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-8 !HTU~TIA. INTERNA.TIONA.LA. D-
A fost aleasă Comisia de' redactare a 

lexlului Noue; ConventÎ;dună,~ne 
- Unifica.rea partidelor lUuncîtoreşti din Buigaria. -

BELGRAD. Trimisul sp.ecia1 al 
agenţiei Rador trlU18Dlite: 

in şedin\a Comitetului General 
al Conferin\ei dunătene delegatul 
oehoslovac, Vladimu Clementis, a 
arătat că dewaterile se apropie de 
sîârŞit, propune convocarea imedia· 
tă a şedin\ei plcnare a conferin\ei. 
lu vederea desemnării Comi&iei de 
V erificar~ a deplmelor puteri ti • 
cOmisiei de redactare a textului 
nouu convenţii. 

ded ocmtri.hutiG la luadrile ... 
rm.iei relJ':€C~ 

Dup!ec delegatul Frantei a arătat 
ci urmeazl exemplul american, a 
luat cuvAntul A. 1. VâşÎn.sky. subli
niind ci propunerea delegaţiei ro
mâne a avut in vedere reprezenta
rea In comisie atât a majorităţii, 
cât şi a minoritl!.\ii conferinţei, şi 
el deaceea ea poate fi eonsiderată 
just 11. 

In eontinuaff. d!!8 11 arătat el este 
just, ca ceilalti delegati - cei ame
ricani şi francezi, de E'xemplu
cari au participat la elabOTarea eon 
venţiei prin amendamente, !§ parti
cipe şi la redactarea ei. Argumentul 

I 
inTocat de delegatia americani nu 
mo valabil, flind cunoscnt, că Uniu 
nea Sovietică partiCipă la lucrările 
diferitelor eomisii alo Organizatiei 
Naţiunilor Unite, deşi limba rmli 
nu este limbă oficială a acestei or
ganizatii. 

lnc/r.eirJP,u,se dtscu! file s' il 
aprobat propunerea Republicii 
Populare Romdne. jiiră partici
parea StatetoT Unite ~~ Franţei. 

După ce secr'etariatul a adus la 

cunoŞ'tinţa conferintei continutul 

I 
diverselor scrisori primite, intre al
tele din partea Italiei, Belgiei .i 
Greciei monarho.i'asciste. care cet 
participarea lor la confenuţ1i, con· 

',;"--.-T 
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ferinta a hotărît intrunirea Comite
tului General pentru continuarea 
desbaterilor asupra proectulni de 
convenţie. 

Comitetul Genel'81 8 luat apoi In 
discutie amendamentele englez ~i 
american la art. 41. In IIpti jinirf'a 
acestor amendamente, care eet- ruP" 
nerea activitllţii ~omisiei 'dunArene. 
eAt şi a diCerendelor care s'ar ivi tn 
lf'gAtură eu navigatia pe Dnn II re. 
Organizatiei Naţiunilor Unite., an 
luat euvAntn1 repreflf'ntanHi Angli~ 
şi Statelor Unite. 

Rdspun.~ând. şeful dele8atiel şa. 
lo- f1ietice G .ubliniat. că rezolf)(fo 

rea orictlror nefntdegeri. care 
,'ar iv, In jurul ccnve.diei, tlpcr 
tine exclusiv eomisiei dlmt'fre
ne. fapt care PUl contr~e cu 
n.imic ,tipulofiHnile "ra.tatelo,. 
Je pace 'n ~he~te cu Romdniu; 
Bulgaria şi Un~ari(J. In. ce pri
veŞte Chp.itÎune4 refe:ririi o,.j. 
cl1ror difere l..ie tribulUllului 

(Con1inu:lirf> in pag. 6-a) 

Comitetul General botllrene con· 
vocarp-a Şedin~ei plCJ;l.ue a eonferin
~i. care ia in desbatel'il" formarea 
~flior două coDlÎsiuni. Primul ia cu
vântul delegatul Ungariei, propu
n~nd ea membri ai oowiaiei de yt'

tmcare a deplinelor puteri, pe re
prezentantul Republicii Populare 

: Române. Anglif'ii şi, Ucrainei. In orima zi B {ofiore~n~ul Uijinni~ t~xH'@ ~~~~~~tH 1~·30 JUlI [a !aniM !ă Dro~U[a: 
Komenov, din partea Bul.WJriei. 
lJ6 pronun.t l1 pentru d"se~ 
delegatului romdn ea preşedJn. 
te tXl treesm comisii. 

A luat apoi cuvAntu1 r~prezen-. 
tantul Marei BritaI\ii, care a refu
zat participarea Angliei 1n comiĂe. 

In numele delegatiei JIOV'ietic:e. 
Lavre1'ti«vpropune tnlocuirea 
Marei Britanii prin reprezen.
tantul Statelor Unite '1' comi
ltUl de verifiCtJ1"6 a deplinelOT 
puteri. Statele Unite, fiind de 
ceoră eu (l()ewtil' propunere. eo
miWt .'Ie compune dh delegatul 
Repu.blicii Populare Romdne, 
etI. preşedinte. ilf'fpl[(/f;i State
lor Unite şi Ucrainei. 
Plenara ('onlt,['j'l>~ dunarene a 

trecut apoi la compunerea coJnÎdei 
de redactare a textului nouii con
'\'entii, pe baza propWlerii ministru 
lui de- externe al Republicii Popu
lare RomAne, Ana Pauker şi anu
me: Cehoslovacia pre~dinte, Unill
n,ea Sovietic". Frm,ţa. llnu:aria, Bul 
garia şi Iugoslavia. 

Delegatul Ucrainei cere oom
plect6'reD oomUiei C'U delegatul 
Statelor Unite. oare, sub pre
le.2:tul e4 limba eftlfle:.:i1 nu fi
SUreozi'l printre limbile oficiale ' 
ale conferintei, rf'fuzlf,d' facil 
ptlrte din. comisk. /11cercorea de 
di"''eTsirme a dele/lGhLlu,i State
lor Unite ?.,..te combtltutd de 
C lementis. care arat!'!, cl1 nici 
umbile bulgarii, ungar", cehlI• 
etc. nu sunt limbi oficiale ale 
conferintei. ceeace nu fmpipdi
cc2 delegatiile troeator ,tIri ,l4i 

Mărfuri mai bune, mai mulle si 
. mai ieftine 

BUCUREŞTI. Eri .'.deschis tu. 
Capitală congresul extraordinar al 
Uniunii Textile şi Imbrăcăminte, la 
care au pmicipat pe lânj!9. d t legat:1, 

şi reprezE'ntanţii CGM-nlui, al nnin" 
nilor sindicale şi ai diferitelor 01'" 

ganiza tii de massă. 
Congresul a fost deschis de to'V. 

Gheorghe STOICA, secretarul ge
neral al ConfederaUei Generale a 
Muncii, care în cuvântarea rostită. 
a arătat condi\iunile de întărire şi 
de consolidare pe tărâm politic ~i 
economic a regimului de democra
tie populară tn ţara noastră. Cere 
oamenilor muncii să lină trează vi
gilenta de clasă, pentrucă numai 
datorită lipsei acestei vigilenţc a 
(ost posibil ca În conducerea Uniu
nii Tex.ti1e si se .trecoare elemente 
duşmane clasei muncitoare, ea Zu
grava, Benedek şi Homorezeanu. In 
coutinuare, arată ci industria texti
Il a inregiStrat eucccse serioa!Oc In 
ce priveşte productia. Totuşi, preţul 
fabricatelor eate lncă ridicat, pro
ductivitatea eate IIClzntă• iar calita
tea nu este la tnă}ţimea ceruti. 

S'a procedat apoi la alegerea pre. 
zidiului activ, in persoana tovarăşi. 
lor: Stoica Gheorghe secretar gene
ral CGM. Marin FIorea Ionescu se
cretar al Prezidiului Marei Adu
n?!ri Nationale. A. Sencovici, mem· 

bru tu eomitetul executiv CGM fi 
ministru adjunct al Muncii, Drân-
eeanu membru tn comitf"tul execu
tiv al CGM, V asilescu Dumi~ Ele 
na Stoia, membrii In comitetul exe-

. emtiv al CGM. Barta Ion (Arad), 
Haber 1., Viorica Moisel!CU, Bran 
Maria, Chiriţa ~\efănescn, Mihali 
Ecaterlna şi Friedman Alf"Xandru. 

Congresul a fost 881utat de repre
zentanHi oamenilor muncii din in
treaga ţara. A fost ascultat apoi, ra
portul general de activitate al Co
misiei Interimare., prezentat de tov. 
Elena Stoia. In prima parte, rapor
tul arată cauzele eare au penni~ ea 
Zugravu $i ceilalti IIi poatl jefui 
muncitorimea şi sit comitl actele 
morale binecunoscute. Ae"est lucru 
• fOllt posibil - constati raportul 
,- numai datorit ll lipsei de vigilen
ţi de clul a tovarlişilor cmstiţi din 
fosta conducere a Uniunii, care 1n 
loc de a avea o atitudine combati
yA, au adaptat o atitudine tmpllcini 
toare. Se arată apoi ci la Uniunea 
Textilă 8' an introdus m€'tode de co
mandl1 tn munci şi se ~tuia eriti-

1 ca n autocritira. A~tfel IIt1\n<1 Jncru-

I 
rile, vechea conducere a Uniunii a 
fost disolvată şi in locnl ei s'a n\t
mit o comisie ~nterimar!l. I In oontÎnuare rapMtuJ anti fea
lizările rodnice ale BÎndicatelor şi 

fi PA.GINI 4: LEI 

. mnncÎtor\'1or textiliş~ pe pltlD. ,orgt 

,
i :;=:,torl,c, ec~.n~.mie. cultural ,i sa-

In ŞediDtl1 de dupll amiazll• la ore 
I dinea de zi a figurat di8Cl1~1l ra· 
I portnlui general de activitate, Mulţ! 

delega ii au eupU8 raportul :mei ,.e. 
rioase analize critice. Delegatii . sa11' 
angajat ._.._ .. ~'.'. i 

d tnt"rl vigilenta In spiritul 
luptei de cUuJ1, de 4 curăţa 
rdndurile sindicatelor de ele
mentele duşmdnome 't.recurafe 
printre muncitori, de a ridica ' 
noui cadre sindicale şi tehnice. 
(le ea 'n,titri fi Jn.4' md", eolG- ~ 
borarea Intre te7uddml fi nUln. 
citaTi, de • munci pentru ea da 
un fJt)4nt nou 'n-trecerilor frr,. 
productie, de • ridiCtl producf;i,. 
tlitateea muncii. pentru fn.flori-, 
rea Republicei Populare Ro
miine şi bUTUJ 'Ulre ea popo~ 
lui muncitor. . 

