărn.înii 
c~re s'a încheiat la 14 August. 

ArJ1l(.le predate de ace5ti I:Rlldaţi ai 
Kuomintangului cuprindeau printre al 
tele şi 50. de mitrali~re uşoare şi grele 
şi 2100 puşti. 

C( i dlre all votat pentru P(!T
tidul Comunist rrprezint1t (ieel 
nucleu conştient', care 'Va ftu:~ 
un rol hotelrrtoT rn I':rea~Cl Şi 
de.n:oltarra Frontului Nalional 
fn Germania Occkl( ntalit• 
Rcimann a declarat dt poporul 

~erman a îneeput să fntelcap:ă n.ece
sitatf a unei fntelep;eri cu CC~l,'j, 810. 

Fiind intrebat asupra v;:' !ilo 
compon(nte a p;uvel"'1ului din . d~ 
mama Occidpntală, Reimapp li pan 
puns e!{ rezolvarta acestei ch 'penf 
dep;nde de faptul dac ll. 'ilm,nqUor 
vor avea nevoie de un ~.ernlprol 
riooetli fonoat din ~ociâl.dfm_ 
tii, saU 'lOr prcf'era să·i mentin" pl 

ace~ia in opoz;ţie. Se 

Mişcarea de eliberare naţională 
din Birmania se intensifică .cu fiecare zi Declaratiile martorului ,apărării Johnson În prac 

fruntaşilor Partidului Comunist din Statele Unit 

II 
!Il 

LONDRA. (Agerpr'(l!EI), Cores.-
pondentul ziârului Da11y Worker 
t<crie că mi,5earea de elilwure na
ţionaU din IHrmâclia a obtinut !l11C

c~Se con~iderah]e În 1eg1ltur l!. cu fOr 
marea Frontu1ui Patriotic â1 part:
'l.anflor precum şi tn lpf!lItur!{ cu llni 
ficarea coodll('erH armatf"Î popn· 
~ar{'-

Frontul Patri01'l~e ~'Ilprin'd(' co
mnn:Sti. membri ai grllpului d" vo
hmtari pr"Cl1tl'1 şi: 'li altor j!:rl1pnri 
fi!' partizani. 

Corespomlf'ntul ziarnlu,~ Daily 
"'orker scrie tn (,~llinnare el'i parti 
~anl1 eonlrolt'azll rCJ1:iunea lle1â 
V'Eltdc Ran(l:on şi o porHune de 
p'~te 50.000 mi1(' patrate dralnn!!Lll 
eli.·, ferat" M :tndalăy. 

Ma~irestul dâborat de Frontnl 
Patrioll<' din 'Birmania cere in10-
('uirea 1i:ctualului guvern-marionE't ă 

al B',nnaniri cu \la ţl1vf"rn .lemo
",rat. car;; să a~i~\lr'" oam'nilor ronn 
eli' un rol confluento'!' 1n Treburile 
Statul ni. Manif ~st111 <,cre dra;;eml'
m~a Inlocuirea aetualPi e()l!lstitutîi, 
care se află in ~l\l.iba inter' selo)' 
bur:rhez:ei 1i a imp~rfnr~tnor 
str1Hn i. Dt' asem' 1'1." a se (':>re anula
rea tuturor iiclll·,lu ril 01' fin anei llr<:', 

"cMlomÎ{'e şi min~r,' ţTlchciat(' rle 
c§trC!: !!Uvenul lui Thakin eu impe-

ria1iŞlii britanici. In conb:nuare. ma 
nif~8tuJ cere naţiooalizarea tuturor 
Intreprinderilor străine, fnfiiptnirr:l 
nfonn.fi a!!rare şi dreptul de auto
df,tenninare pentru naUooâlit1Hile 
eonlocultoau. 

Mişcar('a ,ar E'liberare naţională, 
căre j,(& .:nt(n~iflcă p(' zi ce trEce, 
E'lSte eomImli dE' Partid{tl Conmnist 
di'll Birmania. . 

