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1, 
!Î 

• anI dela eliberarea României·) Houi fntre[eri intre ffiun r:l ari 
a~ti[oli din ~e[tolul ~n[iali~l 

ci aOli[ul1urîi 
le 

frecut cinci ani dela eliberarea 
~~;l »l$tre de sub jugul imperialis
tk ; Ia anii DCe~tia au avut loc In Ro 
w! :dânci prefaceri politice, c,oonG 

~\i.J' ~ s.lCiaIe: ,'au dărâmat aşezări 
Il ilutil vechi care apiisau il 'lefe 

'nîl p()~rul şi s',. ince]JUt construi
I noi or-dnouirl sociale, clibcrate 

, Ioatare, de bolile fărlI. leac ale 
:'>imUh1i. Dintr'o semi-colonie a • :. ui inferna1!onal rânduită In 

, jări10r europene, Români:l. ~'a 
rmat inti·'!) rCJlublj(.a populari, 
in rândui tăl'iIor celor mai a 
din punct' de vedere polttil". 

leDC>\ Silit ina.in~e Încă n'a cu 

istoria Rllrnâniei. Noi suntem pe 
:' con5Uentl că acest drum ni l·a 

!
~' acum c'ind ani marea noal>trii 

lte. \)~re, llniunea Sovietică. Pentru 
In ~e a ne fi salvat dela pieire na 
I 'Il ~t de B ne fi smuls dIn robIa 
t1 \llJ11illtă. poporul român poartA 
ft:\?'noastre prleten~ şi aliate o "din 

lt5nlcl rt'cunoştinţl . 
. \1Ig1lst rămâne In istolia JH"poru 

ca zJ a eliberArii României 
'~ r1oriollS& şi Dcblruita Armatl 

D'ot d In car., forţele populare 
,riul ,. tice conduse de partidul C0-
n Român - In urma situatiei 
'lh de TijeUoa_ ofensivll pe fron-
la .• Cblşlnllu _ an doborit dlcta-
m~n ... 

'~so.a "nfonesdanll şi An I1eter 
~ .T , in1.oa.rcerea armelor imp91riva 
pla iei faseiste. Partidul Comunist 

conlfucătttr Încercat al Jupt~ 
.ntif!lSclsfe, a fost orga!1into. 

!nflpfullorul actului dela 23 Au 

e mUDeitoreştl, Inarmafe şi Ol' 

de Part1d, au eapt'llrat şi lmo 
!Il ace" zi ~ăpetcnii1e an!ones

!Q smuls o seamă de puncte "tra 
elin mdin!!e trupe!1IT germano-

ll;a şi au procedat la desarmarea 
a.. hntirire şi avânt pntriolio os ' 

mhl· iOmânl au fntors IIrmele Impotri
~ăratului du!>mlln - lmperia1:5-• • . ~an fascist - .. 1 S'au alăturat rQ , 

~ ~I Sovictic!} in luptele pentrn e-
.' Artlealului 0;:1 apoi a r,eh~l!) 

şi Ungariei. 
Himul moment, oamenii muncii 

noastră an viznt in Armata. 
eă nu o armatl oarecare, ei ar 

ta i· Statului socialist. armata oame 
'!:lancII 'JIovletiei care lupti sub 

trol 1 lui Lenin si Staiin rentru eli 
IlOpoarelor •. Faptul că Armata 

1 Socialist şi nu alti'l armată a !1Îs.e. 

In .... ---
Lct~ ·\rticol apărut în "Pentru pace 
'ncip .', pentru democnţie populară:". 

43, din 15 August 1949. 

GH. GHEORGH!U-DEJ, 
secretar general al C. C. 

al Partidului Muncitoresc Român 
ln1ra.t In Romlnia ca ~i In celelalte 
tiri (iln Estul şi Sud-Estul Europei, a 
influentat cursul desvoltidi iStorice in 
aceast" parte a Europei, POpoart'le eli 
berate au dobândit pentru prim~ oal" 
o reală indcpendentă şi snveranitate l'a 
(lonală. Forţelor revolutionare li s'a 
deschis ărumul deruoern tiei populare 
,,1 al socia.lismului. 
~n totul alti intorsitfură a luat dc" 

fii.şurarea evenimentelor în tările un
~ IlU pătruns armatele i~perialiste 
ale shtelor Unite şi Angliei. In Grecia 
Ita.Ua., Franta, Eenelnx, etc" popoart:Te 
Illl avut doar o diIJH. iluzia c1iberătii. 

Pe trulsură ce trecea t!mpul r,le i!)i 
!liidcau fl'll:l\. Seama râ' de amarl erll 
A('cas t , Hu7.ie. BlIr~hezi~ dtn . Itceste 
ţări a ('ăzut la înt~legere eli boli inva-

datori, dovedind inci od:\t.i ca in e 
I!oca noastră burghezia. stă pe pozitiile 
trădării nlltfona.Ie. Ea desfă~w.ră. în 
prezent o adevărata "ânătoare imp"tti 
va luptă.~riloL· ain rczisten~ă in timp 
ce qUislingii cel mai abjecti sunt pro 
movati în funCţii de stat. • 

Clica de natiot1<.'.lisoi burghezi dela 
Belgrad a târit şi Iu!;cslavia in lag3rol 
br,perialismului. In zelul siiu slugar 
nic fată !le impcria1işti, Iuda-Tlto a în 
trecut' pe TsaUlat"is, rle (j8speri şi Fran 
CO. Eroii răzb~iuhli anf.ifascj<;t, purtă
torii de<-oratiei "Spomcnita 1941", care 
au rămas creC:lincioşi măre~ei cau'(~ a 
diberăl'ii popo:lre~or. sunt ucişi r.au ia 
ter.:lliţa.ţi in ca1.~matele si\ngcrosuhd {·i 
Iău RancOvici. Pen1rll p()poat"ele Iue-o-

(Continuare în pag. 2-a), 

Muncitorii dela batozele 
GAS Fântanele cheama la 
intrecere echipele dela 

batozele tiMT 
P,ntru a intmsifica muncile 

agricole şi pentru a duec lâ bun
sfarşit campânia de treeriş, munci· 
torii dela Gospodădle d:::. Stat din 
judetul nostru urmflnd exemplul 
muncitorilor din făbr:c·,. pornlSC la 
'n:trec( ri socialiste. Ei caută Ca prin 
munea lor să ob1ină rezultate din 
ce tn ce mai hune şi să răspundă 
pr:n J:!ezultateb obţinute, ajutoru
lui neprccupc\it p~ care il prim: se 
tncootinl1u {le la tovarllş!i lor mun
citori din fuhrici. 

(Continuare în pll g. 5) __ 4r-________________________________________________ _ 

La Lăcătuşi II prinde viaţă lozinca: 

"Vom monta 3 vagoane clasă pe săptămână!" 
M~nca dela turnătorie şi modelărie trebue îmbunătăţită -

Din ce tn ee mai mare tste ivrtn
tul cu care muncitorii, tehnicienii '1 (uncUot'Jari l dela "J<1amura Ro-
şie" au pornit in !ntr.t cerea. socia. 
listA de nivel superior, pentru a rea 
}iza 'cu mijloace proprii planul d-e 
prodllcf'e şi financiar al uzinei. 

Deşi au trecut abia cateva zile 
dela pomiNa tnt~<oerii. Illlgajamen-

tele !ncep sit se reălizE 'li:. La Ll.Ica. 
tuşi il, sectia d.e care depinde in 
cea mai mare m~ură Yod, plinirea 
planulu~ de produdie al uzind, lo
zinca: "Vom mocta 3 vagoane clă
s! pe a~pt1!.mâll11", prinde tot nlai 
mult ,·iaţli. 

Dacl1 tovarl1şii dela itChfpa de 
boghie au reuşit cei dinttlî s([ ----------_.-------_._- ~,_.- -------

Nep,ie'en 
In deşănta~ canlpanie antisovie(ică, 

pe care imperialiştii a~ric:::.ni aţâtă

tori la război au reluat-o în ultima 
vrl;me cu o intensitate sporită. coman 
dituil de peste \Jccan ruervi agenturii 
lor dch Belgrad un rol Însemnat. Mi 
siunea acestei agentul"i este cea mai 
murdară din câte poate avea un ~ni1"f!l 
prenar de mărturii mincinoase. -anga
jat In elujba unOr gangsteri şi crimi
nali infe1"natiollali. 
, In a<'Cst sct.p clica tratkisti deJa Bel 
glad trebue sA fabrice in serie mărtu 
rii mincinoase, cu ajutorul cărOfl', 
URSS f>ă fie prezentată ca un , .. iat 
im~rialis'''. cnre-şi calcă obligaţiile in 

• 
ŞI potrivnic 

tcrnati.onale ~i nesoco(e'lte drepturile 
popoarelor şi cu ajutorul căNI·a t>ă fie 
justlficate - dacă aşa t:cva. f'ste polii
bil! - mons.ruoasele planuri al6 iJn-. 
perialiştilor, îndreptate impotriva in
tregei omenid. Cu alte cuvinte eli'.!. 
rcn~g:ttului Tita, a alunecat până la 
tid10şia fasCIsmului. 

Dar în graba lor. provocatorii trof
ki~(i dela. Belgrad au uitat că la dosar 
sunt documente care ii acuză. Ei au 
Uitat că f0rt<!Ie păcii ~i prllgresului în 
frunte cu URSS. sant cap~bile sa. SOO& 
tă adevirul la lumină. 
Deunăzi, intr';) 'lOtă adrt'!>ată gtnoer-

(Continuara in Pac. 6-a). 
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rf-alizeze 6 bogTtie piJ s6pt l1m d. 
nil, deci pentru S vâgtHmll, ia
t<'1 cl1 Şi toellipa dela şasiuri t.f 

reuşit tncd fn cursul sllpttimtl
nit trecute !11'1 realizeze 3 Şa
$Juri. 
ş~ dupli (dul eUlD li'i.au organ~zat 

tnu~ca ~i cum şi-au făcut pr: gllti. 
rea mii«rial€lor, 

tovarifşii din acea!l'til ec1tiplf 
sunt horlfrrri sit InregÎ8trn;e fn 
fiecare s{lprl1mtin t'1 acest frumos 
rezultat. Avt1nwl lor este urmat 
ş.t do. tclâprle delâ peretii la· 
terali şi frontali, car~~ aU ajuns 
Cn sllpldmtina tr;'cutll, cu toate 
grflw1/ile fntompinate la pre· 
gătirea pf.eselor necesarfl. sil 
dea 4 şi chiar 5 piTefi d.. va
gon. 

In scurt timp, pe milsura ee munca 
de pregl'tt:re se "il imbunătăţi şi 
acest:' <dlipe vor reuşi sli fndepli
n't':lSc:l angajllllli n tele. luate in in. 
trecerea superioară. 

In cadrul iice.stt'i intreeeri şi to
varaşiî turnători dela "FIămura 

(Continuare in pag. 3) 



- ~ .. - -:... 

2 PLAOARA aosOI JOI 18 AUGUST 1941 
...... .;.. ________ .... _ ......... 116 ................... .,-.IMl.gtftlt.t577SIIII'Iill'Pii-Il!I.5:tI-................. 1I'Il""1!!!~'I.b"'-''''''_'_--"", ...,... "'~ c',..,. 

Cinci • anI dela eliberarea României plfll hal lot cucerirlle aOUlre re,oIQ 
mare. (lQOperative1e CII aIil1ou.1t 
făr&ni unJtl In lupta. pentru o ~' 
mai bunA. sraturUe POl)lllare, (Ca 

tele Pl'Ovizorii) eu apal'ahtl lor . 
prin nenumărate fire de 11Wse, !l 
tue aplicarea listemulut ,t'UDiill &1 ;11 
laiurU proletarlatul1l1 ('ar, fuee ,.r, 
bătut Romhl. spre 110(:1&111 .. , ralal 
Inlbuşe cu energIe .rice hnpo(,WlJ 
la mersul D06fru 'nalnte. 'l 

Ilaviei au. re-veb1i I:l1el. illtunecat1l ale 
ocupaţiei. Năpr&zolo ereş1e insA mânia 
vatriOfilor iugOSlav! impotrIva agentu. 
rU colltrarevohlflooare Tito RankovicL 

pOporul romb ,t-a dobindit prin 
lupte ,rele reglmw pe eare şI l·a dorit 
EI .prijilli eu trap şi Iltdlet democra
tia populari şi merac eu hotidre ina 
iafe Spre !l4>eJaljliiQL In Booste condiţii. 
pIItl'i<Hismul oamenJlO'r muncii deviDe 
UD ltvw de fapte măreţe. o flM'fI :no
tr108 • &!lIvoHlirll I1Gclet.lţH DOllllfre. A 
ceastă realitate apare ca tărie in lup,
poporuluj peotrll oons'ntirea bazelor 
elcnomlce ale POclalismuloL 

Romania a fost ţinută de regimul 
burgbezo·moşieresc intr'o atare de Ina 
po:ere economico culr~raH. 

Dar preluând puterea poJitJică in 
stat. cll19a muncUoaTe aliati CII firii. 
ntmea muncJioare • po-rwt, Bub I"cndu 
et>rCa Partidului D06tru, lupta }J{'nTtU 

lichidarea lkC/lhl ru,Wl;t-a8 .stări (le 
Inapo;ere. Prin reforma agracă. moşie 
Urne" a fost Uo:iJ,id;J,tă ca c!a,,a. Ioa 11 
Iunie 1948 au fost nationalizate prin
dpalflc miJloace de l)rodu~ie induslria 
li, bineUe, 80Cietătile de 'asigurlfl şi 
transporturile. Fatl"ODii ea]1j1<Ui.5tj au 
fost 1zgDll!fi. In tU'ma întăptu;rii aees 
Hd act revolutiona.r, efortul in produo 
tie al pro1efai"iatuIui a htat un avânt 
nemaipemcnit, Inci in 1948, producţia 
fndus trilll4 a delllşit Divelul (lin 1938 
Intr'o serie ne ramur( Importante, ea 
ele pildă la fontâ, {)ţcl, tamin:l~, mine 
huri de fier şi gaZ metan. UŞII' lupta. 
pentnt Industrializarea EociRnS~l a tărli 
• luat o formi organizB11 abia 'prn 
1recerea la conelltcerea t>IMUleati a e
eonc,miel Planul de stat pe 11'49 pre 
"edeo creştere cu 40 la sută a pro 
Ccuctfei. un ritm de deSTo(tare cum 
nici hu se pulc& vjşa sub eapitl&li~m. 
Totuşi prevcderile Planultli au fost de 
p!!!'iite pe primele donA trirnestle cu 
"'.3 la. sută ŞI 7,! la sutN, sarcinile pe 
al doilea t.lmestru fiind muite. Aceste 
succese constltue inci o mirfurie • 
fQrtei pe care o dll t.-(lont>mlel p!anW. 
earea sodalistl. 

