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Armatei Sovietice, 
invjncibija fortă de -aparare a păcii între popoare! 

~ 

~ din toate ţările uniti-vă! Arad, Anul Vi No. 1593 
Dumineci 21 August 1949 
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l~J mIrele !aroni Denlla Ziua de 23 ~ugust a f~st d~clarată 

iti! l16allll Sildltal8 BUCURESTI, s~:~~a:<e ::tl=~~~ni aslgurlndu<1 
I Re_ati_ Sedillta Plena. vând tn vedere Însemnătatea zilei astfel ţării noastre indep~ndenta 
bre. C.C. al P .M.R, elia 
J~\ %Z-lM Decembrie 1948, de 23 August ziua In care dato- şt suveranitatea naţională şi des-
'~, 88upra problemei lliodl- rită înaintării vijelioase spre Bu- chizându-i-se drumul spre demo-

cale, a trasa, Bllrdnl de cureşti a glorioas~i Armate Sovie craţie populară şi socialism. 

1
,' I~ o impOrtanţă covâ-rşitoal"e tice eliberatoare, forţele muncito- Consiliul de Miniştri a hotărtt 
,'d pentru mişcarea ::aoastră reşti populare patriotice conduse ca ziua de 23 August să fie de-

sindicală. Prio munca de de PCR au înlăturat dictaturafas-' clarată sărbătoare natlonală. 
de peste o Jumătu te de "n 

oameoU muncii orr;anizatl in 
. pentna traducerea io fapt a Pe urmele indeplinirii anenj~men'eror 

I ~revăzute i~ Rezolutie, miş 

Comitetul Judeţ •• n Arad .1 
Partidului Muncitor.sc Romin 

0l'gonlz6a.iJ in .1011 tf. honl. 22 Rogl1.t. 
0,..1. 11 In •• ,. Pa/.t./.i e./tol'tl 

U N MEETING 
cu ocazia celei de a 5-a aniversări 
a eli berll.ru ţ!lru noastre de cll.tre 
glarioasa Armat" So.,letlcl de sub 
jugul tmperlalilltllor faadtU ger-

maai 

Va .orbi: 

Tov_ BALOGH LUDOVIC 
secretarul Comitetuhal Judeţean 

Arad al P.M.R. 

Ceml,,.in(tI lIQ 1/ .,..,tllil tH /ll'tlgl'om 

."lid/a 

li jGirală a dobandit o serie de 'ua'e În cinslea %ilei de 23 AUf!asf 

f::::~:=~:~: Muncito-ri-i d-e-la-O"--;;;ep:'-oul CFR au predat eri 
;cl;"::::::::E;:i::':::~ complect refăcută locomotiva Nr.301.502 
1 de m·asse, reînfitnţarea. gru Eri într'un ca- Intr'o atmosferă cu adevărat to tiat În eforturile depuse pentru 
a , c3le, noul contract colectiv , dru festiv tovară vărăsească tovarăşii FiJdan Teo- îndeplinirea înainte de termen a 
a' m de salarh:are, preCum ~i litI"",---. ' 

de către mişcarea sindicalI şii muncitori şi dor, yl ad Dumi trache, Handra, angaj amentului luat. 
rilor Sociale _ snot victoriile tehnicieni ai De- Groşan Mihai, Sfârâi1ă Pavel şi După aceasta, în sunetele fan-
care oamenii muncII OI'gani poului CFR din BăIăcel, îti numele Partidului, farei, muncitorii şi tehnicienii De 

. dicate le-aa .btiout sub ecm Arad au predat sindicatulUi şi comitetului de con poului CFR Arad au trecut la 
partidului. . circulaţiei loco- ducere al Depoului de Locomoti· inaugurarea sălii culturale ame-

'. ,pentru flJlbunJtăţirea. con'iJ1llli. motiva repar~tă ve au multumit pe rând în cuvin najată prin munca voluntară dea 
rMlIpor <:le muGel. şi de trai ridi În cinstea zilei te calde şi Înf1ăcăratemuncitori semenea în cin'5tea zilei de 23 
rnl,rOO]eme noul Şi Importante, d A m~ cAt mal .,rabnic rezolva-te. Ei 23 August. A- lor şi echipelor cari s'au eviden- ugust. 
In prob!enle .. fost amplu des cea stă locomoti- Premierea muncitorilor evidenţiati la 

Stil· .&. P'I vă cu ser i a 
ln l _ ~ .. Comitetu.- 30 5 "Industria O' xigenulul'· 

I al C.G.M. dia 1-11) Allgust 1. 02 a fost reparată de către 
pI CIU'e' .. armat HoHlrtrile muncitorii şi tehnicienii Depoului Sâmbătă după amiau a avut 

loc tntr'un cadru festiv, premIe
rea muncitorilor şi funcţionarilor 
evidenţiati in muncă dela "Indus 
tria Oxigenului" din Arad. Sedin 
ta a fost deschisă de tov. director 
Dan Gheorghe, care a arătat că 
în vederea aniversării zilei de 23 
August, direc~iunea întreprinderii 
şi Comitetul de fabrică a proce-

dat la examinarea activităţii des
făşurată de dare toti tovarăşii 
din intreprindere in perioada de 
timp 1 Mai 1949 şi pAnă in pre
zent, constafând că s'au eviden
ţiat prin munca lor, următorii ta 
varăşt: Zsiros Valentin conducă
torul tehnic, decorat cu "Medalia 
Muncii", care prin invenţia sa 
montată la aparatul de lkhefiE'r.
a adus economii însemnate redu~ 
'când timpul mort de incălzire şi 
lichefiere şi rnărindtotodat.ă prin 
aceasta şi productivitatea muncii. 

fn mod eAt _ poate de clar CFR din Arad, prin 901 ore mun 
de armat ~~ I'ftlolvarea 

"tirea forme1or ~
meiodelor de m1lDcl ale OI'K1' 
eaJe; Casele de -lutGr reci 

Protecţia muDcl1" - nnt pro
letrol' desbatere a avut drept 
Hotărîrile luate de C.C. ,..1 

,enlru ducerea la bUD afirşlt 
IP nor lnorlte din fiecare proble 
• ~Ie. 

tafll. el 011 pMfe tot aetlvtta 
('.l ea~tor .. fost la fel de rodnkl 
I~ mnJte pArţi I(rnpele !indlcale 
ll~i trAleu o vtafl- +emetnto -I"a-

~ forme de orgaftinre na mal 
~. asilzt cu desvo1taJ:'ea contl
~t~'IIIi~elrll sindicale dela noi. de 
l'i~lietal Central al C.G.M. n 

<tl!lrl:lldnrea şi reorganizarea unol' 
. li crearea. n1tor noul, pentruca 
. ates&a formele organÎ7.atorit'e 

:a ele de muncă să tie subordo
. total sar-elnnor impOrtaote ~'e 

ml5cărll sindicale. f)eaS(!menl, 
~t subUnhtozl ncccsi latea unui 

de't ~I mat strâns intre Uniuni şi 
wt;'k! f'\1r.dtcat~. care ~rcbule să-si 

da;' ~I UD activ larg de tovarăşi 
. ul'fie, pentru a 1e ~rUjnl in on . "1' 

'i 
. ăn e socIaliste Iau un avânt 
~~in ee mal mare in fntrc"Tinllc
~~ ,~, cuprinzând masse tot mai 
~na oa"'''!lf al munciI. 'Alături de 
con I IContinuare In pag. 8-.). 

că voluntară. Meritul deosebit al 
muncitorilQT dela Depou, constă 

tn faptul că ei şi-au tndeplinit 
angajamentul luat înainte de da" 
ta fixată, prin terminarea repara 
tiei şi redarea ei în drculaţie cu 
trei zile înainte de 23 August. 

Lucrările pregătitoare pentru constructia 
Canalului Dunărea-Marea Neagră au început 

şi continuă într'un ritm viu 
După cum se ştie, 'n urma pr opunerii Biroului Politic al CC al 

PMR, CoruUiul diJ Miniştri a ko tărit construirea Canalului Dunărea 
-Marea Neagră. Esw vorba dupiJ. cum. s'a 6rătat la timp, de fUI. căn.ol 
care va asigurtl cew mai bune con dit,ii cW novigatie fntre Dundre ~i 
ManlIa Neagră, canal câre va Sltrf1liât.e Dobrogf.o prin valea Cara-fului, o 
regiunf' uitată, sitra.d1,fnapoiati1, sa rtită acum să Tfnască fii o viaţJf 
nouit, la o viată mai bu.wI şi mai fm belşugată• 

Brix Ioan, preşedintele Comite 
tului de fabrică, .s'a evidenţiat 
prin eforturile depuse in munca 
din uzină, stand câteodată şi 24 
ore lângă aparatele in funcţiune, 
spre a preveni eventualele defecte. 

Catana Ghorghe· s'a evidenţiat 
prin munca sa depusă in atelie
rul de reparaţiuni, grăbind porni
rea la o nouă fabricatie a .uzinei. 

Pe valea earaşu!ul cu sute ~i sute moşiereşti din trcl'ut nu aveau nici \,in Kiss Matei s'a evidentiat prin 
de ani în urmă, apa tJe vlinla in M'lre. interes să lupte. elanul şi munca sa, grăbind în-
Dar apa aceasta a secn.t, rămfmând Din pncina aces~ei sttU3ţtl, l.'U tot cărcarea tuburilor cu oxigen în 
doar din loc în loc mlaştini lşl bălţI, ajutorul primit d~ tilr~nlm~n muncitoi:l hala de încărcare, eliminând prin 
deai't1pra cărora trăesc milioane de tâ::l re din partea regimului nostru de de- control toate reclamaţiunile . 
t:<ri purtători şi răspânditoli de mala mocraţic popullirâ, tn aceastli regiure Molnar Iosif s'a cvidenţiat în 
rie In J·ur nl·Cl·o 1 __ 1it"" I 1 se înregistrează cel mal mic procent de . ; ~'a ",e, n c lln t)- munca de intre-tinere şi îngriiire 

.. . d t 1 L_ bA + • d aensitate a populat,iei, via>a hind acolo raş, nlCiO m us r Itt, sece"" ... n,mn 'a matorului" Diesel, asigurând deosebit de gl·ca. , 
des întreg tinutul, !ar peste 'toate dom Prin hotll.rirea BiroulUi Politic !li prin aceasta continuitatea de fa-
n;nd o înapoiere şi o stare de mizerie ce al PMR şi In urma ~eciz1ei luate bricatie rn condiţiuni bune şi rea 
îrr.potriva căreia regimurlle burghezo· (Continuare tn pag. 3.a). .Contin1,1are în pag. 2-a)1 
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i~:-d-ia-S-C·d-u-n-ir-:-a-in-:-·-u-n-C-;---;~Iu-p-t-a-:~~~~~dn~~~t 
naţionalităţilor conlocuitoare! Mai aprig la luptă împotriva şQvinism!JlIw 
şi naţionalismu1ui -arme otrăvitoare ale imperialismului anglo-ameri<:: 

;:"n-d--eeon--om-Î1-' l~-:~-mu-l~de -'-~-~mentui că ':o~'-~:~-l~---:i mai ':-'~ţi~'~~:cl"~--'~~:~~: I''-'~ timp a aOE'fHOr bonuri, J ~ 
lfIotorină şi ulei mineral. mare elan pentru realizarea şi .,F1âmura RoŞie" lucreazA 1. doul • fllent pAnl:i in prezent c~ ,'a 1 

Curuliu Maria s'a evidentiat in depăşirea planului. strnnguri tov, Szăho Ioan fmpl'€QIlI co~tii~bmtatea materlalelor prWi 
executarea JucrărUor şi situatiilor DE UU TOV. SZABO IOAN eu tovarăşii săi de schimb, Tenz.li· prunlt tncl, pe luna AuglJil,!.ifM 
contabile, pe cari le-a făcut in ger Pavel şi Bak Ştefan. Ei !fi-au bon de ridlCarr. pro( 

DELA MECANICA "FLA-
termen. MURA ROŞIE'" LUCREAZĂ luat angajamentul de a tofnninl LA SECTIA cON'r .• -ido~ 

Chirvai Alexandru s'a evidenti IN CONTUL LUNEI pAnă la data de- 23 AUl!:llBt progra- t\8 
at în toate ]ucrăriJe. Indeosebi În rou! pe luna August, adieă: 3 in. TATE .ll'lDUSTRIAU~lnJuI SEPTEMBRIE . 
lucrările tn legătură cu planifica jeetoare Zimmcrmaoo ş,~ wt cHin- FUNCTIONARU REAllt 5 

rea şi aprovizionarea. p~ ll1lwrâ ce ee apropie ziua de dm de locomoti"ă. Munc:nd .. n ZEAZ,\ INREGISTR1,'ru ~ 
După ce a fost fnmânate pre· 23 August, tot mai numeroase sunt râvn~ li iu reuşit ca pe zhl.a de ZI IN LOC DE 3-4 ra..;a 

fndeplinirile angaJ· amentdor luate ~-l'..:J; îndepII'ne".,~ă allgaJ·a ...... '11tll1 mii 1n bani din fondul directa-cu "'" ~""" LU.~ INTĂRZIERE ~m 
in cinstea măretei zile i dib'răl":i luat, iir tov. Szaho Ioan. fneepând flmE 

ria], tn numele evidentia ţilor a IlO&Jtre de către glorioaq Armată de eri, dela orele 12 1uereazl In Şi 8tcţia cOIl.ta.hilitat<l! intll!ltl 
vorbit tov. Brix Ioan luând 8Flga Sovietică. contul lunfi Septemhrk. li care tluprinde P~t-calcn1a'I!im: 

C b·..· d!? FI R ~" A controlul bup;,.ta,l', :uptâ cu *' 1) Sert1iciul 
fruntea 

onfa ,'~'ă'f; efa" amura OŞ le .n tire la fndeplm1rea angajam4.~ 
lulite. Functionarii ace~[or,: ~'" I 

diagramei pe 'ară a C. 1. M. P.-ulai. pen'ru registr,azl ,i ft1sumeazll af~r,ItH 
Ili, tn loc de 3-4 zilll Intlf1unl 

respec'area 'ermenelor de predare a lucrărilor salarful fit'cllrui muncilor dtj!Ore~ 
Şi silua,iilor cerute eartoanEle de pontaj, Li fel, Ila 

Pe C(U"f' o depun functionarii 
cle14 ace~ serviciu. 
Aiilgajamentul luat, p<t1truca 1n· 

registr1irile contahile s1i fie făcute 
in 3 z:Je, in loc de 10, Il fost depă. 
şit in a<Ş"ji fel, încât istăzi fundia. 
nat>~i sectfei contahilitate generală 
reuŞtSc să le facii într'o singurii zi. 
Deasemt IJI a un:nărirea oonturi1or 

• Se' face chiar în mometnul tor gis. 
. trării lor printr'un nou aistem de 

muncii care evită a..tfel ewntualele 
greşeli de fnregistrartr. 

u-oleazd atât justffea l?<Xecut(1rit 
opEratiunii, cât Şi efectuarea ei 
Iii locul indicât. Acest 1WU si
stem l-am fntrodus datoritd 
experiintei primite in urma 
muncii Fntregului colectiv al 
fundionarilor din sectie". 

Pe l'I~alizarea angajamentului pe 
care şi l.iu lu"lit de a clarifica sol· 
durile din gestiunea veche până la 
23 August, au plU! un mare accent. 
Se fac zilnic numeroast' 8Ctisort~ că. 
tr-t> firmele vechilor fumfzoti. ai 

In cadrul intreceriler de nivel 
,uperior~ pom.lte 14 .,Flamura Ro
şif!" In. cin,tea zilei de 23 August,. 
fundionarii 8erviciulu~ cantabilită 

tii. antrenati tn acefaŞi muncă con. 
Ştj, ntd• au tl'E''CUf Iii imedtala (n9 

deplinire a angajamentelor luate. 
pentru prima dat i1 functionarii ace. 
,tui lterviciu se ,imt mobilizati in 
Întrecfri alături de Intrea/{a munci. 
aorims din u:ind, convinŞi fiind de 
contributiâ muncii: lor fn lupta rea
lizdrii planului de productie Şi f~\ 
nanciar. Fiecare sectie fn parte a 
,i'rV'iciului ti pornit cu multt'1 insu. 
fletire la tr7iduceriu Fn fapte ti sar
cinilor cupttirW! In ângajame"nt€, 
dOIJ,dirul astfel ~ fiecare functio
nar este pt'1truntţ lntr'aclevdr de rilş
Plmdrrel.l muncii sole. 

- ACI st nou si.stem const(1 fn uzinti cU termen de răspuns cât 
faptul - ne spune tov. Roz. mai urgentlt', In ~a fel, cii până Iii 
doviu Z. Alexandru - d1 tn 23 August t<tate lllcrăn1e fn aee9t 
momentul tn71!gi:ttrdrii se con· f1;DS eă fie tenninate. 

