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POZITII PRECIZATE 
:Aspectele POliticii internationale ca 

pătă, pe zi ce tre.ce, realit<lltea unOr 
forme noui de manifestare şi a 'unor 
idwlogu din ee in ce mai PreC\is con 
tura te. -

Il, Nu este vOrba ~ dt%.PTe' .. eorllne_ 
le de fier", nişte corline mereH vizita 
~e. tnsă, de cei mai indiscreti repor-

'l~ d· rs!!'e ,~'fI 
, 

Pofta de arginţi a lui DltOtitru' 
.Ţudor a de~lănţuit o sguditoare 
( , drantă în ntijloclll N.iu14leşului 

teri ai ApUsulUi nic:i rlesPre platY1rile M • ~ "t t "'l! " allor~ a ea p~saO"eriÎ.or alI eeaiutorate Q Europei ~....; dUPă aoest,,:J L-' reuşit sa s:e salveze 
IPlan E:.tropa ar fi mUlt mut mică de-
cât în realifuite .... ale generalului 
Marshall, ci despre ceea ce. dela O bu 
!'cafă de vreme, se desPrinGe ca o rOO 

I jitate Ijndcstruetibi!ă şi ca 1) tafjcadă 
. dela 0a'i"C se poate POrni () of~l1sh-i1, 
'Este vorba, de bună seamă. de O ofen 
$tvă doctrinară jsvorâtă. cu toate ela_ 
l'luri1e ei. din credinţa generală într'O 
lume mai bună. In dcf.initi\·, ne ba~ 
lem de secole întregi pentru acest 
ideal p.ermanenf ~!!Utat. fără ca- să fl 
)'t',uşit un progtcs demn (le saCrificiile 
;Ifăcute. ., - ' 

;. Sunt astllzI în JUme nouă poziVii bi
~e clarificate oare. dacă nu mai aU ne. 
I vOia unor zadarnice eXpiieatii de fcr~ 
,tnă, VfYT gasi, Oplcând, t1e,",oia de a. se 
tnţelC'ge una ţe aIta la lumina Unor 
verificări pl'ofundate şi de fond Şi DU 

1. aceea a exp:(1ziilor de orice nat!lră : 
r.~rVOase. balistice saU atomice. Este 
... speran;ă. di.srerată a cfltor"'a. de ft 

:ve.dcJ. în aace'!3stli I!l\aTe de pozitii 
strict ideologică preludiul cl'.tegoric la 
~n conflict armat ce Va să vină,_. în 
:C:Urând. Lumea capita!~stă. care terml_ 
llase teOria atât de faVOrabilă eJ a 
Jih"'T_schimbismului îndi dela i'r.cePil
!fuI acestUi secOl. inceardi. la jurnăta_ 
'tee aceJlli8şl secOl, s'o păstreze moddi 
bată pe ici pe colo şi chiar, caragea_ 
le!;te. în părţile esenţiale. 

:, Deci, sunt dOUă pozai.. Decf. d.lcă 
!Vreţi.stmt doUlt lumi. Bine COllt U)."Ia te. 
bine fixate pe bartli şi în' Cărţi. Au 
utstat tnsâ patru sau OÎnci imperia. 
lîsme. nDt2,gonisme dramatice şi aproa 
Jle nesfârsite. care. să fim bine intc.. 
Ieşi, aU arătat ~u, lQOUrile O~upa~e 
fie de o nobilime trUfaş stăp,ÎnitOOl'e, 

, 'CIn tmIP. pe crioe îi cădea în mână, 
fie o bUrghez~e strângătoare şt harni~ 
;că care a 0CIIlbt: locul c~lei diatăI cU 
:mai PUtine fireturi şi servitori dar cu 
eceea şi poft!. oet puţin, d, câştig ~i 

.-.; .iJlar-venire, prtn' GTire fel de rnijl~-oe. 

'. "A-m, relatat in z-larul nostru cie ~ fie Încărcat, doi fii ai lUi Tudor I compul~ I astfel că oameni( s'au 
eri asupra ,groaznicei catastlofe ' Dumitru. conducăţorul compu:ui I pomenit p!ufnd: În valur. 
ţ>etreCUje pe Mureş, ~a Sem1a-: j l-uU a tI as atenţia acestuia asu' f Ceie P'ltru căruţe, Încărcate 
unde uni ccmp subareuţaţea 1 pra parico'u[ui rncărcăriî peste i ~u produse de Joţ felul. s'au .dU$ 

incărd!iţurli. s'a scufundat ţră- 1 măs'Jră a compu;ui. Dar Tudor ' lmodiat la fund: 'iar dln cel ~ 
gând dup~ sine numeroşi cetă:/ Dumitru" av;d după un câşţig 1 cai, numai 3 au putuţ fi sa"vaţi.: 
feni .care veneaU dela Secuslgi ! bun, nu a ţinutt În seamă teco· Că1.ăţorii În marea lor maJori·, 
la !târgui din Pecica. mar.dările fiilor lur ŞI, deşI corn ţe;e s'au puţul salva. Cercf"tă(· 

