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~Ca Partidul Muncitoresc Român, conducAtorul şi 
poporului muncitor din R.P.R. pentru pace, 

organizatorul luptel 
bunăstare şi socialism 1 

-fD1I 
Proletari din toate lările uniti-vă! Arad, Anul VI No. 1591 

Vineri 19 August 1949 :ă 
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f)! îndeplinim cu cinste angajamentele 
ÎI, în întâmpinarea zilei de 23 August 

Se extind intrecerile Între batoze 
tri 
ti IIt citeva zile până 1& ;riu a 

. IUturOl' oamenilor muncii din 
i. iri: 23 August. 
~ sărbă.toare a eliberărU noas 
0; . ~tre glorioasa Arma.tă SGvieti
S neuitatii. zl, când poporul mun 

r tara. noastră. sub conduc'!rea 
I S. ~ a pornit să-şi dădească un 
~On'ricit, este iotâmpina.ti cu dra 
Il f·n noui şi noui succese de tOti 
- munl'ii. 
roi . rând chemarea Ia int!"ecere a 
I.-ii . rilar evidentiate 8"hela 
·~;gdflia", .. Vulcan" !;Ii' "Partizanul 
, . , răsuna.t in intl"eaga taTi fn 
~ lui 23 August şi muncitorimea 
S a răspuns cu enbziasm. La 
lIJ' Roşie' şi la Atelierele CJ.'R 
'1 . ifieM lupta pentru a da. ţării 
a !IIm prevede Planul - mal 
'at~ane şi mai multe IOCOn1Gtive 

')!Tate care să dea astfel o şJ 

3
~ vig04re &ran!':I'orturl1or !Oi să 

nu • t ~ 1 '1' t . l. munca cons rue I.e lIoeia lS e 
noastră •. AIături de Ileeste fn

ţrr' ,rl. an răspuns şi tovarăsli de-
I It'" ' • !l'>:u\ Mecanic SMT-Arad, ('are 
d~t angaJamel1tuJ ca ~le 8 frae 

tiri! . văzute pentru reparatlf In 
lunei Augt1!lt. I!~ ff~ terminate 
!3 August. 
~d celelalte fntreprlnderl ari

S'au Ilsat mal pre~. el BU 
!ă intâmpinl) ac-eastă mare slr
. lirgind mal mult pe plan Jo

it&rc a Intrecerilor lIOClalisfe, 
,joI' amploare tot mal mare lup
• '" u plan. 
i;; I ,u) Cu C1lre Munc[torlmea ari-
.(1 rOrnlt la Intrecere, l!l fost atât 

tnc!l.t ea. Intimplnă zlua de 
. t c:n o leglt1ml m1ndrie că 
f[ este un nesecat Izvor de suc 
eln.~tca lui 23 August, din do 

~trlot1cl de a porni pe urmele 
"~ dela Reş1ta, salariartl dela 

RO\'iie" au dat Intrecerii ain 
llr o formA Bupertoarl. Din 'ni
organizaţiei de Putid, atunel 

ijrtcţlunea a eerut sprijinul Iuta 
ren! Iru Invlngerea grentătilor ce 
:ica\ii~ fata u'llnei, muncitorii şi tehnl 
;i. ldin attliere ~I fUnctionarii din 
·\de &u rl!.SpUM CD Infl:1elTaTe, Ju-
ang . el!; hotărlre angaJ,amentul de a 
eu şi cu miJloace bll.neştl proprii 
ult" !It producţie şi financiar al D-

r 8i zi după zi IMlncUe, anga-
,~ /le cu care el au pornit la IllP-
1 o ,'d viată. 
rre,'~la\i de av~ntut cU care to~a.
.11ul la ,,Flarnura RoşIe" au porni' 

pro terea de nivel superior, cefe
~ord. ~'au Int~llblf1CRt şi el Intrecerea 

~ectilte AteUerelo.:- şi c!l.t sunt 
irill ~ă int i\.D1pine 23 August fU 
lunlr indcplluit, se poate clar 
din succesul Obţinut de prlncl

. ~ie a acestor atcJlerc şi i1nume 
I·a Iocomotive. rare numai in 

-

primele 6 lElle din luna August a şi rea 
liza, 30 la sulă. din planul pe lntreaga 
luna. 

T!i.r!i.nlmea muncitoare a predat tntr'un cadru 
sărbătoresc: cotele de cereale 

Iar la Centrul Mecanic ~MT, tovarl 
şU ~ deplin ('()nşti('Dp. de marea lD~!!m 
niUate a muncii lor pentru sectol ul a
grl('ol, au muncit cu asemenea .lan 
Incat păn.'\ în z.ua de 9 August. au rt>a 
Uzat 68 la sut, din planul lor pe luna 
,\.ugusl. Apoi muncit()rimea dela rabri-

Unnând exemplul m\Ulcitorilor din fabrici, pe zi ce trece, tot mai 
mult stt agul intr: cerilor îc muncă 8e desfăşoară !fi in i;ectorul 
agricol. Iată de eXiEmplu., in comuna Cennei din ioitiativă 
muncitorilor dda batoza No. 2, celelalte 8 batoza sunt in intrecerî. 
Pentru stimularea Întrecerii la arie sunt aCŞate graficoan~ car.e pre
zintă zilnio mersul producliei, iar alături dc ele sunt afişate numtle 
muncitorilor cvid'n\!1iti in muncii. 

C(O>n1inua.re in pag. 6-a). 
ş~ in plasa Ineu blÎtozele sunt fn intr<.cere. In comuna Curba 5. 

(Continuare in pag. 3) 

'n primele zile ale infrecerii de Ri"e' superior 
oreonizofci tn cinstea zilei de 23 A8eus. 

Functionarii servIciului financiar dela 
lei . Roşie" au incasa' 58 milioane 

"Flamura 
reslante 

. dela c'ien,i 
, 

Un spirit nou .şi să_ 
~ ... ---... nlitos de muncă 

. cum ştiu să asig-llre echilibrul bu
getar, depind,.; in cea mai mare 
măsură rf'arzarea plânului de pro
ductie şi financiar al întregei uzi
ne. Unnând C'X(mplul tO"'lr~ilor 
mtmcitori din ateliere, func\ionari: 
serviciului financiar, aU trecut in-
că din primele zile la: indeplinir,. 
an/(ajimente lor luate in cadrul in
trecerii de nivel superior dela 
.. Flamura Roşie". 

domn~te în rândul 
funcţionarilor de la 
&~rviciul fina.nciar 
al "Flamurei RO'
şii". S'a sch~mhat 

ceva; fieoare ful1()o 
ţîOllar cu. sarcina 
lui eonc1'ftă mun
ceşte eu râvnă, a
vând aceeaşi per. • 

manenti! preocupare: gospodărirea 
cât mai buni!. â banului,. factor 
esel1ţial iil indeplinÎr2i earcin:Ior în_ 
Lrecerii de nivel superior. De felul 

Unul din an!ta.iament...}~ luate de 
8erv:ciul final!lclar cuprinde inoa
sare a r('~tantelor nela cr.en~~ pentru 
produs~l~ deja livrate_ In urma 

COMITETUL JUDETEAN ARAD AL 
PARTIDULUI Ml3NCITORESC ROMAN 

organizează in ziua de Luni, 22 AU.l!usf, orere 
'7 in sala PAL.4 r U LVI eUL r V R A L 

UN MBBTIlNG 

Va 

cu ocazia celei de a 5-a aniversări 
a eliberării ţării noastre de către glo
rioasa Armată Sovietică de sub jugul 
imperialiştilor fa s c i şti ger m ani 

vorbi: 
Tov. BALOGH LUDOVIC 
secretarul Comitetului Judetean Arad alP.M.R. 

Conferinta va fi urmată de program artistic 
, '1 'W'?ZW'zmf4w 
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eforturilor depU&e pentru a.;igura
rea echilihrului bugetar, serviciul 
financiar a reuşit ca in primele zi. 
le ale intrecer:'i de uivd auperior 
să încaseze sum.a de 58.000.000 lei 
din restanţ~ It> CFR-ului. scadente 
încă pe luna Iulie 1949. 

Ao~ asta ne indxeptăteş'te să. ere
,dem eli pe viitor lIervieiul Cinanciar 
va reu?i să. ducă lii bun sfârşit şi 
ceh lalte angajimente luatt-. 

Rezultatele bune oh\:nute 3e da
toresc tn de06ehi muncii de eola. 
borare intre func\iOllarii 8I'n'IClU

lui. financiar, cari au reuşit să el'.. 
mine ănumite slăbiciuni oari (xis
tau inainte. Astăzi puoctualitatea la 
serviciu este asigurată, iar î:nvoirile 
din timpul 8frviciului compleet H
eh'.date. Mai mult chiar, i fost ca
zul când functionarii 8€rviciului fi
nanciar an dapw UD. efort in plus 
in muncă, complectând şi lipsa to
var~ilor lor, plecaţi fa concediu; 
sau bolnav!. 

- Am căutat "il. eolabori'lm cu 
10Hi - n-e spune tov. Claici Cor
nel - spre a putea asigura buna 
functionare a serviciului,eornplcc
tând ş{ golurile· ivi~ pr:n abs, nţa 
unor tovarăşi. 

L:eeace cOIllstitue t n811 o pi.: mcl.l 
St rioăs~, ~te inca.;;area valorii fac
turilor pentru mărfur:le Uvrate eli. 
tre CFR. Astfd, <k~i vagoanele suni 
livrate,recepti(matp,' şi sunt deja 
puse in eircll1aHe, din etiUZa filico

_ 

rei prt a lungi prin care 'trece . apro
ba.rc ii' plă\ii facturilor, ino3i!are.ii 
banilor î{)târzi" câte 6-8 săp
tămâni, Clt toate intervenţii-
1", deI, gatului spec:Dl, înere-

(Cont:nuare în pag. 3>. 
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.jpecl;o,tau, pe &d:ptd:Ht4ft4 
ta, ,,1,impl.IJLi N4ld'1 

Noile tlp"im~ri ier~! 
ale Edltani de Stal~~ 

I:Clll 

Primele volume în limba j;ltc 
mana pe care Editura de j:a 
le-a tipărit. în afară de ~)J'i 
lele ~idactice destinate şcoll;iUl 
C4l limba de predare gert/url!: 
aduc 0." 'n:porfanta cDntrib~~I, 
la spflJlmrea muncii inltjm 
care se duce sub COnducere\ 
îndrumarea IJartidului, pe~,,\J 
~idicare. ~velului cultur~ 
tdeologtc tn rândurile naţl~ .. di 
lităţilor conlocuitoare. p.ă 

P.e"tw '-ea.tl.z.Q.WQ CU&teL ~Hd. au. ,,",lUt a.~ w..di.c.atet. 
~ celel4€te o.1I.f4"~ de ftulue 

Apredind rolul imporf4nt al cintnw.tograJului "Timpuri NO~'f 
in l~l5dUtrd cu culturalizarea m4Sselor muncitoar~', si.ndiootela şi orga
nizi.itiile de massd din Arad au hotărit mobilizarea la spect<lcolele QC6 

$lu~ cinematograf G 7500 m~itori pe .săptdmând. 
Astfel, Consiliul Sindical. UTM. ARLUS, UPM, CDE. UFDR ,i-au 

lunt angajamente fn vtder€ii deplasiirii biletelor. 
Această inl"liativă o fost pri11Util cu satisfadiede edtre oamenii 

mu,nciÎ. din fabrici, având astfel po şibiliwteQ procurdrii biletiAor Firii 
li se df'pULţQ. in centrul oraşulm. 

Dirf'diunea fabricei "VictQria/' 4 lntelr'S importoanfa sprii'nJm ace 
,~tei adilmi, plutdnd la dispo:;U:" muncitorilor cari locuesc _In cartie
rele mărginiişl', camloonfl pentru tratt.sportarea lor la repreZfntafii. 

Imer rm la toate sindicatele s'a k.t at(ntia cuvenit4'J prop<igllru 
,UrneTor documf'ntare. Astfel. Tii .sindicatul ,,30 Decembrie", toate ac· 
/luniI€' d-, difuzare tncep fn ll/lEma:i. Veşoi lut trrcut 4 zU(1 d.e14 ince• 
p'ren. adiunii la lITA cele mai mIt! te sedii nici nu Ştiu despre posi. 
bilitlrt' a promri'irE bilqtr lor in incin-ro intreprinderii. . 

Cl1noscl'in{/ insemn/ftat'a fIrmelor Ştrinţific(' tehnrc~ Şi do('urr.trlta· 
re' ~(Jt'il'"tkf". pC' care le pufl'm nztona la cinematograful "Timpuri 
Nour-. - Itfr:aJul 'i{1 "-..(:/rfltel clllwri. luull'! ni se pn.7.intd JJ1ogre,ebi 

fr.aL;z(ite de oamenii s()1)I~etici, uruIe putem. tlfdra deCt: ("Altura Uniunii 
Sot.i~ti.ce (;ţ~e cea mai InaÎntatd din lumi', - trebue să ducem o per· 
mml(>ntl! mrLncll' <le lJoplllurizare a prog,.amelor ctlliml1tograjlllui 
• ,Timpuri Noui". 

N,o.",e. P~~Q.ftI, al cUt.e""rd'o.g.ta.C1~eul ,,1.lftt,pu~l N.o.u/.', 
Actualld prop,ram este compus 

din 5 film.". Primul, "CQnstruirea 
unei turbtne" t1tCf'iPtt {"u descrierea 
l~cu[u( unde 88 aflii. fabric" "SUI. 
lin" din Len.ing7'od. 

wrilor S01Jcetici. la -prinUt probd a 
turbinet. J<;i ~"nt sî'tarr d r<uşÎlu. 
Nimic nu ot CI bazat· 1Jft hazerd la 
Jabricarea aC~'$tei turbi,~e, ci torul 
Q fo!!t c4lculat şi prcsi1tit p~ b(fz<, 
tu.ntifice. 