NEW·YORK. (Agerpre.ss). In ~_ 

.linIa de ui a procesului fruntaşi
lor Partidului Comunîst din State-
1:> Un: te, martorul apărării John
Bon a respins cu îndignare mim-in
]1'1" fahricate dt' agenlH Birou1ui 
Federal de invfstÎţut'i Şi calomniile 
impotri\1â Partidului Comunist. 
Vorhind de~pre acti\·itiÎtea sa în 

.• JDj 

calitate de director de 3tndii 
Şco1'.i Partidului Comunist dia ProI 
tui New-York, John60n a d l~ 
eli proftsorii mârxiştî îşi dau Il 
eă este imposibil sa inţeleagă : pen 

. 1 " ţ" fY li ~.,.. Xlsmu ca ~tlln ", ar a pl1n~ '. C 

stă învăţătură_in le:z:ătură cu ~ 

o nouă crimă a imperialiştilor americani 
Copitl lăranilorgrecl, sunt trImIşi in Statele Unite 

Joh!!1son a arătat că inn!ă ~eaj 
denti: din ŞcoâIa Partidull1i Ci !Il 

nSst cu privire. la caractHU~' iri 
clasa al aparatului (1.. staI 
ean şi a d"cUirat jur:uh,i că m e t 
torii am('ric:m·, îşi pot da seârnbd 
ne contro1t'ază glly('rnul 5t~lm!ş 
Uah", C1U106Crtl1fl numihul rfDm 

GRECIA-LIBERA, (Agerpres). - Pos 
tul de radio Grecia Liberă a anunt_It 
Miercuri dimineată că sub masca "fi
lantropiei" familiile bogate americane 
cumpără copiiiţă~i1or greci. Aceşti 
copii sunt luati din aşa numitele lagă 
re de refugati· unde pest~ 1 milion de 
f amiHi de ţărani greci trăiesc în con 
di\il de mizerie. 

Postul de radio a anunţat deaseme
nea ,~ă, comitetul grec pentru ajutora
rea copiilor, cu sedi' .. l la Budnpest:l a 
publicat ,un protest adlwat opiniei pu 
bHce rr,ondiale şi Org::mizntiei Natiulli 
lor unite, împoh-iva acestei noui crime 
a impuiaHşttlor amcrcani. 

pro tGstul spune că dupiice secole dea 
r[,ndul au exploa ta t simgero..'" pe scla
vii nl'gri. cercurile conduci),!'oare din 
Statele Unite vor să ·reducă ;ti SChlVÎC 

r & 

~i poporur grec. DeaSemenea protestul 
subliniF.ză că odată "adoptaţi" de ame 
rlcani, copiii greci sunt pierduti pentru 
totdeauna pentru Grecia. . 

a 

zent~n!qo~ .trllj;I~H;lor ('are mt.!Cb 
U(lmmlstrl\tll\ lUI Trum,,\l1. • \'l' 

Grava criză economică din l\1area Brita' ~], 
în lumina presei americane tl1l~ 

NEW-YORK, (Agerpres). -- presa 
americană continuă să comenteze si· 
tuatia criti('ă a economiei britanke, 
precum şi a economiei ('elorlalte ţări 
ilIe Europei Occidentale. 

~"~ 
tia eeonOftiiei britanice va de'} 'l\ 
ca tastrofală,". .~~ 

Corespor dentul din Londra al ~ , 
"New York Times" xrie că "d~' u 
avute cu diferiţi Inalti functi~ 

CorelOpondentul din Londra al zi'3.ru vernamentali britanici au c?nfl , r 
lui .. New York Herald Tribune" subli propierea crizei economice In 1: ia 

cidentale. Ceeace la tnceput pa 
niază gravitatea siwa\iei economice a n 

simplă lipsă de dolari a ZO .• 
Marei Britanii, dec1arând că tă i una rei sterlne. a devenit as ~ n' 10 

"daci criza economică din Marca 
Britanie nu va fi devă"iită. situa.· 

cele mai acute probleme eco ~ 
monruaie". 

Tip. "GUTENBERG" ' I ' 
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