Pael.,.i'. 'n'"al. cI.la ,.,.,.;zo,,1 •• prel.c"ează In 1-4 zil. 
"" loc de '0 zile 

I,UCRĂRI EFECTUATE IN· 
. TR'O ZI IN LOC DE 
10 ZILE 

~ Contabilitatea genenălll. eu. 
({rctiv J."I(strAne de functionari, 
renlJit oa 

priit introdue(~ unei aim.pli. 
ficl1ri la balantele de verifica
re ,11 le tri.mitif Cf'tItralei In
JustrtaJ.e ca. daull zile fnal1Ule < 

de tf'nnenul (f:m.t. Datoritil fap
tului d1 riruafiile .'rflnt trimisii 
fnafnte d~~ termenul fixat. ser
viCiul c(mttibflitiffU Jaa "Fla
mUTa Ro$f.e·'. le situiazl1 1" 
lrun.!.(>lI ar;; ",.am't!( pe farif {I di· 
"ediPi CIMP·ului· pentrrl re,~' 
"edarea termenelor dPl Preda
r;:' 1.1 lucrarilor Şi !ituatiilor c;'" 
rUfe. "A CII'ltlsm, 'de.~' f(llr eon~ritu7:J 
un Suree, al muncii con-ftÎpnt{; 

Scet·~a contahilitatea materiale. 
lor ddisemenea a 1r; cut cu mult 
elan la îndeplinirea angajamente
lor, comphctând: printr'o bună eo. 
lahorare golul lasat de funcţionarii 
plecati fn concediu. 

1 ncil dtn primele zile sle trttl"f'lo 

~i de nivel supmor. f.i au 
reuşit sd prelr1c,.ih;e fâctrlrile 
intrate dFla furnizori tn termrtn 
de 3-4 zile, tn 10{; de 10 zile 
cum .,.ro ft1cea 'nainte. Ca exem
plw !(lCturili>, intrate pe ziutt 
de 9 August nu fmlt "relu.cratp 

plJM in ziua de 1 1 Au~ust. iar 
cele intrate pf- ziwI de 11 :4u· 
~l,ţ' au fost prelu.crlite n(1nCl fn 
ziua al' Iii Allgulft, 7id'Î('r'Î fn ter
l'nf'7I, di! 4 şi chiar ,1 :zil~. 

D1ttoritl:i a~e;;tui fapt contahilitate. 
materi aldor vi"e In a.iutorul conta. 
hilităţH gelleral~ care flo'iit>:> trere -

A. R. L. U.' 5. Filiala Arad 
In colaborare cu conducerea 1. C. D. 
organiz~a.ză azi 2/ August 1949 la orel~ 17.30 
la Palatul Cultural desbaferea romanulut sovietic 

"M est ea că nul alb" 
de Babenno'V. distins ClI premiul STALIN 

Prietenii Uniunii SovieUce,llluncitori, intelectuali, funcţionari şi 
ostaşi sunt invitaţi să citească romanul pentru a putea participa 
activ la desbateri, - Urmeazil P ROG RAM A R TI STI C 

Illtrar •• Itberl 

astfel la pregă1ii~ a lllcrări10r pen
tru inche ierile lunare9 la stabilirei 
pretului de ~OBt al materialelor ,i 
la fixarea preturilor definitive' ale 
prodUselor fabricate in udnă. De.
.fmt'Ue~ 

ordorumtari"t:a pldtilor cdtre JIU"o 
nizorf, care 'e Ideea tn. tennen. 
de 10 7ile, 4IJtllzi. datoritll tia
nului. tII muncl1 il functîon.arj.. 
lor din cadrul 6ectiei ronusbiU· 
tDtfii materialelor. .,. face zi", 
"f.c. 

La fel, prin introdueerea unei noul 
metode de lucru, contabilizare. 
bonun1or de materii1e se face In 
6 zile tn loc de 12 zi! e eum se fll. 
cea pln§ acum. O piedici tn munca 
aceste.:' secţii este n€trimitcrel la 
timp a LO'IluriJor de ridicar& din 
part~ a magaziei de scule. In acea-
8tl privintA magazia de scule tre
bue si ae preooupe de trimiterea _ L 

LAPTE BUN DE VACA 

cumpără 

10-12 
zilnic 

l it Ti 

Imprimer~a Judetului 
ARAD 
releloru 20-28 

dl%tontil unei bune Of'gnn~ 
'n Cel'flc~ priv01t~ rep6rti~ 
muncii pe fiecare funcf~· ~lej 

..... tla t 
In parte, If a rf'UŞlt s~ $e I şti 

,teze tO,ate m~,terj.alelel rid~bât 
ele at, here dzn magâ:fi, ,1' 
'n loc de 3-4 zile r"tdrzi,}Ui 
Tov. KeTesztury Elisabtta ,~m 

Bratl! pe tov. Eber Mârgarel/ 
,,·A.rstă de 16 ani, Cunctionart: ~l" 
acest hirou de o lunii de Zi~lr.~: 

- Datorită sfaturilor pe '.;1 
le-am dat cu totii, tov. ~r ~ 
ga.rtta, ]ucreaz~ astAzi la t,} ~~' trt: 
e'.I1aHL, dovedmd Dlultli eon~11111 te.~ 
zita~ şi atr11danie fn luerltilt ~~ 
cir.. le executII. vlu.t 

U 1 l' .. wel n a t succes al acC1!tC! sec· J . . r _1 It ~Oll 
eon~btue ~ apttu c", 

datoritil rzplJciJrii 
tU normite., a#"JzÎ lunclkm 
'ntocmesc plarnJ. de Il%pl 

re E. T. L. tn tenrnm d;; 12 
'n loc de 3 rir;.. 

De Memrnea eontrolul 
pentru. Intreaga uzInl se faee 
z'!e In loc de ~, iar stabilirea 
centului de ~g~e tn fiecare" 
8t fntoemr!Jte 1n 2 zile dela 
rea date lor necesllre fn loc de 
le. cum ;se făcea Inainte. 1 

Toate aOt'&te Ind>t''P1îniri si . ~ 
. d . d ,_.1 I)tll 

~ll( e angaJamente, Ol't!\.t'K L ... ' 
functionari.i aerviciu:1ui eontlUl ' 
ţii dela .,Flamura Roşie. ... an! 
In tntreceri !lOo~IDistel mperi 
munoesc cu rllvnă pentru a' 
pi'C1a eu ehute mărcaţa zi d~! 
Augw;t, ziua em~"ării ftoiilltre 
cllt;". glorioasa ArmatA Sovirtl" 

(d. 

COODa C.F .R. Ar~~ 
anga;ează eroilJl 
şi eroifore~e 

ma,ini de cas" 
e" suron,le se " 
prezenta la Coo 

C.P.R. 
Bulev. Republicei Nr. 7 :"j 
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~burgheze fata de femei 
1, " , n, lIIuit de sute rit dio _aza • «nulinel 'N'" r.t DieiodatA femerI sadorl, atei 
• : brutale a unul muncitor bătrân, Kis dt'8Cum inainte nu tr&bue si tie", -
'I( Ioan, care mereu le injura, ba ~hiar le lat4 conceptia de diserim i olLl"8 fl-~~ şi 

l' &meninţa cu bătaia. de dfBp~ tati de femel a a.cesWI şd 
"Laa ci te voi ba~ şi .,.. dumneata. d" partidă. . 

, /llm am bătut-o pe Dronea Elena!" - Numai cu sprijinul organizaţiei de 
~ fa răstit odată acest muncitor la tov. Partid, a comitetului sindical şi a di-

~ )lirijescu Elena. deşi aceasta lucra cu reactlunil, a reuşit tov. TC{ldol' Paraschl 
, i.Îrlruintă. pentru ca .eneratoa.re1e sii va să participe la Scoala tip C, ear1! a 
, , producă neincetat carbldul nCcf'sar su- luat fUntA ha Atelier. IIllIil In sectte ea 

j dorllor. a con~nua.t IIi Intâmpin~ gre\1tllţ1 !'lin 
\q - Acum nu mal indrlizucşte si ne moflvul el şeful de partidA nu l-a dat 
,.\:fnjure pe noi femeile, bătrfioul Rit - nIci UD epriJln ha mllbd. Aeam tov. 
:\i1t sptl~e t<rv. Miritescu ,,1 apoi adaugă Teodar Iltlde.1Ii Clllzineţl. pivot' şi axe 
" ,", 1!ii.mbet: De când iov. Teodor Pa- de frânA şf n., spune eu bucurie cA şe 
:"',nşChiva l-a pus pe lt'!\Zeta de ,,~ret('. fuI de partidă. este plecat penfnl trei 
, ilaI' in lWeasfll. see,l", nu se manifest, luni iii! 10 aftSt &ImI' - In sfârşit -

mlTlili /} atitudIne l~admJslbill fali de ea .... a avea ecazfa iii Invete firI si t 
. [ullel, in t'e priveşte tonul intrebuintat lIfI punA ptcdfd. ' 

nd!~11 de ele, dRr ". o tendinţA de a ~l- Cu de<)Bebh-e de toT. Ardelean Gheor 
la~!lrnld f1nrln!a temeUor de a-şi dobltn gbe, ceilalti ~eft de partidA !lIn secţie 
~ti 1\ calificare. şi In deotlebl tov. Martinuş Mihai, da.! 

m' "Mergi la mlUurA şi la rlnmş!"' - un sprIjin etlcRce mUDclton!'t"lor. 
!ed'a I!ŢIllS setul dt' parfff1ll, Ardelean p~ c.iteva flllpt!!.mlini tftV. ~a!ler 
:~~heor/!J:f' tovar3~fll Tt".Cilllr Parascbtva. PRt'Rschh'a va p1t'ca Ia Bu('ul'!!~. Ia 
11â,J!nncl când aceasta l-a comunicat dt FI~"JIla de tmdorl cu o duratl 'de 6 hml, 
d !m~te si-şi obf4Y\1 Cl>,1il1!'area. - fiind tr1ml~l de Com{lctul ~indical. 

~la "TebaH 'muncitoarele fruntaşe În productie sunt 
I~ ridicate În munci de răspundere 
,j~pcste tot locul, la fabrica TEBA la ace(L~tll. sectie lucreaz.l! tov. Bar. 

llâlnroŞti femei car'" [ucreaz li Cll bel" Orilia la 12 rdzbOâfe care CIt o 
I ştiincio%itate, CII dorintă de a·şi lună fn urmi! a fost lucrătoare la 2 
d~bandi o cât mai ri~licată califi. rdzboaie. 

i e şi de " depdşi zilnic norm.ele Lo, aci';:'aşi sedir. lucreâzl1 şi tov. 
:i lucru Cn vederea realizării şi su. Leinhard Maria fostli fiittJ. de castI. 

, implinirii părtti din pUIn rev!·' A r"ve'/tat mesilrÎ.a fn 6 glptt1mâni. 
l),- intr~'Prindrei'. ajungdncl sl1 fie o tes<'1toarr destul 
:r4J~r.o pe ~v, Krayer Eliza dela de bună. AC1tm lllcreaztl Ui 2~3 
I~· 'I(J tesi1tort~ care lucreaza. la 16 rllzboafe. 
. • . ':boaie. La fnceput li lost c"oÎ-r.o lnsuflefitd de Sll-coesc;le realizate 
•. lod la s~dia confediu1li. 'P€' urml'l fn producUe de tovartfş~ Il' lor. 
'CI trecut la sectia ţe.st'1tori~. Ajutatt'i âproape toate mu.ncitoarPlr din sec 
ti:' tehnfcienii şi, muncftoTii din ~f'C-- tia fes(ltor;/, alt incrput stf. luerr~ 
~le şi lncurajată de or,~an.izati7i de la mai mult", ma$fnî. 
. :tid şi comitetul ,~indical. tov. 
.'ver t, fnve'ftat mfs~Ti4 dE!' t<?sc'1tor Organi::a/fa de Partid, condrwi .. 
ilou.~ luni. A lucrat prima dârl1 rea administrat.ivrl Şi comi.tetul sin-
,iii la 2 rrlzbortie Rimple. pe IIr. dical al fabricei au rnceput o SIU-

I 'datorÎtll hi'trnideE fi, a ajuns sl1 tfnuttJ. ăclilme de ridicare a pmei. 
~Tl e::e l.a tol mai mllu.e maşmi. lor, in munca de ,..ilspllnc!'(Ti. pe te-

:riImdna freCutl1. tn urma 'n.~lIşf- rf'rt politic şt profesional. 
me'odei sovieticp de munct't pri.. TovariJ.şcri Torok Arw, rrumcitoa. 
'iiti1 in cadrul oonsf(Jtuirii d" re conştiincioasd, care se bucură de 
,adie, tov. Kray~'" (J 'nceput stJ. si"~patie şi pre,~tigiu tn fabrică, i 
'z;' 'a 16 rI1zboaie nntom6te. să dat o răspundere sindicali'1, fiind 
Jl:l!nd prl'ntrc fruntaşek tn pro- num.lttl fH'l:?şedinta comit''lului de 

, :io. jâbric(f. O altd muncitoare ridi.catlf. 
'1)1;, Rarlfl Maria, care bter'i.loz(f fn post d~ ri18pundere este tov. Al. 
~ri rU> ea, a tWansat deaseme• bu Cmtin4. c(U'(t tn Urma rn.$u~irii 

[p deTIi 2 'a 16 rllzbmt{Q. cJut()Ştfnţfflor profesionale CI fo~ 
Imhelp t.lJvarlfşe,. di PQşin'du-$i numitd de edtre lldmi",:sfratie, 16 

pl- zi dc zi. aII primit nn 11(/' ,ţllgÎ:~ţrf1i organf;rofCei dl' Partid Şi 
It .lIIq; m7ir,'. acesta ('T;'~('dnd Jrla fi eomirl'wlut .$;ndfcal, şef(f de i'c1li.· 
ah L50nO Iri. lf1 7--8000 lei. Tot pd la d(plinlftorie. 

--~"Sl 

La leii .au Ion ridicate numcitocJ.. 
re tn posturi. de răspundere 14 b;" 
rauri, do'I..-edin.du·se capabile ele II 

conduc,," 1.0 6'erviciu odmirWtrativ 
său #nâncwr. Tov. Bus Ileana, k· 
fa salarizări~ a fost prirrw. d.atd mun 
citoar~ pe urmlf eonducdtoare d(~ 
seclu" apoi, _ leMt numit<! şefă a 
bfroullLi de aalâriiiire. Tov. DezsOfi 
luliana, şefa biroului de calcul, CII 

c:4teva luni in urmă II /0" numitd 
fi e'a tn acfflJt pon de ~pundere 

Pentm ridicareu clmoŞtfntelor 
tehni.ce şi profesf.ona~} aU munci
torilor. la T eba fundionl'ad1 o Şcoa 

li1 de caLifica,e'" tW'e ~ 
numeroase jemfi. Nimk. ,.. tlove
dme t,..d 1n4Î muk preocu,..,.ea 
directiunii tIt ee pri~Şte ~ 
nivelului prof~ionaL ffl angajatilor, 
de cdt faptul ciI t" curdnd .e tta des
cMde tn int~prfndere o n.oul! 'rea
ld - eu concur6f1l Sretorului de 
Partid li ii comit~lui de !abri,.IJ 
- 1.a care vor participa 130 de 
muncitori fi multcEkHIr •• In .,,,ma 
absolt.irf:i; ~ fcoli, 1Wmllnl n 
cadrelor t(~1uUce /o~mate din Iflmd, 
.e va relUca comfderiibil. 

Cazuri de nerespectare a drepturilor 
elementare ale femeii la C.t\ M 

'Cu dCO&thi.r(; de trecut; clln.d fe· 
meile muIlcito~ dela CAM, au 
fost obligate _ care lăzi grde de 
W şi ~o d~ kg., acum prlll inl1, r
~nlia organizaiiei de PartI.d §i a 
comltetulw amdiciU, această aitua
ţie • a BOhimhat in favoarli C~mei
lor, Totuşi, ma.i dăinue in unele 
le ~uri de muncă un Bpirit de 41jo
sir", Ş'i d~ usnilire a muncitoarel()r, 
din partl a ştfilor de atelieDe mai 
inapo-.ali, cu mÎunf<.8tă.ri ale putre
dei mentalităţi hurghl:lOe {ală. de 
('mei. 

Atullci, când muucitoarele gra"i. 
dt F~aur Aua şi Bozgan Ana au ce
rut sli fie re partizate la mune~ uŞoa 
re, ş'efii de att'li<r Rădoi Marin şi 
.Pantea Chiri! aU 'TUt să le dea pUr 
şi simplu afara, <lpuniindu.le să ple. 
00 acasă dacă DU pot lucra. Ni,,: 
tovarlşele Oprea Ciirolifla şi Varga 
RozaHa, car", s'au plâns că 81.' simt 
rllu, n'au fost trimiset In locuri de 
munc!l mai u~'ar!t de cătr.e aceŞti 
doi şefi de atelier ŞI:' cu atQt mai 
mult, n'au fost îndrumate la dis· 
pensar. 

