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toate ţănle un~YI! Arad, Anul YI Ro. 1SU 
M1ercurl 17 August 1949 

:an mobilizăm toate .1 Lup'a pentru pace şi democrafie sin~ura cale care 
n~rl ele pe!,f.ru. a grăbI, poafe asi~ura UR l1ii'or mai bun 'ineteta'ai 
Il desmlrlşbtul • A _ " 

ţti DOStra, mallClile ap'-Ie dlR ' .. mea .nueaga 
rr lUD' III +ei.. De felal .-
tera mUDcitoare fşl intenslncă e-

pentru efectuarea la &imp a 
le :: mODeI. depiDde 88irul'area hra 
n\ rolui muncitor, intărirea e«t

~. 'firii noastre şi câştiLfarea. mai 
t'lpa I lur-fei pe care astăzi tără 
fed muncitoare sub conducerea cla-

- Disc.rl.rile r •• ,ile 'a deschiderea .00e .. nă a Festi"a'ur ... i Mondial 
a' Tinere,.'.i şi Siudenfilor-

. 
r;tO'lre in frunte cu Partidul ei 

p . ~ntru a scăpa de sub exploa. 

tant ll111 a fest t~rminat, căratul la 
;c)Rl ~ dcasemeni pe terminate, Iar 
~. ! decurge in condi tiuni bUlle, 
tin:' Iaar ca piedici timpul nefavo-

Jni 'l"JlI lucrare care in judeţul nos 
pre \ licut intr'o m!l.surii insuficientă 
I.}:' : R: ' lrebue urgentatl, t'ste desmlriş 

BVDAPEST A. (Agerpre's$). Tri
misul spf"cial al agentidi .A.gerpress 
transmite: 

Salul-tind d,schiderfla solemni!. CI 

Festivalului Mondial al Tineretului 
ş~ Studentilor pe stadiollul V jpest, 
Guy dt, BoissQn, preşedilttele Fe
da'o/iei Mondiale â Tinifretldui De 
mocrat, a declarat că acest FestivaJ 
- la care tInerii. dIn toate colturi
le lumii au răspwz$ cu mare avânt 
- constituid cea mai largt'f aduna. 
re intcrna/i.onali1 a tincretulzti, rea
lizată plină tn zilele noâstre. 
După ee il muJtum!t poporului 

ungar, tineretului şi .utorităţilor 
l.Ulgare pentru prumre8 făcută, 
Gur. de Bowon a spW!~ 

.. Voi sunteti aici cu miile~ repre
zentând zeci şi zeci de mflioane de 
tineri din toate continentele. Voi 
tinerilor, ptmeţi tn practică unul 
din ţelurile Con~rl.tmlui Mondial 
ii! Parfzâ~lilor Păcii care cheamă 
tin: retul să se ul1ea.~ll fără deose
hire dc păreri politice, sau dc cre .. 

I 
tlin\ă religioagli, Pl ntru a fnlătura 
as~~inatt11 •. colecti; din calea lumi. 
noasă a vLtorulul. 

J' oi ari l,-emt si! exprimat~ in 

m.od solemn. şi cu to6tll put.e1"fQ 
votnta fntregeî tine'.re gtn.ero.tii 
de a nu mai cr.uwaşto QrorifR; 
rtnm nou rllzbov Ji de a apiiro. 
pacea fmpotrivil acelor care o 
ameninlă. 
Voi aU venit tn acela'?i timp, 

pt'ntru Il proclama tncrede!rea ''O&.'!o 

tr11 Îtn v:itor, Intr'o lume ma: drdip 
t1\, mai frumoăsli, T,e care Smprcu. 
n!! cu toti oamenii muncii o veti 
clădi prin eforturile voastre uni
te. 

Ao<asfa ~ste semn'JicaHa Fe,..,"'ti. 
(Continuare in pag. 2) 

, 'nta ara.tă clar. că prin des mi 
• ,,~ntribue b fmbunitl'ătirc& şi 
.' Oifea pămlntulul, llrecu~ !;Ii la 
" producţIei agricole la 'lt!ctar. 

Gospodăria Agricolă Colectivă "Drum Nou" 
succese 'es pIli, rezultatele " ol..tinute de din Zăbrani înregistrează primele - -In munca l 

de cercetAri agrollom1ce ara
nle 'ha, de griu care DU a {/)!;lt des 
I !Ii in medte 1118 klf., Iar alt 

r.n;" 'de pământ de aceeaşi ('alitate, 
tmos!~!ost destnlriştit, a da.t 1754 kg., 
reptrnmb 1336 kg. la ba. nedUml
ar n W65 k,e. Ia cel desmJriştit. 11-

- Au fost asigurate seminte selectionate pentru semiinăturile de toamnă .
Muncitorii dela "Flamura Roşie" donează o pompă cu motor grădinII de 

zarzavat a Gospodăriei -
)liniei :tta1tate ee datorese faptului cl\ 

rtştire se ftl'amlţeazl sna
, iea!Opra al plmlotnlui, care IlU 

II ImPiedici eşlrea apei din 
el tnlesneşte adubarea ei dm 

!le va.rI, In nI doilea rAod bu
lant nbmeite bmlnte de a-şi 
!lmibţ&, eeeaee tl1~ ~ In a

par!! ~« li fie mai putine. 
• dar ~ prin etcctuarel\ desmbiş 
,n contribuim la sporirea. produ-

re agrico1e, care apoi duce 
'1I'ea ntveltdul de muncA şi de 
'll&IDtnllor muncii din fara. nou 
, but si avem In vedere că nu 

Cele 42 familii de ţărani mun
citori dela Zăbrani, grupate în 
Gospodăria Agricolă Colectivă 
"Drum Nou", au pornit pe dru~ 
mul nou al vieţii lor, pe drumul 
care duce spre eliberarea de sub 
exploatarea chiaburească, pe dru 
mul ridicării lor materiale şi cul
turale. 

Preocupările lor sunt în strân
să legătură cu făurirea ~cestet 
vieţi noui, mai fericite. 

- Incepem să devenim alţi oa 
menI, - ne spune tovarăşa An-

ghel Ma.Tia, membru în comite
tul de conducere al Gospodăriei 
Agricole Colective. - Nu mai 
suntem preocupati, frământaţi de 
grija zilei de mâine, Noi vedem 
viitorul nostru asigurat şi toate 
preocupărle noastre se îndreaptă 
spre o câ"t mai bună organizare 
a Gospodăriei noastre colective, 
spre ridicarea acesteia. Ne slm
iim oameni noui, oameni elibe
raU. 

Si într'adevăr, membrii Gospo
dăriei Colective sunt preocupati 

---------------------------=-~~~~~ 
dt5parC dec&t ! sau 3 să.ptă

in 'le lIDe tie lD~ e'ldesnhd de 

. Atuoel. nu nm mal putea eoo Noi desfăşurăm tot mai larg steagul între cerii 
să dtsmll'lştltul, lilndo6 In primul 1 ... . b - .... 

i1ft Pl'e& tirziu, Iar In al doilea socia iste pentru a va aSIgura vouă im raca .. 
':~t Dl~~!~i::~n~ ;;:.':::;U;:r:" minte m'ai multă mai ieîtină şi mai bună 
rortel~ Prov!zoriÎ de plă~1 şi comuna- Rlispunsul muncitorilor din Uzinele Textlle ,,30 Decem-
p.nWă10ii8 să desfăşoare o largI. agi.~: brie" la scrisoarea ţliranllor muncUori din comuna 
" _sll. In jurul aeesll"l ~amp:~DU, Ctntel judetul Arad 
',lor, " t" b'U: '1 o Impor anţ.. deOSC B_ 

unde Comttetele ProTlzorii şi Noi, muncitorii, tehnicienii şi funcţionarii Uzine10r Textile 
lHIe de Partid au luat in se- .. 30 Decembrie" Arad!. întru ni ţi în adunare generală, am luat cu 
iSIă sarcini, tinând cont de im noştinţă cu adâncă satisfacţie to vărăşească de scrisoarea pe care 

ne : el s'al1 obţinut reznltate mai ne·aţi adresat·o şi prin care ne anunţa ii cu mflndrie angajamen· 
JCnt!U lati de exemplu pl!işne Radna, tul vostru de a munci cu multă râvnă în această campanîe agri-
nult:i au reuşit să realizeze 50 3a colă de vară. 

,,10. fin Inn-eaga SUDr":ltatA ce o aa Impărtăşim cu acelaşi entuz iasm hotărîrea voastră de a reali 
no ,dt!mlriştit. Har nu tot aşa pu za şi depăşi planul comuneI voas tre, dând viaţă în ace:,t scop în-

despre lIălma"ll1, GU"I:'ab,lnt, trecerilor în muncă Ia batoze, in Cinstea zilei de 23 August. 
~MA I N(,fl, Seblş şi Chişineu Criş, 
oeR1 acestea ou 1/.11 reu.,tt si. re,<,U Voi duceţi astăzi cu etan lup ta pe ogoare, pentru a da scum-
E pC ,ai Inult de 5 pinA la 20 la slltă. pei noastre Patrii mai multe cere ale, asigurându·ne nouă pâinea 
opO . intin:lere a muncilor de des necesară. SI noi în fabrici şI uzi ne desfăşurăm tot mai larg stea-
ATE se datoreşte faptului eA atât gul intrecerilor socialiste pentru Il vei asigura vouă îmbrăcăminte 

tie problemele care sunt în strcln" 
să legătură cu o mai bună orga..: 
nizare a muncii. 

Colectiviştii au fost acei cari 
au terminat primii treerişul, 
cel ce au avut atetaje, aju
tqn,d pe cei cari au fost lip. 
Slţt (le acestea. Dp!:;miriştitul 
celor 210 ha. ale Gospodărid 
Colective a fost la fel termi
nat. Această muncă a fost 
executată de către SMT Ara
dul Nou, pe baza contractu
lui pe care-l are cu Gospo
dăria Colecfivd "Drum Nou". 
- Terminându-se aceste munci 

- ne spune tov. Morar Gheor. 
ghe, preşedintele ,comitetului de 
conducere al Gospodăriei - am 
început organizarea noastră şi 
din punct de vedere administra
tiv, pregătind totodată şi brigăzi 
le de lucru pentru muncile vii· 
toare. Intr'o adunare generală au 
fost ale~i contabilul şi casierul 
Gospocl :~: '.:i Colective. Ei fac p~r 
te din IllC:ll1brii Gospodăriei, ur· 
mâl1d să fie instruiti special oen 
tru a-şi putea indeplini misiunea. 

In acecaşi adunare generalii a 
fost aleasă şi comisia pf'ntru eva 
luarea. inv!l'ntarului I membrilor 
Gospod5riei Colective, 8. acelui in 
ventar de care ei nu mai aU l1e
voe şi care întră în prop:'ietatea 
Gospodăriei Colective. Din ace as 

(Continuare în pag.· 6-a);' (Continuare in pal'. !·a). ma! multă, mal eftină şt mai bu nă. (Continuare în pag. 6·a) 
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Lupta pentru pace şi democraţie singura 
asigura un viitor mai bun tineretului din 

cale care poate 
lumea Întreagă 

,o51ului nostru şi du~anii noştri, 
cari! :sunt fn IceJaş t:mp şi du~ma

~ nH păcii, au iJlC'erc-at să lOabotezc 
'inHlatfva noastră. 

Efortul nolrtru, aaela al păei: Ş'i 
progresului, nu Inccvui sli creascll ,î 

tinerii tşi dari s~lIma eli au in 
fattJ ler reaUr/irl.le mdre1 e Gle 
UnJunU So'JJietÎce, ~xl'mplul 
glorios 01 ,inf!rk'tnlui din, Ţa
rez Sociol{smului: 

41;1 pot dellBem~ni constata progre
~lll r~arzat tn fiecare zi d~ demn
CTatinl! populare; ei admir~ lupta 
pnponrdor d:n ţllrile earoniale ~i 
d pf'ndente pentnl a gfilrlima lnn. 
t'lrile lor, luptI( ilu~tratil pr~n ră. 
~t1nnfoar:Jo~ vfctori: din China; ei 
C"]>:10~ lupta !lre-a pe C/lt"e m1lncito. 
rii (xpl,,;'!raH o duc Impotriva po· 
rt;"H (1f! rhhr>i şi de m'z,,: .. i~, 

rrnrrF '"f,-.!I'p, noqf~:::l ma; bi. 
ne rd lflpta pentru Ţ1CCp !Ii (1r
",oc,.(ilii, ~.ţţ~ prol,rrQ ln1' Tup
tl/. ~in"Tlra cnr(' rmflt~, ~if ,,, lIS;;-

8'lre un t'ÎÎtQT maţ brm. 
~ALlITVT, PREŞEDINTE. 