Să comparăm d.feva rezultate ale 
})rodue,ief Industriale fn primele şase 
luni ale anuIai 1948 fată de perioada 
con~spunzătoare a anuhti ]948 ~i vom 
'V('dea la tonf' o creştere de 6t,4 la !'in 

t1i, la oţel 33,2 la suLi. Ia lamihate de 
]8.2 la sută, la mlnf!reurl de fier de 
5'1,8 fa Iuti, la «IArbunl {le 19.'7 fa sută. 
Ş:ulIi deuemenea semnific!itive deJ;l
şirUe In ramurile Industdei uşoare: la 
r1ele ]91),1 la suta. ţeslUUri de bumbac 
46,3 Ia tiuti, ţesătUri de ltl~ 59,1 la 
Bl!lă, iar la produse ntbltronse 514,2 la 
!'Il!!. Oamenii munciJ J)rlmc5e mal mUl 
ti imbrlkimlnte, lInal multi tncli!ţl1~ 
minte. Cât priveşte produsele "haroa 
lIe, de!l~jnale inainte numai J-urgheu!'l, 
ele au devenIt articole de mare consum 
Illduslria romaneascl produce azi: tra~ 
toare, utilaj agricol. batQzc, IlUl~j pe 
ll"n!ifcr, instalatii n~IVI:!.le, nlotoare c
It>cfric..... compre.soare. Illooml)five, ,a
'''alle de mare tonaj ~I aufowotoare. 
ne cur:i,nd a tnccr-ut '!lbrlcarea in ta
ri! a. rulmentilor. Industria mefaltlrgică 
~ sC"O$ prima comblnli ~I primul rinlf. 
Toate acesfea Se imtlortau Inatn!!;; Oin 
!ITrăinătate. Ce răspuns nirnicUOt, dat 
h~,;" .. ti!'H,·tiJor !ll angen!Unl' Jor Cl'IlImll 

pfllifi tare ~e dh:nel'tu flin rdsrl11hrJ sili 
F!i*easdli f\ehlCrf!der~a in hrt~le Jlro~ 
"TlI, r,1'iDtre' mlncHOl"lI şt lebnlclcnU 
tomihli! ; , 

,1 

InvesH~nle prevbute In Plam .. l pe 
19~9 bllrec aproape de pa1ru uri pe 
~He din 1948: s:a mUlarde leL !le coN 
frul!~c [lOl J'urnal~, cuptoare şi coeserU 
în s1{!::,rurgle, o l~riaşl uzină electrică 

la ,Uoroietli, o mare rafinărie de petl'o[ 
In :Moldova. două mari filaturl ele. 

fOrm .... cUII pq. 1-~. 

To'uş reaJislrile exced~nt:&re ale ba· 
,ctului .. u perml. ta luci din primele 
dou~ tdmeltr~ 51 .. al~ un fond de 
luvesii~U pe.te plaD de cea. 23-24 mi 
Uar&! ]el, decl pesCe 100 mJUarde In 
tmal! Aa1f.zl. s'au putat Începe Iuer' 
rUe oanaInlul Dunărea-1\brclI NeagrA, 
o operii de mari proporţii ce Eoe Ya In 
Unde pe m,ai mutt~ zeci de kibmetri. 
care va antrena mll le brate Doi de 
munci ,. v& trl'd la viat! o Intre", .. 
W,lune. • 

De pe aeum ma.,;orlta'ea cbeltuelilOl' 
.tatulul sunt acoperIte dia venUurUe 
provenite din sectorul 1I00lalist al ((lOoo 

J:!omiei nationale. 
Aceasta permite scăderea. treptat§. 

II impOzitelor ne vP-Dltnrile oamf',nUor 
muncii. Astfel, nou] regim fiseal la 
sale pt"Cvc(le 4) sclidere lrencrală ni Z5 
la sută a hn!lczitului asupra ven!tu
rUor gospodsriiJor' tărIl.nUor drad şi 
n> i.lloc:aşl. 

Se observă o creştere ncconfenlU. a 
nh'elulu! {'le trai şi ele cu]lură :d eeJor 
ce mtmcCl-'1C, Pri"l aplicarea principiului 
sochlist al retribufiej după muncii., tOn 
il;,1 de salarii f!reş1e in fieu!'e luni 
potrivit cu cre~~erea tlroiluctlviUitii 
mlln('lt. SlI. luăm de plIdX In~t!str'ia me 
1aTl1:-gidi !::reh!criUOll.rc: dela 2M.fii4'l'.DOO 
lei in Februzrie, tf)nc1nl de salarii a 
.. r('s~ut tn Ml:rt!e la 2f?!l83S.00·0 l~l. iar 
rn Mai-Iunie mediol este de 4,19.48'7.1)(10 
leI. 

'Ioat(l aceste ~'1lcceSe nu Ilunt ele con 
(.('!Nlt I!,{r! sprtf!m!l frăt"'!'1e nI Uniunii 
~'I'teUce. care s'a mlll1l!~st:lt ~jrin B
!tltoruJ "nanelar, IlrIn Uvra.~e de ma,· 
ieril prime şi tnbrlc~t~, dt 'li prlnt.·'un 
t>uttU"l1ic sprIjin tehnic direct. Cli t t!e 
mt\r~nvl ar-are in tu",i ... ~ aeelltor reali 
tătl ir:irercnrca agenhllui brlJlI'r;;alist 
IuOn-Tlto de Il t'a!n".,nJa t!"1l1"('~t11 stat 
Snda1hf. cnm că ar fi urmărit !Ii t::Oflns 
fQ!'ml! IUg'nslnvia fntr'un hinicl'lalld a
gricol! Acest pOljfielaq fiHarnie şI liJ)~U 
de f'eMJlmte !le2milnll. ro botul care 
-pentru A abate atentIa dela ~c'(':le Jul 
fâlbll.rt'ş'l arată cu degetul In "HA par 
f.f': !'>I s1ri!!if. dU Il ,ln4\ lI'un; .,SAriti ]1e 

het!"· Toată lumea ~tle Insi], el' Tito 
marshllllf7 ... ază tugoshvil\. CCel'lce In 
reaJitatt' inseamnll nrmiclre!l. jntlno;lril'Î 
nationale '!il "I~rderea Inc'!ep\~nd'en~el 
de eătrt- lUg'osIa"la.. A futond ilat de 
t;niun('!1\ Sovietică tărllor de dem(ll!ra. 
tie IJOpuJari este un a,il1f-oJ' MdaUst. 
aJntor frătes~ menit sA t'ontrlbne fn 
primul rind la fleS,,()ltal"1'~ im'lushiel 
natIonale a acestor tilrl. 

O formă deosebit df! eneaeoe de ('O

laoorare economle~ ~f': tip s1Jciallst o cons 
~hle "Sovromurile". Este vorba de sode. 
tăHle mIxte româno-!'Iovletlce <,rcafe tn 
1tl!n~~llrturi. asj~rărl el>. şi intr'o ~~
rie tle ramuri inrlu!:triale Imporfarde, 
Remarcabil la aceste societi:tt este nu 
nu numai aportUl de capUnl; de utilaj 
tehniC, de materii prime pe cu~~1 a
duc unei economli înl\poiate ca a rioas, 
11"11, ci şi faptul ei ele au rn C'lJDducere 
spccialişti şi tehnicieni sovieticI, r,are 
III frllfisforml!, In aClevlll'ate focnre de 
tispi'indire a experienteI ct'lel mai ina 
lt1tate in organizarea toclalbtl a. mlln 
cU. in conducerea. sI gospodărh'ea t'b!b 
mită a fntrf'prindcriJol" socialiste. ,.!IIIV 
rompetro1ul", de l>l1d!i., a al"l'lăş1t pIa
r.ul de tflraj pe primele ';;BSe kni, cu i 
2~,2 Ia sută. El este uu modcl de tună' 
folo5h'e n utUajului şi de intrOducere 
lndl'i1zncată a. metcdclol" noI. Muncifn· 
rU dela "Sevrompefrol" nu atins ('('Il 

mal mare viteză. medie de gra':lic. In 
,;ecfond fran;:;portul'l - rntiere fl"1;'!a1e 
şi Rp.dene- - .,Sol·romnrile" joacl( ro
Inl hut~rît6r. (;u ,.jutorul .. 80Vl"omtrsr 
torului" vMlducem tractoare in ~crje.· 
Poptlml român n'ar fi Plltut sA facă I 
asemenea paşi inainte in jntlus(ri;lUza. 
t"ea (ării. dacă n'ar fi fOEt "Sovromu. 
Ilie", 

In (!eel,ee priveşte a&1"icullun, Par-ii 
dul Munctorcse ~ a trasat eu ela 
ritate pOlltica .... apUcând in mod crea 
iIM'. la condJtiuDUe concrete din tara 
bOUtrA, D1ăreata. experientA a eolec't· 
v11lrii la URSS. Politica de elad a 
Partidului 1.. t&1'1 .. cilăuzeşte de lo
zinca. )en!nisWtaUolJiil: "Ne spriJIDim 
IW' tărlnimu sAraci. lirângem aUanţa 
eu ţărănimea mlji~1 şi du«m. Jup 
tă neintreruptA !mpotriva eWaburlmU·'. 

Partidul şi Guvernul au luat • .erle 
ae măsuri de 8priJlnire a lil"ĂI1ilDU 

mllnc1'oare, de lD.ddil"e a chlab-"rlmlt 
şi de pre.Atire a. oonditluDIlOl' materta 
le şi pOlitice in vederea transformării 
tM'Jcialjste a agtieU1 tarti. I'rincipala pâr 
gbie fu .cent' lupti o oobstitu. ('oc). 

perative1e reorpnl:m te pe baze DOI. 
TovarăşUl Stalin ne invat' că a aplica 
planul cooperatist al Ini Lenin inseam 
nI • ridica fărănimea dela cooperafia 
de (le5l'a(lt:re ,i «'le aprovlzionare la 
coopera1ia de prodUCţie, Ja cOOpCratia 
~olboznIci. 

Urmând. aoell.!lfl (ev.! a lenlnlsmu1ul 
srau Infiintat la, Doi In tari ptlmele 
1f0000pOdlrll agricole colective pe baza 
liberului fl'D!\imttimâDt al tiranilor 
Muncitori. Ele au luat naştere !ntr'O 
atmosferl de puternic elan t"evolufiO
Dar. Aceash. coDstitue o victorie a po 
IitlcU Partidu~,;d la tari. fiIlarelna Parti 
dulul este de Il consolida aceste IO!!'pOo
ăăril, de a le fhch('!!l'a din punet de 
,'c(')ere orgalli:r.3torlc '):i de Il pune pe 
IlIclG1\re actlvitate:\ lor pracUcl. 

NOi nu uităm Insi cl forma {toml
nanUI. In ar-1ctdtul'a noastrA MIte azi 
gosro(!iria lmlIvh'luftII. Prin Interdic· 
tia de a cump!tra Illmânturl prlnh'o 
politicA de ela!!! la impozite, la wlec 
tf.rt ş[ la credUl'. Ol1~rnul I!IprUfnl ~ 
fiTllnll muncitori şi ingri':deşte pe chia 
burl. ln campaul" de eOlectări ma1!~a 

tlirinlmll muncitoare a răspuns ,J;e
mării Partidului şi r.uvernultlf. ,Ele 
mentele .:blabur<.'şfl dtlşmllnoase sunt 
~('m8seate f'rl cruţare !):I Invite cu toa 
fă asprimea prin apUcarea Ii?'gilor 
]t.P.R. 

Aparaful de stat se fntt!reşte ~[ de 
zI. Comitetele pro'11z()J'U ale Sfaturilor 
Populare - baza pOUtirl a relrimuhij 
de i1emocrt.ţte populari - repreznită 
o puternici pIrghie de mobilizare a 
celor mai larg! masse In lupta~pept!"u 

- \ 
&oclaUsm, de ril!tClu·ta a noi şI nOi-oa-
meni din pOpor In pc.turt de .tat, de 
S~r~llgere a poporuhd muoc!t(ll" tn ju
rUl puterii de I;tal a proJelarJatlllni şi 
• fUlnimtJ muncitoare. Rel'imul de 
democratie populari capITA astfel' • 
trainic li bazA de mass!. ' , 

ln conditiile a.scullrli lupteI de elul, 
ellnd fnverşunal'ea duşmanu1ul de ela. 
si Cl"eşte pe mllsltr!l ce oamenii muo
C11 Inainteazll 'V'lctortos Spre socIalism 
tn tara Doastrl ~l In tntre!lga lame, 
f<'rta reghnului cJe demollr:\ţle tMpnla-
1'1 covâTşeşte şi demorallzenzll pe !duş 
lnapl. Partidul ela fortă cond1ft)ii,toare 
şi illdl'tnr;!lftmre, sintTJ~at,~Ie ('u urlaşa 
1'Oass!! de muncitor), C!()n!!frucfori ute
lltt 1\1 socla1fsmulul. Uniunea tlnereta ~ 
lui mtmclor Clt sutele ei de mit de ti
nerI viguroşi şi f!ofbifi flil apere ('U - -

Modul cum lupti şi mUl:lce~1t bI.~ 
pl popor muncitor din tara 1I~ 
IH:ntn & fnt.a.mplna ea cinste lIIIj 
.lirbitoare h!:.f1onall - 21 1\1I,.! n 
este .dUor In a~u11 nrivlDfă. , 
aU muncii la lupta tJentru de~1 
Plnnulul. crell\OS~read 1Ir!n f!\llie 
trlotlsmul lor fnnJl.t:!lr.t. Ră'sPII' 
C\hem'.rU lansaia- de tl'1!l Intte~ri 
fruntaşe. masS(! largi ,le muncilorl 
., :1ntat fo infncerl. Numeroşi 1!1 ' 

tort de fnmte ~I mal multe ~hl 
Sf,ftU aII depllfft planul lor pe ] 
lucrcazl in coutul Ici 1930, D~ 
de r<emnifil'Ati't'lI. este tn1rccerea 
listă porniti In 'Jele mal Inali 
metalurgice Sub lozinca ,,84 ges 
rim u7:1na fliră fmtlrum1lturl", La 1 
l'ile l1'llne Deşi~!\ şi !lunedoa,. iUIItll, 
mentele luate p.est'O plan de tăh-e .. al 
('Jtort, tehnicieni şi functionari a1~1 
tm:t deplşlte. Folosind exller!tn!l 1lÎ'311 
elforRor IOvfetfc! In lupta pentru trt 
J'(ut"area l"e~el tJJ"OJ)rU a tntrep:-'oll . .w 
Im', nmndlorU n~trt I\U tlescoptr~j ~ 
mobilizat llr!a~e rezerve Jnlerne ia' !tJ 
ta penfrn plan. Aceasta orl!ndes~ 
girea orizontuJui şi ridictll'fa uivelil 
r.olitle al clasei noastre mundloare ' 
terea conştiintei socialiste fa linul Il 

