
ProJetari din toate făn1e uni~~vă I 
\ 

Arad, Anul VI No. 1585 
VinerI. 12 August 1949 

Să mobilizăm toate fortele Situatia treerişului În. jUdetul Arad nfru strângerea la timp a recoltei 
din semtae, ,vă chemăm la 

c, _ glăsuieş'e chemarea mun 
dela batoze şi a tărănil:lll 

dia comuna seitin, adresa 
cIorilor deb batoze şi făranilor 

i • IUn Semlac, - "l}entru in-re ~a la timp şi in hUDe condi-
, 1 lreer;.'jului şi colectărilor". 

mări de aceste fel au fost 
eu zecile, fie intre rlase 

.... ~' . (.'Ilmu~e. car~ după exemplul 
'Il'"",,, . Ilor dIn faonei, :\11 pornit la 

,,1 Îo ce prÎl'e~te aucorea la 
e :it a muncilor agricole, 'in 
campaniei de vară.. Aceasta. do 
cii ţăranii muncitori din satele 

. mr,bi1i7ati ,le organizatiile de 
~ de Comitetell' Provizo~ii, sunt 
i de m3re:l insemn~i.t~tc a s1rân 

tre :1 timp a recoltei, sunt CilnştienU 
I ad :!lirzie"e dc o zi, d,. UD .. eas. 
Ie ;llicintd p1\::;l1be inseronate. 
JDpe~':'lI1 fiind terminat În intre!\" ju 

~Irll, muncile spre care tr~bule 
,oasl m1rrptăm toaf?l l1tcnHa sunt fă 
:ese •. ~ ~ril, treierlşl\J, cclccfl\rile şi 
uJlIla ;qtul. Aceste sarcini mdep1ini. 
EP, insle. inseamnă asig'Jrat"ca. hra-

lire ~;"!1Jlnl muncitor dela oraşe ~i 
loodia\ţ ~aml1l a pregăti o l:ceoltii. spa 
1 . '11 aunl vEtC'l". 
gh ,1tilt muncttorilGr din ft-inici 
rlor ,Iă eroic 'pentru rcaliu,l'ca' pr8 

mal primulUi nostru Plan de Stat, 
,nOc,'!gC cu abl"cgatie t1entrll a da 
!'li multe ma5Îni şi trach.are. 
::;lte v8;gcnne !;i locomoHve, mai 
;anreturi şi inclUţ.lmlnte, - tre 

m ~IStlnnte (lin toate pute,ile mai 
,'O, '1 rilre tltrănimea muncitoare. a-
te ~Î principal al clasei muncIto'are. 
ind. < 1 simţit in repetate rândţlrl spri
lCtft ~tlv şi nepreiupeţl+ al clasei 

. ~a,! şi al partidului el de a"t'ant 
D!acela şi I liranii muncitori 

,~rinsul satelor no:?s!rt', trebuie 1\1 
':te acum (.tI cinste de sarciniJe 
~ sia'! in fată. Fiecărui tărun 

'1,)1" sl·i fie limpede el muncind 
~ pentru a. indeplini bine r,! 1~ 
~nndle agricole de vari, ci f'ă,
~i datoria la cO)I~ct:;rl şi veghind 
(eil31ji Iii 0:1-0 faci, i~1 jndepll
t datorie pat!.·lotici, işl f~ce da 
tit,! el, către fnmili:l lui. către 
ţ1>porul muncitor. 

/111 e dealtfel inatntat. Ploile a
le.l .~:e car ... nu C)lzut in pcrio:\da 
r '~t ," JlăioaseJor, au intârzlat munel 
1 r r:1I( i'lli. Deaccia a{,,\lm. clind .Impul 

,§ ca '~ne favorabil, trebuesc mobili 
, ,oale forţele, toate mijloacele de 

i, rentruca niciun IltelaJ, nido u-
, I să DU riimfină neîutrebnhlt.Ltă. 

;~J1ă în r.rezent ur-ele coroun~ au 
'rezultate frumoase In ce lIrl
l'\lndle :-.grlnlle de ,,:.r11. Corou 

ngar ~erat, de pildă, a 'l"enllzllt ctra-
• ··arll in proporti<;) de Ino la sutit, 

saluta 'ela ~far~it\ll s~pamlnn tr('('ute. 
Zăt.runi <le'lsemenl. Grlin!ccri 

," la :\rii !15 la ~ută, Cri~ana şi 
il la sut!\. Soc(X{orl11 a treierat 
. dullil 246 hect::.re, :ar Intreaga 
ru~ineu"('ris a rcaUnt panl in 

,~ 8 AUgtlst, is la !lutil. dm trele
: I desmiriştit 4.5'79 hectare. 1'13. 

_~1ici a desmlrlştit peste 40 ~a 

sută. Comuna Si\nmartiD a fl~t arA.
turUe de var! pe o suprafaţlL de peste 
50 la sută. din totalul suprafetei fn
slimânfată cu pA;oase. Peregul • Mare 
pe o suprafatA de 42 la ~tă, Siclău pe 
o suprafat' de 36 la sulă. 

Ceeace asigură insă succeSul ~i de~,rl 
şurarea In <»nditiuni optime Il cllmpa 
niei agricole de vaTă, este Imna organ} 

(Continuare În pag 4.-a). 

MUDcile de treerl, lunt in plină des 
făşurare in ioate plă'Şile judeţului nOs 
au. Peste 400 batoze au intrat in ar
tiune. 
Tărani! muncitori transportă de zor 

gdul, orzul, sec ara 51 ovăzul la arii, 
iar muncitorii rlela batoze muncesc cu 
insufletire. pentruca treicrişul să fie 
terminat la timp ~i in bune condiţiuni. 

Astfel pană tn seaTa zilei de eri, 11 

August, s'a trccrat in judetul nostru 
17,38 la sută din grâu, 7,22 la sută din 
secară, 16,20 la sulă din orz şi 1,53 la 
sută din ovăz. 

Intrecerile sociali:;t:,! Între batoze, co 
mune şi chiar rntr~ plă,;,i au un ; 01 im 
portant pentru ob(increa unor rezulta 
te cât mai bune Îll vederea term;nării 
la fimp a trecli'iului în tot cuprinsul 
judeŢUlUi nostru. 

De azi to,i salariatii dela "Flamuta Roşie I se găsesc în 
În"tecere socialisfă de nivel superio~· 

Adunarea ,enerală a salaria'ilor CI holărÎ' 

.,ReaHzarea cu mijloace băneşti pr9prii a· 
planu'ui de producţie şi finsnciar al uz·neH" 

'~r Cu câtiva săptămâTti 
f'4\iiild.il t in urmă la uziTtele dE" .. 

la Rcşi/a, salariatii au 
luat initiativa mărea/il do a f(U;e o 
cotiturăhot(lrÎtă în activitatea lor. 
Dacă plÎnă .lwnci clÎnd uzina lo~ 
se izbea de greulă/i mari, ei re
curg:(lU la sprijinul Statului, prin 
imprumul!tri la Banca de Stat, cu 
inc:p['Te din luna luE.f', au Iwtărit 
să privească singuri grwtă/ile in 
fa/ti şi luptând cu ele să le Învin
gă, pentru a dă posibUitate Statu. 
lui să extindă ajuwml 'n alte d0-
menii, undo se simlfa o mai mare 
nOvoie. 

Zi dupi1 zi ochii mlmcitorimii 
din Întreaga fard s'au atintit cu o 

tot ma~ nari· admiratie asupra Re. 
şilei. Hc "Care greuriit(. Învinsă de 
tovari1şti d' la Reşila inSf'fflfla parcă 
o uŞurare pentru LoIi oamenii mun 
cii din fara noâstră, tot nŞa după 

cum fiecare SItCCc-s al lor făcea să 
creasct'1. În atdtea fabrici şi uzine 
un nou avdnt dc fu mii, o şi m4Î 
fi rml·l încred<~i.l în tiir tor. 

Ecoul suslilll!te~ bi'itiilii a Întrece. 
rii de nitlel sIlP"rior dela RNHâ, a 
rilsunat putern:c şi rn marile in. 
tr('prinderi Gr(l(fânl'. In ochii atâ• 
tor muncitori se citfa tot mai de~. 
chis dorinta arzlltoare de fI urma 
acest extlfnplu. 

- Sunt Şi Ta noi rncl1 d('stule 
greut/ll i , - rşi spuneau ei. - Vrem 

_~ ___ ~ _____ .~~.c:-;"""".~" ______ ~_~,."",,,, ___ " ., ..... _ 

24.000 colhozuri au 
În Uniune a 

fost electrificate 
Sovietică 

Elecfrificarea agriculturii măreşfe p,cduc,ia colho%urifor 
,i sovhozurilor ,i uşurează muncile agricole 

MOSCOVA, (Agerpres).- TASS de transformare a naturii, care 
transmite: prevede prjntre altele piantarea 

Electrificarea agriculturii sovie~ de păduri şi introducerea siste
tice, care are loc pe o scară în~ mului de cultivare alternativă a 
tînsă, joacă un rol important in grâului şi fâneţelor. 
perioada de trecere dela socialism Electrificarea agriculturii con
la comunism. contribuind la· con- sUtue unul dintre factorii cei mai 
struirea unui vast sistem de iri- importanţi in lupta pentru ridica~ 
gaţie, precum şi la mecanizarea rea nivelului de trai al celor ce 
complectă a întregii producţii muncesc precum ŞI lD mărirea 
colhoznice. producţie.i agricole a sovhozurilor 

La începutul acestui an numă-
rul colhozurilor electrificate a şi colhozurilor. ElectriHcarea agri~ 
ajuns la 24COO, iar numărul de culturii va economisi o mare parte 
motoare electrice intre buinţate in din tim pul de muncă, muncile a
agricultură a ajuns până la 56.000. gricole se vor accelera şi venitu-

Toate sovhozurile, staţiunile de rile colhoznicilor se vor mări con
maşini şi tractoare precum şi siderabil. Datorită introducerii 
56.000 de colhozuri vor fi electri- energiei electrice in principalele 
ficate pană la incheier~a planului ramuri de producţie agricolă, au 
cincinal stalinist. Electrificarea putut fi economisite 98 milioane 
agriculturii va juca un rol impar.. zile de muncă, in cursul anului 
tant in realizarea planului stalinist 1948. 
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şi noi' seI trllim ~ picioar[~:1 "' •• , 
stre proprii.' Tovartlşii df'la RI ~~ .. 
ne-alt ariltar clar drumul pt:J caro 
trebltie .~l1. mergem. Vom arăta ,cI1. 
slmteRt şi noi tn stare slf n~1 gO$Po
darim mai bine uzirla noastrti. 

La "Flanwra Roşie" vicroriiu! şi 
r.tetodelo de muncă dela R"şHa au 
început slt circule tot mai d<~ prin
tre totXlruşii ddii Sectorul d,f' par. 
tid, la sl'ndicat, in sedii Şi În bi. 
rouri. GreuLfWlo cu cari se lupti'l. 
intreprirnlcril(J, nu mai conSltituiau 
preocllparea unui grup ri'Strdns, ci 
ti.! au dl'vcnit un subiect larg de 
discutii rn s,dii şi birouri. Ciclu.l 
de fa brica I ilo' Iii vagoane le cksd (1 

Întârziat CIt aproane MUlt luni de 
zac din cauzi:l. cI1 nu au putut 
procura la timp materialele ne~ 
sarE. Asupra intr;'prind\rii apa$lt o 
datorie de 60 milioane·' 1Ri rdmiis<1. 
dela patroni.i -exploatato";' dR1 ('n. 

Cotitura tn munclI dela Resita 
trebw'a fi1cu ti1 şi Iti "Flamura Ro
sic" şi wt'7irăşii d'l aci şi-au dat 
bine s~~m.a de acest lucru. ASa S-IJ 

fnt<implar c lf tot mai multe şi ma~ 
1IOt[lrl ,;, a" fost 1)O('tle ri'a;ca1e in 
di!' Tire srdinlc de Partid. dirfl ce. 
remL studi. iri \'l Şi extinderea torm/i, 
.ţTlJX'rioard de ÎTltrl'ccre (lern Rnşj. 
ta şi fn uz;na lor. P"ârtidul Il in;. 
riat apoi pregăti~'a cornWiilor d .. 
orgamzare Il arrllt! i fntrfceri si la 
..FTamltra Ro!$ie" şi: (f. fndrlImar s;n. 
d;ratul fnsprc cr<area acestor con· 
diiii. 

