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să 
al Un 

; pen 
'au ex 

~ti~:l ex'lndem in'recerea dela Reşi,a 
i~area';n morile intreprinderi ara v dane im ţă 

Comitetul Permanent pentru Apărarea Păcii, din R.P.Rr 
protestează împotriva persecutării mişcării 

pentru pace în Argentina şi Brazilia Com! Wele dia zi In u tot mai io
na de pe care le IDregistrea2li, Intre 
mali ~ nivel superior dela Reşit,l. 
lului... primite e. multă admll'l!lţie de 

. IOţI oameni moneii din tM'a nou 

~r~ 'd,nd tDvarăşli muncitorl, teh 
l . şi funcţionari dela uzinele Re

aflat de greaua situaţie finan 
il care Ee t:ăseau la. ineelmtul 

·annat Mie, au lua.t IJ)ăreata hotărlre 
ielaiea 'ineord!l. toate f0rt:c'l~ şi ~ ~nlli. 
i~$te 6 singuri greutătile, prin pro
,rijine lGr miJloace financisre. Ei ŞI-liU 
'icultu ci fn intreprinderea Jer ~ 
Ile d~ Ilfnumărate 'rezerve Interne de 

t '. şi roijlf)8ce flnanclure, care rac ca 
!It doar descopcrlte şi valorifJca-

~OCIp'\ această direcţie ~i-au îndreptat 
rI,ola, Din îndemnul 'lI sub indrumarea 
vo un·. 3 PartWulu4 au pornit din IOa 
.. : 'ile şi birourile uzineJor loltia

Tll de, i propuneri, care au ilustrat do-
Iă, a·. 'trmi Il fiecărui muncitor, tcbnl 
i. " !uoc1ionar de a contribui eu 

'11 priceperCa sa la buna gl)f>po 

nOI au f0!'1 de!lcQP~rUe tnst'mnate: -ţ
& Intrenrln!leril. 

. de materiale şi mIjloace tinao 
tZ Il cadrul uzineIo!' prIn conştiin

& şI eforturile unite ale tuturor 
l\a\ia~Uor. .' 

"pialr s'au' crcat la Rt'ştta t'Ouditiile 
onomi le si renunte la • Imprumutul 
;la\'ia mllioone Jei, proectat pentru a-

RU\' cbelfueli!or de producţie ~I 
I(tas"tl Insemnat! sumlL Il putut 

al altor Invest1ţlL 
,ele tovar!1'iUO\' deJa Reşita In 
prim! luni Il Intrecerii :supe

rall ţinut lan,. Ei au dat 3 ma 
llise abllrt In loc de uD.a, au dat cu 

TIT, ~ mal multe laminate, cn 21 
din~' mlLi multe ma-;;Inl, au vândut 

1 mâl' miliolLe td mal multe produse 
meri' d~ât ~-aQ pro)l1ls şi au in-

foi eu Â:O mlUolloe Iei peste 111f!
resa 
opu!a 
opuril 
lor 

rezultate ne arati eli., conştiin 
de Partid tn ma..'Isele munci 

I prins rădllcini alJ'inci şf că de 
. Ji dup!l zi tot ma·[ activ cu 

consJ II lupta lor la I'e'!'olvarea InJpOr 
,]lmbJeme de stat, la fi1urirea 

COJ~. Tiitor fericit. 
şi 11 R~ita, pentru prima dată In tau 
împâ au f~t antrena+i In intreCere 
iesl~: de mnDcttnrl, şt tUn«:ţionaril din 

In . :.~Ia servicli!~ tdel'f aprovlzlona-
1'" '",lIre, ad,nlms ra vo, comercia 

re al !l~aziiIP.o de materiale. Ce maTe 
U ,,'i!ate prezintă acest fapt, ne a
nt.rU~r.~de Succesele realizate Dumal 
~ carB !i~gurll lună.. Pentrucl Inzad:u' 

la .ni ~i tehnidcnii din ateIicre 
Igos ',' uesc ~ă-Şi indeplineascl. sarci-

In~ de termen, d'lcl livrarea 
mâi 'IOr lor intirzje din raUD fnce
~ de :onnelor de f.lcturare şi e:::pe
, poE !le tăIe ori munca In sectii nu a 
ln I ţ!tdi('lltl din (.au:r.a Dcsosirii la 
, an • I Unor materi;t1e, sau din eauR 
rbbo; . ,in:rcprinderi.i er:lU blocatt la 
t{~ Iri In pi,'odllse ce zăceau în ma 
iva 

gA«;lt forme pozitive de antrenare in 
latreceri şi a functionarilor, ornnizân 
elu-şl impreuni in' a~a fel munca şi 
imbinându-~ astfel eforturile, incât au 
reuşit aă scoată la lumină te'ZU1tafe 
cu adevlrat minuna.te. 

In felul acesta intrecerea superio&llf. 
porniti in fara n&:\Stră după mărcata 
~:xperient:.\ a: intreceriI socialiste din u
niunea Sovi('tică. face posibilă. flntre 
narea tuturor sa...arlaţilor unei uzine:. 
pentru a participa În mod activ la bu
na şi raţionala gospodărire a uzineL 

Intrecerea. dela Reşita trăe~te intl!l1S 
(Continuare În pali'. 6-a), 

Luni. 8 August, a avut loc o 
şedinţă a Comitetului Permanent 
pentru Apărarea Păcii, din RPR, 

Sia luat în discuţie atitudinea 
antidemocratică a autorităţilor ar 
gentiniene care au interzis Con· 
gresul Partizanilor Păcii dinAr· 
gentina, operând numeroase ares 
tăIi printre miIitantM mişeam 

) pentru pace. Deasemenea s'a lu 
at în discutie atitudinea autorită 
ţilor braziliene răspunzătoare pen 
tru sângeroasa agresiune săvâr-

şită asupra unei întrunirI 
pace, agresiune care s'a 
cu asasinarea unui tânăr 
zan al I'ăcif. 

S'a hotărît: 

pentru 
soldat 
parti-

- Trimiterea unor telegrame 
CqmHetelor Partizanilor Păcii 
din Argentina şi Brazilia expri
mând solidaritatea poporului mun 
citor din RPR şi sigurcmta 1n vie 
toria finală a frontului păcii con 
dus de marea Uniune Sovietică. 

(Continuare in pag. 4) --__________________________________ w~.--------------------------

Comitetul ProViZO,.;fl de plasă din Chfşineu·C,.iş 
lucrează cu' ol.'ânf în cad,ul intrece,ii 

eu Comitetele Provizorii ale pfăşUor Curtici, Pecica şi Sân'ona 
pentru indeplinirea cu cinste a' campaniei agricole de vară 

Campania agricolă de v:u-ă, pune ii, faţa Comi~elelor Provizorii, dela cele comunale şi de phsă până la cel 
judetean şi in fata tărănimii muncito are din judetul nostru, sardni m1:irete. 

" Aceste sarcini îndeplinite cu cin 5t e,' iIlseumnt\ <:sigurarca hr:mcl popo rolui muncitor dela or:lşe şi dela saie, 
pe un Intreg an de zile. 

ComItetele Provlzoril ale plăşi lor Curtiei, Pedea,' Ch~.,illeu-Crlş ~l Sâ:1tana, pentru a da avânt muncilor 
agrIcole de vară, au pornIt la Intrecere Intre ele, od::lIă cu tnceper,:,!! seceri şuluL Deci muncile de seceri~, trecrlş, 
colectărt şi desmirişHt Se desră~0ară In aceste 4 'phse in ;Jii~ intrecere in munca. 

; 

de plasă, di.t şi cele comunale, au 
l,rehtttat acesfe in trecerI, hI5i~tan" 
Ilu-se asupra ImpOrl:llltt!1 poIltice 
şi economice :\ retl~1tei ct'lmpaniel 

a«rlcole de vară. Agitatol Il de Par 
tld continuă şi in I'Lezent li! dea· 
Uşoare o larg!. actluDI: pentru: 
p&pularizarea Intreeerli. 

tn P!aSll Chlşlncu-Cr1~, dupl1 ce CO 
mitctul Pro"lzor1u <le plasa a preluc
rat intrecerea şi condiţiunilt! intrecerii 
cu fOate Comitetele Provlzol'U "cmu
nale din pla~ şi cu delegaţt delll bato 
z.e, unele din ComItetele Provlzot"ii ca 
munale, au pornit şi ele la intrecere. 
Astfel, sunt In intrecere Comitetele Pro 
vlZOrU ale comunelor: lermdta Neagră 
cu Zerind, Vânător1 cu S:itul Nou, Fi 
luI cu Văr-şand, Grdniceri cu Sic1~u. 

73 bafoze au intra' În ac,iune 

organizatiile de p.artid, atât .:l'1l 

secerişul în pla;,a Chtşlnp.LI-CC'ÎŞ a fast re 
alizat in proporţie de 100 la sută in că dlll 
primele zile aI~ lunei August. In pre 
zcnt, pe Intreaga pla,,11 SUt1! In plină 
activitate 7J bat02:~. PAn1i In seara zi
lei de 8 August li fost treet 'lt grâu1 de 

o ştafetă a păcii va duce mesagiul Vneretului 
muncitor din RPR comitetului de organizare 

a Festivalului dela Budapesta 
BUCURESTI, (Agerpress). Eri la ora 1330. în Piata 28 

Martie, s'a dat plecarea ştafetei păcii care va duce mesagiul tine 
retului muncitor din RPR comite tului de organizare al Festivalu
lui şi Congresului lvlondial al Ti neretului şi StUdenţilor dela Bu· 
dapesta. 

Stafeta este formată din 10 tineri motociclişti dela grupările 
"Godeanu" şi "DJnamo··. 

Itinerariul sta fetei este urmă toruI: Bucureşti - Ploeşti - Bra 
~ov - Făgăraş - Sibiu - Alba Iulia - Turda.--- Cluj - Oradea. 

Stafeta păcii. ya sosi' azi Joi la puncutul de frontieră Bors, 
unde va preda mesagiul delegaţieI tineretului Republicei Ungare. 

Au fost de fată reprezentanţi ar c:ganlzatiei capitalei a UTM 
precum şi numeroşi tineri munci tori şi sportvl ·care au salutat· ple 
carea stafetei păcii, simbol al unităţii tinerebllui democrat din lu
mea întreagă şi al prieteniei din !re tineretul· român şI tineretul 
maghiar. . 

In numele organIzatiei capitalei a UTM a vorbit tov. Florea 
Chitu, care a arătat că jeprezen tanţii tineretului democrat din lu
mea lntreagă vor participa la Co ngresul şi Festivalul dela Buda
pesta, pentru a exprima voinţa for hotărttă. de 8 se încadra în 
marea luptă pentru 8p1irarea pă cii impotriva imperIalismului aţâ 

pe o suprataţt!. de n73 ha. din totalul 
de> 15.495 ha. cAt are plasa. S'a IDce
put trecratul chtar şi la secarA, orz şi 
ov§.z. 

tn muncite !le tr~rlş R anI la 
n un te (.'(Imuna Soendor ClU'e pinA 
In seara. zilei de S Au,ast a. treerat 
gratiI dupa o !>uprafllţ!t d~ %48 ba .. 
urmată de VlI.nător1. _",u rămas tn 
urmă comunele :wI-şca .. nu lipsi. ~ 
organizare a munciI şi Ctntelul ((a 
torUii. llpeciflcului l~atităttl. plm!lD 
'ul tiind de aşa naturi incit p4-
lo~le Se coc mal târzfu. 
In ce priveşte cărarul la arlt, se aflA 

!n frunte comuna Grăniceri care piinii 
SâmblUă. 6 August, a transportat la 
uril grâul după 95 la S'Ut1i din l-Upt 11-

f~1a totală. Pi1ul ~l Cri,aM au re~U
zat 6.') la sută, lerm!tna Neagdl 56 la 
sută, Socodor !$i Zerin:1 40 la: suti\. Au • 
râmas 1n urmli Sintea MicA cu 2 la 
sută, Mic~a ~u 5 la sutl1 şi T1{!ar' şi 'Văr 
~I'Tld cu 10 la. &ut5. 
'O "anci crgani%âre a "urnei' 

!Comitetul Provizorlu de plasa. proo 
cupandlt-sa irtdeapNape- de bUll~,l m~rs 
al campan:ei agricole de varA,' a diu 
tat să dea un caracter org1l1izat mund 
1<,1' de treeriş, cnl('c~ăd. ~i desmtriştit. 