Imldiat ce aceste cazurt aU foet 
,j,sÎzate de Comitetul de· tahrică, 
tov. Ponta Ana, secretara comitetu
lui sindical, a convocat o coos.fătu.:'· 
re eu. salariaţii celor două ateli-ere 
pentru d,maseltrea atitudinii nesă-
nlitoase a celor doi şeli de part,'.dli 
şi pentnl â le atrage atenţia acesto
ra eli manifestlirile lor au foet tn 

contrâzicere eu morala prgletară po 
care t.N.bue &1 fi .. Sn8U~ fieca. 
re om al muncii. DeMemenea, tn 
cadrul C'OnBfătuir'1, muncÎtoarelf' 
gravide, cât Şi cele bolnave aU fost 
r,opartizate la magazia de ~p,d:
tie. la cusutul amhaJaje]or, âdicli tn 
Jocuri d.e- mundl. care nu cer ef' c
tua'l'('a uns: efort fizic mare, 

10 ce priv<,Ş'te ridicarea ('alifică. 
rii femeilor muncitoare. aceasta 
coostitue o preocupare pennan' ntă 
a comit, tulul sind:.cal. De 'fX,mplll, 
numai in uhimele săptămâni, pal rit 
mundtoare tinerr, evidentiiite f., 
muncă: Coştiue Varvara. Bercean 
Sofia, Surchicean Axem.'e şi Szoll&li 
Ana RU (Olit incadrat? ca ş. fi dl' 
• ch:pi1; Iosă de nu primr se un iijll' 
tor Bufici-mt din piirtf',a tovarăşilor . 
hil.rha!i, (!8re fnceardi sll. atllk pe 
ce1eJa lte muncitoare 1mpotri\'a lor. 
Astfd, nn odatll., ele aud şoplindu
se pc:- la spate eU'\II'lUt,]e de hatjoCi'l
ră: "Ati fost la mătură şi acum ali 
ajuns .,r fi". Dar nu sunteti bun'" 
decât la mătură". Deasemrnea Re 

mai /!ă~,'~ tmfi muncitori 1n CAM 
care afirmă că "locul fem{'i1or~!<te 
la cratHă", d, ş.t(!r.p;'işlrile de nor· 
me, pe care le rdi1;ZI~ază tn prnna· 
l1'~nţă ' ... meile., dovfllesc tndcajml~ 
I'ontranll ac~stl'i afirmatii, - ră. 
maşHlI. a vcmei mentalităţi hur
gheze dee.pre "ineapacitâtea" (e
me.ii. 

CONCLUZII 
. R aidul-anc/tetă, organizcA de •• Fklcdra. ~ .... !rctreprin

derile din Arad, dcmonstreazttcu claritate, că În. fl/timul timp all 
fost înregistrate progrese simţi toare, în ce priveşte promovarea 
femeilor muncitoar~ in posturi de răspundere şi ridicarea califierlrii 
;or profesionale. In 1OUmeroase fn treprinderi au fost ridicate cu cu
lt.!; în munci d(' rClsoundere, În at('l/~f'e, birouri ~i coru1uc('r~a .~"! 
dlcatelor lemfi, care prin conştiin ci~itatea şi deuofamentul lor fa
ţă de interesele clasei muncdoare şi-au dob1ndit încrederea tO.'fl-
răş[[or lor de muncI! . 

[)easemtme:x, un mare numl1r de femei participll la cursuri de 
calificare, în vederea ridicifrii ni celu/ui lOr pro;esiana!. 

Totuşi mar sunt între/..-rincie ri unde problemei calificării fe
meii nu i se dli de"tulli atenţie. 

Deasemenea mai există [OCU ri, unde dăinue rtlmllşiţe ale ve
chei mentalităţi burgheze fat Il (le femei din partea tehnicieni 
lor şi a muncitorilor ba chiar m ni mult. se tntdmp/ă cazu"l de 
Înjosire, umilire şi persecufare a femeilor, nemai vorbind de ati
tudini duşmănoase de îngreuna"'e r.onştientă a muncii acestora. 

Este necesar ca organiza/Ule de Partid C o In it e te te 
sindicale şi fiecare muncitor cin sfit să combedi'i cu energie mani
festările atitudinii burgheze faţă de femei, rămăşiţe ale regi
muri/ar de exploatare burrzhezo- moşiereşti. 

Trebue sti lupfltm pe';trur.a fiecare muncitoare să fie privitd 
şi ajutată ca o tova,,~;~ă de mun că, care ia parte ac/ioă alături 
de hezrbali, la op(!rll de construire a sor.{alismu[ui În ţara noastrd. 
Datoria noastră este s('f le ajufăm în mod permanent, să contribu
im la ridicarea nivelului lor poli tic şi profesional. 
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MICA PUBLICITATE CULTURA FIZICA ŞI SPORT 
MICA PUBUCITA'fE se primene 
~iluic pAnă la orele 18. - Un _. 
.Ant Lei 6 minimum 10 ouvinte 
PeatN eermile ele eerriciu 50 .a 
..tl~. 

OFERTE de SERVICIU 
:BUCATAREASA pentru rmtaurant (In 

gajllm imediat, Adresa la ziar. 
ANGAEZ imediat fată la toate 

Farkas, str. Petran 5. 1179 

VANZAR' ,i CUMPA.RARI 
COMPAR haină bărbătească ,~smo-

kinS" Kert~z, Trib, Dobra ]. Che· 
mare, viu. 3420 

ClJMPAR cărămid;\ 

Adresa la Ziar. 
near.~a (văiug). 

DE VANZARE un rummy în sta-' 
re ireproşabilă cu table din ce, 
luJoid colorate. Informatiuni se 
pot primi în zile de lucru între 
1,3 la Bul. Armatei Poporului 
21 apart. 9. 3475, 

BUFET sufra~erie de vânzare a-
dresa la ziar. 3472 

BmOUL RAPID Eminescu 3. 
Casă particulară trei camere 
dependinte grădină mare grajd 
ocupabilă 350.000, apartament 
centru confort 280.000 casâ fa
Jilljiar~î În Micălaca Nouă gră, 
dină 200.000, ~asă mică în gră 
dişte 120.000. 3473 

MOTOHETA "Sachs" de vânzare Vi-
eentîu Babeş 20. 34<i3 

V AND casă p<3ntru gospodărie Scg.1., 
str. 5CQalei 25. 34til 

CASA particulară de Vâ'11are str. Fo 
rumbacului 35 Cartierul (Sylvas). 

VAND pianină, biro';, maşină de fc,'ia 
~i diverse obiecte. Republicci 102 
Etaj. 3470 

...... _ ....... ~_ t 

;-..Cl;.;.;·n:.;;;.!!~m .... a..:f.:-J!] M~_ U.,!I .~~ 1" 
Prezintă 15-21 August 
Un program excepţional 

1. Ştiinta şi tehniCI Nr. 85 
2. Inima omului 
3. Luminile mari 
4. Arhanghelskoe 
5. Por/elanuri arfistiu Ruseşti 
6. Boxul 
7. Jurnal de actualitate 
Reprezentaţu!e dela orele 11.30, 3, 

4.30, 6, '1,30 ~i 9 
Intrarea generala lS Iei 

Cinema CORSO 
şi e,.ddino VICrORIA _ _ _____ v· 

PREZINTA 
dela 20-23 August 

Reprenntatu 5. '1 fi 9 
Dum. 11.30, a, 5, '1 .. 9 

.. ~dl'uJ tiifp tl1mllnll f.rUllltl1tlJ.,. 1'.11(1'11 

)11 .. ., BtttklPNl1I Rl'lnlfIMI " SllItll_ll,tii 
f P.,..Ofl1f. _ I MIlet, ..,.. D..I,uri. 

CUMPAR costum haine noi sau uzate 
şi cărucior sport. Anun~ati telefon 
11-60. vin domiciliu. :.469 

V ANO loc de casă 25000 lei, cartierul 
l'unetionarflOl' şi bicicletă. adresa la 
ziar. ' 3462 

BJCICLETA bărbăteasc~, cassă de b:ml 
masă, scaune ,t Ibirou de stejOl' de 
vânzare, ocazie, Episcopiei 1 ap. 3. 

34b'7 
CASA de vânzare aproape de centru 

Alexandru G.1vra 21. 3465 

VI LE apartamente ocupabile cu ~OO.OOO, 
:.'100.000, 200.000, ]00,000 Agentura Ni 
colovici Avram Iancu 21. 3-159 

DIVERSE 
COPIAT acte, traducerI, contabilităţi. 

formalită~i fIscale, INCREDINTARI 
la BUCURESTI, executfui preCise. 
Biroul OL YMPIKON. Arad, Bul. Re
publicii '!O. Teler~ 20---4'). 927 

PLAPOME confecţionează ~i c11ră tă 

f5ră ca să se strice vata, puIul ori 
lâna GHlck, BariţiuŞ 1ângi.l. Flata 
Avram ltncu. 3lil8 

.. --
Cinemtl URANIA '1 

şi g,.icJina ARO 
AZt! Un mare film sovieftc 

de marină I 

}fnrRU fE: DEPE MA R[" 

1 

cu M. IAROV - D. PAVLOV 
S. M-ASCOV A - E. LUŢENCO 
Repr. 5, 7 ~i 9. Dum.ll 30,3,5,7 ş!9 
In caz de timp favorabil repr. de 

seară în grădina ARD 
# ......... ~ __ ... _.....L__ .. 

~-.-_ ... ---'--~~~~............... I 
Cfnemil SOlUlIRtUlEB -en 

PREZINTĂ 
Senzaţionalul film sovietic de 

lUNarA 

MfKLUHO· ~AAKLAI 
Reorezentaţii samblitll dela ora 8 

Duminecil 3, 5, 7 Şi 9 
Pl'ogromDJ oHlol' "Roflnfluil. 1.' 

I'ID.,,.ot!n Hog,"" 

_~""'I!E"~)fi • ~<.::r,"y~ry-p-,;--- """-;0- -.......--._- --~ '7' ,-~ ',-" ',:. -" .1'..,,~ 

Programul sportiv al zilei de 23 August 
l'inIlele C.pei .31 Aa.gwt .. 

Mlea Joe 1ntr'1dJ. eadm ~lrh;ltort'8e 
l'e efndiMlul azioelor ,,30 DE'c,1tt
hTiL". Pentru aceasta i fOoill lntee
Dtit tn:rnlitonl program: 

15-15,30: Dcfilarea .8port]"i~ 
lor. 

15,00-15,45: Cuvbntllri f&;t~-
... ~ fi seeh'ea ştifetei eombinate. 
~ 15,45-16,30: ATLETISM: 
1~ M. hlf'ti 
100 III. f~ (eoJlIC~fllnit'.t) 

.-:- l!t,3fJ-26.00: 1 ..... lr.â .. ,... 
Jnldor. 

DIN l':E SE COMP'UNE 
ST AFETA COMBINATA 

Sta{<"tii comhinată ef!te • ftl11nnll 
ctl totul nonl 1n oraŞul nOlrtne. Ea 
"a tncepe cu in()t şi 8~ va ~ontinn1Î 
apoi m e proh!i de eaiaee, dool 
flU!'ge d ~ alerf!lU'eo a.Da de mit1 
eieli~ ete. • 

Pl'O~l'Im,..t lIhffef!!"t lI"IIfe 1tmIlto
r"IIItl: 

000 ., bieţi 
400 •. few. 
fnMtime hăetf " '"te 
~t'!ntare bieti. 

1. lftOt JOIJ .. (~l SIr. JI.o4 
_ ~ :Ajlm-Ceutnrl nd::r!a. ftr. L 

- 16,3O-J7,15: H:l11ăbIlJ1 ((te 
"- finiiHl. "oTIf"Vban bi,1.: 
1ă. . . 

-- 16,15-16,55: !Sta'feta hllfi. 
- 17,lS--li,30:' P1ramide giJll~ 

nastÎcl!l, 

, %. Cliaee sÎmpoh <-OOare.ata-1I 
C~tr. antr. I--Poutea-Mmtlr. . 

3. Ale~re: PontGa Mffit:tr ...... 
COlM. Jnd.-N. Bl1cescu-A. Iancu 
-Rnh-. R('pnblieîi-Con~. Sind. 
Jnd. 

4. AIi~ate. C0ft8. Jud.-.;\foon
m~ntt11 Sovietic-{l'e JMlrl't'a dreap. 
t5), 

s 
!le 1 

~ 
ţ, 

- 17,30-18.00: C:urlll d~ llrmL 
TiT.' (clclism', ..... 'Marti. Monument-C:ln-P. T. cliC! 

:Rdl't ll-Dr. r. Suda-A. mica. lZâJ 
1 fl,OO~-.JflAO: .R. priza I foot. 6. Bici("]irnt (bi('id~t,,~, ~r!li'·. ""e 

MOt ,.. A' V1' S ~ '" \Yllr~-. n1('U- tamon UTA tin ~ 18,10~-1P, .. 'iO: ~tnk~ f('t~. tTaT~). 'dt 

18,50-19,.30: Hepnza II foot- 7. ATer,;Itr~. IJT4' intrare" .1' vr1; 
l~~; 11. fi (" "tarHo". '1 

:le 
JocuriJe mondiale universitare,' C 

Sportivii sovietici au repurtat noi 
r ex 

ţ: victorii strâluclte t zii 

4xlOO: 1. URSS (~ ZeI. ~.a. Ziua de eri a Jocurilor Mon
di<lle Vni,,(crsîtare a fost caracl'(ri. 
zată prin victoriHc repurtate dc r'<~ 
prCzEnt:ll1ţî.~ Uniunii Sovietice, care 
au dominat Cil autoritat-e In ma· 
jorităt a probelor la eare aU parth 
c'pat, 

l"ată rezuhatele tehoice: 
ATLE:,TISM: lll) m.: 1. Buhan. 

ele (URSS) 14.6; 2, 'fo.mar (CSR) 

15.1. 

I 
tin,. M~l~~n~ Cilld';na) 48.6. t'~:t 

(;.REU lATE: 1. Tocenoraies l 

(~R~> 1~.29 m. (r<e. mond,); Z.: d~ 
Cludtna (URSS) 13.16 m. ide 

400 GARDURI: Seria 1: 1, I.,o. o 
niev (URSS) 55.7; 2. lo.tjmo 'nşl 
(URSS) 5.5.8. Seria li .. : 1. Eloy, F' 
(Fr.) 55.3; 2. Iuba (URSS) 55.8. Il: 

200 :m.: Serii 1: 1. Villoa (Fr.) ~~ 
21.6 (R. fraocez e~t); %. GoM. 18 
'1IUlÎ (Ung.) %1.7; Seria il: 1. Bol' 

/INfORMATII..I 
e:.c (CSR) 215 (~ eeiJ.); 2. 
St.avckz (PaL) 21.6 (I"ee. poL); Se.. 
ria m: 1. Rek (CSR) 21.8; 2. 
Ca1DIl8 (Fr.) 22.6. 

.W::ZU 

F I .... R ." " acara Of le 
O,J!an aIComiiet.'ai iade,ean 

P. M. R. Atad ,i .1 
Comite'elor Prol1i%orii 
j.de,ean fi ord,enesc 

Redac/({1.' Str. Alexandn No., 1 
efai 1. colt cu Bul. RepublicIi. 
Tele~on: Secretariatul de re
dactie 16-80. Redactia 26-72: 

Redacţia de noapte si tipografia. 
20-77. 

Arlminîstrafia: Bul. Rt'"pubJicL 
No. 90. Telefon; 16-92. 

lTaxa postală plătită in nume
rar conL 8probării Dir. P1T 63~ 
9541.Cont CEC 87.915. 

- ANUNT. - Scoa1a Prok'>icnală 

Metalurgieă din Arad Piata Mihai-Vi
teazu Nr. 12 ew.jul II aduce la ronoş-
tintă candidatilor pentru examenul de, 

admitere tn anul I, ci ~xamenul de 1 
admitere ce urma sâ aibă l:c in ziua! 

de 20 AuguS.t J949. s'a amânat conf'?rIn 

ordinl!Jui Ministerului de ,Indu~trle Dit'. 
C1MP pentru luna Sep~~brle 1949. 