I>UI REPUBLlCn 
f'OP.,ARE llNGt\RE 

Ar-pl'ld SziikR8it3, pr:şedintele Rr
pubHc'j Populare l!ngarf'. a {"<du·' 
tat apoi ~\ ... th'aI111 Mondial al T:. 
n~retuluî Democrat ~ lk d~l ~a\ii 
tineretului il 80 de naliuni, in -nu· 
mele poporului muncitor d:n RP 
Ung:ar1a 

Noi cu toUi dorim ca in lume 
sll domneascif pacea, Ca popoa
rele asupritc, exploiitaw şi sub· 
jugatil si1 fie: tn sJdr$it li bere_ 
Nu aşi pute;; s(l tiI spun c!'t'a 
mai bun şi nuri adev(}rat dcc(lt 
elI e o etnste pentru orfce ti
n€Vee iubCtor d« patrie şi. po
porul !lfu. sl1 urmeze (-!Ccmpl!ll 
tinerilor sovietici, aM cum ti. 

neretul t.drilor de domocratie 
populari! pdşeşte pe urmde lor, 
aŞa cum aCfst exemplu tn.mfle. 
teştc ffneretu! vic~ori(}s oI Chi
nei f'liberate şi pe tinerii lup" 
tdton pmtru libertatea popoa· 
Telor grrc, vietnamez Şi lndo· 
,Hizian_ 

• 
Dupil ee Arpatt SZBK!1S!ts ~i.'11 

l"()~tit salutul şi duplt ~ tl'omp,tde 
nu !'unat de doul1 ori, pe sta(1Î!:'nnl 
Vjpest au apărut ş'tafett'l,;, adnr{ilHl 
la Fcst:văl meaagiul tîner, tului d'f} 
diferite ţ 1i ri. 

Cuvântul secretarului 
Comsomolulu! lenlnist
stalinIst, conduc~for al 

d{"leg!'l fiei sovIetice 

A luit apoi cuvântul 
,i:cretar al Conl$ohlolnlul 
t;!lI.lîoni,;t şi conducător al 
fO\'lHÎc:', 

IVFhailov, 
1 '?n in i<s t· 

d legaUe: 

"Drap;i prieten:, (lali·mi voL sI!: 
lrammit sill-tu1 că]duros ş: c.le 
mai bune urări ale tineretului Unfn 
nii 80,"'le,' ce, part:cipanH!or Ia Fc
st:va]ul Mondial al Tiner·:tnlul şi 
Studclllî1or. nopc>rnlni mUe1('itor şi 
t;n( retnlui din Repuhlica Populară 
Unga[~. -

F(~tit:iilul Mondial nu ~te nu· 
mai rl7l en'niment al ttn,iretu
lui. El tJre dC'ăsemeni o mare 
imporranM pcntm oamenii sfm-
pli din frttr(!aga lume. . 
rtst:mlul este o putemid1 şi 

(Unnare din pag. 1) 

luminoasă demonstratie li creŞ' 
rerii forklor rfn,r'retului demo
crat, a uniti'1lii fi solidarită/i,i 
sale, Q vointei şi hotlir'rii $ale 
de nrwuncim,t in lupta pen
rru pace (mpotriva ri1zboildrli, 
pentru lin t'iitor miii bun al 
HnCrf'fului. 

De aceeA, ACest Ffsti"al Se bucurii 
dl:' sprijinul dlldurOB Şi simpatia 
tuturor organizatiilor democrate, a 
tUhtror oamenIlor profrre.:;:ŞtÎ. In 
acelişi timp, Festivalul provoac l1 
ura furioasl{ a dl1Smanilor plici! şi 
<1 emocraf ei, a nsnpritornor l.b-rtlL 
tii popoire10r, c(Klclnşi de dtre 

re acţ;{Wlea americanl, 
Tineretul sovietic $prij'n1 eu c~l

duri politiea externI de pace a gu
V €lTJlU lui sovi<:tic. CredinciOs mari· 
lor idealuri ale lui IAmin şi Stalin 
tineretul sovietic a fost ftltotdeaunit 
şi va fi In rnmt,;a ~lor care luptă 
tmpotriva forte1or negre al reactiu· 
nii. 

'fin' }'(1111 TlIrii Soeialismului ca 
lJi Intregul popor sovietic, ''8 lupta 
cu hot§rtre pmtru o pice train!c ll, 
pl:'ntru prJ.'t('J]1;a diotre popo8[11e 
iuhftoare de rbertate; 

el 110 fi tntotdiiaw'ta ele partea 
celor cnre lupt(f p~'n'nl Uber-

Să mobilizăm toate forţele pentru a 

organizatiilOr de FIu-Ud cât şi C<lmitete 

le Provlzoril ('hn plaselp 1)()d11şe DU au 
Intreprins o acţiune (le lămurire In 
rr.JlduJ milsselQr t':e fil"a!';! s!lrad şI mlj 

locaşl, pentru a-! fMe 54 se (tebllr;t
suc de traditii. Tiiranli sâra.cl ~f mij· 

lou~i an m~tenit lJ.ceasii'i tra tilie de 
a lăsa m Irlţ;tc" pen tr(1 r/~-";~ utul (lilor 
piin;t toamna Hntu, din vremUl:iI<'!, 
d,nd trudeau pe Qloşiile htlerilQr. Pe 
vremea areea nil'! {~arHaJi5tii, m('Î mo 
~ierli nu aveau int~reSld cn t;i~: ','H~ll 

tlilranUor sAraol ~I mlJTuca')i să fie lu
crat bine şi să :lduCI\ In felul acesta 
foloase mal mari. 

Oar cu totul nltc"",a este $ICUdt. ela 
sa muncitoare ~n alian ,a cu ţi!ră:31mea 

mun~itoare nu e indiferentă d~că se 

(Urmare din pag, l-a). 

"a culege d(l ~ un hp.ctar 300 kg. Ijan 

1560 kg. Fiin:'\el noi ştim (-1 al'ltiizi nu 
mai e ca In trecut, 8Urplu!ul'l1e de ,,'e
r~ ale 51 meargă in hambarele moşieri 
)1" .. şi spec11lantUor, Intăl'in(fu-li-se ast 
rel puterea de exploatare, d astăzi fie 
care kilogram de cereale contt'ibue ]110 

imlmnktărlrea nivelului de trai al oa~ 
menilor muncii. De aceea Comitetele 
Prevb:oril trebue să 51 ia. ea sarcinll. Im 

llOrtantjl. l'et'Ducarea masselor de tărani 
s:ira:ci şi n::ljJoe.'l.ş[ de a munci llămân 
tul in sensul şWntet agrotehnice. 

Trebue să arl~ăm cil in aceasti. mun 
că are un rol Important ajutorul Ivi
Dlit din par lea GAS~ul'i1()r şi ~MT-uri. 
lor de tărănlme-l muncitoare din Jude 
,Ul n~tru. De exem!,lu Gospodăriile 

--__ ~~ •• --~ __________ _n ________ ~ __ ~ __ __ 

Comitetul Provizoriu al comunei urbane 
deschiderIi a luat măsurile în vederea 

anului şcolar 
Comitetul l-'rovb:oriu al comun'!i Ul'

·':>.ne Arad, a luat m!i<lUl'Ue necesare 
Mar!i tnaÎllte de arniuzâ, In ved,~rea 

C1~schiderJi anului şcolar_ A dat 1nstruc 
flUnl Secţiunel sHnitare, precum şi Sec 

tiei YnvliFunânt a Com!tettlIu! Prov1zo 
nu per;tm pregătirea şi amenajare,1. 

localurilor CUn toate şcolile_ Comitetul 

Provizoriu al comun el urbane Arad a 
];:'us la dispozitia seCţiunllOl' sumele ne
c"'~ar~ replIl'at1uni!or şi curătenioH ~,"ne 

rttltl a tu tU! or şcolilor. 
Tot in cu rolul zilei de ert Il nvut loc 

o ~edfnţă de lucl'tl a medlc ll()r 0<,,1 a 

secţlullea sa~llt~li Il Comitetului PIO 
'1.'1:.:oriu al (:"':«Iu~\ei url)am~, Il m~dici1~\r 
,"~'oll;ol'l. precum ~t a prct~:!Iort!ol.' de 1-
1!;;!t,nl1_ La 3ce;tstâ şediniă, care a avut 

loc In sala mare Il Poli:linicet 1'10. 1, 
Il luat parte ,i tov. dr. N1toscu lnspec-

SOSITI 

tor din partea Minlsterului Sl\năt~tit. 

M a aratat rolul şi sareinile mecricilor 
in ce priveşte IngrHtrea st!!ril de r,A

n~(ate a şrolarl1or. Toate şcclile tl!:!

buesc puse Intr'o stare perfectA de cu 
latente, medIcii şcolari trebue :,!!i a
fi~e:z;e Sn şcoală orele de coltsultnfie şi 
sti albă fiecare o preocupare cunştiin
(:1oasli fatA de Mlnavl. 

Pentru fntregiretl lnstrulnentelor me 
dicale a policlinict!l şcolar<-, Mintstt:lul 
51:inătăţil a aprobat incă 200 ml1 'el. 

Dm iniţiativa Sectiune! l':snHare a 
Comltetu!ui Provizoriu al comLUlei ur
bEine Arad, inaintea inceperh anuh,ll 

şcolar, t(.tl elevii şi elevele \'01' tl e
xamlnat1 in mod smănun~t1:. 

In cadrul şedinţei au de$1J~ţ1\t IIpot 
problema tncălzit'ii, aeri:si:rh Ş1 a IIU

răţtnlei tuturor şcolilor. 

Nomenclatura ~J1inimaIă 
a produselor t şi a utilajului volumul 

Edtţia II-a valabilă pentru 
lucrările de plan pe anul 1949 

~AI 

De vânzare la librăria: ARLUS-Cartea Rusă-ARAD 
Telefon: 20-56 1 ! 

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

':°Wil 

,0 

talea şi lnclepend nlii pop 
lor. 
Jo'orkJe' cUmacraliei crf~ 
:zf fn:d. Aefnsta!EI wd 

'nd • Se e t~lt[ f'om. Vide ~i la li 

l' <lsthJal, la care au tJemr 
prezenranrii tiwl'etulul din 
tie ţi1ri. 
Nici Jlrov()('~ri1e, n:cf amo in 

riIe. nici strigatele r~ adiunii ,,:1 
p;Jo.americ8I1e dCl!pre uu nil . S 
b . ~ 

Ol, nu pot sli ne int :midez~. "i 
ste provoc1'iri, a('est~ stria~t~ ( 
seamna sIăbiciun~ şi nu forla' i 
s('amnl victoria forţelor de' 
tioe progresiste, victoria pr: 
tincr~tului, ' 

Şi aNii'! lucru -;;ste p~tru t 
~,llcrnUe a «pacii noastrf tin _' 
demn la nmDră, ]a l'ealizăd, 10, ,;1 

r .. ° ,1 
ta pentru erlc:rCa popoarelor,.· ~ 
t r -- '" ,,1 rn erlClrea om,nlrll prOg!I'.!;' 

grăbi d esmiriştitu'· .~ 
, il 

Agricole de stat arată prin fljllt. S 
nilor muncit'Hi foloasele ele e) 
muncilor de desmiriştu. 

- Cu toa~ că eu am fost f 

~ nu deflmiriş~ pământlll ti .tbl 
fac deei t o ogodra pe aR, c!il1l1l111t~i 
zut rezuIfaJu) şi l"oodde bordle l' 
nute de Gosp<ldăl"ia AgricO'Iă de :: 
(fIn cOmuna noaslră. m'a IlIdelllll. o.,' 

la. la o plu:re obicelurlle din bee;U 
sI lucru şi eu păm:tntul el el' ° 'J 

mccu.t;zate şi a~a cum spun cirjil ; 
a spus t1Lranul miji(){)aş Mihai Co a 
tin dJn' comuna VladJmlrescu, râD " 
In"heoia.t (lOntradul penlru dtSmi L 
cu SM'l'-Aradul Nou. : 

lată deci ('li .le aici reese cum 
nul miJloca, Mihai CORst'lnlUl:l; 
a,tfitia şi ata tia I ca el s'au _1Ill 
a,-antll.giiJe ce le Obtin prin ibml 
firi Având exemplul ootleNS al 
dărlei din comUna lor._ 

~ J'j 

Btlcurântllt-se de aJul,Ortl! dep1il1· 
partea celor dOuă :s:wr-url, li 
muncitori pot tlesmiriştf fU frr 
şi să pUl-teasci in naturi dll1 f 

anUlui vntor. 
\ 

ln w3te plă"Ue judetului I!()s! 
cu aeoscblre iI'- Jllascle 'cedil.'ie ca 
magtu, Gurahont, Arn<'!l11 Nou, 
neu Cri~, l;ebiş '~i 'I'ârl;~,·tt, orgl 

tine de Par!id trebue Ili fo!~sm :i 
maximum tim!:;ul, nentru a lntrer 
o larg1l agitat le Îl1 jurul cam,anl" ] 
mlriştihllui. Agitaforil de partid . 
bue să aucl munca de 1!Imurlre 
om la om şi ~i1 a:-ll.te restul şi i 
fanta ,1esmil'l~titnlul. 