Pentru li asigura fnsit s!lcC'"isul 
f"trecerii de n[tlll[ superior şi a pu-
tea Înc,-f dda fncdl'tlt porni bine 
pre,l«itili. tm'âre1şji deUi aceast(1 
mari) uzÎnlf., şi·au fxprimat dorin. 
ta dc a Cll1lOaŞtr' 'n ami1nllnt situa
tiri uzinei lor. Aceasta fi idcut ca 
iri după âmiazd in fala tuturor .M--

14riafilor, prf'cu.m si a dclegatiilo,. 
(Continuare in pag. 4) 



>'\:IiI 
- '1 

P-:....;:e;....;:;:u;.:;r..:.m;.;;.;;;e~fe~n~II~~~n;.:.;.;;;;o.;.;m;.;;.e_n_te_l_o_r_'_a_o_'e __ ill_c_i_"_s_'_e_o_'_u_i 2~u~'!.s.! parte ." glslt eea mii buni rO, 
de fixare a c:hdi fn m~gh:nl, 
f el eli &eom toatl şlefuirea 
mi dintr'o singuri !)peraţilltl~ 
re ~ere sr o~tire fizicII ntal ~ 
Astfel, ziln:c tU şlefuesc eu 
100 de chei mal multe d(clt 

In %ece zile 
9S 'a sută 'ovarăşiÎ dela "Fierorul'l au realiza' 

din planul uzinei pe luna A.ugusf 
Au trecut doar 10 zile de când 

În cadrul unei adunări .( ntuzia5l". 
sulariaiii fabricei "F_eraruf' au 
}'ăspuns chemării la într,cere :(1 

cinstea ziJ i d" 23 August limsată 
ae către munc:torL, ttlm.:cienii şi 
func\iollurt dela Schela PetroHferă, 
,,?lIUlll(;t}'u '.t;ti.mp'.nu, UzineL Me
talurg'c: "Vulcan" Bucur<Şti şi }o'a
brîca .,Partlzanul Roşu". In . ac st 
scurt răstimp tovarăşii dela Fie. 
raru) şi·au depuB toate eforturile in 
])1UUC 1l , ca angajament\ le Pe dire 
ş~ le-au luat să nu rămână numai. 
p~ h[lrti, ci eli. devină o re alitate. 
Inlre~~rea socialistă intre secUi, 
vomita. din in~rativa to\-arăş;lor 
turnJtori a cuprins fn prima zi 
tOQL ee c\ii1e. 

"Dcpăş.irell CI~ 15 la sută panlI 
la 23 August il planului d~ 
prod!ldi.e pc' tOllt{l luna Au
gust", ~ 

fală iingajamentul 
I lozinca principală 

cHoriIor. 

care li devenit 
pc buzele mun· 

Urgal1izaHa d,. Partid, pr:n agi
lutorj ei deos( hit de activi şi cu 
1l1uItă intPativ\ a mobilizat conli. 
telUl sindical, care la râudul său a 
trecut imed:at la organizarea te
m: :nidt a 1ntrecerii pornite, Dar 
tOl'ar1i.~ii dela Finarul nu 8 au 
OPrIt la orjl;anÎzarea tntreceri.i tn. 
tre secţii. Exemplul muncitorilor, 
caro cu ocazia adulllfr:i din 30 Iu
re s'au ellFmat la tmtr~cere !ndivi. 
!lnală, a fost urnlat de z, ci de aHi 
itcdirilşi, care imedint a doua zi du 
lJll adunare au pornit nou: şi noui 
!nlrec' ri ind ;viduak. 

Si, pentruca zf de zi r['amltate. 
It! fnfrecf'ri!or sl1 poatl1 fi con
trolate. comitetul sindical ur
m.drrHe actîvitatea fir'c t1rui 
mundtor 'ii/Uit tn tntreCf'1'e şi 
:ilnic se cumpltct«tzlJ. ftşele 
individuaO de fntrec;~i. 

Tovarăşii Eunctionari ~i tehni. 
ele-ni, care deasemenea şi·au luat 
anţajamţnte concrete In ce. prive~
te tntrecerile In c:n8t;;ii zilei de 
23 Augt18t. se strAdui'8e şf d cot la 
cot cu muncitorii ca sll. eontribue 
la bunul mers al proe'l!lt1lui de pro 
clncfi(,. Avll11cl tn Eat1i lozinca: "Să 

! ~;~~eUI -;~~;;ar "PUŞKIN" 
f din Pârneava 

, flt'onietu:d o serbare calf"~ 
I raIă ""malti de ba' .,. %iaa 
l de Sâmbd'D,13 Aagaaf '949 ~ 

i Serbarea va Incepe Ia orele 20 seara! 
.f"~_~,~ ________ "" ___ ,, 

gospodărim UZIl:1a noastr:1 f/irl n~ci 
un imprumut, pentru o gospodărire 
mai cbihuzu;tâ a uz-nel, 1n vede
rea asigur{lrii cu mijloace propr:i 
i sumdor neceeare producţj'.f' 
tOl'ar[işii din administra1îa uz·.nei 
alI reuşit s;i-şj planifice şi sJ3·şi orA 
gaU·,l!;l Z~ astfel munca să I1U aibă 
nevoie de Imprumut. l'ână tn pr,
zPnt planul de livrări a fost tnde. 
pIinît satisfăcător, contrâvalol1r~ a 
mărfurilor livrate este incasati! In 
tenn:n dt! doul1 zile d, la Jivrare ş'i 
concom·trnt cu act!asta s'a putUl 
ajunge Şi la rtdl1CE 1': Il cheltuel:lor 
d" r~jl:le şi măteria1e de Intretinere 
fată de cheltuelih trim(strnlui n. 

Deasemenea adminIstratia a reu
ş:t ca slf pună la d~Bpozitia llzin"i 
materialul brut nfe.' sar, astfel câ 

Îtltrr gul stoc de materie prlm~ ne-
cesară tndpplinirii angajamentului 

luat stă Ia dispoz;ţia munc:tor'1or 
in!reprinik tii. 

Dar nu numaf ridicăr a produl'
tie_ ~! a prodncllv·tl'i\ii, etA ca sar
cina primordiaHi h fata f.alariali. 
lor d la FieraruL 

Un obiectiv lumr'frit CI!' multiI 
tenâdrate, eslI?' Imburzl1tiftir<>a 
calitdlii produselor: chei, 
broaşte. lacăt .. , cloank, etc. 

In ac, ast ă direclie tehnici n ,i f a
hricc.i au c1i nlat să illtroollcă uoui 
metode de muncii in proc~sul de 
produdie. c.ol1ihorâc.ld cu munclto. 
ri: dela maşin:. p··ntrnca s.mifahri 
catde "ă fie d~ ca litatea c, a mai 
hună. De cXfnlplu, hroaştele lufun. 
datr, care în'iiinte. de multe Ol'l 
Crau de' o calitatEI slab 1, aculll sunt 
mult mai hlUle. Şlefuirea lor 1), fa
ce ln două operatH acum Ş: cu mai 
multă băgare de seama. 

Datorită colaborării stril.:lse între 
munoitorii, tehnici· nji ş; functiona 
rii uzin~f Şi a act'.vitătii comitetului 
sind':câl, indrmnat de organizatia 
de Partid, 

95 la sut11 din planul uzinei pe 
luna August ti fost efectuat 
până III data de. 11 a llllUi, 
Ce'(!cJ fnsfiamnă că angajamen. 
tul luat de salariatii fiibricei în 
cadrlll adunării, Va deveni rea· 
litate. 

Acest lucru deiiltfd 11 6~mt!' ori
cÎtle intră in secţiile uzinei. Mun. 
citorii şi Inuncîtoarele zor~ din 
pl:n lângă maşini. Atenţia lor este 
încordată asupra clan{tlor P? care 
1~ toarnă În form', a lamelor . d~ 
fier, pe care le aŞ'eaza Buh pres1l. a 
cheilor pe care le şlefu~se, a ]ne!. 
telor p .. care le montelllzll. 

Una dintre mWlcitoarde cele 

ASOCIATIA PENTRU RAS P ÂND1~~UL TURII PROG RESISTE IDIŞ 

1. K U. F. 
Sectia ARAD 

organizeo%ă SâmbiUă 13 )luJi";' orele 20.30 În 
g"ădinq Comitet"',,i Democral Evreesc, str. Com,a 22 

un mare festival cultural artistic 
la progl'lim vor contribui organizatiile de 
masşi OPM. aFDR şi echipa de dans rEBA 

DUPĂ PROGRAM URMEAZĂ DANS 

mai bune alt uzinei, este tov. 
Schramrn Iona, care deşi lucr~azll 
nwnai de şapte luni tn fahricli, 
re\lJ~e-Şte În majoritatea z:1dor sl1 
dEptişească norma de lucru eu cea 
135 la Bută. Ea ee iiflă tn fntreeere 
individuală cu tov. Simon Carol II, 
un aIt muncitor {vidmţiat fn pro· 
ducHe, 

Cum a reuşoit tov. Schrarnm ca 
Is§ ri('alf.~e in locul salarului de 
6000 le: aproape 10.0001 Ne r§s
pUl1de dânsa : 

"Când am fost r€partizat§ 1a 
şl!:'fuirea cheilor. am v!fzut c1:l nu
mai atunci voi putea m!lri produc. 
',:a daca printr'o metodă nou~, mai 
ing('n~o'!fslî vo: dimît:a timpul 
mort creat prin apucarea şi fixa· 
rea d,' mai mnIt~ ori fu menghină 
a o.ho:lor. 

Dup1\. cât, "a Juni ele strllduin\1i 
şi exp~r~entă, iim reuş;t să g~t8C 
mctoda cea nl<li bună de şlefuire. 
In primul r llqd nu am tinut nicio
dată tn mîină ch! ia. c/tnd am şle. 
fu:t-o. ci am prim.o im,d·,at fu 
menghină, (':" ea ee a ul!'urat mult 
munca fiziei'l d pusă. Pc de llltă 

fixati( nonna". 

"Dt altfel - ne "pune Tn co 
nuare tov. Scbramm Irina _ 
toda mea de muncii a fost Inm 
Şi de către ceilalţi trei tovar~i .. ' 
re dupun acelaş fel de ntuDcă r 
:r: mine, fapt care a cOlltrihui! JI 
la rid';cal'" a snlariulu[ lor", • 

C 1 _. f .1 
e e nun rumoaso rczullatfi " 

munceI au fost atinse li!! tot~ j 
răşîi turnători. (l c!lror sed it . 
depăşit tn prim.ele W zill' /lI 
".ul cu 247 la sută. Dfn cad, 
acestx î sedii: tooorlisii Moln 
'uUIl şi Achim Ioan, printr' ~ 
mlJi bunlJ or~âllizare a ml!ll~;' . 
realizeaziI zîl,dc (1 d~;p~hl t 

normei cu pest:1 200 la smd, 

Astfel, muncind cu multă 
fletire în cadrul tntreerilor 
liste in car~ s'au Irngajat, tOl'âr o 
deIi! F·.franll au pom:t pe drn 
îndep I;nirii eu ('inste a aD~oj I 

tdor lualt>, tntâmpinând ânire ,1 
re a (Ilîher lirii tarn noastre d.· 
Jugul :mp' riuli<1111ului lJi!h'st 
d('paş-iri de norme com:dcrahll~, 1 

HODO~ CL\R~d 

·1 Să mobilizăm toate fortele 
penfru strângerea la timp a recolte! 

CUrmare ,lin pal;. l-a' 

zat"e a muncii, ('U eit munca .. 'a ti mai 
Nne organrzuhi, ~tI "hit !!relnf ma! mul
te şanse de reu~i1a. In aceastA ~Urec
ţie !ărlmmea muncttoarc trebuie să !re 
bUllure de sprIjinul activ şi nemărgi
nit al Comitetelor Pcovlzorlj, Incepind 
cu ce] judett>an şi pâlJă la !'clt; de pla 
se şi comunale. Accstell trebute 154 aJ. 
bă iniţiaUvă, să ia măsuri Urf' f;1 asi 
gUre bunul mers al Jtlcrolrtlor şi ~ă ve 
gh€::lc ta hotărîrile luate să fie tradu
se In realitate. In COlJlUna SeiHn, (.."(J

mU0tul Provi2:0l'lu a in~(leIllU ltU tabC'l 
despre toate mijloacele de munci ale 
comunei, ca~ p1ugurl, cărute, viie de 
traCţiune. etc.. pe care le rep.trtizcazi 
la clIiratul plioase]or la arii, la trans 
portul coteloi' la centrul de colectare, 
la desmlrJoşUt. Si muncile mel"g bine. 
Comitetul PI'OVtzonu al plăşii Chişineu 
eriş • dat sarcini de lucru concrete 
pentru fiecare; membru al Comisiilor 
eomuuale de eOlectări, In aşa fel lncM 
tiecare ştie In of'lce moment care ute 
misiunea lui, cat'~ .-ste sectorul lui de 
activitate şi ce are de tăcut. In 'comu
na Adea. Comlteţul Provizoriu a 2ntQfl 
mit cite UD tabel pen1ru !'iecare bato 
zi dIn bo·!aruI comunei, cu numele pro 
duc,UorUmo al c.rOl' gri\ Il va fi ireerat 
la lWea bai02l. In Nădlac fiecare arie 
'şi are gazeta. de arIe, t;<are t'llpl'1nde 
articole de~pre succesele obtlnl1te fu 
muncA, popularlzând l'tIuocitorli frun. 
taşl, f'opu1arhţ~nd Importanţa realizArii 
In Intregime a Planului de coleefAri ţii 
demasellnd cu IItl'llşnicie elt'm~mtele 
l!l!.bo'tOare tare lnceau.ă SI se sust!'a.-l 
dela predarea cotei. 