Data va fi anunţatâ ta ~arele 10C<Ue. I 
Direcţtunea. IWI 

_ R.P.R. PORTARELUL TRIBUNA 
LULl.!I ARAD. Dos. 615-946. Pttblicati'J 
nea Nr, 1834 oin 9 August 1949. 1n ba 

za ad~sei Nr. 3470-949 a Judecătorlei 
Populare Arad se publică spre cunoş
tinţă generală, că in ~ua de 25 August 
1949 la orele 10 dim, se va vinde la 
licitatie publică în Arad Strada Mără
şeşti Nr. 71 averea mobilă urmări tă " a 
Q{;bitorilor Rufat Osman ~i Straşinszki 
Rozruia, COIDpI.lSă din recamier, dulap, 
maşină de cusut marca Singer şi alte 
obiecte' casnice, pentru despăgu birea 
creditorului Nicolae Celu din Arad in 
suma de 44396 lei capital ~i chelt~teli. 
Portărel-Del€gat: Pop Alexnndt'U. 3430 
._ AVIZ PENTRU STUDENTI, - 'Fa 

cultatea qe Medj~nă Vet<,rinară adu:,e 
In cunostinta studenTilor că ordinea c
xameneior din sesiunea a II -a. de toam 
nă, este următoarea: lstologie 5 Sep~ 
tembrie 1949, Botanică 6--7 Septembrie 
1949, ZOOlogie-ParazitologÎe 8 Septem
brie 1949, Man;ism-Leninism 10 Sep. 
tembrie 1949, Anatomie 12 Septembrie 
1949, Chimie 14-15-16 Se9t embrie 
lP49. Decan, Prof. dr. A. C. OpresCU. 

- Pierderi 
PIERDUT Buletinul BiroulPopu 

latiei No. 550 eliberat de Pri
mărîa Comlăuş-Arad, pe nume 
le Hanţ Ilie. Declar llal. 3471 

TRIPW SALT: 1. 5ot'rbacol'!li 
(URSS) 14.56 .. ; 2. Pustoeh (Fd !ti 

14.55 m. ~ 
80 111.: Kqlm Zadc (URSS) 1l,~; ,U 

Gyannaty (Ung. 12.0. ):; 
VOLEI I 

R11elh URSS~CSR 3-0 (154' ~ 
15~1, 15-10). Fe.te: Poloniii ti 
RPR (15-7; ].)-13; 15-1). ~ 

It.P.It.-ALBANIA 3:9 ai 

Cla'sameut fete: !'r 
1. URSS. 
2. CSR. " ;Z\ 

BOX r 

Sel'oŞan (RPR) h. p.Voon'.ak Ro 
(Pol.); Gru7.'ll (pol.) h. p. M5r~~ri~ll~: 
(RPR); Mukv (UR~S) b. 1). B!Hh~ 
(Ungar~a); Surkw (URSS) b. f. 
linca (RPR); Pop (Ung.) h. p. C 'e 
gov (URS~). 

HALTERE ". 
Cat. mijlocie Puskarrk (lj~:-~ J 

365; Cat.' Sem~-mij1ocie: MahKO~r 
(URSS) 375; Cal. 'Grei: Meih"d" 
(URSS) 397.5. C 

INNOT 
100 m. {Ck spate: Tero~ 

,(Ullg.) 1,17.4; Sar',tmă 1.0 m. ~e\ 
IrÎna Jo~ot (Un!!,) 72.08. 400 4 41, 
hfr hiic ti:, Cîorda.!$ (u.ng.) . E~ , 
200 m. bras.;e fete: Novak 
(Ung.) 2,55,6. 
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l
!/iune subvers~vă .. fascistă a lui luda.Tito 
. a fost descoperită în Capltală . 

aL • , ...... l.4Jlii&Jil<. __ 

'pu1atia cartierului unde op,~rau agenţii titoiştl prinde şi predA 
, autorităţilor pe mârşavli provocatori 

De pe acum Insii oplnia publici este 
lămurită aSUpr'l sccpurilor ce le ur
măreau. Ei erau PUŞI de CllC;l trâdătoa. 
re dela ticlgrad să răspandească mfa
ma "literatură" propagandistică ;a~ls 

tă, să încerce să câ~tige de partea 1vl' 
măcar câteva elemente din ra{)durl1~ 

chiabunmii şi ale duşmanilor clase!. 
tnuncltoare. Modul in care au răspuna 
cetătenii care i-au surprins ~pl'a lap 
tului arată atât celor doi agenp tito
işti cât şi celor ce l·au trimis să exe· 
cute mârşavele lor fapte, că In tara 
noastră nu este loc pentru ticălo~ii şi 
t.xădătorii do teapa lui Tito ,:1 uneltelor 
sale. 

.' u"~i sovietic care a 
~ta trădătoare t;..toistă a 
-le naliooale ale Iugos

i:Jr, a avut darul de 
" adevărata lor postură 

puterii populare deb 
zi fapte noi confirmă ti 

f.'9 a lui Tito ,l a compli 

nliscuţ tn RomAnia, a lncercat SI des
Hişoale o activitate de subminare In 
rândurile organlzatiei Sârbilor din Ba
nat, iar in 1947 a fost numit functionar 
al Ambasadei Jugos1ave din Bucureşti 
ca tnvăt!i!or al şcoalei consulatului iu 
goslav, apoi pentru a 1 se camufla mai 
bme rolul pe care avea sl1-1 joace -

a Intrat !n serviciul de presă al Amba 
sadei Iugoslave, unde a lucrat cu Me 
dici Nicola. 

CercetărUe asupra aCfivlt,l~1t sub,-er 
!>Ive, antidemocratice a celor doi agenti 
a! cUcii titolste, puşi in acelaş timp in 
şh;jbl) lmpenaliştilor angto-amencam, 
continuA. 

lde zi acte de br1g!lIld:.j, 
pl, acte de conlucrare cu 
~relor iugoslave, eu duş 

tuturor popoar~lor lu
, arati până la ce decli 
trădă!ori1 tttoiştt. 

ode1e stăpâni10r lor !ro 
pentru a-şi atinge telul: 

l:lelor de sabotaj. răspţm 
'mal bubverslv menit să 

ordinea publică in tările 

Lucrările pregătitoare pentru construcţia Canalului 
Dunărea-Marea Neagră au început şi continuă 

într'un ritm viu 

nt de sub jugul domi
'isW - Tito şi bmda sa 
li ultimul timp o serie de 
. tul crimln!lle în R.P, Al 
i!loslovacia, în Ungaria şi 

lZând de imunitatea diplo 
ţIe de funcţionari ai legn-

g 
din aceste tări r.'au de 

.'. 

'duşmănoase faţ'!. de sta te 
primit, au Intrat rn leg:1tu 

,:tIe locale reactIonare şi 
e 'd la cale complotur1 şi 

(exact după metod.,. utili
ţ!lo-amertcanl cari folosesc 
~ rămăşitele ticăloase ale 

~
ezli şi ala moşlerimi!. In 

. acum o s!1ptămâna, cât;-
1. ai consulatului titolst dela 

t,·t prinşi râspândind bre
a . les1e cu conţinut fascist. 
!, :, dă eli nu e vorba ae ca-

i de aCjluni cu carttctcr per 
" o aqlune pe plan vast or 
, 'nş!şl conducAtorii cUcii tră 
''1, ~, este faptul cli o aseme 

li şi criminalA acţiune a 
r,) i!rită la Bucure~ti. Astfel, în 
id. / 16 spre 1'1 Iulie, cetăţenii 

iViitorulul au prins doI Ind! 
); /li tmprAştia.u In curtile oin 
5~ rll'l şi manifeste cu continut 

!lor la acte duşmănoase 
2, :egtmului de democratie 

RPR. Supt!nşl asupra fap 
Ili indivizi nu S'au dat în
lncercarea de asashlat. U
a scos revoiVerul - pe 

1,9:' i in mod ilegal - 1nC!:rcând 
pra ce+liţznlor şi numai in 

,oganclor millt1et cari au 
__ JL e la fat:!. locului i-au salvat 
:''1 lurie a multimii. 
a t indivizi? El se numesc La 

~ Medici Nicola şi sunt 
al Ambasadei Iugos1ave din 
Primul a fost trimi$ in Ro
Iugoslavia unde se afla la 

. ;zooiuIui, cu lnstrnctiur.t de 
ra in rândurile Partidului 

n',~k ROmân ~I a duce o activi ts,

"~ritt>lVâ de subminare. :<:lement 
;Hhr:ici, profltând de raptul că e 

, ; OU PRODUS 

de Consiliul d~ Mini~trl de • se eon/l 
trui canalul Dunăre!l-Marea Neagră, 
această regiune este chemată la o nuuă 
viată, la o viatâ cu dev1rat inflon
teare. 

Lucrările pregl1tl!oare periLru C01IS

t.-uclia canlllulut au lnceput şi CQ(ltl

nuă intr'un ritm VIU. 

In însuşi cuprinsul hotâriril ~onsi. 

liului de Miniştri se 8ublinlaza impor
tar.ţa exccptională a acestei lucr!!.~·i, In 
tr'~devăr cal1alul Duntirea-Matt .. a 
Neagră va asigura transportul cel mal 
eftin şi cel mal scurt pe apă, spre Ma 
rea Neagră, InClustrialtzarea regiunii ne 
Sud-l',;st a ţtlrii: desvoltarea econo~1ca 
şi culturală a acestei regiuni; CI'elarea 
condIţiilor pentru Imbunătătlrea agrl
cuI turii şi ridicarea nIvelului de .rai 
al tăriinhni1 muncitoare; posibilităH 
nou! de combatere a secetei care am~
r,in1ă continuu regiunea de Sud-Est a 
tărU; asanarea. văii plina de bal~I, a 
Cara~1llul, ceea ce va duc~ şi la tnsa
nătoŞ1rea populaţiei acestei regiuni ban 
tuită de malatic. 

ConStr'l1rrelt canalului Dunăre-_Ma
rea Neagra va rezolva o problemă dea 
sebit de important!!. şi anume aet'ea ca 
cificul tăfile de navigaţie vor fi hlvinse 
asigurându-se un trausport eft1n şt ra 
pjd, ceea ce reprezintA o conditIe esen
ti61ă II desvoltArU economiei SOcialiste. 
, :PrOblema Ilmenaj1irii Dunării Ş1 a 
unui eventual canal care Va aSigura t:ta 
v!gaţia, scurtând In acel aş timp aru
mul spre Mare, s'a pus 1n urma cu 
peste 100 <le ani. In acest fe-l urma sa 
se aSIgure şi problema ieftinită~ll tram; 
portului pe apă. Darlprocctele- care aa 
existat n'au putut fi realizate. fiindcă 
rt;gimul burgheze-moşleresc, infeuda~ 

imperiaUsmulut străin care nu era ~!'I

teresat In desvolta~ economică a t5ril 
noastre şi realiza mari beneficii 'din 
controlUl gurilor Dun~rii, n'a voit sll 
solu~ioneze aceastA prob1em11 esenţială 
a eeonomiei nationale. 
Astăzi tnsă, când popO'rUI munc! ~"

construe~te socialismul \ in tara noastră, 
nu se putea s!l. nu se creeZE: ~l mijloace 
iE-fttne !!It rapide de transport m:?nite 
să contribue la desvolbre:o. e<.-<l"lomil?i 
socialiste. 