Astăzi sur.l·emin masi.l1'ă 'să pui nu pUitea lua dpcât maxi" :e pen;ru el afla numărul Vlcti-
venim cu amănun:'e impreSlO- mum 15 oameni. T::.:_", ~l;,,;.,,:'LJ : inc"or s~nt I'n CurS, deoarece, 
nante asupra ccesteti nenoro- a îndrcClt 30 :. ::;.~':mi. 7 cai şi 4 '1 nu se ştie cu preclzÎune eSti pa, 
ciri care a prcdus o impreSie, c.~ruţe. sageri erau pe \lehicol 'În mo· 
profundă atâ.t la Semlac cât şi I C,ind compuI a ajuns la mljio mentu; ner.mocuii. Se prec1zea. 
!~ Secusiq~u. - .. , cu a!Jei , din cauza fur:une:, ză totuşi c~ din cel aproJ(~mativ 

Marţî d m;necţa, ca oe obkeî ;. ~ţ:'3' a tnceput ~ pătrund~ în '30 de pasegeri. 20 sau putut, 
numeroşt cettatent din ~ co;nuna ; comp_ Pesagerii speriaţi i .... 2U a" (salva. ~ , 
Secusigiu au plecat la drum' tras a~er.fîa conclIcătorulul asu Conducăţoru! compulul, !udor; 
pentru a veni ra plata din Pe:· :pra acestui pericol, Tnsă ac.esta 1 Dumjflu, care deasemenea s·a. 
:-ica, unde {Şi desfăceau produ i cu -qt1nd:.ll la ban i, nu a luat nici ( 'S,alvat, a fost reţinut de c.âţre I 
se:e for. ·m~c,,,.,r măsura ce a scoate apa postul: de jandarmi. care face. 

Ilică din zorii zrlei, o tTI2He . Abia când compui a inceout <:er<;etărL S'a stabilit cu precizii 
mu 1ţime de ca meni. cal $i că' ":::ă se scufunde, Tudor Dumitru une că pofta de câşţ1g a ~ui Tu 
Iute aşteptau să :treacă Mure" o a incercat să salVeze ce se mal dOr Dumiţru a d€sit1~tuit ace.:."
şu!. I putea salva, Dar greuţs.:ţea c2Sru 1ă tragedie de pe l\1:~ ~ş, car<:! 

Când compul a 'începu!t "să Ife.or, a tras Imediat la 4und a indO{;iat numeroase fam~llî., 

~.sa.4lftQtue dlH- 4VLo-f" .. uf ~"'fnaJ1,€!~C "Y.~-llZJ.11 
Va. ţi iudec!lt:. €ZC& 3J~uculeştl 

, l~a :rrib~rnul !lli1itar dip.. Can.î~ J aer $3U netrecut sconede 
tala sau mchelat cercctănlt'- 111 groaza., 
le2'ăt'llră cu asas.LnatUlI săvârsit I M::t2'istra~\11 instructor a înch~ 
în avionul .,YR-TID" al socicţă I iat referatul de trimitere în fah 
lii de naviQ':::tti.e aeriană TARS· 1 ;lJ1stantelor militMc a urm:îtorf.
AC('st aviOn a fost for~at. ÎH I lOr~ sub1oco:ene-ntul Dobre Au
z:ua de 25 Iulie a.c. să-si SChim-1 reI, I3iiI:\ţ'~nu Zamfir si Stefă':' 
b~ ru:a Bucureşti-Craiova si să nescu Romeo pen'tru crimă de 
::::Junvă în Dardanda dU:-Jă ce în ilsas~na,t. crirr.ă de sb"r cu aVlo 

Conducta dela t1:}nita-BJtorca a 
terminată Inainte de term~n 

fost 

nul fără autorizatIe $1 aeieda~C;: 
pentru comolici-tate la cele ară-: 
tate m.ai s.us au fost Q,rimis. in. 1 

.judecată sub ~tare de arest subl! 
Mitu Constant,in, Dumirru Oeta-

(Cuntinuare f» pag. 4-081 

ARAD:\S(! 

, " Majoritatea îrtreguIi mapamood - , 
.• ct:st imens prolenariat până mai eri ~ Eri Ia Me4ias a avut loc o zile înainte de termenuI fixdt. 

CONSILIUL SINDICAL JUDE
TEAN organIzează În cadrw 
săptămânîî prietenieI rom,3,no
jugoS"ave,8zi JOI, 4. Decem
brie 1947. ore;e· 15, la Teatrul 
Comun~:, un festival artlsttc •. 
cu concurSUl OrheSirGI Dlvl
zieî HCC, a Corului ŞcoaleÎ 
Normere $'î a lfceulul '"Ghlba iFcOuştf('nt -, asista fatalist ~a s;trlTh4I.rr.~re soj{>mn1late CU nrilejul tC!- 1 a această lucrare şhm dat 

ltnirea şi epuizatre,a lut, 'Astăzi, Câ~d lu'nărll lucrătiJ.or pentru condu- ~onc;ursul si t.ănmii dlltl comune~ 
gesrnele redeşt(,ptării s';,U făcut C~_1 ca ta" de vaz 1!!etan A211ita-Botor !e SI judetele înve~inate săoând 
noscute, mai este oare po3ibil ca In CJ!, de va aproviziona Capitala ,TI 'total 5300 metrI, denunându~ 
-cresta. fxafe de POziţii lumea Două I CU combustibil. se în tot:-lIl 43.000 de ore de 
sll. mai eearll l'reECnţa lumv vechi? Lucrurea a fos.t eiectl!ata de ml1ncă ~oI.untară .. 'v-..' ., 
Este O tnt~barela .care, ~an·~m si~ către brigada ,.Gh. Gheorghtu- .Cu ~n1e,1Ul fesllv1iatn S? ~UDI! 
J:Uri, se gâncesc tob dect'-lre,r.i eco •• D ." ~ '.' 1 . . mat Ca cel 750 de memhrI ai hrt 