Aceste metode de lucru au dat rezul 
t&fe satIlifilclHoare acolo. unde an lor.t 
apUca1e, trebut'!lc iD!!UŞIlt-. tr~~uesc ce 
Dt'ralizate, pentruca muncile să mear~ 

Bi cAt mal bine DU Dumal Intr 'UD 100, 
DU numai Intr'o comuni s'au intr'o ]'tIa . 
III, el in Intreg lUdetul. Comitefelo Pro 
"lorU trebuie Iii. fIe acelea care 1'1 in 
curaleze !n'reeel'ile in munci, fie Intre. 
batoze, fte intre com'.1lle 1$1 "Iase, aoolo . 
uDd,e el e au pornit, s1 u rrnl1reasc! dd 
fl:işurarca. Jor şi sA moblHzcze !lr1\nr
mea mundtoare 'ii Dluncitnril dela ba-

tme, :.;entru a lo-oml 1101 tnttc::tl1 
sI ~ea avint muncii. 

Cete doull S,M.T." ti 1'1 , dln AH~, 
~i din Sâni-ana, să acorde un ~ 
larg ,âranl1or muncitOri Ia mundle 
(tclt'l'lş şi desmlrl.~1it, :;;~tr'S~nl~n~ 

ptIdâ nu a. acortbt importanp' ew 
preg!l.tfrii munţilor agticn.!c In ved 
fnccpE'rlJ camp.mlel de vad. Cel~ 
ba teze trImIse in comnna, Ctnlel 
ddectat ImedIat (lup! ce au W 
'uct'ul. GeapodJ.dite Agrftole ~e 
prin feJul cum lşi indeplinesc tIe 
clIc agricole . de VlIră. prln I 
cum şi le organizr.a1.l, sl 
intr'adevllr exemple vII In fata ti 
lor muncitori c!ln s3wle noastre. " 
r.lufjlle 4~ Partfd: tI (fdf~şoare o 
d munci de agitatie. d~ llimllrl I 
tlrlln!mil muncltoat'e, Ill!lislâml' l\31l 

Importantei Rtrin~rlt ,reco!!ei, 
!mpor'alltei f ermtnllrfl 'a ftmp .1 
'.uDe C6nd:t'lln1 a. trep.rlş-uM il tol 
rUor pentru a. Se I)Si!OU'3 hl'lU'l~ 
mh:! mu~('Uor şI asuprI' ... redn~r!l 
mHşUfuhd pt'n+nt ~ )'):recltl li rtf. 

s-porlt! tt~ anul vittor. . 
('A)mitctc1.~ Prl)vb;orlf d ne t~ l 

pul re feren, al organIzeze tl!.rala1. 
eratcl, franSportul c:ofelor, ile~Cltli 
tnl şi sS ia tn.lstn1 pe loe aeolD. u . 
treburile nil Dlenr bine. 
EI~mentele S20()tQare. ifu~laan1l 

clas! al t!lrll:nimU muncHII3.tt', e 
taforii satelor, cAl'e se rlsl re ti 
In ce pJ1veşle d.raful la arJf, san 
eearcA si se sustragA dela colu! 
vriind sA ihfo,meteze populatia mU 

toate. al ne deferHe Justlfiel !Il)3S 

:populare. 
SI nn pIerdem nicio clipi, si '01 

din pUn tiec&~ :do fiecare etas, ~ 
ganlzăm temeinic munca, III mobl 
wate fortele. toale ariJ10acele !ulii 
...... .." ne Inseclm fforluri!e pe ~ ~ . t a 
r;rAbt &tr!lngerea recoltei, pe~ rutl ni 
mina la timp ,i la b'IIne con ! ti efi 
eratul, pentru a. rtaIiza, rIS in r 
P]anu! de oolecfirf, J7entruer. pop(!. 

burrlll!2~r muncitor, care blllfJ mb 1,.1 
Partidului pevtrn fluri~a ::raUfl 
mai bune, să·şi aib:1 pif~" 
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Dr, 

Gospodăria 
n Zăbrani a 

Colectivă "Drum Nou"1 
fost terminat 

desmiristitul 
· }I SeCerlSU , 

vom plw'a ajunge la o viată 
mai bunii.", - incheie cere. 
Tl'a tov. M ÎClllil 1. 
- "Vezi, tovarăşe - Îm: spune 

tov. Duma - cereri din aCtl;tea 
vin me.,,~u. Pc zi ee trece, - rân
dur1e noastre se întăresc, Sunt tot 
mai d{'se", 

• 
SI . , 

:ot mal mult' lăranl muncitori vor să se inscrie in Gospodăria ColectivA .. 
Se lă.;a răcoarea noptii, când am 

lJlecat din Zăbranî li'tsând in urma 
nQastră Gospodăria Coh ctivă 
.,"0nnn Non". 

ICon/ L h l • intrat - otaru comonN 
,- Pe intinsul holdelol' Da, 
n,U! • • • ~ _ " 
~.. \'et!ea nlel o eruoe W! p'''U. 

r"'ll 1!.... 1-· de 
Ică ~rlare se z rta O cale 
ihuit JIlgl, inalti... !Ii apoi Ineă 

,~ iacă .,... 
.CA arie o fi a. ~ 

lU, '" _ tntrebsi. 
tov~ .E ma Gospodar:ei Colective 

:Iie Noa.~. 
~ pl • 
,'ad. coborit din maşin! ş{ ~-
, !it • 
o ,lreptat spre e.'l care mun. 
'Intr' IA braţele Jncorda~ anii toc
unt; daia de paie, alţii ctlelîi1te 
:r1 j, pltiivll. Feme ne gr!ib;te, 

a~ zor paele ~ pleav!1, 1n 
tarea tO\'8.r~ilor lor de- muc· 
f ~ viâ111, 

~ parte batoza şi trlctornl 
dru 'hnean, Zumzetul lor â inee
aj:un câteva minute, 
il!hejTnde mai aTeţi de treerat 
i :ofarăşilor?" 
·s! ,Grânl no~tru, grţlul Gospo. 
'abil~, DlJ8stre Colc ctive, .~;am t-f r· 
:JAn:\.! ~e treerat, tovarăş! ne 

" le tOT. preşedinte al Cos
, ;. Morar Gheorghe-. 
'lit~m la el mirat, lleven'in-

It ,1 eredem. 
I e retele OIolorlalti ţ!!irant din 

':,;trn, eran zâmb"te. Ceila1\: 

n" 
Inelle 

~nc,au, erau veseli. Nu mai. 
~~ reţele lor nnne de gâ.n
, :~ie, unne oarc s~, tr1i.d·. ze 

de mMne .. puteai să.ţi 

că privesc cu tneredt re 

n\lnl . 
Clm .{m »minat de treerat. 
vtdf l$~ mn ~nat d1 am 

'! cu luflet. Batoza astâ 
I rdsuflat decdt putin8 ore, 
.~t'C. Şi norrndet le-am fil
!1l sboare. Cu zece, doua:.. 
!rrÎztd, p(îtruze~i la IU

~-am depăşit. Mlmdm, 
'rn dl pentru noi mun
:ovarlfşi. pentrrt r mbunc't.. 

re o ' oi vietii noaltre şi pentrU 
nuri ',1i mai blm, copiilor naŞ. 
~U1I 

:, : tem un m 1tnunchi de oa
np ;1: :ntini, dar hotărtn. Toţi sun 
.1 etI "t· ă •• # 

')lel 1 c putem ŞI 1101 contn· 
In. ~b' f 15: .. • n§ri! - ~rea tran!> onn ru SoC1~ 

: ip-iculturii la noi fn tar ă,' 
~Jldele muncii noâstre". 
ltr'adcvăr, cu toată c1'ildura 
~ue. taranii munc:~ori ai 
;riei Colective "Drum Nou·' 

'hrani au tenn ~nat muncile 
',:it Claicle de p!He şi de 

adunate, tntr'una, nemai 
:;r~mjţate ca în trecut, te 

san i dai seama că trlleŞti fn 
[:Oleef! .1 ami vieti cu totnl noui 
· rnl1 ,i intalonitn până a:~tăzi tn 

noast !lSl.ră, Fetele ţăranilor d·n 
":llStrn, pline de sudoare şi 

· f()!od cIr CU zâmhtte, te fac să pri
• ~ I 'I!, v:îtor, spre hoMele bo. 
Gbl,1 rate de toti mână In mâ. 
.sem ' 
:n: te ,~ apoi tovarăşi, Şi des. 
lllIli tirul l..fim terminat. Toată 
trtpJ!'l :114 (nsământâră cu pă. 
popo:1!.' t desmiriştitll. Nu am 1i!.. 
lIm~rr: 'iri ",Iltdtica" ~ ,(. piardl1. 
!I "leii ~p N' wi4m 61'1 
pra/ă- ,or. na,un.. 

---

cim ea ,d patem dovedi tu
tul'0l' d1 1UUn4Î 6stfd, muncind 
fn colectiv, put0m t!I'1 trăim şi 

noi omeneŞte Şi putem si! 'Că. 
păm ele f!%ploatare. 

.' 
Am. pleeat dela arie, dar suflete

le ne·au rămas acolo. Şi mult timp 
am tăC'Ilt. Târziu, tovarăşul Duma 
_i .... m: 

- ."Fi, ee zicir 
. Am tăcut 1.111 timp şi apoi i .. âm 
răspuns: 

"Zorii noui, tovarăşe Duma, 
zorii nou: ai unei vrieti f,ricite e 

aici, tn aCtastă gospodărie colecti. 
vă şi ia toate celelalte". .. 

Ne-am oprit apoi la canceIăI1iile 
gospodăriei. Pe unul din hirouri 
era • coală de hârtie scrisă III ma~ 
şină. M'atrăgea iscalitura scrisă ci. 
10 t, cu băgare de .seamă, din josul 
ei. O iau şi • c:vec, E o cerCre III 

ţăranulni sărac MiculH Ioţa, pell>' 
tru, a i !le aproba şi lui si intre 
în Gospodăria CoIe-ctivă "Drum 
Nou". 

- ... "rmi dau seama că numa~ 
pr('stdnd o muncă in covJctiv. 

Din d<'părtare am auzit svon de 
cânt< c. Taranii mCmhrL ai Gospo
dlăriei ColecliV'e şi-au tcrlll,:nat 
munca ş"i se intorceau la cas b lor. 
V{s(~i şi cu feţele pline de fer'ci. 
re, îi aşteptau oopiH. 

Era tot mai râcoar... Pe8te holdn 
<;~ aŞterma liniştea. Din c<4id in 
c<lnd o mai Întrenlpcă câte on 
tractor C~U:'{' se intorcea orla mun· 
că, 

SINITEANU R. DUMITRU 

Şi Gospodăria Agricolă de Stat T. Viadim1rescu 
a încheiat lucrările de lreerat şi desmirişiit 

Pentru a grăbi mersul treeratului batozele au fost alimentate 
direct din cărute 

Gospodăriile. Agricole de SI"}t au reuşit ca prin munca lor .să fîe 
exemple concrttle in faţa ţăr511 ' _' î mundtoare. Ele dovedesc prin ţa~ 
te sup,r:oritiit-fa muncii colectl\!C pe terenuri comasate şi prin folo
sirea ştiinţei agrotehnice. Iatli d(} exemplu Gospodăria AgtIicolă de 
Stat ., T. Vlaoiminscu", pr:n Dlunc a depusă de către mtUlcitorii ei, 
permanmti şi zileri a reu.şit să «rmine cu lucrăr:Je de tre<rat şi des
miriştit, lucrări care ocupă locul de frunte in campania de vară. 

Batozele au fost alimentate direct din ciirute 
De când a inceput campania de 

vară, coleet:fVul de conducere a 
Gospodăriei. tine In fi-<care seară 
:;-ed-,nţe de lucru. Aici se discută 
problemele şi greutăţile care JJe 

ivesc peste zi, pentru a putea fi s0-

luţionate la timp şi peotru il nu 
stagna buna d~sfăşurare a campa· 
niei. Totodâtă se iau tn discuVe 
unele metode introduse de către 
tebnicieni ş"i prin a eăror folosire 
s'ar putea imbunătăH munca.. 

Intr'o astfel ele şedinta. colec
tivul II luat hoti1rîrea ce trte· 
ratul sJJ. le jâct'J. dirEct din cif· 
rute, asta pentru II se! econo
misi timp şi brate de muncă. 
fiindcă nu mai erll nevoe ca 
pi1ioasele slJ. fie descl1rcata şi 
ridicate În ltog. Totodati1 sa 
~'vitât şi risipa boabelor prin 
lIC!Uurare, 

Muncitorii Go~podăriei au luat 
la cunoştinţă accastll hotărîre şi au 
luptat pootru traducerea ~,i in 
fapt. Aşa de exemplu, prÎn munca 
celor 9 căru\iişi s-a putut realiza 

alimentarea continuă a batozelor. 
Cu aCeeaşi dragoste şi Insufleţire 

au muncit şi Puacău Gheorghe şi 
Ravic: Francisc la ălimentiirea ba· 
tozelor cu snopi. In fdul acesta, 
s'a putut ea plin! la data de 6 An
gust s! fie terminat treerişul grâu
lui şi orzu~ui. 

- Mai miire mi·j[ fost dragul sA 
lllerez aici, pentrucA batoza mer
ge ca ee asul şi fiindcă a fost un 
grâu fnun06. Inchipue.ţi tovarăşe. 
tn anul asta, când timpul nu a fost 
a!ia favorabil, 

s'tl obtinut o medie de 1500-
2000 kg. grdu la ha., iar la orz 
1800-2200 kg. - 'plln~ mun· 
cÎtond delu batoză. Puşcl1u 
Gheorghe. 