Muncitorf~ sot:ietid itt.... Mzoti.o
noU tn fată a~ste' m!Nfni giga" ti. , 
ce. clirt! ve da .,lumrna (P(I. mnr4?", 
fJlecfrÎ.citatea. (k,prk' care vha mi· 
rele Lenin. Acuma proec,e1e lui Le. 

nin se rMliz~'o:d .ub conducerea 
genialului condllcdtor al popoarflor 
sovietice Iosif Vissarlon.ovid Stii· 
lin. 

M aŞf.nc pom~te. P,.,ivirikI .unt 
afi.nti'M .spre wtrunumtul special 
de măsurat rOf4t~le. Indiditorul 
le urcil tnoet, (ncet Şi, attnll~ cifra 
cki 3 mii .• ,Victorie"· strig(( toti 
muncltor.i:f. "Victorie" - spun. in· 
ginerii constructori, uictork, le fel 
ca Şi cele de pe cdm.pul de luptă. 
O victorie, un pa. hatIlrt t tnain te 
pf!o drumul .prl! comunisml 

Ţ,(J vbio114rSQ ac€t~tui lilm I.Îm. 
I , ~ acta' bucurie ctS 'i mun.cftoru' 
sovi.etici. In fata noasltrd st(i un 
l!Xf..mplu. minulWJt. pe dire tindr.ln 
sd-l urmdrn: de a pune toatC'l bogii. 
fi,i.le plfmd"tului tit slujba omului, 
tn slujba p{1cii, 'n slujba progre· 
sului, pentru ridiea.rela nivelului dfl 
trai al c<>lor C(l munci' .. c . 

AC.fat film minunnt - din cart 
primim nn nou tndemn la muncd 
- aste urmat dl! o serie de filme 
mtt'Tf°..,ante dfspre "Port.eUinoul 'rIt

sesc", un film elin Sf7ia "Ştiinla şi 
tehnfca", un. film despri-l "Sportul 
Itovieti~" {nuttchuri tk box}, un 
film ştiinţi fie • .1 nima" şi un film 
dettpre trecutul itrhit.eetur.if TUM1' 

,.Arhttn-gelskoip", Pro~r(Jmul actu1i1 
Cll c~l!m1itolV"afului Timpuri Noui 
fSts complfCuu cu un jur1141 Je, ac
fuDlitate din RPR. 

Broşuri!e şi volumele ap: 
te, prezmta lucrări liter'. 
dtt valoare, ca de pildd ~:.I;l 
alese din opera poetului· noi 
man contemporan Johannes In 
cher, sau nioela lui Petre J:DII 
mitriu .,Duşmănie" - in~1 
mt1cire germana - repor~. J~ 
interesante şi in-structive ... ~ , 
scrieri P?lItice vilJ..uros com·.1ă. 
ue, memle să tntarească s ::lI 
ritatea muncitorimii româM!t 1 

l5 ermane din Republica Pl~ ~ 
fard Romtmă, in lupta susI! c 
ta Impotriva reactiunii fi a o fa 
ţlUorUor la război. In ace s 
privintă sunt semnificative ~!i: 
crările "Vaticanuluitn slujba ~ 
acţiunii americane" şi mi:u 

sludtu al lui E. Denn4iirfer 'al 

titulat "Noi şi reaettanea g .~o 
'1 

manir. ac 

Aceastlf fâbrici1 urinşl1 it crf"at 
prima turbinJ1 de tnaltl1 !t>nsill1t ~ 
p~nrru c.:ntr7i!a hfdrtJelec~ricl1 din 
DMproghe"s. lngfn(lrii. te1!n';dl"n~L 
fi meŞterit, ca Ariev, GrfnbrT!{, Gm 
şdov, Rugroo. Poli.ttcov şf altii au 
tnC€pllt con.truÎre(l ae€$ţ!l.L turbilWI 
'r),ci1 din timpul rJ:r;boilllu~. fiirul 
Sfguri cil turb1na vâ It prLSi1 111. func. 
tfe. Este corutruitil' d.in 9Qoo pii',ft\ 
tace 3000 turt'1tii pe minut şt Qr~ 
• put!Te ele 102.000 KW. Prirt QCe4 
.tit turbind ,ţel jnct. amUJI o ~~ono. 
mie de combust~bil de 150.')00 ta-

La f1rad se 
de artă 

deschide o şcoală medie 
cu mai multe secţii 

lJUPă rodnica actlvital~ 'tii f. 
secrorul maghiar al Edlturii°1s« 
Stat, sub ingrijirea căruta" 
apărut Zn 'ultimele lU/u un. 
portant număr de broşuri # ~u 
erări literare, ştiinţifice şi j ;~. 
dice- atdt traduceri cât ŞI.;~ 
erărt originale - trebue/i 
,,;emnalăm l' importanţa ni)j 4 

publicaţii germane. :nl 
Apărute Intr'o prezcfltareH I 

gri/Ud ,la preţuri acceslbile, !l 
uor inlesn.i pătrunderea r.1:~ 
literatt4ri germane noi, sdn~!' 
se, eliberate de influenţele,:, ~ 
ciste ale trecutului, pfetutind • 
unde 'muncitorimea german4'

3 
afhfuri de muncitorii şi ţăr~ j: 

Jl/' tlf: cl1rbUlli, iar oan~itarea eol€c
trieil ce vor dâ uzinele hidroflec
rriee pdnll ln sjd,şitul pla,.ului Sta· 
L1tti~t In 1950, tia ati.nge peste 22 
miUoone d~ KW. 

Acest filrn minunat ({o€:umental 
n fi prezimif pe rând personagiil.,l 
carE:- au contribuit la reâlizarea ace. 
I4tl!i ml1.r.t~ turbiruo. Prt·gdtir(!.(J şi 
mllnta~ acedei turbin~ uriaşe de 

fnalri1 te'ttlloiune se des(ăşo·aril in. 
fatu noostrl1. Y fdem en~ori/l munci· 

&dtPQJJidi11l/&lW 

"Ateneul Popular" V. Roaită 
din Micălaca aranjează în ziua 
de 21 August a, c. ora 20 fix, 
rn sala Ateneulu. din Micălaca 
o serbare cu program in cins· 
tea zilei de 23 August urmată 
de dans, 

Onoratul pubiic este rugat 
de a lua parte tntr'un număr 
cât mai rr.are. 
Muzică excelenlă. COMITETUL 

In cadrul reformel tnvl1ţămân
tului, anul acesta vor lua fiinţă 
şcoli medii de artă. Elevii vor pri 
mi în această şcoală pe lângă cu 
Iloştinţe generale o educaţie mu-
7,icală. coreografică. plastică, etc. 

Infiintarea şcolilor medii de 
:trtă are o deosebită importanţă 
pp.ntru pregătirea şi ridicare ca· 
drelor in domeniul arteI. Abso]
venţii acestor şcoli vor lH1tea din 
ta la un instrument de coarde 
~au suflat, vor şti să cânte la 
pian şi Vor poseda cunoştlnte mu 
7.ir.ale generate, Din rândnrile lor 
se vor o recruta dirijarl de coruri 
pentru fabrici. elemente pentru 
orchestră, pentru ansambluri rte 
balet şi instructorl pentru echipe 
le artistice ale sindicatelor. fflbri 
cilor şi căminelor culturale. Dea· 
spmenea, şcolile medii de artă 

vor forma elemente bine preRăti 

te pentru institutele superioare. 
" Prin crearea şcolilor medii de 
artă, fiii de muncitori şi de tă· 

rani muncitori care au fost tinuti 

de regimurile burghezo-moşlereşt1 
departe de cultură, vor avea po
sibilitatea să-şi formeze o educa
tie artistică, să-şi cultive talentul 
spre a deveni artişti ai poporului 
muncitor. Astfel, prIn infiintarea 
şcolilor medii de artă se deschide 
o targă posibilitate pentru răs· 
pândirea bunurilor culturii tn 
massele muncitoreşti, pentru ri
dicarea elementelor talentate din 
mijlocul oamenilor muncii. 

.'" l' mea muncitoare din. ţara n", \'1 

tră - se încadrează in ~~, ! 

pentru consolidarea PUI 
pentru construirea socialis/II c: 
lui în Republica noastrd PaPlIll 
lartl. -

~--------------~----------------------------------.,~ 
A. R. L. U. S. Filiala Arad , ~ 

L e'oD in colaborare cu conducerea 
orga.nizează Duminecă. 21 August 1949 la orele ~r. il 
laPa/dul Cu/hlr .. 1 d~sbatere" romanului SOt/Ia 

Mesteacănal all~ " .~ 
de Bubennov. dlstlna c. premla.l 51'AL 

Pri etenii Uniunii Sovietice. muncitori. intelectuali.' fU8CţioP;~~ o 

ostaşi sunt invitaţi sa cîtrasptt romanul pentru a puteaR rz.r
S

l

r activ Ja desbaterÎ. -, U,meaUl P R O O RAM A I","', 
, , ~"'II"',' 

-
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1,predat CU. dra~oste cantita~eau de cereale-I 
~, pentruca prm aceasta mtaresc Statul 
.nostru popular, Întăresc lagărul păcii 
--1 Tăfănimca munciloare din 
~'l;detul nostru, a primit cu 
1ncl~JCt;rie justa repartizare a co 
t ~;Jor de cere~le. şi cau tă a se a .,citita con~tl1nclOS de ace.lStă 
~a lil10rie pa~riotică. Zilnic sosesc 
'e S~ redacţia ziaruluI llostru 
~!Q'isori din partea !ăranUor 
, Ar.::luncitori, prin care ei ~şi ex-
'e..... ă b . ':dm UCUrla cu care au pre-
;tmJ:;ai Statului popular co1:ele lor 
,rtb~1e cereale, Mai jos reproducem 
Intejicuă din aceste scrisori' 
1re~ARASE REDACTOR, . 
pe,.. 
tratFa1t11 Tucudean stefan, tăran 

rl/t!ruD CO).l1UDa Pedea. am " iu-
pământ din clIre anul a.cesta 

. fost insămânţate cu grâu. Re 
~p )st destul de frumoasă şi am 
lIer.. pl'imii care am treerat. Eu 

~
:IdŞi' !'lasa munncltoare împre 

ti ooi, tiirănimca muncitoare, lup 
les ,tru făurirea. unei vieti mai 
'e tntru construirea socialismului. 
în '~3 noi ain inteles lmpor~nnţa 
ortl~r ~i am predat cu dragoste 
ve '~. de cereale coti ce ne-a fost 
om .a. 
SO ::1\ SPIS mal sus, rccolh a fost 
~ . t.og::l,fi, dar mult mai oogată, 
unt . i ~ I P '" pu eam sa ucrăm nu cu vi1~ 

pe cei Îa Tito, ii adună explOIl+atorii 
în jurul lui, acordându,le Încredere ~i 
llunânuu-l la posturi de răspundere. 

Deci iată tovarăşi, că dotând Sia. 
tu] in construirea socialismulni, conJri 

buim la int!rirC30 ~ăoa dorită de 
toti oamenii simpli dln lumea illf1"2a
că. 

TU(..'t]DEAN STEFAN 
tăran muncitor din comuna Peciea 

Am fost printre primii la predarea cotei. •• 

Eu am fost printre primii dirp. 
mi-am dIrat grâul la arie şi l-am 
treerat, fUnd wt. pri.mal şi 14 pre
darea cotei. Am 9 juţlire de pi1-
mdnt dintre careo 2 ha. rnsifmdntâtl? 
cu grdu• Mi·a mai rămas mi<> dup/l 

predarf.'a cotei 1100 kg. grdn. Din. 
aceastd cantitatlc' imi este asigurZilă 
pâinea şi 5c'im dn ta. Numai asigu. 
rdnd pdinea pentru toti oamenii 
muncii din tara noastrll, vom pu
tea pi1Ş{ 5pre construirea ~ 
mului in tara noastră. 

Cum puteam fU oare să nu dau 

Functionarii 
Roşie" 

• • 1 • '''' • Ser~tCfUi1Uti .fnanc,ar 
au Încasa' 58 mUioane 

deJa", cl:en,i 
dill~at pentru urmărirr a şi ur!!irn
tarc a formdor. La aceasta s~ mai 
adaugă 'fi faptul că factura otiată 
cmisll., depe urma .n trelluesc plă
tite, cOI1:orm dispozi\îunilor in vi. 
goare, cifra de afaceri, cote. de he
neficiu şi amortî.mhot, precum ş'[ 
cota Centrald, de~i valoarei pro-

pnu 
sata. 

(Urmare din pag. 1) 
'lisă a mărf,i nu Il fost fnca· 

Este cazu} vagoan~lor-ci!ltcrue, 

l:vrate In cursul lunel lunlr' şi Iu
li" Şi in ,'a~oall·lor de marfă livra
te CFR-ului îl] cursul lllnei Iulie 
tu valoare de 120,574.474 lei, din 
care serviciul financiar a plăt't apro 

C/l bucurie cota ce mi·a fost repâr
tiZ{1tă ccÎnd ştiu ce 'difor fcridt ne 

(jHeapti'l. pe noi, pe oamenii mlln. 
ci~ clda oraŞl"şi sate? Sabotarca În-
diitoririlor patriotic" o fac nUTWlt 
exploatatorii. numai ac~i cari o 
"iaţi1 tntreagl1 au trlJ.it pa spinarea. 
noastrlf Şi noi avem datoria de (l·t 
demasca jr1ră crutarl?, zddeTmicîndu. 
le astfel 'planurile lor mdrŞave H 
criminale. 

E,! ştiu că a preda Statului IWJ,o 

tru col-de ce ne·au fost rf partiza. 
te, contribuim şi noi, ţăranii mun· 

citori, cu punnul nmtru la făuri

rcii unei 1)l-eti mai bune şi la con· 

struirea Ullei societd/E nou.i, unele 
t.II1 dispare txploatarf'Q, omului de 

t:JItre om. 

ROTAR EMANUIL, 
ţăran mijloci'? din comUlla Pccica 

dela 
lei 

"F'amuta 
reslanle 

x'mativ 43 la sută acele taxe ţ'J. \.,'0-

te miii sus âuuntite, tll şi valoar, il 
mfirfii nu a fost !nc!i :ncasata. 