Co",Uet"llc Prl}vlzorli ile plihi şi 

mllnn1e, tmpreunit cu organele lr . 

agricole, 1111 datQri:!. si mobilifte n 
totI taranii 1!llrad şi mljlora~1 l~ 

I'el'ea ]l". bun sf:î.r'iit :\ ncest~! ram ,1 

Hle trebue stt mobilizeze 10ate 
t(ll!te .tcla'ele in O!I\(!asti mllll"', ( j 

Nici un atelaJ sA '-,lI stea dţ~ 
tl)l\·te treime~ mobilizafe şi f 

Trebue si urmllrfm ca loţi Imu· 
si-şi [M'ă. da,faria, frrbne ~it 

ca cbiaburH si. au p<l:,tă sahob 
mers al acestei campanii. Trebu 

JlJa.nifidim mUl1Cil în a~o~ tel ca " , I 

f(llosin~ cu căi mni mari !llcce6e de 
ilmele !lUe ~ le mal avell1 pentru 

mlrt~tit. 

In felul a.ctsta v(.m aSIg11r~ mă 
pr(lduc1"~ei ~tic<'Ie pe anul vUt(lf. 
ce va insemna un factor hnporll\lll 
Clt'ntlitiUe necesare rldicAdl nIvel 
de trai al oamenilor munci!, In f 
tl.ccsta volll asigura. inci lin pas JUD 
spre construirea soclaliSlIla1ul• ° 

GS. f,iltOZ 



J,ul aduniirilor f:!enera'e ,in.te in fabrici 

I"URcilorii din Arad au evoca' însemnătatea 
23 Augus' is'orică a z~lei de 

In cursul zilei de eri munci torimea din intreprinderile ară- mea întreagă, 1. V. Stalin. In tot 
.' t tntrunită În adunări genera le, a evocat cu entu'ziasm eveni- decursul şedinţei muncitorii şi 

.. :,;e petrecute în cei 5 ani de zile dela 23 August 1~H4 şi pâ- functionarii şi-au exprimat prin 
tm" prezent, când alături de muncitorimea din întreaga ţf'ră, lozincile sacadate dorinta lor fer 
In ii , ::egateşte să întâmphlc cu cin ste mărea ta zi de 23 August. mă de a lupta cu şi mai mare 
nOn Se implinesc 5 ani de dnd glorioasa Armată Sovietică a eli avânt la reuşita intrecerii de ni-
le, ,; tara noastră de stlb jugul fascist. veI superior. 
:~,e, Cel 5 ani de după 23 Au~ust 1944 aU însemnat pentru c1aS8 Sedinţa a fost deschisă de că-
Ir\ă, ·jloare din ţara noastră, ani de luptă, ani de glorioase suc- tre tov. Baba, secretarul sindica .. 
de ,succese pe care oameniI m nneii din întreprinderile oraşului tului, după care tov. Ioţca Iean 
n:'u le-au relevat în mod eleos ebit În adunările de erl, manifes membru în Comitetul judeţean 

;~.şi cu acelaşi avânt hotărîr ea de a merge şi pe 111 ai departe PMR a vorbit despre tnsemnăta-
il t ;test drum, sub condu:era Pa rtidului Muncitoresc Român spre tea zilei' de 23 August. 
.un .·irea de noui succese în lup ta pentru construirea soclalismu'" ,Jn aceastd zi de an1rrersare 
'1, I~ in tara nosatră. Ei şi-au ma ntfestat cu această ocazie dragos a 5 ani a actu[ut istoric dela 
lor, l 'ierbinte fată de Armata elib eratoare Sovietică, raţă de Parti- 23 August - a încheiat tov. 
r~' Bolşevic şi de genialul lui conducător. marele St~1in Ioţca - trebue să ne luăm 

. J I 1 D b • angajamentul de a 1ntări 

,'uJ' mIr: cu.turD fi a u%;ne or fexWe ,,30 ecem r,e" continuu relaţiile noastre de 
J;ii s'au adunat să asculte cini1e scoase În evidentii de către strânsă prietenie şi colabora-
:;1 tov<lr~işt111l1 Balog Lu- tov. Balog, sarcini care stau as- re Cll elifJerafoarea şi "rlete-

lipit secretarul Comitetului jude , tăzi în fala poporului nostru mun na noastră Uniunea Sovieti-
efe.\\R din Arad. r-;"rlllmiiralc citor. Printre acestea, sarcina âi, cât şi cu ţările dp demo-

': şi lozinci care vorbeau principală este înclcplinii'<.'a şi de r.raţie populară, lnltlrind (fsl : ""* ziua de 23 Augu.,t, arZitaLl pă~:r('a Planu:ui nostru de stat. fCl şi mai puternic frontul 
ti ~:,ilorimea dcla aecJstil ma L Fi R· u păcii al tuturor oamenilor 
,d.

1
hi ~nt;~1TIpină Î~tr·o. ~tmos- a" arrura oşle muncii din întreaga lume îm 

,~Ie :, sarbatoare mLlrca:a zi a Si la "Flamura Roşie" a a\'ut potriva lagărului imperialist, 
de;i nOflstre loc erI o entuziastă adunare a atâţdtor la un nou război". 

e;nult;t CU furtunoase aplauze, tuturor salariaţilor uzinei În hala La urmă tov. Fericean Gheor-

nat in marea hală de montaj, trrt 
podobită cu portrete,' lozinci şi 
drapele r9şii. In cadrul acestei a 
dunărt se prelucra însemnătatea 
Yntâmpinării cu cinste Il zilei de 
23 A.ugust, ziua in care poporul 
muncttor din ţara noastră va săr 
bători aniversarea a 5 ani dela' 
eliberarea Patriei de sub jugul 
fascist. Privirile lor arătau că ei 
sunt hotărîţi să-şi îndeplinească 
angajamentul luat în cinstea mă' 
reţei zile pe care o aşteaptă cu 
atâta dragoste 

:Iii. realiuze planul pe luna 
August ca 8 zile inainte d~ 
termen. 

Ca deosebtti .tentIe 811 fee.t t!f. 
mărite cuvintele le!:. F"iiicean 
Gheor-gbe, membnz SA C.omitetul 
Judeţean P.M.R. Arad şi preşe
dintele C.S.J~, tare a vorbit des· 
pre tnsemnătatea zilei istorice de 
~J August, zi In care glorioasele 
Armate Sovietice ne-au eliberat 
ţara. Cuvântarea a fost deseori 
întreruptă de lozincile inflăcărate 
ale auditorilor, care şi-au reafir
mat şi de astă dată hotărîrea de 
a apăra pacea amenintată de pla 
nurile agresive ale hnperialişti
lor, manifestându-şi dragostea lor 
faţă de Uniunea Sovietică, gene .. 
ralissimul Stalin şi Partidul Mun 
citoresc Român_ 

1111 !'ee ;~0i. şi-a Încenut cuvânta- mare de montaj, frumos pavoaza ghe preşedintele Consiliului sin-
:ă~I ,lâf1"d ce mar~ însemnătate tă cu drapele roşii şi lozinci. dical judetean a vorbit ln limba Nr. 16 (43) 
• c' J ziua de 23 August pen- Sedinta a decurs într'o însufle ma<::hlară. J\u mai vorbit din par A apărut in limbile rusă, romAni, ~ 
I câa?orul muncitor din tara ţită atmosferă tovărăşească, pri- tpa salariatilor uzinei tov. Nehez mană, franceză " engleză: 
smj ;, In această zi. datorită Iej de adevărată şi sin'E."ră mani Ioan, ulemistul Mihălţean Ste-

:' : câ am fost eliberati de festare a recunoştinţei ~j pridc. ffln, tov. Dubăţ şi alţii, după ca- "Pen'r .. pace trainică, 
u.mi Sovietică. armata celui nici faţă de glorioasa Armată So re şedinta s'a Încheiat iu uralele pentru democra,ie 
n ~~." St~t Socialist din lume, ela vietică, faţă de genialul ei C0ndu n>::sWrşiie 1.:e muncitorilor şi func- populară 1" 
UI'JIII ~cltoare în frunte cu Par- cător,.; generalissimul Stalin. In ţionarilor uzinei care şi-au manî- Bucureşti, Organ al Biroului Inform.a--, 
~m1 ; au putut să treacă la fău tot timpul şedinţei muncitorii şi fp.stat dragostea lor faţă de gIo- .tiv al Partidelor Comuniste ti m~-' 
Il ,nui rt:glrn de dem·)Cratie functionarii uzinei într'un avânt rioasa Armată Sovietică, fată de toreşt1. 
eplift'j'ă. Poporul nostru a putut şi elan cu adevărat înflăcărat au Marele Stalin. CUprinde: 

. il". so~rta în pr<?priile s.ale sacadat numeroase lozinci. prea-" 1 .A" I C F R MlSCAREA KONDlAL.\ A "1'DIJIR&.. 
~~ Şl.sa pornească pe drumul mărind rolul eliberator al Arma· ••• şi a te .~re e • • • TULUL 

mi democratice, pentrucă tei Sovietice, şi pe marele ccndu- Imediat după încetarea lucru- GH. GHEORGffiU.DEJ: Cind Ul d&-
,':a Sovietică învingătoarea cător al oamenilor muncii din lu lui, muncitorii ceferişti s'au adu· la eliberare. RomAniei. I 

:să a fascismului, este căIă ---.. - ... --.------------ y. MJCHAUT: Peotn& uqillearea tm.-' 
Je principiile !nt"'rnationa- Jocul macabru al contradicţUtor anglo- retului francez.. 

~i proletar şi dă un puter- _ ....... ~ ~-t- L. ElRO: Munca de agitatie la Buda·, 
rijin popoarelor in lupta amer!.('ane în r Or.l.~n~u!2p~P!~ pesta. 

potriva imperialismului co- .. 1 .. d '-t t A 5'· P. VERGANI: CUm rezolvăm probleme 
; şi pentru independ·:mţa O noua ovitura e.,') a In Ina le de organizare şi de conducere_ 
,1<1, W. PIECK: Despre situaţIa din Germa-

>.ie transformări petre:ute Dictatorul Zalm şi primul sllu ministru ma. 
au fost executaţl P. TODOROV: Tările capitaliste alune 

în aceşti 5 ani, ~uc~esel(' " eli in prăpastia crizeI. 
·mte obtinute ele c1nsa mun BEIRUT. (Agerplu). TASS nistm Mohsen BazazÎ pentm "trli- ~. ALFRECHT: Pe trontul cultural 

1,1 si. ':sub ~~nducerea P~rtidului, trat1sm:te că postul de r:tdio Da- darea inttil'eselor lla\ioniile ale sta- din Polonil.'l . 
. ',subllmate de catre tov. masc a comunicat oficial că În ziUa tnIue. In zorii zilei de Dumil1ecă W. ULBRICT; Ernst Thaelmann - un 

e. tf Ludovic. Expunerea a fost de 13 August colonlul Sam: Hen- Husn'; Ez Ziiim şi Mohsen BazazÎ 
h~, 1tă de aplauze entuziaste na~'i împreună cu un grup d~ ori- au fost impuşcaţi in tnchi.;oarfa 
~lla, \('<lndări repetate a numelui ţeri ii dat o lovitură de stat. Ei ău Mtza in apropi:re de Damasc. Ra· 
e~!1l 'fului Stalin, a Partidului format un Consllill mil:tar, in frun dlo Damasc adăngă că lovitura ne 
~ 'ist (bolşevic), a Armatei te cu colOt1dul H'nnavi. carO va stat a fost dată in scopul "salvării 
od. : :te şi a Partidului Muncito conduce provizoriu tara. Consil :n1 ţării de clIU1nl Hnsni Ez Zaim şi 
(It!!! "Olnân. militar Il condamnat la moart: priu comp1ic:i săi". 
f~1 . acelaş elan au primit tova- itopuŞcilr.e pe preşedil1tde Siriei . Cercurile competente locale sub-

IlICu!ela ,,30 Decembrie" şi sar [ HUlini Ez Zaim şi pe pr:mul mi. ]j{llază că din 11OU1 COl1siHu milftar 

eminent contluclilor al olasei munci· 
toare germane. 

S. SPAHIU: Sdrobiren agenturii lui 
Tito In AlbanIa: 

G. THOMSON: Ascuţirea luptei l,dea
logice in Anglia_ 

t;. PAJE'lTA: Noua manevrll reactio
narli a Vaticamllul. 

A. CORDON: Omul-bAlon 
J. MAREK: Note. 

~3 G}_A __ P_!L~~ 1 C-A'~~~;;-;~~'iA'"i: Ă --1. ~·.-c:~: I ~~~n~~~~: ;:~te~\o.::~~~~~.ti pentru la ~:a~â~~~:~:i1~~ibrăt'ia N~tî;,~ 
rebu . 

ea~N U N Ţ , A. R. L. U. S. 
~ de j FILIALA ARAD 

JNfREPRJNDERILE ELIDITARE COMUNALE ARAv t ~ , organizează Duminecă 21 August 1949 la Palatul 
"ind cărămidă calitalea '~a, in orice canfittiti, Cu i Cultural desbaterea romanului sovietic ' 

Il>r, preta' de Lei SJIO p;;, ~:b,'i~~cluSi" toufe impozitele), : "NI EST E A C Ă NUL ALB" 
illnt leII de cărămidă (io.fă Kornis), e.le .Uaafă in ARAD, I de Bubennov distins cu premiul STALIN 
~ivel .'r. Vdcăf'e,fi Nr. 12 -13 : Prietenii Uniunii Sovietice, muncitori, intelectuali, funcţionari şi 
In . OiMATIUNI: la Dlrecţtunea I.E.C.A., ARAD Plata I ostaşi sunt invitaţi să citească romanul pentru a pUlea participa 
I iIIli Avram Iancu Nr .. 22. - Telefon 19·25 jl f activ la desbateri. - Urmează P ROG RAM AR TI STI C 

Intrarea liberi 

--------------------------------
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I Mic~ public~t~te~ I 
MICA PUBUClTA'1'E .. prilllette 

i .ilnic pAoi la orele 18. - Un OR
.i.nt Lei 6 nUnUnUID 10 euYinte -
:Pem.tru cererile de .erviciu 60 la 
lAltă reducere. 