, . Con 'n a 4.a . . el a un,uml tmere,tu UI muncl Q'~zH ,;unt {Tata să dectlle/JC alte 
.{ ~_lil'_r~ ,~. _,. .l~o_!esc_.~f. a fo~t tet111Lfiată .~ .. g J luCt4r:i v2~ulltar_e )~ tar~ 

• 

Blrta" . 
In program: 'dans, c!r' şi TeCr~ 

t!ri. 
In cadrul ace:uiaşi fes<ttv!!ll 

va vorbI despre 123456 '2341: 
Oomliu: JIVAN IOAN 
va vorb I despre-: 

lmintfri dm Jn~o31avia 

! 
I 



, 
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Mica publici'late 
SUFRAGERIE folosită şi haine 

vechI de vânzare. Bulev. EU, 

,sabeta 19, etaj II. 8PL'l_~. ~ 15, 
ln~r. orele 1-3. 

,CAlFĂ morar nec5s!torit, caută 
post servIciu eventual Tn pro 
vmele. Adresa la zrer, 

STUPI garantat de vinzar., pr. 
să de fagurî 32x42 in bun~ sta
. re. Adrestl ~a zi ar. 
'CUMPĂRAREA şr v~nzarea co~' 

tumeIor. paltoane-lor uzate ta 
colsÎonarul Hcker, strada Mă
reşeştf 3. 

oe VANZARE 3 metl1 catifea< de 
matase a1bas,trS, 2paturJ (jer 

ogiÎndi ,oni~: ş.refuită, $aite
le dIn p!r de cal. Ep. Gli90' 
rie Com,a 54. ~ .. 

(.anenla ROI llL 
Repr. Ia 3, 5, ., şf 9 fIx. -."... -.-

o nou! PREMIE~Ă d. mer." 
q.as!:, . 

JAJ.llBS fdilSON 
k 

fn cea mal mar •. creatle·: 
It .1'". • vI-In: 

ŞANTAJ 
.,.. ... vr -• 
.lnerna UH.-'\~"IA 

t I 

AZI: . 

fn DRUM SPRE MAROC 
~ 

Dorolhy , Lamour. Bing CU: 

Crolby fi Bob Hope. 
. -..- • - ... ~ .,"_ .... ~ ___ ilO -
lAN ~ .~~cl A it O ........... ~ 

1âvor. ; Tolnay, Malv, Vauary 

FEaMI HUL 
copie c;ornp:ec.tă hOU~ 

I .. I .. ,. l_AI • '.ml as 
- .... -- ~ '" • .,.,.. ~.....:::'~=-· .. ~'~r·,;, - -~~-';:~-'~-if" A,O: 
~O tn ~ Q) ţ~2~"~4 

I III 

Este suficient de ereu si! dIs c/lti despre aceste reazitâti. soe· , 
rante si soaPte ale Podgoriel Ar adului. dacă î# dai sea,ma cd 
uceostă reflÎLme binecuvântatil de Dumnezeu. a fost. ma~ tnţot 
deauna, în orimele rânduri al, productiei nu nl1mai vlJ1cole, dar 
Il Gflricole' Podf!oria este un loc Pe lân(!d care sulerinţa sau lip
surile aII trecut arareori şi oalJl cnU. mai toti fOSlJotlari cu stare, 

bl'~sc.d5ugafF.' " ,axele, dar' 
Tn niciun caz acea!. 't~xe nU'l 
Just tfid5 preţul cerut da res lau"i 
rlln,e pe" kg, de Vin, care În 
ce' mai bun caz, te cOltă 140 
1el. 

lel~ de ce poagorenfi prefo-,' 
ri!! aithf - de,! ant.f' Vltled. mi 
il fOSt de loc &tr~)uclf - să-şi, 
lîna bUfo,,:el_ rn pivnit~ Tn 'aş· 
teplere8 achimb~rff &Ce'itor pre 
Juri. AIJii lns~ din câte ,au BUZI • 
şf chIar au şi v6zut, a'au ho!.ă-, 
rît să-,î vind' "inul ,i ţu:CiI orI 

Si·au Înll.ri tit cu atentie si chiver niseală avuturi1e lor· Răsboiul a 
trecut fnsd si ve aci cu tnatd dlt r~tatra, li multe din mdndrele 
gosDodării de alti} datd sunt SaH in intre.f!ime ruÎnate s6U numaI 
o umbră a ~eiace au jOst. 

• 

In afarii de câteva caZuri izolate i tru <.'lI să se poată, într'un viitOr Gât unde În ană parte rn afar3 da-
&aU de acolea de care s'a II Ocu~t ml[ m~ aprCPiat. ca toate oooperative)t' jUdetul Arad. 
sur/le gu\'ernt1llJlj act~lal, srJit .,,4 fn~1 Jur să obţiIlă ca-ntitătie !1eceS6.re de ,,0 fl mef eproape' Aradu~ 
f la . I â 1" • dar m5j ran!abÎJlt astedita-I)ta, ~ ale erOJcă a at te" lPsUrl ~'Oj ncct'31 c1iI'ăm~l": figle. 