De ace.;;t lucnl trehue sll. ţin§ 6( Il

ma Indeosebi CFR-ul, p~lm a pu
tea !;nsi metode d" rezolvare mui 
grabnică 'ti pl1\\ii . fiie-turilor pr'lltru 
m!:lrfllriL- livrate. . U. M. 1 tractoare, sA ÎllS5.tnâl1t:'im nu 

usJ el cu maşina. Dar asta nu am 
a face, fiindcl aci in apropiere 

rce . staţiune de maşini şi tractoa
~!e ',!ia. Dar o să Iwem şi de a 
iba' lunt ferm convins, pentru{'ă 
mi :il din fabrici ŞI uzine {kpun 

'er luI lor pentru a ne "".a nouă 
multe tractoare, cat mai multe 

fi ~i unelte agricole. Ca să. poată 

Muncitorii 
reparaţia 

CFR-Arad 
înainte 

luat 

şi tehnicienii Depoului 
unei locomotive cu' 5 zile 

ang ajamentului 

au 
de 

efectuat 
termenul 

,!ceasta, el an nevoie de rilne. In cillstl"a z]ei de 23 Au!!usl 
le 'dIţărănimea muncitoare sunt('m DlUllC'itorii şi tehnicienH dela De-
lrii~re putem asigura painea IcI'. poul CFR-Arad ÎŞi intEnsifică tot 
lla !It intelell-o eu dela inceputul ma: m1llt lupta pentm realizarf a 
In ' de colectare şi sunt fmcuros obÎ" ctivelor propuse tn Tntrt ct'rc a 
i ş/;utut precla 8t&tnlui ("nntitnt<'a 8Oc:tItHstli. cu Depoul CFR din Ti. 
'i j ;~. grâu, ajutâud astfel pe mUn mişoara. 
I . IJn fabri.ci şi totooată rontri- Mt>(~anict şi locomotive, lehni. 
Ş'~. "in uutinld Il'{!!l b desvoltarea 1 D 

~e 'ii tlirii no:tstre, adid la t!l'S cien'~ ~1 meseriaşi din atdi ,ore e'-
n ei' economici. poului, sunt astăzi tnc1eŞtati ett !n-

:~l acesta, ne indep1inlm f) da- dârjir~ tn hlltălia pentru eeonomii, 
, cinsie, ne facem datoria de ptmtru dep~irea pareursnlul me~H,~ 
tlnd Statul ne !'ere. F.u ~tiu că ziln:c la trenul.l" rl~ diH'itori si 
~rtri face parte din lagărul de marfli şi pentm dimini~r a defect~-
l, lagl\1'l,1 ca.,"e in frunte cu U r110r de loeomotlve pe linie. 

le Sovietică, luptă pentru pace. Că o grăitoare' Om.adă a mUt:-

tinJ a,iutând Statul nostru. aiutiim cii rodnica a tovnră{lor dela se"st 
laM j lagărului păcii. Iar p3t'alcl ('U depou, t-;:te 

ţ x acei care ,vor războitt. ~lăb~se. 
~r .,~ă!ll im!lofriva exploatatoriloT, SflccE'sul tn!f<glstrat de ei In 
n rrem ~ă, nvem o viEti mal bu- . t.'TtTslJl lun'î lulit!, cdnd s·ar:, 

I ;~ :.Î:~::~~~,,~i_~:;:~=mnă~~:.Ur~ât, .. r~~.!:~~~.:~:~ror dc-

l~OPlSe extind Întrecerile între batoze 
,(Urmare din pag. 1) 

~~uş 2, Traian 2, Somoşcheş 4, Icnunta 2, ~'icula 2, Boc;;ig 4_ Răp 
'. Z, Batozele sunt pavoiizate cu lozinci şi drapele, ur<pt ,xpresic a 

luui fi însufle\irii III muncă. 

Dln Şlcula cerea'ele au fost ~ransportate J a Ineu 
prin conVOlU 

lrăn~m[a muncitoare din comu- na Şicula a organizat nn c<myoiu 
caruţe pentru trânsportarea co telor la Centrul. Comrf>real din 

1 :, Căruţele au fost frumos impo dobite şi pavo3zât~ cu lozinci şi 
~ h ceeaCe a caracterizat o ::,11" vărată 111anife.5ta\ic de sărhiilolirf' 

fA ' 'Jr~zia ~re~ăr:i cot:!. In ft:l1I1Ui. coovoiului se află l~tlZjca. car~ ex~ 
lnlOun h ·nlarŞun mullc·toreŞll. 

tIlari A.jungând tn I'Ileu, cO-nvolul s'a oprit în rata s-"diulu: PMR, llllrh 

rtici, ii muncitori au mânifestat cu mare În!:une1ire P' ntru Partid si 
:STR după ee şi-au continullt drumlU spre Centrul d" Colectare c,,·., 
I lI~al unde au predat cu mare' hucune Statulu: cantltătne de cere' 

GIORGIA SABIN, eoresp. 

pourilor CFR din intreaga fa
rd. 
10 cinstt îl măreţei sllrh!iton a eli

btrârj noastre de C:itff Annata ~o. 
vietic11, tovarăşii dela Depoul CFR
Arad, ~i·ău luat angajammtul de 
a efectua reparaHa nnei locomotive, 
pr vă:rută in planul pe luna Au
{!;ust, până la 23 August. Angaja
meutul nu a ra.măe. numai pe hâr_ 
tie, ci 

rn urma unIi bune or{{anizări' 
a mzmcii fn cadrul echipelur 
cIf' mu~eTl(i!ii (lin atelierele de 
r'paratii Şi a avcÎTltlllu~ creat 
de intrec' riIe sociiiliMe. i:i aU 

reuşit sit reaZ:zC'zc Înainte de 
tFl'men angaiamrntul luat. Ast
fel. in ::iua cIr 18 AII~,ut rrrx'
ra/ia locomotivef 301.502 a 

fost ln irztregime 
locomotiva a fost. 
siune şi • pom!t 
bă pi! linie. 

terminată, iar 
pwi1 5ub pre. 
za prima pro-

Un alt angajament al tovarăşilor 
d,la depou a fost ac lii de a ame
naja până la 23 August o sală de 
ŞI (l''I1te incăpătoare. La aIDenâjareâ 
sălii a participat intreg personalul 
deponlui ~i 

astl1z~ sala termin1itl1 Şi frumos 
ornamentată, aşteaptă numai 
aCfasti1 mărtară sărbatoare pfn
tru ii fi inalL~llrată. 
l\Iun('itorii şi te hnicienii dela De

poul Cl<R·Arad intltmp'.nă \1cto
r:oşi ziua de 23 August cu angaja
mt ntele indeplinfte inainte de tel'· 
ma. 

Industria Oxigenului lu'crează În contul 
decadei a doua a lunei Octombrie 

Insufletiti df' re:;ultatele obrinute 
rn munca lor În decursul trimes!r,,
lu.1 II, t01.'arllŞii muncitori şi t''It· 
n:cienf ai IlIdu.~triei Oxigcrzului al' 
pornu Cit şi miii maT<' at-ârzt la 
noui SIlCC 5e îrl productie. 

Ei au reuşit, î" urma elemului 
lOT cIe mllncll, să r('(lli:.ezr pân/f în 
ziua dc 17 Allţ(llSt 77,10 la sută din 
prndlldia planifcatif pe anul 19.19, 
astfel ctl i/H'(1)â!ld elin ace(i.~tă zi, 
nlllnci.torii ITlc1u~lrjei. OX~!!NtIIllli 
luer: n::/1 În contul (kcad i II Ci 711-
n'i Octombr'e. 

Deas< m. n<:>!t nllmcitnrii şi tehni· 
c'mii ar, rea[i:;at pârzc'f pe ZiU6 de 
</7 August o economie dr' 229.(J()O 
lei la miiţ'riale auxiliare directe: 
motorină, var şi u',,'" iar la . te para-

fii diferite o iconomie de 232.270 
lfi, totolizcÎnd astfel o economie 
fn valoare de 461.270 le:. 

Pentru, a Îmbun'lt iifi procesul ele 
prodr:die al fabricei, muncitorii şi 
tehnicienii şi-au propus s4 confec
tioneze fn regie proprie: un ,.l1.citor 
pentm apă, un turn di;- leşie şi o 
colOânJ1 de licltefi! re la care se 
miii adallgif Şi procurarea UtlU~ ga· 
zometru. 

Stimulat;; d.e rezultatele obtinute 
Şi dornid de a urma (.1:cmplul ce· 
lorl{!lr n fabrici şi uzinf" din tarif, 
nUHlc,'torii şi tehnicienii dda In
dustria O."tigeTllllui se IItrădu,el-rc' pe 
zi ce trece de ti termina productia 
pUinificată pe anul 1949 şi dA a pi!. 
şi cdt mai curdnd in anul 1950. 
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I Mica publicitate I 
'.MICA POBLlCITA'fE se primette 
i .;1nic pân~ la orele 18. - Un ea· 
I yânt Lei 6 minimum 10 euvinte -
,Pentru cererile de .erviciu 50 la 
I,un reducere. 

OFERTE d. SERVICIV 
C AlJT femee la toate p~ntru jumlta{e 

&1, Grigorescu IJ. M49 

VA..\'ZARI ,1 CVMPARARI 
CUMPAR haină bărbăteuscă ,.smo-

king" Kert~sz. Trib. Dobra 1. Che

mare, viu. 3420 

-------------------------CUM}o' AR cărămidă nearsa (vlnu/i). 

Actresa la :!:iar. - D'\'ERSE 
TRKOT AM pulovflre Vi reparAm tot 

felul de maşini de tricotat. Ca1vin 9, 
3438 

DA t1 ca.sl particularA cu grădini 1n 
;chimbul întretinerii pe viaţă şi 8 

unei sume numerar str. Bujor 13 
Micllaca Noul 3427 

Cinemq VRANIA 
ti "ădina AR O 

AZl! Un mare film sovietiC 
de marlnăI 

"PfftTRU [f{ OfP E MA Re' 
cu M. IAROV - D. PAVLOV 
S. MASCOV A - E. LUŢENCO 
Repr. 5. 7 ŞI 9. Dum. lL30, 3, 5, '1 şi 9 
In caz de timp favorabil repr. de 

,earfi hl grlldlna ARD 

Cin~ma t,T1MPURI NOUl" 
" - .... 

Prezintă 15-21 August 
Un program u:cepţiona] 

1. ştiinţa $1 tehniCI Nr. 85 
2. Inima omului 
3. luminile mari 
4. Arhangh~/skoe 
5. Por/elanuri artisfice Ruseşti 
6. BONul ~ 
1. Jurnal de actualitate 
ReprezentafUle dela orele II la 11 

111. continuare 
fntrarea generali 15 lei 

Cinema CORSO 
şi ~rădi,.n VIClORJA. 

azi 
VIneri 19 August u111ma zi 

ReprezentatI! 5, '1 ,1 9 -
Citiţi şi răspândi ţi 
ziarul flacăra Roşie 

CULTURA FIZICA ŞI SPORT1l 
fi ... - '1 

Marele succes obtinut de sportivii sovieti~l 
la jocurile mondiale universitare l~ 

• 

Ziua a patra 8 jocurilor univer puncte. Clasament: t. NEMETY 3 ori ] 00 m. MIXT FEJ'le 
sitare mondiale, a fost mai boga (Ungaria). campion; 2. B!elov Ungaria. . ho 
tă în probe, căci programul era (URSS); 3. Bujor. Victorie fru-
mai complect. moasă. SEMI-GREA: Englas ,SARITURI FETE: 1) Irl It: 

Trebue să remarcăm vieforille (URSS) c. tu, Ia Popescu (RPR). (Ung.), ]34,61 p. La următ~ 
lui Unea şi Bujor, la box şi lup Clasament: J. ENGLAS. campion trei loeuri ,'au clasat Îlovleq.lIil 
te CUm şi comportarea frumoasă 2. Novenyi (Un"ari~): 3, Popes- cu 125.56 puncte. 1 Get: 
a lui Stoenescu la 100 m. plat cu. GREA: Soltesz (Ungaria) b. TXL.'AACIU (RPR) A C\ş'l'ld l.at 
(10 sec, 9). Nici eşecul echipeI puncte pe Nlco1aev (URSS), ela l:ml 
de baschet (51-23) In fI'ta puteml sament: 1. SOLTESZ, campion; LA 800 M. PLAt ~~~ti 
eului adversar URSS nu fnl~eam. 2. Nlco!aev; 3. Nedeleu (RPR). ,In ziua s.. • jocurilor amfhl 
nă un rezultat slab. ATLETISM tare mondiale, ,'au tnre~~~ 1 

Sportivii dln URSS au cucerit '~'A rezultate fnunoue, !:ntrt· I 
8 titluri mondiale dintre care 5 Vântul şi ploaia a Influenţat re recordul mOlldiăI uafveflÎtar ~ 
la lupte ceeace arată valoarea ti. zultatele primei zile la atletism. K1i~ (Ungaria) la dÎac ff 1 .fIl 
neretulu! sportiv sovietic. Ciudina (URSS) a realizat un IOvidfce Smemitkaii la fJllHli,~ m' 

Tată rezultatele: record mondial la fnălfime 1.62 Intre o()e mai bune din. lllmel,lll,: 
BASCHET In. tîrii romAni aU avut ,i t( ., :r{1 

100 m, FETE: Artignes (Fr.) portire frumoas!!. ·:el 
URSS - RPR 51·23 (24-7); 12 sec. 5. Seria Il Duhovici T(11maciu (RPRj • ikt ~. 