OfERlE d. SERVIClfJ 
ANGAJEZ imediat fată de ser-vidu, 

Farkall, Arad str. petran NO. B. 1146 

CER ERI d. SER V 1 cnl 
PBRECHE tinără dela tari, caută poat, 

JHdIIUC AU ,. orice altA mUDt''' ,~a.
...... _ UlgaJeazl. Referinte' fON''«! 

bune. Ad~a roc la ziar. 

VAI\IZJUtJ ,i CUMPARARI 
TREI terestre (lOmpleote, .uJ.e Şi It_ 

tlat!nl arleziau.i ebe ,'i.nl&aH. 8tr. 
tletbllO S6. 1305 

USI, fereşti Cu tame bune. urgllnt 
viOd, Cornel P-opelCU 50-32. 1416 

CUMPAR bl.1Ol blrblteuC!1 .,smo-
krng" Kert68t, Trib. Dobra 1. t:he· 
MU., viI:. ano 

I'lANlNE (."\l a pedale tncru!;:i"ate, in 
stare foarte buni vând Str. Brumă
rel 12-14. 3.:113 

Il UFET de eutragerie de vânzare. A-
dresa la ziar. 3,;17 

ROCHIE de mireasă eu voal de vân· 
zare str. BlUCe!!et1 '7 et. 1. 3414 

Cinema VR4NIA 
şi s"ădiml ARO 

AZIl Un mare film sovietic 
de marină I 

"PeHTRU [E1 DE~ E Mn ftr' 
cu M. IAROV - D. PAVLOV 
S. MASCOVA - E. LUŢENCO 
Repr. 5, 7 ~l II. Du-m.i1 gO, 3, 5, 7 şi o 
In caz de timp favorabil repr. de 

searA in grltdina ARO 
-------"~ "~"-,--~ 

Cinema .,TIMPURI NOUl" t _______ ,_ ............... __ .......,"""*-.. _"-4~ 

Prezlntă 15-21 August 
Un program excepţional 

1. Ştllnta şi tehnicI Nr. 85 
2. Inima omului 
3. lumfnfle mari 
4. ArhangheIskoe 
S. Pora/elanuri artistic! Ruse:;ti 
6. BONul 
7. Jurnal de actualitate 
ReprellleDtaţUI. dela orel. S 1. 11 

tl1 continuare 
IDtrarea geaeraUl 15 ]e1 

tee 

Cinema CORSO 
,i grădina VICrORlA 

.. *. .--

prezlntli numai azi Miere. 
17J Joi 18. VIneri 19 August 

ReJlreaenktH 5, 7 iii 1) ---------------

In a1enţiunea celor ce 
solicită să intre in lnvăţă
mântuI elementar ciclul 

t şi 1/ 
Prin ordinul Nr. 144-463-1&49, Mi

r,Jsterul InvtltilmImttllui PUblic face eu 
Doscut: 

Probele de verlficlll'1!8 cuno,Untelor 
p~nlru cei ce solicitA si Intre in. fnvă 
t~mânt. se vor line intre ! ş! 7 Sep
tembrie. Ele vor consta dintr'o probă 
~crjsă. una oralâ, iar la fl:!:i.co.chimi;'e 
şi !jitlinj-E'le naturale şi dintr'e probă 
~sC'Hcl!. la laboratOl". 

Taxa de examen va 11 de 10~ let. 
~.)f(·gr!!ma el!:I.Unene!')r cste urm!ltoll· 

r{;s: 
Pentru clasele I-IV, ~te materiile 

preovăzute in "Indrumăton11 Invătlito 
rului" pentru clasele 1 -IV din 19~a-
1949, 

Pentru clasele V-VI! 11'1 catedr~ de 
~tiinte" naturale, fizlco-chhn.lce, tot ce 
este prevlh:ut in pir'OgT'SMele $Col.'re 
pentru clasele V-VII th Al'lal 1948-
194~" 

Pentru clasele V-VIt la ~atedrn ma 
h:metlcl. tot ce este prcvlttut in prt'l
grsmele V-VII din anul 1949-1049_ 

In ceiace pnv(!şte limba ru~§, cnndi 
datîi vor fi examinaţi In f~lul urmă· 
tor: 

Pentru eln~le IV, V, VI, VTI dieta 
re ceA 100 C'Uvil"lt'!!. an~H~':l. morfologl.cli 
c;cmpleet[\ Il unei prop<lf:Hiuni dOllVol. 
tate şi cetirea ~1 flove~tireA co:!lor ceute , 

Cei ln!e~sat[ sl!. 'Il'm~{'~n~dl 7.11ru1 
"Flacăra Roşie'" pentru a fi la c"-'"'' 
eu insttu('\itlnfl~ fn le!'i!llt'Jr1i (,'1 _" 

probp.. 
Setul Sf'cţluO'in InvlUitmllJl.t şi 

('t,lflnil It .tml~t"lul 
~ ... _-~-, _ .................... - --- "~ .............. 

I MoarA eu ciocane I 
c3uUim spre cump~rare ~ 

sau fnchirJem ~ 

AI)ROLACTA 
Arad,Str.DobrogeBnu Gherea 47 
.. 

La Cluj sta deschis un 
oficiu de paşapoarte al 

legaţiei Republicei 
Ungare 

Leg~ţi& Republiod Unglll'fl din 
13ucurem comunică că in 2';luii. de 
a August •. c. a deschis un oficiu 
dl! paşapoarte li Cluj, deooamdată 
ill str. Gyorgy DOIBa Nr. 8. AOl'6t 

oficiu se va Oi:upa cu inzestrarea 
cct"ţcl1ilor maghiari cu docum nte 
de căIătoril8 ~~1l1ahJc; 1ndreptilţiU 
1. leoeasta pe haza Conv-enliei m.~ 
ghiaro-române pentru reglementa. 
rea cetăfmici, cu ohOlltlunlle lor de 
r~ pa trit t'e fi cu. acordate a vizelor 
de intrare ti uanJlit pentu oei 0$ 

poeE'dă pa~poarte rom"ne ein ahe 
paşapoarte , .. labile. 

In viitor Oei 06 domicilillză pe 
te ritoriul Ardealuluî (eu ex.cep ţi.a 
jttdeoţulu.: BrMov) şi Blnitului Ile 

vor adresa in ehestiunile d~ mai 
~us 11'1 locul Leg:ttid Republicei 
Ungare din Bucuro~ti, Oficiulni de 
Pn~apoar~ d:n Cluj. 

Cu chcetÎ'llIDi de te10eetihnire 
Oficiul de pa:~apoarte din Cluj nu 
ee ocupă. 

Comunicâtul privitor la prezen· 
tarea obligatorie a C'CtlIţmflor ma. 
1[h :ari va apare în pl-feă peste că. 
teva zili', Pânll la 'iipll'ritfti comuni. 
catulu:, Legatia din Bucure'tl şi 
Oficiul de Paşapoarte din Cluj, nu 
se ocupă de chest:ooi prfvfnd apli. 
carr & C<lnventref pentru lcglemm. 
tăI': a c. tăţcn:ei. 
~ .. ~.tj:d!dlll&l."'!!"L;: 

Campif"Jm -1 
butoi de fier 
cea. 200 litri 
cap aci t a te. 

A P ROL A. C r II • Jbad 
Str. Dobrogeanu Gheraa Nr. 47 
~ _____ :J1'.~~"t.._m _____ ' 

-PIERDERI-
PIERDUT Buletinul Bil'\lUl Popu1a\iel 

Nr. 501 eliberat de MiHtiji Atad pe 
numele RCdai Stefan. De-clar nuL 

PIERDUT cQl"tela de alimente şi Sm~ 

brăcltnlnte pe numele Ehrengrutler 
Ludovic ~ Emerlc Arod, Str. Gh. 
Hălmăgeanu 37. 1145 

PIERDUT Buletinul Biroul Populat 'e1 
:tir. 2132&--46 lellt. U'bttra fOOtball 
carte rnembru AGIR pe numele In~" 
IOhescu Stetan. Declar nule. 3275 

PIERDUT Buletinul BirOUl Populaţ[(ţl 
Nr. 1150. Livretul JnUitar, carnet de 
membru ARLUS ,i carnet Frontul 
Pluga.ri.1ot pe numele Iov Arghlc din 
eomuna Sonlean 136" Declar nule. 

PIERDtJ'I' Eul~Unul Biroul POpul11t101 
No_ 13133, cartela de alimente nu
mele Enghel Dumitru: Declar nulE. 

PIERDUT 4 cartele alimente numele 
Ver~ş rloar::la, Petru, Elena şi l'10-
dea. S42~ 

BANCIU llOZAL1.A, Al"Il<!·BujM. Str. 
MArine! 77, Pierdut Buletinul Biro
ul Populatiei Nr. 2186.941 eliberat 
de Militia Arad.. 1144 

F'lEROUT Buletinul Bkoul Popula\lei 
Nr. 35134 numele MarOena C:dsfo
cea. Declar nul. 301)9 

PIERDUT Buletmul Biroul Populaţiei 
Nr. 1748 numele Bodea GriSOt"le. De 
clar nul. "412 

PIERDUT li ea:tele aUmente CtlvrU 
nie, Auter t". Iacob, AureliR. Saveta, 
Aurelia şi c/ll'net ronsum cfr. nume
le Aurer C. Iawb. D~ctar!'lm nule. 

, ------------ FARMACIILli: DE SERVIC1U. -
AzI şi in noaptea de Miercuri spre- JOi 
8UQt de servidu urmfttourele fannael1: 
Farmacia de Stat Ne. 11 ffltT. Emin'!s· 
CU), Farmncia de Sţat No. 4, (lâng~ ga 
ra electric!), Farmacll de ISbu No. '1 
(Aradul Nou). 

______ ~~ ... ~' ........... ,.'Iii.Ii.. .... ........ JIIiOIII'!' ... • .. - •• 

REGIA PUBLICA COMERCIALA I.E.C.A. 

ANUNT 
s. ud.ce la eunoştinfa pubfieafu •• ,mălnd ... '.; 

INTREPRINDERILE EDILITARE COl\,\UNALE ARAD 
execută tot felul de lucrări de tâmplărie; 
orice mobilă de uz casnic şi mobilier pentru 
birouri, uşi, ferestre, lăzi etc., la preturi con--

venabile şi ieftine 
Atelierele !lunf Instalate in ARADUl.~NOU, str. Conştifufitl. 35 

j 'Nf=ORMAlIUNI, la Direcţiunea I.E.C.A., Arad, Piaţa Avram htn(u 
Nr. 22, - Telefon: 19,25 

• t· 

... -.....,0 
"Flacăra Ros;~ 
Or_UR a' COrtlit.efuhci iaaielJt 

P. ~. R. Arad ,i etil 
~o,.. de lal.i P lOlli:otllt, , .. de,e.,. şi orQfe",,,jIlI 

Redactia: Str. Alex:mdn '.\i 
etai 1. colt cu Bul. Her;u'1l1 ~I 
Tele'on: Secre!arialu de m 
daclle 16-80, Redactia 26 ,,1 

'2 
Redactia de rlOapte si lipOîrl 1 

20-77. u 

Ad . 't f' B I IJUmS ra,la : u,. Re-publ 
No. 96. Telefon: 16-92 .. ; 1 

(Taxa poslală plătită in nu J 

rar conI. aprobării Dir. P1T ~i 
~ 54 '.Cont CEC 87,915. '1 

.......,.:-,,~;I.~'t:'!:_ ...... -= 

- ANUNT. - Scoa1a Prot~~:a 
Metalucgică din Arali Piata M~i' 
leazu Nr. 12 etajul U Ild~ la ~J 
untll canclidarilir pentn:. 1?Xa.nrer.~, '.nI 

admi tere In anul I, al exame;l iri 

admitere ce urma si albi l..'t III 
de 20 August 1949. s'a mlUat . .t 
ordinului Ministerului de llUhlstrltl. re 
CIMP pentru luna Septe-:nbrlt ~m 
lJata va ti anunţaUi !n ~arele lLţi 

Dh-eeţtunea. iit 

- CASATORII! Lu~ Magdal 
Bogdan Iuliu, clkltot'ltl. ,. 91 

, p. 
-:- BILANTUL tinoet ,,Hotel Ct- i 

Albă" S. A. din Arad, IDcllelal 
Decembrie 1948. AcU" ee. ,,1 1 
MObilier şi In:rtlllajiunt 2_605_4M~_ ~I 
pc.zlt judiciar 380~- Venitul mob 
lui de realizat 35.809.- Total 2,,' 