Fiecare comună din pt~să ştte fn 0t1C6 

moment cât a re:1iizat Şi cât mal' PA 

de realizat in ca<:!rul aces~el campanii, 
printr'un sistem de tabele, 'car" se com 
plectcaz:l tn fiecar'3 zi. 1~9. 'Comit~tul 
PrOvizoriu al plăşi1. se ccutralizeazll 
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Ptutru a ua un carac!er mai or
ganizat controlului şi 1ndrumării 
~ntreceri4 in care s'au augajat gâ
~ tde de perete din jude!ul Ariid, 
punctajul itldîcat În "Scântda" Ni". 
1458 a fost discutat în cadrul S c
liei de propagandă şi agltaţie aCo
mitetulul Jude\can cu rtspomahi
lii d~ propagandă dela sectoare şi 
pliişi, 

In urma aCestei prelucrări s"a for 
Illat o comisie judeţeană de intre
CeNt compusă din responsabilul co 
m:sj{i d", presă al jud tenei PMR 
Arad, un r~dactor al gazetelor 10-
eale "Flacării RO~'ie" ~î "lovi)"', co
respondentul permanent al "Sclln
hîi.' pentru jud. Arad, prtcum şi 
6 1"{'spoIlSubili (h propagandă dela 
f'eC'toare, Au fost formate comisii 
de Întrecere p.: S'. ctQar('~ Il cllror 
sârcillă este d~ a urmllir: felul cunt 
se de8fă~oară intreceril~ şi de a <la 
ajutor comitetelo! de red"aeti~ al' 
gaz.telo! de. p'~rete. Deasemerti, d<e 
all {'a c<1rcina orllan;?:ar('a schimbu-' 
lui de experÎenţă intre gaz teîc afla 
te in Intrectl'('. 
CondWunil~ intrecerii au fost 

apoi prelucrate pe sectoare cu loa
te eolectivtle gazetelor de p r· te, 

'fapt c1re a fost urmat de o eÎmU· 
loar,e Imhurtătăţjre a muncii comi. 
tetdor de r~dactl'e. Articolele dill 
gazetel~ de pel" te au Inceput si se 
preocupe tndeos~b: de. prohlcmtle 
mterne ale intreprînd<rilorj spiri. 
tul critic carC strl:ibate Iceste arti
cok eontribue la ajutorare a tn 
muncI a oamenilor din fabr~ci, 

Astfel, 10 gaz~tde de per.-1e ale 
ma~azinnlui de Scit "MureŞul" s'a 
publicat o caricaturI tn cart' era 
criticat responsabilul cultural din 
('omttetul sind:cal, care DU se inte
resa de amen'[ijar~a clubuluI. In ur 
ma aC':stei caricaturi, comitetul sin
dical ~i-a luat angajamentul de a 
termina tn cate-vii zile amenajar: a 
cJuhulu:. La fabrica "Teba", o ca
ricaturl'i se preocupa de faptul c l1 
la ora 7,30 nici un medic un se 
află la di~pensâr. C'ă Urmare a ace
str i cri6~i, nmuea la di,<l.peus3r tn
cepe astllzi tn mod regulat la (ora 
7 (lim ~ncnia. 

In mare'ă majOThat~ fi. gaz,!" lor 
~c perTte articol-le an fost rehim
hate la timp, ~xceptie făcând g:a
':I!:'ta "Vocea brutarilol'" dela Brută. 
rme naUonalizlte .,11 Iunie", unde 
,~rt:col('lc n an fost scMmhate tiin 
zin~ de 2,~ Innnari·f. 

Datoritll ~trec" tii 'ntre Ifazet"le 
de perete. 00 mare- nnm1tr de mun 
dt.ori au foet antr{'niHi f'ă I!Crie. 
AstrI' 1, la ,.F1amnTa RoS"ie", pentru 
primnl nnmllr ~t gl:b';etef 9'an pr:. 
mit 50 articole. ~:',T pentru al r!ni1(>a 
61.: alltorit1'i :m\FlIţ;, d" colnhor~ri. --....... _-_. 

'It-) Articol ap(1rut fI); "Scdmda" 
No.lrf.9:J, 

gazeta s'a pv.tut seflimba la un in
terval de 9 zile. O l:p,,§ a oo:ettÎ 
gazete este ln.~ll aceea de a Olt fi 
Infî'tJ\~h o rubrică de rlispun.':iuri la 
eorespond nţde nepuhlicate. 

Pi'ohlC'm 1 c de p roduclie ale in. 
treprindernor. !ntl'{'cerea sociaFst§, 
lupta pentru pac~. suut prt ocupări 
cur,nte ale gazet' lor de p'l'r1e din 
Arad. La Ate1i'2rele Central" CFR, 
gazeta "Avântul Ceferi:;;t:}or" s~ 
oC'upll d~ ('conont:i1e realizate In 
produc!if, de comIitiuni1c de mun· 
ci[ ale oamrnilor. Gaz,ta nu 8' 

ocupă imi'i de. acliviwf('a /tTup, lor 
l'li~HEcale şi de fdul ~'Unl ac.~tea 
mobIlizează p.n nmnc :tori t~l tntre
cer ii l'lrJc-iaH .. tiÎ cu Atdi IE'le C· n
traL CFR.CluJ. 

Cititul l!aZ' teler rlc perete 'O!:ile 
şi d orgau:zat. Df~lori!:J muuc-ii a~· 
tlltDTilor, car.- 311l1l1\ă de fj: care 
dată p: muncitori de aparitil gOl
zet"lcr lor de perete :si de arfcole
I~ ~~.hlicate ,jn .f}!', la .,}<'!amura 
RO~IC mUJl('1t~}f;l stau la ra~d la 
lăsarea lucruluj c.incl apare un 110U 

număr. La mll!!.azÎnul d~ Stat 
"l\Inre5ul", articolf'le critice apiÎţ"U
te au fost cifte !fi pr .1ucrat.'·~ în 
cadrul ş,-dinţelor d,~ grupă sind:ca-

Iă, tragându-se oonduzii necesare 
şi tNcii.ndu-se Iii rt..mtdierea slăbi
ciunilor arătate de ârticok. 

10 g' neraI, se poate corutala că 
major:tatea gazetelor de perete 
din ora~ sunt angajâte în Intr· coere. 

,Pe lângă faptul că gazeta eemra1ă 
a Atehrclor CFR Arad ti c.h:mal 
]a 10trecere toate gazetele din JU
de\.,Jsunt in intre cer,' intre ele ga
zetele de peret: de la ,:1'... ba", fa
brica de zahăr şi .;FieraruI" şi ga
z,tele de la magaztnt>le de Stat 
.,MUNŞUl", "I~antnl" ~ cooperativă 
"SolidaritAtea", In gaz' tele lor de 
PCI'- te se pot l'd~('a acum art'.col .. 
de populiiri ... arc a frnntaşilor Şi ii 
metGdelor lor de munc1t prcum şi 
articole crl1ic', earicatud şi epi. 
gram', toat,c men~t." ali: ~ontr',huc la 
fmbunătătfrca munc:i. 

In majoritatea intreprind' cilur 
ale c ll ror ţ(azete d,· perete sunt itt 
Intre~r!'. se ţin astllzi ",;rlink MIu
nare In carc fie anaLz~azl1 slăbieiu. 
n:l" l1um1hulni recent aplirnt ~i se 
fix ază planul nmnărului viitor. De 
un miir,: aJutor tn flltr'~oer; a între 
gazetele de l'f.rde au fost arfjco
ltle apărute in pr:sa locala, carc 
'ă elat zil'llic 5picl1iri din dift rite 

gazete. de perete, crIticftnd Vi 
negative li le acestor Irtioole ~i 
d'l'nti:ndu-1e pt cele hune h 

1 C' • ve 
JIlenl, a lecare doull S~pt~lllâni 
.pllrnt analize asupri muncii 
turor gazet'(' lor de p~rete, 
. Intrecerea are !ttsll şi părli 

b<. Astfel, dadi In ora~ul Arad 
joritntea ga2Xtelor aU rost an! 
te 1n Intrecere, nu acda~ lucl1! 
petrecut Şi tn Judet. Gă~ tele 
peNta din plasa Curt'.ci r.j p, 
IIU fost singurele gazete .~te~ti ' 
se In fn~r[erre. Dtasem'flÎ nil 1 
comitetele de redacHe :111 rQ.~ 
trolute in munca lor, 

p, ntru ii inr, gistra tCZUlt,1!" 

ce Tn el' mal lmne t",tl' fl~e~J 
organizatiile de Parrd s§ Ind, 
gazctfle de' perNe, iar rcsllnm' 
Tul comitetului dt' tl'clartie d 
rn mo-d regulat rapoiirte nmlpra 
lului cum decurge munca roh 
lui re~pectiv. 

D, asemen:, )len tnt ca lip;" 
sesizate tn artfcole ~1I fIe Inl~! 
ti. esk nr('E'~llr ca lH~'ste;t ~5 
pre1ucrat< in ŞE'rl:nte!e ~rl1p?Jol . 
d:cîiJe ~i ~!I /':c b rm~""!a! lIl' 
cm"'"n ·.te, N1Imai tn r 1;11 ac~;tî 
treCf'rE'a Intre gazevl· (1; pew 
Va 11l1tea ating" scopul, llda 
t-'ontrihui serio.<; !a elimluarr11i 
riIor tn muncII, 1ă ll1~rlr J pr 

ţ;ei S: a llroduc!h,jt'1tii, la im 
t1!!irca condi\iunilor d(' lui li 
Jor ce ntuncc~, , 

BARBULESCU lAXt:!,' 

responsabilul comisH de pl 
din SI~cra de propaganda ~i ar 
a Comft,tullli Judeţean 'P)iR . 

----~---------~~=----~.-----*-----------.. -----------.---------------
~M,tSa31t6.eu2. CUtt.U%.4e (le. "cto.".ito~". 1.ea.t."'Ut!.UL de Jta.f 
ti4".a.d a. fI%.e.zeftl:a.f p1t.o~g."'a.lne t~ ţ.a, ţa. ţă.1t.ă.ftim.Cl mUH.clfO, 

p,ntru a sprijin! campania de 
colectare; pentru a strnnge ltgătur:
le eu oamenii mnncii dela sat'Ct IlC

torn Teatrului de ~tat din Arad liu 
rormat un ansamblu cultural pen
tm dr plasari 111 soate • 

Astfll, actorii care nu 1>unt an
trenaţi z".1ntc !n repetlţiil.~ pii selor 
in pl'€'g!itire, au intocmit un pro
gram de c!lnlcc", ri:('lt!lri Şi pitl>e 
rlltr'uu act. p~ care ti vor prezent~ 
tn sălile Căminelor culturale. 

Această grup/!. d~ actori Dumine. 
ca trtcută a şi f l1cut prima d~pla. 
sare t11 3 saL' din jude1: 'fisă' Nonă, 
Craceni şi ŞaguL 

Ţăranii muncitorI dln llC<fste co· 
mune aU intâmp"[".at artişn, popo- ' 
rului cu dragoste. Lui\nd C(.vânlul, 
după terminar·: a programt lor, e~ 

aU multumit oaSpe tilor pt'ntru spec
tacolele la care aU asistat. 'fotoda
tă ţăranii muncitori Ş;-au luat an
gajamentul cii Vor mobiliza 'n viî
tor siitenîi Într'un numlir cât ,mai 
mare. 

Sub conduceri a tO\'arli.şului fătu 
VLrgil. ~ponsabilul grupului ar· 
tistic il teatrului, act01'11 au Pl':· 
Zentat cAntece populare române şi 
sovietic~, ex\Ccut:ă~CI de- toval'"şii 
Elena Body, Vera Taco' şi Dinll 
Gheras:m. tn viitor. ace.st aflSa1n
hlu va trebui tml 811.·Ş( eomplccte
Ze reprrtoriul cU scooete din "In
drumătorul Cultura!"', dire ..unt 
mai aproape de "iilţll şi lupta tit. 
r 5nimii munciloare. ' 
, Acti\o'.tatea aI.Xst-i echipe cultu· 

rale. este cu atât mai vlltoroasu cu 

.----~--~-------~--------------------~~._-----------------~-------. 
ASOClAŢIA PENTRU RASP ÂNDrREA CULTURII' PROGRESISTE JDIŞ 

1. K.U.· F. 
. Sectia ARAD , 

o,.~ani%erJză Sâm'bdtd 13' A.u~u;;f orefe 20.30 în 
grădina Comitetului Democraf Evreese, .". Cem,a 22 

un mare festival cultural artistic 
[.tJ. program vor colttribul organz'zatiile de 
massă UPM, UFDR ~ echipa de dans rEBA 

vUPĂ PR(/GRAM URMEAZA DANS 
-..-. .... .--.,.~:r _____ ..... _____ ~ __ --_ 

cAt se ştie ctl actorii BUDt Oţ 
1n C' a mai mare parte li zi! 
rep'tHi.1c le fac dup§. orele JO! 

munt;:ă, 

Echipa artistica voluntari a! 
1rului de Stat, nu dă lepreze 
Ilum ai la sat~. ci Şi tn inlr~pr" 

rile din Ara<d şi instituUile 
Astft 1, in cursul z:1ei de azi. 
pa culturală a teatrului a Pr 
deplasare Iii sanatoriul TBC 
a prtzenta 11n program IIrti,tie 
lor in"~maH tn acest sanatorin. 

S'au ,evidenţi:H tn echipa I 

lui tovarăşii actori: Elena 
Stefania POP~8CU, Vera Taca.,' 
mI Gherasim, Anton Nicoliit, 
linn Brâ'dn, Sandu Marin, Gh. 
şi Caranl\!'l. 

Ar (i d~ dot1t ca şl tovar~:i 
nicieni din colectivul teatral r 
inc~drăţi în echipa culturală, 
trihllind Şi ei la reuşita depl 
lor. 

Ilteneul popular "PUS 
din Pârneava 

aranjează o ae,bG'. C!.~ 
raid arma'ei de ba' ,. %9 
de SÂmbăfă. 13 A ..... ' I 
Serbarell va tncepe Ia orele 20 

Jnfrarea II 
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. Noi nu am uila' şi nu putem uita 
la propunerea Parfidului 

impozitele vechi 
noslru 

v ca Guvernul 
ierIa' ne-a 

şi prin noua lege, impozitele noastre agricole au fost simtitor reduse 
pl punsul muncitorilor dela batoze şi tăraniior muncitori d~n comuna 

'e ~i peregul M3re către tesătorii fruntaşi dela ,,30 Decembrie" 
:~âD; ,:citorii dela cete 6 bafoze Maşc au fost aceia cari ne-au 

lll. jarul comunei Peregul Ma dat tot sprijinul pentru a putea 
num şi ţăranii săraci şi primi pământ prin reforma &gra. 