Ungaria - CehosIovada 65·62 (URSS) ]2,4. Seria IH'R Lohasz campion la 800 m, pl«t, f'; 
(41,35); Franta _. Polonia 50.38 (Ung.) 12,5 sec. R.ezultat1le thnioe mot: ,'~ 
(32-19). 100 m. PL. BAIETI: Varasdi 100 m. plat hă:eti: 1. p.: ~ 

FEMENIN: URSS _ Ceh oslo· (U) 10 sec. 8. S. II Sebenl (U) C,ho&loviida 10.9 sec., 2. S'o ~ 1 
vada 39-26 {21-14); Ungaria 10,8. Stoenescu a venit al oI·lea Ungaria 10,9 sec. şI Ceăayi UoFB. 
Franţa 68-45 (37-20). cu 10,9 sec. S. III. Csanl (U.) 10,7 10,9 s.c. 800 rn. plat băi,li: 1., bt 

VOLEY (femenin): URSS s~c. S. IV. M<,ghiarU au luat 10' macîu RPR 1.54.7 min., 2.' fi 
RPR. 3-0 (15-2, 15-3, 15,3). Fe- r:urJ bunc. }'ranta 1.55.1 min •• 3. Rac F ,1 
tele RPR joacă azi ('.tI Ungaria SULITA, BAIETI: Isaer (lJ,~RS) 1.55.9 min. SuInă fete: }, Sm li 

joc greu. 75,06 m. 2) Lukillnov (URSS) kă:; URSS 51.10 Jn. rl't'ord ar 
63.92 m. 3) K:aptiuh (URSS) diaI univer,;itar, 2. Ciudma 

MASCULIN: URSS - RPR 3·0 1)392 m. 45.9.') rn., 3.' Rohoncy rll~aria .i 

15-3, 15-1, 15·5); Cehoslovacia PRAJINA: 1) Knfazev '(URSS) "1. 400 m. plat hăidi: 1. BaM ',c 
;....,. A!bania 3-0 (15-0, 15-4, 15·4). 4,15 m. 2) Breitman (Fr.) 4,10 Ungaria 49.7 sec., 2. "ar!~z41~t 
Victorii nete obţinute de URSS m. 3) Suhariov (URSS) 4,00 m. Franta 49.7 AeC. D',se băLli: 1:118

.1 

Şi Cehoslovacl·a. - T'Ţ • 5040 1 IS~ Zina Dragomfr n'a sărIt decât CH .... n~anll • m. r tor, lD. 

130X 

. Unea a învins la puncte pe Se 
bIlle (Franţa), Flat a cedat ]a 
puncte luI Drassy (Fr.). Ciubota
riu. a pierdut in fala luj Covaci 
(Ung.), Hanucaşvili (URSS) ba 
te la puncte pe K:nija (Polonia). 
Farcaş (Ungaria) câştigă ]a 
puncte Ia Badarnik (Polonia), 1\8Z 
miercak (Polonia) prin k. o. 
Marton (Ungaria). Papp (Unga 
t1a), învln~e la puncte PP Kebu· 
lak (Polonia). ' 

LUPTE 
Campionif sovietici au cucerit 

5. titluri mondiale prin Babaiev. 
Rlbakov, Huridze, Marsukin şi 
Englas. ungurii trei (Sipoş, Ne· 
mety şi Soltesz). 

MUSCA: Pager (Ungaria) b. 
puncte Hann (RPR). Clasament: 
1. BABAIEV (URSS), campion 
2. Pager; 3. Hann. COCOS: Ho
dos (Ungaria) b. puncte pe Ta
kacs (RPR). Clasament: 1. RISA 
COV (URSS). campion; 2. Hodos; 
3. Tak.acs, PANA: Calmanovsld 
pierde puncte la Sipos (Unga
ri~l, Clasament: 1. SIPOS. C.Eltn

pion; 2. Calmano\'ski; 3, Ion Po
pescu (RPR). USOARA: Hurid
ze (URSS) c. tuş Ia Cu: (RPR). 
Clasament: 1. HURIDZE, cam· 
pion: 2. Tarr (Ungaria); 3, Cuc, 
SEMi-M.IJLOCIE: Szilvasi (Un
garia) b. tuş Popovici (RPR). 
Clasament: I. MAR K. USI N 
(URSS). campion; 2. Szilvasi; ~. 
Popovici, MIJLOCIE: BUJOR 
(RPR) a învins pe Nemety, la 

3,80 m. şi s'a clasat ]n locul 5. dial universilar, 2. Ffta C li~M7 
C1REUTATE: J) Kalina (Ceh,) eia 44.91 ro.. ~. KoboJd l'~ 

15 m, 10; 2) Rfgalca (URSS) 44.64 m, ~a1t T"1liNm' hăl~!!.·r 
14 

-6 R . n;ţ{~m' URSS 1.9,ţ m., 2. S·t 
" m. alca (RPR) li ocupat 

Incui 4, cu 14,17m. RPR ].91 m. 
FoothnU: Ung:lrin-Coree 

LUNGIME: Adamczyk (POlI.) (7:0). 
7.26 m. 2) VoIcov (URSS) 7,14 
Taus (RPR) n'a sărit decât 6,52 

lrt1 
V o!el fefe: RPR-Uflţl:ar'.a '1 

m. şi s'a clasat al 8·]ea, 
400 m. BAIETI: J) Komarov 

(URSS) 49 sec. 2) S. Il Ban
holmi (U,) 49,9. 

INALTIME FETF.: Cludlna 
(URSS) ],62 m. 

VoI- î Mirţi: Cehc~lo"ada lIe 
gar!a 3:0. 

_ MEMBRII CO~IISIE.I DE l 

BITRI DE POPJCE ~ttnt În ;111 

8N S~, prezint~ azi, 19 Atlgml, ~ 'u 
18,30 fix pe arena Siml'catnlui ·!lLÎ 

ta.lochimic peotru trial In 1 gi 'U! 
NATATlE: maghlarii ~u câ~ti· 

gat stafetele şi săriturile (fete). 
4 ori 200 m. LIBER BArETI: cu COllcur~lll Ce se Va. thputa c 

1) Ungaria 8 mi". 57 seo. 8. .-:'::.::2-.::.~::" t 
I Mari manifestatii sportive iSI 

în cinstea zilei de 23 Augul: I Azi au inceput În toată tara rate eri prin match,uJ'i1~ de ~;' ,n 
competiţiile sportive 'lrganizate baII dintre AMEF A Flamura ;e 
în cinstea zilei de 23 August. şie-B anatul SSCA· 7Notm. ,II 

Comitetul pentru Cultură Fizi- Armata-TEBA şi CSCA·Ţrico, ~ 
că .şi Sport de pe lânf{ă Consiliul REZULTATE LE DE ERI', d 
de Miniştri a hotărît ca în cadrul ' 
fiecărei judeţene să se d~sfăşoa· In prima zi a Cupei 23 y Au" ~~ 
re largi manifestaţii sportive de .au fost înregistrate urmatoaf;n 
massă În cadrul unei competitii rezultate: l' 

speciale .,Cupa 23 August". AMEFA Flamura 'Roşie,Ba, ; 
In cadrul eunei vor avea loc luI 6:0 (4:0). . ., 

r.ompetiţii de . a{;ettsm. ştafetă Aimata-TEBA 3:0 (t :0)., 
l':ombinată. foot-balI, hand-baU. CSCA·Tricolor 3:0 (1 :0). 1)' ~E 
volley-ball, ciclism şi gimnasLă. 7 Noembrie-SSCA 1:1 (1:. ' ~ 
Până in prezent s'au inscrIa Ca (Echipa câştigătoare va fI T 

participante la Cup:i, 32 Erupl1rI semnată la acest ultim mII l\ 
sportive, Jocurile au fost inaugu prin tragere la sorţD. ' 
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"'~ACAt 1 1l08llf 
f p t , , •• ,,. ... • ~. ZULn L! aXA &&&k.&!!a~:zuiU"· 

dHZE ." -
rlofă"î"i'e şedintei plenare· a 
,1 C. G. M. din 9-10 .4u~us' 
~ttll1itetul Central iil Conf.rdera- toatele probleme: 

C. C. 
1949 

I!dftt eondme de lin .ngur Minister, 
Comite-tu! Ce.Jtrnl hotllr~1' ea 
Unitmeâ' Sindîcavlor de .Iariatl 
din Indwtria Alimentm şi Uniu
nea Si1lar!fttilor din Comerţ l!'i Coa. 
peraUe si ee contopeMCl[ !ntr'o ~n
gurii Uniun-t", care .,. cuprind&. a) 
salăriatli din indU8tria 3I1m~nta,.el; 
h) !itariatH ospătari; e) salariatii 
din intreprindt>ril-e- comn'cial~ şi 
coopt--rath'ele de consum, In aeea· 
etil noul Uniune VOr Cl tnC'adrati ~: 
~lat":am t!a~ltci (hue-ăt:lri, jupAne
se. femei dl'l lIerviciu), 

r
' Gm mIe a Muncii intrun:t in hnhunătăţir,~i f(nmdol' M'ganiza. 
.' de 9-10 August, după c~ a torice ~i a metodelor de mun.eă ale 
'iat şi deshătut rapoartde pre· organelor sindicale; 

~j"te de Comitetul Executiv, a Casele de ajutor reciproc; 
~ hot~rlri rn legăturl'i cu armă- Protectia muncii. 

Ir:buniUăfirea 'ormelor orl1anizatorice şi a metodelor 
ăIOl de muncă ale organelor sindica'e 
,ie~~iteIl11 Central al Conr.,dera-

i~eneral(' a Mune-fi constatl'i că 
TIdtat a desfăş'llrtltă de aindicat.() 

ltime1e luni a confirmat juste-

J
"~OIărÎri]or lualoe de Plen ari elin 

brie 1948 a Comitetului Cen 
titlU P)IR. cuprinse in Rezoluţia 
re probJ. mei !~r1d:cale. 

acela. timp efi 1IItele 8indieJte .t 
eomitete de întt'~pr~nd, re nu all 'de 
ptlf! 9uCicll"nte .strAduinte nentm 
consolidarea grnp~lol', pentra in
tttruircll l'<"I'ponsabih10t' d.e grnp§ 
şi a d ·:1egatilor eu A .,igur~r1f' So
cîii1c. Din acea..-tl cliuzf, fn (oarte 
mnIte {nt~prinderi activit,lWIt gm
pelor sindioale eate n~~lllăc:Jtoa-t Ig~reo In iictivitatea sindiO'J.Iă 

• afi număr din ce in (',~ r.ta{ mi
ill Imuncitori n"eeoH din produc re·Totooat!!:. Com:trtul Ceontral em\. 

oe: I~mntnrf'!l Ş!t'tlpelor 81n:ticale matll ('It d,;~i UnhmlIe In l'e'ttşft l'Ii 
o lrirea UnIunilor ca organe de pl"î'i'a tn cea mii mare perle con. 

:ere p~ ramuri de productie, Ilucl't'; a efretivl a s~Tldi("atc1or si 
t ca rezultat mohilizart'll mas 

:et ~> mundtor!. Cunctionari ş~ .. II depun!!: o acttvitat'" 1'0(ln1oă In 
'CI ~.f~~llrRreâ tuturor act;tII':Iilor iI:n 

. :ieoi in munCa p'ntr:.1 ind('o nlti,ma vreme. munca 101' nu cEte 
sarcinilor trasate dr~ Co. 

p I Central al Partio111ui nos. încă Jâ' nive1tl1 Aarcinihr ce le ~nn 
S~, ., lupla r entrn Yfalizar IT şi tn fat/!, Uninnile ",:n'rlic:ltelor din 
Ul1j~ a Plnnului de Stat şJ p.:n- prinof ~lel ~ rnmun '.r~ productie 

].1 bll!l§tlltir('a tref!!1'i\ II ~on- Ş~.au tmblm!lf!itit mUTl<m 'd,.; or!!,âni. 
!.) dc "iaU a sIlIări?t:Ior. :r.Rr~ şi rondu('{'re- a tntreC'erii !lO-

r ,ătlltirea muncii orltiIni:lla- M?r~le, 'dar el,;; n'mI renşit fne!i RlI 
1 sind;catelor a a\<llt un rol tie pil'~ C1l elanul mereu ~orit .lJl 
lT îl! realizarf"â 1mport-lnl'~' ma.o.se]or, n'au r~nşit tncă să ~na-
'/ ti" fnre~i.strate d,· mjŞ'e;1re<a lizeze In fntre!!im;;' rni1':llth'1t crea. 

. "'\ fn p~r'_oac11i de incheiere to;'ll'~ a oamenilor mUlnCl1. 
~~, 'artelor e01ecthoc •• ~ int!,odu- Un a intor ~reţ~OI'I J)f'n1ru lichid '1- . 

'1 jlnulttl "illf,fm de snlilrl7.nre. r~a acestO!' liosul'i 1·i eonstitn!,t 
: unI. d (ttncţional'~n A!I~!n1- T>~ntrn toatt'l tJninni1e ~riiiC"a (ăI'Tl-
, Sodale. Jnorp:anizârt'" oclih t!\ il.~ 01'~anlJ1 ~·ntl'1l1 al p'ffi 

'rl~rl~ti1or rlin IIC'P/lil a" ~i tnal "Scânt('~a". TT'!1Îuni1ol' P;tro1. Um' 
~: ,~~ fn nrg-aniZllrf'1l şi, ('ondu· I p' "'1!"fnrj ~ M('t"lo·Cb:m~t'. Olt ~i 
.:"lrpe- o rif !!ocial1st". ,.V: ... tH ~ln'!licaJ.e". orgoanul ~trrrl 
11',1 . el"· 1 roG"" s: 'Inl A'TI tr:'! ('on~r'lf" In a', y~n. 