C .. nalul Dunărea-M!lrl::B Neagrli a-

~~~~RACHIU DE VISINE 
~,~ , 

,cu EXTRACT NATU RAL 
ne 250 lei 
(e! 

crl, litrul de 36° 
.4~~ 'It%ore la 'oafe Magazinele de Sia' şi Coopera'ive 

(Urmare din pac. l-a). 

sigură cele mai bune conditii pentu 
efectuarea transporturilor intre DUţlă

re şl Mare a 'va~cLor t1uvla1e maritime 
CfJstlere. In acest fel se va reduce cos 
tul transporturilor pe cart! le cfectu5.m 
din Uniunea Sovietică In cadrul relll' 
la\iilor economice, cu atât mai mult 
cu cat vasele, vor putea tran~porta 1n
c.lirc1Uura şi 10 susul t>unărl\, pânâ la 
regiunile noastre Industriale. 

t:easemenea se va C reduce distan~a 

pfillA la Mare, ce2ace va aduce rapldi
to.tea transportului şi reducerea COI>tu

lut lul. Mărfurile noastre VO!' fi astfel 

mai bine valorificate la export, mate
riile prime şi toa ~ produsele ce le lm 
portăm pentru desvoltarea economiei 
noastre ne vor cos la mai' ieftin. 

Pe de altă parte, int;:eaga regiune 
de sud-est a tarii va cunoaşte o d~s
,",olt are şi înflOrire cu totul deosebită. 

Mii de hectare de terenuri, vor fi re 
date agriculturii, o vastă irigaţie va 
creia posibilitatea aplicării experienpi 
sovietice, perdelele de păduri se vor 
ridica pentru apărarea recoltelor, se va 

asigura industrializarea . reghm.ii, in 
ca'!'e vor răsări oraşe, fabrici, căi fe
rate, spit!lle, şcoli, aşez.ăminte de cuI· 
tură. 

Fireşte, toate acestea vor duce la 
ridicarea standardului de viată a POPtl 
latiei din Rccablă parte a tă~ii, la .-idl 
carea nivelulUi cultural şi sanitar al 
acestei populaVi care 3 cun03cllt p'ină 
acum o viaţă de chin şi de sugrumă. 
tesre lipsuri. 
Aşa dup1i cum am spus, lucrările pre 

gătit oare au tnceput într'un ritm viu. 
Pe şantier lucrell7.l tn momentul de 
fată câteva mii de oameni, din diţerit.~ 

CCl\urI ale ţării, animati de dorinta 
fierbinte de a contribui la construirea 
canalului Dun1irea-Marea Neagră. 

Oamenii muncii din RepubliCii Popu

lară Română urmând exemp1'.ll oameni 
lor sovietici care au construit lucrări 
de proportii \U'iaşe ce au Uimit lumea 
lntreagă, sunt gata si sprijine cu eno 
tuziasm, din toate puterile lor, această 
importantă lucrare convinşi fiind cA-şi 
tndeplinesc o mare datorie patriotică. 

Sumele acordate salaria'ilor din 
"F ondul Ditecforu'uill nu sun' su

puse impoz;"u'ui pe salarii 
Ministerul Finan\'t lor a făcut cu· 

noscut Stcţ:unHor Financiâre de Pe 
lâegă Comitetele Provizorii din în
treaga ţară, următoarele: 

Sumele acorda~ salariaţilor 

mlmcitor1 sau flJlOcţionari - de că, 
tre intreprindCl\Je de Stat din .. Fon 
dul Dir ctorului", fie sub formă 
colectivă, fi.e indiv(du!ilă, nu sun1 
supuse wlpozitului pe salarii. 

Să intensificăm schi'mburile de experienţe 
între comitetele de redacţie ale· gazete .. 

lor de perete 
Redaetiile gazetelor de perei~ tiin A 

rad şi judet au răSpuns ~u bucurie che 
mării In Înftecere a tovarăşilor dela 
Gri"ita. RO'$Îe şi s'au 3vântat cu el:1D 
in m~ne3 LUlla, ce s'a scurs in ('atIrul 
in+receri:{tr. a imbunătăpt SimtItor 
n.unca ('(>mitete1or de red;lctie în c!'f'a 
ce priveşte organizare~ corespondente. 
ltlr şi redactarea gazetelor de peretI" A-
111ic:lnd experientele c!i~l!ga"e în acest 
răstimp, cu sprijinul ogitaforilor am re 
bt;;it să strângem o mai strânsi l!'gătură 
1'\1 cetitt>rH şi ~la.boratorii gazetei eil" 
perete, 

Qtn~tientl de rolul imporhnt al ga. 
zetf'lor de J:ere!e în re::.llzarea şi depă
şirea Plnnului de sta.t , cunoscând În
s~mJlătatea cuvintelormarc1ui Lenin: 
"Ziarul nu este numai un Plopa!;an.dis~. ' 

si un agitaior colediV, ci şi un orgam 
~at()r' ~lectiv". - chemăm toate cGmi 
tetele de redactie ale gazetelor w. pe 
retI' din fabricile, uzinele şi i!ltrer.rin 
derile din Arad, precum !:l CilmUetcl03 

dr. redactie ale gazetelor de perele C::iQ 
judet la şedinte comune pentru 'lCh!mh 

de experienţe in ooue priveşte itnbu
nătăţirea muncii comitetl!IOr de redu" 
tie. 
Să lntensifieăm scbimbu.i!e de exp" 

rieDţc intre comitetele de re<lnctie _\"1 
gazeteI!)r de perete, pentru ridicarea 
Divelului zazetelor! 

Comitetul de redacţie al gazctet 
M perete centrale ;,Ava.,~tul 
Ceferişti1or" Atelierele princi~ 

pale CFR Arad 
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Să lichidăm rămăşiţele atit~diG 
2tUd.td-a.flc~etă. oi'~4ft.i~t 
3lQ.fle." u.. tKf'Lep,,-'f1.de,..,e.e 

de. 1I1I.acăJa.a. 
din u4.~ad 

............. -
Urmând exewtplul ziarulu.i "Scânteia", care in ziua de 4 

August a organizat un raid-anch efă în. întreprinderile din Capita
M. W sC(Jf-"..lt de a ccredo lelul in care orgl.lruzaţiile de "artia. sin 
cilcatele şi ::onducerea fntreprind crUar sunt tyeo·::vpale·te proble
ma califică!'d profesional, a lern ei/o" ,mUllcilO(;r~ şi de I'idicart'a 
10:- tn munci de rt1spUMl!re 1n procesul de f'r::JdlLC!i~ Şi 111 .~iltdi
cde, ziarul nostru a in-trepri,ts tn ziua de 19 August ul't "a/d
r;nCfleta pen.t".u urmtlrtrea acr/Of aş obiecte. 

Raldul a fosl efectuat de red a<;wri, rep::>I'tt·"'t şi co".sp~rdl'flţi 
ai zlaru'lli rn.~of!~i de reprezenta rfi ai org,mizatillor de Partid, '.li 
sIndicatelor şi ai U.F.D,R.~tllui. 

I::rectuarta raidulul a fost pr ecedată de o consfiUuire ti colabo 
ratorilor tiarului nostru, la care _ participat şi responsabilul Co
misiei de prestl al Sectiei de Pro pagandă şi agitaţie a Comitetlt
lui Judeţean al P.M.R. In cadrul consfătu.irii s'a 2ntocmit planul 
de munca al participanţilor la ra idul-anchetă, stobiUndu-se lntre~ 
prlnderile care sunt necesare a fi vizitate. Duptl ce sarcinile au 
fost repartizate pe oameni, cei p' ezen/i la consflJ.fulrt, au plecat 
pt" teren. 

Publicăm mai Jos consfatdii le fdcu.te 'n tnfreprindert cu priie 
jut raidului-an.chetă, consemnt1na atdt părţile pozitiv'!, clit şi cele 
lZegative sesizate Of! teren. 

~ute. tKdept.'"e8-C. Cu ebt.,.ttt m.wt.Ca. 

'" lN.L!.I."t'a.lo ~a 
peste 100 de temei muncitoare lucrea

ză la .,Flamura Roşie". Inainte DU lu
"rau in această uzină decit 50 femel, 
majoritatea la ~antinl şi in birouri, 
Azi, datoritl. t'11rsuriIGr de recaUlie&l.'e. 
uD mare număr tie tovarişe luereMă 
la maşini. alAturi de b6rb-fL 

L8- iDfrebirile noastre munclw..rele 
dela .,Flamura Roşie" au riSpUIUI ei 
azi - ia cea ma. mare pnrte - a dis 
pănJi ve('hf:a mentalitate dfI diSpreţul
re 8- fortei şi capadtllţU de muncă a 
femeilor. 

In Refi It eledricieaJ, tovarişa Sto~ 

lan Marta., care a luorat in fabrici şi 
inainte de 23 August 1044, i~i mat a.. 
Ull~te de Itmpurile 41D trecut: .. Noi 
femeUe eare mancellm la maşini, eram 
dispretuite, era .. irMa.te de către mal
ştri câ. fiinţe Inferioase, inc"pabile (Se 
muocă. Azi .... Ii'.. schimbat IUCJ'Url 
ICI. Sllnlf.1II p.riVite de maJttd şi mun<.ll 
tort ea tG-vulşe de mUD~". Tov. sto-
lan Mula laert!H4 la maşina de izola' 
Sirme. E eonştleni' In munel şI stima 
fă. de toti 'tovarlş1i c1hl aecfte. Imprea
ni eu ea nlal lucreazi &ovatăşele Du
ma ,1 Freoll 1. bobinarea motoarelor. • 
Tov, Dttohnal. mat.lrul l!if'cţlel e mulţu. 

mit de munca depnsl de femel, aJutAn 
IItt· le fn munci. 

l,a şcoala de recaJtf'lca.re au part!c1~ 
r.ar numeroase tovarl\şe care ~.aD elat 
seama ci prii. term1narea :CUJ'Surilor, 
pot sA depunlo mal lodnld. munci In 
]uodncţlfl. Al!!Uel, cHn ~t 86 parttel
..,nnţi al şcolii d& reeaJifieare, :as au 
f41~t femel. fUnd 1:'ell,arlJzate în dif~rite 
l!('ctU, 
Tovarişa Turbue Sefia lucreaZA la 

[!trun,. Allfurt de ea mIIlE Jncreas fD-

ci 11 tovarăşe, din ,care" freevenleaz5 
şcoala. Tov. maistru IiHgllt'1l fi continuu 
lAng! ele, aJutâru1u.le. Dar şi muncito
ri; din 8ecţie fşt dau lleam~ oi dacii 
t!1Ite bine miDUi$, sir-uugu) asculti la 
fieI "e bine d'fl .. feme~ ca şi de un 
blrbal. ' 

'1'ovarA.şa Veker!e Iaer. laa)nle la 
ellntlnli, (teaM:me:1ea şi tovarA.,e1e Inna 
Irina şi G~rkl Iulian8- care 80Um Iu
ert'azl In sectia lăcifnşl n. 

In !ăptămi~. viitoare se deschide In 
uzlnil. u~ BOU curs de recaUftC1lre Cli 

10,0 rarUcipztnti din eare 3(1 femel. Par 
«clparea lI1 .. t~' • femeilor la oarsuri 
profeslo.na1e, eit şi sprijinul dat ele 
D'.lIncilori femeilor, dflmoost~a7.l ('i 
la "Flamura RoşIe" s'a făcut o cottturl 
In Cf'ellce priveşte atitudinea bărbaţi· 
lor fatl de femeile muncl~re. Acest 
IUdU .. ma atât mal Imbueurlltor, cu 
cAt (oSle vorba de inc'fushia area. unde 
Inainte DU lucrau c1ee!t fOlU'te putine 
remet. 

insi, se mal observi pe alocuri stil· 
blclunl. rlmAşlte ale vecbel meDtaJf~ 
U tI. CâDd o tovariişil.. lucrând m"l 
mult ş' mal bine el.cat bllrbaţlf. rl,-ti
g:1l mai mult, ee <lud pl~ri aSf!mlni
toare: .. Uite, ea femeIe şi primeşte mai 
mnlt ea bol, bll.rbatm" 

D., +ovarlşl dela secţIa erectTlclenl. 
clne munceşte mai mult '.1 mal bine, 
pl'ime~te mal mult, indiferent da<'ă 
este bărbat Bau fCOleie. ~ste princi
piul kllartlţlel socialiste rmpl munca 
(lcpu,sjU 

Femeile mUllctfoare sunt eapablle si 
munceascl Cll rod, chiar şi In Indu!lria 
Atea. daci !lunt inărumafe şI ajutate. 

.M.4tdţel-făJ).l du/măf1.o.a" ~ă d4 f.e.M.e{. 
t.a ,,1-!e\t11t.Ue'; 

Intreprinderea In care lucrează 
c,le miii multe femei,. reparlizate 
!Ia "mUllcÎ 00 bărbat". ('ste fabrica 
"Fil"Tarul". vIe mai timple prese, 
pAnli la cele mal complicate, 811Jlt 
mAnuitt In aeeastl nzinl cu mare 
pric"lWl'C de c~ Cemei. Lucrări 
eare cer o d<'osebită preclzl-e. cii 
montarea l!r,!5tdor ~i a broaŞtelor 
$Unt fte.c~ifk eu mult!! 1ndrm~na. 
re şi con.st1inclozitate de mlWc!toa. 

re. Ba mai mult; operatiuni cir~ 
cer un oarecare efort fizic, ca ~le
fuirea cheilor, sunt fndfpIinite cu 
cinste de femei. 

Muncind C'n dan, tovtrltş.eJ,~ de. 

la "F.:era.rul" reuşeec eU reRliu!ze 
!t)j!' mnate depăşiri de florm", F.;xfm 
plul âcestor muncitoarE', dovrdeşte 

cl! femeile sunt capabiJ.e sI mAnn. 
ia$ClI maşini complicate, 'nsuşind eu 

8l100{'111 dementel~ de t~bnicl neoe· o matinii. Ba cn:ar maif 
sare. ~C de aecţi.e, e~nd tov 
Imă daci m.~ majoritate a mallŞ Clara i aa plâns c~ ~ 

lrllor ~ t muno·.torilor au o atitu· a !njurat.o ~i pe dnI611pJ$.-
dÎl1e tovlirăşeascl raţl de f<en\lt'fl<c, gat-o si trelic~ J,II_. o attă 1 
muncit()OBfi'~ mai sunt unfi şeti de comportare 8tnllliirli • ~11f 
secţie, eare cauţi {lirA niei' un mo· Nagy Andrei Il{ fal~ de t~ 
tiv .,rio.s si !ngreunez.e munea Ce. Ghizela, e'U cât, va luni ee 
mc.]or. Nu odfttl< - 1" ,," Rc~a~ a mm',,:! riU 

De piIdi!, tov. Nagy Andrei. ~ef d'ea~ problel1la la or~âl u 
tkl IIfCUIf" ere obiCiciul de a Ibuta PartId, seshând alitl1~;n·mp 
femeile dela o maş(1l1 lii alta, aet- d", secţi".. TotuŞi n'âu ~ .-
fel el aCtstea, sll.ptlimAni dearâ.:.dul rnl!.suri erlcace pentru a lCI~~ 
nu reuŞt>B(! si realizeze, nonna, nea. pe tov. Nall"Y de a.~ Ben[ :Il' t 
vAnd posibilitat* a s§ cunoasd'i hint' portarea. 

• - , :c,'sl( 

la ,,30 Decembrie" este necesară o preOCUD de 

intensă cu ridicarea nivelului profesion i;~ 
al muncitoarelor 

L. fabrica ,,30 Decembrie" mun· 
o.toarele Iuert ad cu rl1mil. Sunt 
tn întreo,d socialiste. ,şi intrecerea 
webue câştigată, Multe tovarAşe 
s'au evidentiat In cadml tntrece.n
lor, ca tov. ~hlejean Bermina, ~og. 
dan Ana, Halw Roeah. şi âlteJe, 
care au. depăşit oonna cu 50-60 
la 8utl . 

Iat-o pe to,\ Lakatos Maria "",:.
d, ntiată d~ patm or4 deeoratll cu 
"Medalia Muncii", care ast!izi, du
pll ce a urmat o ~oiHI de cauric,> 
re prort'sional!i tip ~ lUel\"lză ea 
ajutor.malstru la ringuri. l,a 1ntre
harea noastrll, ne rllspundo v()~oa· 
să: "lnu plâot' mult meseria. acea· 
sta Şi la toamnă c()!lltinui Şcoala tip 
B pentru a deveni maistnt califi
cat. La tn~eput, unH tovarl~i mII 
priveau cu nefncrrdrre, d~ no 
m'iim de6curajat., ci. din contrl mi. 
am dublat eforturile In mn'l1cl!. 

Intlle timp v{ne maistrul llajos. 
care Dt" spune ci tov, Lakato8 Ma

. na fi dă UD real ajutor şi este con
\lins el, cu timpul ea va deveni un 
bun tehniciân. 

Intr'.adC\olir, pu:ttru flonstrn1rea 
sooiatm:tuluf este nevoie. de cât miii 
multi muncitori calificali. Numai 
fabrica .. 30 Decemhrie" are nae:vo'Îe 
'h~!1 de cel putin 500 muncitori ta· 
Hicati. 

'imn 
" :uIta 

Du ru âceastl direcţie p 
sindical delâ ,,30 Deeemb '"lu 
ne o activitate IlttcJd<t'ilŞi 
Şi mai gravă este .itualia ~Iii ' 
v(~te rid:carea calificllri! flG ( 
le a femeilor. Comit~n1 \'IlIIH 
8' a preocupat foarte slah tn I 
de agitaţie in rAnduril~ ~igu 
pentru Q'I1trf nl\rca: ]01' In ~ şi 
Deşi la ,,30 D,C'imhrie"'si ~ 

meroase munritoâ're e\'i~.Te, 
~roductie. la ultima Şcoa4~ p 
llficare au participat IIU~ ŢlfJ 
mei. Ca o consecintA a "la~~ 
de lllmurite d"srăşnr'1h~ Io~l 
le muncitoare lor, asl§zi, ~lr. 
ca are pos;hflitâtell si tri~T. II( 
\rar~ Ia Liceul Mtlllcito ,unI 
Bncur(şli, nu s'au preze:n l~tn 

6 f emel, dO'rTh~ e., de • PI1'. pe 

p, '-Pe (t", ahi "arte, «ta '. ~I 
Set'tomlui .:te Partid. eom\t(rori 
dical ridicI( co corAj ~ 1I~W1 
ră..c;punde.re mnnc',toare ~l7lai 

fn muncll. A~tfc'l, li ajtln~~"1ii 