, :1şi din această comună, a- dL 
despre scrisoarea tesători

-Jnlaşi în producţie dela ,,30 
lucru.l'rie' ,p~.blicată 1n ziarul 
tel~ . -,r,a ~oşle, au adresat ur-
'.i P, .r~sp[lns: . 
t~şt' . :1raşt ţesătort dela ,,30 De-

Noi nu am uitat şI nu putem 
uita că Guvernul nostru la propu 
nerea Partidului ne-a iertat impo 
zItele vechi şi prin noua lege, Im 
pozitele noastre agricole au fost 

simţitor reduse. 
Deaceea noi sunfem hotărîti ca 

şi pe mai departe să mergem ală 

turi de muncitorii dela oraşe.' să 
fntărim alianta dintre clasa mun 
citoare şi ţărănimea muncitoare 
şi sub conducerea clasei munci· 
toare în frunte cu Partidul ei de 
avantgardă, să luptăm pentru a 

I .... ' tAHff ;W.o;a..iIlQ 

cuceri noui şi însemnate victorii 
pe drumul glorios de construire 
a orânduirii socialiste, orânduire 
in care exploatarea omului de că 
tre ~m dispare. 

Trăiască alianta clasei munci
toare cu fă! ănimea muncitoare! 
Trăiască Partidul Muncitore~c 

Român! 
/(imago Mihai, Bulţ reo
dor, lasovici Ioan, Sigmuti 
Ioan, Ceiga Iosif, Mialca 
Ioan. Valgastofer Andrei. 
Tisza Stefan, Praşllşca Mi 
hai, Porta Iosif, Stefan A· 
vram. Ribovici Mihai. Ce
tovici Andrei, Nicuiic Iosif 
Cos Iosif, l3ucica Simon tă 
rafli muncitori din comuna 
Peregul Mare.. 

1 ~,rie", 
· am primit cu bucurie scrl
: ce ne-aţi adresat-o prin 

klt" ,.Flacăra Roşie". 
Să mobilizăm toate· forţele pentru 

~C~.r • ne·~ti scris că depuneti toa 
ImL,tunle pE'ntru depăşirea pla 

de fabrică, contribuind ast
-ealizarea şi depăşirea primu 
!iru Plan de Stat. Ne-ati 
• că în această muncă şi 
vă folosiţi de intrecerea so 

lip .. ~ care este' o metodă comu 
tnl~ . de construire a socialismu-

( ~~ ·.I'ali arătat cum sub condu
p~lor + Partidului, rtlnd pe rând 
m~ ~Jlte sectii din fa brica voas 

w.'li r obţinut frumoase rezultate 
reni" 1că. 

grăbirea muncilor agricole de vara 
SituaţIa secerIşului, desmirlştitulul şl treerişulul la data de 8 August 1949 

M'nisterul Al!;riculturH dă nrma
torul comuni,·at aFupra mr rsului 
nmncilor a~ricoL dl' var1\: 

prlnă la data de li August 1949 
6'UU 1 ecoltat c: realele cl.~ pe t) su
prafaţă ele 2,366.211 ha. 

Scceri~ul s'a terminat In .1uct ţe. 
le Tel ormarn, Tfmiş, Romanaţi, 
Olt, Hra:la, Dolj ~i Damhovita. 

Judetul a·.hor a recoltat 94 la 
sută (lin suprafata totală şi jud. 
tll1 Ilfov 92 la suta. 

:5, ccrişlll in restul ţarii continud' 

mult mai mari decf\t cele de~miri1-
Ue. Astfel jlHI. \ul Tel'onnan a 
f.l~~miriştît 61 Iii sut:l, Bihor 50,4 
la 6ut ll, Ilfov 49 la suta, din !lU

praf dcle r' co1t:lte, In timp ce ju
dek cii: Timiş, COl1~,tanta. Ialom1-
ta, Brăila, ,IVI hcdin\i ş: Dorohoi 
au .:1. smirhtit abia într,' 0,-10 Ia 
sută din supraf elele recoltate. 

Din aCeastă situatie reiese că nu 
peste tot se depune aceeaşi mun
că. AC'est lucru se constată mai 
aL s din siluara desmiriştitului cii· 
re <stc mult rămas in urmă. 

Trcbuesc mobilizate toate forţele 
ptntru a tXecuta la timp şi in c.le 
mai bum condi\iUfli toate muncile 
agricole de vară, ceeace va adUce o 
s'.mtitoare "'porire a producti~i tn 
a~ricultură. d~ . jUli, tovarăşI, ca şi noi ale!, 

!trj li 1, muncim cu puteri înzeci 
J ~r, . ~.:U a vă asigura vouă pâi
I Im J la rândul vostru, aşa cu intensitate. 
:ai J "puneţi, să ne puteţi trimite Suprafetelo recoltate g\mt fnsli 

pilnă la data de 8 August s'au 
trL erat ce!'eli.lde d, pe suprafa\ii de 
238.162 ha. T1'- erişlll a Înc('put in 
iutrt aga ţară şi este mai inaintat în 
judeld.:: Dolj, lalonda, Bihor, 
Homanati şi Timiş. 

'Munca" trehul."sc în aşii (,1 orga
nlzat·, ca nici un atelaj, nici o 
for\ă, să nu rărnâtlă neintrebuinţa.
te. 

::ri pentru îmbrăcăminte. -----------------.--------------
· :d exemplul vostru şi noi 
· ganizat întrecerl socialiste 

e pl( :oate batozele, intreceri prin 
$i ag' :oi urmărim dep~şirea pla
~IR, pe batoză, precum şi de a 

3tătii calitatea grâuiui trec 
in pornit la intrecere având 
.:ă Întrecerile individuale. 
,'zate între stog arI, coşarl şi 
; 

t or :rma aceste! munci pe care 
a zil depunem din zori şi până 
le lor,ple, rezultatele frumoase 

întârziat să se arate. Iată 
§ "1 ,::nplu tovarăşii dela batoza 
r a au reuşit în mai multe zile 
Hete .. loc de 9000 k!? să dea tr'pr . ~ , kg. cereale la zi, făcand 

· :1 acesta chiar mai mult dEl 
,orme la zi. 
aşa tovarăşii ţăranJ săraci 

le, "eaşi din comuna noastră 
rti,!IC, dau cu bucurie cotele către 
torin.' iliind că în felul acesta asl 

hrana intreguluI popor 
:lr şi contribuim efediv la 
~:iîtirea nivelului nostru 
:~ă . .Datorită eforturilor pe 
~li.tovarăşi muncitori le de 
· cooperativele noastre să· 

ar~:i la' putut să primească din 
ral ," ce mai multă marfă, satis· 
ala : Într'o măsură crescândă 
de~t ':e .oamenilor muncii dela 

lui nostru ne tnvaţă că 
· :r~cut ca şi acum, muncitp

'UŞKI . iabrlci au luptat nu nu
.~"tru revendicările lor, ci 

· ~ şi. pentru a scoate de 
,c.'!:'!oatare pe ţăranii muci
'~:; 'llr.uca in acest fel, uniţi la 
1. '. să pornească spre făuri· 
: 20 sea~i vieţi mai bune. 
18 /lbt i1ll uitat că muncitorii dela 

, --

Mărfuri în valoare de 41.786.435 lei distribuite 
rafivelor din judeţul Arad în cursul lunei 

coope
Iulie 

In umla R€zoluţ~ei din 3-5 Mar 
tie a ee al PMR, eOOperat:vele 
devin' tot mai mult organizalii d·.;. 
mass li. ale poporului munc:tor, ca
re contribue fntr'o more mli,mrll la 
ridica ..... a nivelulu: de trăi al oame 
nilor muncii. 

Mărfurile pe caro muncitorimt.a 
din fabrici le producb în cant~t~ţi 
tot nlai mari, sunt distribuitepr:n 
cooperativele de desfac€re ţ5rani. 
lor munc:tor:. Nu este zi tn care 
să nu fie distribuite coop?rativelor 
t.nsemniite cruatităţi de mărfuri prin 

(In urma anuntului apărut in zIa rul Flacăra Roşie din 10 August a. c. 
prin care Fabrica de Zahăr cauii spre angajare: l)rimitod, pazniCI 
şi... scriitori, intreg Cenaclul Litt>r ar s'a prezentat sit fie angajat ... !) 

UN SCRIITOR AL C.ENACLULlll: 1\'lăi fraţilor, dece o fi aviOl: nevoie 
şi de noi !crlitorii??t. 
CEILALTI: Vor SĂ le itlduldm prin poeziile noastre .•. procedeul de fa
bricaţie al zabirulul_ 

Comisia J ude\t ână de organ :zare • 
Cooperatid. 

In luna Iulie, tU, pildl1, au fost 
distribuite cooperativelor sd.. 
teşti din judetul Arad, ml1r furi 
1n valoare de 41.786.435 lei. fa
ţd de 14.485.156 lti, distribui
te În lunâ IuniEl Şi 1.438.651 
lei, distribuite In luna Mai. 
Printr;" produsele distrl:buite In 
luna Iulie slUlt numeroase ar· 
ticole de marl'i consum. (texti-
1(" incăltt'imin.te), obi€cte de 
uz gospodăresc (coase, furci, 
seceri), etc. 
Tot fn dtcursul lunei Iulie. 4U 

fost t'alorifi.cati: prin secfilLnil;j 
spr'cÎale crrQte În acest scop pe 
lângă cooperativele sl1teŞti, 
fruct!· şi alte prodllSe agricole. 
fn valoare de 12.630.4Hl lei. . 

Ll decursul ao,std hmi şi 'in 
cursul lunei S, ptembrie Com:s:a 
Jud: leană de organizare a Coopera 
Hei "a d'.stribui ţăranilor muncitori 
prin cele 181 coop~.rative de desfii. 
cere săteşti din judeţ,' milrfuri tn 
valoare de 141,562.245 lei. P.rintre 
aceste mărfuri sunt 10 mii kg., f. 
re. el: bumbac, ciorapi. 3000 per. 
bocanci, opinci, 2000 kg: sulfat de 
ct:prn, s:c<ri, 20.000 metri ta;aturi 
de bumbac, 3000 k~. sodă eaustică, 
276.500 kg. zahăr, 16.000 kg. s~
pnn de rufe ş: altele. Desfacerea 

1 

prodmdor :!\fAT va fi e(ectuatl tot 
prin cooperative. In acest acop pe 
lângă coop{rative}.~ săteşti au luat 
fiinţă subcentre şi oficii de desl';!. 
cere a 'produselor MAT. . .. 
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Com7'etu' Prollizori .. de plasă din Chişineu·Criş 

avânt în cad,ul in'recerii lucrează cu 

deascmenl in fiecare zi situaţia tlecl5.· 
rel comune In parte, precum .;Il a plă
şii in general. Meml.rii ("omi:iiilor co
m"mde de colectărl au sarc1nl .. (lnere· 
te, repartiz!'tte pentru fiecare in p«r1e. 
Să lu1\m de cxcmp:u comisia cvmunală 
de colectare a comunel Zerfnd. F"ze
kas Co!oman este rC3ponsubU al .!un~1 

de heer Nr. 1, stepan S1mion al zonei 
Nr. 2 şi Kovacs Andrei fiI Zon:!l Nr, S, 
Fiecare zonll are mal muH~ arU. 

Re5panslt.bllit de zonă ~e tngrljesc 
ca. sA fie asigurate pau ş! Becuri
tatea ariilor din zona respecLivl1, 
p<upravl"ghiază activitafea delega 11-
Jor dela bataze. org1lrc;z~a'l! con,". 
ie pentru fransportul eolel.,r la een 
trul de coll!c!are, ,'eghcază ea IIi 
nu tie ang:l.,lati la baioze de. 
('it muncitori ~;;em bI'i ai SlntHca
tulul de Salariati /\grlcoli ~t se rn 
~rl';esc de buna' functlollare Il b:l.10 
«li, ca areslea să aibă sar-j, cintar. 
pOm!,A!, eaS!""'3' Il, altle ţI. tiI' li. lil bine 
in\c1es clJmbustibJl. 
In ('omllni\ hdel\" rondsla comlln:~lă. 
de colcclări a aV1lt ;nHiaU":l (le l!I. 

i;1 fO;'IT'i cii te uil t:lbel n~m ;,11\1 J:t fie 
ca.re batoli Clt ntlmele pr.1c1ud')o
rl101" CI in eom\UJă el) r{' i-şi trt'eră 
l;",:,~,ul la aCef'.l h?f&7ă. 