I - Reor,eanizarea unor Vniuni şi crearea 
. de nou; Uni.ni . 

a 

:etul Centrâl constată că ac· 
o unor lJniuni €6te frănată 

ia Ilele greutăli lzvorito:: din 
lor actuală, oire nu m.ai 
e tn totul ou schimbările 
III sectoar: Je respective 

in :11tar: a thii noastre pe dru 
'lruirii soei a] ismulu:. 

it, 1 l' In ă.tur8rBa acestor grtu, 
ti! . :n1tftnl C'ntriil, Hnl!nd -se-a
I gă :ormcIeorganizalorice şi 
Lla de JllIIllCn lrc'bu' se 8uhor-

'ill'dldor pr'ocipah din Ha 
:eth'a, hotărl\şt,:, urmlitoare-

j 5alariaUi ol'g-ânizaU In sin-
1U~dill Min~sterel,-, ş~. Centra
:J ~<Slr:alc, care prin activita
e ţ nt It'p:at •. , d(' o anumita 
,a i:c pt'oducti", .se vor tnca
~m .luiunilo rI i t1 ramur J,! r"'s
dco Astfel: a) Sa1a'riatii din 

: 1 Industr:ei imprcunli cu 
RI ,din nil' dîuni1e Cenf.r·lh 
~u~~rnor: siderur~:e, mt-ta1nr
!Olr .':r~loâr(', cMmie, declro. 

mergi" <'lctricll şi hârt'e-
Ba ;â 'rr~ incadrati tn Uniu

't~teIor din Industria Me 
•. ,t~; b) Salar:atii din Di
'Cenlrală Bumbac, In şi 

:.,)',.;n Directiun,ij Ontr31a 
i' \Iăta!l~ d;n Direc\iunea 
~/I !ricotaje Şi Confec'Ei, tn 

, ~'ndicatdor din Indulrtrift 
'~căminte; c) S~hnam 
lun a C~ntrală pj,1ărie. 

fn Uniunei Sindieatelor din Indus
tria PieIărie; d) Salariatii din Di
r~ ctiu121eii Centrală a Indl1 .. triei de
C .. ramică Şi Materiale de Construc
ţii. In Uniunr a SlndiC1ltp~or din 
Constructii: e) Sâlarfâţii din Dirac
tinnea C~ntralli a Industriei Lemnu
lui şi Mobilei, !n Uniunea Sifld:ca
teIor din Industria Lemn-Foresti~r; 
C) Sllar~atii d~n M'nil'tenu Agrie-ul. 
turii, in Uniuilea Sindicatelor d') 
SaliiriaH Agricoli: g) Salar~atii din 
M:nll't'ml Invăţământu!uf Public fn 
[1niumea SindicatelQr din Invl'ită. 
mânt: h) Salar'at:i din Ministerul 
SlluătăHi, ~n Uniunea S !ndicatdor 
Salariati.Ior Sanitiiri; i) SalarfaW 
din Min'st.;:nll Sih-iculturi', tn Ulliu 
(lea Sindicatelor din IndustJ:'ia 
I,<mn-Forestier; n SalariaW di~ 
Ministerul C~mt1nicatiilo.r - cu ('X' 

cr>:ptia celor din Departamentul 
CFR. - fn Uniunea Sindicatl'lor 
rort.Tran['.pcrt~ 1) Salar',a~ii din Mi 
nistf'ml M:n'" şi Petro], fn tTnhnea 
Sin>rl'Îcav lor din r.ndll>~tria Petrol 
ş.j Gaz-M E'tnn: 

Iar ~abriatii dil'] 0'1' C'tiile C·n· 
traI, a:n Jndustriile Minkrll şi Pe
trolifer li, vor fi Incadrati r~pect'v 
fn Vniunt-a Minieră t;'i UnÎlln;e pr_ 
troI. 

2, - P~11fl'U a gruoa laolaltă pe 
toti "O linia tii d:n' ildm ~nistratilt şi 
/!,ospodăria loeslli, cari pAnl te prJ' .. 
7.t"nt sunt or~anfzati In 6 lJnfuni di
l ri~e, se cr~ iază o Uniune nouă P.L 

re va eupricJde: a) silariatii Mini&
terului Justiliei împreună cu toU 
snlarialu judecătollelŞtî din ţară, ga. 
:lariatii MinIsterului Muncii Şi Pre
wderilor Soci:ale ai Ministerului 
Apărării Naţion:ii1e, ai PreziKUaJui 
Marii Adunări N aUonalc, ai Comi
S111i de Plllflificare şi ai lru;titu-tului 
d" Statistică şi ealâr:llţii De pârta. 
melltului Goepodăriilor locale; b) 
.lariatii din aparatul Sfaturilor 
Populăre, eu ~cepţia sâlariaUor 
nnitarl şi a celor din invătământi 
e) salariatii Intreprind~·rilor ali
m'l'lltaTe (mori, hrntăriî, preA{' de 
ulei, etc.), adminÎRtrat,.,. de Sratari. 
le Populare: d) eălariaţii oare al! 
oeupll ca administrarea fi tntr€H· 
DE'1"ea imobildor de locu~t (liftieri, 
mecanici de eâ]orifere, porta.ri ~i 
administratori); e) n1ari.iţii Cr:ze.. 
riflor şi ai băilor publice (adică 
toti cei organizaţi până acum tn 
Uniunea Sn.riitilor din Intreprln. 
d~ile de Higienă). 

Masti Uniune va purta denumi • 
rea ct~ Uniun'e. Sindicatelor de Sa
lar~ati din lnstitu1Hle de Stth şi 
Sfaturile Populăre. 

3. Desvoltarc'8 Juatll d'c sectorul 

Oennmir.c'8. Unhmii ,-Ii fi: Uniu· 
nea Sindieatdol' d.f' Salariati d'n 
Comert ~ AliJn(nfatfe. 

5, Com ite-tu I Central al CGM 
consideri et .,rgMlizar~1l Intr'o du
~rl Uniune I saJariar10r Partirtn
ln( ef af ot~llnrzinmor de mit""! şi 
a !t:llal'Î.'!1ilor dtn eornE'Tt, l'ste ne
potr1v:tă, Locul salariaţ:}or nin 
aplratnl Părtidulu! ~i al or!r~i:r,a
tiilor d.;. mM5!S et!ti': intr'o UniLllfl e 
care si eupr1ru:I ii ~ totr !talariat~i 
ee munoel!e Pe (J'ontut :deolocic ~i 
cultural. &:aCfea, ComitCtnl Cen-
tral il Conred?lIltlei botăr§.şt.e' ereR
rNl nnf"i Unitml a Sind:eatelor ~I" 
Sahrintr dln fnstitntile de art5 ~i 
.-nlturll, care "'a caprTnde :. 

ii) dariatii din aparatnl par-
tidului ţ!i al organ:zatiJ1or de ma~
să; b) salariatii Ministenllni Art c'_ 

lor; c} !'alariat~i Editnr:Ior; d) 
CCI1mmcţiilor şi sarcinile mari ee 
stau In (ala muncitorilor din ramu- flcriitorii, pictorii şi compozitol':i, 
riIe constru.clii ~i 1~mn..fo.re8tier fao sruariiiti ai m1C'j institutii o,. artll. 
nfeeAr1l llCindarea actualei Uniulrli aş.pzărn~nt d·> culturlf Ban edituri; 
Constructori Lemn-Forestier tn don1i e) gu]ariaHi din t~atrde şi openo]e 
Uniuni şi anum'~: CI{· Stat; () sal ari aHi t'JărmonieelOl'; 

.) Unil1llleB S',ndioiltelor din Con- p:} RolâriaOi Comitetului pentru Rit 
~rnctii, care Va cuprinde .alariatH dioficare ~i RadÎodi{l1z~nlt"; h} __ a-
ţ)m: industria mat-c-riîildor de eon- lnriulii din cinemato!!rafc. 
stmdii :fi. lndust.rill eeramic!l; intre. 6, - Comitetul Central dedde 
prfnden1e de construcţii; MimÎsleml pu~erea tn apliC'are a h01ă rir:i lua-
Constnlctii1or: C..entriilde de con. te tn Plenara din Martie, de a ~rl1-
structii: b) Uniunea S'ndicateIor pa într'o singură lJniunr> Pe toti "ii-
din Ifldustna Lemn-For~stf.'r. earo luriatii din Institutiile d~ Presă ş: 
va cuprinde salariâtii din; indnstria Arte Grafice. AM.uilla Uniutle aIIa-
f~:erlf; indtl.!'tria 1rmtlulul şI ma !tariaHlor din intrepr:nderilc de 
hiei; Mini8teml Silvicttltnrii; C€'1l- Arte GraCice se Va transforma tn 
tralele respectr"e. Uniunea Sindicatelor de Snlariati 

4, _ TtnAwld lI6am! d", e'Ill"acternl din Presă şi Indu.."'trii GraC:c1l. şi 
lllrudit al aetivitlln sarariatflOt' din va cuprinde: a) sBliiriatii din ind'-
It'ctonll allmmtal' ~i ceI al cornel'- tu\ii1.e- de pretl ă ; b) aalariari tipa-
lului şi coo~ra!fri de consum, pre graffilor; e) fotograCii; d) col por-
euni şi de faptul eli: aceste ritmurl torii de ziar!' şi ~j!'te. 

B. - lntiiri,.~a consiliilor sindicale judetene 
şi Îmbunătăfitea mancii lor 

Comitqul Central al Con{e\dera. 
ţ:ei G'lleriile a Muncii apreciază că 
o hună parte din Consihile Sindica 
k Judttene - activi'lnd in spiritul 
botăririJo. lu,ate în PlenareJe din 
lanuar:e şi Martir, - iu dc&fă~u. 
rat o muncă rodnică in directia 
coordonării QctÎ\'Îtătii silUd.icatelor 
pc plan local ~i judeţean şi a in
dmmăd activităţii culturiil't,' şi 
sportive a sindicatelor. 

Consiliile Sindicale Judeţene ar 
fi putUt duce troA o activitate mai 
intrlls ă, cu ma: multe rezultate, da
că toate Uniunile âr fi inţ,l-s rolul 
important pe eare-l au de jucat 
Consiliile Sindicale JurI t nC in des 
f.ăşurareo Întregii mu~nci s',ndicalc. 

Strânsa ]. gălură dintre Uniune şi 
Consiliile Sindicale Judetene ute o 
condiţie ah.,olut I1fcesltră pentruca. 
pe d~ o pal'ti', Uniunile 81 poată 
duce cllt mal hine munoo pe teren, 
iar pe de altă parte, Consiliil? Sin
diclJle Judeţ·, ne sli clUloa.;cll sarei. 
nne ee rnnt trasall' Sindicate-lor şi 
si poat1l nnn1fri ~ ajuta realizarea 
lor. 

Amploar.eft din ce In ce mai ma
re pe care o iii fntricerca ~iali61ă, 
numărul mare de inovatii ~ d~ me 
tode noui de mUllcli. In toate ramu
rile de productit>, cere o intms·fi· 
car~ a schimbului de exp- r1cn\ă 
atlit pc ramură de productie cat şi 

pl' plan local, fntre intreprind r.i 
diL rite. Organ',zărea şi COOrd04tlarea 
acestui schimh de expui· nlă p~ 

pian loc-al şi ,iuăt tean, trehuL să 
fie o sarcinN principală a Consili".
lor Sindicale ludeţent'. 

De aC~'fa Comitetul CCutral' iiI 
C~ferleratiel Gf'I1~rale- a Mune-ii 
llOtiirăşte oa pe ]An!Ză .. ârc:na d" 
coordonare a activităHî pe plin lo
cal şi d,~ îndrumare a activităţii 

culturale !)i sportive a sindicatE'lor, 
,c4lns:IfiIe Sinrli<"âle Judetene să ai
Mi şi siirCKla d." a coordona ~i popu 
lariz3 !ntr,:cerea sOcialistă din oraŞ 

şi judeţ, {ăr1i a avea tns§ rolul de 
orgîinizator al intrecerii cart' ramâ
ne mii departe ~ seama Unitm~. 
lor. 

(Va urma) 



,-
----,.----

" ' 1. , FiACAR,i ROmJI: "\"INEPT trf ,\UGUST l'l't~ . .. . ~ . , 
.... ~.~.RiiJ!lR!n*"WJ!!ISS1lb1fti'.HJi.MiW&" ,,&iQAi NU ilNlldli"'-iiIîIIf~..:mW iCAWP&&!&ii4U ; Q4W$Şiî'1~~'<r~ . 

La Festivalul Mondial al Tineretului 
dela Budapesta ... 

BUDAPES'rA. - De sus, de pe 
munti'le ~llert, privirea. poate j)U

prinde intreaga panoramă a Buda
pestei impodobită sărbiU.oreşte. PIe 
tutindenl fâlfâie steagurile celor 1;0 
natiuni participante la FesH~illu: 'li 
{,Dltgrtlsul :l\fondial al 'l'inerclului De 
mocrat, Pretutil1deni (;uviintul Pac:e 
,"c aude mereu, in cântece, lodnci, 
discutli. Jnsula. M:lrgarela., Or~şul Co 
Piilor: parcudle, Jttăzile, i~i ineântă 
privirea. 

Teatrt>le, dnematogralele, terenuri
le sportive sunt pline llânl\ la alti
mu] loc, Tinerii participă eu insufle 
tire la festivaluri, aplaudă eu entu
~lasm manjfes~rne de artă populară., 
fie eunosc reciproc pentru. prima da 
ti. 

La (lansarile pe care le pWQe!e ~ 
străzi tinerii maghlarl, plltl'i(;ipi eu 
insufletire şi rt>pre:rentantil tinereiu 
lui din celelalte ţări. 

Fiecare colt al BUdapestE'i, fiecare 
etradi e!rle prilejlll unei rna.hife=.tati: 
puternice a dragostei ,1 .. sentim~n 
tulul de solidaritate in lupta pentru 
pace, nnpGtl'i". imperialismului Ib· 
boinic. 

In toate manlfesflriJe !!pOt'tive şi 
artistice, eomIIOIDOliştil :ui Lenin şi 

Stalin s'au Impus inel dela incep\lt 
ca tineri fruntaşi. conducitori în t(>a 
te domeniile. 

Asifel de fe!lfi'la1url au fost date 
tn fabrlel, in u2i ne, in fata OIlmeni~ 
lor muneli, intirind şi iti acest fel 
legăturile de prl"tenie itlire HaleBil 
muncit din toată lumea. . 

Echipa al'tisUdi a ItPR. repurtat 
până, acum IrGmoalie s\1I~eeSe la fes
tivalorile din fabJ'iei. 

Marti, la tabde&. de eauciuc, pro
gramul r-T('ztmtat de ('chipa nO;lllfri 
a stirnit ropote de aplauze. 