In şcoli, ca ŞI pe terenurile d~ Iri 
şi de cultură fizică se observ~ UlI~, 
vânt fără precedent. Numârul ~o 
al elevilor şi shtdenrilClr, a ~re9(:ut, 
troducerea studiului marxisrn-je' a 

mului în facultătile şi .nstilurH~l.! 
limbii ruse in şcalil~ de toate lJ1I 
Il rhUcat nivelul invăţ!manll!1vJ j 
'tu. Creşte o tânără genet:ltie li 
el, ;pUnă de slnătate morali, 
)l'ellera tie dc ~U&t;llctoli ai sndalilry 
Jul. Fen tru oamenii muncii dia Bf 
umpania in cinstea lui Z3 August ~ 
tUue UD rlspuh& hO'!irit dat .tâ~1 
rilor la război aoglo-americani.' 0atOl 
cU muncU Buni canştjenti !le faplul 
sarcina lor de dpetenie '\lsIăai este 
tQ pentru apărarea păei!. Hiel' 
<:(\mba UvităfU mass(llor in lup!.\ 
triotlră impotriva imperialiSmUlui 
glo-amer1c:m şi a pllWurilor nle 
llOinlce se oglindeşte cu fărle In 
na rolului RepubliCii Populare B 
De ca tactor actIv al Itlpttll pentru 
ce a mntului dcmocratlei %r saci 
mulul In frunte cu Unhmea SilVic 
Oamenii muncii din RPR priv.~ 

simr:atie la lupta erOici Il clnselt, n· 
toare din 'fărUe In~perlalistl' şi • 
floare-lor din colonii cu c<lre atlnl 

liaari. Ei strAng şi mal puternic îi 
*urile de prietenie şi a.1ianţl cu Il] ta 
l'niune Hovtc~ică, reazimul pri~cl3â' 
păCll In lume. Ei nutresc O' pra~ 3' 
drft,Joste şi un nt'm!rginit ten\1, d 
de grllititudine ilentru mar~le Slah Ji 
drul gri.fă ~n i!devlirnt părmteaSt~ ~j 
tru proh]cmc!e mRrl ,,1 cnil1r ptP~ 

de fOl'tl1 1$1 biirbătle. . 
cA IZ ri1 

Un nou 

Dl"oblemele mal rr.ici all\ tirii PdO'~iiţ!' 
(,ODstitue J1eni nI noi un h"or i' <1 

impor' de oif'o.camioan ~i 
tl 

din U. R. S. S. ~ 
D~Ia GalaU a pornit spre Capi. 

tală o caravană formată dintr'un 
mAro numlir de autocambarre, 
.,ZISS 150" de 4 tone importnle din 
URSS dc Administrarii. RATA din 
Ministerul Comuilicarilor. La dira. 
vană se gas:sc ataŞate şi un număr' 
de rlmorci importate tot din l'niu
n,.f\ Soviet:că, 

'b 'Q 
Auto\" hicnlele vor fi distrl 

Regionalelor RATA del:' Bu:u . 
Cluj ~ Iaşi sporind prin ajuta 

preHos il UUl :unii Sovielice, P 

eul eXistent de autooolDioi!ne 

contribuiml astfel la imbunat:i: ir 

6i.mUtoac~ ii tranwol'lurilo~ noU 

rutiere. 
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lI'l CGmuna Pădureni. cele două 
lucrează din plin, pentruca sll 

'!Că cât mai curâtÎtI nevoile d-e 
il ale ţărăn :mii muncitoare, 

ri ,f'le rn miire numiIr la aceste 
)Iorilc din Socodor şi din co
V~rsnnd IncrFază in mod p;r 

il, fiinddi anga.ialii acestor 
an ~t'ut !;iI le punl1 In stare 

i 1I:.dionarc Iă timp, efectuând 
!fa lItJiiilc n('c .... ;n re incli in ain te d ~ 
Itra "rea treer~u]ui. 
IrlntH Z '.1 l' i Wn1una er)nll, { In cauza 
Il!et~, y.. .. ., 
el.' "1 starI 'D car~ S~ I.("S' il, moi 
ec.\t Incetat acfv1tatea. Din ini
li~eltJ Partidului. Comitetul Pro
are ' de plasă şi cel comunal, au 
inul năsurile necesare tn ''ed'crea 
f~ , lrli maş;n]or. Ş, fnI morar, 
lUD i, fmpmm1l. cu ('o]'ctivul de 
~o 'i a! morii, şi-a luat angajat 
scut. 1 ca ro timpul c~l mai !Ocurt 
,It' I,r~ toate ~tridlcil1ni]r şi sii 
,~ ~~I mOara fn fUIlcl'une. A .. tfp] 
rrad 
Il! 'li/ii morii in presrot 
vi.pe 2000 orI!' muncif volun
i ~, aducdnd o sreriet de. mo
~ial~. '- • • • 1 
l ar n la maŞlnl erI a pttoru 
Ulit ora moara va da lin ramia
ati, ~! mai mare ea (nainte. 

" O orită râvnet şi elanului cu ea. 
Ipful 

re angajâtiiicestei mori au lucrat 
la refacerea şi reparaHa instalatii
lor, timpul pr.<VăZllt pentru r~para 
ţii il Cost eu mult pr;J!curtat ~i moa 
ra a putut începe mAcinatu! la 16 
August. 

Cu ocazia punrrii fn funCtie a 

acesui 77Wri, angajatii au Iwtă-
rt, d1 vor chem'â ~ fntrecere 
$Qeialistll. morile din plasa 
Chişineu-Criş. 

Dar nu la toate- morile m~rg bi
ne lucrurile. De {xemplu fn urma 
unui control efrctuat de tov. S~lrh 
'FI o-lfr c , memhră În Comitf'tnl pro
vizoriu al judcl111ui Arad ş: tov. 
lbtăr M'hăi, ş(>ful s ctiunii ţo!'po
dări, i ]ocal~ al acestui Com~tl't, la 
moara din comuna Grăn:crri, au 
p:lIs~t o ,;;erie de oeregu lil'rit1i1i. Din 
cauza rrâ"oÎnt~i fostului a.dmin: .... 
trator Duma dda această moar1'l, 

care a lăsat moara 'n pr,eajma cam
panjc'j dt' mlle 'ni~ in stare n~ utili
z}:hnă, sahotând int' rel'!ele ţlirani
m:i nllmdtoare. - moara a, trebu:t 
să fi.[' fnehisă. Tn m'ma acc!>lej con
~ta:lari la fata IOl'ulu':, tovarllşii au 
luat m1'llluri imediate P' ntnI inlo
cuirea fo~tull1i admin:strator Du
ma cu tov. Mindinâş Alexandru. 
Nou 1 administrator. cu a.itttonll or
~anj7.i'Wei de Pa'rtid şi al Comite
t111u: Provizoriu, !mpreul:1li. cu an. 
j!ajat;i morii, an fnceput repfirarpa 
Înstalatiilor en un elan d('osrhit de 
mar"', In ('Atl'va zile e: au r:uşit să 
punA in functie şi acpasta moara, 

car;era de piatră din Şoimoş echipa lui 
}\oraru Nicolae lucrează în contul· Junii 

Decembrie 
dnstea zilei de 23 August, 

ce :ld exemplul muncitori mii 
:fj~ ':alizarea înainte de termen a 
v.~o dela carierele de piatră din 
I I '.'lele Radna şi Soimoş au 

.1 la intrecere socialistă pen 
:alizarea inainte de termen a 
Jilor ce le revin din Planul 

I :at. 
IclJI8l,lntuI cu care aceşti tova-
toIU a 'f A A t t ti u muncI In In recere, es e 
~3iln; de mare, încât ef au reuşit 
Istă ~~(ină m~;1unate rezultate, lu 
ptlI 1 deja În contul lunilor vii· 

OOai 

ditil:rel, la exploatarea Radna e
,tovarăşului Meila Nicolae, 

'ită unei bune organlzări a 
In ji tn Întrecere, dela data de 

Jgust lucrează tn- contul tu
. Jdombrie. Alături de aceas
::lipă, muncind cu aceeaş Tn-

~II ::re, se găsesc echipele tova
ittto';r Savlci Nicolae şi Novan 

p care 'tot dela data de 10 Au 
le lucrează pentru luna Sep-
l~:jr it 
IOa.; 

La exploatarea Soimoş, e
chipa fruntaşe este acea a 
minerului Moraru Vicolae ca 
re ,a obtinut un îns,?mnat suc 
ces în munct!. a/tmgl1lld Ct1 

dela data de 10 August să 
pruduca în contul lunei De
cembrie, In cinstea tui :13 
August această echipă şi-a 
luat angajamentul ca !/lcă În 
,cu{sul lunei August .~(1 inele 
,plinească Planul pe 1949. 

Exemplul acestei echipe este ur 
mat şi de echipa lui Arion Simi
c,," care dela 10 August produce 
in contul lunei Noembrie şi de e-
chipa mlnerulul Boclcu Ioan care 
tot dela această dată lucrează în 
colItut lunei Octombrie. 

De menţionat că. rn 'runtea u' 
nei echipe de mineri se Qi1se~te 
tovarăşa Lazăr Rusanda, care 
şi-a luat angaj amentul 'Să relize
ze până la 23 August Planul el 
pe tntreaga lună August. 

PARTENE CONSTANTIN 
ii . coresp. 

"Vom monta 3 vagoane clasă 
pe săptămână" 

(Urmare din pag. 1) 

RoŞie" şi-au luat an~j3mentul să 
dea m'€canicej pita< le pentru 10 vă· 
goane până la 17 August. Ei iu reu 
şit să lh'Teze pâna la această dată 
llllD1.iii 85 la sută din pi'€&e, deci an 
giijallli<;ntul nu a fost îndeplînit. Au 
mai rămas de livrat o se rit: de p:..: .. 
se mănmte din aluminiu Iă bronz. 

Pe de altă partid turnătorii aU 

fost in. oarecare măsunl1 fmpie
decati In m.r.tncG lor chUn- de 
clftre tovârdşii df'1a mecanid1, 
dire nu k-au terminat k& tmp 
unde modele pentru turnat, 
Pentru a nu .se lntAmpla ea şi cel 

de al doil-ea 8agajiiml'nt de ,.a da 
mecanicei tn~ă 5 vâgoane pilnă la 
23 August" să nu poată fi ind, pli
nit. 

cOMuc!?re(J tuml1toriei are da
toriii sd Înlăture slăbicilm.ile 
care mai per$istd ln mundf şi 
a~a cum a defalc'iit planul seic
,iei pânli jos la fchiplJ. şi om, 
tot ardt di; minutios si1. urm if-
Teasclf şi de$ji4ura,..'iâ muncit 
şi a angajamentelor luate, 
Economia de timp şi de bani 

l:.'1te principalul oh\ectiv al it1t[l~ee. 
rii suprrioare. or: la Bedia turnato
ri" şi la moihHirie, tocmai în ilcea
stil direcţj.[' 8' a 11lerat tn unelE' ca. 
Zllrf sUp'~rf;ciaI. 
Aşa s'a 'ntâmplat clf. Ta mOde
[ărie a fost eX0cufat greşit mo-

ddul c'ăpacelor pentru ~ 
lul de al.a:rmi1, din care cauzJ1 
âu fost tumate 150 de capace 
ce nIL au putut fi fntrfoumla· 
te. DrmemenirI, tot din c'ăU%lJ 
unui model gri'şie executat, au 
fost turnat~ 80 de piese p~n
tnt cutia de conf'Xiune ti vago
nului ş~ âbia la mecanicii sa 
ob~rva' df pksele nu cores
pund dest'tlului. 
Iată deei eli s',a pierdut aci si 

timp pretios şi bani. p'(>Bele r bu
tatr tnelircAnd pretul de cost al 
produselor uzinei, pentrucl tov. Be 
lesnai FrlneÎ8e ~tnt1 dela mo
'dc1ări .. a lucrât 8t1p~rficial şi nu a 
controlat d;acă mod, lele eor'p,nu...:rl 
de~lor. Ac~i mperf'eialitat-P. 
R' a oh~ervat ă'ei ~ In mnnca tovarli-
ş'llor Sârhu Arcadie, m'ii'stn-v tur
nători i. care tmnartc lucrul la ee-h; 
pt' şi B aneşil1 Teo.dor. eare con
trolcaz1l. piE'8fl~ executate de tumă-
torie. 

SFiMc:uni1e 'din munoo. acestor 
tm':iraşi trfhuie să constituie ml 
fnvatăm~'nt pofnmt viitor, d,e. a ln
cra I'n mai mare a~tie. pentruca. 
!!1"·:şe1i1c lor el!. nu tmpif'.ilic{' hunul 
mers al Intrecerii 'de niv.fl el1.p~· 
r101' şi ,,1t fnlUeuneze mnnOa atâtor 
munriton eari luptll pentu a pro-: 
duce mai mult l'ă 1Ill pret mai seL 
zut. 

Până la 15 August tovarăşii dela fabrica "Petofi" au 
realizat 60 la sută din planul lunar 

In urma comasării unor intre
.,rlnderi mici pe lângă fabrica 
Petofi, muncitorii şi tehnidenii 
din această tntreprindere au în
tâmpinat unele greutăti tn ce pri 
veşte îndeplinirea Planului. lor pe 
o:rtul 1949, 

Pentru tnlăturarea atestor gre 
utăţi la indemnul şi sub lndru-
marea Organizatiei de Partid, co 
mitetul sindical a mobilizat mun 
citorimea fabricii in organizarea 
intrecerii socialiste intre sectii, 
grUrJe de maşini ~i nameni.. 

Datorită avântului creat de în
trecerile socialiste pornite tncă 

din luna Iulie şi intensificate tn 
cinstea lui 23 August, pentru 
prima dată În acest an sa1ariatii, 
fabricei au reuşit să tndeplinescă 
Planul 1unar, În proportie de 102 
la sută ln cursul lunei Iulie. 
Muncind cu un elan sporit, ei au 
reuşit ca până la 15 August să 
realizeze 60 la sută din Planul 
pe luna August. 

Insufleţiti de întrecerea socia
listă, muncitorii şi tehnicienii de 
la "Pettifi" sunt hotărîţi să-şi în
leţească şi mai mult eforturil('l', 
pentru a realiza înainte de ter
men întreg Planul pe luna Au
gust. ___ ~~SL~ ________________________ __ 

-,.. 