Il? il neca1irÎc~tll. Bl1c~nc ~ II' 

ajutor ma~.tru la tilaturl '~t l 

Şefă l' servlciului d~. ronl to 
hrici:! .şi alte femei, cani Iloa 
,,'ne 'Prin (lod.,f. lot d~ 1~n~ 
('a din pU'Dot 'd('! ve{l'Tf P /. ~ 
nenfrn a 'pt1tr ari cAt m~: ,1 ~ 
hricei lor. . ,~tă 

In unele 
manifestă 

secţii ale Aleliere/or CFR se ,/: 
rămăşiţe ale atitudinii burg, 1!J~ 

Iată de femei ~~ 
La Atelierele Pdnclpa!e eFR lucrea

zA cu flârninVL mal multe zeoi!lEl 
femei, dornlce al-şi inilllşeaseă • cât 
mal Inalti calificare, De es:emplu., in 
51'Cf'a IV-a, Piese iJe scbimb, femeile 
mUDcitoare- primesc UD sprijin pretios 
dht partea iov&l'ăşUor bArbaţl. ClIU'e e. 
bnnlillOlntlf. cna.ut , ai le -.Iute cât mal 
mult In ~uncl. 

Tov. Ivan Floare, D muncitoare eon
ştiilldoasli, dornică 51 Invete eit mat 
mldt, dupa. ce a lucrat câţ'iva ani la 
presă. acum la cererea 11'1 a fost mu
taiii la px-elucrsrea pic8elor de -!nicbea. 
Evldentiindu-se ta tDtlDcă, de oâteva 
~i1e ea a fost repartizat;\ in partida. ca 
re lipl"şte feUnarele &le tinichea, adică 
la o muncii de J)recillie. DesIgur ."1 
noua repartizare il va adD~ o. m!l.rlre 
n salariuilli . 

Tot in sec,ia IV-!\ lucrea_ şi munci 
tonele Popovid Letitia ~l EpcsCll Mal' 
ta, care inninte era. Îucdtoare la can
fină. DE'!l§.Rlnd permAnent n~ma lor 
de hl.c!'U, 51 mâuind CII pri(!epere pre
sele ('are le-au f{l~t incl'edill tai-e, ('le 
câ,;fI~!l cu re!!fc :!OO() lel mat mult de
cât inainte 

}fnii 
[nsl ace5t ~irtt slnilklll I~~ 

mei. de IIpri.ffnite Il ea!ifici, ' 
toare1ol'. bU ute lCbt!raU d 
a.teUer. Ba ebtar din ('0II1,!. art 
locuri se ma.nifesti O atihrdjf:rd, 
noalJl\ fati de' femei, tămi:i!.*î? 
mentalitÂtl bllr,heze. ... CI 

COUnd spre Intrarea. II .. fl('1 

sudOl'l, cUm eu ochII de «1 'rtii 
ale t'lI.ret miini şi r-Icloare 1 rl 
de riinL E tovarişa lUIrile5f r~ 
re Jucl'eul III ftte dOOi ., 
de ~arbjd. Cicah'icele fi sant ' ~ 
de carbidul dh:oJVRt. care din ,~~ 
sei mAnuş1lor ş{ a inr,ilt:r ,'r( 
ulll'Jue II rlneşfe pielea dt IP~ 
!':i picioare. Este de remarca mdr 
timp ee DO s'a huli nici. m 
in locul wănt~~nor de c:lllr 

neJntrebuintabile de câteva 
M~riţesctl Elena să primeas 

dOul, - In timpul el 'iber, ~ 
dtoare rr<>şl'te!'zl fn mod 
mAnusi de proteffie de •• 

WdML r 
St~nd. de vorbi l'a tov. 1\fl . ,1 

Jena. aflăm cA Inci 11\1 de."'-.tin, 

~""'" m .. "_ ." ""~t 

/\. 1 
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rani muncitori, strângeti la tlmp recolta! 
~--------------~-------~.~--~-------------------------

Asiguraţi pâinea voastră şi a oamenilor muncii dela oraşe 1 
Intăriti puterea economică a Patriei noastrel 

asigurarea pâinii 
. -~ 

la bun sfârşit 
de colectări 

lcii'J de treeriş şi. colectare 
~ :n toi p.: intreg cuprinsul ju. 
t , nostrI,. pr:: g<ltirile in t;~ de

~,'slor munci s'au fi.1cut din 
) de cc'i,tre organ~za!iile .. de p~ 

i Comtt€tele PrOVlZOrtl. pr~n 
1 ; de lămurire dlu il in rându

irardor sărad şt mijlocaşÎ, 
~ :lIltalele muncii $' au arătat in

it primr-leo zile:- ale fnceperii 
h'lll!tl, când ţăranii săraci ~i 
hţSi p'l'ş"au cu incredere spre 
a 'Iii d~ la batoze pentru a le 
i G ce le·a f05t repartizatCf• 
d ''!Jnii muncitori sunt conştienti 
• tin predare'ii cătreo Stat a cote
. ~:gură hrana muncitorilor din 
~ ~ şi uzine, care zi de zi obtin 
e"l~ noui succe .. e 'n munc4, ddnd 
I~re, pluguri, tf'xtile şi tot /8-
al~ produse industriale peste 
l~ Tărll.nimea muncitoare .'IOCO

la~rI! t!stt o mare cinste" ti da 
Ioiul dl! cereale Statului nostru 
cAt;lr. Aşa ne scrie ti'frânul mun
'ilţ Tllcudean Ştlfan din Pecica.~ 
:Oi!unt mândru clf. pot ajuta. Sta· 
I~ litru şI apreci"z 'iir('a~ta Ca o 
!Il . pentru mirle", iâr ţlfranul 
. 'aŞ Rotar Emanoil, tflt din 
'. SPllnP\: "Ştill foarti hi,rlf\ că 

nl(;torii din fabrici şi laolall(l cu 
pOl~rmdm p: 'ntru flfur:rea lInei 
~lIlai blmr. pentru construireâ 
8~:lii socialfste tn tară noa~trl1. 

9 (JcPasfa tlmt 1"" bucurip' şi 
Il·?! !lufl~t cota clftn, stat". 
t tovarăşi, flita c l1 /'Irănimea 

.Iroarn li fnfel('s cA e~tt! o dmtc 
'Rnar,. de a te achita conştiin· 

'P ? acra.ţtlJ da Mrfr! patriotică, 
,: ,1 asa contribuim ([reliv lâ 

.. ;~Iălir('a n lvelului nostru rl~' 
Astfel muncito"~' vor pu,tea 

q şi pe mai depnrte ml1rir i'O 
~ lU/Î IZ productiei. Tăranii mun· 

n'all uitat sprijinul pe care 
,rimEt si.' prtme~c dela elaM 
-'fonr;;. frreent1nd· cu 2,~ AII' 
I~U. ' 

d.' eXr'.mp(u. asi/Izi coopera. 
rI,. alt primit m/fr/uri mai mult(~ 
Idift4rrd. Ct'frui fapt se datoreşte 
:It'~'ii? Numai şi numai eforturi. 

.... carp cbun mUlIcitollrR' ,,, cl~~ 
~ p€nrm ml1.rirea productiei şi 

I 'r!ivitl'lfii: muncii. 
e I rUtJlnrelp tl1ranulni muncitor 

['Iad (lin Curtid. l"arC spun{': 
ni j muncitorii- de Iti oraŞ:" n"-al/. 
lin $i nil aiut~ cu maşfni şi unc!l. 
!fă ,~r()r~ bnne şi luptlt p('ntnt a 
tit Ifa trimire noutf cdt mai mul· 
te' n~r!llri la ~D(,ppratit;l1. noi 

rÎtitoria de a 'e «si~ura hr(i· 

.'Ii bani ckc1tueşte. tt.~,?tiC .. ta
nfru a 'n::.esVil aţţriculwra Cit 
bune, pentru. ti o aj!tta să lI(J 

.lt.. şi ca tlfr7inii muncÎtorl si! 
(lin ce fn ee mai bine, mat 

\fi .fi f!irtf grija J7tf d~ m(1ine. 
~m~nan·ti CII cin5t;:' daforÎâ df' (J 

!fie SI'ltlllui cota dc cereale, tn· 
,~(j li ('onŞtÎ(>n'}.e (f,ftltoare1~ 

muncitorii ll'-au IIcor<1at 

Ilez.ftatele bune in f!imul semestru al Planalui de S'a' ou Mea. posibilă 

Anularea unor 
infreprinderile 

fată de 
lucrează 

dalorii ale salaria'ilor 
sau :ns'~tu,iile unde 

BUCURIi:STI. (Age-rpres). - Buleti nul Oficial de eri publică urrnăto-.lrea hotărîre a Consiliului de Miniştri: 
Având in vedere reZIlltatele înde plinirii şi depăşirii Planului de stat in primul 8enw.stru al anului 1949 " la 

\ ederea stimulării realizării sale in se me.strul al doilea al anului, având in vedere executarea excedenti a baee
tului. (,onsec~ent politicii sale de ajll torare a celor ce muncesc. 

Consiliul de Miniştri hotărăşte: 

Se anuleazi in mod definitiv da toriile sa1a.rlatUor tată de intreprinderile san Instituliile unde tae Hr'Vleiul 
urovenlnd. din: 

a.) AprOvlziOllări cu lemne, aIim ente. îmbrăcăminte ~i înclHţăminte in naturi sau in b&n.l: 
b) Avansuri date In contul sala riului, . inrcgi>Jtrate până la 14 Iulie 1949, pentru ~peJ'irea chelhtelUor de: 

deces in familie, incendiu, procurarea de obiecte de strict! necesitate in caz de furi, boali. tratament, n~ter'e. 
cirti sau taxe şcolare controlate şi sta bUite pe răspunderea conducerii intre prinderH Au institutiei. 

Nu sunt in cadrul hot!l.rirji Nr. '722-1!J49 şi in consecintA nu se anulea ză urmltoare]edatorii: 
a) avanliuri1e ~henzinale 'tate in contUl salariului sau avansurile de sn larU date ea ocazia pleclrU ba eonee· 

I 
diu. 

bt Imprumu1urile sau avansurile de acoperire date pentru ontlsiuni !Iau neregulI. 
e) lmprumutări pentru cumpără ai sau repar!ri de locuinte Bau mobDi er . 
d) Imputaţii şi reţineri adminis trative, fiscale, juridice, amenzi, (!(In vorbiri itoletonice ~ şi aJteIe. , 
5} Datt'riJle la cantină; f) Dif~ren te de r.lată din incadrări inferioare; g) Datorii la cooperative: h) Datoriile' 

Jlcnsionarilor; 1) Datorii către casele de credit (mutualităti) sau alte unită.ţl; j) Alte datorii. 
In a{arli. de impozilcte pe salarii şi sumele retinute 'pe baza hotărîrilor judecitoreştl definitive. nici ... alti IU· 

mi nu /;1e va mai putea reţine din sa l~riu. 

M O A RAD ELA ZER IND· 
refăcută in urma eforturilor celor 16 muncitori 

a început mădnişul grâului din recolta acestui an 

ţifranilor sifrllci şi mi.ilocoşÎ. In. 
...eamnlf 4 H r<cunosct1tor fratilor 
din uzintl 'Şi fabrici-. 

In felul (tccsfâ dlfm' posil):Uulte 
Statului nostru de a astgura hrana 
şi slfmdntri tn reţ!iun1!e unrle recol
ta il fost mai slatJ I1 Şi fotodat ll â~i· 
gur(1rn p4inea oa~pntlor mundi 
din tara noasut'f. Acr,l de('î ,:-are mI 
vreo si{ se acltitr. conştiincios (rP. 
preăarf 4 cotd, ~ste Iln dur;rnaJl nl 
poporului muncitor. El vrea ~(i. In
!om('teze popnrul şi. vrea "it plmd 

piedriei fn calea dest)nlti'1.rii nD(l~rrP. 
Acr'ştia trclme~c dr.m(fscafi lifrlf CTll 
ftirl', fiindcă sunt cm;i dc topor a{t> 

Maşinile merg 
grâu a fost dIft 
nli mlllldtori şi 
zultatu1. 

bine ~f prrm.ul 
mliciniŞul'll'i.. ŢAra
noi aşteptl:im. r. 

- lat'o, - ne IItrigă totiirăşul 
Tudltca Ioan, - iatlJ făina, iă
t!! făina pe care am lIpUS cd f) 

vom dă fn cinstfu zil<1i de 23 
All/{llst. Şi tIl ochii plini de !r!
ricire totJarăsul Tuduca, nRi 
aratlf făinii. E albl1 ... fl1ina mult 
a$tr!pwtă d" toti oamenii mun· 
cii. ·'ii ea curge fnr:et, tot mai 
multă, din ce 'n ce m-ai m,ul. 
tll. .. 

Am muncit cu râvn3., dar n'am termtnat. .. 
Atmosfkrâ houă c: domneşt~ tn

tre zidurile morii te Fae" sli fii 
ft'!" cit, să iei parte la buc'uria celor 

16 muncitori. care !i:.all zis in 31 
1\fai: "Vom trrmina toate repara· 
ţiile. vom r· {ace cu totul ac ~tslă 
moară a noa~tr1'i. pâ~ă in 23 Au
!!l1t:tt'· ... Şi au refăcut·o. Urm:r le foş· 
tilor proprietar.: Crail1~c şi Lu<,aci. 
an fOl<t înlăturate. 

_ "Vedcţj, tovarăşi. - ne ~pnne 

r(..ac/iunii. sunt duşmani dcscili$i ai 
scumpei noa5tre Patrii . 

In multe p 5r1i ale jude/ului. elim 
(ste la Roteine şi Şicl/la, s'au orf!.a· 
nf:::at p n !ru tran ~p:)rtrlr ii colei 
cont'oaie de c(lruk impodobite cu 
lozinci şi drapele. aL·dnd fanfiira in 
fruntea lor. Astfel şi'au exprimat 
ţăranii mWlcitori bllcur'â Jc tH,i 
R(lti,~facr! ollliJ{arii[', Şi de a 1'Înrlc 
Statului 1.f1 pr; t ofic:nl prisoml de 
CFrf:ale. 

Comit{'t~,le Prod:;orii cnmlllHlle 
şi (1-, Jlllişi. fndrumat<.> de d'itrt.' 
orw.mz'Z(ffi/ill' de Pârlirl, trebui,. s/1. 
~i intensifi('(> munca ne lt{murirc ~i 

tov. Sul"i Iosif, administratorul ma 
xii - ace>Şti muno:tori au făcut 
prin munci voluntare de pesb' 
3000 ore, prin eforturile depuS(', o 
economie de 243,234 ld. Au stat 
aici şi aU munCl:t din zori şi până'1l 
noapte", 

- Că e a noastră a tuturor, 
ne int!', rupC! tovarăşul Kiss Frall· 
c('sc, nu mai e- il celor ce D{' tril. 

(Continuare tn pag. 10) 
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, DUfI 

Trăiască alianta clasei muncitoare • cu 
duşmanilor 

ţărănimea muncitoare 1 .. 
p o por u lui m u n cit o t~la lupta 

.. 
In impotriva ,'-

32 comune sunt ajutate la treeriş 
de SMT Aradul Nou 

tă, are sală de m~se hig;enieă'O 
c~tlirie bine Jngrijită a~a ci, 
mai mare dra~ul. sli intr,! 'n~untl' 
In curtl'a calltlIH'l vreo 30--40 . i 
hăi('ti Ititre 14-18 ani adUl1a!i ~ 
şi colo in grupuri, stau !i>: disc 
Ao;:şti tineri sunt veni\i p' ntrn Intreceri în cinstea zilei de 23 August 

, Se crapa de ~iuă. Soartle işi r€'Vărsa razele sale prin. 
~_ ... _........ tre Doril care dispă reau din ee În ce mai DlUlt. Se pre· 

Ia: de trac\Qriştl ce l'I:' Va d'~('h :j(e~ 
are datoria de' a tine legatură cu la Statiune. Sunt fi: de %ani;.le 
conducerea SMT-ului, de-ii aeeigura raei şi mijloca~, hotltrîli la 

vestea o zi frumo Ilsa, o zi cu soare, în unna celor 3 
zil" ploioase în car tl nu s' a putut lucra. 

hratna tractoriştilor, etc. Şi aici trac cli. I<t1trn tn '\urbli cu ei. 
torişti.: şefî au dat dovadă dc con- - Eu, tovarllse, l!l1nt {rn co 

In curtea Sta~: unii de Maşini şi TracJoare din 
Aradu} Nou, nu mai e ăeel furnicar de oaJDIeni ca aB

tă-primăvară, Doa r o singură eoltipă, eompw;ă d':n 3 
mecanici a mai r!lm as la Statiune pentru reparareâ 
unEltElor. CEilalti lIunt pe teren, au plfeat la sate 
&pre a treera grâu] tăranilor muncitori. In 32 eomune 
are Statiunea tl':mi se bat02lw. 32 comune care sunt ajl1 
tatC' in această imp ortantă cllmpanie de "ară, de că-

SMT-Aradul Nou. • 

ştiinciozitatc în muncă, curaj ~ na Ghioroc, tatAl meU este om 
răspund~·rf;'. De remarcat este f'clul rac. Măi am un frate n1ai mar? din. 
de muncă i to"arăşilor Horcoian cât m:ne. Am auzit cII aid s~ c;n,c: 
Ioan şi Dobronc'â Nicolaie, care ]n- dc sehide o Şcoalil de tractorişti r~1 
c~az§ in hotarul comune': Vladimi- c~ am voolt şi eU. Mie tmi p' ~ 
resen. Nu s'a întâmplat nicio<lată foarte mult me~ria de trac!o ,erne 
ca ei să nn fi trimis Ia timp datele Am :!ndrăgit-o chiar din fco 
necesâre direcHnnii, sau să rl1mână {.'.indcă ştiu el! mi-a spus tata, 
traetorişt.: fiî r 1'i de mâncare o zi sau numaI atnnci eând vom lucra 

trC 

MarI depăşiri de norme in cinstea zilei două: Nu. Au cerut mâncarc:a nn-r· mijloacele meeanizat~ şi Pe Il! 
ori cu o zi mai devreme, pentru deri mari de păm~nt, vom scApa de 23 August 
ca tractorl::tul sii alb? hrana la sllrllcie, - spnne tânl!rnl Y ~an 

Tractori~lii plecaţi p~ teren, 
lH,uncesc cu d.ragoste şi diu tot su
fietul, n Îilld eă ajutetnd po fraţi,; 
J01' ţ::1rani, cOlltrihue la scoaten& 
lor tiin s:irăcit • .Ei ii ohişnuiesc a 
lucra piimt\ntul cu mijloice meca. 
n:zat t , aŞa 'Cum spun cărţi1e. de 
~liln\ă 'agrico1:1. Mul\i Prani mun
cîlorÎ, pUnii in vara aceasta, dă