Intre delegaţii care an luat cu· 
vântul la Şedinţa de dupA amiul, 
a fost Şi tov. Ion Barta dela ITA. 
Dupl cnvAntarea tov. Eliflabeta Sen 
covici, din partea vechei conducerI. 
tov. Elena Stoia a . citit telegrante1e 
şi scriflorile iiosite din partea mun
citorilor din toată ţara, cari salutI. 
congresul. 
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"e.zu 1 ee1 wa ••• " 
lnP{un artieol (J1,erior am anun

tat. cd fn curând va juca fn or<"ul 
no.stru ansa"dJ11.. T~tJru1ui Ikllf 
din Bucu~ti, n/r<-' se' află acum In 

furn'" prin iară. 
PrimtJ pie,. care tIG' fi jucată la 

noi este "Lorul ~l marif' de Salem 
Aletc""m, ela!!cul urnorl.sIC et'~u. 
Să. fie .'pu' aici. dl dela apariţia 

tl.rticolulul mai !u, ttmtnlit ~ pânA 
azi Teatrul lkrtf a devenit un 'l'ea. 
Iru de Stat, cu drepturi 'gale Cu l'6a 

. tl'ul Naţional din Bucureşti sau ca 
Teatrul de stoc Maghiar din C' fII_ 
Regimul de democraţie popl&larl din 
ţt!Jl'a not:titrll. a realizat astfel un. lU
cru ceeace exista pAn4 in pre
.".; "umai In URSS (unde existi}, un 
~atru de Stttt In limba Idif). 

Aulo,,"l, 1IUlrele umol'ist. tl'e~ 
eu multă m4iestrit tJ .pirit pe toţi 
n<:ti ~ vi.eazl la an trai "ari-Ira
c'tft!' ea .,rtJitorl. " IacMf. la rea-
7it~ ~ toOle ~zela, la muncel ci"
rcitlJ, lA O viaf4 din proprie muncd 

,__ nu din speculaţii afactriste. . 

Piesa. a fost serls4 'n anul 1915. 
'nsi ~&te actuald tE o::t. Slftt mJJf ule& 

azi cdnd 'n ţara nomtrd, cOre pa. 
~ ~ drumul socialismului. toţi 
aristoCf'alif" trebue .,i _ treJllM'ca 

din C04mnrul 10,. de II deuelli pt,te 
ft(}opte "mJila.ll4ri~. 

Publicu' care vrf(l, .,.. .. tIIstre:;e, 
: ~ă ,.ddd c~ un rel" sănăttos rom si! 
fntlmpl! Intotdeauna kt piesele lui 
$018m Aleichtrn - care vre. să t-'O: 
16. o pitsi a~at ele lăuda,!ă şi pe buna 

:'reptate jucdti de f11lSfJ,"l>lu~ Ţea-
trului d~ stat Ilrul In limba 'd~~ -
va ~nl 10#. 19 August, la r'PJ'eo 
tllntafit, 

.. noaptea [O lamuioanf în 
grjdina ArD 

(,) liear9 placuta, un prugrmn 
"pecto.cutos, va avea loc ;::,arubu' 
p. 2(i Augu!>t lY"l<>. &eera la o
rele Y, in cadrul un~i ,.l""oph cu 
lampioane··, în grădma de Vlir~, 

ARO. I:u' In cadrul festivalu I va avea 
loc un c;oncert romlino-maghiar 
Gf;numit "melodii fev?rite'·. ~~r~ 
pot fi cerute de publIcul par ICl 

pant • Programul in d~sebire de 
aJtele in gen "cabaret' , va fi Or' 
~niZ8t c,lnfonn dorinţei puh1icu 
fui. In cursul sllptAmânii, publicul 
va pu"ten cere la cassa de bilete, 
bucata muzicală favorită, care va 
fi execut at4 de 8rtiştii ar!idani, 
progr8mu1 este pus in scenA de 
dtre fostul eranjator al "Paradei 
Artistice". Cine 8 văzut aceast:'l 
rE'vic:t!1, nu va lipsi dela "N03P~ 
te~ cu lampioane"~ 

Un our~t asortat, cu pre1uri 
moae!te, mtrzicf variate, veselie 
$i .bunl di!;1"Ozitip - i8f~ d<-rÎn 
ţa', comitetului aranjl'ltor, 

zau,. ______ . __ _ 

SINDICATUL SANITAR, 
'Subresortu1 Ocrotirea Mamei - (a· 
ce Ct1lloscut oI examinarea (emeilor 
gravide la dispensarul din Gai ee 
(aee gratuit tn fieoare Joi, Intre ore 
le 8-9 dimineaţa. 

le ~chide f" viata teatrulu~ 
.,.lida" cu data de 1 Septem. 
vrie. Incepdnd cu această datl1. 
ia fiinfl1 "Teatrul Românesc din. 
'Pest". cU sediul Uz Arad. tndru< 
mat de Ministerul ArtelOr şi 
Informatiilor şi subventionat 
de Minister. Tot cu tU:Ca$td da • 
tit işi incepe activiUJte4 - fiind 
organizat pe aceleaŞ baze - şi 

"Teo.trul Maghiar diA 'Pest", cu 
sedi ul la Oradea. • 

Inainte de a se arece 1. OF'

sanizarea acestor douil teacre, 
zilele ~te ti avut loc la Arad 
~inare4 artiştilor fostului 
teatru arddan, de cl1tre o corm.. 
sie' prezidatd de tov. Aurel Ion 
lUaican, di.rectorul Beneral al 
teatrelor. 

lnsl1şj faptul olt ,'a tinut acest 
examen cu seo pul de tJ admite 
pe scen4 teatrului ,ubventio
lUIt de Stat AUmai elemenre ea
re sil corefiplCndl1 unui astfel de 
teatru, prezentdnd suficiente 
&arantii fn ceeace priveŞte pre
gdtirea lor artisticd şi cultLtr(Ji1, 
dovedeŞte el fA viata teatrelo,. 
nOlUtre de provincie se produ
ce o cotitură. Şi JeluI cum sau 
prezentat unii tJ('lori cu ocazln 
acestui exameA. a .ţubliniat ne
cesitatea acestf'i (''''tilnri. Pri,.,. 
tre artistde t€lltr"lui din Arad 
,'a gl1sit una Ct%re a declarat 
'de,chis olt In viata l'i n'a citU 
fncă o carte, i~r aha a ră.~puns 
la intrebarea pus!1 cil A'a auzn 
de revisUJ .. Flacdra", revista 
Vniunii Sindicatelnr dp ArtiŞti, 

Scriitori şi ZiariŞti. deci ti ace;
lei organizatii din care face ~ 
ea parte. Cum "d fie atzmci 
orientate asemenea clemNtte de
spre ,,~îŞcarea Cllf:ltrald din ta· 
ra nOGlltrd• despre ,areinile ce 
le au artiŞtii 1" re!fmul ROst", 
de democratie popu!tlrd. deflpr8 
noul teatru, Mre trebue .<I fie 
un factor deosebit de imp"r. 

l4nt 1" IIIMea oper4 de ridic,," 
re CI rt.ivelulu' cultural al popot> 
nilul nostru muncitor. Cu ft5eo 

menea elemen.te avdnd Ula ni
vel cultural etlft de .ctf:u" iar 
pe de altl1 par~ cu o pregi'ltire 
proft!.Sionald iAsulkierud• - nit 

poli organiza noul teatru, tea
trul poporului. Tocmai pentru 
aceste nwtive, comisia a p"o

mOVl"ţ 'lumai u.n num4r 
rNtrdna de actori, curs satisfl1. 
et'8U cerintele lusamin.'it~ 

Noul tea"" tJl'ildan VA li OF'

gnntzat cu elemen tele care ClU 

ti ecut eXlJmenul. coml'lectdndu. 
se L'ChlpG cu utilti din Bucu
reŞti. 

lÂ>altfel, faptul (.04 la ~ml''''' 
lm mare numttr ., artiştilor 

prez.entati, iau dovedit Aemre. 
spunzlltori, dt1nd dooavil de un 
niL'eL cultural foarte ,.cdzut; nu 
tTebue si1 ne mJ.re. Aceasttl !fld. 

bidune, acea"/! sdl .. le .. e. (·.te o 
~măşitCi • teatrului ~urghe:s. • 
acelui teatru care cfluta .. uccese 
uŞoa.re fa It! desint';?resa cam
plt ctamente de pr08resuL. de 
dewolta.rea culturall1'!l aeton
lor. 