Distribuirea uleiului pe lunile Iulie 
şi llugust 

Secţiunea comercială a Comitetu
lui ProvÎzor:u al comllllei urbar.te 
Arad, aduce la cunoţ"tin\a posesori
l~~ de cartdc, precum şi tuturor 
g06podăriilor colective dc consum 
depe raza oraŞului Arad că În con
fonnitatc cu ordinul l\J:n:"'l.f'rulul 
Comertului 'li Alim:ntaţi· i, s'a pre 
ltln~it distribuirea ule'.uluÎ p.:- luni. 
le Iuli~ şi August. Distribuirea S6 

continuă 
va face pană la data de 22 August 
iuc1uSIV. 

Cei cari nu au r~dicat pân in 15 
August, data fixatl1anterlor pentru 
distrihl1ir.t,a uleiului, se pot prt-
z' nta Ia filial: le Magazinului d.e 
Stat " Mureşul", precum Şi la coo· 
P' rit:vde "Sol:daritatea" ~i CFR 
l'l'ntrn Ca sll-şi ridice ratiile cuve
nite. 

A SOSIT LA I 
Librăria Noas'ră 

nomenclatura nlinimală 
1. a produselor şi a utitajului 
iva L U M U L I.·II 
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- P;erde,i -
PIERDUT cartela alimente, numl"le 

.. Amarghivală Constantin. Declar nulă 
\ M~ 

PIERDUT 2 cartele, numele Kecske-
m~H Andrei şi !f~ Wilibald. De

clarăm nule. 2431 

HEtNi IOSIF muncitor CFR' a pierd!.lt 
carkla de lemne. Declar nulă. 3433 

PIFRDUT Buletinul Biroul Populatiei 
Nr. 56-1947 eliberat de primăria Ro 

şia-Nouă pe numele Iancu Ioan din 
Roşia-Nouă. DEclar nul. 1150 

STEPAN AUREL, Arad, str. Vicenliu 
Babc~ 3. Pierdut Buletinul Biroul 
populatiei Nr. 4764'1-948 eliberat de 
Militia Arad. 1149 

JIOLZER IOAN din Horiă No. 
234, jud. Aracl, 8. pi-erdut unul.. 
toa~le acte: Buletinul Biroul 
Populatiei di1erat de Comil)('tul 
Provizor~u Horia, permis de eir
culatie pt. hicicletă No. 17.215 şi 
cartela d~ alimente C. Le dec1ar 
nul~. 3435 

DIVERSE 
PENTRU INTRETINERE predău 

2 vad cu capacitate mare, con
form înklegerei. Oferte depuneti 
la ziar. 3436 

Cinema VRANIA 
şi grădina ARO 

AZil Un mare film sovietlc 
de marină! 

JfHIRU lEI DEP f r~A RE'I 
cu M. IAROV - D. PAVLOV 
S. MASCOV A - E. LUŢENCO 
Repr. 5. 7 lJI 9. Dum.11 30,3,5, 7 ~l 9 
In caz de timp favorabil repr. de 

searl in gr!dina ARO - .. 
Cinem8. "TIMPURI NOUl" - ..-

Prezintă 15-21 August 
Un program ucepţional 

1. Stiinta şi tehnicII. Nr. 85 
2. [niml omului 
3. Luminile mari 
4. Arhanghelskoe 
5. Portelanuri artistice Ruse5fi 
6. BONul 
7. Jurnal de actua.litate 
Reprejl:eu,taţUle dela orele S la II 

tn continuare 
Intrarea generali 15 lei 

Cinema CORSa 
şi e,ădincr VICr.OR'-~ 

prezintă numaI azI Joi 18, 
,1 Vineri 19 August 

ReprezentatI[ 5, '1 ,1 9 -

&! 

, . - CULTURĂ FIZICĂ ŞI SPORT • • 
I • -It 

Rezultatele zilei a treia şi a patra a 
JocurHor Mondiale Universitare 

In cea de a treia şi a patra zi 
It campidnatelor Universitare 
Mondiale, pe lângă rezultatele pu 
bliade in numărul nostru de ieri, 
au mai fost 1nregistratft următoa 
rele rezultate: 

BASKET 
FETE: C S R. - Franfa 55-

32 .24-22)'. 
BAETI: Bulgaria - China Li

beră 47-47 (30-17). 
Coreea - PolonIa 61-4-4 (30 

--17)'. 
Franta - R. P .R. 52-38 (26 

,-15). 
BOX 

CAT. MUSCA: Volnek(Po!}. 
1>. Tzarka .Ung.). 

CAT. COCOS; Haunskavill 
(URSS) b. Mărgărit (RPR). 

CAT. PANA: Fiat (RPR) ti. 
f'arkas (Ung.). 

CAT USOARA: Depzl10ki 
'(Pol.) b. Mutin (URSS). 

CAT. SEMIMIJLOCIE: Kauzl'-
7lek (Pol.) fără adversar. 

CAT. MIJLOCIE: Sk··~tet 
(Pol.) b, Smcov (URSS). 

CAT. SEMI GREA: Nelulak 
'(Pol.} b. Covaci (Ung.) 

CAT. GREA: Soticas (URSS) 
b. k. o. Meicovschi (PoL). 

LUPTE 
CAT. ·M U S CA: Babaiev 

(URSS) b.' p. Pava (Ung.) 
CAT COCOS: Llzos (Ung.) b. 

p. Popescu (RPR). 
CAT. PANA: Tar (Ung.)' b. tu~ 

pe Cuc (RPR). 

I Mica publicîtafe I 
-...- -
MICA PUBLlClTA'fE se primeae 
,UniC pAnl la orele 18. - Un CII

.. o.nt Lei 6 minimum 10 cuvinte -
Pentru cererile de .erriCJu 60 Ja 
aufă ~ducere. 

VANZARl ,i CVMPARARI 
CUMPAR haină bărbăteascii .. smo-

king" Kertesz, Trib. Dobra 1. Che· 
mare, viu. S420 

DORMITOR Inchis de vânzare, weisz, 
Bul. l,enln 19. 3~29 

CAT. USOARA: Manuskiev 
(URSS) b. p. Silvasy (Ung.) Sit 
vasy (Ung.) b. tuş Popovid 
(RPR). l1uritev .,(URSS) b. tuş 
Cuc (RPR) Sipos 1" (Ung.), b. p. 
Coromanski(URSS) . 

VOLEI 
BA E TI: URSS-R,PR 3:0 

·(Ceh.-Alb.) 
Cehoslovacia-Albania 3: 1. 
FETE: URSS-RPR 3.0. 
Cehoslovicia-Polonla 3:L 

Dumlnect2. 21 August 
BIROUL LOCAL DE TU
.RISM, IMPREUNA CU 
ASOCIATIA TURISMU-

LUI POPULAR ORGANI· 
ZEAZA O EXCURSIE 
MUNCITOREASCA LA 
VATA DE suS 

Biroul Local de Turism, tmpre 
ună cu AT.P., organIzează Du
minecă 21 August o excursie mun 
cltorească la Vaţa de Sus, pe va 
lea Crişului Alb. Inscrierile se 
fac la responsabilii sindicali, pen 
tru muncitorii din fabrici, ori la 
sedIul Biroului Local de Turism. 
din str. Eminescu Nr. 1. Costul 
excursiei este de 211 leL -AZI - CONCURS DE ATLETISM 

Jud. OSP Districtul de Atletism 
anunţl!i ~ toţi instruclorii de atle
tism, sl se pI'~z:nte 'izi. Joi. 18 
Aug. a. e. orel'e 17. 30, la arena Li. 
o~u1ui de BăKti. l1~,de se ,'ii ţine un 
concurs de atletî9l1l in cimteţ zflci 
de 23 Aug.. dupil care le va tine 
f€ dirl ţa Distr:atul1J;i pentru. prelu
crarea progrXmului do) 23 August. 

- CON V O CAR E. DIs-
trictul de ciclism Arad c\'n-
voacă pe toti cic1iştil ]egitîmaţi 
la sediul Districtului (Blv. Repu
blicii No. 94) 1n ziua de 18 Au
gust (Joi) la orele 18 In ve· 
derea unor comunicări importan
te. Prezenţa este oblîgatorie pcn· 
tru toţi clc1iştii legitimati. DIS
TRICTUL. 

.. -- ;"~~-=--------~------~--------------------~--

LOTO 
_ M' HW.~jiW«.1I 

săptămânal 
R.z:aff.dal 'r(l,erli din 8 Aug ... f '949 
Au fo.~ e,d'a •• din urllo namer.le, 

53 49 13 73 14 16 37 
Sam" d. Lei '.790560 a 'oa' ea.figQ'ă de ., ... ăloa,.'. 69 

bulelin. , 

Seria Gc. 747.717, 781.359, 789.250, 800.624. 804.747. 973.232, 
586.109. 762.016,800.932,888724,657.321,766.466,773.674,633.945, 
636.078. 702.957, 703880, 705.344. 729.136,597.815, 597.936J 732.294, 
508.594, 542.727, 548563. 690300.691.544. 694.244,695.208,428.400. 
602.279,,612.054,720.897,361.957,474.535,626.726, 627.111,672.817, 
716.664, '717.283, 7JO.643. Seria GH. 45989,58.297, 51.0t8,163.428, 
48.534, 12.585. Seria H. 504.171. 504.172, 528.542.558.021,570.762, 
514.980, 518.527,519.529,558.104,560.163,550.897, 551.243, 551.520, 
272.869, 512.407, 213.735, 213.856, 213.948,213.994.216.901, 2758M. 

213.984. RellJenJnd •. ' liecăr.ia •• ma de L.; 2'.950 
rr"f!er.a a!P'mă~oa,. L.nl 22 Aug •• f '949 

1 

><X "A~l.. 
3 .. ,e ...... t~e 

'FI v ~ " acara Roş~. 
O,~cn. aleo_if.'.,.i j.cfe~ ... 

P. M. R. Arad ,i aÎ 
~omite.ala~ Pre"izovial 
,ade,.an ,. oră,el1"cr (~ 

. . fUI. Reda~/ra: Str. Ale:t~ndn N~\el 
elaJ 1. caII cu Bul. ~,epU~b' i 
Tele!on: Secrelarialu: de r:r 
daclte 16-80, Redactia 26 . 

Rtdactia de noapfe si lipogr~ ~i 
20-71. 4. 

Admini8uaţia: 8ul. B('Pub~~ 
"lo. 96. Telefon: 16-92. fIC 

(Taxa postal6 plătită în nurrnl 
rar conf. aprobArii Dir. P1T 'tII 

!.54J.Cont CEC 87.915. 

'il I . - PUBLICATIUNE. PrIn' , 
ţI unea inre-gistrată sub AJ 
790-1949 Ja Judecătoria p 
iară Sfănfa·Ana, Budea Eva 'ni 
să se declare de mort prez' I 

sotul dânsei Budea Gh,o 
fost domicilia t în Budell. C ,d 
au ştire despre cele de mai .JI 

le VOr comunica Parchetului l[ 

Arad, care face cercetările. S:g 
ta Ana, ]a Il August 1949,' 
eător şef: N. Dorohonceanu. .e

b fier: 1. Dan. Pentru conformiti, 
J. Dan. i, 

- RPR JUDECATORIA PO"! 
LARA RURALA SFANTA r 
Dos .. Nr. ~86-1949. Publicati ; 
AdmIte acţIunea recJamantei • 
nemethi Valeria elin comuna ~ 
mandul Nou, faţă de pârâtul . 
nemethi Ioan, Clţ domiciliul ' I 

noscut. Desface căsătoria in 
părţi, din vina pârâtultii. Cu a, 
in 15 ziI~.Dată astăzi, \~ 
gust 1949, Judecător, 8S. N, 
rohonceanu. Asesori populari,' 
Fekete Gheorghe, ·S8. Bud 
Maria. Grefier, SS. 1. Dan, 
tru conformitate, Grefier: 1. 

- DECES. Insp. gen. dr. 
orghe Alexandru Madha, 
primmedic veterinar judp; 
pensionar a incetat din via\:-. 
mormântarea va avea loc azi, 
l8 August din Capela Cimitir 

Eternitatea. 
- ANUNT. - Sc"a1a Pro!,,~j( 

M etalul'glci din Arad 1'10 tt. Miha! 
~e8.zu Nr. 12 etajul II aduce II c~ 
tintă candidatUor pentru examenul 
admitere tn anul I. eli. i!xnm~ilUl 
admitere ce urma să aibă l:r fn 
de 20 August 1949. s'a amil.!lill con! 
ordinului Ministerului de Industm 
CIMP pentru luna Sep~~!Jr~e 1. 
Data va fi anunţată In 1.larel~ 1 . 
IJirecţlunea. t 

- FARMACIILE DE SER 
CIU: Azi şi tn noaptea de 
spre Vineri sunt de 5ef\tic~u 
mătoarele farmacii: FarmaCli 
Stat No. 2 (Blv, Republicii), 
macta de stat No. 6 (lângă 
nele textile), Farmacia de 
No. 8 (Grădiştp). O 

- RPR. JUDECĂTORIA ~ 
LARĂ IT MIXTĂ ARAD. Dot:ar 
737-949. Citatie. Dan'el Deei~ 
din SAnnicolaul Mic CU dom1 

necunoscut. 'tete citat li această 
.reeătorie pentru 25 August 1 
O~ le 8 ea pArAt. fa pro~ re 
w,antei Magda};enl Danitl, r 1 

divort. In cazul nepre,:ent~J'd. 
prooed~z~ eomonD legii. Il d~ 
lor: Dr. Peatta Gt-Jiet: POlI .. . 

~ 

1 
j 

j 
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il J' 
JOI 18 AUGUST IMI , 

aX1lr $ 7_2 

~erma Ceala va deveni' în scurt timp 
~ o fermă zootehnică experimentală 
'ef~ - DesmirişUful s-; face după metoda savanf'!lul sovietic W}lllams a. O sarcină imedIată: introducerea noului sIstem de salarIzare -
Vial ferma zootehnică Ceala a In· iăr tn ziua de 9 August, 20.000 kg. tat pe o adâncime de 8 cm. La tn. 
es~lllui d~ Zootehnic şi M~(lici· Pi'lnă în prezent a fost trecrat grâul troducer, ii acest<. i metode aU con· 
N~'et rn.uR, muncile agricole d· pe o suprafată de 150 ha., oeea· trihuit Bâldra Achim şi Szep Lu· 

ual'in toin. ce reprezintă 60 Ia sută din supra· dovlc, t<hn:cieni ai ferm'fÎ. Tov. 
de lrfralul ~râ111ni d"pe l'am l.f]e Cata cultivată. Frăţilă Ioan, tractorut a reuşit să 
1,6~i, a început cu aproape 3 slip Desmirişt:tul decurge parălel cu de6mirişteasc1i. ZHIlÎC cu ajutonll 
grl!i~ni in urmă. J,ltl"rând cu o ha. muncile d~ tre~ riş. P<nlru lucrările polidiscului 16 ha., tn loc de 7 ha. 