Pasiva. Capital social 2.500,'JOO, _, , 
l-ez. din recl\lc. patrlm<>nlulul 9.91Q 'a 
Am~tizări 9!i.768~- ImPM1t t!'t'hil' D 

l"el>tant 28,000, - SIl1nrll datot:Jle~i 
Profitul net 1948. 8118. .. 
2.644.796.- Comitetul d. Idmlnl! 
!.. S" V. Komis Serena S:.~. We57. U. ' 
Bilanlul acesta l-am confrun\~\ eu III 
j:t!!,;trl"le principale, auxiliare ~ IDVl, 
hre şi l-am aflat exact ,r In perl~ 
ordine, Comitetul cenl!'Ori1or: S7J1b;' ( 

:EmlU1c es. Kornill Arel\die III, AL 'j 

nole liS, expert contabil. - Cont':t 
Proftt ,1 Plerd&o III flrmft ' 
Crucea AlbA" S. A. din Arad !ne ~ 
1. 31 Decembrie 1948. Debit C'MI !II 

gE-nerale 23_753,- Impozite com~ d 
L03~,- Impozit cHidirl 14608,,- 1 ' 
tit asupra snlariUor 5_1128,- ! 
mobillar 2O~Mll.- Impozit echl .~ 
4167.- Salarii 76_000.- Pierderea,1 
lt'portatll 24_552.- Profitul net 
3.1 18.- Total 173.750.- Credit Il 
brut .t mobilhmJlul 118,750,-
1';3,750.- CODst1iul de Admini,! 
V. Kornis S~rena ss. Wol'17. D, "" 
tu! flces la de Profit şi PiI'rdrr), ' I 

ronfruntat cu re~i6trde princip~:~.>, 
xtliare şi inventare ~ l-l!l'l'l uf:. ! 
xaci ~t in ţ)(!rfectA ordIne, C'l!lll t 

~nzorl1or: S~abo K~ EmcrlC M. ~I 
nf!\ Arctldle 88_ 1\.1. M<,ncte I~ 

contabil. 
! 

_ R,P,R, Parchehl1 Trib. k~i I 
17-1949 pUJ:lLrCATrUNE- - U 
A. Ioan nt\scut In 24 octomllC'ie' ': 
1n Ch!"tnău Basarab!a, tiin ţj ,. W'. 
JI..lexet,l Stehnla Urru, de re· JI 

todoxă dom. In Amd Bul. Dra~ '~i 
INr. 7. la şeonla pedr.<gca\cii de ~ ! 
prin cererea rnreg_ 1:1 N'r, tolIl I 

• cerut reconstituirea actului S~II I 

tl!lşte-re, pIerdut. In v!rtut~tI Det > 

lui Nr. 4062-940 priv!·_or la re,: 
tuirea adelor de !!tan! cfvlEi, im' 

- ,fin'§; 1, pl!tsoanc1e care au r.et) cuno~, \. 
pra ac:e.t _tit IHIU J)QIec11 It~~ AAU , 
cum!!nte In legăturn ro el, ~11 le 

f cest'!! nună neintdrzlat la gre 'ci Il • 
• ' 11'1 Il' chet tiaU Tribunal, !tub urm ne 
And, lS Au!tU~t 194&, PrOCuro~ 
Ind(!sc:ltrabD" Grefl« ref: J'Dd~1 ' 
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:,l.,ma an~crfamf!nffflor faate In einsfea 'ul 23 4aglfst 
1) r: --_.- -
-"'Glosind metoda de muncă sovie'ică, planul de 
ş;~pa,o';i la Fabrica de Spirt ,,7 N oembrie'l 110 fi 
~C!~ reaUZiJ' inainte de 'ernlen cu op' zile 
H11t . 
I'fllwdoa de Spirt face impresia 

t furn:cur de Oamltll. Pesle 50 
, ~Q 1uncitori roieac ln jurul (ruta. 
iUIlI')f de proporlii uria~t', Munci. 

2
de ş: tehnicienii de aici şi-au lUllt 
6 1 - • 1\ • • d :j:m.ntu sa lat· mplllC ZIUa e 

)lIr \ugllst cu reparaliile terminute. 
l ,sk ll~or de realizat ace .. t an· 

punl nt. In plan s'au pr~\Qzut 
92, ; luni pentru denclI!]I,Heii, vtri. 
nu a, repararea şi remonlllrca in 
lT .i:lor, adică lunile Iulie şi Au· 

o dar tovarnşii din mbrIc§, 

lf;:.~icrwrâlldu-se muncilvrilor din 
Mmariontatf'Q intreprinc1,rilor din 
la ctfl' IIU lwtdrft şi Ei sl1 termine 
meni. 'lUl cu, opt zile Inainte de 
moo :rr.en. 

~ ID tN a-şi pute'a duo2 la [nde· 
~~ slircinil~ pc car'~ ţi le-au 
'ri~]nw.ncitorii fi tchnic:enii fa· 
~Ie lat de spirt; [nlnmimht-5c Iii o 

Concomitent cu grija p~ntru a 
depune o muncă de eiihate mun
c:torii s'au str1lduÎt ca al I~alfz"ze 
şi t!eonomri, 

D~, cximplu fn d[el,rs dti {.ă6fJ 
săptămâni. num4i la furubu.ri 
sa realizat o rconomie de 50 
la sutd de material, prin revâ. 
rarea Şurublu,aor vechi. 

D[a.'I'mcma mUlIcitor;i au dM • 
lupt! plfnă de elan pentm ecOll~ 
mil'lrea timpului de luCTu, 

Una din ccMpelc cart! s'liu evI· 
denţiat mai mult tn cadrul inlr.;:c~. 
r~Ior sociarst~, ae~ea i[ tov, ~cl' ele 
echipă Agoston, a executat monta· 
reu unei \',me rle cvacunt'~ In n\l' 
mai o oră in loe de trei ore, Toti 
meml)rii Ac' 8t~i ochipe: tovurăşli 
Agoston, Lllrua~: Alex:lnrlru, R08~P. 
zYCf/X şi Roz nhcif!er depăşc~c cU 
cea M-I00 la Bută normele de lu
cru. Desigur că odntă cu ridicarea 
producli i şi a productivităţii fii 

1>~i1arul muncitorilor t videnWHi ~1 
muncă, creşte. Tov, Laosagl Alexan. 
dru; eare are un Ilalar de hazl de 
lei 6100, fiind meseriaş-lăcătuş, in 
luna Iulie il primit pe9te 12.000 
ld. In general membrii e~hipei 
Agoston, ciire l'a1l evidentiat la dt'
montarea şi repararea Vt"ntilatOO're-. 
lor d{ la fi, rhătoare, au câŞt:gat tu 
90 la sut! peste sâl'ilrul de bază, 

In ee priveŞte celelalte oohi}J{'. 
acestea dH'8fm:en~a ,'au evidenţiat 
!n munell şi au contribuit la depă. 
~frE'8 pro~ramului pe lunii Iulie, eu 
50 la mtit. 

Din echrpa Kle'n s'a e\oiJmti.at 
tov, Lacsagi Ioan, eare deŞi ~ zi· 
l< 1, Il ex"culat lucr!'lri de 11lc ătuşe
rit'. Echipă tov, Mang. • repatat 
ltIa~ina de aburi şi pompele dt apl 
cu mare prf>Cizie Ş'i la timp, far 
echipa tov. Kotroczo Ş'tefan II., a 
reparât pompe1,· de plămadă, ~VI
clcntHndu-8E' prln munca oonştiin
cioas!l, 

, . • --
Este e.lracterltrtie faptul eli tn 

timpul patronulu! capitaliAt; nicio
dati Fabrici. de Spirt n'; f08t m
pmA unei reparaţIi gtmera1e, Timp 
de mai bine dl' 25 d,' ani Cahrica 
a (lmeUonat m( reu, mar;.in]e şi in
lItit1aUi}!' uzlindu"lle, "DarOllul" Neu 
m-an tn loc ea sit n:L1I grijl'i de bu
nn functionare a fabricei, ~i-j{ in
veutit mil ~oanelc câştigate 4- pe 
ano. ~xploatărU ingajaţilor slii in 
strliinătate. ridicând acolo noui in
trepr:nderi. Atitudinea crimînaIă, 
d" Dt pueare falit de fabricii ,'a 

ecllimh&t odatl eu trOO'Iori'1 a~te
ta t.tt tndinile poJ'lont111i munl'itor, 
Incepilnd d:n prJm111 nn d··l. na
ţiOl] alizar{', unele lrutalali: mai 
mie( ale fUhricei an Inceput.1 fie 
rcpl'lratt. in!' ac-om imediit ee l'au 
O'l'",,,t eondiţ'unf1e pridnic~. ln5tnltt 
Iiil.. S'\lnt IrtlPUAO unei rl'Pllrări g('. 
nM'ale. Şi tov!rllşii din fabrici "e 
grfb~ III 'ndepHn~aACii if~ll!\tn 
m1ttlcl1 fnainte de trnn .. nul nx.t, 
p!'ntmCll 'tn c'nstetl zile( de 23 An· 
gust, matiniIr să rit' ~ata l'epariHe. 
tne,-panrl dp Luni, el lnercazll tn 
dOl,l( lIChrmollr\ eate 12 ore, ~a 8'11-
J!:njamt'ntnl flC r.'31'e şi 1('-~t1 luat sA 
fft> du!! 11 îndeplinire eu ein!<tt>. 

RODOŞ CI~ARA f
!tu~re de producţie, org:m:za

!d~' comitel,u~ f;~na~cal,. din iui\iil· 
, ,rgnnfzaţl~ 1 rle J.'l.Itt·cl, nu 81u· 

i probl' m'lc !tl 1, g5lură cu riu· 
ei. Cri la bun sf:îr~f.t a reparnliei 

--._._-----"--,-------------------~ 
!.lat p' d' li . I l' le. unan 'n ( ,1;:n1JC meI/')· 
184- de tm111că ti.' 10 mai (Cicac;, 
mOb fndeplin:rea phlmhli dc re-

2. " in cde mai Imn· ('011(1[· 

o. _' ev':tttnd totorlllt~ I'Îs[pn de 
991. ale, nlU'tlcitorii şi t,lm~,:::'nii 

'l'hlt'';nit cu d,fE''l':t", propmFri. Cu 
r~~)it cnluzi:l~m li fOi>t primi::; 
• "'rr!:'a tov, f{orpidi, şef de 
lAI d 
!!tI).' C 

~t eu nrn; fmrr ci ri snri rrFM" tI! Ir" 
şi in", rind .'Chipe dl'J lt/(·,'1frrşî şi 

petflt'l[ari tn tJ('dcTV'a •• timlll,1,.ii 
S1"i) eF, CII aten/fr all Imt ur-
A!.,. 1 R (! • I ryle ~i: C'IU:lntr (> tot', os n-

,on, , t", . 
:fr ,~emţr, Car!' (l e:f[m~ 

I In :tdşUnl' .~ifi metndli d r> l71un· 
CMI mpf.'rioâr l1 .fnlosftll rn !nbri
om" d' lIutom"bil(! eTin Cescţ(s
.- 1 - nraŞ ~ori~1':C unele a ',t. 
r pl patru ant cii "rizon!.rr. 

~hi '~(1 In pcrioflrt'f. dirf! con ~111 
!CT18

1 
'1lncn ~()l('ctrv{f 'n ~rTit brn.t 

nel , '" • 'i t t V '-1':11(", erI sa~cm!. e . 'f('/,artt-
. J)t /{rupe ş~ oomrn.!, a 

~:;I. ,r,uuşiti1. cn fnmfle:;re (1", 
1, ss, to"it cef pr?~7'nr;. iarteT,. 
~!'?, 'inii im;diat (trrp/1 conr.fif. 
ip,i~:,_ Sit 'i fnrt'put rmm ('anII 
~r "1:( (TI! (lC"'Pff. 1ntnl'mirWI 

C'lIIlI'lll1 l (1 ... muncII p'drtl1 'n C!. 

88 "ai mici de ta 7it, 

pLA~JL PE UJN,\ mUE 
, A FOST DEPĂŞIT CU 50 

i\~n1. LA surĂ 
Z3. 

brie' :1 ril " (le reparan tlU tnc'put 
ţii , planului. :PdHnl(~if sA n~ 

el!:;ie t atr!ns1l co1ahorare intre 
Dr~' '" i 1 r' 'Of 1 l' · ;;m ~ te ln elem. tlC'Ş'1 n (In 

le '1 1 . '1 d' ] 01Jl ,·al\ lnutaf >rOUrt e 111 Q. 