Noul teatru rupe CII aCf!astl1 
troditie burghezd• Si rupe şi cu 
tu.ea traditie burghezd ca exI
stenţa materiaII1 CI Qcto~ilor .~ 
'tU fie asiguraiiJ, 

}<' om mec' () ecl!Îp! traira/a 
selectionati', care tJtJ prezenta 
l'if;'~6 de valoa.re s, căreia i .e 
t'a Q5i~ltra exi~t('tl'!l. "Teatrul 
Fl')mdne~c din Ve!:t" va avea 
atiguratd ombvM.ti"! anuald -
11lcepdnd d~la 1 .'5l?l'lPm,,,.ie -
de lei 5.500,000. sumd care la 
nevoie se va Pll.it!a ridica 
pt1n l1 la 10.000.000 lei, 

Este un succt>.~ şi o dovadl1 • 
poli ticei ce !e irmu gurf!ui! fn 
materie de artă fi care de~chi
dP. tntr'adeviIr 1"'11 nau şi impo,... 
tanl capitol fn viata 'eatnll,,; 
arăcl4n, 

1 
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Radio Romania, Radio Bucur~ti 
L 13: Deschiderea emisiunii. ]3.05: 
Concert de prânz (disc\ui). 13.25: 
Revista Presei. 13.30: Orchestra 
Grigore Kiazim. 14: Radio Jurnal 
14.25: Ora Armatei. 15.13: Inchid. 
rea emisiunii. - Radio Rom.tnia, 
Radio Bucureşti II. 18: Deschide
rea emlsJUnii, Orchestra NiCll 
Apo~to]escu - voce Dora Dini. 
18.45: Carnet Cuhural. - .. Cronica 
muzicii" de Victor PandeJeI;eu.
Radio România. 19: Emisiune in 
limha maghiară. - Radio RomâTli~ 
Radio Bucuretti TI. 19,30: Emisiun, 
pentru tineret. - Radio România. 
Radio BucureŞti I. 20: Radio Jur. 
hal. 20.20: Po~ta Radio. 20.30~ 
George Grnnea - vioarll. Florin 
Eftimescn - pian (magnetofon). 
20.50: Concert de muzicII (discuri). 
21,30: Buletin Sportiv. 21.40: Mi· 
hail Arnăutn dela Opera de Stat. 
canto. 22: Radio Jnrnal. 22.30: CAn 
tcee şi J ocun populare <lin foat~ 
J'f'ţ!illnile tl!irii (discuri). 23.30: Ra
dio Jurnal. 23,35: Continuarl'.a prn' 
~ramu]l1i d,. mllzic lf varlatlf uŞoar1f 

{r1i~('uri). 23.50: MuzicII popular1f 
"oltl!lnf'a~('1'i (flÎseuri)·. ~fIDWRN ________________ __ 

in atentia a~iguratHor (a!ei 
Aii~OIariior ~o[la~e 

Asi gurd tii, cari sunt t«-imiH la (). 
I!lneşti seria 5-a dela 20 Âugmt-a 
Septtttnvrie 1948, se vor prezenta la , 
Cat'a Asigwrărilor Sociale in ziua d' t ' 
18 August 1948, orele 8-12 u. ro. 
adtlCând c . ei carnetul de asiguf8.«"e 
In care vor avea eotizat 100 .. Aptă· 
mîini In ultimii 3 ani, precum şI 
hu1ctinul Biroului Pop. fără de cari 
nu se VQr putea complech fofml'le 
M plecare. ~ 
Asigur'ţii care nu 88 V<I\r pre:z:f'Jl"fI 

la Caea de Asigurilrl SoCiale, SC"~ 
metlica1, el. m cam. 7. pAnă 1" Of& 

12 a. 01., vor Ci considerati ci aU 

renuntat la dreptul de a fi trimişi 
la ba{. ..-.-l 

OLANESTI SERIA V.a 
dela 20 August-6 Sefi', 1948 

Rezultatul concursului, literar arâDan 
se va comunica Dumineca 

Oeae E1i8abeta, ci.bulea Va8110, 
Cristescu Vaeile, petrjŞor sa~in. 
Hellsteini Ana, Ca menitA FIonc •. 
Oni~ Floriea, Fâldea Ferdinand, 
Ftliseh Bal('bara, Voiloo l\f? .. ~reta. 
Drec1n Viorica. Pi}an Iosif, Iov!lno-v 
llie, DClltsch Mihai, Hnaş MarIa. -_ FARlvIAC11LB DE SERVICiU 
Azi ti in noaptea de Miercuri spre 
Joi Sunt de serviciu ~â.toarele 

In scopul promovării elementelor 
talentate in I!('ri~ din ora:ul nC)oSlI'u. 
Sindi~ml mixt de artişti scriitori 
n ziarişti din Arad, a organizllt a. 
cum c4tcva luni un concUT!l literat 
p'"ntnt ptenti<vea celei m<4 bune 
poezii, nuvele şi pi~ă de teatru. 

De-atunci şi plnă la sfârşitul sll.p_ 
tiimAnii trecut~ s'au primit la Sin. 
dica! urmlltoa It'le scrieri: 75 pot'zii 
In limbile românii, maghiarli şl ger. 
manA, 11 nuvele şi 15 pies<' de tea· 

'-oru scrIHe In limbile tomA.n& ',ma.. farml'!cii: Steub1e, (~tr< Fnmu), I\n 
ghiarA. -- ghe1 (Piaţa Miron Crist~). Kesr 

}JentnI a. se dti şi decide a~up'" tenb~um (1~ngll Spittllut de copii). 
eel.;i mai reufÎte poezii, lluyele.fi Nistor, (Bul, Republicii); 
piesă de teatru. s'a formal un juriu I 

~omp1l8 din primarul Municipiului '_ COl';'VOCARc. AMEFA··· 
Ion Plilincaş ca preşedinte, prof. ASTRA convoacll pe ziua de 19 
Covllci Nestor, Olteanu Oliver, Er- August 1948, orefe 17 in localul 
dOs Gheorghe ii Korda Stefan ca Sindicatului Metalo Chimic din 
mem.hrt. Cilre pAnl! la 23 August !!iEI Calea Armatei Roşii No. t, la «) şe. 
va pronunta. In ziaful no«tru de dinti de lucru a comitetului de con 
DUlllinecl vom da l'ezuItatel~ con- ducere, toate coJectivele şi TeSPO~ 
cursului literar. 8<'lbî1ii "portj,·j. Prezenta obligatorie. 

--------------------------------Tea.trul Evreesc de §tal "IKUF" 
Prezintă tit zi.a de JOI, 19 August 1948 ora P.'O seara pe scena T e ft t r u lui M uni cip a ., 

200.000 C'ozu~ cel Mare) ~: -;~L-!!.·1::EI~H~e~ I 
Regi .. ~ ISQ 50plriJI Deeorlui ai IOlhlwe; M. Bubingher. Biletele la Agentia ILIES t B-dul Republicii 94' 
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~o J'~'\ ~~. ~~'.I~uj ,-. ._~~! .. ~ i. C .. U ii: .~ ~udetean U. F. D. R. 

------a 5:C5 in ev:den~ă o serie de import30te reaUzări 
il.l. ;r'. D. r:r. ttlobilizează tnossele largi de 
f'enle:, aJIăfuri de c~a.sa n.unciloare tner-

gâ.1r1.d pe drulUul trasat de Partidul 
. l\riunciloresc Rotnâ.n 

Au. frecld 5 luna dela co.n/e'-Wa de un'ficare a organizaTiilor teme. 
*-...'_ '1"''-'' din p...,.. ...... treCut 5 luni ~ clJ.nd, In sala mare a labneei reba" 

rtr,ţ>~fl! orgt,mzaţ1ilor ~menme din judet au luat angajamentul s4 
If1U,n~a.'tCd .j .,ă. lupte umilr la 1l.m4t. j4r1J deosebire d#J nationalitate, pen 
I,u conşolidu,.ea r<glmulU/ ll()6Uu de democrolu populttr-4. ~t.ru 14u. 
rlrOo unei vieţi ro,'!.! bune ct!lor ce munee1fC. -

re mimYl"'."f drum ck realizări au strclbltul femeile organizate de 
~~ fl'iCi fi pâ.nă (J .. : 4z;J ! 

lWF! bipn''''' bngat de aCllvltate 
s'au e.Ct'("!uat 28.10.1 r.r€ volnnrlL. croitorie, de gospndă.rie li de conrec_ 

t,re. au tost tnfiintal.e ~o grădiniţe tionare a pantofilor cu f:runzl de 
.' j eezonZe:-B 

• .:-dă.po,;tinrl 20 H} ~opii. In porumb, curs de ţesut covoare la 
H'~!'" ~_ ~ămln~ ~. t'.oplci r"TJn4nen· Ineu. __ _ 
">: d(!a 'Oraş sunt hrt'ttifi. t'.tueatî fl Din cltetele fi eolectele organizate 
~'):n. !n~n11ti lno Copii. UCede:n.. pentru sprijinirea CopiJlor ~i au 
î '.ble ajuta Ia rl:.suibuirea lnptelai pftt (081 realizafe 1.119.480 Jej şi fmMB.. 
; fJU 1 ~-1')7 ('.()pii, iar C"le 121 centre căminle pentru 138 copii. . 
, de l"ntertp,::ol..;<!" de r~t3 C.i-l.O.c.s. Datori'! adiU!1Îlor tnt~pt'in~ şi 
r~' 'nfilLtai 2 d:sJ'I(\n"lare Ji 9 ce.,.e a ~nliz!rilor tnfăptuite, U.F.D.R. a 

fi • de na":~;rl In pla~a T.'LrnoTa U. F. ~.nit sit organizeze 218 oomH81e AL 
-D. It 8 tnfilnt~t o haie commlcli.. In te~ti, din tot<;Jul de 226 comUne elin 

general Armă~escu Prim şi Salgo 
. Siegfried, melllhru tn biroul V.P.M. 