,~a căr?i no~!1. ,~iln;d' este de de desmiriştir.e se foIO!If~e o gra- c1\t era norma. In curftnd cel de al 
'ub~~ k~" nmncltoru dela ,batoză pr. cu discuri (poHdîsc) dup!l. me- doi} li polid'se "a fi :r('parat. Până 
12, f.' le să r,ar~e.~e zilnic depă~:r! toda sâvantului sov:<'tÎc Williams. in prezent, 70 Ia 811!11 din miri.şti 
nurfnat\. In zlUă de 8 August of! Cu ajutorul grapeî CU discuri, stra. (u fost fll.('ute ogor. 
lT raHz.al 21.400 kg. grAu treerat, tul de păm!ItJt (8t,e unifonn flirâmi. FERMA CEALA V A DEVE. ________________ ~ ____ .~.A~ _____ ~_____ NI IN CURÂ~~ O FERMĂ 

~:uatia muncilor agricole de vară la Gospodăriile ZOOTEHNICĂ EXPERI· 
r ME)\'''TALĂ MODEL 
l~n ~grico I e de Stat, la data de 15 Au gust 1949 

P :ncile agricole de vară con
v~ ,cu intensitate sporită la 
he•z Gospodăriile Agricole de 

::J. din întreaga tar~. 
~ :~riaţii şi tehnicienii Gospo

a~ 'lr Agricole de Stat şi-au lu 
~I S 'gajamcntuI ca, fn cinstea zi 
-. ',23 August, să termine lu· 
:9't de seceriş şi desmiriştit 
IU, l bună parte cu treeratul, pâ. 
rmllj 23 August. 
\ p~.Jajia muncilor agricole de 
\ până la data de 15 August 
, . se prezintă astfel: 
,.ajl t • t 1 ~ '1 d . ' ermlna Ucran e e sece-
Iei 'Jospodăriile Agricole de 

din judetele: Arad. Bihor, 
Mehedinti, Olt, Romanatl, 

şi Satu 
Agricole 
dete s'a 
sută. 

Mare, La Gospodăriile 
de Stat in ceI~laJte ju
secerat tntre 75-95 la 

Deasemeni, lucrările de desmi
riştit continuă atât ziua cât şi 
noaptea, lucrul făcându-se cu e-
chipe de schimb pentru a se pu· 
tea executa concomitent cu seceri 
şuL 

Treerişul a inceput la majorita 
tea Gospodăriilor Ag-ricole de 
Stat din tară şi este înaintat în 
judeţele: Olt 70 la sută; Arad 45 
la sută; Bihor 40 la sută; Dolj 
40 la sută; Roman 35 la sută din 
suprafata recoItată. 

--------.::-----------

dr. 

Arhiloscalo din R. F. S. S. Georg ia, 
o gospodărie de frunte 

It 1O\rj.('tic~ Inaintati flllte giei. PAmântul fertil il colhozului a, 
lid~1 legati de economia ţării, in dă anual o recoltă globală de 
laj,:, de producţii colhozniC'i. 1.500,000-2.000.000 kg. cereale. 
azi. o it, eti numeroase fapte, Fermele de vite au câte 4 mii M 
n\!il" : tiri exemplul interesant al oi fi aproape 1500 cornut-€! mari, 

'''ertaHi ft.iinţjfio& ţinute In muHi ca:. porci ft p!l.sări. Anul tre. 
)!"~: • lrhi!oscalo din Georgiâ. In cut colhozul il avut un venit de 
~nh8i, ~t sa ţ:nut o şedinţă ii conBi. două milioane ruble, adicA de două 
la C" lIiinţific al Institutului do ori mai mare decât in 19,10. Astlizi 
nenul ' de pe lângA Academia de colhomicii au posibilatea .,ă chel. 
n~nUL l RSS Georgia. La llcc..astă hl:tAel sume importante pentru 
~ In • doc-mtui Ivan Hlrseli i ţi- Itmtnajar~ â satului şi constructia d·~ 

dise.rtaUe, tratând drBpre Iloui intreprinderî auxiliare. Col. 
mia colhozului Kirov" din hozul are o Dzin1t electricli pro. 
hhloscalo. prie. o moară, o fahric!l. de cl'irll. 
de colhoznici au ascultat m :zi, o central li tele-fonic!l., nn cea. 
confuinîă despre îg. tru de rad:oficare, şi hămbare 

Inc!l. tn aceastll var1i la (tTm1i ş~. 
au Căcut practica toti studen1ii fa. 
cu 1t ă tii de r.ootehn 'e. E.I aU parti. 
cipat la lucrllrib practice. ţin~~ 
fi numeroase conr'rinte împreuna 
t'n proffsorii. 

In locul I"ra,idurnor existente vor 
fi constru:te altele noui dup1i mo
dele sovietice. La toamnii. va. fi ame 
lIajatl1 la f~rmll şi o creeclitorie de 
prtsări d... rnsl(. 

Jndi de pe acum au 1ncfput Iu
cr1lri1~ pentru iim'na.inrea un~lî 
cr1mp de asolamfnt "WiJ1iams" p't". 
o suprafaţă de 7 ha. Cu ajutorul 
terenului e;tper',mootal 8" va ve
d-ra cart plante ge- pret! ază mai bi· 
ne culturii şi. care snnt mijloncrle 
mai !'ricnce pl'tltTn m!!:rire& pronuc. 
th-itlil~:' 8p-Îcole• 

O LIPSX CARE TREBUE 
GRABNIC INV\Tl.3RATĂ 

Li f ennll nu 8' a introdus itIC§. 

noul sistem de salărizar(' după, prin 
cipiul socialist al r-cpartitiei dupli 
JnIUI1că. Deşi munc~torii fermei lu· 
crează cu multII. tragere de inimă, 
a nn lt~e!!'C niciun lItimulent in 
vechea m'Ctodă de salarizar<)' eare 
se aplică Incă Iii ferm 1i.. Aominls
'''atin Institutului il" Zoot:hn:e ~ 
Ml'didn!l. Vct('nnar!l., de care d~
p!ude r M11a, trf'·bue jIIO fa gl'âhnic 
masuri, p"ntnu'a fn cel Dlai seurt 
timp, noul ~ist,;m d" ~alar:z~t"{', ca· 
ri' se nprcă ]n toat,' intr;pr~\'H'erile 
fie Stat, sA fi o tntrodll~ şi Iâ' C(!ab, 
N~ f-,tf' admlf.;'h;l I"a la c!\ti'v! hmi 
dela d('dz~,a MinÎsh'rulni Agricul. 
turi! fn le)tătnră cu Mlariz'l.rea f n 
sectorul ~I)('iali~t iil ngr:cl.ll!urii, lil 
C"sln să fie pa!'tn\t nn Si6!im de 
~nl?rfzHre 1m,-·C'n:t. 

Noul 8~Btem de salarizar' "a con· 
nitu~ un pllft:l'I'1ic stÎmu]('nt 1n mnn 
ca an~"i"HloT fermei si lofoctal1'i 
un m:,j1oc dic(l('{' prntl"u 'm1mnăt?i. 
1ir:a ('ondilillllT 10'1" de' t'l"a~. 

A 

S1i\UON CIUPill,IGĂ 

f 

SOSITI 

• • 
ncui JnfrR[sri Inlre mUn[iforii 
iDIi[OJi din lerfoml toUaJiU 

al HUIÎ[U:!Un 
(Urmare din pag. 1) 

Aatrel şi muncitor:i dela Gospo
dăria Agricol!l. de Stat Frumuş'eni, 
sectia 1 din Filntânele, au eht'1nit 
la întrecere pe tovar!l.şij lor din 
t'chiprle batozelor SMT: 

Tooorăşi, 

Noi mun.ciwrii din ech!pa de 
batozlt Il GospodJ1riei Agricole de 
Sfât, sccna 1 Fdntânel{'. cll>f'milm la 
fntrecere $ocililistt'1 ochtpela de ba· 
tozil ale SMT din aceastt1 comullc!. 

Ne luiim ca sarcini şi obiective 
ale tntr:.-rc~Tii: depi4il'ea normdor, 
evitarf~ timpilor m.ortf, prrzent'J ri!. 
gulâtl1 la fnceperea lucndui. ali· 
mentarea la timp II tractorului; ('u 
carhu .. ronti, economifÎ de cQmbll,ţr{· 

bil, verificare-a pazil{ la arU, () 01'

~(in.izare bllni1. a muncii ~.~ cl"cU'ul 
pilf.oa,ţ('lor Fn celft mai bun; condi· 
tiuni şi o vigilen III dm ce tn Ce mai 
a~e"tit(f pentru a 'nlăturc din mi;. 
locul nostru t.oatt> (:lflment: le duş· 
mănoase cla$e~ mrmcÎtoarP. 

T011ll,.i1şi. aŞteptfJ.m ,.nsplJ.fuul t.'0-

strll şi 1)11 dorim spor lă mllncc'1. 

Cu salutări tovl!r!'.iş~1i 
mUlldtorfÎ agrico1i FeriCl'tl 
nu, Cociş Alex., Z<tuner 
Miha;, Cucu, IerC()ŞtIn 

Akx,. Hâncu Mihai, şi 
Hnlc::ing'!'r Joon 

La aOt asta ohrmurre muncitorii 
dela batoz~le Sl\lT·ulni au r llspunll 
prompt şi cu bucurie tovar!l.şilor 
lor dela GAS.Fâ'l1tAnele.· bucuroŞi 
c1l sunt eh(ID1n.ţi la 'ntl'(ceri sociă· 
1:ste. Ei caută că prin mundi lor 
int(nsă sI( ohtină rezultate cât mai 
bune şi să dud1 la bun sfâr~it cam· 
pania de tl"C'criş. 

Dăm mai jO$ răspunsul lor: 

Tovarăşi, 

Primim cu toatlt dragostea che· 
marea voastrd la lntN'ceri sociali
ste pe tot timpul durâtei tr<!erişu· 
lui, făcând totooaVi un"lei compl.t> 
tdri la punctele fixati'4 de voi. 

a) Sd l'idicdm randamentul mun· 
cii din punct de< ~'dere Mlitativ şi 
cantitativ, În semlll ci1. nici un bol) 
nu tia el1deti fn a/Ma sdcului şi toa· 
te spicele df1 p i1ioase 6i1 fir' bine 
treferate. 

b} Organizar~h edt ma~ buni! II 

e8ntăririi cereâlflor şi 

e} Alc!1tu.;rea. !mei ('omi,~i.i din 
partea GAS Şi SMT din edt;'; (lnu:<J. 
pcrsoan0, p~ntnt « se putea CO",~tfJ' 
ta zilnic cu precizie normele c'lor 
dOlllI cc1ripe. 

Calde salutări t01,lrri1ş('şri, 
MlLncTtorfi: Vrran Iosif, Ho

d;ci Iosif şi Keipp Ioan 

'!ulni, ai cărol locuitori n'au mari. In colhoz lucreaz1i un număr 
II o viaţă faicftli, decât du- mare de tc1micfeni, medici vet' d. 

fici,U!mea re17imului sov:etic şi nari Şi. d,oui ingimri. Pe?lnt cop:i 
~claF colhozn'că. R: ferentul a colho1JfIlcllor a fost desch1s1i o Şcoa. 
'11), analizli profundă a econo· Il medie. Un medic ,i mai mulţi 
Ig-ă tt(lZU]ui, care i devftJit una aglltti lIanitari tngrijellC .1inl1tiitrfl 
de S tdari:1'!' de frunti> ale Geor oamenilor. 

o!~Pi:-gă ca I hozuri au luat fiinţă intreprinderi auxiliare 
)eeid r.,h07.ul .,Drumul "pre ret:ei. automobile, tier!l.rii, atelirre de tAm 
~omH. raionul Batetk din regiu- plări~ mecanIcII. 

Nomenclatura Minimală 

~aeli J i~orod, il fost ln1l1!at un orll.. In colhozul "Bolşev:c" din rafo
l 19~ .:Irial. IJ) Imprejurimile sa- nul ChvOIlisk, Cunctiom azI'! o Câ· 
11 rcc li !k, pe malul rAului, ee bricA de unt, atdiere de tâmpl1!rit!, 

pcu! ., atli.tre pentru !lepara- o Cier1irie şi un ite1i·r pentru pro-
iri'., in'lor '1 pentru producerea ducerea t1g1elor. Multe arttIuri 
Jadi agricole d:n reg'une pOfIedl/l într~-

(Jos, 1 construIt O 'abrio. de prindl'ri auxiliare. 
~ 1) Dloar!l, garaje prtttra 

a produselor si a uti1ajului volumul I.-Jl 

~ Ediţia II-a vaLabilă pentru 
i lucrările de plan pe anul 1950 

De vânzare Ia librăria: ARLUS-Cartea Rusă·ARA '-' 
Telefon: 20-56 

il F 
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Clarificarea cetăteniei unor categorii ghiară. până la data de 19 Iunlr 
1950. ac~ele J:gal~. !I'I 

Ceilalţi cetaţeOl IDcghiarl vr 
putea obtine asemenea ade Iti. 
le până la data de 19 l)ecem\g~·I' de persoane 

Comunicat in legAtura cu aplicarea conventjel româno-maghiare 
1949. . nI 

Persoanele de cetăţenie magh' ieI 
ţeni ma~hiari şi care dorind

1a J 
se înapOleze rn Patrie Vor J' 1: 

Guvernul Republicii Populare 
Române şi Guvernul Republicii 
Ungare au constatat că din caU
za măsurilor şovine luate în tre
cut de regimurile burghezo-moşie 
reşti, unii locuitori ai celor două 
1ări nu au putut să-şi lămureas
că cetăţenia potrivit cu locul un 
de domlciliază şi unde sunt inca 
draţi În câmpul muncii. 

Examinând aceasta problema 
in spiritul de colaborare şi prfete 
nle, care caracterizează raportu
rile dintre democraţiile populare, 
cele două Guverne au încheiat la 
10 Februarie t 949, o Convenţie 
prin care se dă posibilitatea per
$loaneIor să-şi clarifice cetăţenia 
Hiră vre-o cheltuială şf pe calea 
cea mai simplă, 

Comitetul Provizoriu al comu
nei urbane Arad, aduce la cunoş 
tinta celor interes<l{i următoarE'le: 

J. 

erează ~au eu declaraţia a doi 
martori dată înaintea unei autorÎ 
tati. 

Cererea-clecIaratie pentru recu
noaşterea cefăteniei române se 
poate înregistra până la data de 
1 JANUARrE 1950. 

In cazuri motivate, d'nd par
tea nu se poate prezenta perso
nal cererea-declaraţie va putea fi 
trimisă prin poştă sau alt mod 
însă semnătura persoanei va fi 
JegaIizată de o instantă sau no
tar public. 

11. 