I uW' d' tt g dv '1 tu·' t deşi trebue să facem un $rorf 
1 ]me loil ,ace,gte ospo urI s jI Este VOrba, I'n ade"ăr, de soarta It' It 'f 

. şi astăzi Jn starea de paragi.nl1 ~ ca. CU my, mal mare • - SpUrlvni 
ro • J.'lsat.o furia unil& răsboiu Jlei:r Cuor gospodări~ până nu J;} mult în- din aceşţ"l podgorem care fiU 

p' d t flOritoare Care VOt fi ŞI de ati tnaiu- g~sff rn Sibiu, Braşov şi bl!e tătDr. retu tll1 denl pe. Un e am r!- centre surse mult mai bune de 
C!!t. tncepând Cl! C;t'ir, Miluclrulo<:. to la fel de cUrate, vesele şi prlmit'la câştig decât tn' rudeful tor. 
Sâmbateni. Ghiorol', Cuvin. P.tIlcota,. d Că ct"~1 ..... e a p0Q<"() e' '1· 

re, a a _.a c-.er 'Ii> r -. Minlşul. ai dirul ~,IOC, uijori sunT Ineu. Miniş şi Pău!iş şi te1'llljnând , . f 1 
lOr sinistra ţi saU sărăclţl Va .i ilSCU În ma)' ori~aJea lor aproape fr1 ('Iliar .CII, Radna te izbeşte, apr(),lpe la , 

fiecare s.I;li! de metri: o astfel do:> g"~;- latl. Trebue si se inlesuf.asdl obtine l' ~sc'uvifaJe vifcUliorî. ya fi stllf 
Fodărie distrusă. N~ poate fi YOr1:u rea de cărlimizî Si ţigle la preţl!ri ofi , oes;gur. 'Să~şî pând! dupi§ un 
tire lene .. Ai! n.crrlj'J·enţil ""'ntru ci JO_ qale ca punia podgOreanu1ui sl p,. ; oarE;care !timp de r~bdare. aCI) 

.... ... 1'" • . I sle prodtlse. Dar tn aH& comU" 
aUIItOrii acestei podgorii au dOV:!llii tl1 fa~e fafă cl1~l~ut/l~t' JleC'A'I9i11 rt'- ! ne, cum este cazur o p~u ~şu :ui 
nmeeu el ştiU să.şi respecte ogor~1 P-Irllr11 gospodăriei lU4 I sau GhrorOcU!ul , lInde areşit 10-
tasa 'i \tia. Curăfenia cCJor!aIte iOs- Apr03pe.ÎAraduL erar ma, I cuiţori au şr·.p~mânt, reaft~nd 
podilrli, csre 811 avut norocul de !l 1 ~, t f abIl tTJ >It' 

bună-l d·slan,. I 'n~ 8ces an a~or . c:an ,0 t s~ţ\l ~ IIrf,:iile frOntulUi, sUnt o 1 TndS<sfuli!iţoare de gr6u şr po. 
tnllrturie rEi. numai lipsa unOr tmptt:.- Marii proaudlforr .ce tukl!i o:.-f tumb, ret'qlenla fat~ de prE:>iu"" 
jurăti mai faVorabile ti îInpiedrcă pr '.",'.;;:1, podgorenif, care anul a- rl ie ce al se ofet~ va fi maf 
cai mai glJinioniHi sA.~i rr~~A~ t','~ltlll 

Toti porl 0P.rt"ni i OI care am :tfit de 
"orbii şi sunt în accastă slttk.lţie nU 
CUnOsc' dt'rât tin singur r;o.fr en: 
;,Vrtom cărlir'ii, ciîci nU mai put('m 

sta eli casele -distrUse NOl ll'J stw-
tern obişnUiti sti auzim' CliJll suflă 'fân 
tuJ prin C<lsă Şi cum întră plOaia Prin 
acol=eJ·iş. Vrem ciî.râmilili Şi tjgle l'âf 
mai urgent:' , 
Aceşt refrcn, complect gen~ralimt, 

nu "'stII o . I~Iodie PreQ plăcUtă {>eD. 

iru locuitOrIi În luf.rUI$<1_ Ei aştCQptă, 
la,:um, intel'ven~ cât m~ )'t.pidă ~i 
'!lAi justă ~ forUrilOr superloare pen-

, = • 

ATENTIUNE 1 I 
."" -

Reprezent&pf 

la orele: 3. -',30. 6, 7.30 ti 9 
1:"'" --

cesta <:1:1_ &vtit: o' recolll4de runţj~, er având .clin ce si cu ce 
tlJlC~ exceplloliaU!I cum n'a ~mal 1răi.'· . 
fO$,t din 1939, 'se afla ~a or<1 ac' TOt ceea ce am :fnsemnat c>d 
tual~. Tn'fr'ot slfUaf(e care nu le riu sunt decât aspecte fuqare. 
Îngădui' să-şI valorifjce pe de· Şî deci necomplede ale stţU<:l 
pliO proâusere lor. Din pCdgo ţrei din POdgorre ,ale cărer !1niţ 
rle vinul este cumpărat lIS!al l mai genc~ale VOr c§uta ' s8 'e 
'de \engrosiştf eu 30-35 fei U' desvo:t~m intr'o revenit~ . m::t! 
trul. Este adev~rat c:~ ald tre' tlbundentli ,T mar exactă, 
..........................•...... ~ ............. ~ ..... . 
Pro gram 01 săptă/mânil prielelliel 

, româno-jugoslav.a 
din Varis vor exe~uta un Pro' 
g r id!1 ar<Uistic. 
.................. ~ .... ~~ 
Convocari . psn .: 

Grandiosu[ film 

Aradu1 îr~1ele2'e să sărb§.to· 
re"scă săPtămâan Drietenie~ ro
mt!no-jUlZ'o.sHlve într'un c4dru 
festIv, Orwnfzand meetinQ'Uri 8\ 
adunări PODlllare in care s~ se 
explice rupta erokl11ui nOpor ve 
cin pentru oace şi democratle. 