RAPORTUL PREZENTAT D~ 
TOV. mCA MARIOARA 

Tov. Diea Marioara, se.crefara org. 
jud. u'F.D.R. fi membrA fn C. C 
al org3nizatiei, a prezt!ntat raporta! 
geD€'l'a) de activitate a femeilor or. 
ganizate cuprinzind datele amintite 
In fttrodn~rea arfcoluJui nOt'ltra şi 
anaJjzând !n spirit critie ,i 3utoCri. 
tk atA! ~aHzările, ca.t şi !;ll1.h;ciu
nile muncii depuse de f'mei. In tn. 
troducere. raportoarea • precizat că 

Ifnrclnile U.F.D.R .. uTuf tiu put", 
fi du.se 1" bun sf~nit nl1m~ da. 
torN! sprijinului n~p1(>;cuMit 
aeordrrl nrgrr,ni:l7ţici rl.e dJ.tre 
Partidul Muncito1'esC Romltn., 

C6~ t':onduce şi l"ldrumeaz![ munea 
maseelor de lemei, stA 1n ftnl1tea tu· 

torOt· adiunilor mf'loite sA. ridice 
nivelul de trai al oamenilor muncii. 
Raportul eonstat! că odati. CU tfefi. 
niti~arE'.tl conduc~l"ii organiz..1ţiei, au 
putut fi inIătu.rate aCele elemente din 
organizatie care n'au. aVllf nimic 
comun cu in~ell' clasei' munci
toare. Un. din lipsuri • Ioel ci nu 
s'a dU!! o muncă. destul de hotă.rt:a. 
de educa~ a femeilor In spiritul dt 
luptă Impotriva exploa.tat orilor. 
Multe activi~te no 8UPoar~l ezitica, 
nu duc munca In colectiv, nu reu
şesc să. combatA. cu destulA hoti\.rh~ 
nid maniCesfările Şovine, nici mistI. 
clsmul tmplAntat in mintea femcilor 
de unii membri ai clentlui (".atoIi" 
şi ,ecte1e religioase, unelte tn m1na. 
fmp~alismului ang1o-americ!In, 

Zuhreck Ghizela, Wiener LudmiIa. 
Neamţu Zoe, Dragan Elena., Lază.r 
M., Asiminei Maria, Faske..rti Eli .. 
s;ahet~. au lnat angajamentul de" 
IIprijinf U.F.D.R.·nl şf a an~ re. 
~le tn muncă. Cu deosebiti. eim
pll~ie şi drn/!,oste an Cost etll'ml1ate 
cm;ntete fl1rl'ineilor munctf.oare, II! 
frunte cu f"'mela prim.'l.r din Gra.n'" 
ceri Sâ.rb F'JoaTel. Ar,a A~ din 
CnrtiCi, Blai, din Siria, T"'Jdln, 
din Să\·A.nii., care au luat a,ngaJa~ 
mentu1 de a duce lupta. pentru ridi· 
ca~~ femeilor ·deta sate. Au ma! 
luat t'IlvAntul dele~·~le Kove!l Ma
re'. DanI Delia. MUl'Ică, Dulgheru. 
poppElr, Cu1ai. Cione-, Poen&l"n fi 
Klug. 

j . :Pecica un azil de h'it~a.nj. Ln Itaţiu· judeţ, 13 eomi<oete de plasă, R9 co-
( bf".a baL;tead Monf;'lsll, tT. F. D. R. mite le de stradă... -8 comitete de ~ .. 

Il org"ln1l>:at o Colonie ~e varf, nnde foa.re ri 30 comieÎî tu .tntreprjndt'iri, 
l \ 100 copii al muncitorilor d;n ocaf iJ18titufii şi Sindiea!. Au fost ,.eri. 

ComUeful .fudpfean defInitivat 
al &FD3.-ulul 

(~ "e hm·.uri de o fn;mj!re ~np]I!rII, rlc:gte 22.943 m~re. din r.are 
;~ ~",a~~~~t~~',~la,~:)~at rl~ tl.4f1~ ~ud (':u roHz~·1ia la zi: 
OI 1.' r: u.ra-.... ,....--..... .' t p.- b 5 __ , --<- _.. • •••• ~. _.'~ ~~, _ •• _ •• 

.:; ",~ ~ .... -;-{-- , .... ~-' .... 
, I n{di~area de ca.dre nou! din rându
~rHe fern:eUor muncitoare' cu bra"'el p. 

şi cu rnh ... '~:a 
111 ~aărul acQg'tloi adidtllţi muT. t .~arcli -sA stea delltM.1ilnteziftll ;n!e. 
tHuteraJe. g' il;; ~~'!';·~'1:;~.!. ;'oJ,te de r~eIor celor ~ munceec. 
f"'1tI!'i dl.!la Vf:'e fi din.rn:.::;· pri1l Din rftncIul femeilor mUD,.itoart 
det:ato~ lor fIlă de l'e.srl- ain Intreprinderi, din Mrourî şj~de pe 
mut nostru ':~:::'::-7'l'1tir. pd" ti. OgOll~, flirăod muncitoare infelt'eo 
t':"+',"~~nt'll fi drouf'lff(l'n ' " faţa 1 . ~ , 

ttll' e ~ncer dt'lllocrafe, lmspodine, 
(Je O1'llrmi~.nţ[a u1'tfcd (t--'Llflc-ilOl' ~, 

._~~~ârr(l!!'u, i'rt-n pricerwrr>n fi s'au. ridicat carlre valoroase, ca.re au 
hllmir'ifl IDr ,t spi ritul de ~c1i- Cl~lg3.t tncrederea m~lor de Ce--
ficiu d~ ctl~ au dat dOf)lt(]ă. mer. Act'sfe cadre au rost ri~liC'<',e tn 

r ... dN)S..m-lf.f.D.R. a :r€Uşjl" an. 
f· 2 :~'.:-"II mu~ " ",:i m{)hiIi~~~ze 1n 

. jw-ul acţiunilor intreprins(! f'me.ile 

. m~ncitorure dela lIale. C~e tn pli\.o 
, ~ .. "'~pecth-e au de..t'Ilit Inp!ă.loare 
, ~ ~.jl!nroa n.nui tr~li m~i bun 

c ,o'nn1!nilor muneu. cue la b:lfoze, 
I tn m.~ ~r fn aciivTt .. te z;1nică de. 
, n1(~cI. Coti llOutr tl'C acde el·'m('1lte (1u' 
: m~!')oa.se :tle ch~c'i muncitoare care 

I F~in~~~. -'-a-:hll·~ ~~-~n~ 4 '~!1n-
I ....... 1. iti 4 \1 li Il UdfU ltU 

~ .. __ ~~--"~ X cea. 2000 mp. şi . I J!~ II m~ţ~,t Luxfer sau Rotha li! 
t'.W:'J'HiW -: mp. cum p li r 

..". urgent. TelefoneJti Braşov 1627 
sau oferte scrise către 
~ ... rhjt2ct §erbon 

rrllnte~ I')y'g~njz[)tiei unfce de f~mei, 
In comitetul .indetenn U.F.D.R. au 
. ro~t alese ~ definitivate 2n postul de 
rl\~pnndpl-e <:are li 's'a tn~Hntat • 
cn orazia confp,rint.Pj jlldeţene cn" 
a. avut loc Dl1minPdl 'n salR fos
tnrni cinematol!rnC Sa'VOy. 

Intr'o atmol>fer! de sA.rblhoare a 
ll\·ut Joc- ConfE'!rinta de derini1i,,-are 
li comite'tului .judett'Vrl tT.F.D.R. aJ 
cnre ao pattie-ipat peste 400 de fe. 
mei' tn' Cnmfe cu del::p.;a'ta Cnmiteru· 
lUI Cl1)traT U.F.D.R. Maria Nicolae, 
deplllata Tuluct'n Lu~ia şi mt>m* 
brele din comlt~ea U:F.D.R..ului. 
f'a lIo1.emnitatt!a de d~hideyoe _ (~on. 
Cerinţe; au adrf'Sllt un c1i1d tll1"OS sa
tut conCerintei tov. Tap~ GbeorghE', 

membru !n bjlf'Oul judetl':ln p,M.R., 
tov. nelle Petre, prt1feotul judetului. 
prJ:rn~ al Municipiului, P!li.'1M' 

Ara Pa.la.:e BraşO~l. Ion. Glngan Ioan, ml!mhru tn bi-
r ______ ~ ..... _____ ... O -0= ""-'. _=- raul Consiliului. Sindical lttd~an, 

F~ -;p.. .;;.'~ ~ lAii Moar~ li Drel~ del 
". li I \. ~~_ n:ei Am-Miealata 

o 

Macină grâu li tot felul de eereale, fabrică· 
ulei d. floarea aoarelui ,i seminte de dovleac 

pentru public. 3116 

-.--~--~-~~-- -

Ti: M.-RUBlNGiiER~~ 

Au fost alese urml-toareIe ufede. 
riste tn Comi~etl11 Judetean UFDH. 
definitivat: nlCll Marioara. TuJut".:m 
t.uCi·e~.ia...-I('b('.l:-.. Xi1m:J., Ji1nY'ln Si· 
don1a. pap Franclsc:a, Com3n Flo. 
rea, Mar~itni Marp, Han dari " Lu. 
oretia. Fiirsl Olga, Pavel AurE'lia. 
Neamţu Zoe. pap Mo.tilda, Rac Ele. 
na· M;>rcu Hvia. Sdrhn Floarea, Var 
~a Ecat., uft"r Ana. Panrli Ana. Ti(' 
pec Lucrefi Il , Drngan Elpna, Con
Irtllntlnl'~U Cornelb.. l'rfihft.ilescu E-
Imn. OnT('ea M!'f'da, Annl1~e1Icu Hor 
tl'nzla, CrÎhn Roznlia, dr. Ha]o!;z 
Clnr~. Pn~ch:n RO,,":llia, Anl!hf'l Ma.. 
rie. Rom?n Ana, Munt·E'anu MR.:-ia, 
l'o"marn M:1r1a, V!'"1 Paulf'scu. Pup 
rnţinDfl. A ~im~nei Maria. Tomiltlan 
Ana, Mezcş Marb. l)f1!CÎn Iuli:ma, 
Popov:,.i IulP'I1:l. J~Ml~tt1rt"nn ~~na • 
AC~lIi R"z~li3. Bl"'i Marin. NI1'11l.şRn 
Arme."l. Szoh T o1:;nctll. C!Oibi IIe:lnar 
~ 'Tn~irf'l'CU Eli~aI)efn. 

Tov. M:(Tia Nicolae., tu numele C. 
C. U. F. D. R. a Uirat spor 111 muac/i 
eomitetului judeţean făcând apel a
flistentei să-I sprijine eu hotărtre şi 
Cu toate forţele, pentru • .fi putea 
duce la 1n deplinice misiunea, ia!' tOV. 