Persoanele care vor fi obţinut 
prin fraudă cet5ţeni2 română, pe 
baza Convenţiei, adică aceia care 
vor race declaraţii nesincere sau 
se vor folosi de ade false vor 
pierde aceasta cetăţenie flri~ lP

tragerea conform 3rt. 17 pct 5 
din Decretul Nr. 1211-1948, pe 
lângă pedepsele prevăzute de Co 
dul Penal. Retragerea cetăţeniei 
în acest caz nu atrage redobândi 
rea cetăţeni!2i avute anterior. 

III. 
Cetăţenii maghiari, având do

miciliul stabil pe teritoriul Repu" 
blicii Populare Române, care nu 
benefici ază de dispoziţiunile de 
mai sus, pentru a deveni cetăţeni 
români, pot obţine cetăţenia ro
mână cu scutlrea de stagiu pe 
bază de cerere adresată Ministe
rului Justiţiei, în conditiunile De 
cretului Nr. 125 pubI. în Mon. 
Of. Nr. 154-]948, introdusă pâ
nă la data de 19 Decembrie 1949, 
numai dacă şi-au stabilit dornici 
Hul pe teritoriul Republicii Popu 
Iare Române, între 30 August 
1940 şi 1 Ianuarie 1948 exclusiv. 

IV. 
Persoanele care au <wut cetăţe 

nia maghiară, îndreptătite la ce
ta tenia română potrivit acestor 
instructiuni, care nu s'au înregis 
trat la Comitetul Provizoriu: ca 
cetăţeni români, in termen legal, 
adică până 1a data de 1 IANUA
RIE 1950, rămânând astfel cetă-j 
feni maghiari, vor obţine dela Re 
publica Ungară prin legaţi a Ma-

C t ~ '.. us I a urgen a mapOlertt, pot obt[rţlitllJ 
acte legale pentru aceaslaiOc 
precădere, şi înainte de ter~ li j 

le arătate mai sus. . 10 

Persoanele de cetătenie maghia :'ll 
care se înapoiază în Patrie P 
duce cu ele bunuri mobile de 
ce fel cu respectarea normelor 
vigoare. 

Pentru obţinerea de orice lă 
riri in legătură cu obtinerea 
teniei romane, in baza Conv 118' 

tiei, persoanele interesate se 
adresa Secretariatului Comitelu li~ 
Provizoriu al comunei urba ::1 

Arad, Camera 72, unde dease tU 

nea începând cu data de 15 I ~ 
gust 1949 vor putea să depu , 1 

cererea-declaraţie însotită de ,~ 
tele arătate la pd. 1. t -

Arad, 12 August ]949. tnl 

p. Preşedintele Comitetului ' fi 
Provizoriu ~I 

5S. VEl\usJe 
Secret 
ss, CS II 

.. :ei 

Conform Conven~iei se recu
nnaşte cetăţl"nia română persoa
nelor care, înainte de 30 August 
1940 au avut cetăţenia maghiară 
şi care la 30 August ]9,10, cât şi 
la data de 10 Februarie 1949, au 
avut domiciliul stabil pe terito
rful Republicii Populare Române. 

--------._.--~-----------------------------------
, . 
'1:08 

~n 

• 'ni Neprielen • 
ŞI potrivnic 

Acel care În trecut, lnainfe de 
M August 1940, au avut cetăţe
nia română, apoi au devenit cetă 
teni maghiari şi astăzi dintr'ulf 
motiv oarecare nu au cetăţenia 
lămurită, pot deasemenea cere ce 
tăţenîa română, dacă au avut do 
miclliul stabil în ţară la 30 Au" 
gust 1940 şi lO Febrttarie ] 949: 

Persoanele care intrunesc con
diţiuniJe de mai sus, şi vor soli
cita cetăţenIa română, vor lnnin 
ta, odată cu cererea-declaratie ur 
mătoarele ade: 

a) Dovada cet~ţeniel române 
sau maghiare avută înainte de 
30 August 1940, făcută cu ade 
sau în lipsa acestora, cu Q decla 
1 aţle care să facă posibilă verifi
carj>a; 

b) Dovada domiciliului stabil 
pe teritorIu! ţării la :{O August 
1940, cat şi la data de 10 Febru 
arIe 1949. 

Domiciliul stabil fn lntelesul 
fnstructiunilor, este acela unde 
persoana respectIvă este tnre~is
frată Ia Biroul Populaţiei, unde 
îşi are gos!Jodăria SlI1 unele 1şI 
exercită : ~:fcsiunea. 

Dovada domiciliului stabil se 
face cu ade oficiale, fie cu ecrtifi 
cate deJa întreprinderea unde 1u 

ANUNŢ 

llulUi sovietic, banda hd Tjlo calom
Diind atitudInea limpede, justă, fireas 
clI., pe (!are Uniunea 130vjetică a adop 
tat-o in chc!Stiunc:'L revcndicli.ri1or Iu
gOSlaviei faţă de Austria, a inOOl'cat 
din nou sit tulbure apele, "PrIi'! a pcr
mUc stăpânilor săi, provocatorii d~ rib 
boi din Apus, sA pt:scuiasel1 in :tIiă 

tl1lbure. In nimicitor 11 r1::spuns pe ca- f 
re Uniunea SOl'letlel l-a dat, prin nOta.' 
apAru!ă in ziare, gu'Vernul sovietic de 
muscă definHtv, I'O baza documcn~ 
lor fldrobitoare aflate la dosar, mâ:rşa 
"de falsuri şi mal>lnatlunt tipic fa'l('is 
te. ale ('Ud.! titoist~. -.: AruÎoea :tnalb:ă 
făcută de nota sovietici şi documentele 
de netăgăduit desvltlttife de ea., pun 
pe fruntea lui '1lto ,1 t:omplici1or săi 
pt>tetea de ne;;ters a du!>lei trădări: ""i 
dare fată de pOlloml iugoslav 'ii de in 
tereSlelc' lui nationale, trădare nerul'i
nati a a1iant~j' ca \Tnlunea. f:ovieH~ă 
şi a intrl'guitd front unic socialist. 

Se ştie eli. 1;\ sfiir?itul Ilelul de al doi 
lea război mont1ial Iruvernul Jugcsla-, 
viei şi-a tormt~bt o serie de revcn(U-' 
ei1ri economice !$l teritoriale fată de 
Austria. in prinCipal eetlar ea ('ătre II!
&081avla a Car in fiei slovene şi fi. raioa 
ne10r slovene d~ J;ranit!l al~ Stiriei, cn 
(1: su~ri!.fată totală de 2GOl) km. p. ~i cu 
o P(lpu1atie de l\proximdiv UlO mii 
oameni. I~ Carintitl "IIO\'Cni ~e ~flă. u
ml1 {lintre centrele cultarulr ale popo· 
I"ului sloven. EI este leţ,'at prin l'('('bl 
lf'g,'Uuri e1nice şi culturale cu Illgnsla-

Se aduce fa cunoştinţa ţ onsumatorilor 
de apă că in noaptea de 18 spre 19 
August 1949, din cauza unei lucrări ce se 
efectuează la Uzina de Apă, se va inchide 
apa: dela orele 1 până la ., dimineata. 

DIRE c TllJJvEA 

(Urmare din pag. l-a). 

via, fiindcă reajotibtca populaţIei o 
{ormează slovenii. 
lată de ce Uniunea SOvietici a sus 

tiuut in mod consecvent revendicările 
~r:onomice 71 teritori::t.le ale Iugoslaviei. 
Dar clicil aventul'iel'f', carP. uregăt,ca II:J 
ascuns Ingenuncbierea infreiului popor 
iUl::oslav şi vlnz.vea tării căke impe 
rialismuJ inrobltor, pUtin ii păsa de 
drepturile nationale ale populapei Slo
VCJle din CariDtia. Implinind vointa. 
eămăbrilor eng1e:z;i şi :Jmerlcanl, gu~ 
"t'rnul titoîst - pe baxa unOr t.r8tati~ 
ve secrete, duse ru imperi~til apu
soenl pe ascuns - Il renunt3t incil. din 
Aprilie 194'7 la cererea s. de " i se 
atl'ibl.lf Carin~a slovenă. 
A~asta. in timp ce Ur.il1nea Sovieti 

~il continua si sprijine la consfâ tuiri1e 
cu put<'rUe apuselle, revendicările Iu
~oslarlei cu privire la Ca.ri':ltia ~love
nă. Pe drept euvftnt se arati in nota 
sovietică, că: "Daci aci dintr'adc"ăr 
Cl>ie o trădare şi o aban(!llnare trădă
!oare Il intereselor IugoslaVIei, atunci 
- duy,ă cum se vede fin ,.:crlsuaren lUI 
Kart:elj - trădMor trebu~ soooljf guvel' 
Dul Iugoslav şi 'lumai guvernul tugos 
lav". 

Da.r 'osnicla. p~Jitfc1i dt" (luplicitat.e 
~i tră<lare a clieii lui Ti!o, [111 se măl'gi 
nea numai la atât. Pentru a-şi fialva 
prestigiul şi a putea. continua. inşe1a
rea opiniei publice, saltimbancul politic 
Tito, a incercat să. reeurgă la 1) (scro 
chel"ie pe cât de des'lustătoare, pe atât 
de nait'ă, rduzând [ă·şi asume in mOd 
(lficial l"d:5punderea. politiCii sale de re 
nuntare la revendi.clrHe faţă de Au!! 
tria.' El VOia ca. guvernul :;ovictie, adi 
că !l:t\"ernul care upih'''' cons~c1;lent lute 
.. esele nationale ale Iugoslaviei, sll ia. 
inJfia.ti"l) şi si-şi asume răspundeTf'a 
r:c1iticU de irădarc r :lti1mală, şi de in
şcli!:ciune pe care Titl) o ducea confonn 
tl"anzachci cu imţ;.crla.Hştii. Un aseme
nea, act de lichclism politic urmărea 
să orbeasd, şi să înşele poporul i\\gos 
lel', creâud imVresia el. renun.,area !a 
C!lrintla. slovenă, Pl'()Vl11e DU dcl" &tI· 
vunul i\lgosln.v, ci dela guv('rnul ,so
"ieHe. 

111 

: 1 
luda·Tito primise tnră d~pt at 

dela paJronii săi inlpcria1hti nr: a 
secret de a tncerca să diSCI edi1eze.. ! 

niunea Sovietici in inter~sul jll(:<'ll I 

rilot' de război. Iuda-1.'ito =.r-nd. de. a 
atunci i'i1 pregătea ealea dezertirii " 
tabăra ~ialismulul ~ i. 
In tabi1ra reacfiuD11 lmpe:rialllfe. ~ 

In Spatele pverttulut sovietic io1I 

vui loc acele ~ratattve de mUst 
Londra fi Bd.-rad eu reI/meu 
diplomatici britanici Noei Bale 
Mac NelU, privitoare la renunr il 
Canntla sloveni,. tratative e&1't' 81 

date In vt1ea« tneii prin neta ro . 
că din 19 Iulie. Mişeii irădilGrI ' 
trie, au trafieat astfel in ehip .~ 
dz t'pturilo naţionale ale Iugll6lav; I 

au minţit cu neruşinare pOpoful 
Il-V şi Uniunea SOvietici, ellbera1 , 

Iugoslaviei de sub jugnl hille': 
spri,iinitoarea. perm:>..nentă a ' 
şi desvottării Iugoslaviei ia pt 

de după răzbOi. 
Tito şi banda lui S'Il rostogol' 

mai mult in mlaştina trădării, t l' 
eu arme şi b;l.ga.je in tabiira du 
lor IugGl'>laviei şi ai omenirii 
'oare - imperialiştn anglo~4mc. t 

Smulgând masca. depe feţele hi • 
ale trădătorilor, nota sovietici ~ 
lesnit "poJlollol'elor Iugoslaviei q,' , 
că guvermtl 5011ietic O::!lnsider~ ac 
guvern al lugoS!!h'it'i nu CI' llrie ! 

illiat, ci ea lleprieteD şi potri,' 
Uniunii Sovietice". 
N~prieten şi potrivDÎC! Xllfi ee 

in guvernul trotkist dela Be1~, 
(Jumai poporul sovietic, ci şi 
român 'ii popoa.rele Iărilor de 
ţie pop!11ară. Ncprietcn şi polri> 
propriUlui său popor, pe elin 1· I 

dat ~i neprieteD ~i potrivnic în1 

It ont unic socialist. 
Neta guver::lu1ui sovietic co 

un pr~tloR ajutor dat llatri()tilor 

l:wi, cari luptă sub s~aJUI m~ 
lf'ninismului pentru b:gollirea. CII 

clătol1l'e şi terorÎste din frllnte:l: 
dul111 Comunist lugosla.v şi rar 
hofăriti să ducă Ja victorie ltlu pentru a elibera fara ain DlJ~n . 
te de s.;i.nge ale acestor tră1li 
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{I,ritd metodelor atta".a'. in mane. 

e~fM"~ci'orii dela 
lbnl 

G.A.S. "Scânteia" au ob,inu. 
2183 It.g. 'a grâu şi 3085 hl1.la 

1& .n 
Ha 

orz . ~edie 'o 'leC'ar 
1 Ei sunf hotiiri,i sd~,i organizeze cât mal temeinic in1recerea ca Grabă, 
JsH 
btinţ~1l5;tatea muncilor din secto-
1 'iOcialist al agriculturii, creŞte 
~e ci ce treoe. Tăranii muncitori 

; toate Go,~podăr:ile Agricole 
hia'lt au porn:t la Îcltrec<,rf sociîi~ 

Prin rezultlltt>1e pe care I~ 
e ei dOV'Edesc celorlalti ţlirani 

'itori avantaglib pe care le 
~t§ munca pe suprăfek mari 
Antului, confonn ştiinter agro 

cu ma~ini âgricolc per. 

• 
e 'ă" . r d ] CA'" 
t 

,ranll mune ,ton ea':' 
.e u ." ~ f t . b ua sunt lJ1 li reC'~re soe~a· 

lr tU GAS din Grahăţ.Timiş, ren 
~S~ I oMine r,zultiltC' cât mai bu. 
) . munc ll, pentru a intcn"if'(;ll 
epu \ 'bol .,... ,t pOSI I munca ~l pentru a 

nizaţiei de Partid, a Sindicatului de 
salariaţi agricoli şi â con!lucerM. 
aceeki Gospodării. este aceia I 
fmhunlităţiru traiului celor ce mun
cesc. ,,,Cel mai preHos capital (oSle 
omul" - il spus tovarlişul Stalin. 
Part'.dul nu uiti( aceâ"tli invăţătur il 

a marelui nostru dască1... 
Timpul ploiOil nu [I~-a pennis sli 

ne 1ndreptăm spre 1101d'. Muncilo
rii parc!t tânJesc. Au Cost !ntr,'rupţi 
BtuD(!i, când aveau o donnţ!i mai 
putenlică d-t> muncI. Reparhd eli
te ceva in curte, priveec nourii 
groşi ce fug. 