TOfi mafl1brfi PSD sectorul din 
Şogl, sunt convocaţi pentrl.f Joi 
4 DecembrIe ;orele 17. ro Q Im" 
pOrtanf~ (.onlif~tuÎra de fJM.; 
care va avea loc la se<otorui U 
peR, 'lr. M~răşeHi 62--64 (viS"" 
a~vl' de SpU&lul de Copî~) 

'O A 'L- E R-" I N A 
,', ~.' 

rr:a~ 'renumiee b8iete -, cu ciI!e 

"Lacui Lebedeior" • "F~r umoasa SI 
da ador -,\~t· " Muzic'l. ~ fsaicovş!(y .. .. '- ' ;:,.., .. , . 

~ ... --.- ... - -1_" "-",Ng' • .. ••• t •• _ 

J ..... ~ ., l' '. R~pr.: 3, 5, 1 ,i 9. Matrne~ 1'.~d ,rt oi.; 

AZI, marele ttrr. de avenrurf Ji dragoste: 

··I~OtJ.ll pe(.ltru O carle 
Mlrcj~!e BlInn. Pume Renolr, Reymond ROuIleon : 

JOURNAl nou: Ma1chu' IT A-JUGOSlAVIA ._-- .11i_ -- •• ='2r= 5"14.- Wt_S; • M pa. rar 
. O.'U·.-'!. !.a ore;. 3, 5 şi " . 

AII PREMltRă I Fllrnl,f e~rEt. va fi evenimentul",ăptlm8nrl: 

. Ca.~i~I'&L'iUL I~IDD 
Charles laughton. Barb. Britton Rando! h ScoU, Gi;b, Rorand. 

Joi 4 Decemvrfe la orele 3 d. 
a. tot k Teatru va cOnferentia 
tov. Jivan Ion. despre ,.AmintiT: 
din JUI!05Javia'" conferintăur' 
mată de program artIsti'(; execu
tat de fanfara diviziei tiCC si 
cOrul ~coa0 nof!ltale· 
" Vineri 5 Dccemvrie va aVei\ 

loc o manifestatie de. simoark 
fată de. pot,orul juvoslav dUDă 
care Ja teatru vor rosti cuvân
t~ri tova Mălnăsean AureI \ si 
Qluyacov Mihail. Corul de Ion 
'uersoane din Sân Petrul sâr
'besc si $i orbes.tra oartitall110r 

AngaIim: 

Distribui
torde ziare 

. ,." 

- TOJi mQmbrfl PSD drn· sac" 
forul Bujac. stlnt ('O"vo~6Jf" Sâm· 
blH~ '6 Oec.mbr·., orele 1" ~8 
o ,rnportant~ con,făJuir~ ,de F. 
U. M, eare va avea loc 'o saf. 
cU1!uraI4 dei~a Indagrare. 
......................... *i . 

ARO: I,FernuerUlu .;, 

CORSO: "BalerTna~, . 
~ORUM:' IIC~piteoUI Kidd ,;': 

RqYAl: "Şcm~l". : 

P t,libertat.aa PoporUlUI" • . 1·~~~~SF ... ___ M.Ii_m _____ .rIilO , • _______ _.' _____ h ___ • 

, ,':. ~ • i ',.. ," ~ - ~ .. 

SAVOY; TOiul pentru g cart •• , 

I.JRANJÂ: DrumUl spre Maro,: 

• 

1, 

t: 
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: 1 
,l 
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;V1N~RI 5 DECEMBRIE 1947 ,.lIBERT ATE A POPC2RlJuil" ", r;păglna -3:' 
au.OS , ...... if16. tCt ... ,.S??til'~i!b._.n.II-IIii;.sJ'· JII! ... ·iz~' .-"~_&/iIns=_~" ___ ":"'1 

- Adunareavlr::lwră trSindiea 
fuIuf Func#onartior Particulari. 
'S!ndicatul Functionarilor Particu 
iad Drln prezenta a.nunt~ pe 
·rr.embri i săi că la data de 4 De
'cei11vri:e 1947 orele 18 va tine i 
uct:na~ ple-narl· în sala mare :1.' 

PrimărIei. Pr-ezenta oblhratorie. 

Numerosi, comei'cialltl aa-esiaţi 
-pentru speculă. şi sabo~a,j' 

ARAD, - In curtul, inspectii· 
lor ,i _conjrOlurilor fi!icu~e erI, 
(li]i comerclanţ'i au tasa arestaţi 
pen-tru (Jifeli]e C1ba1eri. Ât1t&1, 
la Aradul Nou a 10s1 arr;-sti'!I; 
faimosul Nrcciae Bre~an, iOS: 
pre,ednte 41 comis;ei interima' 
r. a CiJm.reJ de Induitri& 'li Co 
merf. N. Bretan. t1!itărăs-ei an CU' 

nascut, a fOst aresţet pentru că 
ia magazinut ,de 11er~rie ce"" are 

c'~raJ(I{e d •• lOC au fost nes,"' ~'S~ ffe sancţIonate conform ţegt- ' 
cere. cu in\ontle vbd1to fraudu' jor in vigoare. ' 
joasă. " Am ~H~Ja1 În 2i::J!rul nostru'):!' 