... Ş: O If'tib~ciu:"e rt?re p.t~a 
fi e"itatd 

Cumitetul Pro'Jizori~1 de plasă Il ma 
bilizat inaintl;o de începerea treerişului, 
ComLt(J~lll Provizorii coml1llale din \)la 
să, pentruca acestea sA se 111grij~a.gcă 

de buna stare a batozelor, a traci oare 
lor şi Il locomobil01cr care urmau ~ă 
între in actiune, od,ltă cu ÎnceQC':·c, 
troeri~ului. S'a şi (orm3t tot din initia 
tiva Comit~jului Pro\i"~Z'.)l'iu de rJa~ă 

a comisie de specj:llt~t1 Care .3ă aibă 

l'arcîna de a lucf'l pe teren In toate ro 
munde din plasă. pentru contrnlarea 
b"tozelor, ţractoarelor '5! lflcom:-bilelC1l". 
Sl~bjciunea Comitetului Provizoriu <,1 
plă.~j{ Chi,ineu~Criş, con!\tă insă in 
f.:ptul di dupl1 CI' pccaslă comisie a 
fost forn'Udli., in loc Cl'! oa $d. fie t?lmi 
să pe teren, a fost lJsata Uira sA i se 
dea nido oeupa!le, Comitehl Provizo
Tiu de pla-;1\ hi:tuinclu-şe pc rapoatiele 
primite fip. ~lela romit~tete Provizoril 
comunale, fie chiar c'le'a Tlroprief.)rU 
de batoze şi tractoare. tn -:are se ar:'ln 
l'll. batoz':'lle. tl'lIctOat(!le $1 h:-cnmobil·'le 
~'-ln+ in f'etfc~L~ sta,:,e d-e fnn-::tÎon!'Ore. 
Dntotifă !\eE"~tel 'mperfidnlltăH 1n ml!n 
el'i s'a lljUT1S ca 'n comun'l Cinteiu do. 
uii din cele pslru bfltoze file comunei 
să Ee def-:x:te7.e fhlO~ ~--3 zile dell1 In. 
('enerea t!'eeriş'Jlui. rn comuna S;cliSu 
din cel~ 5 batoze Fll~ comunei, una s'a 
defectat dea~emenL Chirlr ~i ('ele d:"lu5 
batez/!' ale ST\Tt'·-uhti (~!n Sftntan:l nu 
el·lnt bine puse !a pund, ci:ind RU f0~t 
frlmi~e la arit. Apoi b;!Jozn lui ReCI!" 
(lin Gr~nlcerl cate a J'O!'lt rel,"'rti 7ati\ 
'lOc un~ r!tn FlrHh comunei Nildab. nu 
~ avut curell'!, Tradryrul lui A10c oin 
P~~ar ~t ba~ozele lui Bă+.rlin l1ie şI 
J"erl"ea Ioan din Cintciu d(>!1~"'I1'1!'ni nu 
:'1'1 f'1!'t b!n~ pUSe la punct. c,~nd a 
'T'(!ep'.lt tr~ertş\11. Toalt'! ace,tea r.rin
fr'o mundl m:'lf ho~;O[rîtl'l I:l C'omif"tnllli 
nm\,i7('1rlL1 de 1'l1~~ă, ~l!teNI n evit;t>le 
r~1 FI. bun tnceput. 

Tă,anfi muncitori îşi predau 
CA d'(I~o"e colete 

r:'ăl:'ăIltln:!a lnuncitoare din plasa ehi 
şineu-Cri~ se achilă cu cO!'lştiinciozita 
te de lndatorire.;l pafrioticA de a preda 
cotele către stat. 

- ImI pare bine - ""une t11'&· 
nul muncitor Baba Toad~r db~ co
mUl'la Chlşlneu-Criş al clrul grâu 
a fost treerat Marţi dimineaţă -
cii din recolta tlin acest an pot sii 

(Urmare din pag. 1-<1). 

dau cota cUre stat, pOt si asigur 
pâinea pc tot aDu! de zile p*n&ru 
familia mea <:i 53. am şi de sământil.. 
La centrul de colectare din Păduren! 

sosesc zi de zi convoaie tie cărute ca 
re aduc cotp.le ci:l comundc din plasă. 
Până in ziua de Marţi, 9 August, co
muna' Zcrind a indeplinit ]0 la sută 
din planul de colec~ir1, Iar comunele 
PAdureni şi Nădab c\te 8 la sută. 

O sa"cil1(f impor'an'ă 
Pentruca adivitaiea depusă de cele 

patru Comitete Provizorii de plasă in 
intrecere să fie cuno~cutfl de fiec,lrc 
dintre acestea şi pen IruCIl să se :::jungă 
la un sănătos schimb de cxpe:'lent:i în 
muncă, se pune problema ca delegati 

ai acestor 4 ComUete Provirorlf de pla 
sA, sA se tntruneMCă !n l!eeare Dumi
necl. In cadrul Acestor eonsfătuiri, fie 
care Comitet Provizoriu ~ă arate reali 
zările şi lipsurile lovute in muncă, pen 
truca metodele de lucru bune care au 
dat reru1ta~ frumoase, ~ă poată fi in
suşlte şi gen~aHzate. Lipsurile treblJ
esc de asemeni cunoscute ~ntnl a nu 
cădea şi celelalte Comit('t~ Provlzorii 
in aceleaşi grcŞt'l t. Dect acest schimb 
de experientA ~te şi trehue să dea 
rezultate cât se poate de bune, care să 
dea avânt mundi<lr agricole de vară, 
pentruca acestea s1 fie intr'adevăr !n 
depllnite la timp şi in c:onditbni cât 
se poate de bune. ' 

STEF AS 1. SIMON 

MOSCOVA. (Age!!Jlllill6), Del 
tia ARLUS câre vîzitead ~ 

mente Un:unea S~"ittic1i a pl~ 
Miercuri la Baku de und'l' vi pl 
mai departe. la Thilisi. Dtleg. 
In frunte cu ministrul fttv3\llm 
tuluÎ public din Rl'puhhi Po 
larli Român1f prof. PopeSC\l.Doria··· 

va put<'a cuuoaşte succesele 
1inute de popoare le azehaidge1n ~ 

georgian in dommif1e economiei 
eoltttr~i. 

"Tovarăşi din Semlac, vă chemăm la Întrecere 
. Chen'!area la intrecere a muncitorilor dela batoze şi a tărănimii muncitoa. 1 

din ŞeUln, către muncitorii dela batoze şi 1ăranil muncitori din Semlae· 
Ţăranii muncitori din comUIlB 

Şeltin şi llllUlcÎtorii deJa b1ilozele 
d:n botarul comtme:, se g'lsesc In 
pIinii luptă pentru slr:.1ng r, a re
coltei, in pli~lă luptă pentru reali. 
Eatea la timp a trcuişu]ui şi pen
tru indeplInir, a cu cinste a phmu. 
lui comunal de colectăr ;. 

Pentru a da un lmternic iiv1\nt 
nlU~1dlor de treerh şi cole-clări, ei 
nu adres:tL o ch. mare la Inl r :c : re 
clltre muncÎtorii dela LatozO' şi c<':i, 
tre ţăran!: munc;tori din S"m]ac. 

A"e·a"ta (·hemnre ~li'i~uc~L: 
Insujldifi a" minuniiteh· exem

]J7e file rmmcltorUor din uzin", 
In lr~ljtă p'ntru depif.şire(L Planll
l!li ele Sfllf. 'n I1rmfl apelului mrm 
c:torilor elia bato;;;a Nr. 6 din 
comuna noastră, (lin orţ{an.î:;ât 'n. 

treceri In mund1 la wat~~ batoze
le comrmei noastre. 

In flrTnQ cercri~ muncitorilor 
dela baWZf\ vlt chcmt'fm Ia rntre
ceri propundnd urml1toarfZli 
pUr/cte: 

fi) Dep~şireQ, normelur zilntce 
ale batozelor. 

b) Asigurarea desfl1Şurllrii (n 
bune conditiunl a lntrf'crrUor. 

c) lnlrefint>T('a in bunl1 stare " 
batozelor pentru a.sigurlir€tt d:~'s. 
fltşurt1rii fn bune conditiuni a fn. 
fr('c~ rflor. 

d) Asi;rllrarca batoz' Zor cu !faci 
{n _ numii, su/îdent. 

(-1) Organizarea pazei ~ luarr!a 
rnlf~;urit(lr contra fnttn<liullli. 
"tdt la arii. cât Şi la C6rHrele (le 
colectar!;. 

~o~itetul Permanent pentru Apărarea 
PacII din R. P. R. protestează împotriva 

persecutării mişcării pentru pace 
În Argentina şi Brazilia 

(Urmare dl n pag. l-a) 

"- Trimiterea unor tetegrame I dat cu ~o~.rte~ unui tânăr padi· 
de prote,st gUV('l'Iidor ArgenHnei Zan al pacl1 din Brazilia, 
şi. Braziliei în care să se înfiereze . Prin a.c~st act ucigaş sutorită 
atItudinea antidemocratică a au- ilie brazlllene au dovedit odată 
foritătilor respedive, cerânc1u-se ma.l mult d sunt câlnl de pază 
deplină .libe~!ate d~ actiune pen· a Intereselor capitalului financiar 
tru partJzsnu păCll din aceste american. 
ţări. Noi ştim :nsă că atât ele cât 

- Organlzarea unor lr:.eeHn· şi stăpânii loi' se înşeală r.mar-
gU,rl ,de solidaritate şi protest în nlc dacă' cred că vor putea in-
P!m~C1pa~el~ intreprinderi din ta· frânge prin tero.'lre lupta pentru 
ra, In camme culturale, etc. pace şi independenţă a poporului 

Ctdre brazilian. 
Comitetul Congresului' Partizan.i

lor Păcii din l3razilia 
Rio de Janeiro 

In şedinţa din 28 IunIe aCo' 
mitetulul Permanent pentru Apă
rarea Păcii din Republica Popula 
r~ Română am putut cunoaşte 
din expunerea făcută de marele 
scriitor brazllian, Jorge Amado, 
conditluni~ grele Î1!l care duce e 
l'Oica sa luptă pentru pace şi in· 
dependenţă, poporul brazill an. 

L:u profundă durue şI indigna 
re, am luat cUfioştintâ in şedinţa 
noastră din August de un nou 
atac barbar comis ;)~'Uflra unei în 
truniri pt'ntru pace, care s'a sol· 

Poporul nrazillan nu e sIngur 
tn lupta SIl, 

Al5turi de el este uriaşul front 
al păcii condus de invincibUa U· 
niune Sovietic::! 

Ucigaşii nu-şi vor atinge sco· 
pul. Ei pot ucide un om, 'dar nu 
pot ucide popoarele Care luptă 
pentru pace. PODoarele care lup
tă ventru pace 'sunt nenumărate 
şi nu pot fi învinse. Lupta noas
tră va fi victorioasă. 

Comitetul Permanent pen 
tru Apărarea Păcii din 
RepubUca Po'pularlf Ro-

mând 

f) Clfratul grdul!l.€ la arii 
timp. 

g} InmagazinarfvJ eerealflor 
b,me condi/iu,n,i. 

S(J ridict'1m SUs 6Wtgul llll1tt'Jl 
rilor şi &d ne alăturl1m eu ~ l 
niti şi avdnt luptei fratilor 
tn Muncitori din fabrici 
alungar!Ja sărl1cifÎ,i rn 
lui din şa.fele r!Olutre pentru 
rea unor condifii de vi4ld 
bun;; celor ce muncPl!c. 

Prin f1xtinderţ~ • 
raor fn munct'1, rmzinte '" j. 
mit] constMllrii ordndui'rii . j 

liste. .' " 
Trl1i.asci1 Pârtidul M~ 'i~ 

Rumdn• forta conducf1tOO'~ ~ 
RPR! 

Trc'1ia$ch alUmf" dinlrfJ 
muncltoa7'e fi tl1rdnJ.~ 

mRrea "OOstTa 
stegantl luptei p: 

r~l 
Trdf.tuc{t 

nrY, URSS, 
pac~'! 

MUNCITORII DELA BATO 
ŞI ŢĂRANU MUNCITO ~ 

DIN ŞEITIN 

Guvernul cehoslov 
acordă o atenti 
deosebită meca ~ 
nizării agricultu 

PRAGA. (Agerpr{S5). Guw 
cehoslovac acordă o at~nţie d: .:TI 
bîtă mecanizării agr:cultulL 
cuniUI anului trecut au fo&l 1/1 
late numfrOage staţiuni de milo 
~ tractoare, iar în cursul a~· / 
an, numărul de 8taţiun~ de ma! 
şi tractoare a ajuns la 335. N . 
ruI total de tractoare fntrebuÎn\ I 

în agr~cultura cehoslovacă (BIe. 
4000. 

Stă\iunih de maşini ~i tracto 
p06edă ne~umărătf,alte maŞini 
ucehe nEcesare agriculturii 
canizat~. 

Planul c1nc:nal de recolk"1rt1C 
I 

şi d· d{svoltare a economiei D, 

tionale din Rqmb1icii Ceboelova 

prcv : de tnmu1\ireâ Slat)t1C1Dor 
maşillli ~: tractoare, urmând .~a. 
nă la tncheerea planuluf c:nclll 
sA fie rabricat... pest.e 20.000 
tractoare. 