DIn actiunile UTM 

M'am fndreptat cU tovarăşul ehi. 
rod<& Iosif spr.e nauile locninţ.e 
lI1unei toreltÎ 

- "pe$te cdteva zile vor intra 
tdrcuM. tn ele. Cei dinttli tIOr. 
fi acf~a care s'au evidenfiăt in 
muncit. E num1ii inceputul. Se 
vor face şi alt~ locuinte ..... 
Am intrat înlăuntru. Camere 

mari, luminoase, aşteâ'ptll pe nouj 
locuitori. In jurul fostului casvl 

clocoiese, se tnfiripă o viaţă cu 1~ 
tul nouă. 

Acum vor intra 6 familii de 
TTwnciton fn. nOlâle loCUil"nfe. 

La HăJmagiu ufemiştii au organizat un .e _ pr:n rezulta!f'l, ohtinut~ 
eontrihu'~ la rifHcarea stane 

.'n! de viiilli a celor ce mu~· 
. Ei vor p"t~a da lU1 re-al a.iu. 
~răş'1or lor din r"brici ~i din 

~·I~ tIml,' eBte o reco1tll mai 

i meeting în cinstea Congresului şi Festivalului 

.~~ 16 Iunie, {l~ când au pornh 
~ ~a, se fr llmântll, bratrle lor 
''1:o~rdll, pentru adovodî eli 
~nStjcnH de marra. importan. 

, ~!rf.('erilor Mf'fnHste. 
111 trfl"ut rlN,lIt rl"nn Jt1n~ d ... 

. E putin, dir dârz.nia' şi 
atll 1 1" r. •.. a Cll car~ au llcrat "rooll 
~r" . .... 1"" d .t . ~r: al aCeSl('l ~(\!lI'O{ ara, o-

IU&· ~ • 
['('li t el Bunt pe drumul hun 

i det! Ol'gall.i.za câ.t mai. fem' inic 
!irU '-1. '.-
lOCI1 'n 26 'M ule, t"~ctoo':;~e 
:e. ''i!)dăripi au r'''lfŞ;t si! sece~ 
~~lat([ de 360 hectare ('itI
Itlll cu cert'aT,.., dp.pi'lşiml a!;t· 
ali :llr1/l('l{> el! 20 la sut?f. Ne· 

:ta : ,pr~ţţUri potrit'itc pţ>n-lMl 
e' III 1r1Hlt. nu, fost arCne 61.11 
~ C(I ,vI din, .'mpraJnta .~eceratl!, 
~ri "ind norma cu 21 la sitri'!. 

ip '1 Ceb ]4 zilr. de tr~('ri~. tn -
ilav; "nritorH el']a cele lloull ha-
I\'ul deJl!t~h norndc ClI 100 la 
le1rB. 1 treerat 90 la (lutli din a['âul 
HR. o 

:~llll"';' 'n meiU:e '2,18.1 rrJ. 
t gr t1u 1.(1: lvetar şi .tOB.; 

Duminecă după amiază. la BăI tori din Hălmagiu şi din satele 
magiu, în fata a numeroşi tineri dimprejur. Cu această ocazie ti-
şi locuitori din comună, s'a des- neri lor le-a vorbit tov. Florica 
făşurat matchul de footbaII din- Bălceanu membru în biroul de 
tre echipa Armatei şi echipa tine plasă UTM, care a arătat rolul 
retului din Hălmagiu. Makhul mare pe care-! are tineretul în 
s'a terminat cu rezultatul de 7:2, lupta pentru pace a popoarelor. 
tn~ favoarea echipei Armatei. Tineretul din lumea tntreagă. in 

In cinstea Congresului şi ti lrunte cu gloriosul tineret sovie-' 
Festivalului Mondial al Tinereh: tic, se alătură acestei lupte mă-
lui şi Studenţilor, dela Budapes- rete. 
ta, a urmat apoi un înflăcărat După meeting a urmat o serba 
meeting Ia care au luat pade în re cu program artistic şi dans, 
număr mare tineri ţărani munci· ILISIE IOAN coresp. 

Elevii din Arad aflaţi In colonie la Ocna Sibiului 
au prezentat o reuşitA serbare in fata muncitorilor 

din statiune 
In, statiunea balnco-c1imaterică 

Oc:na Sibiului tşi petrec vacanta 
Ilumeroşi muncitori veniti aici 
din toatc părţile Republicei. 

fat in această locali tate este şi 
tabăra UTM-ulut pentru elevii 
din Făgăraş şi Arad. 

In faţa a peste 400 de munci
'ori, elevii din această tabără au 
p~f:zentat o reuşita serbare cu 
program artistic. 

1ll1Ulcitori, şi-au dât concursul nu· 
m,'eroşÎ elavl care-Şi p,mc ,-ac-anţ o 
to comuvll. S'au evid{nţiat eu acea 
stă ocazie tovarăşii Gheorghe Cri. 
:Ş.an, Cornea Maria, Doina Ruiu. 
Stan Teodor, Manea Ioan, surorile 
Mihut. Bâlc Aurel şi Com·t'a Du· 
mitru car.e aU muncit mult la orgâ. 
l1':zarea corului. 

o Pentru a striÎnge lcg~tnri1~ cu ti· 
~rii ţărani muncitori din celelalte 
&ate, utcmirtii din Chiş:ndia vor 
da un program lisem~!l1ător tn ~ 
munde din .lur. 

IOAN Mnnrr. e<I~rsp. 

CS fIlniilU ror ~ ~ $'6. se 
adăpostewd1 că oam~ni. Şase 
famili.i $C4pd de m.izeria unei 
.vn,gur6 odllitt!. 

- Suntem hotărtţi să muncim 
din ce tn ce mal bine, pentru II 

rllspunde aSlfd prin munci gllJll 
care se miin:festă Caţă de noi din 
partea Partidului, din partea re
gimului nostru d.> dnmoera!ie popu 
larl. 

Muncitorii iau parte cu muh in. 
t{'l"t'B la conferinte l~ organiziite d,.. 
S'odicat. S'a vorbit 8E1tfel despre 
.. Importanta ilodeplinirii Planului 
ne Stat", "In ''ederf a ridicării pro
dllCli" i CI". lapte. sa lrnbunătăhl1 
hrana vacilor", fie. 

Cant:n:! servf''itc' o ma,,!i hanl! şi 
nu co!"t1i drcAt 35 lei la zi . 

Ion vederea imhunătăţirii eoutl~· 
tiilor d,n muncă, in v, d,'€rea mm l 

s:,h~mh de ';xperl: n1e, tovartl~ii Ko
vac: ~'tefan, şef d{' culturII, Zoeil'i 
JJubomir. şef de fchipă tractoare şi 
Lungu F10rlan şrf d,e Itra id. ,,'nil 
deplasat Dumin (c5. ]a GAS-GraHi! 
pentru il !te interesa d{' mersul 1.111n 

I ci10r In ftofllstă ~OBpodnrie premi,,
I ta annl trecut ~ pe cari ei vor SJ.! o 
, tn.trcac!i anul acef;til. 

• 
pe 1ânl!'!l lICP.,ţ,· realizllr: frumoa. 

se al,; ţar1inimH muncitoare, condll
cirea CAS-"ScfinteÎa" tY'('l)ue sA ia 
măsuri serioase tn legătur!l cu apro 
vlzionarea cu carne a gospodăriei 
do(' c!ltre Comear. Aprov:ziOl!larea 
tr,bne sa fie făcutl m timp ~ 'n 
condiHuni hun;;; pentru 611 hrana 
muncitorilor s1l fie substantială, 

deoarece din animalele Eennei nu 
se ,tn:e mici unu], ţinAndu-ee pentru 
selecţionare. 

Medicii ''I'1:erÎnarl 'St"fanovId 'şi 
OH!m d(>asemen~a ar trfbtli sa ia 
mlil'lUri mai urgente in l'1'ţ!;l1tură . Cu 

pt'(vcn:r:'ă hoalelor molip~itoare şi 
,,11 (!e ocupe mai intens de munca 
lot. 

• 
Am plecat ... GAS-"ScAnteia" il 

ramas In urml1. Gândurile !}i dorin
kl(' ţă r 1'i nimii muncitoare pentru o 
vieată din ci: tn 00 mai (er:eit!i, mă 
unnllr::se focalzindu-mi suflel'll. L~ 
simt dorinta de a câştiga tntrec~· 
reit... 

SINITEANU R. DVMITue 
,ogor ti Orz la hectar. 

Programul B cuprins cor pe 
două voci in limba română şi 
maghiară, reci tărI , dansuri popu· 
llire române şi maghiare şi scene 
t II 1 l' .. a ",n coome. 

1, ...-~~ .......... -.. ~_ .. ---------..-. .. ~-
.i, t "1 .. J t' d' lt du ,e ace~.tea o ),mute ~ t,,-
~ .:mcitori dela C.:',S·"Scl\nte
mroe • 'ede.;o 111ranflor muncitori 
I,e !Ii mI} lla·rticular marel~ avan 
ici ~re il au atunc\ ~I\nd mun. 
r,j si '~Antnl in comun pe mari 
'ii ar· f, ' 

Ilri
el 

oJ ·t· '- 1 1 t ,~!, ee lonarell anima e or nu 
1 n ,Jijatn ]a GAS •. ,S('ânt~b". 

. e o conrlnw'f selectie in. 
1. doult ra!l~ ne porci: 
:lita şi York. Nu G trf!

I!rt, de cdnd au in,.t ob. 
160 mtrc;1i man.gaUla. lrt 

re 1 ~ obtinerii "nor rezulta. 
intJ'et me;. hune .!e fnc infuzii 

"e, di.n patrrt rn patru 
1 .. 
II, 

,o ingrf.iire d~ilS'entfnea hu. 
f an ajuns !Iii dea eu 135 
'~tn pIUi! peste prewdrrl. 

rare r" loc dr. 21()() litri dl~ 
!]t! UIt/al, vaca (1;'( 2535 lîrri-, 
,itnOe '!:ultfltele obfinute pdnlf 
IltorL 

• 
'~păre principalli a orga. 

S'au evidentiat dintre tinerii 
.levl: Iacob Doina, Frunză Ghe
orghe. Mara Gheorghe şi Iacob 
Clara. 

ISAN GHEORGHE coresp. 
" • 
'.l j Uti.:miUi, din Chişindili au 
1 

"'Jlanlzat o .:'Tbare cu pro-
gram artistic in cadrul Cămi 
nu/ui Cultural 

In comuna ChWIIdia, utemiştii 
au pl"i'zentat un I1'Uştt festival ir
ti$tic în ca·drul Căminului Cultural 
,;Victor:a", lâ care au participat 
in mare num/j.r lootl~torii din co
munA. 

Programul a Cost compus din 
c/lnteee .şi dansuri populare româ. 
ne şi sovietice. marŞuri şi cântt ce 
ll11mr.:toreşti, dialo~uri ~i recitări. 

La orgauizar? a ace,;tui C, stiva], 
ea şi; tn toată lktivitatea lor, ute· 
m\~ltii., 1111 tot SpriJinul orga(lbati-? i 
de partid şi !tI Comitetului Provi
zoriu. In endl'l'l comIll: şi la dr
c1a.mă,li, pe lângll t1ntrii tlirani 

Ridicarea modelurilor de situatie În vederea eliberării 
I cartelelor de alimente /' 

S('ctluneâ comerdal1i a Comttttu
lu1 Provizorin III comulle( urbane 
Arad pun"l? tn ''eder" a<*lor intre· 
prind> ri, institulii, uzine, Cabrici, 
atcE"re de St:lt şi particulare, or
gan'zuţ\i, unitati, asociatii de orice 
fel Şi unitl1li de pen"ionari depe> 
raza oraşului Arad cari au salariali, 
itl~iC('rent de numărul lor. 8.'tu pene 
sionari cu dr.ept la ('art< li{ a1men. 
tuă p,~ tr:mcl'trnl IV. ihIic 1i pe lu. 
bn~ Octomhrh'. Noembrie, Decem. 
brie şi care nu şi·au trfmia d'elega. 
ti'~ lor la ~ed;nţa d' lUCMl convoca· 
t§. pe zeua de 16 AUglllrt p~ntru iI 
primi insfructaj tn 1: g!fturll cu eli· 
berarea cârteldor şi pentru ridlea~ 

r{ a modelulUI de aituatie a oece· 
81Vu1ui d~ cartele pe tipuri, pe tri
m-rstrul IV, - ,.1I.şi trimh1i de ur. 
gent1\: dclf';,:atul Iii sectia COD} rcială 

biroul cartele, In edificiul fostei 

primArE, elii,j 1, camera 59 pentm 
ridicarea acestui modlel d'l" situa \it. 

Sec1iunea e01llercfaU a Comitetu 
lui Provizoriu il eomund urbane 
Arad, atrage ltentianea c~lor vi. 
zaU că ultimul tennen pentru d -
punerea situatiei este 21ua de 22 
Angl1~t, cuooscftnd ci aC1f cui nu 
~ vor depune fn t~rmen, nu vor pr:. 
mi cartele. 

LOZURJI VNDE7! 
La COLECTURA I 

ARADANA~ 
(fost Mercur 1. S. Ol~riu~ I 

Lângă biserica Mjnorif'\o~! 
Preferati această veche şi '1 

norocoasă colectură f 
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Socotelile titoişti'or au dat I!reş ~B ~B ~2;a ndlQ1!1 [['ma -, 
Comentariile presei internationale c. pri.,;re la nota sovietică care.a .... a Cqzu' jertfă 

adresaliJ guoernalui iugoslav _ 'ovarăşal Arso IO.,ano .. ~, 
viei, marele ero!! al 

MOSCOVA. (Agel'\plle8S). TASS J d' B 1- I II • ac 'd 1 ('" d J 1 ' re e lf1 a cam care upt .. pentru ropei CI enta e Şi aţ.. e resur- popoare.or U~O~rn".:""'! 
transmit~ :.1_ ţ'" d 1" i d - .. 