- 1'otl tâni1rli născut! in 1929 
pe raza Comisariatului III s'; 
fOst II. si Murese1 sl se pre~~te 
R Comisariatul Circ· III pi}jţje 
!n fecare zj intre orele 11-1. 

Deaserr;enea la î11itreprinderr, Iosif KOhn com~fclant de colo· : 
le ,,13 AUgUlit" 1'8 consţaţ.nJ c::li njade orn bdUi Regele FQrdi.; 
nu fuseser~ declarate urm~ţoa' l'Iand, /1 fo.t' retinu.t pentru Jn9f 
telecanfJătf de materiale 800u t1vu~ eli nu II putuJ prezenta 
kg fier lat, 1 GOO 9 s8rm~ ce O' ",actura unOr cump!raturf de. tt. 
ţrlf, 11,600 kg. sfirma ObjşnUl1~, pts~a. .. 
15,000 kg ce diferite produse Judecători a iMiX1~ . a judecat 

. in Aradul Nou, mărfurHEt '''au 
vândut t~r~ bon. {I!lr pe de aJ.tă 
parte avea m8rl cantrtMi de 
m!rfurt dOlife ,i I c~ro' pOvQni. 
enţ~ nu a puţul'o Jusf1flc:a prin 
nlC'!un f61 de facturi Iau tele, 

fnit~. / 'erl procesul s-~u şI I~a gă!Oft vi 

,- Dela Administratia Finan 
dara. Din verificarea d?C~aratil. 
lor de stocurile de mărfuri deţ>
,N:te 113 data de 19 Allvust 1947, 
·~·.a c()m~'ata.t dl, unU ~on1ribua-
1;1}1 :"-Itf trecnt t>~turt1~-iu lef ne
stahilizati deel;i! declaralj~e 'ali 
Jost dCPI1~ În cursul lunei Seu-
1fmhri-e si Octombrie t 941, când 
r:rr:tllrHe erau stabilite în lei 
tInut, T otl contribuabili care au 
',rf(ut sumele în lei veLhi sun~ 
lt'!vitat~ siUb Sf\f1C'tianile Jevii s,~ 
·(lf·;~.)lnă dE'clara~~J ttl termen d~ 
3 zile cu preturile în l.eJ stabili-

" ImpotriVa c~-or 'două ~irme li'OV3t conoamnându-l la 3 luni 
au fost dret:a.tct cuven:tele pro' ,1nchiscClre corecJfonai6 ,I 500 
cese v.rba;.. u;m6nd ca ele i tei amendă prmtl'U aaboţaj. " 

•••••••••••••• o .............. ~ ........ • •• ··~ •• • ... .. 
Deasamenee a fOllt alestat In 

'Aredul ,Nou, Cornal Muteanu, J4 ...J ., , L· 1-. f ' 
l;omerdent de vople':.. pQI"\Jru "'L-O 1L ea. . F"''a.-a. uQ, " tA. ',.i'..c.S ... ',-â)\ 
'Vârzar~ cu i\)prapfet ,1 refuz d@ d .1 ~ " 
vânzare. " iH- O~~a&Ue ~\ad' 
. A mai fost lIrestată comerei' ' 
an.ta LUI -Eies, penrucl'i 11 r.~nt~' r' . 
Tirea mărfurilor, s'a folosIt de ~tLmbhtă 6 D.eCClOVTle ta orele l' jmpăca cxigentcJe Dubl1c1l1ut· arI' 
grQut~tî necore.punz~ţoate, ] 5 sind~catul artiştilor. 7Jar1sri· 'd:tn de toatecate2'oriile.· 

In ora, I fost 8iestat ingloe· lor si :l-L scriitorilOr Onr3JniZi2:J. Z:l 'I311etfle ~ Q'rtsesc la casa T~a. 
ruj S. Albu, propr'îetaru! fabr:cei j T· tIC 1 f I 't 1· S t tuJ. f' . , 

,;\1 aH, ,,' . 
dfl ciorapi cu ii ce';' a şi nume pen a .'1.:3. rt} .omllna ,un ,mare cs ~ nll~I. cec aco va. ,1, repetat 
(fUC~ nu il declarat Întni~g sto~ t!vuI,art;l'lt1c cu denumlr~a de ,mz1aa de 10 Dl:ctmvrJ,e la. Of(,," .......................... \ 

'! 

S'PORT 
cui, _~. ' " ' . Parada arliscilor. le 115:30 tot ,Ia T~atruL Comu.4 

)n cursul' zilei de flr~ ~chipa, . 1'1 vor da concur~ut' la ace3t na. .' , 
le de control economic au fă~ 1·' .~ ~ . ~... . ' 
cut o 'descindere la firma Czer fes,rival toti artista de seam!1. ai . · ••••• ~.t.~.!~~ 

'" . -...... !el, unde au· consfstat c~ de' I A.radl~Jt!L care fără îndoială vor Je p~Cm.e;c t~2ai\.'~"J ''4 . .................. , .........................•.•...... 
JNTRUNIREA uon DE GIM-

\--"'L"'adc ~~~~~: azi; Joi la 
ore!e 5 d. m· se va intrunl in 
sa1r1' OSP-uJ. Membrii $Unv fU' 
2"ati a llla J)a·rte la scdintă. 