,.-
Peste 500 de ţesători şi ţesătoare dela 

,,30 Decembrie'" întâmpină 23 August prin 
înfreceri socialiste individuale 

. ~ Cf'le !l8tru testltorH ale Vzi 
Tel\tile:' .,30 Decembrie" pe 

:: trece se inteţeşta tot mai 
! lupta pentru realizarea pla 
;i, Acum în preajma sărbăto
; a 5 ani ~icJa eliberarea Pa. 

pl noastre de sub jugul hitle
lega.lesătorii, maeştrii tesători, 
ţl! â ~:denii şi runctionarii !ucrea
p: tU elan. sporit. Fiecare î~i. dă 

.a de unpodanta mll!1,'jl pe 
o depune, Zi după zi tot mai 

e ,[ muncitori lli muncItoare Se 

:ean;,ează in Întreceri soei aliste 
miei;iduale. In cele patru ţesăto-

mar există exploatarea omuluf de 
către om. Am simţit pe pielea 
mea ce tnseamnă nenorocirile 
războiului. Soţul meu a disparut 
pe front, iar eu am rămas singu 
ră Cu un copil mic. Apoi ~u ve
nit bombardamentele. Numai eu 
ştiu cât am îndurat. Deaceea îmi 
dau tot efortul în muncă ca zile
le întunecate din trecl\t să nu 
mai reînvle. Iar copilul meu să 
trăia!'\că o viată mai bună. 

- Sunt mândră - ne spune 
În continuare tov. SăTăjan Herml 

n/t - că în ultimele zile ~m re-u 
şit să depăşesc norma mea de lu 
cru cu 71 la sută. Dar tiU sunt 
mulţumită. Partidul m'a Învătat 
să lnpt incontinuu. Pentru ca să 
ajut in muncă şi tovarăşelor me
le mai slabe, eu îmi iau angaja 
mentul să arăt metoda mea de 
muncă şi ţesătoarelor are lucrea
ză În jurul meu. Iată în ce cous 
tă felul meu de a munci. Am 
~asp- războaie. Am grijă să eli
mln cât este posibil timpul mort. 
Astfel, dacă in acelaş timp tre-· 

1 ,le fabricei pe<;te 500 tava-
şi tovarăşe se :tflă In intre- I 

Zilnic creşte numarul mUI1-

i:or care depăşesc normele 

Un timbru po şlal special cu prilejul 
sărbătoririi zUei de 23 August 

:~;u Cu prileJul aărhll:toririi a cinci 
. ,a dinlre muncitoareTe frun- ani dela eliberart8 ţării noastre de 

oa in productie din secţia Ros· c1Itr.c, glorio88-1l Annată SOVitlticli, 
~c : este tovarăşa Selejan Her· Adm:cistraHa Poştelor şI Tt'lA'co, 
rii .', care lucrează 1 a şase răz- nlUn1ca{iilor Va ('mite un timbm 

, Ea se află în întrecere cu poştîi1 spccial. 
1 .. \by Irina, o altă tcsătoare I Valoarea nominală a acestui tim-
or~!iată în muncă. 
! .l.<crez cU dra~oste _ dispun; hru l'a fi de 50 Iti Şi "a avea d:. 
~e\ Intrebarea noastră tov. Se· : men.sÎnncjl dt' 26/42 mm .. repnzen. 

Hermlna. - Vreau să·mi· t~lnd intrar.:a tn ClfpitaJil a trupe-

Jor eliberatoare al~ Uniimii Sovie-
,re!'_ 

Tmbrul Va fi tipărit În coli dr: 
100 budiU dante1ate şi nedantelate, 

I pc hârtie v<Jină cu filigran RPR. 

! Tuturor abonatilor filâtelici in
scriŞi p~nl:! ]a 1 August 8. c. I: se 
va distribui, contra cost, câte una 
bucată daotelatl:! şi ncdant, Iatli pen 
tru (ieciire 8"ri,e, iil)Onat1i. 

:inesc angajamentele luate 
'stea lui 23 Aug-ust. Pentru 
aceadiî zi precum şi pentru 

~ :,Illenij muncii dm (ara noa::; 
~ :re o însemnătate deosebită. 

Introducerea termenului de adresare TOVARAŞ 
. În raporturîle interioare ale Armatei R.P.R. 

r . ';:asiă zi nt'-a eliberat Armn! Printr'o D,cizi e a l\fillistr>n!lui 

1
<:rietică de hitleriştii, care! Apărări: Nalional~ s'a hotlirtt ln

I • ~iti de slugile lor antones· jlrodl1cerea tn raporturile înt. 1'10:1-

. au mftnat poporul nostru I li.' :!~e Arm<itd a termenului de 
tirorflt1lbOiUI criminal impotriva (ld~I';u-' 'fOVAR\~'. 
r~ :i tări din lume lIr.de nu l }-'o:('!'lr(>1! aer,IU; term! 1) t" ra-

porlurfl e itltcrioar~ ale Armatei 
est..; o măsură cu o aduncă sl'mn'.fi
ca lic isvor1tă din 1!chimbăril~ strlle

turllle C'_' s'au petr:cuf. ş'.i Se petrec 
fn sânul Aml3.tei noâ8tre. 

... __ . ______ ........ _..,..~ .... ~'I...-..-. ___ • __ ~..._ .. _______________ ... 

~~--.::.-=----

;ol~coltă agricolă bogată, culeasă de pe ogoarele U. R. S. S. 
]10 ~ URSS munca agrIcolll (stc 

,liu. Munc:torii din gospodăria 
Iă strâng o recoltă bogată. 

iudol ţării, und~ stl'Angerea 
lei i illceput d'! mult, col. 
ieij livrează Stiltului grâul 
-, In Daghestan, artclnrile 

1l1e fnă:nlatc, livrÂnd Stam-
~Ia de cereRI·," !Jll11nte d<!. ter
au înC': Jlut să PIc deâ' cerea· 

!le plOftml stahiHt. Mai multe 
,·mri (1in rc~imya Harcoy, 
:rimis ]ă trceJ:at ~~1tim]e ct'~ 

r. 1. s!r~n~e ţn contul pbnullli 
toli l. 

O:n sodlOzurile de cereale din 
l'(-gîunen Stavropol'llll1i, 80\·hozul 
.,lulnâi" a· fost primul care ater. 
Jni •• at strângelXa recolte:. Cu iiju. 
torul comhain, .. lor s'a strâns, In
tr'ull termen scurt, ~colta pe o 
suprafaţă de 1770 h,clare_ Rccol· 
ta medie & fiecărui hectar de }JlI

mânt a f08t de 1600 kgr. Brigada 
lui Ctujanov8chi, ElOn al MllncÎi 
Socialiste, It recoltat de Jl(' C:cc1i
re 8uJlrafată d~ SO ha.. cât.: 3-
4000 kp;;o . ..,-ntneri do:, grâu de 
tOtlDlflll. ld hecliir. In r, giunile cel; 

trale din 1 h al şi Stb,: rî .. , muncîlto 

âgricole se dcsf1iş'oarli intetls. Im'
diat după colhozurile din Culundll 
(regiunea NovoBihirsc-lllui) a inee 
put rtcoltarea şi tn regiunilt: S\'E. 

pei şi tn colonilr centrale ale re
giunci. Multe colhozuri din regiu
nea Tuld au indeplinit planul 
anual de livrarea de. cereale către 
Stat. ColhozurHe d ia r,~giun~a 
CuiJJâşc\'-uiui sunt tn i;llrC'Cfrc 
penlm tndeplin;rea planului anuă} 
d~ ]ivr1irj de cer,'ale !ltahi1it. Ele 
ş'i-au luat an:rajnmentul !\ă tt'fmi
ne plannl (1(' l;nllri !le cert"1I1e pâ. 
ni 1. ]5 Seph~mhr~. 

Starea gen~rală a recoltei din U. R. S. S. 
1l Ydelc_ culiivate tn am:l 
de eolhozuri, 80\ horuri şi 
:d~rii indhiduale au CTi"SCUt 

, milioane (le hectare fatA dt~ 
aclO Irccut. 

'~turile de. ţ,r'u de 
~ totnlizat "'" plns 

miI:er:me d_, hectarp. 
In Ucraina, tn Cuhan şI to alt{' 

re{!iuni din Cii'ucazul de NOTd s'a 
ob\illUt o ree<>]llI. abundent! de 
Cert ale. Şf c-ldnltc rf'gil1ni vor da 
o Irco1t1l nhl1ndC'tllli de cereaI ... 

In reghlni1~ de pe martnilc 

s'au (:'Icut cu sămânţll: celecHonat1i, 
pe un tertI) bine Incrat şi pregătit 
din prim ll,'ara. Colhozmilc aU exe
cutat aratul o~oarelor p~ntrt1 tn. 
sll:mAnţllrile de toamlili: tntr't111 
timp redus şi la un n''''.el agrotrh. 

Volj!:{ i, C'ali' auul trecut a sufe. 
rit de secetă, tn anul acesta sa 
obţinut o recoltil hună , Culturile 
din r(-~iunea Uralulul, din Siher:u I 
şi din ah·, rPlZhmi răsarit, ne şi 
nordice al;! ţ1lrii se găsc-se dea~-

menea tntr'(I 81lire huni'. 

nte mult mai riil:cat 
trEcut. In r.olhozurilc !ii !!OVhOZll

ril~ ciir~lo-rilli:mdc7.li a rost arnt 
C1J :i miliaan.; hCc!:1rc: mai muh 
!l~ât anUl prf.<,,·d· nt. 

bue să tn("..src suvef~a ŞI tot 8' 

tunci la un alt război se inltm. 
plă să se rupă mai multe flre. eu 
mă grăbesc sa schimb fusele pen 
tru ca să pat pomi imp-dint ma· 
şina şi :ll:mai după aceea m'a· 
puc sit inod Hrele. 

Deasemenea tov. Selt-jan H"r
mina, fiind o muncitoare conştiin 
cioasă, !lroduce de.şeuri foarte pu 
tine. Un alt factor, care contrl
bue la obţinerea rezultatelor sale 
bune în muncă, constitue şi cola
borarea strânsă cu prim munci
toarea F abian Ecaterina. Această 
tovarăşă are un bun spirit orga
nizatoric şi se evidenţiază şi in 
ce prIveşte munca de presa. Falo 
sind gazetele de perete. tov. Fa
bian Ecaterina a dat multe îndru 
mări practice ţesătoarelor. 

In rândurile muncitoarelor sunt 
şi bune agitatoare ca tovarilşe;C' 
Prlgoneanu Floare, Bucbitz Mar 
gareta şi altele, care atât prin 
exemplul muncii lor cât şi prin 
munca de agitaţIe pe care o des 
Hişoară contribue II!. fnvlorarea 
fntrecerilor soei aliste. 

Cele mai bune rezultate în 
muncă in ultimele zile au fost 
obţinute de următoarele tovgrâşe, 
care flind în intrecere fntre ele 
au realizat tnsemnate depăşiri de 
norme: Hugheck Elisabeta a in
trecut norma cu 39 la sută, Bog
dan Ana cu 60 la sută, Hatick 
RozalJa cu 65 la sută, Kaiser Eli 
~a cu 51 la sută, Vegner Ana cu 
30 la sută. Nemeş Sic'a cu 52 lu 
sută. Din cadrul sectiei Norlh
rop, tovadişele Samlich Ecateri
Ila, fiind in întrecere cu tov. Za
kai Victoria a depăşit norma cu 
56 la sută, fată de 55 la sută cât 
a realizat tovarăşa cu care a por 
nit intrecerea. 

Un nou avant lntreceritor so
cialiste a fost apoi dat şi de e
xemplul in muncă a brigăzilor 
de productie V.T.M., care inglo
bând elementele tinere cele mai 
devotate cele mai entuziaste, îşi 
imbunăt5tesc zi de zi munca, fj
ind un stimulent permanent pen
tru toţi muncitorii sectiilor. 

Dar nu numai tn mod individu 
al dar şi pe sectii ţesătorii se a
nă în intrecere in ulnmul timp 
situându-se rn fruntea intrecerii 
sectia Northrop, fiind urmată de 
sectiile Hacking, Roscher şi Colo 
rată. 

Muncitorii din ţesătoriile rabI i 
cei ,.30 Decembrie", tntâmpină 
cu dnste - antrenati in Între
ceri socialiste - ziua de 23 Au
gust, manifestilndu-şi prin OlI.ncă 
dragostea şi ataşamentul lor fa
tă de poporul mjlncitor, faţă de 
Patria lor şi faţă de conducăto
rul clasei muncitoare spre o .. ia 
ţă mai bunn: PartIdul Muncit,. 
Tesc Român. 