Ilica Mruioara, IlecrelM"8 CODlitetu
lui judetean 

n luat angaJami!'n1ul tn numl!'ln 
r:omi'tef~lui judetean de!i"Jti"'f1l 
.4 mobillzl!'ze mas.ţele ltJrgi de 
lemei tn. t.ederea tndep7f.n.iriî sa,.. 
cinilor fixOte de Comitetul Cen· 
ITai, cltilur; de cl-<l1l6 mflncitollr! 
tf CondusI! ele Partidul Muncito
resc RomAn tn lupra pentru fău
rfrea socialismului. 

Dl1pă eitirpa texfnlui felegT8ml'i 
trimise la C. C., U. F. D. R. CCln(e. 
II"inţ"!' It IUII" srAnit Cl! infonarea In
t~mafion!llei, ur:mA.nd ·d(>leg..~t('lp. si. 
ia m,'lSll tmpl-etmft.. 

Când incep cUT§urilte şco~i. 
lor ele:rnenl-are, D1.edÎi 

şi superi~are 

BUCURESTI. (A:~erp~). Miufe. 
tetu] Invă!ământuluj Public ti decis 
u;rm!ttoarele: 

Cursurlte in kolile eftmentartr 

(atlt cu 4 clase, cllt şi cu cele torn" 

plete eu 7 clase) Vor Inct'pe k 20 

Septemvrit • -
In şColile medii de toate catego

riile lnvătământul incepe la 1 Oct. 
La universitAti, politehnici şi alte 

inetitutii de tnvILtlm4nt 8Upt'Tjor, 

cursurile vor lncepe la 16 (kr. 19-18. 
p,romovarea ht eb!!a i-a primara 

dela clasa IV-a !le Va (ace In mod 
autotn<~t. "~xamen de seI«fiouare 
vor face numai acei care au ab.!Ol

:vat mai de mtţlt clasa IV... p.rUna-

ra. şi tn locaIităti unde nu este R~ala 
primară completă de 7 cl~. 

Examenele de Corigen1i _ vor 

ţine după programul din anul tre
cut, tntre 3-10 Septemvrie• 

Etamenele de admitNe In licee, 
Şcoli pedagogice n tehnice se vor 
ţine intre 16-20 Septemvrie• 

Examenele de bacalaureat vor fi 
ţinutle după prop;tamul stabilit In Iu 
nie 1948, !nt~ 21-30 septemvire. . 

E~amenele curente la uniV4'!lrsităti• 
politehnici fi alte inElitntiuni de in .. 
v1itămo'nt supeziot., vor Ci Intre 'f5' 
Seplemvrie fi 15 Octomvne, iar exa
menele de admÎteJ'e tn primul an al 
facultA,tilOf vor avea loc tntre 5 tt! 
10 Oct.omvrie 1948. 
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MICA PUBUcITATE se prlmeae 
.ilDic până la orele 18. - Un ,u· 

;viut Lei 6 Dlinimum 10 cuvinte 
• Pentru cererile de aerviciu 50 la 
!.aii reducere. 

Cererl :le sel'vlc1u 
OM CINSTIT in vlrstă cauti servi 
ciu de portar, paznic, sau orice lu
~ru de incredere. Adresa la ziar· 

3174 
Jnc'hbîeJ'~ 

f 
v ân~ăi"Ji ~.l cu ro. c • .l urliI' i 
Il,,' Ei R OlW<l de albine C~ Iad •• 

complect, de vânzare, .Mic'ilaca 
str. t'rutu1ui 22. 3101 

De VANZAkl:. 1200 kgr. faSQie 
,uscată Il 20 lei per kgr. la Scoa 
la de Elevi meseriaşi A.. C.F.R. 
V. 1257 

ia QU putut deveni ddinlitorii 
Cupei RPR pentru un ,a~. 
Rcisfeld Victor, secretanll sectiei 

sportive al Cabricei ITA, UDul mn-

j 

. CAUT spre inchiriere 2 carn.!ri;', 
, baie, bucătărie. centru. A se a· 
dresa: Te'efon: 15-26 şi 26·30, 

(A\.iif o caJn~ mobilatA in cen· 
tru cu acces la hftÎe şi budtărie. 
Rog adresele la redacţia darului 

Ilh JUGAR VIE de vânzare. Pr~
iuI 35000 lei, Goldiş 2. 3le7 

V AND loc de caSă in Bujac, pon· 
tie foarte bună. lnform.8ţiuni: 8,1 
f1 uporte 17. 5172 • 

Pierd.eri 

ITA echipa campioană de Coot. 
ban şi câştig~t~'area Cupei ){PR ca
re a realizat ceiace nun' ai Ripcmia 
a putut să facă o singur:! data, câşti 
gând Şi campionatul şi cupa li:irii. 
s'a inapoiat la Arad cu avionul 
TARS Luni după amiază, jucătorii 
fiind fntă:.npinati la aeroport de 
eătre o delegatie de muncitori ai r. 
hricei, in frunte eu directorul Beke. 
sÎ Ştefan si Redeş Gheorghe mem· 
bru în comitetul triudicatului Cabri. 
cei. 

tre tnsolitorii echipei. a mulţumit,) 
pentrn primirea fmmoasl( '""'-~ 

LOC uINTA dl>Ul camere sau sub 
chirie 'Cu 6cces la bae şi buc:\tă
tie se cautA. Pasztemak. Firma 
Mioriţa; l' el 1508 

Prezintă de azi I 
O comedie muzicală 

A~sente nemoHvate 
[O AUd,a V!!U 1250 

Amedeo Nazzarl, Ulia Silvi 

...................... 22 ..... ' .... 
(mema C.F.a ,.Grădlşte 

o &umoesă realizare muzicală 
sovietică 

PAT R U I 1,1 i (\11 
cu L. Telicovskeia ei V. Serov6 

UrmeRză: Repsodia cI'\uc6ziană 
Ci ..,. 

PIERDUT cartela de aimente pe 
numele Poor Terezia. Il declar 
nul. J186 

PIERDUT cartele de alimente ,. 
de 1mbrăC[.minte pe fiUJXlcle Mi. 
ljn lvan, Milin Du.şan, Milin cea 
terlna, văd. MOldovan Maria. La 
fel pierdut Buletinul popu1a~iej 
MiJin Ecaterina şi alte acte. Dec 
larăm nule. Găsitorul este rugat 
Il preda actele contra recompen
Sl la str: Faurilor 127. 3182 

PIERI)UT 'cartelele imtirăci'iminte 
pe numele PopeScu Ioan. Popes 
eu Elena, Popescu Lucia, Popr;S 
cu Silvia, Pinteli Severin, Don
du Anibal. DecJ8rlrn nule; 3184 

PIERDUT cartela de ll.H~ente pe 
."ume1e OPrea loon. Declar mtl: 

3185 
~tverse 

SE INCEPE Curs de croit pentru 
doamne :ti domni la croitorla Ma 
gyeri. Tot acolo se cautA costum 
blirb!ltesc fip i8pre cumpArare, un 
.,a1ton~fin hlii1M"~ ~. , •• .,~ 
Mei'Y~ M61eoal AvereScu 4 

3181 
<oD fJ ,.,. • v' _ '1_",_ 
~lF: !! 11 'i .fi.~Gn1i1c·.;1 

z;a ... ~ "S.C.:e>IHt" 

C~O~R __ ,S_O __ R_ep_r._3_,~ __ ~_'i_I _______________ 1 

Azi premierA.. ! 

,Submarinul r~r. 323 
u ........... : ........... e.eul apa •• 

I • 

1. ~.::& ... II f:... _1. 1 .. :.... lu:? 1247 

t<.epr. 5. 1,10 
$1 9.15 

Azi pJemieră. Un film SOvietic: oriental 

Caut o nevastă 
Dane" nUAzlcA, cAntec:e şi dragoste 

I 'CU It Belbutov. L. Devan~irov. A. Gusein Zadi 1249 

FORUM Repr.)a 3. 5, 7 şi 9 

Azi premieri. tin IHm interesant despre eroismtd partizeni)or. 

"vantgaa-da de sacrificiU 
Regia: 1 .. PA-RIEV 

1248 Laureat al premiului STA LIN 

Vorbitorul II arltat 01 ITA eare 
de ani de zile este simpatizată la 
BucureŞti, a etlCerit acum admira. ~ 
ţia publicului sportiv prin t'!ompor
tarea avntll şi jocul arlltat. rI'A, ca. 

Cdnd juc~torii au cobordt ain 
avion, fi" fost ItZlutati de edtre 
Redeş Gheorghe şi de clttre eli· 
l'ectorul Bekeşi Stefan, care tn 
numele mun.citorimii fiU munu
mit echipei pentru splendida 
victorie realizat~ fn urma rJlre-

rt> este o eehipă muncitoreascA, " 
ştiut ~li se comporte tn mod sportiv, 
şi a Invins un adver~ar eare la fn
ceput pli .. ea că este ded!l el cAşti/tt 
partida. 
~ Jucătorii !TA-ei au (ost eonduri:, 
de cAtre delegatia de muncitori la J 

fabrică, tnconjuraţi fiind de drago
elea cCllt'gilor lor din productit". 

~~- .. ____ 7"..--, ..... ~"\tl'.-_ ... ;._"IilI..-~ ___ _ 
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Balul sportiv al SFP-SG~ I 
I P-ta A Iancu 21. In caz de timp nefavorabil la 10cBlul Sind, I 

, Func. Particulari. Republicii 93. J ' 

:B.e>.e..,.L, ca '.,.1 2eg:~~ ... _! p.nlr.,t!"-"~ 
_ •• C" _' _ .... ! •.• ""'8!"'~'&"',. __ ' ."" "'.~._ '. k'c 
-~ .. ~( .. r""" ....".. -" . 