· ~~II ţechî de muncă tn atdierr, 
1 t r. ~ t .. DeC <1 mereu prmtrc muncltnn, 
re,: ,j metoda rll'. ttlUnc:f f:J"r ft_ 

,inl'indtorH llU fn('eput lucl'nl tn 
,iin\l '~zani:-:at, . Unul demonti pie
,~~II'tlivll, altul o vl'lrificn, Rl 
:11 le o repara şi al patrull'll o 
!Sh,f din nou. Ac' Mtll pt'oct tlll1'lI. 
le le Illult uŞuraI ~ prIn faptul eli 
n'ar· '1 

f(r, !nI au fntocrult schite ~Pf'-
!Se '~trn riecare piooll rl,m!)nt~. 

t
:' .. !r~nd (Lcllreia dupa C,' a 
, Un număr, locul unde tr':-
;utată, -

o ş,edintă de lucru la "Flamura Roşie" 
pentru o nlai hUilă organizare a intrecerii 

de nivel superior 
Pentru a se asigura un stlcces 

dcpliu intrecerii dc nivel ~urerior 
carC a pornit la "Flamura I~oşie"i 
Comifetul sindical, tn colaborare 
cu dirC'cţittnca, 8 organizat o ~('
dinFi ele lucru la c:m~ au pArt'iei 
pat toti şC'fii de atC'liere şi de ser 
vicii din uzină. 

Problema principală care se pu 
ne astiizi În fflla salRflalilor din 
aceastii uzină, esle 

rrparfi.rvrca precisti a sarci
nilor ce revin 1n cadrul Întrece 

rii fiecărei sec/ii, echipe şl 
fiecclrtli Om în parte. Para!C'{ 
cu aceasta, o problemă tot 
atât de importantă este şi a· 
ceea a urmăririi zi de zi a 
angajamentelor luate pe sar 
vicii, ateliere, echipe şi oa
meni. 
Sedinta de Sâmbătă după a· 

miază a avut tocmai scopul de a 
elesbate amănunţit aceste două 
probleme pentru a se putea trece 

A SOSIT LA 

imediat la îndeplinirea lor pe te· 
ren, In această şc:dintii u r<'lst 
;'sul"iniată necesitatea de~nkărli 
pIanului de pr()uctle şi flnanciar 
al uzinei ptlnă jos la om, În aşa 
fel ca fiecare s~i ştie ce are de 
făcut. Nutnal atunci, când ~thipe 
le şi oamenii ştiu ce au de făcut, 
pot să-şi ia angajamente tn ca
drul sArcinilor rC'~pective, 

SCfii de .'iervicii şi afeli{.re 
~i·arl propus să î/ldeplineas
cti îrl cel mai scurt timp a· 
Cf!astă sare/fiti, pentru n da 
astfel . posibilitate Ilccărul 
muncitor şi funcţionar de 
fl-şi lua angajamente concre· 
le, {le zile şi sc1pttimdni. lega 
te de olJiectivcle generale ale 
Întrecerii de nivel superior, 
Pntru a se evita slăbiciunile 

observate in întrecerile de pân~ 
acum în ce priveşte urmărIrea re 
gulaUî a rezultatelor şi :111 gaj a
me-ntelar, tn această şedintă s'a 

Librăria Noos'ră 

nomenclatura minima!ă 
a produselor şi a utilajului 

. va L U M U L 1.-11 .... -.F. _____ .. ..-... _____________________ _ 

.------------>---------------------------------
ANUNT • • 

Fabrica de Zahăr anuntă că inscrIerile • 
pentru angajare în vederea carnpaniei 
se fac nu.nal personal. Nu se 
consIderare nicio cerere în 

ia în 
scrIs. 

I hotiîrît ca sectia de normJl. şI !Ia· 
larii să-~i orgllnizclec 11'1 1Il}& fel 
"ctivitatea ei, fnctH să poată ur
mări la zi desfăşurarea intrcc~ril, 
Această sectie va centraliza săp
UimAnal rezultatele obtinute pe 
servicii şi ateliere şi la rândul ei 
va înainta lunar Ministerului rn
dU5triei rezultatele (')bţinute tn În 
trecerI. Para It>I cu aceasta, secţia 
norme şi salarii va tIne o tvlden 
ţă preclsi1 1\ muncitorilor echipe
lor şi sectiilor care s'au distin~ 
prin mUnca lor in cadrul tntre
cf>rii. 

Tovarăşii dela norme ,i salari! 
s'au angajat să îndeplinească cu 
conştiinciazitate sarcinile de mai 
sus pentru a,. exista astfel perma
nent o oglindă clară a felului 
cum se desfăşoară intrecerea de 
nivel superior la "Flamura I?o
şle". 

O altă importantă proble
mtl des bătută în cadrul şedin 
fei a fost aceea a preţului dp 
cost al fabricaţiei, Pentru " 

ducerea preţului dl! cost, ,'!iectin 
norme şi salarii, împreuna 
cu serviciu! de planificare SI 

,<wroic JAl contabilitătii, va 
stabili săpfămdnal cum se 2n 
deplineşte planul pe seclii şi 
~chioe şi va urmtlri tot să,,
ttlmânal cum se respectl1· btJ 

gctele cheltuelilor de re«ie 
In fiecare "felier. 
(n felul acesta, aslgttrhm o bu 

nă 1urmărire a tntrecerii de nivel 
superior şi preocupându-se tndea 
proape cu problema reducerii prp 
t111ui de cost prin aplicarea unul 
strict regim de economii plantrl· 
eate, tovarăşii dela "Flamlua Ro 
şie" vor putea ~ă tndeplineascJ 
cu cinste lozinca: "Realizarea cu 
mijloace btIneşti proprii' ti Planu" 
lui de productie şi financiar aL 
uzinel". 
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CULTURA FIZICA ŞI SPOI~T ~ăria)-Meclan ,(Ceh('~slovac) 6~' 
(6:1, 6:3). Adam (Ul1garia)_B_ 
ka (C'!lOslovac) .6:3 (6:2). J.i,V<Il 

(Ungar~a)-Schll:udl (Fran\a) 6: 
(6:3, 6:0), StOJan (Cehoslovac)_ 
TOlh (Ungarîa) 6:1 (6:1, 6:0). . 

t dL?*i*e,_ 

Rezultatele din cadrul Jocurilor Univer~ 
sitare Mondiale dela Budapesta 

FLORETA (fet{): 1. Go' 
(Friinta), 2. Nyâri (Ungaria). 

WOLI~EY (fete): Choslo\'ac:a i 

RPR 3:0, URSS-RP Ungaria 3: Ş 
Iv cea de a doua zi îl "J ocurilor 

Mondiale Univnsitiire". din cauza 
t'mpului nefavorabil DU s'au dispu
tat decât probeb de basket. c"rino
taj şi inot, amflnându-se cele de 
footban, tenis şi ciclism. Dense
meni tot dio aoeliiŞ cauză a fost 
am!lnat şi festivitatea flebchidcrE 
jocurilor. 

BASKET 
Coreeo-RPR 56-40 (24---25) 
In prima reprizl românii au ju

Cilt foarte hin·: rtuşind să conduci 
la jumătăte coŞI diferenţă. Dnpă jo
cul des.răşurat de RpR se plirea 1'11: 
v' ctorHi va reveni cehi pei noastre. 
In partea II-a a jocului t(:!s5. repr f -

zE'tltatÎva noÎÎstră n'a mai putut re
zista "t, mpo".ulnl implHl de b~o
reenl. Ac: ştia au jucât foartl' me, 
lăs Gnc1 să se vaflă aceleaşi calităli 
ca in jocul I'n IJ1~SS, 'tlt1icN: ,"te;a, 
te hnică şi cla .. ~ticltati"',. Au marC'1.t: 
I,'olhert (20), Niculescu (4), Vu
l('~eu (4), Petu~anu (4'. Fillop 
(4), Dănillî (2), Epuran (2). 

URSS-Franfa 73-29 (.13-20) 
Ecllipa URSS a desfăşurat un 

joc foârk tehnic ~i eficace rapi ca. 
~e a răcnt sI cAştir.; 'mntc1ml cu 
73-29. Victor' a a f()!!t cucerită 
uŞor. Echipa IJRSS g'a rlovcf1it n't 
su 1>" rinarl . 
NATAŢIE: 400 m. Jih,r fete: 1. 

Eli'a Szeke1y (Ung-aria) 5,18.2 (re:. 
mondial un{vetl!itar). 

100 m. liber hăieti (8 mif'nale): 
1. Kadas (Ung.) 59,3, 2, Tiin Gro
%11 1,00,5 (rec. naL VccllÎul record 
1.01.2). 

In urma. 8eD'ltfinal~lO'r !I'an el_at 
1,!"nITU eon(,lltl!urile I1rm1itoar~: 

Szi1a.rd (Unţ!;iIriă). Gantrop (5('0-
ti'!l), Harop (Seotia), Paper (Fran
ţa). 

SKIF 4 PERSOANE: 1. Ungar:n; 
~. RPR. 
~KIF DUBLU: 1. Uligarfa; 2. 

TIPR; ;ţ, Polonilt 
BOX: Dintre boxeur[i c'kr~ au 

-evoluat tn aCl'.~te prime !ntâlnir i, 
nu ieşit r... evidenl!!. studentii !lovif. 
tiei care aU cuc, rit patru victorii 
dintre eare trei au ro~t ohrnute In 
rata bo):cnrilor noŞtri Sero~an. FÎat 
şi Ciobotaru. 

Mtfd, B\ll<1Cov (URSs) :J. di~pus 
]a punct~ de S?coran (RPR). 

Ch orghe Fiat (RrR) Il e~!dat la 
P\lnc1e lJoxeurullli sovi'1ic Anistag
":p: Mall. ' 

Sepallov (URSS) a cucerit vleto
l'Î!f la plt~('tC fu fata lui Dumilrll 
Ciohotaru (UP H). 

Polonezul Casmireiauk a cedat 
]a: puncte tll fata BuperiorltăUi ară. 
tatll do Surcov (UHSS). 

In acefa~i scârll, carnp~onul o]jm. 
pie Papp (Ungaria) a tnvins prin 
k. O., după 30 se!'., pe re pr': zeo:ltan
tnl no:,tru, Ion Boamr~. 

Lt'PTE: In prima tll tnluire, Ba
haev ([1RSS) a dispus la puncte de 
lIann (RPR). 

Rihacov 1\ fT,lvln;: prlon tuŞ p: Ta
kll('!l (RPR), iar Kamal10vilki 
'fURSS) a (r!'1)U8 la puncte de C. 
POllrscn (RPR). 

T.u!ltătornl romAn Popov~ci 1 li. 

c{Jat prin tuŞ tn fata r,preZ€ntan
tului so"iel:c, MarUi!kiu. 

garia) â reuş-it sll dispună 
te' de Bielov (URSS). 

la pune- WOLLEY (bărbat): r. hoslo\'aCl 
--RPR 3 :0, Ungarîu-Alb:mia 3: Nav, nyi (Uclgaria) a dispus prin 

tuŞ pe Popovici fi (Rl'R), iar Ne
cldcu (RPR) ă cetlat Iii puncte în 
fata lui Soltcsz (Ungaria). 

Ziua 111-0.: 

LUPTE: Babacv (URSs) 
pus pe Pevet' (Ungaria), 

a d:. NATATIE (bl'iier): 100 m. li • 
(finale) 1. Ka.das (Ungar!a) 58, ~ 
(nrord mondln]), 2. Tuu Gro ~ 

WOLLEY (fete): URSS-Unga
ria 36:31. 

1.02. ~ In Ol'le1alte tntâlniti ale Br,rii, 
IIuridze (URSS) a invllU prin tuŞ 
pe Tau (Un-garia) şi N{DVthi (UIt-

FOOTBALL: Frall:a-Cor,e~ 3 '\' 
TENNIS (blîrhat): Ft.b.er (Un- (2:1). 'it 
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Gospodăria Agricolă Colectivă "Drum Nou" din~ 
Zăbran i înregistrează prime le · succese În munc '; 
toi comisie fac parte tovarăşii Po 
pa Iosif, Han Lazăr şi Miculit 
Uileorghe. 

Adunarea gencraltJ. a hotă 
rit organizarea a 3 brigdzi 
de muncli §i anume ctUe Q 

brigadă la cultură mare, La 
cultură mică şi la grădinlî~ 
rie. Brigadieri au fost aleşi 
Jurju Sabbt, Cerb Petru şi 
Petrovici Radivoi, ţărani 
mun'cilori.. cunoscuti bunt 
gospodari. 

.. Drum Nou" va avea o gradi. 
nărie de zarzavaturi pe un telen 
de 5 ha. Pentru pregătirea mun
cii pe acest teren, adunarea gme \ 
raHi a hotărît curătîrea canalului 
de apă de pe lângă terenul <Jmin 
tit, pentru a se asigura o iri2'a
ţie mai bună. 

In ceeace priveşte grădina 
de zarzavat, "Drum Nou" 
primeşte un substanţial aju· 
tor din partea tovarăşilor 
muncitori dela "Flamura Ro
şie". Aceştia şi-au luat tmga 
jamentul de a confecţiona 
prin muncă voluntară Gospo 
dăriei Colective o pompli şi 
un motor necesar punerii in 
funcJiune a acesteia. 

La fel, o echipă a "Flamnrei 

(Urmare din pag. l-a) 

Roşii" se va deplasa la Zăbmni 
pentru repararea uneltelor agri
cole ale Gospoăriei Colective. 