Aceste frumoa!t". rtzultate s'au 
putut obliiie numai printr'o - mun· 
că planif:.catll, folosiud tractoare ş'i 
maşini p~rfecUonate. 

ŞI DESl\flRISTITUL 
A FOST INCHEIAT 

O lucrar .. foarte importantă şi 
____ ~ ___ ~~~~*e= __________ ~ __________ _ 

In satul Sârbi treerişul decurge satisfăcător 
după ce Comitetul Pro\h.orlu a rechlzlt10nat 

motorul unul sabo1or 
Tăranii muncitori din Hălmngiu îşi 

predau cu bucurie cotele către Stat, 
ştiind că în felul acesTa ajută şi ei a
sigurarea hranei oamenilor muncii la 
întărirea Stnlului nostru popular. 

In satul, S.1rbi, exi~tau două bato~c 

gata reparate, numai să iasă pe hotar 
unde jirezile de /ltrau a~teaptă s~ fie 
lreerate. Da!' lucrul nu putea înce\le 
pentrucă lipsea in sat Uil motor care 
fi actioneze bntczele. In comuna Hăl 
magiu, Jivan Ioa."l are un motor in 
stare de functionare care ar putea aju 

ta la treerat c~lor din Sârbl. Comite
tul Provizoriu de plasă a intervenit ca 
motorul Sd fie repartizat ţJ.iranilor mun 
ciwrl din Sdrbi, pentwca trcerişttl să 

nu sufere int.îrziere. Dar Jivan Ioan 
cu toate insistent~le n'a vr\lt să predea 
motorul. Or~allc1c t.dministrntive au 
luat atunci mi'!;;uri pentruca sabotorul 

Jivan IO'in !'ă fie defcrit Parchetului. 
Acum la i;ârbi, treeriîul decurge in 

mod sat isf.'1dltor, spre multumirea tăra 
nilor muncitori. 

care trebue eftc!uatll concomitent 
cu secerişul, este d~iril}titul. Gos.. 
I)Qdliria de Stat "Vlad:mir{'~u" ~ 

in aceastA privinţă ; aYlrt e prl'o
cupare intens/!.. Două tractoar~', de 
dimineata şi până seara 1ucrau la 
d'smiriştiri. Aşa cli fn !Kara zilei 
de 28 Iulie desmir:ştilnl 'il Îost 
rcaHzat in proporti·? de 98 la mlă• 

A~tăzi desmfrişt:nt1 e~te !n"heiat. 
Chiar de acum l'e, poate vedea eli 
pe annl viitor recolta vâ Ci 1I1ai 
bogată, fiindcă prin d('~mir:~ire> 
se stârpesc buruen5e şi iii' afânea
zll păm!intul. 

Acum o preocupare principală a 
Gospodăriei, e.Re rec(}ltarea I>Va21u. 
lui ~ a mazăre.i a eăror tteeriş vă 
incepe ohiar in eursul ace<;tei qăp
tămâni. 

UNELE LIPSURI CARE 
TREBUESC ELIMINATE 

Există totuşi pe lâl1gli ac' ste :cea
l:zări şi un<le lipsuri tn GosPQdă• 
r:c. De ex· mplu, nu este o colabo· 
rare Între grupul silldicalşi (lumi.' 
nistratia G06podărici, aceasta do"e. 
dt~te că nu e.ote Întâmplător' 'fap. 
tul inexistenţti intrec,'riler soc ,ali. 
ste Între muncitori. O sarcină a 
grupului mai {ste şi aceea de a 
conl'rola cum este Î(ldtplinît con· 
tractul colcct:v atât de c~tre: inun· 
C'ltori. cr1t şi de către ă!lmia:Hra. 

tie, creace Ia· Gospodărja "Vladi. 
nlirescu" nu se face. ' 

Gazeta d~ D'r.te care,lr~bl1e' .~1I 
1" oţ!"linde-.ască • felul ,cum Rt.,dc;~f~
oară munca tn Gospoduric,: 'egte 
fără nic:un articol tn )lÎrOltl adini
n;.stra'\i(';. Noi Ştim că pzela 'de 
Wtt'k trebuia aŞt zată l'a' un loc \·i
zibil pe uon,le trec mai nmlt in11l). 

I':itor:i. ppntru a o pilHa citi, şi n~ 
tn b:roul administratorului. 

Daclt administra\la şi ~rtlp111 5in.. 
dică1 vor căuta: a elim~na 'acl'"ste 
~ăh:Ciuni şj lipsuri, apoi rezulta: 
ti·le fnlmoaSl' nn vor r~tâ1"1l{a, (II 

... arate. 
r...a GROZAV 

L 



IDe azi fo,i salariatii dela "F'am",a Roşie'l se găsesc în 
Întrecere socialistă de nivel superior 

la aceastl Intrecere de • ~ 
de mare IDlportal1ţil.. 

La sfârşitul şedintci a YO:blt ~ 
nef:CU secretarul Sectorului II ]) . 
Flamura Roşie care a scos In evid 
hotărîrea patriotică şi plină <h! 
a salariatilor din Uzinele Flamlll' 

dela alte mari intreprinder~ ar(fda
nt", carI? au Unut II~ ia parte fă 
QCfo.wl măreaţd actiune, la "Fla
"mra RoŞie" diredirmea ii prfzen
tat un raport asllprtl situatiei uzi
nd. Cunoscdnd această situatie, 
2lf~i de muncitori, tehnicieni Şt 
fundionari dU l/Ult şi f.!i cltvânWl, 
lirJ1tdnd cum tJ'ld ei tnvingf1rea greu. 
ttfti10r IICtuale. A fost o zi mare. 
necunoscutd pdnă fn preze.nt tn 
aceastd uzină. Sâ!{JrwUf din (!tH1~('o. 
re şi birouri şi-au unit gdndurile 
Într'o singur.l ooCnti1, IIpre ating20 

rea acduîdŞ tel: 
,.REALIZAREA CU MlJLOA
CE BĂNEŞTI PROPR(f A 
PLANULUI DE PRODUCTIE 
ŞI FINANCIAR AL UZINEW 

Ziua de Joi, l1 August, a fnsem-
nat inceputul maT~i cotiwri făcute 
in muncă de către tovarăşii dela 
"Flâmura RoŞip", ziua cdnd cu un 
entuziasm fărI1 precedmt. ei au 
pornit pe urmiie stTă/udtelor vic
torii dera Reşita. 

De azi toti stJlarWUi dela "Flamu 
Ta RoŞh/' ,e găsfWc fI' fntrecer~' 110-

,ialistă de. nivel superior. 

RÂND PE RÂND TOVARĂ
~TI IŞI IAU ANGAJAMEN-
TE ••• 

După tenn:narei luc:,ulu:. din 
toate atelit:re1e şi bîrouril~ umnei
torii şi funcţionarii se indr. ptau in 
gnlpur: compacto in spre ur:aŞ'a 
hulă de monlllj dda Lăcătuş II, 
undo unna să aibă loc âdtvnarea. 
Drappl{ le roşii. mullimei 10zÎnci1or 
H marŞuriIe voioase d'tntate de 
fanfara uz:n<i, arătau că aoi se pc
trece Ct\'l1 cu totul neobişnuit. In
lr'un cadru de iruuflditfi atmosfe
rl1 tovărăş~a. ş~dinta a fost des
chisA de către tov. Baba, .tcreta
rul Comitetului Sindical, după ca
rol dir(cţ;unea uzinei a {ăcut in fa
\ă tuturor o amămtntită anal'.ză a 
situatiei fiuanciare !fi a productiei, 
scoţând tn relief saroinile mar~ cari 
slau in faţa tuturor salariatilor uzi. 
nei. Cu âtentie deosebitl au ascul. 
tat muncitorii d:n ateliere ş.i func. 
tionarii din birouri aceastA analiză, 
conŞtienţi ci de el şi numai de ei 
depinde 1u\!inwrea grentălilor. 

Liehidarflu tntdrzieri€ survenltă 
rn prOC€'$u1, de producti e al 
uzin.l?i, precum şi amortizNr;e 
datoriei ~ 60.000.000 !fi, sunt 
slU'cini cui !re buesc privi te cu 
10at~ ,enozitatp'a. 

Fiecare muncitor, tehnician Şi {nnc 
tionar şi-a dat sciÎmă că <ste de da
toria lui 811 contribuie tn mod efec
tiv ş:i concret la rezolvarea pro
hhmelor. Păttm'lşi de nrceI'itatea 
und colaborări cât mai strânse şi 
convin5i de marele Cmperâtiv al 
Indeplinirii Planulu~ chczil!ş.ie a 
~nhunătăţ{r':i nivelului de traCi 

,:dnd p~ rdnd tovarilşii din ffi"'. 
eare t:ltf~iel', din Jirearc stlrvt
du, Şi-au luat o seam<'.l de an
gajilm .. nte. 

Felul cum. ş:-au mauife,stal dorinta 
de a participa dectL\! la intrecere a 
de nivel !!Uperior, exprimă fntr'l1n 
{'h~p minu~at că astazi salTIri1Ht d' 
la "Flamura Roş:e" sunt p!itnm~i 

(UrmarI'! din pag. ]-.1). 

adânc de' sarcinile cari ]e stau tn 
fată horărÎIi de a lupta cu itlsufL
Urc, după lxcmplnl tovară~'lor de
la R şiţa, 

l,entrn a realiza cu mijlQace
băneŞti proprii Planul de pro
dlldie Şi financiar al uzinei. 

CE DECLARA DELEGATII CE
LORL.tI,TE MAUl IN'l'tlEl'RJN
DEftI DIN ARAD 

"Am răma3 uimită de entuziasmul 
înflăcărat al muncitorilor, tehnicieni
lor şi functionarilor şi de înşufleţirea 
prin care el şi-au luat angajamen~ul 
de a rontribui la realizarea intrecerii 
de nivel s\Jpel'ior cacc va face ca Fis 
mura Ro~ie să se poată gospodări iără 
împrumuturi. - ne decial'ă tov;::J'ă~a 
Fabian Ecakri:l3, fruntsşă în produc
tie la ~e5ători", ,,30 De.:e:nbrle", care 
a venit să asiste la. ac~astă sllrbătoare 

a tovari1.şi!ol". d~la "Flamura Ro~ie''. 
Intr'adevăr :1iciodală la această uzi

nă nu S'a manifestat atât de puternic 

ca eri după ma6â hotărîrea tuturor sa 
lariatilor de li participa cu toate for
tele şi capacitătile lor la buna propă
şire a uzinei. 

An,ajamentele luate dia partea 
atelierului (le fOl'jă. hrnăt'H'ie, me
canică, lăcătuş I şi Il, tam!)llrie şi 

scul1i.rie de a terlnina pâDA la 23 
August planul lor de prOductie pe 
in·treaga lună, dovllde,,1o din plin 
că Intrecert'a. de nivel superior a 
pornit in aceasti uzină pe drumul 
succesuluI. Iar ang.oamelltelc tunc· 
tionadlor dela ser .. iciile financiar, 
contabilitate, planificare, ete., de a 
porni şi el cu tot entuziasmul. all.
turi de- muncitori şi tebnicien~, 1'11 
această intrecere şi de a amortiza 
prin eforturlJe unite datorla de 
60,OOO.IlOO lei pe CBre o. are uzina., 
de a reduce t'urata. de timp la. ioa. 
te lucr!rUe de birnu, in adminiS
trarea fondurilor şi prOduse lor lt

zinei, - arat! că. IUDtflonarii suni 
hotăriji să participe C'.I ~t ('lanul 

. d 3 
şle, e a păşi pe un drum nou al 
trece~ilor de nivel SUperlOt' Ul'Tn1nd 
entuziasm exempbl minunat al t 
şilor dela Reşi~a şi Otelul Roşu. 
"Mă bucură nespus de mult 

sul tovară~i1ot' delrt "Flamura 
care au pornit astăzi p~ drumul . 
cerilor socialiste rIt" nivel superiQr 

pă exemplul celor dela Reşita ,1 
Roşu. Si noi suntem hot~rit: PA 
gătim toate condi~iUe pentru li el 

acea sti formă superioară a in! 
şi în ateliE'rele noa.!'h·e. Duc cu 
in mijlocu! ceferiştilol' cea [Mi pl~ 
impresie dela Qi:C8stll &dunare ,i 
pătruns de avântul de munci 111 
91 tovarlişilor dela "Flarnura ROlle", ~ 
ne declar tovarăş\d Cucu "asl!6" 
Atelierele eFR Arad. • . 

Si ca a~st tovarăş au ,orbit 
~ilalti delegati ai marilor in 
deri arădane, cari sunt hotărifj 3ă 
dteze posibilitatea organiWli In! ' 
rUor de nivel superior ~i tn 
lor. 

Cuni se percepe taxa de viză 
la contractele de închiriere. 

Obligativitatea taxării contractelor verbale 
NouHe instructiuni ai Ministerului Finanţelor In legătară cu stabtUrea 

veniturilor comunale 
Ministerul Finantelor a comuni 

cat ~ectiun.ilor Financiare de pe 
lfinga ComItetele Provlzorii din 
întreaga ţară instrucţiuni corn
plede cu privire la apIic<lrea leai 
lor În vigoare referitoare l a sta bi 
lirea şi perceperea taxelur comu 
nale. 