d~'au crezare S\IC/hurHor mlneino~e 
sl:ornÎte d'; duşmani,: lor, cIt' acei 
cari nu le vor bin. le, de chiahuri. 
Unt ori au ajuns până acolo, înc,Ît 
t rau încredill!a\i di cladi lucrează 
pllmântul cu u'aelonrdt>, ml vor 
ln'ea recoltă. 

Dar prin munca fIe ]lImn rir,· .111~î'i 
de către agitator.:i dt' l)artid şi prin 
rezultate]... oh!ÎnUle de Gospodării

le Agricole d,· Stat, ei s'au COllvifll! 
că ceface "'pun chiaburii sunt min
ciun: şi cl!. lucrAnd cu tractoml, îţi 
eren" producţiii. 

Iată ce spnne ţăranul muncitor 
Constantin Mihai: 

- "Eu m'âm cooyins, de avan· 
1agiil,. muncii mecanizate, f,',indc1t 
a~ V 3Z11t la Gospod1'iria Agricolă 
<1" Stiit din comuna nOlL~tră ce re. 
coltă bogată a obtinut şi doar el 
au lucrat cu tractoarele. D~ aceea 
fn{'h i ş.: eU contract CU SMT·Ara
dul Non pentru toate lncrlhile atât 
tk ,'âr;';. c!lt si d .. toamn~. 

T~l f"lnl aCtsta g'a exprimat el 
a~tll prim1h-ară , c~nd i mers să eon. 
rr:wtezl' I'n SMT. ~>i ca el au spus 
mat mn1\i tărani muudtori. 

In nl1111c1l, tovarăşi': trlelO1i'5ii 
d:m ex, 111))ln t3ranilor s!lraci şi 
ml,itora~. 

Ei. au or~an;zat tnlrreeri ~o
c!a!i.Hf! In mllnc{f prin can? ur
m!lr~'.ţcmărrrra produdiei şi 
Jl70dUNiât lffii muncii. 
Traptori .. tul Urcan Io»if, e~te în 

intre ct're I'n biltoza Gospoa1'ir€l:'j de 
Stat dÎn Fântânell'. El :l ştiut că 
IlllIDll<: dacă to1i mutlC'itorii. ntât P('t' 
rnanen\i c:it ~H zileri dl'lif hatoza 
lni. vor (î' ('onvin,; de importanta 
fnl recrriIor Tn muncă, va pUII, a ,1u· 
ce cU ~UC'(,{,;I lă înd('plinire. 'inlr ('"
rea.Ş:·n dat intCFsul de a·i Ci bi· 
t1(' in!):rijil(' batoza şi tractorul ca 

. ~1 nu fntrerupă n:('T un mom0nt 
1nunea. Si a ronil. r.i\nd a fost 
S;îmhiitli seara, j s'a nilul' la cunn· 
<'lhllă ('ll in loc ~" 60.000 kp:r.. cl'tt 
Irdmia ;::.a fnc~ tn cursnl ;\cc.,tpi !,ap 
t?\rn!ln:, el a facut 82.812. Cu 

w ~ I ~ ~ , 

22.812 kgr. a făcut mai mult d'tcât timp, Alexatldrn.:la 
1-a rost fixat. Iată dl€ci, cum Int5mpin!l trado· - Incă cr:va., - lntprveni t~nll iJQtr 

Dar nicI tractoristul Bondnărr- riHii dela SMT Aradul Nou. :r/.ua 1'îo~ Anton, din Fllntdnele. _ , al 
1 ă fă -,re 

seu Gheorghe, c n'a vrut să sec 1â;le diherării ţării noastre de sub ju~ 'tl"fcut nu puteau:s se ac ira ;'e Ş 
mai prejos, El a dus o muncă de f:lsclst, ziua de 23 AU~l1st. Ma tn· l"jşti decât ficiorÎi de. chiaburi, " 
liîmurire in r-'ndurill" zinaşi]or, s'a td' g ei prin real;zări frumoase să trudI. nUDlai -ei aveau tractoire. ?\ăS1, 
lnJ!rift bine d~ batoză şi a ohtinut s3n)ătoreasc1t zIua in care v1ctorfoi- aduc roarte b:ne aminte, mai' ..,? pl 

un ,,,,,It,t rrum", 'n mu",'. Tot .. Arm>t' Sovi", .. 'i ,1;h'TOt lua ma, 2--3 .n;' &nd ne-am 'PNI!, i:Nf 
60.000 kgr. a avut fixat de 'către noastr1i. de uu tractor ee- il tn'..Cttt prin ,[ 
('oleC't:vul dC' comlne re a Statiun['i. munli, am Cost Injurat şi alllli 

PE J".\NGX STAŢIUNE ~E d 1 E 1 Dăr nu s'a multumit cu atât. A fll· b' in ,inrul ui. ra traclonl nnl" 
IAr '71 9~6 1 DESCHIDE O ŞCOALĂ speculant din Arad. D'apoi al'l,e cut mai mu t. acut .:) ,qxr. OE TR b~ CTORT~TI" d le 

In (iec:lre comuna e,le numit a,' ("lUd. aVelll toat", căile es('nisc. 
c1îtrr St'lltiun> un r, ~pon;labil al T"a vreo 100 de mctrt Inaintea ce .'I'! nu fll\.ăţăm ş,: noi, P D at 
hatozclor prfm~le ikla SMT, care Statiuni,: este cantina. HiJll<' aranja- nOl? -'E' 

---...--...... - Aş~a Ep'_ a-( şti t'lner; .. E'1 'd'e' -..".:.r-I'_ ..... \-~I"l":r~,~5(. _1:II1&III'ii'I"""'-_~...--"I"'II""T~ Q' "'_ -v' "" 

ci 1nv~tând să conduc! trnttoare'lJe I 
vom putea merge CII. p!ll-i mai ~ 
pezi spre tranJormarea sooiîlis\~i 

Moara deJa Zerind 
(Urmare din 'pag. 9) 

VL agr<:cll!turii. Şi chiar acesti e r~~ 
K eiki Ştefan, B alas Valentin, .n.l8tI scopul şcolii, de a ridica eadr~ geau p:elea ... De ce să nu fi mun

cit? 

Am făcut .toată ll'mnăria 

necesarfl din nou adaugl1 

tov. Tzuluca - 5 elE'vatoare du.
ble de 10 metri lungime şi 3 
simple. 4 cidoânc noui, sclf. 
pând astfel de praful Clt'ff? ne 
distrltf{f'(j sănătatea, am /ăClU 

sitele necţ;.'lare. un lr'or pentru 
mrdtatul grâullli şi am reparat 
roate cur~l( (p'''' ,Wâşin.ile dea
. ţt>mfni'a au fost' reparate. pâ. 
n.d acum 11lrr'o f1ră s~ m(fcma 

350 kilograme fl1int"i şi se con· 

sumQ 100 kg. lemne, acum se 

macină intr'o oră 700 kg. şi nu 

tip. con,.'!mă ni.ci m<'1car 100 kg. 
lemnE'. 

- Şi mai yron lIoi cevă, il Intre
rupe administratorul, mai vrem să 
ra~,m motoal': le să fie al'mentnte 
cu motorin lt. Atunci che1tu lile se 
vor reduc,' şi mai mult ... Dar toate 
li timpul lor. 

EVIDENnATll 

Prjvesc in jurul meu. Muncitorii 
au In oehi bucul":ă şi'n Cete un 
z!'\mhet_ c:ind privesc cum cur!!;t' 
flli'la, cum S~ gohsc sacii d(~ ~rţlll, 
cum' se !m·ârt rotile ... cum totul e 
în regulă ... şi praf n:~ai,ri. .;Parcă 
nu am ri tn moal'~i", - aud p~ ci
neva d:n gmpul de ţitrani munci· 
tori. 

11 prÎ\'esc r~ cd ('v;d('ntî"tl: 
. Tuduca Ioan. Highet Al1'x.audru., 

FraUC"sc, Cigllet' Mihai, Iane Mi. nice din fii de ţărani slil'aci şi 
Itai. Sandor Iosif, Sandor Mihai, l~:. 
Sigheti ALxandru, Gâl Andrei, Po
.ia Elemer, Kovad Alexandru şi 
Simei Iosif. l~ priV1'8C şi-mi dau 

seama ci BUnt mândri de munCa pe 
care au d11s-o la bun sfA~it, de 
sarcina pe care le-a dat·r) Partidul 
şi Cominul Provi~oriu al plăştl şi 
ei au tenninat-o cu. patm zile 'inain

t~ de 23 August. 
I<'Şim afar1\. şi pll'(~ăm, lasându-i • 

Ne Intoarcem capul ş.l privim In ur 
mii. Steagurile ro<' li Si st~agurile 
tricolore, ft1lffti e in âdit rile "ântu
lui Ia poarta tnOrii ,,7 Noemh1'l':e" 
dio 'lt rind. , 

Apoi din departare mai v:d·m 
rhlicându-se falnic deasupra moriI 
Sceera şi Ciocanul, simbolul 
alianţei diutr:> clasă' mundtoare ~ 
ţ5r lin'mea mnncÎtoare. 

~INTTEA]\/'U R. DUM1ŢRU 

A SOSITI 

• 
fătl[ unele l'eali~l'i bune 

muncitorilor şi oondneern. Stl ~ 
nei de MaŞ'Îni şi Tractoare din , .1IcI. 
dul Nou. ~ 

Pentra a e~m1ni o slâbic: 1!M 
eooducerea admlnistrati,'§ a Co 
dăriei va trebui sa ia imediat 
rori pentnl pl'e12:litiro'a din t,'m 
repuraţiei maşinilor f1Î uneltelor 
re VOI' fi fol09ite In campania 
toamnă. 

Grupul Sin'dica-l al Sta»l1nii 
1r~bui să desfăşoare încă d! ~ 
acuma o intensă munca de ll~it 
în vederea meheierii cu surrfs 
campanie: de treerlŞ şi totodâl i 

a campanie;: de desmirlştiri C 

a rămas )n unnă. L 1 

Numai aŞa vom ivwa 'llepl1l1 ă ,:,. 
rantă că o vom pnteă' duce li! 
d('pli<l1i~ cu succ:;s. 

GH. eROZA. 

• 

--Nomenclatura Minimall
il 

a produselor şi a utiIajului volumul 

EdIţia II-a valabilă pentru 
Illcrărilede plan pe anul/950 
De vânzare la librăria: ARLUS-Cartea Rusă-ARA 

Telefon: 20-56 



(Continnue) 
Organizarea protectiei muneU 

'h ~letul Central al Confederatiei In acest scop, Comitetul Cftltral al. 
i ale a Muncii salut.i cu bucurie Confederatiei Generale a Munci:t hotă 
'II :nsu~cşle în intregime raportul r6şte infiinţarea seetiilor de protectie 

"tat de comitetul Executiv aSUpra • muncii In cadrul Confederaţiei Ge-
~ :iiei muncii. nerale a Muncii fi in eadrul 

,niz,area mai Sistematică şi pe Uniunilor, precum şi a Comisiilor de 
. din ce în ce mai largă a proiec Protecţie a Muncii pe lângă romitete~e 
, ,:nc:i: COilSUUC aplicarea în vi&tii de Sindicate. de intreprindere ~l de sec 
le ,:nii f!"8S2tă prin Rezolutia Corui tii. 

Central al Partidului Muncite- Totoda~, ,Comiteta1 Central al Con 
:11 '~lJ1ân din 22-24'Decembrie 1948 ft>deratiet Generale a Mttnct'! dA ca sar 
o o,blini<lză că ,,0 atentie specială cină Comitetului Executiv si organi-
t) acordată protectiei muncii". Ea zcze pe lângA Secţia de Protectie a 

dovadă in plus a griiii deosebite Muncii a Confederatiei următoarele 
Partidul şi Guvernul o poartă rolective: 

n· lor muncii cUn tara noastră. a) un colectiv de eercetărt ştUntlflCe 
'3 !ruirca socialismului i pune pe care să studieze toate p('oblemt'le' lega 
'a, #n Pl·oblema proteCţiei muncii, te de protecţia muncii; 

:lA grijii fată de om, apărarea b} un colectiv penim standardizarea 

Dlassl a lIMUlcitori1or, ea COflStttwlld 
un indreptar pretios in munca noastrA 
de fiecare zi. 

AtragE-rea masselor largi de munci
tort, in actiunea de protectie a muntii 
şi Inarmarea lor cu o tebnic1:l su~rioa 
rA a securităţii muncii va <bre la o 
el'eftere ,simiil:oare a productivitătti 
muncii, conditie necesari pentru coru;.. 
truiffa ~jalismului in Patria noastt'A. 

• 
Comitetul Central al Confederatiei 

Generale a Muncii i~i fnsuşeşte în in
tregime ho4irtrlle celui de al II-lea 
COngres al Federaţiei Sindicatelor MOll 

A.R. L.U.S. 
FILIALA ARAD 

._------...... _------ ... <.~--.. - ..... 

diale ~ aprobA în unanimlt;tte adivf. 
latea delegatiei sindicatelor noastre la 
acest Congres. ea şi măsurile htate de 
Comitetul E:fecutiv al C.G.M., pentru 
popularizarea şi ap1icar"'a ho!iirÎrilor 
luate. 

Comitetul Central dă Ca sarcină tu
turor Uniunilor si fntărească ~t să d~s 

volte activitatea lor $n cadrul Depar
tamentelor Profesionale constituite, să 
sprijine crearea de nOUi departamente 
şi sA intensifice :actiunile de educare 
a mar,şelor de salariati in spiritul intEr 
naţlonelismuluf proletar ('1 al drago!.tei 
tată de < Patrie. 

Succesele clasei munCitoare în lupta 
pentru Indeplinirea Pianului de sta t, 
pentru eonsiruirea socialismului 1n 
ţara noastră, constitue o contribu!ie 
din cele mai importante in lupta du
sei muncitoare de pretutindeni i.np':)· 
triva exploatării, pentru pace. pentru 
socialism. (Sfârşit) 

lă potriva accidcntelor şi a bolilor I"laterlaluluf de protecţie alcAtuit din 
ale precum şi uşurarea munci tehnicieni, spedal1ştt, ingineri şi me-

~ ,re prin mecanizarea opera! luni dlcI; 
a ,:e şi periculoase. c) un colectiv :1urldie. 

,c;;tele \'or trebui să vegheze ca Tot pe lângă Confederatia Generală 

anuntă că În ziua de 23 August a, C. lmedlat 
termlnarea de/ddrii până seara in 
PARCUL EMINESCU 

după 

~lIsurile luate de Guvern In ee a Muncii urmează a lua fUnţli un 
organizează ,C ]-[ E R M E Z A 1If~ protectia muncit să tie tntoc rons!1iu pentru protectia muncII, din 

O i:catc in intreprinderile, uzint>le ca~ s11 facA parte şi consilierii ~nsăr-
t ~i şantierele din ţara noastrA. cinaji cu proteCţia muncii din Min!!;· o mar e 

cu un bogat program artistic şi cu1tural ng: •. , _____ _ 

l~~le 17 Gospodărll 
,~ricole Colechve au 

l' at fiinţă In R.P.R. 
':tESTI. (Agerpres). - Pulctinul 

loI de azi publică hotărîrea Consi 
re'!le Miniştri prin care se aprobă 
~ ~i organizarea următoarelor 

st~i agricole colective: 
e f>fl6podăria agricolă colectivă 

iUl" din comuna Ceemurlia de 
. Tulcea. 

Aria agrieo!ă eolecUvA 
/ din comuna Slubozla MAndre 

eorman. 
:ta ditia agl'lcoUI, colectivl .,Pro 

din comuna Vlădent satul Pro 
,~/d. Ialomita. 
':$pOdll.ria agrico!li coleetivA ,,23 

r: 1944", din comuna Corni satul 
iudo Covrului. 
,pOdlirta agriColi coIeetiYi "VIe 
lin comuna, Lenauhetm jud. 
orontal. 

agricoli eoIecliri .. Alexandru 
ditI eomuaa Bom Jud. &Ma_ 

1 • 
ti dAria 8gr:!~ colectivA .. Jna 
, ~ OOmuna Berveni jud. Sălaj. 

~It llOd!ria agricoli colectivA ,,8 
i!!n comuna Selimba!' jud. Si-

r Aria agricoli colectivll .,11'18 
,~OO!nun/l. Sarosu iud. Tâma

ă,J 
ria! agrieoll eotecltvll 

comuna C1Hdllreşt! iud. Bu-

tia agricoli eolec+ivl ,,1 
comuna Cuz __ Vodl jud ta-

f IIrlll agrlcol!'i colectivă .,Lup II a,ă~ din comuna Saveni jud. 

1 . '. lllia agricoli: (!Oieettv! 
, 'OUl" din COfn\1nB Vllniulef 

~nţl. . 

ăria agricol.§ colectivA ,,6 
Stoicăneşq :lud. Olt. 

Aria 8~lcol§. coll'!ctlvli .,ste 
:" romuna Crompoaia ,jud. 

tiria agrIcolă colectivă 
h.l\ Lenin" din comuna Catru 
'1 Liv'!'dea jud. mov. 
,<1dăria agricolli colectivă ,Il 
\9" comuna Pedlea jud. Co-

tere. 
Comitetul Central al Con~ederatiei Ge 

nerale a Muncii tinând seama, că 6ri
~a pentru îmbunătăţirea condiţtilor de 
muncă şi vlatli a. celor ce muncesc es 
te o sl'\rcfnli de onoare a sindicatelor, 
hotără~te ca accnstă problemă Eli fie 
preluerat!i !n mod temeinic cu mllssele 
de salarla\1. 

La dispOZIţia publiculUI: BUPEr, BERE ,1 (JOPE'l'RRIE, Iti p""III,.i pOPula,.. Mo,lc6 
Mllllo,.tY, 'l'ol'oful Popoft". ,1 • fttn/tt,.d D." di.fl'o puhlJIJol Intrarea liberă 

Di,. Tanl Soei.lfsmu'.Î ...... .,.... __ ~.~~ .... c;_ 

Erperlenfa mlnunat1l. a sindicatelor 
Sovietice pe tărâmul protl'!cţiet munciI, 
h-ebue larg popu1arizat1i 1n marea 

Intrecerea socialistă pe profesiuni, între 
muncitorii din centre industriale d:ferite 

In 'primăvara 8!Ilului curt nt, mn~ 
cftoru'l K.~nl StoIbof, dela uzÎrUI: _----.. r-.--.-.-.----..------

Programul 
din ZI ua 

manifestaţiilor culturale 
de 23 llugust 1949 

Cu mare bucurie va sărbăto ri poporul muncitor din ţara 
noastră a cincea aniversare a eU berării noastre de sub jugul fas
cist de către glorioasa Armată Sovietică. 

Mari manifestaţ1i culturale YOI' avea loc tn cinstea măretei 