Lozuri'e 
Loteriel de Stat 

CLASA l-a s'au pus În 
vânzare la colecta'ral 
ARĂDANA j 
(fost Mercur 1. Olarin) " 
Lângă bilol!rlr:,t Minoriti!(tr 

Preferati act!lutl ",ehi! " I 
norocoasl colr~ ------
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I Mica ~ubJicif~fe I 
OFERTE de SERVICIV 

CAUT femeie la toale şi r:ăntciOl' a. 
dânc de vânzare, Horia 3 et. 1 ap 
15. 3251 

PICOLO (ucenic chelner)' 1neta
te de 13-16 ani caută rest. 
Corn. Popular. A se adresa ]a 
Directiune âiminenta între ore
le 9-12. tl11 

VIlNZARl ,. CUMPARA.RI 
CEAS de bUZUnfl.f marcă renumită de 

v~nzare. Adresa la ziar. 
SCANDURI NOI, (3 m 3) ocazie 

de vânzare, str. Tudor Vla<ll
mirescu 24 telefon 2493. 3259 

CUVOR persian indigen, loarte 
frumos, de vânzare. Adresa la 
:zfar. 3250 

'DE VANZARE dormitor. salonaş 
veritabil antic, un dulap mare 
alb, trusou pentru copii mici, 
de ocazie, Cloşca ] 4 ap, 5 8-) O 
3-5. ' 

CUMPAR un' dulap haine şi u
nui !ingerie, modern, culoare 
închisă, Telefon 1926 între ore· 
le 8·10, 3255 

CUMPARAM m<l~ină de cusui, 
în bună stare. Căminul de Co 
pii str, VasHe Strncscu 6. 3258 

SUFRAGERIE, dul::Ip de haine, 
eovoare, radio .,Philips" cu 8 
unde, de v5nzare. Valko Str 
Ecat, Teodorolu nr, 1. J2~ ._.;.... ______ ".10 ... ___ _ 

Cinema "TIMPURI NOUl" 

PrezlnUI. dela 8-14 August 

1, 14, Iulie. atentat contra lui 
Pa/miro Togliatti 

2. 7urnal de actualitate 
3. Sportul Sovietic No. 2 
4. Ştiinţa şi tehnica Nr, 71 

Reprezentaţiile dela orele 7-11 
în continuaTe 

Intrarea generali 15 lei 

Cinema CORSO 
şi !!,ădino VICTORIA 

Azi premIeră 

KEG!A: V.PUDOVKIN 
~I M. DOLLER 

SPORT 
Rolul Comitetului judetean pentru Cultură 
Fizică şi Sport in desvoltarea sportului 

de massă 
Printr'un decret al Prezidiului Ma bune. Cultura fizică şi SpOrtul contri 

rii Adunări Nationale, a lua t iiin~ă buie la desvolfarea fizicii şi morală 
pe lângă Consiliul de Miniştri, Co- a tineretului muncitor ~i-i sporeşte 
mitetul pentru Cultură Fizică şi participarea la lupta dusă pentru dă 
sport din Republica ooastră Pl'pu· direa socialismului in Republica 
Iară, noasiră Populară. 

Hotărîrea Biroului l'~itie al Corni Exemplul măreţ 81 Uniunii Sovieti 
tetului Central al Partidului Munci-: ce, unde cultura fizică ş: sportul ~nt 
toresc Roman, asupra stimulării şi un bun al poporulUi, trebue ~A fie 
desvoltării conti!lue a culturii fizice pentru noi un permanent indrept .. r. 
şi sportului a trasat linia Partidului Regimul de democraţie pOpulară a 
in sport, fiind un indreptar slgur in creiat şi ('retazA conditii pentm o 
acest domeniu deosebit de imp::rtant cAt mai largă desvol!are a culturii 
de activitate a tin'~retului nostru. Pe fizice şi a sportului, care este COnsi 
lâng~ Comitetele ProvizorH :udetene. derat ca un important mijloc de ('<Iu 
vOt' functiona Comitete judeţene pen caţie comunistă şi pAtdotică, un mij 
tru Cultură şi Sport, care tr"!bue&c loc de mobilizare II masselor munci· 
ajlttate fn fnd"!pltntre,'1 sarcinilor ce toare p'~ntru clădIrea sociaHsmulvi. 
le au, Comitetul pentru Cultură Fizică şi 

Cultura fizică ~i sportul stmJ 1.1D sport de pe l:'ingă Comitetul Pl0vi
mijloc puternic eb întlirire fhică şi zor judetean, va trebui să depună o 
tr"rală II oamenilor muncii. Ele ;::on activitate mai coordQnată, Trebuie 
tribue la ridicarea producFei şi a să lucreze mai bine decat fostul OSP, 
produdbitâtli muncii. la depii':1irea in vederea desvolHirii sportului de 
Planului d; stat. la fi'luriren unor massă, in rândurile mUI'"citol'ilor, tă 
conditii de viai'il din ce în ce mai ranilor muncitori ~! tineretul !:tudios. 

- PROGRAl\,fUL EXCURSWNI 
LOR MUNCITORE.ŞTI CGM. Sâm • 
hiită, la 13 August la cîil)ana CG1I,1 
.,Că ... oaia" cu camioane RATA. Ple 
care la 13 Aug., orele 17, Înapo:c. 
r, a Duminecă la oreh 18. Inscrî' r i 
Ilumai pentru membrii ATP la Bi. 
roul Loci} dE' Turism Ara.d. - CU 
TRE~ SPECIAL LA NADXŞ-DE. 
BELLA GORA. pleetlrra in ziua 
de 14 Au!!., ore1e 5, înapoierf a 111 
acdaşi zi lii orelt> 20. B'}c-tnl CFR 
dus.1ntors lei 96 de' pen;oane. In-

A.zi, seura 

scrieri la l"l'6ponsahiH sind:cali. 
p,mtrn t ll'vi membri: ATP la Bi. 
roul Local de Tmi"l11. - IN ATEN 
TIUNEA TUTUROR EXClJRSIO· 
NISTIT~OR! B.L.T. comunică, că 
acc' sul ia eabanele CGM (.şi Că. 
soa:a) Si> fiiee numai pe baza car. 
neteloT ATP; Sindica1iŞ1Î:i sttnt ru· 
Ilat: da a arania in.cri"crlle in ATP 
lnalnt,' a pl ră;;i lor ind:vidual la 
orice pxcur"ii 1a t.::iba.ne turistice. 
din RPR. A(h':;o:':mt si. informatii la 
Biroul Local de Tmism. 

la ora 8 se va deschide 
FILIALA N o. 2 

a 
Restaurantului Comunal f,POPUuAR" 

Piata Avram Iane .. 18 

Să 
.. 

, ŞI 
extindem intrecerea dela Reşiţa 
în ,marile întreprinderi arădane 

(Urmara din pag. l-:~). 

prin rezultatele ei şi stă ca un exem· 
plu ,'iu 'şi în faţa muncUoriUlii din 
marele intreprinderi .ră~!lne; l\'letodele 
ei t.rebuesc l'ltudiate cu. atentie şi cxtin 
se şi in aceste intreprinderI. Ca cit 
vOm avea m..J multe fabrici \oi m'lnc 
care pot si. stea pe pici!)are1e .propril, 
valorificându·şj rezervdematcriale şi 

n:.iJloa~e1e .iinand~u·e' Jntt.rne, cu alât 
mai insemnate vo).' fi sumele de bani 

transformare a lor in intreceri supe

riollre dupi modelul rlela. Reşita. 

Lozinca: •• Sa. gospo<1ărj~ illtreprinde 
riIe fără, imprumuturi" -va ,c~te 
astCel tot mai mult, va prinde "ia~ă. in 
Intreprinderile noastre. 

organizaţiile' de Parthl djn marile în 
treprinderi ariidanetrebuesă,-şi însu. 
şească această inaItă formi a intrec<!rÎl 

MUllCA.: 1u, SAPOR!N '. OISTR.Sovn.OMfl~ 

Rept. o, 7 ŞI 11 - Dum. 11.30,3,5.7 !il 9 
Pa"'ltc(J1 '61s ,.Of/Dl ifiă "fI pl'szm/s la "'P"" 
".n!afll Uz o,.,le f,xQte fiindcă cJap" mcspena 

>('.are pot lua calea. aUol' investitii in 
vederea desvo}tărij ,tC)t, <mai· mult a e~ 

conomiei 'nationale. 

'1 socialiste. Îndrum~.nil ~i mobilizand cO 

mite tele sindicale, pentruca. acestea la 
rindul lor să indJ:umcze ela.l ... l crea.tor 
al masseIor, muncitoare inspre intn'ce 
rea de nivel Mlpcrior" C<lre va tra.ns
forma intr~prif'derjle În piloni::oi mal 
pu~erllici - ai ecnnomiel noastre !Iocia. 
Uste. 

.lJtu:/aoo/a/u, mtl'al'sa .sts ;nt,rzlifi/l' 

~V(Z! dÎlJ motive sanitare generale 
coplh pAna la 7 ani nu au acces 
tn sala de spectacol. 

JntrecerHe pornite iQ cil15tea zilei de 
23 Augu~t ,in' pritu'ipale1e intrcprÎJ:dl'rf 
din ora~ul nostru, printr'o organizare 
temeinică. lllJt sa ctl!lCze ~ollditii1e de 

-
"Flacăra Roşie" 
Organ aIComit.f.rai iade'eal 

P. M. R. Arad ,i al ~ 
COlfti.efa •• i Prooi%o,i. _ '.de'ea.. ,i ord,ene.e ~ 

Redactia.. Str. Alexandri No. 1 
etaj 1. colt cu Bul. Republicii 
Teleron: Secrelari8tw de, r~ ~ 
daC!ie lij.80, Redactia 26-72: g 

Redacţia de noapte si tipograHa ~ 
20-77. ' 

AdNIDinlg'S!rajfiu!: r Bul. Rt'publici. J 
o. 6. Te,e on: 16-92. ~ 

(Taxa poslală plătită in nume- ~ 
TaT cont. 6probării Dir. P1 T 63· li 
!:l541.Cont CEC 87,!J15. !-__ ..... ..,..-_m.'Nl" __ ~ ' __ .>:~c ___ _ 

IN A~ENTIUNE.A POPu.~ 
LAT~EI. ~ectlUD::a ~omercială a'~ 
Conutetulul ProvIzoriU al comun i'~ 
urbane Arad :munţă pe c~i inten.' 
saH, că d:str:huirea cotei de ulei'~ 
p" cele d~uă .Iun~ din trimestrul ~ 
III. incttează In ZlUa de 15 AU2Ui1. ' 

Deci posfsorii de cartel.:> să ridice Fi 
" ~ 1 I pana a aceasta dată cotel:: de ulei,ki 

altfel îş'i vor p',erde dreptul It! 
8ceaEta cotă, 1 

- F ARMACllLE DE SERVICIU, j li: 
Azi şi în noaptea de ,roi spre VinelU 
sunt de servici'l urmiHoarele farrlllcir ' 
Farmacia de Stat No. 3 (str. Emin 
cu), Farmaciu de stat No, 4 (lângă Ea· d 
ra electrică), FarmaCia de Stat Yo, 7. 
(.'\radul Nou). . 

PIERDUT SEBV!ETA DF PIELE D 
PORC d;:! r:ulo~lrc naro, c(1nrin0w: 
carte ~i acte oficiale, Picrdel"c~ ' 11 
făcut in zon'l cimWrului 0om~~i'?a, ". ! 

Găsitorul este rugat a o preca ~~ .. 
tiei, con~r:'l unei ma~! r .. ..;omprn;~, ,: I 

- ANUNT. Din cauza urge'i\â I 

intocmirii !)lanului de extindere ~ 
retelei electrice de joasă' tensi .~ 
ne, '. cetăţenii Municipiului Aral 'ri 
de pe străzile pe care nu I,~js ! 
reţea de iluminat public sau p 
ticular, şi doresc să li se insb in, 
teze, sunt rugati a face cereri il 
comun, să le dl"pună la lntrrp~ h 
derea Regională de Electricitate p 
mişoara - cu sediul Arad - I 
zIna Electrică, Serviciul Slu( 
până Ia data de 15 August i9 , 
Se va da prioritatr~ cartiere. 
nluncitoreşti. D~asemeni rugj 
a ni se semnala ~i e'{tinder il 
mici necesare il fi făcute nurr 
prin ~curte prelungiri de ~ ~ 
stâlpi pe străzi cari au deja 
ţea. DIRECTIUNEA. 

a 

- Pierde,i -,~: 
.'" I 

PIERDUT Buletinul BlroulP, '1 

laţiei ~nr. Hi093 numele A~: CI 

lian Căline:;cu Arad,V~2' 
nul. , <" '" ,M 

PIERDUT' 2· cartele· aIinwntl , 
. numele' Florinca . < Zenaş['i [ '/ 

Plorinca Zena· corn. Miniş, ,,~", 
clarăm nule. " :l~ ~ 

TINERI ŞI < TINERE!' : 
cifi'i 'zilnic' , , : [ 

S
A. li: 

" canfera ',' '< ·"';4 i 
"T ine,etul~.' 
. Organ Central al U:niunJl 
, Tineretului MunCitor ....; 



• 
comuna - Tauţ, impozitul agricol este aşezat aşa 

cum prevede legea cea nouă 
Industria ungară şi-a in

deplinit planul În primele 
6 luni ale anului În pro· 
porţie de 103,5 la sută 

" I 

(D!lIltDa Tiul au tnooput de 
~ft Bile lucrările comisiunii p':n 

are, pUtind ani dearAndu1 impozi. 
t(' grele pentru pllmântul pe care 
nici flu-l avea. Bătrânul jl1rân mun 
c:tor Cosma Mo:se zis Hanti il fost 
impus pân!! fn ultimul timp pen· 
tru câteva ho1d,~ de piimânt pe ca· 
r{ le vânduse cu 15 ani fn unn!!.. 

Toate aceste gt'rşeli au Cost In· 
dreptate de c/itre comlSlUnca de 
im pun cre , fixându·î·se fitc l1rei gos
podăr;i un impozit după puterea 
sa economică, aŞ"a cum prev...de 
noua leg::- a impozitului ngr:col. 