Instrucţiunile prevăd - Între 
altele - modul de percepere a 
taxelor de 4 la sută asupra con. 
tractelor de inchiriere. 

Această taxă este de 4 la sută 
şi se percepe asupra valorii con· 
tractelor de închiriere, arendare, 
precum şi asupra aderor de cesl 
une a acestor contracte. 

Taxa se percepe pentru toate 
contractele . enumerate mai sus, 
deci se datorează şi de cei ee au 
1ncheiat un contract verbal, adică 
fără proba scrIs-it 

Această taxă se aplică asupra 

închirierilor de orice fel şi sub 
orice lormă. 

Plata taxei aferente se tace 
înăuntrul unui termen de 30 zile 
dela încheierea cOIltractului sau 
dela data prelungirii lui. 

Plata se va face la c1rcumscrip 
tia fiscală în raza căreia se află 
situat bunul eare t"ce obiectul 
contractului. 

Obligatia declarării cont~actu
lui şi implicit plata taxei există 
tn sarcina ambelor părţi c!lItrac· 
tante; în consecintă, tn .:::azul a
plicării sanctiunilor cu amendă, 
adul de contraventie se va dresa 
in sarcina ambelor părţi contrac
fante, care vor. fi urmărire la pla 
tă în mod solidar. 

In cazurile tn care Intervin ase 
menea contracte 1ntre organe ale 
Puterii de Stat şi particulari, ob
hflaţîa declarării contradului şi 

AU "ZEI 

. P~Dtru î~~~pliDire~ ~laDnlui ~e ~tat 

.. 

şi 

în vederea alcătuirii planului de producţie, 
tehniclenll şi contabllll din intreprinderi 
folosesc bogata experienţa a UniunII 
Sovietice. 
Lucrarea lut: 

1. CONTOROVICI 

~IanuJ f~tJnî[, jn~u~frl~1 ~i finan[lar al Într~~rin~~rii 
expune metodele de elaborare şi modul 
de aplicare al Planului. 

De vânzare la toate librăriile 

EDITURADESTAT 

plata taxe! incumbă particula, 
luI. ' < 

ASf"menea contracte fntetwnl 
numai intre organe . ale \lu\~ 
de Stat nu sunt supu'Se tatIi 
4 fa sută. 

Procedeul de urmat la tnu 
re este următorul: 

- Perceperea se face pe b 
cererII-declaraţii. care se va " 
bra cu 20 lei. Nu se timbr~ 
cu taxa fixă un exemplar 
contract, ce se elibereaza ţi 
contribuabilului, precum şî eI 
plarul care este retinut la drt 
scrlpţla financiară. 

Se timbrează cu 40 lei fle1 
exemplar tn plus cprut dr ~Dn 
buabll. 

- Pe contractul prezentat 
viză (original şi copil), se va 
ne viza unităţii fiscale de In' 
re; cu menţiunea numărului 
r.hitan1ă sub care s'a încasat 
ma şi suma lncasată. 

- In cazul că nu există pr 
scrisă a contractului. deci 
vorba de un' contract verbal, t 
se va percepe pe baza declara 
dată de ambele părţi sau numli 
una din părţi, tn care va tre 
să figureze elementele ne~5 
stabilirii valorii contractului, 
in chital1ta ce se va elibera 
va consemna valoarea şi dur 
contractului taxat. 

- La stabilirea valorif con!r 
telor se va avea în vedere eve 
tu alele sarcini în seama locala 
lui, ca de exemplu: reparatii, 
bunătătirl, tnfrumusetări • pres. 

tiuni de servicii etc.. care ~or 
evaluate în bani, în functie 
cursul pieţîl la data t~chele 
contractului şi se va adauga 
valoarea cohtradulut 
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se va desfăşura la Budapesta __ ..... _.. ..... __ ~._ .... _II-~. ___ 0_ _ _____ ~ ~n-~ 

Ceremonia de deschidere a Festivalului 
Mondral al Tineretului şi Studenţilor 

10.000 tineri din toate colturile lumII vor )ua parte )a festtvltlit1 

! tov mOllum_nlalul stad:on Ujpest 
" .' ;)burbia cu ac,laH nume a 

,"ati i "a iVI a loc Dnm'nec.1, 
!~!Usl, orele 16, cerrmonia de 
,ire a F,stÎ,'ulului Mondial 
:l~r tului ş: Studen\i1or. 

cu 

'. tribuna ofio:ală vor lua loc 
;J,ii vietiî public' ungare şi 

{i Frderiili0i Mondia1e a Ti. 
clui D,mocrat. 

}lIs ."~ c' orch' strn Va intona inl' 
,t . I1fTD, Vfi tncepe de-filarea 
ŞI!"1 d . ~.. r , ::or: Of e steagUl\: a IUl\lURl· 
O~eill. •• ....,. 
Iii, :I1rt Clp:mte, apoI va urma co· 

. d01~gaţjlor car~ vor lua pnrte 

rblt ';tiva! (circa 8(00), purtând 
i tri şi si agurile lor năţîooale. 

fruntea fiec:1re: delel!;a\ii I!e 
tria câttva rânduri de t'neri 

• J~r~ îmbrăcati tn costume na· 
· ,i, rarI', după temlinarea 
: se vor !t:lco1onâ aUturi 

1 F~.!tivalului. Steagul va 

de· 
de 
(: 

I ridicat de Radik Yurkin, unul diu 
supravi{ luhorii eroice: .. Tinerei 
Gărzf'. 

După aceea, Guy de Boisl'lon, pre 
şedintele FMTD va adrcaa partici. 
pantilor salutul de deschidere iar 
Jos-ha Grohman, prc şt'dintfle Uniu
Illi Internationale a Studen1ilor va 
ro~ti cuvAntul de deschidere. 

In num~le poporului ungar, Ar· 
pad Szakasit8., pt,şed:ntele Repu
blicii Ungare va saluta deI. gaHiIe 
de tmeret d;n lumea fntreagll, ve. 
n:te la Budape.sta sA~i <xprime 
\'Oil1~a lor f:~rbit1te de pac~. 

Vor sosi apoi alerglltorfi Stafetei 
Intcmta;onal(' care vor 'nmllna pre 
ş'cdint lui Fl\ITD, mesagiul pe ea· 
re l.an Rdus din ţ t1rile pr!n care 
au trecut. 

Conductitorii delegaHlor Uniunii 
Smn:etic", A'IlgHei, Frante: şi ehi. 
n' i vor transmite saluturile tinere. 

tului din ţ!irile lor. va lua apoî 
cuvântul Non Gy5rgy, prnşed :ntele 
Uniunîi Tineretului Popnlllr Ma. 
ghlar care Va vorbi te numele ti· 
nEretului ungar, tn timp ee avloa. 
ne vor sbura deaBUpra .tadionului 
anmc1\nd bnchete de CIori. 

Astfel se va: de8'Ohide FLsthtalul. 
Mondial al Tin·oretului şi Studenţi. 

lor. Ca ~eht~rf'. 10.000 de tfnerl 
din toate coltur1e lumii şi 50.000 
de t:neri maghiari vor clluta imnul 
FMTD, fiecare tn propri.a sa Hm

bă, 'n timp ce se vor lama porum
beii pAc'.i, care vor purti de pe 
Stadion mesagiul F· stlva1uhli 1n 
toate coliur:!" lumii, 
După ceremonia (l~ desc-llidlre 

vor avra loc (c·.stiv'.tati ~ parcu 
riIe, pieţele şi str!izile Budap.stei, 
la care "or participi. toti ce. ,'('nni 
In F('st~\"a1. 

"Duceţi la Budapesta salutul Republicii Populare Rom3ne~ 
cu urarea noastră de jzbândă pentru cauza păcii" 

1Iutul Rcademlc{a;lulut MUlaU Sadoveanu, vice·preşedinte al Preztdlulul MarII 
Adunari NaţIonale, cltre Congresul şi FestIvalul Mond181 dela Budapesta 

· ;,It'micianul 1\1'. Sarlove<U1u, vi. 
!cula, MIl'e al Prc zid:lll11i M'am . 

1
·\'r: Nalionalr adresea:di. prin 

: le'a~ urmli tonl1 m~ş'fij d~ su,. 

~al!i oD)!resului şi FeMivalului ro'lon 
.1 Tiner tu]u:. 

mea '!l~ acest, il se fatâlncl'c ta 13:,-
~a rt'Jlrezent anîji edor cillC"

pe b!~ milîoan~ de tineri cl'n 1u· 
va 'i' 'ntr alTă. tnc:{drati !n }': d r~· 
nbr~ I.[QndiallJ a T;veretului Demo. 
ar r·'· J • d i ~I flmlş\ <te şaptezeCI e na· 
i e~ ~t pe tOI globul, .aceşti soI: ai 

rirc ~Iî~ noui vor a,monstra tm· 
:,! razboiului, impotriva: MeI'· 

nel c)loniale, fmpotI'h'3 fncătu~lirii 
'~cn ]ifle. Impotriva imperiaHsmll-

~ntat rrunlea acestui tin~Tet mun-
e va 

:. coostructÎv ~ă tîn'r, tul 80-Înt ,,. 
'ului comsomoI1st, luptător (mi. 
asa! 2tât in răzhoiul d2 apilrare al 

· ii Sovietice ciit şi tn' recon· 

~a Patriei <lupă ;sgonitea agre 
:i 'fascişli, pildă vie p:ntm 
al, 1. '·.i cart> râvllesc spr~ o lumi' 
clar2 ' - ă • '. 1 

.: JQ(l a, aŞezat pc prmc'l)lu um1' .. 
1 tre" iil dreptălii şi al d plinei 
le~sa '~1Î illt rnalionale. 
lui, 1., 'fim:.ş' ai tiwretului nos
·er3 i li slivalul Mona'.al din Re. 
durI priet~lă ş-i vecină, sunt îu-

tr' 'l! eli ,'CU r~'Pr, zenta cu dem 
Con . p . " S '. . atrla nOlliltrif. unt' ti fa e eve 
oca!a 'lDC'tori, luptători n,obosHi 
lţii, .~, făbrici şi m:ne, pe şan· 
pres nat:onale, pe ogoar ~ Inflori. 
~or in universittiti şi :nstitutii 

~t~e :.îc'. Nidodată tara noastrA 
ug' 1 orat mai intE'l16 de imnul 

: treă!oarc ca tn acrst rlis
,G car~ cu tolii. pe toate pla. 

Blaile şi C<1 toate puterile, partL'i. Illthlicii Popu lare R(}m~le, Cll 

pilm Iii construirea soeiaVsmulu', urarea no~t~tră df' iz},[lndă pentru 
sub "onduc l' a Par't:dubf MUIle!to eliberara a5u~,r\:lor, p n!!'u crcâ· 
r,sc Romlln. r, a sociali.mmlul, nfnlru păce. 

Duceti la Blldape·!!ta .sălulul RI'!' MIHATL SADOVEANU 

Plecarea delegatiei tineretului muncitor din R.P.R. 
la Congresul dela Bupapesta 

In cnrsul zih i de azi va ph. I evidenlia\i În munc1i şi Îllv1i\ăturil, 
ca la Budapesta dl galia cSr~ va! pr·.llireo car" se numără doi d p~. 
reprezf'nta tineretul muncitor din! taI,; şi 14 dccorati cu Ord:nul MIU;' 
Rt pub1:ca 110puliiră Română la lu. 

l cii ,Stcaua Re-publicii Populare Ro-criir]e Ccnp:resului ~i la F€'~tiva nI 
Mondial îil Tineretului ş'i Studtnl '. mÎine şi M,dalia Munci:. Mă: fac 

. lor. 

DeI gaHa, format!! din 480 ll<r· 
soane este condusă de tov. Gh. F1o
resen, m'n::bru aI Comitetului Cen 
tra1 al Partidului Mnncitoresc Ro
mân Ş; secretar al CC al UTM. 

Din de1, gatie lac narte t:tl!:'ri 
muncitori fruntaşi in produd1C, 

parte dea!\" menea oam r ni de şti;n

ţii, scriitori, lit"rati, etc. In cadrul 
deIcgnţ,:c! vor pleca la Budap"sta 
~i un ansamblu d~ cânt(c(i şi (lun· 
suri precum 
sporth' care 
buni studlnti 
stră• 

şi un numeros lot 
cuprinde pe cei mai 

sportiv:' d:n ţara noa· 

_._----.. _._. --------
Statele Unite exercită presiuni tot mai mari 
asupra guvernului englez pentru a-I sili 

să devalorizeze lira sterlină 
LONDRA, (Agerpress). - TASS 

transmite: 
Numeroasele ştiri apărute in 

paginile ziarelor engleze, dove
desc că Statele Unite exercită 
presiuni tot mai mari asupra gu
vernului englez pentru a-I sili să 
devalorizeze lira sterlină. Se sub
liniază deasemenea neliniştea pro 
vocatA in cercurile financiare de 
scă 1erea continuă a titlurilor de 
stat. 