In clădirile Gospodăriei Agri
cole Colective, este un dutc-vino 
permanent. Membrii Gospodăriei 
simt din zi în zi mai mult că a
c~&3tă Gospodărie este a lor şi 
că de munca fiecăruia depinde în 
florirea ei. 

In magazia clădirii Nr. 3 a 
Gospodiiriei se află deja ada 
nale uneltele agricole care 
alt fost, aduse .aci de către 
membrii Gospodăriei Colecii
rJe. Plugari, grape, şi alte u
nelte agricofe, aranjate la 
rând, îmbogăţesc im'e11.tarul 
Gospodăriei A~ricole Colec
tive. 

Incepdnd de Sl1mbiită mem 
brit l;ofer.tiV,Jl(ui aduc In ma
gazia din clădirea Nr. 2 a 
Gospodăriei Agricole Colecii 
ve cantitatea de cerea te se
minţe stabilită de adunarea 
generală. Astfel, fiecare cap 

,de familie aduce 28.5 kg. 
grtlu 60 kg. ovliz şi 40 kg. 
Orz. Odată seminţele aduna
te, ete vor fl schimbate' de 
către Gospodâria Agricoll1 de, 
stat la seminţn selecţionate, 

pentru a contribui şi astfel la 

Noi desfăşurăm tot 'mai larg steagul intrecerii . 
socialiste pentru a vă asigura vouă îmbrăcăminte 

mai multă mai ieftină şi mai bună 
(Urmare din. pag. l-a) 

Suntem ferm hotărîti ca in această perioadă de, ascuţi re a 
luptei de clasă, când sub conduc erea Partidului Muncitoresc Ro
man, la sate se pregătesc cundi {ilie pentruca' voi să va puteţi 
clădi un viitor fericit, Il psif de exploata re, uni nd, eforturile noas
trecu ~eforturi1e voastre vom inte f1sHÎCa şi mal mult lupta . pentru 

. construirea socialismului in tara noastră. 
Vom munci cu râvni'f pentru H indeplini şi depăşi planul uzi 

nei noastre pe trimestrul IIL. tri mestrul hotărîtor al Planului de 
Stat. " 

Vă trimitem dragI tovarăşi {1ela batoze, salutul nostru cald 
de luptă şi de muncă, şI vă ură m noui succese în munca voastră. 

,Trăiască, Partidul I\'1uncitore sc Român, forta c..>nducătoare în 
Republica Populară Romină. or~ ani7.atorul victoriilor noastre. 

Arad. la, 16 AUE!ust 1949. 
MUNCnORJI. TEHNICIENII SI 

; FUNCTIONARIIUZINELOR 
TEXTILE "dO DECEMBRIE 

, ARAD 

o recolitJ cât mai bo[{a!ă a' :a; 
Gospodăriei Colective. ' 

.- In câteva zile transporta. 1 
semintelor va fi terminată - s ig 
ne magazionerul GOSP0dâni',a 
tov, Han Lazăr - ŞI atu~ci' 111 
"om îJ1~rl!! de schimbarea', ' , 
timp a seminţelor. fiecare n il 

cem cu bucurie semInţele la '11,111 
gnzia noastră comună, penl!'! a 
~[jm că muncind tn co1e:::tlv ,'Jf 

mântu1. cu tractoare !li 3vând 
minte selecţionatp, vom ?':e,o 
recoltă mai bună dccflt în Irl. II 

Ile VOI!! tmbunăiii:,i traiul. 
nealtfel membrii GO$n,d:i, ~~ 

colC'ctive au luat uneh' I,ct5r:ri. 1 
tn legătură cu lucrările de lua' 
nă, EI pregătesc caratul în~\ă 
minfelor pe holde şi au lncht'l 1 
contract cu SMT p{'ntrll aratfrd 
de toamnă. ~ 

N 'J' ','I,ll 
- p. $~mt[m o am:!e. dl 

- declară tov. Cerb Petru, 
Ne interesăm unul de griji 

altuia şi cliutlim să ne aj ", 
A /

' ~, 

tqm unul pe altul. si'" ?n 
am hoflirit ca penrtu a asig li 

Ta lemnele de foc a fiecăr, pi 

.. familii, caU coleCtiVulfli să :la 

ducă lemne de foc pen/nl li ", 
'. 'Jl 

,care membru al Gospodtlr:e 
chiar şi pentru acei cari f, rl 

trecut nu aveau cai. 
Tov. Stan Ioan adaugă' , P 
....:....'. Am pornit într'adevăr pe 

drum nou şi suntem hotar1\r 
mergem trţaînte pe acesta., Eu ,:: 
fos.tprizonier.in Uniunea SOI'! :1 
că, am văzut viata fericită a, 
ranilor' colhoznici de acolo, M 
înscris in Gospodăria 
Coledivă, ",pentrucă ştiu 
ta' este drumul just pe care o 

bue' să merg in Interesul meu: 
al 'familiei mele, pentrucă . 
că acesta este drumul care d 
spre o viaţă mai bună pentru 1 

răhimea muncitoare. 

• Z2 • 

Citiţi şi răspând; 
ziarul flacăra Roş 

~ 
1 



I w ~ 
~ ~CURI 1'1 AUGUST lHt ftAC.UA lU'HIa 
~0'IIW-~~.-wz2 - ma &1iiI~!I--___ •• _.r;~IM.! •••• __ i!!II_""_iII"I!!\'r.'! 

~~ C<?~itetele Provizorii au importante 
T 

a=-=-ncKlu;;;'" . 

~:), relnl pentr~. a .îndeplini Ia timp şi în 
bune condIţIunI planul de colecfări 

prin filptul ci la Inceputul treer~Şu 
lui • repartizat tractoarele, mai 
puternice, la d>tsmiriştit ,i pe cele 
mai mici, )8 treerat. AOf(~tr a JIU 8U 

corespuns şi fi trebu~t sli fie .C'him _ 
batf. 

!DElA INTRECERII S:\ 
FIE LARG DIF1JZATA 

1 3: ~edlnta dela Comitetul Provizoriu judetean a dat prilej la un minunat 
;\';~ schimb de experienţe 

Şefii diferitelor sectiuni de pe 
tângă Comitetul Provizoriu jude-
kan au trasat sarcini de lucn1 CGn

dau colele. Comitetul Provizoriu al crete, fiecare in l'alDura lul de 8()O 

plăş:i Ineu va trebui decI si (ie tivirate, pmtru Comitetele ProvizG
pleocupit mai Indeaproape de or. rii de plasl:i. 
ganizarea tran."portului dup!t ~xem_ Tov. inspector gen-Eriil Gania, 
pIuI Tâmovei, iar "Comcereal" 8A din pârte.a Comisiunii de Stat pen
f:e deasemeni preocupat dt> tn(iin- tru colectări, a ţinut 8ă accentuez~ 
tirea a Iloui centre In plasa, p' n· eă Comitetele Proviwrii an datoria 
truci cotc1e prol'':nite dp)a c.le '73 de a-şi intens:fica mUlica pentru 
hntoze din Intreaga plas!t, 81 po~tă ducerea Iii. bun afâr~it a campaniei 
fi tnmagaz;inate in bune conditiuni agricole de vari din aCt~t an. A 
'n cel mai 8Cl1rt timp. arătat că transportul la arii l'a tre-

Im pla....a Chişinen-Criş daci une. hui să fie ti rminat in clltevii zile. 
le hatoze ~r tractoare s'au deff'ctat Apoi că toate batozele din judet 
In puline zile după începerea tree- vor tn hui să fUlDclioneze din pl~n, 
ri,5tllni, {' pootntc!t Comitetul Pro- iar pa7.a şi st'curftat.:a la arii şi la 
vizoriu al plăşii, nu a folo.~it mc- centrplp "Comcerenl" să fi" Intă. 
toda d, it controla p~ teren sta- ritii, 
rl'a tractoarrlor şi ii hatnzelor $\ "Tdceâ fntrf~erii sd fif! l~rg 
(pIuI cum au {m.t cIt> t" parate, aŞa difltZ(1rd ptmlf la ultimul ,mun. 
CUm Il (!teui Comitetul Pro"h:or:n citor dela batoză, - a preci;;;ii.t 
al p]ă~iî InM.1, rAri> Il format echi- to:v. i.nsprHor - p7''n.trudl '"-
p~ de "p~cia1iHi şi }4"-1I trimlJ'! pe fr"oeerelu poau, şi trebile 8IJ. deq. 
t"r('TI in tntrea!!!l pllll!lI. ~'IT S~n1a. un putRrnic al-d,n, muncilor 
rl8 a avut o slăhiciune tn MtJnc11 CtKricole de txtrd". 

Uneltirile duşmanului de clasli frebbesc 
'mp'edecate În laşâ 

Fiecare contribuabil va fi avizat în scris 
J de restantele impozitelor datorate 

Nouile dlspozi1iunl ale Ministerului de Finante 
Ministelul Finant'~lor a comunicat 

din timp secţiunllor Financiare de pe 
Hmgă Comitetele ProvilillDrii din intrea 
gu Jarli normele priVitoare la incasa. 
rea impozitelor restante eşalon:lte. 

Potrivit acestor norme, incasarea im 
pozHelor şi taxelor restante cu debIt, 
cuvenite pe!ltru" timpul p~n~ la 1 Ia· 
nt'arie 1949 ŞI r1l.mase d~ plai li, urmea 
ză să se faca. fără majo!'ări in dnci 
rate lunare egsle, elt Incepere elin lu
na lAugust 1949, deci tn lunile A\tgust 
- Decembrie 1949. 

Ministerul de FlU:l.nfe a făcut cunos 
cut astl!zi urmlitoarele netli lămuriri in 
legAturA. ca tneasarea acestor impmj
te: 

Plaf:a eşalonat! priveşte atât Im
pozitele, taxele, Jr.ll.lorările şi Ilmen· 
dle flsc;tle rl!.mase de plată In urma 
~ducerUor acordate pe baza deore-

tului No. 258-15 Iunie 19U, cât şi 

impozitele şi taxele fiseal!', caro se 
resJize!1ză pe cale de impunere sau 
debitare, cuvenite penl:ru Hmpul 
până la 1 IIl!lcarie tU!'!, neredu!le 
confCltDl decrehllui No. 258-1949 şi 
rlimase, de pIatA la. 1 August 11149. 

Deoart:t.'e Ministerul de l!'in::mte inte 
kge să !<e fipl~ce ir.toctrl:li d!spozititmi 
le a'~este1 d('ciz1:lni de eşal0n'lre ;1 să 
nu mai vm" cu alte dlspoziţhml de 
faVOare !)entru con~ribiJabi1ii cari nu 
vor înţell:ge să pună ordine în termenele 
de p1at~. l'Ontrlbuabilii au tot in tera 
sul să beneficieze de avantagiile acor 
date prIn decizia de eşull)llare, eunOS 
când sunctluni1e la care se expun a
cel cart nu re3Dect~ termenele de plată 
a ratelor respective şi anume: 

- plercle!'ea benr~f!dU:Ui e~alollAri1, 
Intreaga restanţ!i urmând a n pllit!tA 

imediat aau 1ncasat:! pe caJca \lCmări 
rii siUtej 

.- aplicarea nvljoo:ărllor de l:ntarzlc 
re la intreaga suml restantă; 

- seEizarea Parchehl1ul pentru M Se 

aplica sancţiuni penale pe moti ,,'ul de
păşirii reIJ~lat.:l eu rea credintA li ter 
mE'nelor legale de plată. ' 

Sec\Jile Finanl'!i'lre vor lua măsuri de 
a se comunica în scris fieCdrl!i contri 
buabil printr'un aviz li'.1ma restant! ee 
ere de pHitit, din ce provine aceasta 
sumă, cat reprezint1\. rata lunarli oln 
suma datorată şi la ce termen trcbu~ 
echitaUI. ficcara ratA. 

Prin aceste m1i~uri, fiecare CX)atJibu 
Elbit este pus In situatia de a şti precis 
lIumele ce are are de tlla~ă. termenele 
de plată, ptCcum ~t sanctiunile la ..-al'e 
ft! expune In caz de neplatl. 
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,.Speranţele ~actualilor conducători ai 
Iugoslaviei că vor putea înşela poporul 
iugoslav sunt zadarnice" - scrie Izvestia 

IWvin{c s'a COJuvins tnctl off!Jld 
fapllll cli grt'L'emul tugosl.av viQle 
zd toate o-bligafi.i1r: pe elire le 
fmă de Uniultfa Sovif.,iclJ, (;/1 ~~ 
Hf:ca lui nu est:I' o- politici! de pri ~ 
renie, ci d.impotrină o politied (lţ - ~ 
li! Uniunii So-vietice. ş~ cd cl~ l ~ 
Tito m'lIline f!?gt'fwri .dr<'nsf ' I 

cal~:taliŞtii strlfî,ni, . j 
MOSCO\"A. (Ag rpr,ss). 

trunsmîte: 
TASS 

IZVESTIA serie, cI .. tfdc.PUU8uI' 
guvernului IIOvietie la nota iugosla
vă, & fOllt primit cu satWactie de 
('alre op:nia publici !IOvietidi, 

Guvernul iugoslav cOre • cUze,.. 
tat din. lagdml ~lismu1ui ,fi de
Jlwcratî(i, trecdnd flt. lagdrul Ct1pi
tnlfsmulili Şi rnadiunii, trddirlzil in.
trlrl'scle 1Ultional e m,l I Il ~o~lat'iei fi 
duct'! Q politică de fn$emre (J po
po(!rl'lor iugoslaVl". 