!1;;ZJr~a impoz1tului agr:col pe 
ţ:Iul 1949. Din această comi. 
i pe lângă delegatlll fiscului, 

. 1 brte şi doi tărafli muncitori 
cii. f~lIIun~, Fiz"dean Iopa şi Cri. 
re· j;beorghe. P~lttru a nu stin. 
72: muncile agr.icole în pIină dr8 
ia .. ~~. comis'a lucrează tocă ddă 

) dimin' ata şi pAnă seara pe 
ici ,le Il. 

c~iuneâ stabil. şte impozitul 
ne. ",It cu pu tCl'e a econom;cli a 
63· :~r~i săt, Şt:, acordâlldu·se r~· 

~e impozite go~podărnor 
- 'ilor de rllzl,oill, hătrân'Î]or 
)PU. "iii de lucnJ şi C' lor cu co· 

a'; llil. 
tun': ;aii al!raci Şi mijloc aŞi \,ăd 
,ten. ~ această cale P'rirlidul şi gu. 

ulei V:1l in sprijinul lor şi de 
'slrul ~ .Iară toii te ijl;voarcle lor de 
IguiL '. Nu tot aşa se întâmplă in. 
'idice chiahurii care caută ~it se 
oM, 1 pe orice cale dela impoz:t, 

1, ind o parte din pământul pe 
an şi din v;te'. Dar ţlirăni. 

u. ;unritoarl' veg-h' az!l cn impo. 
linelt~ fia acordat drept şi cine 
n,ciif!i mult, sit dea mai nmlt, 
n;n ... mI Rad Ştefan de pildă, I'ă· 
:ă ga·' dă 15 v:tl', nu n dec1at"at fn 
:io.7. ,misiunri nici Jumatate din 

: l şi el. chi1:burul Fizrr]ean 
e zis Tucller a c!lutiit p!l fn • 

· isiunea pret~xti\nd că pă_ 
l lpe care tI are, e lucrat 'm· 
~L"!.!·t' MI alt~ r:ude. Alt ch·ahur. 
! ~at. 1. a Incercat ~!I sm1ra<>;ă 
J!",' punere 3 ha. p!lm~nt. T~\ i 
a~'1\ahll fost demal'caţj tn fata 
~ •• • 1" -1 j,re r muncIton ŞI 1 S au nre· 
'fnsi ;i 'acte de dari' fn .lud"dlln. 
Ar ',imea a mai staMlit o 5~· 

;:reşe1i pe. c~re le • făcus~ră 
organ~ fIscale hIror-ratIN", 

')d /!:rfşît 11!rafll: munc·tori. 
eri ;!du\'iI' de r1!zhoio. Ro~u 
rep" a ro~t impus!! c11 2 jug1i• 
tate, plu§ faH~ d~ p1!mll ntul 0,·1 

SUVELEAN ŞTEFAN, coresp. 

Prin declara/ii calomnioase la adresa Uniunii Sovietice . 
Acheson Încearcă să abată atenţia opiniei 
publice mondiale 'dela planurile agresive 

ale gulJernu lui Statelor Unite 
WASHINGTON. (AgerprC6s). Du 

pă cum transmite TASS comi$iun~ n 
pentru aÎliceri extErne a Senatului. 
precum şi comisiunea pi ntru ar
mament, aU inc~put discutare a pro. 
grumului de fnarmar~ n ţ1:ir;Jor par 
t:c:pantl Ia pactul Atlanticului de 
Nord. 

Luând cuvântul, Acheson a de-
darat că ţările Europei Oecid. nta
le "se află in P' rmanlnt pericol de 
n fi atacîhl\ d~ către Uniu'Tlca 50. 
viet:că". EI a afirmat in continuar,' 
că programul d l - înarmare a ace· 
/;Ior ţări const"tue o măsură "de. 
fţ nsh,li", fiind "în conformitate cu 
prev: clf'ri1 e Chart~ i Nâliunilor Uni. 
te"'. 

, Ar.hr~on a pret'ns apo1 că peri. 
colul p~rmat'tlnt cart' am'ninl!'i tă. 

riIe Europei Occidentale "in~ din 
~Jlattf"a ,.dîferi,:dol' gnveme comu· 
l1ish' din F1ril' Ellropoi de Ră}i. 
<rOt". 

Prin R!t'menea manevre, Achr. 

son f{lcc:hca să ribată nt· n\ia Ilpi. 
niei puhl:ce mondiaL' dela planl1. 
rOt' de rllzhOli pe eare le pregătr ŞI!'! 
f!uvcrnul Stat('lor Unit" in ... adrul 
Pactului Atlan!iculu: d;. Nord. 

Dupll Ce a afirmat că "prima li· 
nie d' aparâre a AmericH se află 

fn Europa", Acheson a d, c1al'at că 

planul l\farshall ar fi contl'ihnit la 
r,fncer, a el:onom~că şi socială, pre· 
cum si Iă stîihilitalea politică a Iă. 

rilor Europei Occi(Lntale, ndău

gând că "singure măsuriI" economi. 
ce nu sun! suric:cnte". 

Acllfson a tXpus apoi Pe larg 
planurH:· strate~ice amerÎea>:1e, Buh-
1iniincl faplul c~ proj<ramul d· re
inannare ii tăl·ilor Europei Occi. 
dentale, est a în conformitate cu 

pactul Atbnl' eului de Norrl şi că 
ncest program frebll(şt·· aprohat 
('lÎt mai curiind. Secrt tarul (lepartă. 
mpnlului d,' I'tât am~rican a arătat 
că cheJtuidHt" necfsita!' de rl'~ar. 
nlarfa ţiir;lor Europd Of'cÎel:'n,ăl', 
Min,!! 1l!'lltalmt'nfA suma de 
5.'>1)0.000.000 dolari anual. 

In 1"zălnră C\I războiul e 'viI din 
Crecia •. AcI!· non il declarat că gu. 
vernul St1itdor Unite \Ia continua 
"A iotrn:nă fn Ilrac~rile int:rn." ale 
Crf'('iri, sprijin:nd pe monarho. 
fMei'tÎ fmpotriva patrioţ:br ţ!r"ri 
care ]llptă pentru ind~nemhnta nâ. 
HonaHi. Densemcnea Stalele Un:te 
vor ~nrijhi şi el:> acum !naint' "'l1-

V'frnul-marionetll al lui Sing M(ln 
Rl;ee. 

BUDAPES'I'A. (Agerpres)_ - Comi
sia de stat a Planificării din Republi 
ca Populară Unl5ar!'i. a dat publl.citătli 
in 2:iua d~ 9 August rezultatele !nde
plinirii plamtlu! economic de stat pe 
primele şase luni ale amuu! 1949. In
dustria ungară şi-a îndeplinu planul in 
primele şas'2 !uni ale anului in propor 
ţie de lO~,5 la sută. Industria minieră 
a inregistrat o creştere de 10,5 la sută, 
industria metalurgid 15,7 la sută, in
dustria prcluerRtonre a metalelor 2,08 
la sută, industria de ma~il1i 29,2 la su 
tă, industria elcctd~ă 12,9 la sut.:l, in 
dustria texti1ă 11,7 la sută, industria 
imbrăciimintei 51,6 la sută, industria 
hârtiei 61,6 la sut;!, industria chimică 
a inregistr:lt o crc:;;tere de 59,8 la !'iltil. 

Numărul muncitorilor ang:)jaţi în di 
ferite ramuri ah industri~i şi construc 
j'iilor a crescnt deasemenca. Numărul 
muncitorilor utilizati in industrie şi În 
construcţii a crescut in prima jumă

tate a anului 1949, cu 100.000. Salariile 
reale au crc~cllt in aceeaşi J:erioadă 

cu 202 la sută. 

In agricultură planul de în,ămuntfri 
a fost indeplinit în intrl.gime. 
, Planul anual pentru organizl1reB IOta. 

tiunilor de maşini şi tractoare a fost 
lnd€plinit in proportie de 87 13 sulă 

,in primele şase luni. La 3Il Iunie ~e 

găseau in Republica Ungară 206 sta
tiuni de maşini- ~i tractoare. 
I Transportul de mărfuri pe calea fe 
rată a crescut în acelaş ritm cu in
treaga economie naţională. 

In primele şase luni ale anului 1949 
căile ferate ungnrc au transportat tin 
tonaj mai milr~ cu 12,4 la sută f<'ţă de 
perioada corcspum:ătoare a anului 1948. 
InvestijHle făcute in primele şase luni 
ale anului 1949 au crescut considerabil 
fată de aceeaş perioadii a anului tre· 
cut. Investiţiile lunare de fonduri de 
stat au depăşit cifra medie a ultimelor 
luni pe anul 1948 cu 45 la !!Ută .. ' 

iere 
rug 

Plenară a C. C. al C. G M. şi-a 
început lucrările 

.,Slat i ]" Unite vor acordă ajutor 
mir ~ar Irânul11~ şi vor trimit u aco
lo două misiuni mil'tar·,·'. a declâ. 
rat ma! departe Acht'.mn. 

In fncIH'ere. Acllel'oo a drclar'at 
... ă /!llvernnl Sti'it.]or Unift. llrmărr. 
şt~ ~ă ohtină prin a~{'f;t program 
de înRrmar~. Rtand"rdilllTrâ (>dlioa. 
mfntuIllÎ miFtnr rl ţăr]or partirÎ. 
TI?ntf' Ia pactnl Atlanticului de 
Nord. 

H~ma Pooulară a M~~eria~i1~r 
ndrr :REŞTI. (Agerpress). Eri di 
nu, ,şi'a inceput lucrllril~ cea 
le 1 i plenarli a ce al CGM. Lîi 
~ja participă pe lilngă mem. 

· . şi activiş'ti ni CUllfcdtra. 
rale a Muncii Şi ai Uniu. 

· i:ecum şi preş.: rlin1ii cons;
_: cdlcale judetefle Ş; ni unor 

i iml)orUinte. 
1 a fost deschisl! de tov. 
::hi~in('vscLi, viccpreţcdinte 

• '1:n~l d, zi figureaz!t urma. 
lent ~anC"t{':, 

'i v, 
i, ,:iOn asupra unor 1)robE .. 
s. • "~nf' t' li t 'J " .U once, r porOT tov. 
. ':oka, secretar al CGM. 

:)?rt asupra caselor de 
. " :: rrdproc, raportor tOti. 

.• ,IIujie, membru in Bi· 
. :tecativ fii CGM. 

.• ! "Iectiii 1nn n cU, raportor 
.• tluba Chiş;n''L'schf, vice

" . ~ll~al CGM. 

Iii ,,1 zilei ele eri, tov. Gh. 
'~!('tar al CCM a d~svo1tat 
?'lIpra unor problrme or. 
~,~'. D·sa il d·oe;bll:rut pro-

hlema reorganizării şi crt'ierÎi d? 
noui uniuni sindicale, a fmhun1i t ă• 
tirE mIm ci'; uniunilor sindicale ju. 
d: ţene şi Il reorganiz5rii muncii co
mitctelor tie fntrepr:nderi şi sindi. 
cat('. Raportul cuprfnd~ deasemf. 
nea m~suri concl" te pentru nnnărl 
rea aplicării COt1tractelor colective. 

In tncll('ierea expunerii sale tov. 
Gh. Sto'l'a !'I'a ocupat de activitatdi 
depmll de d-hgatia mi~cllrii simti. 
cal" din tara nonstr!l la cel de al 
doi]· ii COtlgres al FSM, ;,nhl;niiml 
l'Iarcin 'le ('.? revin s:mlicat(']or din 
tarn nOQ.Q tr1l' p<ntru aplicarea hot1\'· 
rfrflor ii ... ·· !ltui congr~. 

Discuti\le ample ea re s'au 1"l1r-
tat a<;nprn raportului, ~u "c~ fn 
f'vidrntă importanta ;1rosehh1i Il 
proptm~ri1or Cacutf' rl(' eom'.t>tul 
PXfNltÎ,' pl'ntru fmhllt11ftlili rei! mun
cil or~!ln;z'ătorice a sincli catelor. 

DI'-"voJf;lnrll~~~i raportul furup'l'a 
NI!"!'rlor fi" tjntor rl'dnl'oc. ta,,". 
MnHc 1\{'hrd 'memhnt fn Biroul 
Ex;cutiv al CCM It nr1'itat impor. 
tanfa 'ăce..~tortl 'li rolul re eare ele 
.cnmf mrnifl" slq ,nrtce "~ntnl a"'''. 
ni fn sprijimIl siil aria tilor. 

LOTO 
.... " ...... E·.'a .. ~~ 

s'a mutat 
în Bul. Armatei Poporului. 19 

fost Camera de Munca 

săptămâna~ 
ReZCJlIofal Irage,.;i din 8 Augus' 1949 . 
4 .. losl ex'rase din ur .. ă .uuner.'e , 

88 36 87 2 3 70 86 
Suma d. Lei 1.746.020 a lost câş'iga.ă de urmă'oare'. 32 

ba'e"ne: 

Ce. 44236 521949 556620 799016 
763219 H. 544356 Gc. 630766 
Gh. 634:')4 H. 266686 . 529484 Ce. 
574773 583544 667165 Ce. 763036 
633986 635637 H. 568663 Ce. 

255772 999470 732406 Ge. 5499'14 
CH 149230 Ce. 623414 627053 H. 
213572 213576 216122 216126 
II. 520507 534355 550658 GH. 
Cc. 680213 

Re •• tlindu·' fiecăruia turma de Lei 54.563 
Tragerea urmiiloa.e Luni 15 Aug"s' 1949 

• 

/ 
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---:.======ITELEGRAME DIN STRAINATATE 1=* =====::-.. -
Truman atâtă· isteria războinică 

Vn ar"co' 0' lui Marin;n pq"'icaf in ziarul "Prtlvdatl 
TASS 

tran"mite: 
Sub sem:1ă~LU'a lui Marinin, ziarul 

PRAVDA pnblică un articol în t ilulat 
"Trum:l.f1 aptă isteria războiuIuî" in 
care SP. ocupă de lini~ politică trasată 
de pre,:cdir.te1e Statelor unite.· 

Ilctul.Lla situaHe economică şi r.;\ ea ar 
fi ~ceea care lmpledică retaCCH:!l Eu
rope!. Iată la ce subtm-!ugll recurge 
preşedintele Statelor Unite, pentru a 
ascunde eşecul politicil sale ~nterne şi 
externe. . 