Ziarul "Financial Times" arată 
că atacurile din ce tn ce mai dese 
ale ziarelor şi oamenilor pOlitici 

americani vor avea o influenţă 
defavorabilă asupra apropiate lor 
negocieri dela Washington. Este 
ştiut. sublinIază "Financial Times" 
că guvernul american patronează 
într'o oarecare măsură aceste cri
tici. Ziarul semnalează că la 8 
August cursul titlurilor de stat 
britanice au scbut simţitor pen
trtl a doua oari1. In 'Ultimele două 
SăpHl.manl indicele titlurilor de 
stat au scăzut cu 3,95 puncte. In 
total, este vorba de o scădere de 
circa 450-500 milioane lire ster
line. 

. , 
u,JalăIJi!i&a._ae:J0I>"·*'., .. ~c.,,J 

A.u fost aprobate cifrele 
de control ale Planului 
de Stat pe anul 1950 
şi cifrele directoare al e 
primului Plan cincinal 
al RPR. pe 1951-1955 
Buletinul Oficial din 9 August 

crt., publică Decizia Consiliului 
de Miniştri asupra raportului Co
misiei de Stat a Planificării re
feritor la întocmirea Pll1nului de 
Stat pe 1951-1955, prin care se 
hofiiriîşte, 

Se aprobă cifrele de control 
pentru întocmirea Planului de 
Stat pe anul 19S0, prezentate de 
Comisiunea de Stat a Planjficn
ril, precum şi cifrele directoare 
ale primului Plan 'cincinal al Re 
publici! Populare Române pe 
1951-1955. 

Mi nisterele, instituţiile şI orga· 
nizaţillnile economice centrale vor 
Întocmi planurile lor centralizate 
şi le vor Înainta Comisiunii de 
Stat a Planificării, până cel mai 
târziu la data de 5 Septembrie 
1919. 

m~"1i't'M.ii 

de Stat 
luna 

Standarde 
aprobate În 

Iulie 
In Buhtillul Oficial d·.n 6 Au. 

gust 1949 il apărut lista c lor 82 
standitrde de Stat (STAS), aproba. 
tc· in Iuma Iure de Comislllnt>a d~ 
Stan'Janliznre şi a căror intrare In 
vigoare. oblig"ator·.e pentru intr' aga 
economic naiionăIă, s'a eşa10nat in
c p~~'d <lela data de 1 sept mbril" 
a. c. 

Acest. stamlllrd c de Stat prh"e.,-c 
diverse 8cctDÎlre. de activitate indus 
trl!llă ~i eeolloonc·.ă . 

Indicatorul stiindardLlor d(1 Stat 
(Stas), aprobate şi programate p'n 
tnl aprohare. apare :re~lat in pu
bJicalia oficială lunară a Comi"iu
nii (le Standard 'zare - .. Buldint11 
de Staqdardiziire" - ce apare in 
ziua d~ 15 a fic'Cărei lnni. • 
&i&Q~q~ ________________ ~ 

CUM SE FAC 

~(~IM~UR!lt fllAltU[f 
CU STRĂINATATEA 
Printr'o decizie datA de MÎnist('. 

rul Comuu'ciiliilor şi Minist, ntl 
COJllertului Exterior, Administra\ia. 
PTT prin Oficiul FilattJie EX(C1.l,i 

în exc1usivitate comerţul extern de 
t:mhre lilateIice şi 5chimbul co· 
merc:al de timbre cu străinătat a, 
cu r spectarea d,ispozitiilor]1 gale 
10 "Îgoare. 

Amatorii filiiteli~'C POt &ollimba 
cu slrăînătnt~'8 timbre filn tt>]lc-" pâ. 
nă la lchiviilCntlll sumei de l.~i 
2000 lunar, adllc(Înd timbre de \'3. 

loarc egală. 

Amator~i filat!'Iişti pot deiÎ--.em
nPa trimite t~bre fibtelic' tn 
stră:nărar,. fn limitele plafon11111f 
de ld 2000 luniÎr, adu('and In 
schimb mijlo3ec de plată stre'ne 
efccti"e (c' curi, ordlne de plată). 

/ 
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- Pierderi -
PIEROOT cartela .lÎmente pe 
nam~le lupe; Teodor, Ma.ria 
şi Va Ieria, le declarăm nule. 

3260 

~1~~a publicitate I 
MICA PUBUCITA'fE se primene 

ltilniC pAnă la orele 18. - Un oa· 
yânt Lei 13 minimum 10 cuvinte -
Pentru cererile de aerviciu f>O la 

11Iti redncere. 

VANZARf şi CUMPARARI 

VA N D lOC DE CASA informa~ 
fiun! Piata Auram Iancu No. 1 

3264 
CAUT CASA PARTICULARA 1 
cameră bucătăr~e, apropierea 
centru .. Tenczlinger Str. rraian 
Vaţia1'l 7 cartieruL funcţionarilor 

3253 
CASA APROAPE DE CENTRU 

Stra da Alexandru (ja.vra 21 de 
vânzare. 3262 

DIVERSE 

CURS DE CONTABll.ITATE 
pentru acei Care au absolvit 
4 clase secundare Incepem la 
J 5 AU,gust. Beck contabil au· 
toriza t Str. Cosbuc 1 ap. 10. 

3243 

~--------------------'--.----
Cinema. "TIMPURI NOUl" 

-pRf' • --

PrezIntă dela 8-14 August 

1. 14. Iulie. atenta t contra Jui 
Palmiro TogJiatti 

,2. Jurnal de actualitate 
3. Sportul Sovietic No. 2 
4. ştiinta şi tehnica Nr. 71 

Reprezentatille dela orele 5-11 
in continuare 

Jntrarea generalii 15 lef 
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AVJZ' dlD motive sanitare generale 
eoplU pAna Ja '7 Ilni nu au acces 
tn "Ia de spectacol. 

, 

ŞT AFET A PĂCII 
Sute şi sutt de tineri şi finer., purt'nd ,Itaguri roş" şi 

tricolore, şi pancarte cu lozinci festive, au asistat la plecarea 
ştafefei de motociclişti, care au dus mesa;ul de adeziune a tine# 
retului muncitor din RPR, plecând din Bucurelti la cestivalul 
Mondial al Tineretnlui dela Budapesta. 

Cei 10 motociclişti, pătrunşi de adAnca semnificatit am/si' 
unii lor. au plecat spre gra.nita Ungariei, unde au ajuns eri după 
amiază. Aici ştafeta CI fost întâmpinatEi de un grup al tinerilor 
muncitori maghiari. care au dus mai departe mesa.;ul tineretului 
Republicii Populare Române. adresat restivaluful Mondial de/a 
Budapesta. 

Stafeta păcii pornită din Capitala Republicii noastre Popa, 
Iare, are o adâncă semnificaţie. Mestt;ul II transmis salutul ffer~ 
binte al tineretului muncitori din Republica Populară Română. 
adresat cestivalului Mondial dtla Budapesta care .,a arăta mă· 
retia fortelor tineretului muncitor din lumea întreagă. în lupta 
pentru pace. 

[a restivalu/ Mondial al Tineretului dela Budapesta, este pre 
zenf tineretul democrat din 70 de Iări. venind de pe meleagurile 
îndepărtată ale Chinei. unde fortele populare distrug arma.tele 
in dezordine ale Kuomintangului, din India exploatată de bogă~ I 
tiile ei imense de către imperialişti: din Vietnam şi Indonezia, 
din Grecia ş; Spania, unde poporul luptă cu arma în mână îm~ 
pOfrlva imperialismului. Din toate colturile lumii tineretul se re· 
varsă intr'un şuvoi neSfârşit spre Budapesta, p(!ntru a participa 
ia Festivalul şi Congresul Mondial al Tineretului, unde va parti~ 
ticipa şi delgafia tineretului cel mai fericit din lume, a eroicului 
tineret sovietic. 

Ştafeta păcii şi-a îndeplinit cu cinste mărea/a misiune avută 

I prin a transmite sa/ului tim~retului muncitor din RPR. adresat 
Festivalului Mondial dela Budapesta. 

in cinstea zl!el de 23 August 
-~----~ 

La Arad se desfăşoară competiţia de 
vollev ... ball pentru '"Cupa 23 August" 

Incepând de mâine StlmbfW1 13 ' in cinstea z:Jei d~ 23 August, -
August, se deschide in localitate vor participa toate grupăriile cu 
o competiţie de volky·ball, în secţii de volley-ball, precum şi 
cinstea zilei de 23 August. Corn- acele echipe sau formaţii, care nu 
petiţia este intitulată J' CUPA 23 sunt afiliate la Federaţia de volley. 
AUGUSP·. baiI. 

Jocurile vor fi eliminatorii. iar Toţi arbitrii de volley-baU din 
finalele se vor disputa la data de localitate sunt obligaţi să se pre~ 
23 August. Competiţia este des~ zinte Ia şedinţa Districtulului dela 
chisă echipelor de fete şi băieţi. sediu] fostei jud. OS,,". la orele 
afiliate sau neafialiate djn orice 19, pentru a primi instrucţiuni re~ 
categorie. Inscrierî1e se fac azi ieritoare la noul reguI~ment. Pre~ 
12 August, depunându·se o taxă zenţa arbitrilor {:'ste ob1i$!aterie. 
de 250 lei de fiecare eclllpă. Mâine, Sâmbătă la orele 16.30, 

Având in vedere caracterul de intr'o şedinţă plenară va fi adus 
massă a competiţiei.. care se des~ )a cunoştiinţa grupărilor regula~ 
făşoară cu ajutorul grupărilor sin~ mentul .. Cupei 23 Augst". 
dicale şi organizaţiilor de massă, 

r_ •. ~ •. _____ _ 

Ooncursuri pentru obtinerea Insignei de Polisportiv 
Eri au inceput şi continuă şi azi 

pe arena deJa Liceul de băieţi din 
localitate> probe de atletism in 
cadrul concursului pentru obţine
rea Insignei de Polisportiv. 

La această competiţie atietică 

PRELUNGIREA TERMENULUI 
ELIBERĂRII PERMISELOR DE 

VÂNĂTOARE 
- Ministerul Silviculturii prin 

ordinul 22.302 a prelungit terme~ 

se pot prezenta atleţii, fete şi 
băie ti ai grupărilor loca le. care 
dupa atingerea standardurilor, vor 
putea obţine Insigna de Poli
sportiv. 

nul pentru eliberarea permiselor 
de vânătoare până la data de 1 
Septembrie 19-19. Eliberarea per~ 
miselor se face in fiecare Luni şi 
Marţi la Inspectoratul de Vânătoare. 

-----------------~------__________ ._. __ ~h _______________________ • 

Cinema UR4NIA şi grădina ARO 
Prezintă de mMne 13 Aug. a. c., o gra.ndioasă realizare sovietică 

FOC LA GRliNIT Ă 
SpIonaJ, lupUl, dr~mă şi dragoste 

In rolurile prin Ci pala: 

E. TEAPKINE - K. FEODOROVA 
- .. 

-"Flacăra Roşie" 
O,.ga" a'Comit.'al.i;wd., .... 

P. M. R. Arad ,i .. 
Comite'altd p" •• i%ori. 
jadetean ,i oră,e,.elc 

Redactia: Str. Alell:~mdri No. 1 
elai 1. colt cu Bul. Republicii 
Tele'on: Secretariatul de re: , 
dactie 16-80, Redactia 26-72: 

Redacţia de noapte si lipograna 
20-77. . . 

Administm~ia: Bul. RppUblicii ,b 
No. 96. Telefon: 16-92. Ji 

(Ttlxa. poslalli plătită În nume
rar conf. 8Probării Dir. rTT 63-
954).Cont CEC 87.915. -- ANUNT. Din cauza urlJ'enf~i 

întocmirii planului de exlin(lcre'~, 
retelei electrice de joasă tensiu. 
ne, cetăţenii Municipiului ATari" I 
de pe străzile pe care nu existi 
retea de iluminat public sau par 
ticular, şi doresc să li se insta: 
leze, sunt rugati a face cereri in 
comun, să le depună la Intreorin 
derea Regională de ElectrlcitaÎe Ti 
mişoara - cu sediul Arad - D.· 
zfna Electrică, Se-rvlciul Sludii' 
până la data de 15 August jg.l9. 
Se va da prioritate cartierel()r: 
nwncitoreştî. De3semeni rugăn 

, a ni se semnala şi extinderii 
mici necesare a fi făcute numai 
prin scurte prelungiri de 2·;), 
stâlpi pe str;jzi cari au d~jJ re 
ţea. DIRECTlUNEA. 

- U.F.D.R. sectorul IV in'li~ 
pe toate responsa1)ileJe de sl~dr 
ca să se prezinte azi, Vineri, orele 
6 la sediu. . 

- IN ATENTIUNEA IOVPriŞ\\101 

Lumea IOVR cari doresc să tie pl~i 
in câmpul muncii pe timpul c.:np~· 

ni ei să se prezinte la Fabrica de Za. 
hăr Arad, deoarece /'le angajează fi 
IOVR-!şti după capabUliatea lor d~ 

muncă. 