zile pe cuprinsul întregei Republi ci. Peste tot AteÎ1eele Populare şi 
echipele artistice muncitoreşti vor prezenta programe închinate zi
lei eliberării noastre. 
1 Itl oraşul nostnl se vor desf ăşun. '" ziua de 23 Alig'Ust ur
mMoarel~ manifestaţii culturale: 

fn parcul Emine5Ct1 vor da programe artistice ecfiipele crdt1j
ralt> ale UTM-uluf ~ ale pioneri ]Of. 

Pe malul Mureşu!uf vor cân ta fanfara militară şi un taraf. 
In după amiaza zilei, la ore le 4.30 vor avea loc urm:ltoareJe 

manifestaţiuni culturale: 
In MIa Clubului Muncitoresc ,,7 Noembrie", orezintă 

program artistic echipele cult urale CFR şi "Fiera'ntl". 
In sala Clubului Muncitoresc ,,30 Decembrie", prezintă l4fl 

program artistic echipele ,,30, Decembrie" şi Teatrul de Stat. 
La Palatul Cultural atls81Jlbl ui Armatei. & 

La Ateneul Popular din Gră dişte, achlpele Uzinei Electrice ~i 
TEBA. 

La Ateneul Popularmn Mic maca, echipa CAM ŞI Il Sindi..;a-
tului fmbrăcăminte. 

Deschiderea festtvf ft dnema fografuhri din Mieiflaca. 
La Ateneui Popular din Gai. echipele ,,7Noembrie" şi PIT. 
La Ateneul Popular "Elena Pavel", echipele "Flamma Roş1e", 

SindicatuI Textil şi "Victoria". 
La Ateneul Popular din Dră găşani '(localul fost Munlch)' ~hi 

~le .,Aradul". "Lantul" .. Mureş ul': şi Pie!ari. 
La Ateneul Pc~ular "Nicolae BălcesC1l" ecllipele "Solidarita

tea". Ccmunali şi Slndicatul Art iştilor. 
La Ateneul Popular .. Puşkin" din P!meava, ediipele FITA, 

Fabr. de Zahăr şi Sind, Grafic. 
La Akn('ul Popular din Ara du! Nou, echipele Sindkatelor 

Lemollrj şi Construdori. 

"Uralmaşzavod" di., SverdlovBk, il 
provocât Ia Intrecere colegul sau 
Grigori Duhinin dela uzina "Kra". 
..fii Vâhorjeţ'· din Leningrad, pen
tru indeplinirea Inainte de t('rm r n 
il planului o:ncinal. Aceasta a fo!'t 
iaceputul inw<'oerii pe profesiuui 

'Intre mUlleitorii diD dou1 mari' cen 
tre industri!le ale Thliun~: Sovieti. 
ele. La &ceast§. tntrlcere partJ<'lpa 
stahanoviştii din 30 de proresii: 
Jnlf'C ani ci, 8trungalli, tnrnltori dc~ 

otel, etc .•. 
Zilele aoeeCea tniDâ din S\' r

d:1owk a trimis • delq~aţi(' li Le. 
tli:ngrad, pt'U1rUea el 86 totalizrze 
rrzultatele fn:treceri{ pe trime:'trul 
al doi1';~a. Loeul tm&:a rau câ~·ti~al 

32 fron~i in producţie din Lruin
grad şi 29 din UnIi.. :r. fruntel 

listei câştig5tori'l« tim S1'lerfl1ov~c 

se aO ii tlU!llll' le stahanovÎstulu:. I~i· 

ril Stolboov, care ~i Indeplincşt', 

norma medie de 292 1. SIlItă, Mlnd 
numai o productie de calitate :'lupe

rioarli. Dintre DllJ'Dciton"i Lenin~ra

dnlnt, prfnml loc 1-'1 clştr~t tur
n!ltorul de oţH Maxim Murzid d·· 
la ,uzina .,Kirov", ~afn.dl'p!init 
programul trimestrial eu. 140 la su
ti, a p1'I'Zcn!at oAtevi propun<'rÎ 

de ratÎonalrziire şi • <conomis<;t, fn 
aefastă perioadă de timp. euma de 
52.000 ruhl".. 

Prezidiul COD8iliului Sindical Re 
giOllal a relevat. rolul important pe 
care 1nt1"fcerfla dintre muncitorii 

Leniufţrârlului şi Sverc1hm,k-ului a 

jucat-o in lupta p~ntrll pro[.!I:·t'sul 
h hnic şi iJlllllm1tălir<. ealit~ pre 
d~lit / 
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Popoarele 
punsuJ 

lumii sprijină intru 
Guvernului Sovietic 
guvernului iugoslav 

totul răs
la nota 

Iute comentarii ale presei străi.ne după sdrobitoarea 
tlemascare a bandei tltolste de cltre Guvernul SOVietic 

TIRANA, (A'gerpress). - TASS vedere cu Panaghiotis· Pipinelli, 
transmite: subsecretar de stat la ministerul 

Sub titlul "Aprobare unanlmă", afacerUor externe al ~uvernului 
ziarul albanez ZERI 1. POPUL- mnnarho-fascist. 
LIT, publică un articol in care Această 1ntrevede~ a provocat 
scrie printre altele: "Nota de răs un viu Interes tn cercurile poIiti
puns a guvernului iugoslav prin ce din Grecia monarho-faseistă şi 
care demască politica trădătoare toate zlarele greceşti au anuntat 
a cHcii lui Tito, se bucură de a- pe prima pagină această ştit~_ 
probarea unanimă a tntregii opi- Ziarele subliniază că intrevederea 
oii publice democrate mondiale", de Miercuri constitue primul eon" 

Nota guvernului sovietic inhe- tact oficial intre ambasada iugos 
rează pe naţionaliştii iugoslavi, Iav:lî şi ministerul de externe mo 
renegaţi şi trădători ai mişcării narho-fascist, dela recl1E'marea în 
muncitoreşti internaţionale şi ai r946 a ambasadorului iugoslav 
poporului iugoslav. Cankar din Atena, 

in încheere, ziarul scrie: "Pa- Un purtător de cuvânt al am-
porul albanez ca şi popoarele din basadei iugaslave a declarat că 
intreaga lume, sprijină 1ntru totul În cursul întrevederii care a avut 
nota de răspuns adresată de gu loc intre Martinovici şi Pipindli, 
v~nul swietic guvernului iugas a fost discutată nroblema cd~te 
Jav, notă care desvăluie pericolul nilor iugoslavr car~ se află în 
pe care il reprezintă clica lui Ti- Grecia. 
to pentru mişcarea muncitoreasdî • Ziarele ELEFTERIA, AKRO-
internaţională, pentru lagărul so- POLIS şi EMBROS anuntă însă 
ciatist şi pentru. tara noastră, că Însărcinatul cu afaceri iugos-

lav şi subsecreiarul de stat al 
ministcru lut ar accrilor externe 
mcnarho-fascist au discutat dea
semenea şi problema reTeritoarr
la relatiile dintre IU,l2;oslavia şi 
Grecia monarho-f1scistâ. Cercuri 

le bine informate din Atena consi 

BRUXELLES, (A ~erpress) , 
TASS transmite: 

Presa belgi ană conti !luă să c~' 
menteze nota de I aspuns a guvcr 
nului sovietic adresatil guvernu
]ui iugoslav. 

Ziarul D RAP E A U ROUGE 
scrie: .,Declaraţiile guvernului so 
vietic 1n legătură cu dezertarea 
lui Tito in lagărul imperialist eo 
respund întru totul adevărului. 
Una din dovezile cele mai recen 
te a acestei dezertări o constitue 
atitudinea adoptată de clica lui 
Tito fată de Armata Democrată 
Greacă. In Incheere, 7.1arul DRA
PEAU ROUGE scrie că "Tito es 
te un agent al imperialismului 
anglo-amedcan". 

CLICA LUI TITO STRAN 
GE LEGATUR!LE CU 
CALA'II MONARHO'-FAS
CISTI GRECI 

ATENA. (Agerpress)_ -- TASS 
transmite: 

In ziua de l7 Augrn;t, Martlno 
vid Veselin, Însărcinat cU aiacen 
iugoslav la Atena, a avut o intre 

deră lntrevederea dintre "'1arti no 
viei şi Pipinel1i drept primul pas 
spre strângerea legătnrilor de 
prietenie intre guvernele din Ate 
na şi Belgrad, 

MISIUNEA BANCHERI
LOR AMERICANI A 
SOSIT IN IUGOSLAVIA 

L O N D R A. (Agerpress). -
TASS transmite: 

Postul de radio Londra anunţă 
că Joi a sosit la Belgrad o comi 
siune specială a Băncii lnterna
ţionale de· Reconstructie din Sta 
tele Unite, Această comisiune va 
examina cererea guvernului iu
goslav in legătură c'u ' acordarea 
unui imprumut. 

Comisia va rănjârie in Iugosla 
via timp de câteva săptămâni, 
pentru a "studi a" dHerite proec
te. 

Un soldat britanic din Germania 
refuză să mai servească lnteresele 

. imperialiştilor anglo.-americani 
El sIa prezentat autornăţllor dIn zona sovietici 

de ocupatie 

B E R LIN, (Agerpress).-
TASS transmite că, după cum a
nunţă agenţia ADN, soldatul bri 
tanic Jack Steward, din batalio
nul al 2-1ea. brigada 16-a de pa
raşuHşti a trecut recent linia de 
demarcaţie. dintre zone şi s'a pre 
zentat autorităţilor sovietice de 
ocupatie. 

Steward a declarat că a trecut 
voluntar in zona _ sovietică de o· 
eupatie deoarece, el fiind de par 
fl',il lagămlui păcii şi al democra 
tiei: nu mai vrea să serveasc5 în 
armata britanic~; folosită în SCQ

;l1Hi agresive de impenaliştii bri 

bnid. 

Personalul co nsular american a Părasin 
ol'aşul Canton il; 

PEKING. (Algerpress). - Agen juns la .15. ~m. de Lanceu cap" J;; 
tia C,HINA NOUA tarnsmite: la provl~cl:1 ~~~su. după re ~ 

Forţele armatei populare chine- cursul saptamllJ111 tr<.:cute au 
ze din sudul provinciei Hunan au herat şase capitale districtu 
eliberat capitala de cii strict Cia- din această provincie. Operaţi 
ling, situată la 75 km, (st de Hpn le ~e desfăşoară pe un front 
gyang. Unităţile Kuomintangului 200 km. 
care se aflau în oraş au fost ni • 
midte. 

• 
W~ASH.lNGTON, (Agerpr 

Dupa cum transmite REUT ii 

SHANGHAI, (Agerpress). consulatul general al Statelor 
nite dela Canton, a f03t înc 

FRANCE PRESSE transmite că Personalul consulatului este 
unităţile populare chineze au a- teptat să sosească la Hong-K 
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Extinderea mişcării greviste În Finlanda - ~ ]
"" 

., ',' .. 
,. 

HELSINKI. (Agerpr,ss). TASS 
put in F!rnlanda greva muncitorîlor 
zîlei d.· 13 August a început gr" va 
tară si a muncitorilor d:n porturi. 
a~un\ă că număml gre,,-iştilor din 

trUl1smÎtc că la 17 August a -~ 
din cOOIlstI'ucli', Hir in dimin(-·· 
~uncitori1or d;~ industria âli 

Ztanll TUEKANSEN SA~Uj 

Finlănda a atins c:fra de ol5.000!ge 

r-----------------------------------,me 
şi măreţe sarcini jea 

mişcarea noastră sindica ln ( 
Noui 

pentru 
.r 

'[lrll\are din pag. l-a). ;D' 
muncitori şi lehnclenl, au p<lfnlt la ~n_ 1 J eşte formarea unor COmisii SP~rial, I 
tU'cere in unele intreprinderi mari din lângă 'oate organele sindicale 
t;;;ră şi functionarii din. birouri, [~eutru controlul aplicării ~ontractului coJe4! 
ca nnindU-~l eforturile ~u lo,,:u'ăşU lOr I Uotăr!rile Plenarei COluitetulni . 
din alellere l'A dea o formă SI1P~r10al'ă tJ'al al CGM arată că (1 lbire . 

Joace pror-rli a intreprinderilor. r.xem. talea Caselor de ajutor :-tclproc. 
intrecerii pentr,u gOBpodă.rirea e1l mU-\1 tanţă a ssJariatilor (1 pre»iDil, j 

1,1ul dela R~ita "1 mai recent cel din ;lceste Case sala.ria.tulUi i le as- " 
ora~ul nostru dela~ "FlllmuTa Ro~ic". De I (:oDdi~iuni pentru 8. găsi UD SJlrijl.n Il·. 

a. rată ~.e rezllUate cu ad~vă:,at n1ărete tiv atunci: când a, ~e ~.voie. C1st\~. \' 
dă În trecerea de nivel superior si cum vor organu:a. pe in reţmllderl Şi,. l' 
priD aJ\lrorul d lIUliJt al! tl'cnaţi loti sa bazate pe prlndpiul aso~ierli f01U", 
l~riatU line! intreprindeM. şi ajutorului tovIrăŞHC. Fenb-u '.l~~ 

flotărÎlele Comlictului central al ni in sprtifno1 Caselor de aju1or'r~ 
tetul Centn) al CGM botir~ 

CGM aratll. ci. datorită amploarei pe 
('are o Iau astăzi întrecerile socll\liste dicatele d aoorde - subvelllie 

ecali eu 10 la Jmtă din cota de 
tn tara noastră, precum şi numărului Illti ee le revi~ lor elin eetka, . 
maft de Ino'V8ţH şi de metode nout In In Re-zolutla 00 al PMR «in 
nmn~ă, e!lte necesar un Jarl[ scbimb de Decembrie i948 ~ (Iati pentru~ 
expertenfl. atât pe ramuri de produc .,area IIlndlcal~ tmoortaDta ardIII· 
tie. eil şi fie plan ~al Intre tntretJri'"'- pnidrll protectiei 1I1'1lDcli. k:e 
de'" diferlte. ORGANIZA-itI' A PE rtdeste odatA mat mult crtfa 
P'~ANLOCAL A ACESTOR SCHIM- bită Pe care PaMJdul ., poarti 
B1TRI DE EXPERIENTE, CI'lnS Htue ., 
r-rindpalli sarcini a cons!Uilor sjmlicalc 
judetene, Pentru a duce la indeplinj~ 
rt" ~i:. succes aceasfli imporbnti Farcl 
nil., consiliile Sindicale judeH'ne - uşa 
cum ara~ Hotărirlte - TREtţllE FlA 
COORDONEZE SI SA POP1;LARIZJ> 
ZF. Jl"to"TRECERILE SOCIAJ,lSTE DIN 
ORAS SI JUDET, fără a a.vea 'nsi 1'0-

luI ele orga.ni'Zator al aeestor intreceri, 
rol 4'are rămâne şi pe Dlal departe tn 
ureina uniunilor I'espeetive, 

Munea cornitetel<1T de seciii, de Intre 
pTlndcre şi Sindicale va fi orga.niza.tă 
flc baze dt" problcme, jar in locul Bt:~ 
tualf:lor resoarte se vor forma COD1isii 
pe lângă fiecare comitet Sindical ~re 
vor c,upr:rl(le l1n cit m~·j mare număr 
dl' muncitori, tehnicieni şi !t:InLfionni. 

De felul cum se apl.că şi se rl'7.01vr.; 
problemele importante pUIie in fata 
mull,eiiorilor şi intreprinderilor de nouj 
le con1racte cole()tive Îuchei&te in S~(l 
tOl'ul sociali'!-t al economiei noa~tre, de 
}lln<1e in mare măSură atât (lesvoltarea 
iDtrl"pl'imierU, cât şi Imbttnătăţirea cOn 
ditHlor de ruund şi de via.ţ:.'i ale sala
lia·iÎl<>r. Frmirirea aplkării eontT~de
lot' oolu:Jive primeşte deci f) importan 
ţA. dl'o~ebltă şi pentru aceasta se huti 

munceSc. 
,.,Olnstrulrea 5OCiali~mulul - , 

tioneazi Hotărîrile - pulle pe 
plan prOblema protecţle! muncl~ 
blema grjjei fată de om, apăra 
impotriva aedd4mtelor şi a bolii 
fl!sÎolUlle, p~ctIm şi uşurarea JI\ 
fizice prin meoaDiza.rea f)pcr3\ 

grele ~l petieoloase". 
S'au mal luat apoi o serie ·de -

uri vor eonlribul ea acţiunile 
venire a accidentelor In Plnnf~ 
rezultate câ.t mal bune. pentru a 
este insii. necesară popularbarea 4 

hţcrarea in mod 1emeinic a, Iccsr
bIeme, răsp\'i.ndinilu-!e cit mai 
1 ândurlle oamenilor mllncii e 
minnnata experien+ă a sindi~at 
vicUce .... tărâ,mul 'protectiei JI\ 1'- • I 

HotărÎrile Comitetului Ctjl' ~ 
CGM pun deci in fata D11~cgrH !ti 
sitldkale. sarcini de' a rărDr ino 

• "10 df. re de!)Îm'le uşurarea cOnrllţlJ r . 
că ~i de trai a salariaţilDr. A.c~'" 
portan~ botlirîri arată că JtI~\. 
DlE'a noastră pă~eşte inainte, sul!: , 
cerea Pariidului, pe c1M!mul d 4 

2~ August 1944, intensi{lcâ~dll- 4 
manent lupta pentru făuril'ta 
tor fericit. 

-1'ip ... GUTENBERG". 
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