Scherf. a .bfln·~'!t '2xtr~'f}are"a p~ntru CF'll 1 
Cum Indagrara In â:cest fin va ju. sky. Ieroviarii arădeni şi.au tntarit ~.'.", 

ca In divizia C. a cedat r~oviarilor în mod considerabil linia de tnaia .. 
arădeni care luptA tn seria dona a tare. Brosowsky' fiind un element 
diviziei B, doi dintre jucătorii,. &!U de \'aloare care va da un r~da-
cei mai bun. ment hun. M ~ 

Unul ate BrefOteQn.rt, ~ fJ fi Dupli cum' suntem informati " 
tmbrăctJt culorile feroviarilor. Schertz, jucătorul texliti'llilor. caro~'j 
iar al doilea este BT'f),."fll-lt,r ca- este Reutilizat de mult timp, a pri. 1 .. , 
re legitilfUll fiind, VIS jua 'It mit deslegarea gruparii sale pentru 
formatia eeferiştilor Durnlned1 CFR-Arad. Urmează C3 şi acestjn~ 

- '" cadrul primului match de I d'itor ,1 fie le!ntimat pentm {ero- - J,;'.' 

campionat - tmpotrit'll echipei viari In cazul cânJ FedeJ:atili va ud· . 
Surianlll din Sebq Alba. j IDite acest lucra. .'.., J' 

Prin acwzitional'e1! lui Brosaw- ~ 

3nl:I.: ••• -e,X.
IiII

':1
B1

u-.-;an.j .. ,I~p!al eu I 
...... iar .... &fa puLitcut .pe.C: .... 6ida.-i 
Duminecă, 22 Augusl incep In 

loati ţara compefitiile r.portive dî. 
,riaionare de toate categoriile. 

In prima etapi a campionatului 
Dt la Arad M dispută matchul C}'R 
.... SurianuJ. Conducerea grupi1rii 
feroviare DU De-a putut da ;ncl un" 
rlspnna precis daci matchul.. fi 
disputat pe Stadi':mul IT A Iau la 
arena Gloria. • 

De preferat ar fi ea Intilnirea .lI 

aibă loc pe stadion care este mai i 
core.apunzător pentru joC.. Suria
nul este o t'chipli fo~te bu
nă. care Dwnineca trecutA 8: 

.dispus de Dennata cU 2 :0, alia 01 
feroviarii trebu.e să se pregătească 
,erios dacă vreau .ă. obţină primele 
două puncte ln campionat. ' 
Formaţia probabilă ~ feroviari. 
10,. VCl fi următoaI"ea:· Revefi 
- Bretotemw. Frie4 - MQS~ 
ho. ZelelUlC. Tuoo.a - Schert:;. 
Siboteanu. Pemeky (Km;acs), 
Eles, BrolOWsky. " 
In. cazul cdnd Schert. nu .,. 
putea fi legitimal fi'xtremif 
dreaptlJ va 'juca Brosowsky, iiU' 
extremă sleiti ~ J': 'JV(!c"~to)stul 
juc(ltor al IT A-ei. care deme- . 
menea e.te legitimar la. CFR. 

,i ; 
j 
~ 
,~ 

1 

~ -d- II Sâtnbătă, 21 August ora. 8,30 şi DUlUin~Ci! 
\lfl . Inil ftrO· 22 A!J~!li$t ore!e 6 şi 9. Mire" com~d!e mazlcala D · .., " lJ l1J Muzică de EUyRC?D1.6J:'! 
~ . I,CaJ,UÎU;re Preturi de inlrare 30 SI 60 121 
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In ma~ mulle comune din jUdetui Arad 
operut~unile d,! cole,tare au luat stârSit, 

pianul fiind realizat 100 la 
Comisia J udeieană de Colectare această plasă se va Intrebuinta ca 

şi.. ţinut Luni înainte de amiază seminţă pentru .l!mAnAturile dt! 
şedinţa săptămânală cu Care ocazie toamnă. 
r~sponsabilii plăşilor au raportat Rapoartele date fn privinta pl5şii 
despre mersul colectărilor şi treeri. Pecica arată că 57 la mtli din grâu. 
şului din sectoarele lor de activita- 47 la aută din orz şi 72 la aută din 
te, arătănd realizările şi greutăţiI~ recolta de ov1a au (ost predate or
intâmpinatedela ultima şedintl avu ganelor de eolootare. In aceaetl pla
tă. ei treeratul va mai dura eea douA 

Şedinţa, care a tratat şi a rezol. 8aptimăni. 
val probleme importante fn legătu. In pla~a Curtiei unele elemente 
11 cu eolectarea cerealelor, a (olt ehiabureşti au tncercat al mituiasel 
prezidatl de ditre tov. prefect :BeIle diferiţi delegati pentru a mstrage G 

Petre, care parte a recoltei, ee1pAnd astfel de 
a fUlu$ multumiri membrilor predarea cotelor. Insi delegatii au 

SUlă 
prl!Cum ~i d2 (;: i,';] organi::afU
le del{l tard până /.q, cel lJ'Uli mic 
cdtun, , 

eare tot timpul ao foet pe t("ren. fi. 
murind ţărănimea muncitoare de. 
.prc necesitatea ducerii la bun 
sfâmt a ace8tei adiuni importante 
care 8e Eaee pentrn prosperitatea 
tirii DObtre. Tov. prefect a mai 
SCos tn edidentă că şi mun('a or· 
p:anizntorică a organelor adminis
trative şi pre:Q('nta pe t;e'g-en a mem· 
brilor Comisiei .Tnd"t'?ne " contrl. 
buit la reuşita, co1l'dCin lor. 

n~Diln2rea ~~rmDr militare la 
autorft~tHe POHtf2D21fi 

C11eslura Polilid Arad fnee C!'tftI 

G08Cut tuturor persoanelor civile ea: 
re detin mb ..,ri~ forml h5r ti de 

I tip militar la lCara: 1/5OfH}OO.' 
11:200.000; 1:100.000 4i planuri di) 

rectoa:re 1 :20.000 şi 1:10.000 ci aU 
obligatiunea de a le tlt'Jmne la an. 
toritătile politieneşti in comune1t" 
urbane şi b pO"luriJe de;. J1tLlrJlli 
În comunele rurale, pan!! la data lle . 
1 Septemvrie a. c. 

Cei ce nu le vor conrUr1ftn acestui 
comunicat, se flic pa;;ihili tIe lIanc
tiunile prevăzute de Codul JUlltiţiei 

MHitare. 

Comisiei Judetene de Colectare refuzat tramaeUa murdarI, 
pentru munca depusl1 '" urma derrnucdnd pe chiaburii IIfJboa 
dIreia judetul 'Arad .' a cLuat tari" core au fOd trimişi In ju-

Din 'ara socialismului 
(n fruntea Judetelor In privinta decatl1. 
organizifrii treerişului fi a co- In plasa Curahonţ, unde IUCl'lri. 
lecrării. le de lrUrat ~ eolectarea decurg 
In cursul Şedinţei responsahilii dt>asemenea tn mod normal, au fost 

de plăşi au raportat situaţia din di. câţiva proprietari tnst§riţi care an 
(eri tele sectoare. ar§tAnd cll tn ma· refuzat III treere, 1llsAnd batozele si 
joritatea )ocalit~tilor treeratul şi plece din eomune. In aceste cazuri 
colectarea ('erealelor merg hjnfO~ da s'an luat mllsuri pentru trimitere, 
pil normele atabilite tn plamIl de unei batoze şi treeratnl se va flJee 
eolectare. In plasa Tâm.ova, tn afa· mb 8upraveghere strictă, aplicAndu 
rll de comuna lercoşeni, unde 01'- se tn acelaŞ timp şi flanetiuni celor 
gane1e de colectare au fntâmpinat vinovati. 
unele dificu]tăţt eolectllri1e (te des- Plasa Radn&. va 1n'deplini pbnnl 
făşoară foarlt" hine. Peste lot ţării. de colectare prevazut. La SăyAMin 
nitnea muncitoare a intelf'1I scnsu) treeratul in multe părti n'a Inceput 
democratic al acestor colectllri ea· Incă. 

IN URSS AU INCEPUT PREGA· 
lIRu ... t:. rl:.J." lKU ;::,t:..lvlAl"lr\ 1 UL. 

DE TOAMNA 

d\: abnegaţie a .aceStui cabainer ti 

tOSt bin~ ~reclată. .Printr'o C1eCLZt' 
UDe 5pecială a Comitetului c.xeql.l.
tiv. ai Sovietului celor ~ aunce~\i 
din reghmea Kuib~,ev, Ifa acoui:.1t. 
«;cnQu<;:Horului ~gregatului de ţ;om 
be.in Melnicov un premill da 1000 
ruble. iar ajutorului Iiău Kotellcov. 
un premiu de 500 ruble. COmbai· 
netii inaintati au descrl$ metodele 
lor de mund in ziarul reiion.al 
... Vljcaia Comuna". :roţi combat .... 
tii din regiune le urmeazA exem:
plul luându-şi obligaţiunea de a 
:;trâng-c zilnic prin in trecerea soda 
list:t cel putir. 100-120 .hectM"e 
de gr1ne. 

.' re s'au flicnt pentnl binde poponl· Dup!l ascultarea rapoartelor au 
lui muncitor. In comunele TArnon, fost ridicate o serie de prob1eme 
Arăneag. Chier şi LUlluzlia trecra· care au fost tn parte solutionate. 

Cooperativele agricole ~i sta~iu
nile <le maşini :fi tractoare (S.M.T.) 
din r~iunile Odesa, Dnepropet• 
rovsk, Zaporojie precum şi din al. 
te regiuni sudice ale Ucrainei .-o
;vktice, execută simul~an atât mun 
cile agricole de culegerea reco!tei 
cât şi cele ele minulioasă pregtitire 
fi ogoarelor in vederea semănatu1ui 
de tc.~mroA. S M.T. din Kamenev
Most, Krasnopobstanceskai8y Pod· 
gurskafa, Pervomaiskaia, etc:. au 
cultivat de douA ori toate ogoarele 
inţe1enite iar tractenştii staţiunii 

i 
din Dnepropetrovsk au arat mii da l hEctare d~stinate semăfl.ături!(7r de 

. toamnA. 