Z ...... mocra le Ş-l In -f'pe'lH entiă mpo- se]e ei e materii prime. Acum un an, din ordinul ' 
;arul TRUD 10 Plunărul său de lfivi imperia1istilor atâ!lItori la un Ziarele au..ortriaee 'linuntli c§. fapte 

Madi publică articolul lni Rostov. pou rllzboi. Popoml iugosla\', scrie It, dăt" fn vUeag de către guvernul k01nd [-au asasinat miŞeleşt~ 
&Cv Intitulat "Socot,.1ile tHoinilol tn Jncheit'Te ziarul, fn fata căruia sovietic in nota de raspuns adnfsa- 1 l '" 
au dat greŞ". U0i8tovsell dteliră că 07l1vamul 8OV1'ofd~,e a demaD~at poli'. tă oe 1" 1 od generalu ·co orul Arso IOt'an·J.· 

i ..,- L ., "'-' gtn ,rou UI lUgos av, au pr w; o viei, "'elul de _ s"'t -"Jar al Aj., faptde cuprinse ~n nota sovietică ~d§ 1 • 'r' ~-" , lt Y ,.. ""'" 'I'n' 

1 ttea tr ,toare a UlIta. se 5""'e· ,mprE-Sle putemlCa .tlsupra POPl1~ lIwtei iUgQSW-Vf~ Aceastl1. 00; .. 
adreaată guvernu ui iugoslav la Il şte de u(mftJeii tu mijlocul popoa. Uitiei din Carinti a sloV(nă. Mem." .~ .. 
A itn t d- x l' t- .1_....:>i __ crlmu G trezit revolta POPClA--:.~ I 

u,.,-s -u&aac .. po l 108 "'" H,a "".... re-lor care luptI pentru ap1rar./ă pă brii mişcării nationale slov.rne sunt l.- ""ft

l dinţii a tito:ştilor, ' or iugosU/t:Je şi a tuturorprletfi, I 
• cii ~ !mpotrh1a imperialismului '. indign:H: de politica trădatoare a nrTor lor adeu'1rati. cart ou vii. 

MOSCOVA. (Agerpr~fE). 
transtnîte: 

TAsS 

Ziărde din di{erit.e tIIn coot:nul 
!1I comenteze r~9pun9Ul Wlvcrnullli 
sovietic la nota guvernului iugo
slav. 

Z:aml NEW STATESMAN ANO dit"ei lui Tito. zut fn actul criminal al băn~ 
NATION scrie ci guv~mul iugoslav După cum Se .mnţl In cercurile tttoistH un atentat nu nUm<d r • 
are de gl'\rtd s!l m.;ntin li legllmri co- slovene hine informate. popubJia po.trÎvct. m

o 

.arell1i erou al rI1w ' lJl 
lnercÂale strânse cu Europa Occi- din Carintia slov':n a f.~te n@t1'iz': I~Ot1_ Im de dlbfTare purrat do i . 
dintâ111, Cuvernul iugoslav va devr- :stiEntă de (aptul că aetnn1ii con· 

d " 51lltJi. ăar un l1f('nt,(lt fmpotrl 
(li din ce fn ce mai depemlent ta. uc"tori al Iu/!oslaviei trădează 1n· fnsiişi iddi, dE luptă contra ti lni 

Astfel ziarele albanfz~ pnbHcă 
mnum1\ratc articole r, {er:toIire la 
nota de r llspuns a guv:, mnlui sa. 
\'Îctic aaresata ~tv(rnnlui iugoslav. 
Ziantl ZERl 1 POPULLIT iubli. 
niaz1'\ cii. Itllv(rnnI ingO!'lbv nu Il in. 
~t'rcat nnn~l sa incIucă în ero:ae 
poporul iu,!!:oslav. ci a fncereat 
ehiar ~1l inducă fn eroare guvernul 
flovittic. Poporul iiJban,fz. !Ierte ZIa. 
M11, a putut s14i dea fnell odatlt 
8,:ama de politica anti'sovietieA prac 
t!eatll. de c1ira lui Tito si 1ş{ fxpri. 
",11 sati!'fadiÎÎ in l~~lîtllră cu faptul 
dt ~"ernul sovielfe a demascat 
lipsa de prflilcipiîilitflte si carac1cntl 
tră cll1tor al politicii lui 'fito. 

tă dr pietele d:' desraeer'::' al" En- ~'resele populaU' i slovrne. . II " I nier, - lnptll at curei Iim 111 

Ziarele polon~ze se oeupll de ist'. 
mefl< a de nota de rlfspuns adresată 
ooe clItre ~vernu1 so,ietlc guvernu
lui ingo ... lav. Ziarde rE'produc ar
ticolul de fond din IZVESTIA re· 

- f('Titor la al'i"Mtll ehest:urte. 
Ziarele Irâne<'ze se ocup! de atae

m.nea denota de rlispllns adresat' de guvemnl 80VÎetie guvernului 
iugosl~v. In numlntl !lan de Dumi. 
nedl HUMANITE pubHcll Un arti
col fn1itulat ,.Tito. dll$'manul Uniu
ni: Soviettce ,r al plicij". ,.Nota 
ad~€să'tl de ,uvemttl eovietle p 
'O€rrtn!ui lngo.t;laT, - zene ziarul -
aratI !ntrf"llgl rlepundere pe eare 
o 1l0itrtll Tito tn ~~ l}rlve~t.e re. 
nunţ,area (l~ c!itre Iu~osl~via la rr. 
vEnclîc1irile e'i asupra Clr:ntiei 1'010-
.rene. Atacâcd prhl mfncfun{ Şi ca
lomnii Uniunea Sovi$!ticlI. T:to Îm· 

preunl!: cu fntreaj!:a 1t1i c1i<'§ au de
zp.ţatdln Jîif,!:lIrul 'democrat. 

p 

J. V. Stalin a primit pe ambasadorul 
St.,..Un1te la l\1oscova 

MOSCQV A. (AgerpressJ. T ASS 
pr~~edi.ntcl~, ConsililLlui dr" MiniHri 
l-a primit pe; nmbaaadorul Statelor 
stă rntreveclere li luat parte şi A. 1. 
teme 41 Uniunii Sov:eticf.. 

lrânsmÎte: In ziua de 1S AlLgust. 
<1.1 Un;llnU SO'dcticc. 1. V. Stalin-, 
Vnire l1i Mosco-va, Kirk. La ac('tl" 
VîşÎn$lâ, mmistrul afacerilor ei1.-

COMUNICATUL 
ministerului forţelor armate al R.P. Albania cu priVIre 

la atacurile monarho·fasciştilor greci împotriva 
teritoriului albanez 

TIRANA. (Agcrpt\l!I!'). Ag,nt:tt 
Te1!'/!:r~flf'ă Albaneză trans.mit,: 

Ministerul forţelor armate 1ile 
RP AJb-arJia ii publicat urmă'lornl 
comunicat cu privire la atacurile 
lansate< de monarho-fasdştii Itt;ecl 
fmpotrh'a teritoriului nlbanez: 

La 14 August ]949. la orele 7.~n. 
a 41--0. brigadă din ee-a de a 9-â' d~· 
\olzie monarno--f ascistli. susţ!nută de 
un I'fşrlmmt de 1r1i1f'ri~ şi e etIea

driIi 00 aV10aJ!l1'i Spitfire, a conti
nnâ"t atacun'1e t:rn:potr:va patriei 
noa~re 'in dreptul bomei de (ron· 
tieră 31. fn sectorul Biliki. 

Forţele noufllYo au COll\t~a.'lîtacat, 
ohlig!lr.!d inamicul să se retrngă p~ 
pozitiih do ph:~are şj lăsând pe 
câmpuI d~ luptă 6() de mort: si un 
mare numl'1r de răniti. 

pl'Ovodit moartea a cinci civili şi il 
avariat 1111m('roase case din. sat '1\" 
SUSffit ne onate. 

La 14 AUţ!U"t. lâ ora prânzului. 
12 a'\'Joane Spitfire au pătrun... !c. 
spaHnl aerian alhnne .... sburAnrl dea 
f:upra loealită\i1or Vemik şi Ka~ş.. 
tice, Aceste avioane au (ost obliga. 
te să se r,etral!:ă 1n unna rocului 
de schi.., de artilena antiltlCriănl al
hanezli. 

In ~"fjaşi d. tii borna de frontie. 
r li 52 din S€ctorul Konispol. patru 
ofiţer{ ş-î Şase soldaţi mon'irho.faa. 
dşti au dC8CMs focul fmpotriva 
grll:nieen1or allJanezi. 

In cursul luptelor din perioadă 
2-15 AU!nlst, unitritile de gr1in'· 
e:-if aJbanC'zi au provocat monârho
fa~cfStilor 300 morti şI 500 r!lniH, 

t'rii tO'Varl!şul Arso lovanotfci. lr 
t,ttreaga viaFt şi Intr: o.fi!1 âr . 

vitatE a lut Ar.ţQ lm'anovfd~' :.I1r 

fmpletit Cl' t):afa popoaT('lor ne 
ţ;osRitJf', CIl actiunea lor df' a J .f 

r d' d . 1 1'" ~ pa nit fi }lt{!!l C i(,~! m~. rk 
7!o-/ascl..ţte. apoî de acela ii! .' 
tropi toru lui şf - I'n "rmit - mt 
acela al c7id~ lrăd(1~are 1i16iS. ' « 

G~lt1'rf11ul.eolonel Arso ]01-

viei. av t1n-d o temdnicd pr~gd.' 
re şi onfntare {eOOrution'tirJ[ '1 r 
xisttl·TRninisclt, Tnvlttdrul arl« lui 
lîtnră (lela eroica Armalll ~ a 
fÎclf. ;ţţlftea ferm p~ po:mjl~' 
lf>rrilifi()nalismuTu,i prolr'tlU' i 
dl!aceeâ - dl'n prima cTipii Il /IL 

dlfrfi lui Tito - el s'a ridicat 
ttfrr, rontrtl mnn.ţtruoosei '3: 

t ("l1ri .• Patr,:nt tnfTăr<trar. ,~orn~l' : 
coml'UM. Ar!io IO"'lmovtn . a 
/'rtH,lntanec7intitri d1 lir"rt r 
# drumul :cpre ,~ocî.arism al 11 . ! 

s(,ttJii-~ nu pot fi realimtr' d~t 
numai m. piJstrnr~':ă ~tirbitif 
priewniei Uniunii Smn~rici:\ 

Amintitul viatif pUntI De 1 
<eroic~ CI lrd :Ar;ro 1 tWfI1J(1t~d, 
mCşele.ţcul IJtţ-ntD~ c{1rtdtz. el 
cl'1zru ~tfi1., patriolli ' 
.ţlavi continull cu tot m1it m 
hotdrfrJ lUPta C(l1"(; fi oM ~() , 

pe a-sa.~n-fi ma71€lll:V patTior: 
J Ifo I01'Dn01Mi,lrtJ1t1'1 ~. 1 

nur.lIFt'f. d(> victorie. va rl'M ~ 
.·latie:. inde pen{Ji'n fU.. fibrrt.rt .. 
717(',,1 Cl' i .~;;I C1lvln/! tn fT 
filrir"r dr: rrem.ocrllffe poPll e 
fn Ir"nful ftfrilor etzr( mtrll 

Poporul francez. !mpl'iunl eu 
toâte popoarelf' lubi10are 'de pro· 
~r~. se deelarll .so}idar CIt popoa. 

In aceiaşi zi: inam~('ul a atIlcat cu 
artilt-ria teritoriul nostrn şi Bnume 
sn1e]e Trestook. Kapl"şt'ee. BeJih. 
tet şi Tungof. Focul d-." artilerie a 

La ]4 Autnl~. t'lase !loMaH mo
narho·fasciş.tf !'l'uu predat un :tăţilor 
de gr~niceri â11~h::ar1~'e~u:::-::'. _______ :.:~:2:c:f~;;;!;;:~s.:;!!!;:;.::, ==== ___ , 

PUfernire alaturi tonfraofeo!ive de~lântuifB de Irmafa DemurfBIă fima[ă 
Monarho-fasciştU au suferit pIerderi grele 

GRECIA LIBER". (AgerpNI'e). duşmlinul a avut următoar,le pier. 
ELLAS PRESS traIh«rnite unnăto- deri: 483 mor\i si 1660 rilldi. An 
mI comu:nÎcat al Comandamentll" fost doborÎte două avioanc Spitfire. 
lui General !il Armatei Democrate: La 12 Au~ust, unită li a]e Anna-

La 14 August, unitlSli ale Arma. l(~i Democriite. bH1UCtllld în eroare 
fei D mocrate an ue.,lăntu:t atecuri l-'~ inamic prin ]ov:turi dale la 
sncccsh'e lmpotrh'a rort'lor (ill~ma. fort iflcaţi ile dela Licorlromiu. fill 

ne fn orf"r.sivă, pridnn:ndu-l!' gre. r.imit>it {ortpl .. a1fşman.' de 1nt::Lrire 
le pierderi. poro:te din Xanthi. Ac, ",t" forte de 

Deoe llit de vioIert1<' ftU fo~t Il::!. Sntărir:e ('rau COmŢlll!'\{' ditl rtolllf 

,?lHil-e d'n !;(ctoarf'le MliH-!!'fadî şi ~ompallii În 11 AutOf'am:oJ.uc în.~o-
narna. Tn a<'-cste sectoare, ina'llllf!ul tit!" dc două {'are hrndate, Şapte 
R anmcat noui fork d,· care bli{l. di:n c 1(' Il autocam;n:lUE>. p!,cC'1H:l 

date, '1 un car hHnrht au fost jo:1C norliiite 
, Ia operaHunil.e diu 14 August. '~ftr retul au (OiSt avarialC 

Armata Populară Chineză a pătruns 
în provincia Kwangtung 

CANTON. (Agcl1iress). REUTER 
tral1l3ntitc că unităţile AmiatcÎ 
Populare Chineze au iijuns la mai 
puţin de 150 mile de Canton. pă. 
trunz:1nd in provincia Kwiingtung a 
ci1r i capitală esl~ Cantonul. 

In provinc:a KuH n. unlt:l\fl" 
Armatei Populare 8e iiprop'e verti
ginos de :Fuccu, Primele salVe alEI 
artihri i f('rldor populare au fost 
auzit<: MarIi in ora,. 

• 
5HANGHAT. (A~erprm). FRAN 

CE PRE~;SE tra<:ll:'m:te că ofensiva 
tn formti de deH.' declanşată de 
roriele Arnl:lt, i Populare ,;;!riingl'> 
tot mai mult cercul in juml ora· 

Şului Kanot u, important eeo" 
mcrcial ş'i nod de comuoidh1 

Sudul pro"1nciei Kiang Si. i 
La 13 şi 14 AUp1st, forjele 

lan au eHherat Tang K:ang. 
1", 15 km. Vest de Kanceu ,~, , 
Tuh, la 35 km. V ef!t d.~ uit 
calitat('. Intre timp, tn pr, 
UUDan unităţile Armatei ro 
contînuă iniiintarea lor spre 
YatlfY rlşed'nta gu:vunuJui 
m;n~~11"111ui d:n ace:t.~t5 pro 

Pe (f~ ahă parte, fn Nord·! 
Chinei, f ork 1, populare s 
punctul de a elil)· ra cOl\~pl,; 
vindile KaIl Su, Ning IIsljl H 
Uiti. 

Tip. ,.GUTENBERC·" 
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