Vineri începedistrlbulrea 
zallărului pe,' Decemvrie - ' 

%.OIf.PU+t& ,tătCt pa~c"u" 
~U&t1i.t.4 

, , 

ARAD. - OficiUl PTT Ard aduce ta 

eUnvşfiIlti publicUlUi c! Admjnl$trtţi, 

1>1'T ~dmite I.a prezellWro ii ·.osir. 

CONVOCARE 

Se anuntă. în mOd oficial că' '«sUeI că Vfnert Înahlte de amia
centrele de distribuirea care au zi vOr primi cantiţă!ile d~ zahăr 
f5fU! decontărl1e za.hăr!llui vr1-. necesare popul,~tiei, c[reia îi va telegr'\me cu ină!.c&.pa', de! ~f'Tici\l: 

Liga de canotaj din Arad. con~ m t m luna Noemvr<o 5J au achI' 'fI di t il 't A V T~IXa.t R P. R!!spuns pi!.tit p~escl\lm 
voacă pontru ~iua. de 5 Dec. tat si costul său • .se vor preZ'';lJ- :' 'l r mI cu ,!Uceoere de '.- .' '.' , ' 
"1947 orele 16 în olcalul .OSp ta CU incep~re de azi d1rrJniată' l.erl dună amlaZI. , bai Intre RomLW,. fi AUlltfl&. ' .. 
din Palatul Cultural com~tetul la Centrala Aljrnentar~ din st'r. .Qru:;)lo.OIO.OIO.C.O.O.OIO.O.Q.o'Q.Q.~ 
'de conduce-te. pfecum si pe toti .Eolscopiei 6. centru a achit 1 

illhltor11 şi cun~·scru~orff sportu· I c()<;;T1l1 zahărului pe Decemvrie, lut de CanotaJ. Intra Şedintă ex " ...... ~,...~·······~1 
;traDrd!n~·ră. Având. i[1 vedere că ' Festivalul < dela . 

tunctionarii' din Radn3 Dor fi . sala
rizati In cadrul categorielll·a 

St'" . va d!scuta particIparea vasta "r t C 
's i!or nost'rii la Campio nalte1c ea rut oinU~'l.:ll a salarizărilor ' 
'OlimDke1948 si se va Dr0ceda Eri după ami'al7~ la Teatrul Co Z.'l<>L 1 1 1... 1'.>0 trecu.te a avut loc!n J'lla 
: a comp ectEtre::t comi~etukj li- ml.lnal a avut loc al doi ca festi': mal' , Pr'lJl'" .' b d" l' .. .. 1 f' J 1" î • e. 1 .. ne, !oU pre.şe 'n tia :;..v 
V11, sunt In Sl.s;tent. r~Q'ate toa~ va. n }ll?,stt3i '. UI!~S av~~, n c"a V;,gil.l.\l· AI:1tl preşedi tel funct' .... 
.c~lburne Să-SI t'ranrte dele4la~! <.!rU,l saDtatr::.t. ... ~} Drietelllel roma-, n:.roilor P""'lici' n Il ~ 
Cd t ma.l mrrnero~d. DeasemQIWa n0'J1tf~osI;we. 'o. ai '" de ' ~ur1t rUQ"a'te- cluburile s~ invLte D. inv, M-lre Ion a vorbit de- '" aI II - t11embrii C01l'tfltul'li 

'/ 'Il (f' 1 S,l dlcai s'llU reOlarcllt pre7cnP t~Va 
tC\ate PerSoanele cunoscute c,:,· spre lege~wdru,l ' Iro ~i lupte t 
~Ţlutrind sentimeritle sDorQ!ve. )Jet; i acestuia' tmpreumi cu oooorui t~til{)r SiDd.i<.-u.li,li PIT. CAr 3., FI. 
'.1~că sA rlnien'l disCUDa. cât m.Jl uentru 'creinrea unei ,democratjj~ n;: .. ~u. IllVătător'i, CfR.. Notar; eto::. 
've larVt 1lrablemelt> de mai ~~. PODtt1are:' etc. 
. care şunt. atâr de impo"';, .... nt~.· • A urmat apoi Uri orofl"rarh Qlr- Lelri

a Ci.lvântărilor a fost desen/şoii II. 
l,... '" , '" To~. ImbUzcanQ Eugen Prin.Pre:": 

r-~~--------_ .. ' Hstic executat de elevii scolilor FRATII KLt.:G nrimarc romant sI sârbestt ca. :'.1 Pll1sej-(',a,re Cl\ ~.prezentit ,t aI ali 
Execut'rninmormttnt~rl cu I re s'a bucurat de un mare suc- t 'rnului. aduce la CUfiostinh ~utur It 

fI
' .• J4l,a;;aţilor. Hotărârea ConSJlij'Ui 1; 

, preţuri reduse. cest Jnd Rol::..tl dm: de numeroa.: f. 
8d .. Perdlnand !1. Te". 14-~O< sa aSlsteptă care a asistat la 1,4;'!.;tril prin care function'!lii dl1.1 

, _ • • _ ?r-e"""t f('-c'tlval, '., ' . " r".:;'dll:ill VOr Vritnl salariile de (,'legoJ;<. 
.. :w .[ __ ._1 "H"i'''.'i~._'_ t. 1rr~ană n. 