- R.P.R. PARCHETUL TRlB. 
ARAD.- Nr. 17~1949 6 AUI!. 1949. 
Publicaţiune. Caraiman Profira din 
Arad Str. Horaţiu 16, a cerut re· 
constituirea actului ei de naştrre 
ca fiind născ. lu 25 Martie 1925 
în com. Izvoare jud. Orhei din 
părinţii Gheorghe şi Alexandra 
Caralman. Noi, Procurorul Şef al 
Parchetului Tribunalului Arad, 
In coni. cu disp. art. 3 din D. 
L. 4062 din 13 Dec. 1940, iTivi1ăm 
pe orice persoană care deţin,e 
vreun act sau orice înscrisuri pn" 
vitoare la actul ce urmeazt\ a fi 
reconstituit, să le depună su~ 
luare de dovadă la grefa acestui, 
Parchet. iar persoanele care cuno~c 
pe petiţionara să se prezinte nr· 
întârziat la acest Parchet, pentru 
a arăta în scris dateI"" ce posedă 
cu privire la starea Civilii a ne
tentei. Arad. 6 Aug. 1949. Pwu'. 
ror şef 1. Moisescu. GrE'firrG. Pori 
~.~ -,.----

farmaciile de 
serVICIU 

Azi şi în noaptea de Vineri sp~e 
Sâmbătă sunt de serviciu urma~ 
toarele farmacii: Farmacia de St~r 
No. 2 (Bul. RepubJicii).Earm~CIJ 
de Stdt No .. 6 (lângă U~!n': 
texfileJ. rarmacia de Stat /'00, , 
((jrădi;?fe). 
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_ 'O: .. pentru perioada de trecere dela 
socialism )a comunism, este sis
temul de irigaţie din Valea Ara
rat (Armenia). Acest sistem va 
permite irigarea Il 200.000 hectare 
de pământ. Construcţii tot aşa de 
mari şi importante se desfăşoară 
in Ucraina, Azerbaidjlln, Georgia, 

- --------.::.--------
Uniunea Sovietică secerisul e în toiu 

~r.şul continuă tn toată Uniu. 
j~vÎelică. Săptămâna tr~cută a 

1. 1 ~t 5tc<r:şul şi în regitmile din 
leii. 'tul Uniunii SO\'1l t;ce. Corn
re· , .~ şi maşinîle de 8l cerat IlU 

,72: pe câmpiile S :hcri,t'i, Alta. 
!ia, ii In Urat Multe colhozuri 

din Siberia produc Intre 2000 ~ 
2500 kgr. de orez şi grâu Iii hee
tăr. Colhoznic:i au hotărît să tree
re grâul şi să·I pr< dea Statului feI
că din primele zile ale secerişului. 

SeC'°rişul este în toiu fn r~giun:
le de pe malude Volgr 1, unde s'a 

, 
III'cerat cu un milion de hectare 
mai mult dfcÎlt la data cor spunză
toare din anul tTt cut. 

Mîi de colhozuri din regiutlile 
din Sudul Uniunii Sovietice au 
strâns recolta şi şi.au pregătit pla 
nul de d'stribuire a ccreah lor. 

Uzbechistan şi Cazahstan. In Uz· 
bechistan vor fi iriga te pămantu· 
riIe nefertile ale Stepei FIămân
de. Nodul hidrauJic dela Minge· 

fiei:; uri, rezervoare de apă şi noni sisteme de irigaţie, 
transformă step::t şi silvo,-stepa sovietică 

ceaur, din Azerbaidjan, va furni~ 
za energie electrică şi apă ])f!ntru 
irigarea unei suprafeţe de 1 500.000 
hectare. 

Construcţia uzinelor electrice 
mari şi mici, care se desfăşoară 

pe o scară largă In URSS, ajută 
la desvoltarea sistemelor de iri· 
gaţie. la transformarea unor su
prafeţe de milioane de hectare 
sterpe In pi!mânturi foarte fertile. 
stimulează desvoltarea creşterii 

vitelor, a cultivJrii ]fgumelor şi 
desvoltarea multor altor ramuri 
ale economiei rurale. 

-'i de mii de colhozuri şi su· 
:en(ei SovhOluri participă la cons· 
cre a ,a iazurilor şi rezervoarelor 
ftS;U': A, care ocupă un loc impor~ 
Arad ro planul stalini st de trans· 
~xislă. 're a naturii. In conformita~ 
1 par st plan. in cursul perioadei 
nsta: 1940, trebuiesc construite 

ori în. iunile de stepă şi silvo-
e?rinl4i 000 de iazuri şi re zer
~teTitde apă pentru irigarea câm
- l!. r cOlhozurilor şi sovhozuri
;tudii' :enlru executarea acestor lu· 
i9.19,;, mari şi importante, Statul 
~relodacolhozurHor credite pe ter· 
ugăr.lllung şi ia asupra sa cheltu· 
derile' pentru lucrările de proecta· 
IUm3i ~rcetare precum şi cele pen
~ n ~lducerea teh!lică a ]ucrări· 
a re, ! irigare. 

te tot, colhoznicii au pornit 
'tA' mgie la construcţia siste-

01] ,. de irigare. In anul 1948. 
lire/adi Ilrne din difcrJtele raioane 
o e'. 'Iii au construit 2812 iazuri 
'm . ervoare de apă; anul acesta 
iCI, .' r construi 4300. Numai [n 
!:~ a, se fac: lucrări de irigare 
; za"oape 2000 de colhozuri. Pe 
lti:i ile sunt folosite numeroase 
r ~:. re. autocamioane şi alte 

'i ale S.M.T,-urilor şi ale sta· 
fRIB. :)1 pentru planta re perdele-
1949, restiere de protecţie. 42 de 
'adin mi din regiuneaZaporojie 
It re- mtruit, prin muncă volunta .. 
ştw· mare rezervor de apă, ca~ 
1925 iriga o suprafaţă de 1000 

i din' !o:tare. In ţinutul Crasnodar 
3ndra ,~struieşte un imens rezervor 
ef al: .... -

în pământuri fertile 
de apă care va iriga o suprafaţă 
de 30.000 de hectare; rn regiunea 
Stalino, suprafaţa irigată va atinge 
anu] acesta 7.000 hectare; In re
giunea Dnepropetrovsk, 12.000 hec 
tare. In anul acesta se proeetea· 
ză construcţia a 215 rezervoare 

de apă, In sovhozurf, - adică de 
trei ori mai mult decât anul trecut. 

Afară de rezervoarele de apă 
construite de colhoz uri, Uniunea 
Sovietică se construiesc mari sis~ 
teme de irigaţie cu fondurile Sta~ 
tului. Una din construcţiill tipice 

o şedinţă de lămurire iniţiată de Secţiunea comercială a 
Comitetului Provizoriu urban 

cu privire la distrIbuirea cartelelor pe trimestrul IV 
In urma verificl1rii la unele Intre- I 

prinderi, a modului de distribuire 
a cartele lor alimentare pe trimes
trul III., s'au constatat greşeli co· 
mise de gestionarii cartelelor, gre
şeli care atrag după sine grave 
consecinţe. Secţiunea Comercială 
a Comitetului Provizoriu urban a 
hotă rit să 1inl1 o şedinţă de lămu
rire in vederea distribuirii carte· 
lelor. Aceasta şedinţă va avea 
loc in ziua de Marţi, j 6 August 
orele 16, in sala mare de şedinţă 
a fostei Primării. 

Secţiunea comercială a Comite~ 
te lui Prov zoriu urban, Invită res
ponsabilii, gestionarii sau delegaţii 
autorizaţi cu distribuirea cartele· 
lor din toate tntreprinderile. insti· 
tuţiile, uzinele, atelierele, fabrici-
le, organizaţiile, unităţile de Stat 
şi particulare depe raza comunei 
urbane Arad (şi unităţile pensio· 
narilor cari au In serviciul lor sa
lariaţi sau de cari depind pensio-

- -- --~..,.., 

naril, indiferent de num~rul aces· 
tora, deci dacă are chiar numai 
unul singur). 

In aceasta şedinţă se vor da 
instrucţiuni detailate asupra mo
dului cum va trebui să se dislri· 
bue cartelele pe trimestrul lV. 
peniruca să se poată evita greşe
lile din trecut. 

Se atrage atenţiunea celor inte· 
resaţi de a se prezenta necondi~ 
ţiooat in interesul lor propriu şi 
al intreprinderii pe care o repre· 
zintfl la şedjnt~. pentruca pe vii
tor să nu comită greşeli, cunos-

uucrările plenarei 
. In ziua a doua a şcdintet plenare a 

Comitetului C~ntrr.U ~l ConC\:'dera!icl 
Generale a Muncii, au avut loc dlSCU

ţit la raportul t'lsupra Caselor oe <IJU-
, tor reclpr;)!!. Comitetul Central a vo

tat in unanimitatc StatutUl de tunC'ţio 

când, că acei ce nu se vor pre· 
zenta şi după instructajul ce se 
va da in aceasta şedinţă. de lucru' 
vor comite greşeli. vor suferi 
sancţiunile legale. 

TotodaH1 in cadrul acestei şe·· 
dinte se vor distribui pentru tott 
cei prezenţi, formulare de situaţii 
despre necesarul de cartele ali· 
mentare pe trimestul IV., cari vor 
fi complectate pană la termenul, 
fixat, cunoscând că cei ce nu vor 
depune aceste situaţii in termen, ' 
riscă să nu obţin! cartelele ne
cesare. 

c. c. al C.G.M. 
I nare al acestor Case. După aceasta, 10 
van\~a Lluba Chi~lnevs('hi, ,'I~re~e" 

dintă a C.G,M" a dE.:'\rottat raportul ll

SUpt"cl protectiei muncii, care a f04Jt ur 
mat de discutii, 

~:a~: '~ilirea şi 
vjt~m 

lejine 
ri pri. 
laii 

perceperea taxelor comunale Batozele din Avram Iancu şi 
sunt În întrecere 

Vârfurile 
- Instrucţtunlle MInisterului Finantelor -

Stl~ 
:estui 

'..!:crul Fin,mtc1or a trimis ComÎ 
ProvÎ7.0rii instrucţiunile privind 

;ta ~i p€I'c<'perea ta;ţ:e1or comu-

'~'\:ciiunile previid ] 3 categorU de 
! ne. :t urmează a fi sta!:Jili te de Comi 

entru' ?rovizorit în limita normelor 
)sed~ .. Dispoziţiile prevăd P't'in!.re a1-

.t:nil.!oare1c; 
pe' , fixate trei felu!'1 de taxe, ,U.e 

'ocn-, le datorea3ă anual, cele care se 
,Pori J,1 lunar şi cele care trebucsc 
_.-. : :~ In momentul prestări! I\erviciu 

spre 
,mii
Stat 
18cia 
~in~~ 
ro, 8 

~~ car:) se d'ltor'i'a?ă anual s.unt 
;supra vehiculelor cu trac ~iune 
':a~tiun~ animAlă. biciclete cu 
b~rci de orice fel. barcnz.e, pon 
~ f~iistrae mecr>nlce u,obile. 
'ea acestor taxe se tace pe ba
<aratiilor anuale ce trebuesc de 
~ contribuabili In luna Ianuarie 

. : termen de 15 zile dcla dob5ndi 
:::~lulUi. Plata acestor taxe se 
. trlme~,rlllll ~t anume pAnA la 
. Primei ltml din trimestru, adică 

la sfârşitul luni!.:.r Ianuarie, Aprilie, 
Iulie şi Octombrie. 

Pentru a se controla plata ta"c~or 
comunale se va (Ubera conk.buabiUlor 
permise fiscale in care vor fi consem
nate sumele pliitlte şi termenul pentru 
care s'a făcut plata, 

Taxele dat0rnte lunar sunt cele pen 
tru paza câmpulul şi p:lZ8 comunei, 
precum ~i taxel~ pentru salubritate pri 
vind: cur5tltul strl!:dlor, stropitul lor 
Iidicarea zăpezii, c3nal şi ridicarea gu 
noiului. 

Toate celt::laltc taxe ca cele asupra 
contract-:-lor de închiriere, Pf;ninl cântă 

ritul mărfurilor, pentru lucr11ri de e;::
dastru, pentru ellb,~rarca permhwlor de 
circulaţie, p{'ntru eli':>erarca btletclor 
de proprietate Il vitelor, efe. se dato
reazA In momentul prestA.rii l'Crvieiu
lut. 

Precizltm că taxa asupra \'Qntracfe
lor de inchiriere se po.ate face pân!l 'n 
30 zile dela tncheerca contractului ~au 
dela data prelungirii lui. 

(Prin telefon dela corespondenţtt noş1ri) 

Pentru a obtine rezultate cât 
mai bune şi p'entru a intensifica 
muncile de treeriş. organizaţiile 
de Partid împreună cu Comitetele 
Provizorii ale comunelor Avram 
Iancu şi VAdurile au lămurit pe 
muncitorii sectoarelor 10 şi 5 să 
pornească la intrecere in muncă. 

Batoza sectorului 10 din comu· 
na Avram Ianuu, a fost acea eaTe 

a lansat chemarea ]a tntrecere in 
ziua de 10 August. 

Muncitorii dela batoze caută să 
munceaec~ din ce in ce mai in· 
tens in cadr111 acestor intreceri 
pentru a·şi face datoria faţă d~ 
Patrie pentru a termina la ti1'!lP 
muncile de treeriş. 