DansurUe româneşti, ex:ecut",te 'a. 
l1n inalt nivel artistic, de~.Je ee
lor doi eopii români - CD.dalbu la. 
caval şi Gbeorgbtu la cimpoi - pr& 
ewn şi t'intecele din fraDU. ale FI .. 
ricii Mizgol, au enluzlumat publl 
eal ma&"hiar. C1I 'ue.uie ne __ JDt
plr'ăşjt apoi eX])erlentele bI mund 
!şi In lup·tl'1 pentru comtrulrea aoela 
lismului. Ne-ali vorbit tovarişn ma
ghiari despre lupt" lor pel'tfTu ImpJi 
nirea inainte de termen • Planului 
'l'rienal şi pregii-tirile pentru primul 
FJad Cincinal, eare va pune in faţa 
dasei muncltoare maghiare sarciDi. 
importante 10 lupta pentra clesvo1t,,~ 
rea erollOmlei nati~nll,le; t;e-aa vot'
bit despre efor~udle ÎntrCl'ii dase 
muncitoare şi a popOMtlui maghiar 
pentru construirea SOCialismul"', n·b
lir-Und ei legăturile de prietenie din 
tre ei şi iara noastJii - ft-ndtat a.1 
eonditiilor' in eare partidtd elasei 
muncitoare a educat ol!.m~nii Dloncil, 
va constitUi nn sprijlD re4)lprOc 'n 
lupta penh-u oonstrulrea soda1!,;mu
lui, pe calea. desritisă de marea Uniu 
ne Sovietică. 

AL. N, TRESTIENI 

Sp.ortlvU sOVieticI, rchlpcle 10'1' de 
dansuti !şI f)()rnri &ti prodns, pretutin 
dcul unde au sustinut festivaluri şi 
eompeilţU, o impreSie nemaiintâJnj
f.l. Multe danlUl'f şi coruri au tre
buit t;1 fie r~etote In urma aplsu
selor turlunoaae lit eererii asistentei. 
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fine licitalie publică cu oferte fnchise pentru 

confectionarea mobilierului 
. . 

neees~r laboratoarelor şi administraţieI, 
conform Caietului de sarcini, la data de 
2.'> August 1949 orele 10 dim. 

Caie'.' de .areiai .. poa'. ".tI.a zil,.ic 1 .. ,~. o,e'. 7-14 ia .. 
Ma,ri ,i Viaeri 1a',. o,.,. 17-20 la S.,.,icia' Admia~8Irafi" 

d •• ad ••• pol .... i .. i fi .... o ..... 'i.,.. ... plimellfa .... 
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- P I E R D E R "1 -
PIERDUi permisul de bicicletJ. nr. 

11481 eliberat de Mi1iţia Arad pe nu 
mele Miron 1081 f "in Chişineu Criş 
1\ neclar n'.11. 3440 

PIERDUT cartele de t.1imenie pe nu
mele Hal'lţu CornelIu, M',u';a, NicO
lina şi Eleiziffer Elisabeta. Găsitorul 
ş:il le aducă contra recompel\să toe 
Eoria 3. ap, 21. contrar decl<ll'iim 
n~le. 3441 

FIERDUT in ţutungeria din Sh'ad<l 
Rusu Sirianu, 2 portoielp. cu acte ~i 
bani, apartinfmd Bel'ger Florica. Că 
sitorul să păstreze banii şi să predea 
actele la tutung0~'ie, 3443 

FIERDUT cartea de muncă, stat de 
plată ambele pe numele Schonwald 
Ana. Declar nule. ::;444 

PIERDUT Buletinul Biroul P(JIpulati'~i 
Mo\iu Maria şi 4 carlele de îmbrâcă 
mlnte pe numele Moţiu Ioan, Maria, 
~ofi8. Şi Ioan jun, Găsitorul este ru
iai sA le predea contra recompensă 
la zjar, 

PJERDUT permis de circulatie al biclt' 
letei No. 19181, numele Ra~C>l.ll Dumi 
tnl Arad. Bul. Armata Poporuluj 
Dedar nul. ~300 

PIERDUT Buletinul BiI'oul P:)):-ulatîei 
eliberat de Primă!'ia Riria la 12 M,~r 
fip' 19<17 pe numr.'le Doboş Marta, 
n(!dar nul. 3447 

, 

r---------------------------------------------~----. 

PIERDUT Buletinul Biroul popull'tie1 
no, '/26," eliberat de Militia Arad pe 
numLle Fren(iu iTărvara născ, Popa, 
Arad Bul. Armatei Ro~ii 2--1. 1554 

PIERDUT Buletin'Jl Ril'()lll Popll1atici 
nr, 31324-9·~5 num~le Set'ban Florica 
D4'C"lar nll\. 

ANUNŢ 

Fabrica de Zahăr anunţă că tnscri,erile 
pentru angajare în vedereaca~npan~ei 

. se fac numai personal. Nu se . ... 
la In • 

considerare nici o cerere ... 
In scris. 

iVI 

,., 'D:n $ ...... = . .,e: .. ~~s,,"qlu; II r 
Colhozurile Sovietice livrează inainte de termen r~~ 

C~h~l~a ~ ~~hO~u~~~~~ne p~~~en~:.~~,t~~~ U~~tS~,:~e~c"". • ~ 
stavropolulw, au destaşurat, pe o sca au fIldeplinit inainte de termc j' 4 
ră largă, întreceraa pentru îndeplinirea lamentele lor fată de stat si ;, ~J Ia.ln 
î l,r' t t tl.." 1 ' H,In n un ermen scur a s r .. ngerll rL'"CO livrările de cereale peste plan, . 'joi! 
te; şi pentru indeplinirea înatnte de ter I 
men, a planulni anual de livrare a Le Multe colho7.Url :i SOvhozur' In m1 

l'ealelor către Stat. giunea Kerci livre~zâ Sta!ul ~ a tl1in4 
Agricultorii din raionul Soldato·A- dubll1 şi triplă de cereale.' C~~h II ~,~ 

lexan<irov, ~, apelat la
y 

totI m~nc1torii Şi sov~ozurile din raionul Go1~.Z;:jd 1 

dtn gospodana agr~CO.la din ţtnut ca tnnsk au indeplinit planut anual dej' il 
să lupte pentru obţtnerea primului loc vd.ri de cereale şi de platll. In n" . ii 
In întrecec-e ~ şi·au luat aog<tjamen pentru munca SMT-urilor cu 26

a : 
tul si indeplineasdi planul enua! de mai d. weme ea anul ~t COl? 11 
l1vr~ a ~~eI~ la data de 1 Augus!;ri1e din raion, au trimis la centrele lea 
Agncul:toni ,din r8lOnul Soldato-Alexan colectare câteva sute de mii ~ k boII 
tttov şi-sa ţInUt angajamentul, indepli de cereale peste plan, Colhozul Via 
nind planul cu 9 zile Inainte de ter- nouă" din raionul Scadov, al căr~j . 1 
men. şedinfe, S'tanico, . este deputat al Sn' 

Colho-zurlte şi sovl1ozun1e din ratoa- 'tului Sunrem al URSS, n livrat Slat 
nE'le Arzgirsk, Sf.epnov şi din alte lui 57.000 kgr. de cereale !)est') Il 
rafoane ale tinutu1ui stavropol desfli- 11 colhozuri din acest raion au 
şoar! ctt succes secerl1~ul şi ltvrea'cli exemplul rolhozulul "Viata nouă", 

.. -
Să indeplinim cu cinste angajamenterf~~ 
luate În Întâm~~r;:p.;~~,:i de 23 AugU~; 
ea de "Dpsele .. PoIYebrom". ~"'e fDeii frteerli socialiste şi au lbţele~ bLIl 
tUa luna Iulie I.U'-a fA eeafUl aDa are este l>OOpul Idl, OC1ipaadu-se IIpii 
lUI 1950, şi-a luat aagaJamentalri va mult eu reZOlvarea 1ID9I' ~ileS'lulli Jt 1 
prodUC6 itl<lă '70 de toBe şi eRe beti- mnre, birocratice. SMcUC!Mul. dIIe. t Î 
ritll să indepli~aBeI _ clBate "ae4!St sJabll. muncii 8'l'gaulZlMorlcl, Iar ac:lb't; 
... nlr~jatnen'. . tatea membrilor dlD eomUet, lfU est' ~ 

Iatil. uUmai câteva din ne_umil-alele SlIpusă cri1icei şi autocritlcel, w"c t.i P 
liutcese ob~inute de muncltol-imea. N'ă aJ\lta sa-~l 1mbunlltiifţlascA mn!le3. .r;u 
tiBni Sn intrecerile SOCialiste in dD8tea ID aCt:ste slăbict1lt1i. 5tDIIlC<llUV.!U 
titei lk 2S AiRgoul. an • U~ şi organIzatia de Jlitlidjje 

Moio unde tn"Kanizatifle 4Ie Partid sector.tui • .Mawura ROJ-;te" lWe ,fi 
au dus o SU!!tinută muitc4 de mobili- 1JoC1lpat prea papn de fel~1 ~ l'lcr4fl 
Zllore a C1)mHetelor siDdiule pentru o ,;1 liIfD<licatul, se5iz..'lnl târziu. slăbici\UIuJ 
XD&l bUnă otyaDizare ,. • actIvi ruma. le 1ui in DMlDd. OrJaotdAţia. 1'ai m 
rin a lntreeerilor, acolo şi ft:mltatde tiu DU a şMu' Intotc1eao._ .. li6ell\:j 
sunt da cele mai bu!M:. Sind.lca.tel& &ni metode pentrw. .. mebi1iza slndItO.Iu~' 
bne si ne permanent IA frun_ In- .!u11ll sarcinilor oenirllle ean stau O 
trecerii, S'a ClOi1ducă dt'cUv, $ă ~uprill fafâ, 1ar afund do" la organi . 
dă iniţiativele at.re ViD de jos din mae mfrecertl de nivel Stlpet!or, 8\ndit· '/ 
sele muncitoare sub fOrmă de aJlRaja- nu a dep1lS o ~J. BoItvl, orral1~le 
mente şi Să CIonalizCR' Înspre atinge. fia de Partid a preluat asupra ej in 
rfa obiectivelor irtafte aie laptei »en- la. conducere a Imrecerlf, ceeace 
iru Plan. It rreşallL 

Sindicatele Ba datoria !ti Mei • ~_ Intrecerea de nivel SUperior 8e 

meinică activitate de coordonare a m"DD făşoarl ast{zi la aceaslă uzinâ f;lI 

eii organi:wtorice pentru a crea con~ cuvint din, ce in ee mal mare ~l ,1 

di1iile neceSare ca angajamentele luat-e dnstea lni 23 August unnl dllt:~ ~~ 
in eadrul întreccrii SO(lialiste· să poată augaJllmclltele tncep si devlni rf 

fi indeplinite. Am~ajamentul ,'sfe CII- tate. Pentruca acest avânt sA el't I 
vintul cre onoare a muncitoru111i, teh- ltet mal mult şi înaltele obledl~ 
njcianu.lui şi functiona-rului. foSte eXllri lntr&<el'ii să. fie îndeplinite, or8 
marca avantată a' con,;,tHntei lui pa!rio tta de Fartid are sarcIna. de a . 
tice şi tocmai pentru acea!Jta trebue ooml1etul sindical să-şi IIlli!ture s 
făcut totul ca angajamentul Sii. poată etuni!e din muncA. Şi s~ {.l.Ill~ntJ 
fi inâepJinit. mod a~tiv intrecerea pentrp a Org 

Su.nt unele intreprinderi in C.are ut'ga " mal bine tucrul in afefiere ~ bj 

nbatHle noastre de Partid, pe lângă că cre!nd condiţiile, pe'Jtruca u~lnl 
ecsfi10ari o intensă C(lndncere p(lUti<l;\ JK'l!Ill astfel să. indep1incasd Planul 
a fntrecerilor, dar du'l în acet.~ş timp productie şi financiar "u miJID'Itf ' 

ŞI o muncă organizatorică. şi tehoică ~~ti proprii. 
pen:!'u ~ asigura un hun SUCCes lntrt'- !'\le mai a.U!)3rte un limp 5CII 
eerii. A!;ia este cazul la "FIIJmura. Ro· dua dE:: 23 AUjl:ust, timp care !re . 
şie", UD(ie or~tl.l1i~atia de Partid ~ de folosit de clare organJl,atifle de ... 
pus o vie activji~te' de pr~gătire a 'n- !<l sinQicale din intreprinderi 
ltecer!i (~e nivel sUt'!Ulor, :II. desfi~urltt ~tl;tncirca şi e"Underc;l in4rer,rii 
o intensă. şi va;"iată mUllcll. de dgihţle claliste in aşa. fel ca si cupr!ndă 
şi mobilizal'c in iurul intrecerU. Ba fiecare muncitor, tehllidan şi tun 
ntn.I Dmlt. Organiza Fa dt'- Fa:rtid a.:.»6 fUlr, p~ntrucl1o al1g;)jam~nt('le 11I~18 
bHi:zat şi pe tehnicieni şi fUl\ctioua.ri la cllldea acestei roa..'" sărbători SÎ 

6J'ganizarea -tehnică 1\ întrecCrii şi 1& Integral îndeplinite. 
mf"tede!-or c<.:or mai IUIIC (Ee ttrml'llire f·i jntcll."ificăm avintul palrinl 

a mer~ll!,,: e:. SindÎc!\tul s'a. mtllhlmit Jl'.asselor ÎIl intrecere, să luptăm, 
troar s~ jnregistreze faptele ~! lăsând tru Hcbidarea grniJllică a lipsUYI' 
IDunca. de org:J.llh:are n tntre:cerii in Slăbidunilor în muncA, pentru a 
lS~ama f'nrthiu~ui, a r;':m30s In urma În toate cOnditiile jlldepiinirii t(l 

trecerii şi a avii,ntuhli re~:>s~lor. in 100 a lu1uror ~,:ngl1J:lmentelor ,illal~.! 
I!ă ia strâlB in m{lin[ ron(!~'t'erea tlll'. Si intâmpinăm pe dephn VIe. 