..... -U IJll DA a O M ,tit ~ 111 ' I ' Sala ovatiolle-~zl:i eu acest p', ~JcJ i\ll 
nU V:. ~~ ll\!1I a ~AINE Pre~f:!:.~ I . I 'tt''''JuI şj ţt tov, Mmistru ,1 !usti/~j 

J OHN W 
v N ; LucrdiU FlhrMoanu. carE' a r; !"lt;at el. 

" ,. A...E Sa ELLA RAINES' j (.'!.st4 11'let\ntâ a fLlnq~ona;'.II.· d:1 

fn'tr:'un fcIm ds Cow-E\oy cu O tem~' abso:ut nou~: : p;!W 
Im .... uQc~:turi tA '.-. n'oap'. t' e< j Se da ti cJ\'Antlll (o~. Darie V~Ie_ 

V ii'" i:.i .1 ~ II r~n Cll~ fs('e (l dare de seamă as!.t-
f) < ............. PrQ d€sbaterilor fi a adUlJăre( g(ner1 

AZI, n-,rflm- 111·" DOROTHf L"'MCUR 1 D M ... ... '"' . n rumo svre, aroc !e Sindlcille Judoţene ce a aVlît loc la 
• • ...... eT= F"mmz--... .. .fi .... d ~ziua de ~3 No~mV'l"ie a'. 4. 

Ma.! IllU cuţMi:U!: toV, Prese'dinte alI 
Sindjcatului CFR. MJJ:"On~.dU şi tov) 
jnsp. MIron Co,o.roabl din pal1cra- Sit • 
cljratt:UIi lnTa.tAtOrUof. . 

Sedesbat puntele deja ordln- da 
~i între care eea mai Vitală ehE1f/frUM 
hrana, pentru cart adunare;t ~~ol~! 
dă depline p,~terl Preş~d. VăgulS,U' A •• ' 
Darie Valer!an. Onu M. 51nd fYi"l'. i 
Co:z.ma 1. CfR, Snack MLlJ.ni Sinc1!r·.l" 
tUl muncitoresC 1!tixt~, 

De remarcat că SIndicatele. ,!uucţiQ" 
nanlor cOnlL!C!eaZâ CII Sindicatele 
muncit.oreşti ind oda începutUl -în. 
fiinj!lfH lOr. ' .', _~ ." 

lA sfâştt ia cuvtnfuj Tov, Gtl.tI Pr. 
şedindetele Sindicatului PTT, Perla • 
sA ~ .s~cret8r g-onel"fil' III 'Sir.,jillltel°r 
Unite, care Prlntf'e aUr!!! e"'ptic~ t?;\Iţ 
sin:diclItillal, eJtPlicl cuv1.atul Nvârli" 
lor. făclnd o ampUi exp'.l11e rf (le weoa-. 
It: tltldicall. Rong! pe tOlj ce! preullţt 
să fie alături ~ Guv~r"ul dr. Pelrll 
Grota C1l sinceritate şi crCdi.r.ti1. Plun. 
că ~ ec()uomie pentru nur\re~ Pl1_ 
dUcttei. " " ' , 

'-
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~trBERT A TE" POPo'RUlUJ" VfNERJ 5 DECEMBRIE '1947 

• Wtd'fi61ll$$î}ît.ţat ~.:n$M5I§~'::îJiJ1J" z~, • 

• 
paza a 4.000 de soldaţi cu mUraliere 
gaze lacrimogene1 Parlamentul francez 
votat mobilizarea a 80,000 oameni 

-SI , 
a 

PARIS. 4.'Asemă Adunctrea , f~rtunt;l(tse. j 

N21ior.ia'ă franceză a vOla, cu;' Az.i in zeul :leei guvernul a I 
413 ~col'lt;a 1133 'Voturi prClectul . or~onai mobi(iz.rnea a 8C.QOu do ; 
d.s rege c~re prevede mi':su:i 08 n;,tO ni dn COl'1ltt. 1923, penţru CI , 

de in:~lti:are a ~abC'ţc;jull.l· şi combillţe 1u,bur~:ile. 
, c;cntrol151 gr·aV6J.or. Oel:n:i.1 a: In cursu\ ZJl'EI( de eri S-a "l'nre \ 

fOSl ~ua,ă În timp ca Pz:r1ame .. ; g:SJfU, 'deraieerea benului peş. 
luI era părz.i: de 4COO so:da!i; ial Parle-Auas, când au mtiri·~ 
p;CV.ă'Zl~Ji cu m'Jralierfa şi g:ll:a 1 '20F,:;,nO;;'lrJ~. Tot eri au m"t de-. i 
facrll'i1~gene fi după desbar.eri hlC~iat aHa patru JN~nun. letr În 1 

Nrd:ul Fr~Jei Jrupe:e care au f" 
~ervenit pentru aplaltaraa gre
vei\. au ;i05t ~;acaţ.a cu locuri 
de armă. . 

Intre tim)) se ClnLl'l'lfă că in Al 
ger, În urma Teiu%.u!uJ guveTrU 
:uj ida a m~jora sal<.:.riHa func1ie; 
n.m~ol şOmundto7Î;or dela 9i'1~ 
şi oloottf Icij:;iJG, a"e~t'ia vor ~n.. 
tra in grevă zil${8 acesJea.. 

P.4'tflduC! InC)~a,\~;,lst a,. p~t)~O .. Ca,t U~~ 
.scaftd!t~ tf1, p.a.~e;lm.ea,tu~ ifo,ei"r? 

As'asinattll li. itl. • a,\:~j3n 

'i 
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