Colectivul de corespon
denti al plăşii Hălmagiu 

In atenţiunea posesorHor de cazane 
de fiert rachiu 

Sectiunea financiară a Comite
tului Prov;zor;u al comunei ur
bane Arad. atri.ige atenf/llnea po~ 
stsorilor de cazane de fiert ra
chiu, prin moştenlri, care nu au 
1.1Că transcrisă autorizatia de 
func/ionarea cazanului pe numele 

lor, că sunt obligati a depune 
până la 30 Septembrie a. c. ce
reri insolite cu actele necesare 
pentru transcriere. 

Du pă aceasta dată cei ce nu se 
vor conforma vor fi amenda(i. 

/ 
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---::-=========. ===ITELEGRAME DIN STRAINi\TATE 1=======_-.... 
In Uniunea Sovietică au loc intense pregătiri 

pentru Conferinţa Partizanilor Păcii 

Fascizarea vie'ii DubUe! 

in Statele Unite -
Ira!fimemul ngOilltnOl i~li[Qt~·. 
Ip.!hi!me Un;JU!~;~!1 [Im~', MOSCOV,\, (Agcrpre5}, .- TASS tras 

mile: Ziarui TRUD publică Miercuri 
un artîcol în care arată că oamenii 
m1.lflcii din Unium~::t Sovietică se pregă 
~esc cu muH entuziasm pentru Conie 
rinta Partizlinilor Păcii care va avea 
loc' la Moscova irltre 25--27 August. 

Convocarea Con!erin~ei Partizanilor 
Păcii din intreaga Uniune S'lv1eh:'ă, ca 
pătă o iporiantă eX'2cpţionnlă nu nu
mai pentru oamenii muncii din Uniu
nea Sovietică, ci şi pentru milioanele 
de oameni ,!;impli din lumea întreagă. 

CONFERINTA DELA MOSCOVA A 
PARTIZANILOR PACII VA JUCA DE 
SIGUR UN UOL IMPOl1TANT LA lN 
TARIREA PACT! SI A DEMOCRATIEI. 

Acesl- lucru 11 înţeleg nu numai !Jr1e 
tenii, ci şi duşmanii progresului şi al 
democratiei. Mi,carea polrtizadlor pă~ 
cii care 'în momentUl de fată cuprinde 
milioane de OQmeni constitue un cbS
tacol In calca atăfătorilN" la un nou 
războf. In !egdtură cu aceasta, 2iarul 
citeazll Congresul 1nfercontinental ame 
rican al partizanilor păcii care va avea 

Programul militar p'ropus de Truman 
• • w 

va agrava criza economica 
Opoziţie in Congres tmpotriva program ului de inarrnări 
WJ\SHI~GTON. (A"tcrpres). - TASS 

transmite că în cadrul desbatcrilvr ti 
nule Marti de (".-Omisiunea Camerei Re 
prezentan\ilor pcntr.l afacel'Ue eXTerne 
cu privire la proc~tul de lege referilor 

rul militar", pentru ~iîrne dtn cadrul 
padului Atlanticului de Nord, s1:i fie 
respins a<?oare('C" el constitue 1In factor 
de preg5.tire a rlizboiu1ui şi C'auza unei 
catastrofe economice. 

loc in curând, precufIl ,i hotăt'irea Fe 
dera~iei Sindîc:J.le Mondiale de a procla 
ma 2tua de 2 Octombrie ,,'Ziua Păcii". 

O al.tă dovadă a activităţii partizanilor 
păcii esle "prim\rea" făcută de oame· 
nii muncii d~n ParIs ~i V' cnJ. genera
lului american Bractlf!y 8>'1s1': îr. Europa 
pentru a avea convorbiri cu caracter 
militar în. legătura cu pactul Ilgt'esiv 
al A tIanticului de Nord. 

Milioane de oameni al mundl din 
toate tările, serie- in continuare 2iarul 
"Trud';, ap!\t'ă cu vigtlent§ pacea ~1 
luptă activ pentru ti înăbuşi planurile 
Sinistre ale autorilor pactul\'~t Atlar>ti
cului de Nord care ir.cei:r·~ă sa scape 
din criza ce se apropie 3.runc"nd ome 
nirea Sntr'un nou ri'lzboi. 
Mişcarea puter1>id'1. a ţarHzanilor pă 

cit !n s~ml.l !iec5rci naţ:ur.l se intă
reşte pe zi CI?' trece. 

Fortele pă('ii svnt m~ll~ :!ItlperiClay'e 
celor 'ale reactiunii şi sunt to ::-iare ~ă 
transforme paciel] pJl2.nt!cu;ui de :-1ord 
ca şi orice alt tratat mili!ar intr'un 
petec de h~lrtie. 

~lt"""'''lI.iI 
NEW YORK, (Agerrres). - TE 

PRESS transmite: 
HenrY Wins.ton unul din lrunf 

Partidului Comunist American bl 
proces este in CUl"$ de 1udC"af,ă la li 
York a suferit o gravă cri7.ă de Ini 
in inchisoare. 

Miercuri dimineata IIP!!rMOrli 
Winsfon au atras aten~ia judecăio, 
Medina asupra stării grave în care 
află Winston. rlar au to~t acuzati 
"incercări de amân.are' a, proces~u 

il 

După cum se ştie, fru:lf,aşul COIll 

Winston a fost trimis la închiSO(lf2' lilJ 
30 Iunie pentru toată durata proces, 
pentrudi a protestat impotriva a 
rii martorului apărării John Gat~ 

In ultimele săptăm;"ni, num~roa.~ 
legatii şi persoane tJartieulare s'au 
dresat in repetate rfmduri jud1;r~iO, 
lui Medina cerând eliberarea lui W' 
ton, 

'1 
la "ajutorul militar" pentru statelo 
strălne, mai multi participanti au pro 
testat energic fmpol1'iva aces~ui pt'Clect 
de lege, calirie;mdll-1 drept o primf!j 
dicasă milsură agresh'1i.. 

Unul din frunt<l'$ii Partidului ('omu 
tlist american Johnson, a declarat că 

"Partidul Comlllll;;t ca şi milioanele de 
cetătcni se declară împotriva proectu 
lui de le.r:(e releritJ!" la "ajutorul mili
tar" pentru slateh străine, aceasta fi
ind o măsură milit:rrii agresiv:i". 

Fortele populare chineze 
pe '0' 'rontul din 

îşi con'inuă înainf(J,ea~ 
China de Sud t, 

Unităţile Kaomintangului se ret"ae În debandadă 

El a aratat că guvernul lui Tmman 
ee teme de fap~'l1 că poporul american 
nu doreşte un război şi nu vrea să 
Jl~şească pe o cale care duce la el. In 
consecintă, j;(llvernul caut:i s1\ înăbuşe 
orice opoziţie ]a politica sa agresivă. 
Astiel, se explică şi insistent',. guvernu 
lui de a wndamna pe cei ]2 fruntaşi 
ai Partidului Comllnist american ~i de 
a scoate Partidul Comunist am~rican in 
afara legii, 

Jobnson a arii,tat dea!!emeD~a. eA ,ro 
ectul de lege I'eferit&l" la ,,ajutoruJ mi 
lital"" va :.graVa pe de o: parte şi mai 
mult ~ri2a (.~on{\mică ~-in Statele rDi~. 
iar pe altă parle V:l aduee venituri 
mari trus\ul"UOI' de armament. 

Butchman, conducătorul Partidului 
pl'ogre>:îst din statul MarYland, II cerut 
ca proeci'lI de lege referitor la "ajuto 

In 1uptele dela Gramrnos 

CANTON, (Agerpres), 
După cum transmite "neLlter", au10 

ritătiIe K'.lomintangului grăbesc pl~gă 
tuile pentru a evacua oraşul Canton, 
întrucât fortele de eliberare îşi eonti
nuă înaintarea f)e ~ot frontul din ehi 
na de Sud care se intinde pe o lungi
me de 800 krn. 

Oficialităţile Kuemintangulu! 1'3 ~i 
părăsit Cf.lntonul. plecitnd sau. la Ciur g 
king sau 51'1 insula Tal.xan (Fcrmosa), 

In sudul provinciei K!ansl, toqe1e 
populare de eliberare &11 ajuns !n su
burbiile oraşului CanCE".1, situat la 370 
km. Nord de Canton, Unită+ilc Kuomin 
tangului se retrag in debandadă, Pe 
măsură ce fOlt'tcle populare (le elibe
rare înaintează spre sud dealungul li 
niei ferate Hankeu-Canton. tunurile 
lor pot fi auzite din ce !n <.e mai tare 
Ia HebgShan, 

• 
HANKEU, (AgE>1'pres). 

"China Nouă" tl'ansmite: 
Comitetul Central al l:-'artidului Co

munist din China şi guvernul provi-

Armata democrată greacă a pricinuit 
pierderi grele m,onarho-fasclştiIor 

GRECIA LIBERĂ. (Ager pres). 
ELLAS PRESS transmite: 

Coman dameniul general al ar~ 
matei democrate 11'ansmite urmă~ 
lOTul comunicat: In noaptea de 7 
spre 8 August unităţi ale armatei 
democrate din Grammos de Est 
!tu efectuat un contra atac local 
impotriva duşmanului, in valea 
Camenik. Inamicul a fost alungat 
până la Anonimo. In cursul lupte· 
lor care au avut loc in acest 
sector, duşmamll a avut pierderi 
care s'au ridicat la 28 de morţi 
şi 90 răniţi. 

La 8 August inamicul in urma 

1 
grele lor pierderi pe care Te-a 5.U

. ferit fn zilele precedente, precum 
~ şi în urma insuccesului operaţiu-

nilor sale. nu a manifestat nici O 

activitate in regiunea Grammos. 
Duşmanul continuă concentrarea 

de forte pe frontul Grammos 
Unită file armatei democrate des~ 
făşoară o activitate excepţională 

In dispozitivul şi in spatele duş
manului. 

zoriu din Ch\.n::t centrală au dat in
structIUni comune in legătură cu situa 
-pa inundatiilor din China c~nţrală, 
arătiind că sarcinile imedint~ de parti 
duIul şi guvernului sunt reStabilirea 
vietii normale şi reluarea lucrului in 
toat~ regiunile inundate 

Subliniind că inundatiile sunt lma 
din consecinţele politicii t:uominfangu 
lui care a impus impozite grele t.ărani 
lor şi muncitor nor făr:! să la nldo mă 
sură pentru a preveni lnunda~iile, :ns 
trueţiunlIe pun in tata organizatIilor 
de Partid sarcina de a mobiliza pe toti 
cetăten1i in vederea construirii de d1 
guri tmpotrlva immdaţiUor. 

populaţia din regiun!le 
bue să se organizeze ift vederea 

torului reciproc şi să continue In . ~ 
laş timp munca '1'1 producj1e. l't1puI.â. 
ţia din regitm1le inundate va fi Scu, 

de impozi te iar partidul şi gIl\'Wl-ol. 

\'or acorda ajutoare familiilor it'l 
trahe. 

• 
PEKING, !Agetp!"E$), 

na Nouli transmite: 
In Manciuria, pl'CCUm şi In :na)Jrl 

tea celorlal te regiuni eliberate, MI ! 
1ntiintate organizaţii ]ocale 1"11: A; 

tiei pentru strângttea legăturilor 
lJ'RSS. 

Delegatia tineretului albanez a reuşit d 
plece la Budapusta 

Cu ajutorul Federatiei Mondiale a Tineretului Democ 
şi al Uniunii Tineretului Muncitor din R. P. R. mârşa 

incercare a eHeli lui Tito de a lmpiedeca p1ecarea 
delegatiei a fost delucată 

TIRANA, (Agerpres), - Agentia Te 
legrafică Albtmeză transmite: ' 

C'omisiunea Centrală pentru unifica 
rea celor două organizaţii ale tineretu 
lUi albanez, a trim:3 te18gr~une de mul 
ţumi~ Federatiei Mondiale a Tineretu 
lui Democrat şi Uniunii Tineretului 
Muncitor din 3PR penr"u ajut,orul Ciat 
dcIegaliei nlbaneze cai'C a plecat la 
Festivalul Mondial al Tin(:1'c.ului ţi stu 
ci~ntilor dela Btldapesta. 

Se ştie că troţkiştii iugoslavi au in

cercat să impedicc del~g.lth tineretului 
albanez să participe la Festival, rE'fu
zând eliberarea vizelor de tre,~e . .'c. Cu 
te.aie acestea, in~ervcntia FMTD şi a
jutorul Uniunii Tineretului Muncitor 
din RPIt care a asigurat calătorin deie 

gatiei albaneze dela DurreS, p:tn:i. 
Re-pUblica Populară Rom,'\nă, au!, 
să eşueze jntenţiile trot1dştilor iu. 
lavi. 

• 
BUDAPEST, (Agerpres). - !oi,! 

hansmite: 
O mare m~ltime a îr,.tâmplnat Ma, 

seara in gara Budapesta del('gaţia 
neretului oin China Lib:!ră, ::C'publi 

Populară Mongolă şi Coreea de No 
China Liberă a trimis la F~sti\'al 
Mondbl al Tineretului 117 repreze 
tar.ti in frunte cu t5năl'ul gencr~l 
Ar~atei Populare Chineze, Hsiao Ku 
Tineretul Mongol e reprezentat pr' 
tr'o delegatie compusa din 44 memb 
Tineretul din Coreea ete 'l'ord e rep 
zentat de 47 delegati. -'" Tip. "GUTENBERG". 
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