'" aJl"'''! ~indicatul deiB "F1amura R.e~ic" nu 7.iua de 23 All!fUSt, cu tca'e ;~. 
aprcclazl Indeajuns urt~a torl' II ~D- tele îndeplinite ~ cbiar dc~ă::l , 
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C:;::l:" fab~~:m:;:;;~~::'g~~~~:::;;;;;~~:;:;~:;;~Şi 
:{dUS pană la 17 August 45 tone lacuri şi 

. ~ de ~~e:.~.n~~nlt~~,It.~:~l: ~~,°mal L_ ,; ;1" elte prima din ornşul nostru maj dUne produse. 

Comitetul Provizoriu al Comunei UI 
bane Arad, asimilată cu jUdetUl, Sec
fiun'ra Financiară, aduc<;! la cunoştinta 
generală că cele 5 comisiuni de tmpu 
neri agricole, vor incepe lucrările de 
impuneri a veniturilor agricole şi dela 
animale in mediul urban. 

n 'Ire cele dintl\j pe ,ară. ~are a Astfel, până in ziua de 1'7 August, 
'1IIU toate f.arcSni1e ei din 1'I1I8Ul 01 AU produs 86 ione lacuri şi 9 t&ne 

~ pe anul 1949. Din ziua de 24 :vopsele in contul anului 1950. Totoda In acest scop toţi locuitorii din rn-a. 
şul Arad, cari po~ed terenuri Hgricole 
ca grădini in 1urul casei - cari nu 
sunt terenuri virane, animale ~i alte 
vietăţi ca, vite productive: vaci, bivo
lite, oi, capre, porci in vârsta dela 6 
luni, vile lucr!itoare: tauri şi boi in 
vâr:>tă dela 2 ani şi jumătate: cal, hot, 
catâri, măgar1 in vârstă dela 3 ant, 
stupi de albine, viermi de mătase, sunt 
obligati a se prezenta in fala comisiu-

I . muncif.orii şi tehnicienii ace&fei "aceşti vrednici to:varăşi vor să a 
IIrifideri lueroa7.J. in contul anului aâncească şi mai r.1ult victoria lor, lu-

~i ' iOdu-şi angajamcutul in doslea mire-
~!Jd UD nou avânt intrecerilor 80- tel sărbă.tori a eliberării noash-e, ~1I. 

~
l' bl cinstea :nIei de 23 AUlJllst, reducă cu ]5 la sută cheltuelile de re 

',jj dela "Po]Ychrom" işl ImbuDă gte ale intreprinderii. 
7 ' Succesul muncitorilor dela .. Poly-

n de 2'i m11nca, Insufletiti de chrom" trebuie să constituie u:t l'xem 
,lea fat' de Patria scumpă, el pIn dcmn de urmat. F:l este o mândrie 

~ Dollriti să dea ţării şi poporului a intregII muncitoriml arld'lne. 

Tia 

Pentru inlătararea aglomerarii dela 
pompele de petrol 

In ultimul timp în fiecare 
:elfapte staţionează un 'număr 

l
lfe de cetăţeni tn faţa fântd· 

U 'i de.fJ.~trol din Bulevardul 
!PU/JlIC/l, precum şi în jurul 
llpei de petrol din Calea Ro 

b 'nifor. La celelalte doua de. 
e.lIrj"zlfe ~e petro! ain .Calea Au
Di It Vlalcu şi din Mlcâ{aca nu 
rce • Întâmplă asemenea lucruri, 
acIl4 simplul motiv că aceste do 
~. ~pompe nu IWlcţioneazii din 
: .. ,,' că angajaţii SU'1t In con 
alOl 'IU ... 

tii!! :reci,petroltll este .<;uvit mi
re "fi la cele doutl statiuni. Vdn 
Jucr.ta petrolului Ince~ în mod 
b\duliulat la'J ora 't dimineaţa, tiar 
I ~.rnajorifatea cazurilor în mod 
:l'(tepţional" dupa ora 8, ba 
.t~l. oqată şi mai tdr~iu. Popula 
~au • ă . t • f t In!' inS se prezm ti tit a a 
~di{' .. pei de petrol Începând dela 
~ami:e 21-22. Sll nu fte nici 11 

'rpretare greşită. dela orele 
10 seara zeci de oameni, te 
, şi bărbaţi, tineri şi ba

Ie ':i şi chiar copii mici, cari 
1 tu, .ţesc părinţii la aceasta .,ex 
'f ~I ·!e" se îmbulzesc. . 
~s rl :ei prevăzăfori vin tU ptifu-
li, • • ă :! cu scaun şt SE aşeaz 

iă pompa de petrol cu gttn
iă ajun.gi1 "cdt mal de vre 
la rând. CopUl sunt cul-

re sfi pe păturile Întinse pe pli
!~ucI ./, dar nu pol dormii din 
lI~a la găIăgi>ei ce o fac părin

~i I lor care a.stcoptă la rt1nd 
IId1l& 12 li ~ • d' t . 'l.nul ore puna tncepe lS rt-
~O~ :eu petrolului. , . • 

~ela orele 3, în. zorit ztlet, tit 
SL'IIrt' pompelof stau la rCind cca. 
e tre -600 de cetăţeni. Ct>i •• le" 
~e l' :' sosesc aMa la orele 4-5 
i per!eata, intrttnd şi ei la 
er~rii ! cu speranta cil t,'Or primi 
,.r!Ddii • din altrul negru". . 

fIln ,,: ". 
l} 'Ie" oeasunle trec gre'1 ... Este 

\1. , f . 
,ri si 11 ora 12 - sDunff ce ens 

: Hla~a Ioan - P. !~c(f muU 
atrioll ; dimineaţă. . 

reu petrolului. Aceasta Societa
te din "interese comerciale" 
şi-a luat sarcina de a distribui 
singură petrolul, fără "in/erme 
diari", în loc să fi dat din. guz 
lampant şi cooperativclor şi Ma 
f,},azinului de Stat "Mureşul" 
pentru desfacere. In cazul aces 
ta populaţia din carticf: n'ar 
mai fi nevoittJ sl1 se fmbutzeas 
că În jurul pompelor de petru!. 
In al doilea rcind Competrolul 
nu a lu.at măsurile nccesa,c 
pentru ca personalul dUS Jn 
concediu să fie înlocud. 

• 
. Aprovizionarea popataftei A

radului cu petrol lampant este 
una din problemele importante 
care stau în faţa Comitetului 
Provizoriu al comunet urbane 
şi pentru a cărei rezolvare se 
depun eforturi serioase. Proble
ma aceasta este examinată cu 
toată atenţia şi Comitetul Pro
vizoriu este decis de a PIIIW 

capăt slăbiciunilor .existente·, 
găsind moduL de distrihuire a 
petrolului fări1 cozi. 

!(l! de petrol. ba chiar din con. 
irI!. sunt in curs llc lIVrare 
spre Arad peste 100 mii litri 
ac petrol tampant. 

DifiCllltatea in ce "prweşte a
pro~'izionarea cu gaz lampant 
este o urmare a distribuirii gre 
aJaie. Deaceea Comitetul PrOi)i
z:oria a luat masuri ca Compe· 
trol-ul încă in aceste zile să 
livreze Cooperative~ ..,snlidari. 

tatea" în mod permanent canti 
tăţi suficiente de petrol care 
oor fi vândute prin filialele 
cooperativei.,' Va trebui să se· 
livreze petrol şi magazinelor 
ele desfacere ale Mureşullll, des 
cdngesfion,dnd astfel statiUnile 
de petrol, ale societăţii Compe
trol-ulut. La cererea Comitetu
fui Provi,!Oriu, distribuirea ga· 
~ulai tampant la pompe, Înce
pând din ziua de azi t'a fi re
organizatil. In fiecare după a· 
miază dela orele 15 la pompele 
Competrol-ului se vor distribui 
n.umere de ordine pentru ziua 
următoare In limita Ctintifatilor 
de petrol puse în. v6nzare. Deci 
nimeni nu va mai lrebui sl1 
dea la rdnd şi sd-şi jertfească 
orele de odihnă ale "oplii pen 
trucă pe baza numărului de or 
dine fiecare persoană va primi 
In timpul zilei Q cantitate de 
petrol de 5 litri. 

Dealtfel Comitetul Provizoriu 
ÎIl cursul zilei de eri a interve
nit la forurile competente pen
tru urgentarea livrărilor de pe 
trol comandate pentru ţopulaţia 
oraşului Arad. 

nilor de impuneri cari vor funcţioba 
la locul şi ttmţ>ul HAtat mai jos: 

- Comisiwlea Ne>. I, va funcfiona 
In localul Comitetului Provizoriu la 
Circ. 1. FinanCiară, parter cam, No. 2 
~1 va lucra dela 22-25 A~gust lP49, 
pcntru contribuabili aflati tn ra~ Circ. 
1. Financiare. 

- Comls!unea No. 2, va tuneft.on3 
In localul Sectorului Aradul-Nou, Ca
lea Karl Marx No. 67, unde lucreazl 
pân~ la ~8 August !J4~ pentru contrl 
buabilli din carllerul Aradul-Nou. 

- Comislunea No. 3, va funcţiona 
rn localul Comitetului PrOV1Zot iu Circ. 
II. Financiarli, parter cam. 4S, şi va 
lucra dela 19-'23 August 194~ pentru 
confribuabtlU din raza Circ. n, Fioan 
clară. 

- Comlsfunea No. 4, va funcţiona 
in localul Sectorului Gai str. Grădina 
r110r No. 1-3 şi va lucra dela 19-23 
August 1949, Ucând lmpunerile locui. 
torilor din Bujac şi Gai. 

- CC1mislunea No. 5, va functiona 
in localul Scoale{ P.dmare din&ga 

str. Basara" Vodă No. 7-9 şi Va lu
cra d~la 17-27 August 1949, pentru 
locuitori! elin t::artierul Sega. 

Tot la sediul şi rn fala 8~s~r Co. 
misiuni se vor prezt'nta ~i contribuabil! 
cari nu ~renur1 agriCOle !n afarA dp. 
periferia oraşulUi cari nu au fost Ind 
impuşi prin faptul că nu S'au preze.n
:tat în fata ~omisiuni1or, când au dec 
1uat impunerlle in m~dinl rttr-.Il, sau 
nu ?u putut fi c1ariflcatt. 

Tot':ldat:'\ se m.gi atrage atenti'lOE'!8 
celor ce ţosedl1 sursele Imo.Jzabile n. 
r~late mai sus, eli runt obligat a face 

'dec1;lratluni sincere, ar:'1tân!1 "in mcd 
. corect ~l (''''act suprafaţa intinderil->r, 

cât şi num~rul exact al an.lm2Ielor ee 
posed;! şi \'ftrsta pentru a nu !le expune 
5ancţhtnior legale pentru dedaratU ne 
l'Iincere, care sancţiuni prevAd chiar şi 
fnchisoarea. , 

Se mai aduce la CUnostin411 generalA 
tii. impozitele stabjlit~ i~ medinl rural 
rn cadml impunerilQl" gospod:hiflor a. 
grlcole conform prevederilor an. 22 
din Legea No. 18-194t), pentru ImpoZI
tul Agricol, se vor achita!n P .. tN 
părţi egale şi anume: până la 31 Au· 
gust; 30 Sep1embrle; 31 Octombrie şi 

30 Nccmbrie 1949 inclUSiv. 
Pentru impozitele stabilite tn me. 

ditl1 urban termenele de plată ~unt· in 
2 părfi egale şi anume: plnă :8 15 
Septembrie ~l 15 Noembrie 1949 inclu 
sf.v. 

In caz ae neplata Impozitului a~ri
col la termenele fixate se aplicA o ma 
10rare de 0,2 la sută pentru fiecare ;r;i 

întârziere, iar pentru de~a l'f'pe
tată cu rea cre:tinfă a termenelor de 
plată se aplicA şi saocthtni penal"! rJl;'n 
tru care fapt va ti sesizat Parchetul. 
Preşedintele Comitetului Provizoriu 

V. Mureşan. 
Seful sectiunll Financi!"N' 

L Parlapan 

q " , •• 
ti' n • .,..nw.. •• 

- ANUNT. - Sc()a!a Prof~'licnc11ă 
Metalurgică din Arad l'iata Mihai·Vi
!eazu Nr. 12 etajul n aduCe la cunoş
tintă candidatil()r pentru examenul de 
a~itere In ~nul I, cA examenul de 
admitere ce urma să aibA l:c în ziua 
de 20 August ]949. s'a amânat conform 
ordinului Ministerului de InduS'.l·ie Dir. 
l'IMP pentru luna Sep~~brle 1949. 
lJata va fi anunţatA in ziarele l'Jcal<;!. 
LJlrecţlunea. J140 

I~ălIl Imi pierd timpul pe atei 
Isuril cauza proastei OI ganizări 
ru n ;trihutlei _ r4stJurule Flo
cU f E!ena. 
at~. 10 'J. Este adetJt1rat. ToJ1 care 
t;'~i aici nopţi lntregi, lşi pierd 
~ite. 'J! din cauza eli. Competrol-

'u a luat măsuri la timp sll 
":nizezc mat bine dis trib ui-

'Preocupându-se cu probl,ema 
aprovizionlirii cât mai bune cu 
petrol a populatiei şi a distri
buirii petrolului în condIţiuni 
optime,· Comitetul Provizoriu 
al comunei urbane, a Invitat la 
consfătulre pe reprezentanţii 
Competrol-ului. Aceastit con
vorbire a avut toc In. cursul zi 
lei de Joi. Cu ocazia consldtui 
rU s'a arătat ca în fiec'lre an 
ln. timpul treerişului distribui
rea petrolului lampant popula· 
ţfei a lntâmpinat oarecari greu 
făli, fiind o mare parte din pe 
trol reţinută pentru tractoare 
sl batoze. Acest fenomen se în 
tdmpU1, şi in. prezent. O mare 
parie din petrolul sosit a fost 
distribuit baiozelorşi tractoare 
lor Aceasta este în oarecare 
măsură cauz[J lipseipetrolalul 
de pe piaţă, dar Ilicidecum nu 
6!xlstă în orag o criză de pe
trol De exempla în cursul lu
nei Iulie numai în oraşul Arad 
au fost distribuite pora[aţi~i 
75,000 litri petrol. iar intre 1-18 
AugtUst peste 30 mii litri, fn a
tară de cantitt1ţile livrate ma
şinilor de treerat. Aceste cifre 
arată. că nu este vorba de lip 

Aprouizionarea Aradului cu 
petrol este asigurată, urmeazd 
ca hotărîrile luate sI! fie apli
cate pentru a imbt1111jtăţi dis
tributia lui. Insil şi populaţia 
oraşului are datoria s(f inţelea
gă . că in timpal campaniei de 
treeriş prioritatea trebuie scl o 
aibă aprovizion.area maşinilor 
pentru asigurarea trecrişului la 
timp. Duşmanii oamenilor mun 
cii vrând să se fCl!asC'Gscă de 
greutăţile trt'cătoare, au acapa 
rat cantităţi mari de petrol pe 
care le-au pus În ~'âflzare 1Itl 

9daf(j ca 60 lei litrul. Populatia 
muncitoare a Aradului trebue 
să participe activ la demasca
rea acestor speculanţi. 