RADiO-UL 1N SLWBA CUI.ESU 
LUI RECOLTEj 

tul s'a terminat şi cotele fixate au Astfel s'a stabilit ca peste tot, adi 
ro~t rf'a1Îzate. el tn toate pll1şi1e lipse~c magaziile 

In diferite comune din ttel!ostiJ fnchepătoare unde să fie depozita. 
plasl1, delegatii dela batozele te cerealele colectate. Majoritatea 
de treerat, care n'au corellprtn-s. responsabililor de plăşi au criticat 
au fost schimbati. activitatea Romeerealului, care na 
Comunele din aceastli plasli au lI'a Ingrijit din timp de înmagnzina. 

Indeplinit până tn prezent 85 la su· rea cerealelor, aceastli .. arcin1l c li• 
tă din planul de colectare. zAnd in întregime în atributia llce

In plăşile lnea ţii Şebiş operatiu. stei institutii. Comisia judeţi'an ă de 
nile de treerat şi colectari decl1r-g colectare s'a deplasat pe teren pen· 
dell~emenea In mod normal. tru a rezolva această problemă. 

Tov. infriner Pallade CI raportat S'au luat mărnri CA acolo unde 
clf fn pla$o Şebi' s' a fll.cut cea este posibil, tran8portul ~t>rE'alelor 
mai bund rl'colti! tIin judetul colectate sii se facă deja batoze oi· 
'Arad tn acest C1l. reet la garii pentru ') fi Încărcate in ' 

Majoritatea cerealelor colectate fn vagoane. 

Rezultatele bune ale col ftborărIl Intre or
ganizatiile de parlid şi adndnistratIa de stat 

Comisia este deasemenea in eliu· reşti. 
larea de magazii lnchăpătQare pen· In cuvântul (le inchidere tov. pre• 
tru depozitarea cerealelor colf'C'ta· Cect a stabilit că Î:lptnl că judeţul 
te. Arad 8e aWi In frunte." lzdlplillirii 