Cuvernul jU~Oc"lav duce o po1it'~ 
că ostilă faţă de Uniunea Sovietica, 
fală ele 15riIe de dcmo('ralî~· pOptl
bră, (ăIă d(' mişcarea d'nlocrată 

{lin ll1lnpa inlrcal!1'i. GnVt rnul p,.n. 

vfcfc a d('ma~cat insa scopuri}!' ii<l:: 
d~rate al:o- pol'tidi praeticate fie aC
tn:-iri condnciitori ai Iu.!':o.~laviei. Ju 
~ecâ ce pri"C'1le at.itu1linea /wv&* 
uulul sovietic ra,ă de popoar~le iu· 
ţ!;o~lav.f', ac'easta a (ost s; rămune o 
atitudin;' de prÎetentr. Tn citHla Jlro 
-paf!andei Anti.sovietfce 'ii cHeii lui 
'f:to, pre('um şi 1n ciuda pers'cu
\iHll'l' la eare sunt I!UpllŞj cet~lenli 
iugo,.,lavi rămaşi credi~lci()'$i lJnin
ni; Sovietici', popo-al{Ie- iugo!'lave 
luptă mai departe pentrn ~O('iÎ\lism 
si (lt mocraH.. consÎ,ler[ltHl Uniunea 
Sovietica arep, ellbrriÎtoarea şi 
y,rict(na lor. 'fO('JUfI: r.lin cauza 
aC,'R.,1a ,..tvemnl iugoslav (ace tot 
ce-Î 8tll 1n putiuţ§ p~ntrn fi asenn
fie (aţi de popoi\rrl e iugosle.ve p~ 
liti'ea !Ia şi seopurilu pe care le llT

nl!1:te~te. Unul din cele mai eloc
vente exemple f.n aeeaetft privinţă 
n ooMt:tue problemt revendlcKrl10r 
tf'ritoriale alt- Iugoslavie( mţii de 
'AllBtrii. 

In unna l!e-Sfunii tonsmuln[ mi. 
nr~tr'-lor de afaceri' exteme d.,la 
P:lr!s, A. l V'şimki a declarit cl':i 
Intre Iugo!lavia ş{ MareA Britanie 
• 

alt avut loc lJegl>Clen secr,t-e cu 
privire la revcndiellrlle te rItoli ale 
ale IugOfllaviei fllţi de Au.etrla. Te
lIlAl1du-..e ei actl!Jte negocieri III no 
Ci.,.. en!loscute de poporul iugOlilav, 
elica lui Tito .'a grlib:t si .drt'se--
2le gtlvemu1ut IIOYiede • Botl de 
Plote9t tmpotriu faptului el lkliu
nea Sovtetidl .. !tu mai sprij:nl re
vf'Udfcarue teritoriale ale Ingos1i
vjf"{ faţl do Austria", Gnvernul in. 

I goslav 11U a ctvut curajul el anunţe 
I'n mod ofici.al că renunţI 1& Ca
r .. tii 81oven1 ,i a &per. el repN
zetttlinţii Uniunii Sovi~îee var face 
ei propuDeri In aeetlt seN la con!"'!> 
r:nţ. adjTmeUlor p<lltru tratltol de 
pllee ea ADilttM. 

Guvernul eorietie _' .. a pretat 
tnsa 1. ~e maneYr.e- ale f)lfcfi lui 
Tito. 

1" rtnrns ftCf.stor fapt~ guvfrnul 

A. 1. Vâşinskt a primit în audienlă pe 
ambasadorul R P,R. în Uniunea Sovietică 

!:iperantile
, nctnalilor eor.duc~t() 

ai Iug061âviei ci \10)1' putea fnş,' 
popoml iu,:':oslav lunt zll:darn'ee 
Pe zi ee trece apar noni dov il 
asupra politicii tr§.d!$toare a lui 
to '~i ampra ctimeolor comise d~ 
tre n'in:OI1llliştfi iUţ;081avi eIrt ' 
rtrzl'rfat 'n lagllrnl ~aelinnH, 
lag!inl1 dWim.anilor demOf!l'lItiei 
eo('ialismuln{. 

MOSCOV A. (Agcrpres). _ TA8S 
transmite: 

Răspnnsn 1 I!tt~ mruni Mvletit 
nota :'u~osT5,'ii A demaS1:'lh !m§ 
Ht:ea cHcii lui Tito, flrătt1m{ eă 
tua Iii COllldl1cittori ai ru~o'h> 
sunt naronali~ti dIre 'nco~rcă 
infl1~ cii. In f'roare poporul iU!!9, 

eU populare lWmdne in URSS. S. Bu. Rl1splln.ml f!lwernului .!tl1J; .. ric 
arărat 1ncă. odati'f df poporul,~ 

l\liuis1rul afaceri1!)l' externe III 
URSS, A. 1. Vâşinski a primit la 13-
August pe ambasadorul ext~&ordi'lar 

şi minbtru plenipotenpar al RepubU-

ghici, in legătură cu aprnpiuta prez'!'n 

tare a şeri!Hlrilor snle de acredita re pre 
şedinteIui Preziiliului ~ovietului Su

preM al URSS, N, !'ti. Svernik. 

tIc şi t{Hvrrnul :lQ1'ieric con.\i1 
actualul /llI.t.{'rn (OI lu,!ţosladl'i d{T·n 
lin flll1Jern duşmân fi ostil t'ni P 
Sovictice. . I 

A'acurile a. oIna'e ale monarho-fasc;ş,i_or greci ~ 
impofriva R. P. Albania iau proporlii ,'~ 

din ce A .n • ma« ce • mara 
- Profeslul adresa' de guvernul' dlbanez secrefa,glu; general 

al Or~anizafiei Na'lunilor Unile - , , ' ~:,; ~ 
TIRANA. (Agerpr, 81i). Agenţia Tel· grafică Albâmză transmit<': v~rnamental<: gr{ cc.Şoti lIus\innle l$i 

Manuk Mufli. ministrnl adjnClc t al afacerilor 'exteme al RP Alba- artilerie şi aviaţie au ataclit din ~ 
niă, a adresat lui T(yg,'~ f,i~. sl'creu\l'Ul general al Oi'ganlZ':l\:ei Naru. tcritor:ul albânez în sectorul ~ '1 

nilor Unite. o telegram::i de protf!t impotriva actelor provocato,\!'t' ale ki p~trullzllnd Sa interiorul \~ 
mcmărho·fase:ştilor greci. , noa..me pânli la cota 1120. T(a, •• 

.,uIn numele guv,mului fU> Al,. 
bap.ia am. onoarea a vă aduce la 
cunotllintA unnJitOJlrclie: Guvernul 
d .. la Atena continuă să violt'ze in
tegritatfi teritorialii 'i iUYfrtllllta
t-dl RP Alhan~ lan.sând liltacuri 
da.. ce in ee mai pute-mioe la fron
ti.{l'ele ţl!.rii noastre, Ia not"le de 
protest din 5 %'i 6 August 1949 ~n. 
vemul RP Albania i atras atenţia 

ee.cretarului g,n~lal al Organiza-
tici, Naţiunilor Unite asupra r""pll11 
der;î care ii incumba. guv.t'rnului 
dela Atmă ale cind forte au ata
cat in zilele de 2, 3, 4. şi 5 August 
1949 froDtltrele albanq~.e, 'Iiolâcd 
astfel înt~.gritarea t~ritoriall Şi 111-

veranitatea RepubJicii Populare! 
Albanta. 

aIhIfneze au 1'eutit fnsii şi de d, It 
lHYasta ,!!l altmge forkIe gun 111 
lui dela Aten,. l' 

In ziuă de 13 Augmt alte 
t~i ale ftnnat~i guvemam'nt 
greccşt': au. pAtruns fn teritorial 
banez tn sectorul Bi1iki. In . 
contra.Atacului trupelor Xlb . 
unÎtăHle annat~f ~vernămtn ~ 
~r' c, şti au (ost nevoi1'" sI! ~ , ! 
gA lusihnd pe c1\mpul fie luptă 
morţi. . 

Trădarea lui Tito a permis 
fasciştilor greci să deslănţuie 

: ofensivă 

monarho
noua lor 

Dar in ciuda notelor de protest 
ale . guvernului albanez. guV'enlul 
dt la Atena nu numai că nu a în. 
cetat atacurile. <lar It' cOJltinuă cu 
o int<llsitate şi m'ai mare: 

Astr~l tn z:\Ul de 12 Augu~ 1949, 
forţe ale trupelor guvematnentale 
greceşti, susţinute de pattu ." 1011* 
ne SpitfÎre alt atacat ltritoriul ăl. 
banez In sectorul Bî1îki. Dupil lup
te fnverŞunate, forţele armatei gn. 
''E!rnamentale-, ~receşH au pătruns 
in interioml terltoriului alb:v:.lez 
}lână la cota 932. In urma cf)t}tra
atacului trupp-lor :11b~tn<z,', trnwle 
guV[ rnamenta1e greceŞli au F08t 
ălungate şi obligate gll se retrag ll 

. Guvernul RP Albania atraga I 

cll. odată atenţia s, erctarului 
râl al Organ:z.aUei Naţitw.ilor 
te ilsupra actelor prm'Ocatoare 
mise de către, guv<:1'llul deb 

ROMA, (Ager-pNS). - TASS trans-
mite: 

Ocupându-sc de evenimentele din 
Gre-~ia. ziarul UN!TA scrie printre al 

tele: "Care sunt oar~ ('venlmente1e in 
tct"m:ţionrlle care au permis lui Tru
mon ~i departamentului de stat să-şi 

fat'ă noui iluzii asupra OQsibilitătii re
zolvărij problemei gl'ec~~ti printr-o in
tE'l'Ver.fie militară? Ră3punsul este clar 
pentru toată lumea: Acth>itatea 1ră-

dăto .. re a lui Tito a permis lr..lvernului 
Stutelor Unile să elaboreze noui pla
nuri in legătură ~u declanşarea urei 
ofcnsive împotriva Armatei D6mocrate 
grecC51i. Tito joacă a<;Uizi rolul unui 
servitor credincios al planurilor agrc* 
sivc ale imperi"-lliştilor americani. T'ru 
pele monarho-ias.ci~te pot trece I'l.Cstjn 
gberiie pe tcritori\!l hlgOslcv. lar acea 
f'('giune a frontierei iugoslave care se 

Ila tn":potriva inlegr:t1.i\ii terltn 
suv': raoităfii şi ind, pcnden\ei 
pllhUd Populare Albaniii, ,G 
nul RP Albania atrage lit<nt'j 
~t',taruluî Rmeral al ONU. a. 1111 

gravei răspunderi cal'C încuIDhi ~ 
vernului dda Atena pentru a 'II': 

~taeuri .. rmâte care iau pro Id 
din ce i'n ce mal mar:. . 

află in drep~ul districtului Vitsa a 
fost cedată imperi31i~tilor americani 
care au făcut din ea baza militară a 
ofensivei lor actmue .. Ti!o nu poate să 
de~mintă ace~te fapte, precum nu poa
te să desmintă nici că datorită trădărH 
lui, mcnarho-fasciştii au pu';ut des" 
lăntui noua ofensivă a c5rei scop este 
lichidarea eroici1or luptători pentru li
bertatea şi independenţa poporului pc- terî'tor:ul gre". 

In acda.şi :&1 fodde 
~----------~ ________ ~_~ _____ ~~.J ____ _ 

Guvemul RP' Albania ,ce n , 
verrml d.ela: Alcna să Pl11lă 

armâ:tei g1.l- acestor iitacuri armate fno re 
impotriva RP Albania ~i c~re. 

Anatol lavren1iev numit ministru adjunct -al afacerilor 
externe al U. R. S. S. . 

MOSCOVA, {Agel'pres}. 
f1'ansmite: 

TASS 

Consiliul de miniştri al Uniunii SO
vietice l-a numit ~ Anato1 Lavrentlev 
m!IlÎstru adjunct al ahcerl10r externe 
al Uniunii So1lieti~. In vederea nu-

mirii lut in acest post, Prezidiul So
\'letltlui Suprem al URSS l-a desărci
uat pe Luvrcmtiev din funcHa' <te am 
tasador extraordin<lr ~i millisku ple
r.~potcnriar al UniUnii Sovietice tn Iu 
g0EJa via'. ' 

Tip. "GUTENBERG". 

ricHteazii paceiî Si s,,'curitatea 1 

n<lţională, . II 
Gl1\ocruul RP Alb:iu'.a plote 

,1 incă oollti tmpotriv. Bf.e:to 

te crilnlualt~ ş.i n~resiv~ CO)1ll>e: 

ciitre guvn"nul dela Al,na In I.i 
de 12 fi 13 AuglUl 1949, ~ct~ 
constitue o violare . Il pnnel 

Chih·tei Nalitmilor Unite T,ri 
a ,SU~urltătli intemationak. 
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