- FARMACIIT.E DE SERVICIU. -, 
Azi şi în nouptca de Vineri spre SAm 
bă1ă sunt de 3~rvidu tlrm3toarele far 
macH: Farmaci.'i d~ Stat No. 1 :PiO\ţa; 
"'Vl'am Iancu), Farmacia de stBt No. 
5 (Calea Sagunn), Farmac1a de sta; 
No. 9 I,Micălaca). 

: IlIUI" t 

--
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Scrlsoarea adresată lui 1. V. Stalin de către jugul fascist. r-
locă odată vă exprimăm adân 

tinerii spanioli care au absolvit institutele ca noastr~ ~ecunoştintă, la care 
se ~dauga ŞI recuncştinţa fnfre. 

~i şcolile tehnice sovietice gulul popor spaniol. Suntem mă 
,. dri că vom putea ti de folos f 

. J\10SCOVA, 
TASS transmite: 

(Agcl'press), - şi În celelalte ţări capitaliste, 0- Iosif Vissarionovici, vă datorăm ltlpta pentru construirea cnmunL 
glindesc deosebirea dintre lumea tinereţea noastră fericită. Acest mului. 

PRAVDA publică scrisoarea 
adresată lui Iosif VissariQnavid 
Stalin de către tinerii spanioli 
care au absolvit anul acesta insti 
tutele şi şcolile tehnice sovietice. 
MuJtumită marelui popor sovie 

tic, .avantgardei sale, gloriosul 
Partid Bolşevic, şi D-Voastră 
scumpe şi iubite Iosif Vissariono
viei dedară tinerii spanioli noi 
ca re' de 12 ani trăi~ de: 
par,te de patria noastra însâllge
rata, ne-am specializat şi ne· am 
lnsuşit o inaltă caii ficare profe
sională la care nici nu pot să spe 
re fra~ii noştri din Snania fran-
chistă. ' 

Aici, în Tara Socialismului, 
mulţi dintre noi au absolvit şcoli 
superioare, în timp ce fratii şi 
surorîle noastre au căzut victime 
ale teroarei franchiste. Un exem 
plu concludent îl constitue soarta 
familiei unuia dintr~ tovarăşii 
noştri. Acest tânăr a vt"nit împre 
una cu fratele său in Uniunea 
Sovietică şi a terll1l1i at acum 
şcoala de telecomunicatii. Fratele 
său urmează cursurile - 1 \1stiiutu
lui Miner, Cu totul alta este goar 
ta fraţilor săi din Spania. Frate
le său cel mai mare se află În
r:his pentru părerile S:'lle dcmocra 
tice, iar alti doi fraţi se află în 
Franta marshalHzată unde, cu 
toate că muncesc din /,{reu, nu-şi 
pot asigura existenţa, 

Viaţa fericită pe care o ducem 
noi şi suferinţele pe care le indu 
ră fraţii noştri in ladul franchist 

"apitalistă care se shate în ago- lucru il ştiu părinti i noştri şi in- Va urăm viajă lun[.{ă şi săn' 
nie şi cea socialistă în care (;'x- tregul popor spaniol. Dragostea 
ploatarea omului de ditre om a lIo<lstră fată de Uniunea Sovieti lllfl, pentru ferlClfea pono8Hf' 
'o5t lichIdată şi care arabl calea că se îmbină cu dragostea faţă de :sovietice şi spaniol. . j 
spre fericlrea intregii omeniri. chinuitul popor spaniol, care lup- Scrisoarea a fost semnată . 

O-voastră, scumpe şi iubite tă eroic pentru eliberarea de sub 114 tineri spanioli. 

lnfruntând repetatele alacuri ale inamicului ,:~ 
l~ ;~gj~;;;-V;~mafa Democrată Greacă t.il 

a provoca' mari pierderi monorho.'asciştilo 
GRECIA LlBERA, (Ag'~rpr'~s). 

ELL.AS PRESS transmite comunic:a\ul 
Cvmancta.mentului General 'al Armatei 
Democrate grece,;,ti: 

La 1'5 August, unită~ileAl'matei De 

I 
n'ocrale d;n regiunea VitSi ;;u infruntat 
noui ofensive ale fOl"\dor monarho
fasciste. 

In sE'ctoarele central şi de Sud, uni 
tă\ile Armatei D~mocra.te c;u prOVOC<l t 

N. M, Svernik a primit pe SlmtOn 13ughici, 
ambasadorul J{ P.I<. la L'lOSCOVâ 

1I10SCOVA. (Agcrpr: 85). TASS transmite: 
La 17 Augusf, Iii Kremlin, pre!ftâintelc Pre;;idillltt~ SOl'ietulrLi Su

pr'm ai URSS, i\' . .11-1. St;ernik a primlt p~ amb(isadur::/ eXlraordi/Ulr 
şi ministru plenipottnliar al Rf'public:i POPUla.TI' HomâlLc in VRSS, 
SimLon Bughici, care ii prezentat scrisorile de acrcdiliirc. 

Bughici a fost Însa/it de COli..';i.lieml dlJ ambClsa:1d Rruteseu, do 
ataşatul miliwr gf nerolul-maior Ca liu, de consili, Tul economic Cun, 
d~, secT€!arii d~j iimbasQ<l(l, Bdrbul(' seu, J.mtaileseu, Crişan, Hora, Ho
nip; şi Leru, şi de atm:awl adjl.nct al Clerului laco'ell ent-colondHl Na
nu, c(lrll au fost ])f{'zen.J.ali lui N. M. S1)~ mik de ambasador. 

La C' r(monia prezentrlrii .~cris oritor ele aer· tlhiire ou mai fost de 
fiil,t! minIstrul adjunct al afacerilor (xlem~· al URSS, Lavrelltiev, Si; 

aC(ttrul Prez.;diului Sm:ictnl"g Sup ri 111 al VRSS Gorliîn. directorul de
partammtului protocolulu,i din min istJ!rul afacerUor extr rne al URSS, 
Molocikov ş~ dinctorlll ad.i,mct al departamentului pc ntm lliTile bal_ 
canice din ministerul afaci'rilor~x fUrie al FRSS. Eevicikin. 

După C~Temonie, N. M. Sl'crni Iţ s"a fntr! tinut cu Simion Hughici_ 
fiind de fală. Şi La't'Tlmtie1). 

m"ri pierderi mOl1urho ·!asci~ti1or. ' 
Pe frontul Prcspa, unttăple A:m 

Democrate se mentin pllterntc pe 
Zl\iile lor, respingând atacurile r.lQ 

ho-fasch;ihlor spnjinite de unită 
bhndaie, artilerie şi aviatie, . 

O unitate a Armatei Dcm0(:!'3\~!ar 
vând o misiune în spatele front ~ c 
In regiunea Vit~i, a atacat prin· Dl 
prindere două eompani\ mOnal'ho, tiU 
ci.ste pe înăltimea Bela Volla, p ;arc 
du· le pe fugă. 'f P 

tn cursul acestor oper::tţillni, ud;:n 
\ile. mo,1arho-f.:1scis!e ~u suferit (,ac 
derl de peste 150 morti şi 470 răni, . C 

j 

TRADATORUL TlTO fi SP~ăr 

NA FATIS FH rdl)N'\RHO.~' \1 
CIST1. : t 

~ 

GRECIA LIBERA, (Ag"rpresJ .. · ,il, 
ELLES PRESS transmite· I 

După eum s'a anuntat anle:îc~, ' • 
dă torii ti toîşti au sprijinit irup~le ~l 
narho-fasciste în cursul lupt~l()r ~" 

Caimadsalam. Clica titoist/l. ,. Incet , 
sa se apere prin tot felul dt des$!ăJ 
ţir1 stupide în fata dovezlior 7. r 
tosre cu privire la con"ers\ltliJe I 
tre rel)fczentantii monarho·fa$ej lOt 

Proectul nouii Constituţii deschide calea pentru o şi 
mare desvoltare a' Republicii Populare Ungare 

• mal 
ai cHeii tttotsfe,' conversa.ţii tare ~ 
>Tut loc la Popo':olooe şi In urma 
ra uniUiţile monarho-fasciste 8 

ttuns pe teritoriul iugoslav \lta~A 
1 a ~p!\te pe eroici! luptătOr! dela !{ă 
m~ctsajan, 1 - Cuvântul lui Mathlas RakoBl In Marea Aaunare Natfonală -

• BUDAPESTA. (Agerprees). 'l'ASS 
transmite: 

In şedifl!i din 17 Au,';Ust, a 'Adu-
1:Irlrii NaroniiJe a RepubliCii Popu
lar,> Ungare, a luat Cllvântulin nu;' 
rude comisiunii politice şi constitu 
Uooal'. Mathius RakOB1, v:cepre.ş.e. 
Illntele coruiHului de minÎltri al R. 
P. Ungare şi B<'crctar gen~răI al 
l'artidului celor ce muncesc, care 
4 făcut un 1'8port asupra proectulu: 
dE" constitutie al RP Ungare. 

Câ~<d Rak~i a apărut la tribu
n!!, toti. dt putalli s'au ridicat tn pi. 
cioare ~i l-au ovaHonat, 

C;om·.s;unea pentru elaborarei 
pro ctului de eOIlstitll!h', a d"da
J'lll Rakosi, şi-a dat toată sillnţa 
pentru ca in ăceastă C{){lstîtlltie să 
fie eUllritlsc toate realil',5rile popo
rulu·~ ungar. In accbş timp, proe('
tul de con6titulie nn cou50rdează 
numai r, zultâtf le ob\imlle, ci des
C'hide c'alea wotnl o şi mai miire 
.de~v()lt are. 

Luerând la l'icest proeet de consti: 
tutie. ~omîsiullea li porn:t d, la 
-('h;mbări]e câre s'au prtncut tn 
l;n~aria, flela f liherarea ei de către 
Uniun< a So\,ietică• 

'. 

AnaJizAnd şi enumtrând aceste 
liehmh~ri. - prelnana puterii d~ 
c!1tre dl.\i!3 muncitoiire, naţionaHza
rl a a 91 la l>utll din intreprinderile 
industriale, xeformaagrarli, etc .. , -
Rak08Î a ari1tiit că in toate dome
niHe ~couomi-?i naţionale s'a pă.şoit 
pe cak. eo.JltIlmirii!lociâlismulul. 

Caracterizi:rnl actnilul regjm din 
RP Ungară, Rakooi a declarat că în 
treagil putere aparl:ne o ămenilor 
mundi .. Având !n vedere act asta, 
proectul d .. ' C0116titnlie pJ:' vede că 
haza b-isNmului social din RepunE
ca Po.pulară U!lgiidl €.;te munca şi 
eli datorii de Ono.are a fiecărui ce· 
tiţlan este să nmnceasc1 după po
sibilitălile sale. Rţ publica Popu
lară UnjIarli garantează cet1t ţ'll:Jor 
drpptul la muncă. odihnă şi ({lu
catre. 

Pro f ctul dc const.itutIe, a decla
raL tu continnare ltakosi, e;>te me-
11it 511 lic-hid("ze elisel' exploatatoa
re ş: să desvolte mai dCP!ţrte sode
Latea fonnată din clasde aliate li 
frate~ti, - mllucitoril\1ca şi tărăni
rodl Jnulldtoarr. 

PUlrt'a apartine oamenilor mun
cii, ro.lul conducător 11 are <'lasa 

mun(';toare. (a fiind cla.-;a oea mai 
desvohată, cea măi organizată şi 
cu cea mai înaltă conştiintă de ela-

·l'ip. "GUTENBERG". 

Cu ajutorul tltoi~tilor, monar I~ 
cl~ti1 au lSbutit, in curs1.l1 luptelor ~e 
Caimactsalan, să degajeze o In ;4 
aivizie pe care au 101osiLo ~. 
operatiunile dela Vi~sl, 

Având experienh' dela Cahn~ 
unit1iţ!le Am\'ltel' Dem'Jcrate 3\1 

m!lsur1 de apărare a fronli· 
cursul actualelor opz::-aţlun! dela e 
TrădMcrii titoişti au sprijinit de e 

. aceasta insâ şi mal făţl~ pe nl'~l 

tE'scişti. In timp ce erau aogaja~: 
bătălii cranccne pe pov~rm~1;illler, 
ghios, Ghermanos ~i Lemu, pIln cl . 

tuarea regru1)ârilor con~orm crd • I 

Comandamentului Genera], Il ~ 
Armatei. Del110crOltc nu fost abe3 Jj 
flanc şI dm sp3te de t,;,;'urtle. f 
lavc. 

• 
TIRANA (Ag~rDre,,). 

legrafică Albaneză tnusmite; 
Mini!.trul ad.hmet 11 ar~c 

externe al R. P. AIlJa::li:., • 
Muftiu, a trimis o nod lele 
de protest secret:\flilui gener 
ONU. Tl'~'gve Lie, iri legiîh, 
provocăxUe continu,~ ale mona 

fnsci~tilor greci imll4)tril'll 

Albania.. 
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