Deosebit de semn1fic"tlv! este deda 
raţia lui Truman d progremul de 
Inarmare urmlircşte ca in tlU'lle care 
vor benefIcia" de acest nl'ltor militar 
sâ s~' organizeze trnp~ in"trutte in mod 
temeinic. capabile $5 mentin! ordinea. 

In consecin+ă Tmmun in~entioncază să 
pună în plicare cunollcutul 'Art. 4 din 
textul pactului AtlantIcului, care pre
vede interventia amer!c~n1i pentru mâ 
buşirea mişcărilor progre:;iste Jn ~l).rile 
semnatare, 

Aţâţătorii la război se grăbesc deoa 
rece ei şttu cA timpul lucreaza impo
triva lor. Din contră, puterlicul lagăr 
al păcii prive~te cu Incredere !n viitor, 
deoarece 'lfie că lup!!t pentru o cauză 
lust5, scrie in i:ncheere Marlntn. 

Noul ambasador al R.P. ( 
a sosit )a Moscova' I 

MOSCOVA, (Agcrpres). TASS _ 
mite: 

Marţi a sosit la MOSCova amb 
rui extraordinar şi ministru pleni 
tentiar al Republicii Populnre RQtnâ 
in Uniunea Sovietică, S. BughiCl, 
aerodromul Vnukovo ,:l·a fast în' 
pinat de directol"'.ll ProtOColulUi 
ministerul afacerilor externe al 
F. F. Molodkov. de intreg pe 
ambasadei Republicii Populare R 
ne, în frunte cu insiirc:natul prov' 
riu cu ataceri Gh. Brătescu ~ de 
număr' de amb3sadori şi şefi de rnisi 
acreditati la MOScova, 

Dup'i lungi dcsbaterl, scrie autorul 
articolului, S'~r.a~ul amelican Il raUri
Cf:t pactul Atlanticului de Nord, .Ime
diat, pre-::cdint.ele statelor Unite a Şi 
cerut Congresului să ra.it'ice de ufgcn 
tă pro~amtl1 elaborat de el pentru 
înarms-rca Hirilor semnatsl"e ale acestui 
pact. Cer(~~~a a foot însoţită de respin 
geren directă Il propunerilor cu [l:uto 
ro! căror~ pre<;;cdtnrele spera să fac1i 
fa!§ scrloasei op07.itii din Senat cu prt 
vire la ratiflc:trea 'pac~lItui agre~iv al 
Atlanticului. 

Tineretul ungar se pregăteşte cu entuziasm în vedere 
deschiderii Festivalului, Mondial al Tineretului 

Nu de mult, .-tepartamE'ntul de stat 
a r.firm'lt -=ă progr:Jn1ul (~c ajutorare 
militară nu fa('c p::lJ.'te <lin padul A· 
tlant5c'.1hti, A8ti'hi, dczicbndu-se de pro 
misiunile !ăeule el'Î, Trumsn cere 
ratificar("a imediată a progc'amu,ui ce 
înarmare ca fădtnd parte in teg,'antă 
(!ln p'1ctlll Aihnticu!t::i. trrmă!'lnd ~ă 

l:!.tingă acest +el, Trumnn nu ezit~ l"ă 

denaturcze faptele ~1 81'1 ralomnlc2'c 
Uniunea Sovieltc.li. 

Cu toate că lntreag:l lume ştie cU 
aţa\ ătorii la r1izbot angro ·nmericani 
au subminat şi cont1naă să :;ubmineze 
COlanor"rea lntern:"l.(!on31ă, v!'.€,a!lizând 
blocuri mmt:;n"~ şt politice, din cele 
spuse de Truman rcese ca UfllUflea 
:SOvIetică ar puria ră 'i;lt111c!C'rC'(l p(m 1 ro 

MOSCOVA. (Agerpress). TASS 
trans.mite: 

In scara z'lci de 8 Auglllt a pă_ 
răsit Moscova ·CU UD tren special 
delrgaţia tint retului dln UniU(l( a 
Sov; t:că pentru a participa la cel 
d~·al doilea Ff?st:val Mondial al 
Tineretului dela Budapesta. Delr
ga~ia se compune din peste 600 
de tineri, repr, zentanţi ai art·, i, ai 
sportului, stlldEnţ!. ai iostitlltdor 
CI:' arta, un colecLi,' 'al cercurilor 
dramatice, corul uz:n€Î, de automo
bile "Stalin" diu Moscova., orcht s
tra iiimfonidi de tineret Ş', 'ilnsam. 

1 
blul coreo!J:rafic . "Berrska". . 

BUDAPESTA.. {Agerpreu). MTI 
I ransmltc: 

Tineretul ungar lOC prrgllttHe cu 
~ntuziasm to v.(d~,r(li Festivalului 
care se Va deschid-e Duminecll la 
Budapesta. Dealungul !ntreguluf 
pareurs dela front:('ra sovietic!!. pa. 
n!!. la Budapesta toite g5rilt' sunt 
pavoazate, iar rn dif .. rite g~ri gru
puri de tineret vor inmt1nâ daruri 
dclega\ilor sovfaici. Strliz'1e oraŞe
lor ŞI comumIor pe tot parcursul 
und,~. Vor ddila ciira'oau( le plicii 
~unt dea8emeni fastuos pavoazate. 
Delegaliile t~rilO'r' O'cc:df'lltăle vor 
80si din direc\ia Gyor. Gara din 
loeaHtat( li Gyor, precum ŞI toate 
gările dep.~, acest parcurs _vor fi 
d( asnnen~ . pavoazate şi deCOlate 
de tintretul ungar. , 

Programul electoral al Partidului Comunist Britanic 
. LONDRA, (Agerpress). - Du 
pă cum transmite T ASS, într'un 
articol publicat în ziarul DAILY 
WORKER. vicepreşedintele Parti 
duluÎ Comunist Britanic, Palme 
Dutt, anunţă că programul eledo 
raI al Partidului Comunist inUtu 
lat "Drumul Angliei către socia
lism" va fi dat publîcitătii în 
cursul viitoarelor două săptămâni. 

In continuare, autorul articolu 
lui subliniază că· atât programul 
~lectoral al conservatorilor cât şi 
cel al laburiştilor nu oferă un 
raspuns pozitiv pentru criza prin 
care trece Anglia. Spre deosebire 
de ::lceste două programe care 
sunt aproape identice, programul 
electoral al Partidului Comunist 
Britanic propune măsuri concre
te pentru în Iăturarea crizei. 

Vorbind despre haosul economic 
şi mizeria masselor popuhll'c din • .,E.ETIRIB=Ai~9iBm.I _________________ __ 

ţările marshallizate. Palme Dutt 
scrie: .,Chiar sustinătodL pIanu· 
lui Marshall recunosc că. Anglia 
nu ar fi fost dependentă de do
lari cjacă ar fi dus o. politică de 
strângere a relatiilor .cu Uniunea 
~ovietică şi cutările de democra 
ţie populară. O, asemenea politi
că ar fi însemnat însă distruge
rea blocului anglo·american. 

Programul conservatorilor şi ta 
!Juriştilor arată că' Anglia va, fi 
aservită Americii nu numai din 
punct de. vedere' ,ecqnomic,' dat. ~! 

militar, după cum reese şi din 
călătoria şefilor de stat major a
mericani în Anglia, 

Partidul Comunist Bri.tanic. de 
clară că drumul pe care trebue 
s~H urmeze Anglia este acelaş 
cu al popoarelor progresiste care 
merg spre socialism. Programul 
electoral al Partidului Comunist 
Britanic este' programul indepen
denţei nationale a Angliei, pro~ 
gramul refacerii economice şi al 
vidoriei 'oamenilor muncii prIn 
realizarea socialismului. 

Puterntce manifestaţii de luptă pentru pace 
au întâmpinat pe general~i americani. Ia Viena 

VIENA, (Agerpres). - După cum 
transmite FHA~CE PHES~;E, sute dc 
tineri purtand pancarte pe care se 
putea Citi "Vrem pace! Nu avem ne
voe de gl,'!neraii nm€ricaIli~" :m defilat 
Luni seara pe stră7.i1e Vienei, 

AeraVO.,ed crizei 'l'recl!'ld prin fat!'! clădirii in care 

protest ministrului .::tfacerilor interne 
fran~z.cerând eHhemre:l imedi·liă din 
închisoare a lui Marie CI aude Vail
lant Cou turier şi a celorlalte femel fran 
ceze arestate pentrucă au participat . 
la demonstratiile pentru pac~ care au 
avut loc la Paris.', 

GRECIA LmERĂ. (Agtrp 
ELLAS PRESS trallBmite 1el 
scrisoriÎ primite de Consiliul 
traI al EPON (Orgânizaţia tÎm 
tulu~ democrat din Grecia) din 
t" îl F{ deraţit i Mondiale a Tin 
tului Democrat: 

Dragi PTK~~ 
Am primit mesagii1e voastre 

dire le·am folO's:t ~ntru a ad 
la cunoştinţa publici urgiile 
spăim~tătoart'l comise de impe' 
lismul americlin tn patria TOa>t 

Cele dou il monstmO'a..e proet'ie 
.Ia PiNu Ş'i Atena şi oondamni' 
Ia moarte a 12 m~mhri ai EP 
au provocat o vi-e indoi~âre 
r1l.ndurile opiniei publiee m.! 

Am trallilm:s emotionantrum; 
apel cAtre tineretul din Angh 
Statele Unite, ee,rAndn-i si rior 
dă la acest apd printr'o şi mat 
re tmire ii forţdor sale. 

Iubiţi tovarăş" unnl1rim eli 

m-irati-C' eroil'ile fapte ale traI 
noştri din EPON şi suntEm 

vlnşi că cu spr:jinul FMTD, 
za voastrA dreaptă care este ,i 
noastră va triumfa 10 curând. 

Ca salutări din pirtta ,ecrtt 

tu1u1 FMTD, 
BERT WILLI. 
"ecretal' al l1 

BUDAPESTA. (Agerpress). l 

transmite: 
Cunoscutul !editor progresist 

ward Fast a ac1rrsat un mH' 
participantllorla 'Ffstiviilul ~. 
dial al Tineretului In care ~p 
prlntrc altele: "Acea.;tll. tnt~lni 
tinerilor' plb: de spiranle ~î 
crtdere din lumea întreagă Est, 
tr'adcvăr lmpresionlintl1. Vi~! 
aparHn~ tine retulu:. Trebue s~ 
gat: . cu hotărîre că nU vreli r~ 
că veti apăra pacJi pentru ca I 
l't tu! din l'!1trea,r8 lume ~li 
munci laolăltă, .la construirea 
societilţi mai bun?>". 

economice din Anrilia .au fost ~âzduiti şefii de st:"lt major a-
S mericai, mal1iî~stan;ii au scand"t 10- p' ! . 1 t b 1 roe 

Stafford Cripps a fost nevoit zmc! ostile acest:,r[l.PoHtia aU5tnac~ oporul ungar sa u ă cu . ucurie noU p 
B intcl\Vcnit. lmprli~tiind. 'pe mamfe~- d t'{ ţ 1 R bl'" P 1 Un'ga Să-şi intrerupă vacanta şi să e cons 1 U le a epu len opu are . ..1." 

rev;nă III Londra tMF' ă1 
FR(JNTA8F. ALE FEMEILOR 'EUD~PEST~\, tA6crprc~), ~ MTI noui succese. popor~l U~g,l~ SIlI~~ 

LONDRA, (Agarprcs). - FRANCE Tol N transmlte: .' . .' cest pl'oect de con"r!tl1tle cu m" , FRANCEZE ARES ...... TE l'E -
PRESSEir1nsrnit~ ci. din prictna si- TRlJeA AU L1JAT P.\RTE LA Presa ung::ml acordă o deosebită {I- lii cu bucurie". . 
tuaţiei din, '!e in ce mtli ingdjorătoore 4 DEMONi''l'tl.ATJIf,E PENTRU 
a economiei britnnice, ministrul de fi· ,o i P.\CE DELA YARlS Republicii Popnlare Ungare. de constitutie al RepubliCII pop 
nante al A-ngliei. Stflffol'd Crips işi va SZABAD NEP scrie: "Noul :lI'oect Ungare constHue un eveniment t 
intrerupe vacan)a pc cure ~j·o· petrece BUDAPESTA (Agcrpres) - 'J'ASS de constitu~ie ţste un r~wltat al vie impor;anţii extrem de mal': pen 
fn Elvetia, p~ntru a se înapoia la Lan transmite că UnÎl~nea FemeUor DcJ11{.l- taliilor ,politice obtinuta de ,poporUl p":t'\ll :cost!·u ş:i un p:ts jnal~,te pC 

dr... erate Ungare a trimis o telegr;lm~ de ungar ţ;i cOllslitlt~ o garantie JX'ntru mul COnst.Wjl'ij socialismulUI ~ 
,--------------,-·..,---.....:.-------Tip. ,.GUTENBERG'\ j 

j 
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