Comisia a luat deasemenea ma. actinnii de colectare, 
FUri pentru o mai bunii pază a re- se datoreşte In pr-imul rdnd 
eoltei de pe hold.')' ~i ,]in magaziile- muncii de li'fmnririJ dr.să de ci1· 
pentru a e\'ita f:ven~na~cl~ fncercltri tre organizatia judefennă al 
d(' sabotaj ale e-Iementelor cMahu· Partidului Muncitoresc Român, 
~~~ i\iW 

lunnURHH D~ Hn ..IHUr 
Prezinta )01_ 19 Au~usl :1948 orele 
8.30 pe scena Tea'rului 1\'1unlc!pal 

200.000 .,lozu1 cel 
comedie în 4 lIc!e 

MuziclI: de A. SCHWARTZMAN 
Decoruri: N. RUBI1Y'GHER 

... m 

de SOLEM ~. LEICHEM 

:a 

Regia: 150 5.4P1RA 
Bilet!" la Agentia llif'ş. 
i4ţ"''''~1fWt • 

" 123 HECTARE PE ZI 
Combaineru! Melnicov dela stati 

unea cre maşini şi tractoare din 
Bolşai&'Cernignvskaia, regiune3 
Kuibişev. a cules, CII ajutorul a 
dou!i combaîne imbucate, câte 123 
hectare seC8rA p"" zi. Munca plfnă 

Tractoriştii şi cambaineru din re 
giuroea Rostov. cari culeg recoFa 
de pe o~oa!'e indepărtate utilizează 
in mod lerg racio-ul Ca mijloc de 
legJtură. In S. M. T. aIe r~gilInii 
func{ioneu7.!i aproape 1000 '8ta
ţi!t;ni de radio pe unde scurte; cari 
l€'flg'li brigăzi1e de maşini şi tl8ctoa 
re cu S.M.T. 

"1e.nL .. ~ Jt,\.u.~,f .... 'c.sl a,.eHlal pen! ... 
". • .~.. IV. 

p.ae\1i~lt Ge ... ,eIlGlc." •• 

Inetitufia ROMCEREA'C este o I if7 loc să fO{Q:;(;(i.Sl..l instrumelJoo 
creatiune a re~mulni nostru de de- tele şi aparatele pe care le are 
mocraţie populară, in scopul de a 'la dispoziti4 sa pentru CI COlUlO

elimina toată gama de intermediari l' ta greutatea Jag-:tolitricd :,ii pro-
din comertul de cereale şi pentru • centajul de corpltri str'line a 
fmpiedeca astfel specula cu cereale. 

eerealelor aduJe le magazie. el 
le, asigurănd hrana pOJlorului mun· t 
eltor. făcea torul dup11 aprecieri cu 

Această instituţie a primit din 
partea Comisiunii de Stat pentru 
colectarea cerealdor marea sarcin t 
de Îrlwn,..". .... :nar,.,. '1 .'Por" h .. )re a e7e-
realf'Ior dela plu!!:sri şi transporta. 
rea lor tn diferitele colţuri de tară, 
după cum cer nevoile populaţiei 
muncitoare. . 

Fără Îndoială că aoest lucru nu e 
uŞor de făcut. Cu toate aC1"stea, 
ROl'dCEREAL şi·a IndeuIinit CU 

suceC!; sarcina 'n judetul -nostru. La 
tndcp Unirea sarcillei ce i·a revenit, 
R01\lCERFAL-ul a fost aJutat de 
e~lre organizatiih politice şi comi· 
.iunile de plasă şi comul\ale de 00· 

l.~tne. 

Cu toate nce~te,' ,'Ql1 strecurat şi 
10 sAnul ace~tci in~litum unele ele. 
ft'('llte nccore,n'II1)'lGm.~ .\Ftfel ;5 
mngazia din ~iria. ddeg<l\ul Ştetu· 

I berr Mauriţiu, 

mdna sau ochiul. 

Tăranimea mu~citoare ia sesizat. 
df' acest lucru, pentrucă astfel era 
'n,e1'l'ii, Il anun1.a t com1,,;une'1 de 
plasa, care a deschis anchetă, are
r>!l!ndl1·1 în cele din urmi. Stern-
berg Mauriliu ,;e nOii ~lcum inaintat 
parchetului pentrll 3 fi jwk·,lf. 

Demascarea tnşelărinnilllr practf:< 
cate de către Sternbt'rg Mauritia 
este inca o dovadă de vigilenti _ 
masselor ţărăuim;j mutlcito:u~ caM 
nu pot admite ca in sâJ1ul unei in. 
5tjtntii democratice să stea elemente 
duŞmi'inoase poporului munci,or. 
Acea~tă tlema .. care est!~ totodati o 
dovadă faptului ca :mele elemente 
necinstite, care ar reuşi 511 ajung!'l 
in posturi la in"titutiile n03!'fre de
mocratice, sunt (1,'nulI·r'ate fară cru· 
ţare, eliminate n traduse In fata 
justitîci. 



PArnrOTOu 
c,p U2R 

3ni.,._ai·i 
A fost aleasă Comisia de redactare 

texiului Nouei Conven~gl dunărene 
a __ DECES. AUSZ:enu.er AcW~1 

hert lip"grl;lf, u decedat in etate da: 
70 am· InmormantaIea va avea loC 
~Zl dupa ma~ la. Olelo O din c1mJ-' 
tir,UJ. fLUlU fiiNfefi'c. 

Vt.temafio'lal delll Haga, este 
bine de 'tiut. ct'J diII ace" tri
bunal fac l,arte IWmai dou{1 

som. La Sofia a avut loc ş'edin 
la lilrgitl a eomitetelor ~trale a 
Partidului Muncitoresc (Comonisl) 
Bulgar ,j • Partidului muncitore.ec 
Social·Democrat hulgar la care a 
fost la. mod oficial proclamatA uni. 
rea ~)or douA partide. 

Repr~ii Comitetew Cen 
r:rale • celor douJl partide au 

Jlemnat un protocol In care se 

ardto d1 examint1nd che.,tÎlmea 
conditiilor in cadrul cdrorlJ 
poate fi realizat(J unitatea defi,-

!~~jnta iuummă!OliIor JDriali 
Pentru mâine J9 Augusty l,ldru. 

Jl)ătorii sociali sunt convoc,,-u la o 
,eeciin;i a sediei economice a COll 
siliului Sfndical Judeţean. la orele 
,5dupl amiaz3. Soopul acestei ~edin 
te fiind ace!a al cunoaşterii st5dia
lui in care Se află ancheta socială 
intreprinsi printre locuitorii oraşu. 
lui, participBrea tuturor indrum.ito 

,rilor sociali este necesari. 
T otooatll se face cunoscut fami

liilor colaboratoare la aceastA. an~ 
chet:§ socialA cA hi pot ridica raţii· 
le de zahăr ~î ulei dela magazhul 
Podoreanu, rn fata Primarle{. 

= - R P. R. ruDETUL ARAD, 
PRlMARIA CO!\.fUNEr RURl\LE 
,BUTENI. Nr. 1238--1948. Pltb1ica 
dune. Se aduce la cur.o,tint!l pub
'Uel, el in ziua de 30 August 1948 
'se va ţine la PrimAria comunei BU" 
teni licita!ie 'CU oferte dupA cum 
urmeo.zi: 1. La Orele 9 pentru ex~ 
'Ctrtarea lucrarilor de 1'epaT!ltii de zi 
dArle la edificiul lateral din curtea 
j).JdedtariC'Î, fn valoare de J.<.i 
~3.532. 2) Le oreJe 10 pentru exe" 
~t8rea lucrArilor de tAmpllrie l~ 
edificiul lateral din curtea judecIto 
rîei in valoare de 61.870. licitaţia 
se va Une fn 'COnformitate eu Ati. 
88-110 din L.c.P. ,i 8 Nonne1or 
legale in vigoare~ Conc~entii vor 
depune odatc cu ofertele ,i garun
ţia de 5 le sutA din vAloarea lucrt
tilor. Caietele de sarcini şi .ievize· 
le Se pot vedea zilnic la Prim1ri& 
Buteni. Bu1:eni, la 13 August 1948. 
Primar: Ioan Popa, Notar: Alex. 
Sirea. 

&2 4-
oDe •• ,. • v - •• ,. 
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(Unna.re d!n pag. 1-a) 

,tate aun(f~rte 'din C4're 15 ca· ' 
re-l forrtk.ooc'l. Este clar daci. d1 
eomisiIJ aunt'f!"eanc'1 V4 P~(J ha-

mtivd ti mişcdrii mun.citoreŞti 
din Bulgario, repre:ent«ntii 
panidelor muncitoreşti su 
ajuns 14 un GCOra UMniJR cII 

tIM CII JtUJi, mrdtă eom~t;n'l1 
fUupra problemelor legate de 
navisatlfl ~ acest fluviu. 

pfZl'tidul m.uncÎlore&e lOCia~d& 
mocrflt bulgar fruioneo.zd cu 
partidul • muncitoresc (CO'lfUlla 

nut) bulBtIl'. 

. Constiluirea 
.. AI' anrei Democra'ice "allene" 
ROMA. - Comitetul ~ntiv al 

Frontului Popular Democrat italian 
alcătuit din reprezentanţi ai parti~ 
dului comunist şi !iocÎali8t ai pa~ 
dului republican de stânga. ai par
tidultl~ d!'Jllocrat .<;} muncii şi a altor 
grupări a hotă:r1i di80lv~ 
FrontnIni şi inlocui're11 lui prin () 
nouA. organizatie- cu un eonţinut 
mai larg denumită .,Ali&nk Demo
cratică" care să duCă mai departe 
lup'a 1mpo:trhra politicii rea<:tio
na!'e a rovernubi demoorat creştin 
al lui De Gasper1. 

R~utia eomunĂ adopta.iă decla
ri el "aetuDU situatie politică. din 
Italia face necesRIl'ă.strângerea rân· 
durilor fortelor democrate. C:lN"e tre
bue efi. ltlp~ penttru· T6z0lvarea. tn 
Conditii de democraţie şi libertate ... 
problemelor politioe, economice, eul 
t1Jil'ale şi admini8trs. 'ive ale ţării. A· 
cea8ta se poa.te realiza numai renă-s· 
când traditia mişc1irii de .,ezis:enţll 
ce a ·regru.pat forţe}e pe Care fostul 
siat dE'spo'ic " tacereat zadarnic ~ 
le zăgAzuiaec!'" 

.... _.;;: O VICTJMA- A MURESU· 
LUI. In illt:PlUI :;t1tUluÎ bod.cc,g",l 
.Vf~chiUI s'a gâ"it 1kl apa rau"ui .L\lu 
JCl un Cad.UViU de ::sex ma:scu1in· In 
~ursu1 cercelimior b' a stabilit ca 
victima eSte identici CU Mikta Joa:1 
In (:tate de 11 ani tiin Arad, str. 
Koga1nJ:.:eanu No. -iti, care inain
te de c.iteva zile fă1;;ând b::li'3 
{n Mureiul liber in dreptul [abri::ei 
de ulhlr, sta inecat. . 

- HOT ARESi AT. DupA o cer 
J;etare mai indt:lw,gl1tă orgufit.:1e Bi 
loului judiclar al Ch05tUIel PUllţle; 
Arad au I€;u%it SI ~resteze al'
!c,fUl furturilor de bicid~te ain uIti 
mu1 tImp. El se num~te Dumitra. 
ehe Nicolae şi în CUl"'uI interoga
tt>Hu1ui ce i s 'a luat 6 l'ecuno-;cut 
b furturi. 1::.1 pânaea oam<::mi ctt.n 
lă~au bicicietde lor in faţa pra
;vl.liflor Eo.U autoritlţlIor şi la mo
menful potrIvit le fura.' Bicidete1a 
furate le dEmonta şi piest:fe te pu-
nea în vânzare·' . 

- MAGAZIA DE PRODUC TE. 
SI DE r..-1Al<FURI DIN AklW So, 
cietate anOnim1 5ub lichidare. Ac
ţion3rii, în adunarea generală dil'l 
15 Iunie 1948: a) Au aprobat biloR, 
~ul de profit şi pierdere din .31 De-
cemvrie 1946 ~i 1947 b) Au real.~, 

D~str3bu]reil 111 nnelel Dentru ' pe. di Lu~o\'ic Andrenyi lichirl~to" "" ., ,_ I UnlC, pe tImp de un an c) Ml ales DO'esorli c~rtelelor AI. $' B.' pP. dnii dr. Varga Iosif. Rotter A~ 
, , '. . fred şi Berzovan I. Emil cenltori;1 

Directiunea comercială judeţea. te A. şi B. eăte o p~che de pinge-- pe timp de :; ani. Grefa Tribunal~ , 
I n1i s.duce la cunoştinta eelor intere- le de fiecare bon. ,Distribuirea ~ se lui Arad, sectia III. Prezentul B!(. 

, saH eli Mini~terul Comertului a va face prin •• Centrocom. textil' ca- tras fiind confortl'l originalului de" 
aprobat să elibereze fn baza bonu- rea primit . dispozitiuni tn acest pus 11l dosar, verificat .i aprnba1 
lui ,.F" din cartela de tmhr~ciimin· sens.. de tribunal, se vizează de noi li (Oe 

Noua. organizare a inlre. 
prinderllor ,forestiere 

Ministerul Industriei a dat o de
cizie prin care Se infiinţ.eazl 28 m
treprinderi de Stat pentru explo't 
tarea şi ind'lstrializarea w..mnului. 

Fac parte din aceste intreprin
deri de Stat, toate exploaf:ările,. mi) 
loacele <te tran~ort, fabricile şi "ri 
c(> alte bunuri mobile şi imobi'e ce 
Se g1i~esc in raza lor de acthitate 
eare tlpartin StRtului sau IlU reve
nit Statului prin naţionalizare. 

FunctionarP8 intreprinderilor - dtl 
Stat seva facedupll. normele' 8ta· 
bilite in decretlll prezi<li81 No. 140 
din 1948. , 
, Astfel, prin l!ceeaşj decizie laA 
rad. Il fost infiintatl Intreprinderea 

. de Stat pentru Exploatarea ~i In· 
dustrializerea Lemnului Arad,' pres 
eurtat ,,1. P. E. 1. L. Arad"; cu se
diul 1a Arad :Ji cu raza de activitata 
fn judetele: Arad. Bihor, şi Timid 
Torcntal. 

A Sf1!!1 la rccperativa S1Jlida rilatea: 
50d~ (lus!~ci, săDUli de rufe, ulei si otel 

elihereez3 p:\rHi spre a-i servi pen 
tru pub1ica.rea in Monitorul Oficial 
Ared, 22 Iulie 1948. Prim-grefiE~ 
(indiscurahi1). Nr, Fsoc. 42-937. 
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- PUBLICATIE DE LICITATIE 
Liceul nMojs2 NicoarA"' Arad, ad1J 
ce la cunoljtinţa celor interesaţi că 
În ziua de 28 AU~'ust 1948, ora 1'7; 
va ţine l1citvţie ptthlicli. c:u oferta 
inchise şi sigilate, pertru diferita 
lucrări de ta.mpli!rie. parchet, ZUrţ
r~vitt vopsit şi de zidcrie conform 
aevizului şi cllietului de ~arcbi ca 
Se pot vedea in flecare zi de lu:ru, 
Între otele 9-12, la Secretariatul 
liceului Etar, eam€'ra 31. LiciteH3 
~f' va ţine in conformitate cu nrt. 
88-110 din L.c.P. şi resrulamen
tul O.C.C!J! nOrmelOr publicate in 
Monitonrl Oridel NT. 127 dh· 4 
Tunie 1031 Dil'ecifunPa. 'n~4 

- PRllvIARIA COMUNEI VLA 
DIMIR~cU .r-..r. ~1~48. P\lb 

- Dlstrlbulre,a !ncepe ntAlne _ licatiune Nr. &>8. himâria comu-
. nei V ladimirescu, publiCă vacant 

Primind eantităt.ile necesare pen· ya' d~tribuj in ratiile prevăzute tn po~tul de casier comunal. postul ~e 
tru IL fi disbrmuite, coop. Solidariia .cartela de ~te. la preţul cuuoe- ! va comp1ecta pin numire, 14 Au~ 
lea face cnno!ICUi membrilor săi cA. cut. illeiul pentru luna Iunie, care: gust 1948. Pr~ar: St. Hot:;~n. 
tneepând cu z1ua de mâine se pot se va distribui pe baza bonului din , N~tar:. V. PU~~il: Concurs ~r. u53. 
prezenta fie la secţia de coloniaIe • Pnmăna Vla<1lDllresC~ pubhc!! COD 
din str. Horia. fie la sucnrs:t1ele din ea~1a . veche pe aeea.stl l~~ Şi nu- cu~ pentru t:lcupl1rea postului cie 
oraf, pentru a ridiea următoacele mal celor care IlU Şi~ ridicat ra.. ca~ler comunal. Concurenţii vor 
arti.cole: - tine din cauza ci li~ fltoAll ne. Ir.ainta actele prevAwte de c.P.P. 
Sodă caustică. care se va vjnde la cE's~. Oţetul "e va vinde la liber, :J[ $tatutul sa;aria\ilor comunali, Pre 

liber, eâte J·umei1ie kg. de fiecare costul unui rtru f'rind de 90, lei Caţă fecturei Jud, Arad, prin oficiul n\JS 
1 • • • tm p~na la data de 30 August 

membru, la preţul de 60 l~ kg. Sa.. de 97 cât era tna1nie Şi faţ! de 150 1948. 14 A;'lgust 1948. Primar: St. 
I pun de rufe pe luna Iulie. ea~ ~ lej cum se Tinde tn comert. Hotiiran, Notar, V. \Jurei l . 3180, :===== _________ .-.;. _____ ;.... ___ -=_ ..... _~.-..- """!I ....... 

:I'i;. .,P AlRIDUJl." 
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