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'Raportul tov. minislru Obi Gbeorghiu-Daj 
făcut la conferinta dela Varşovia, a 
celor nouă partide comuniste 

Oraşul l?eking Incercolt 
de trupele fortelor 
populare chineze 

MOSCOVA. 29 r ""' Conform tmOI. 
ştiri prOVwite din sUrse apropiate, 
Kuominta~ltlj trupele comuntaţe ebL.,: 

BUCUREŞTI, ;29. -- Postul" de polrtrce dIn lara noastr~ vor. 1nundJoare, 1n tttVloa 'tmpeHa· neze dUPă lupte p1veşUna.te eare dar_ 
radi'o Bucureşil intr'o serte de bind despre procesul man:şli'tOI tisrTrulur. In 'raportul· său d. mini, ză do mai multe săptămâni aU reutil 
emisiuni a transmis raportu: ,1 demascând m&nevre!e grupU-tnr Dej a mal ar1'iţat şi heces'i'ta să izoleze aproape tu iJltn:gime toatt, 
~~UI mrn7stru Gheorghe Gheor' lUI. r6t~rescu care ecţiona fra sa' Jea formărU unităţii munc'ftoreştf căile de comunica1:i4 care lea.gi f.,. 
19hiu-Oej, secretarul genera: al nUfi guvernului mi~cat de ace- tiin Românra. Înr'un partid, unTc kingu.I au restul Chinei. 
,Pe.rti-dului Comunist Romanli, . fă' leeşî forJe reacJfon&re li"hterna- omundţoresc. După cUlt", se comuni{'~ OfCtetil pe; 
~U't la confer'i'ma dela ,Varşovra t Jiona1.e care au provocat, sânge 1 In fnchherea raportu~ur s~u a. king estei:wlat dinsPre Nord, Sud Il 
~Ef.or 9 partide comuniste., roâsete evenrmen1te din lta'ia şi miniStru Gheorghe Gheorghi\J· Ve.st COID8ndamentul KuOwitangulUl 
• R.aportul d1iui ministru Gheor.' franţa.. Cej e ,arătat direfor,ma mane· a ar~nc:at in luptă nOlli unitAţi pe,2tţU' 
~hru.Dej a apărut 1n tntregime • O. rnrnVstruGheorghiu-Dej în -tară d:'n Rom'l'lS~fa a rl~rc~t foar. I a respinge trupele populare ~i. aj". 
~n organul oficral ai BIroului de :raportul său a vorb1l despîe Co !fa ":Iulţ pre.sj~lul part~du,ul co- ' 'ta garnizoana din oraşUl a~iat. Un!i 

muOlSlf:, Una. drntre prln.c, I.palele c0l'es~den~; ,,; ziarelOr -hAI'ne care "nfor a inţ't'"at· P""nt o i'aborarea ce există Între partf- 1 t r,,"",")'L .... ~ 
il I m re 1."1,. '#,.... ru 'Preocupl§rJ a e guvernUlUI es e se afli tu oras au telegrafiat ziardOt! 
'P.~ce lraTnrdi şi pentru intări· dLtj Comunist şi cel 'Social-De 'de a ~dica standardul de .vlaţ~ tor oii situatia din 0JtlŞ din punct dI 
'a~ democraliei" •. ' - mocrat, după ce aripa dreaptlial ce:1or mulţi - 'se ~nche:e ra- vedere alimentar etse fOarte PrOast' i In acest ~aport d. ministru Gh, a acestui partid 'a fost pus::! in portul d"lul Gheo!ghl~-DeJ. se- LiPseşte deasemenea li apa potabil' 

. Gh~orghiu-Dei a făG:ut O' ampi(§ i.mposlb7,iţate de ~ mai acţiona tretar general al Parll~ulu1 Co- ~ !Sunt temeri C;l va ~tlc.ni O epid&. 
dare de aeamli asupr)' &itu3frer Împotriva intereselor daser munl9t Romin. mie. Majoritatea populatiei aşttaptă CIt 
._ ....... ir.-... __ ~_ .. __ ..... ~, !:a&a!a!Sl:r ........ .::J1i!J E...,Ill!I.::::::il!I,kO __ r.Il":!IIIIIIaIlIIi ... u ______________ .:.___ Derăbdare Intrarea iri 0r8f a h'UPt;f~ 

Uniunea Sovietică doreşte pacea 
'Dai ttiult decât oricare altă ţară 

populare chineze. -- - . ' 
o.o.o~o.o.o.c.c.C! 

nnrn~rile In fnuătamtln
tul secundar au fost 
amtlnllfe DecI3ratiile deputatului laburist Zilliacus la Paris -

c. ocazia celei de a treia auj\'ersa f important. a subliniat ZiIliacu'S, pentrru 
:tI' jJ' tratatulUi de aUanţii şi ajutor fiU I că numai atuncia când este o ciOcnire 
llV.! _ intre URSS si Frant3 a aVUI loc, directă de interese natiOnale intre 
-le ~'aris· in salu Wagrum. un mare dOUă Piri. când fiecare ţară priveşte 
tn.:t>ung" In cadrul :.1cestui meeting a i.ntereselc Sale ca fiind de o im~rtan 
~()fblll Ş1 deputatul labUrist Zi1liac Us, tă vital li. numai atunCj dl;sUi lama. 

Oo:\.'e 8 Spus Următoarele: Illintare de rlizboiu Dar dac~ chcs!iU_ 

Nicio iara nu are un dreot atât i:ea în discuţie priveşte viitorul Euro. 
tae mare la repuratii ca URSS, pei, nU este niciun motiv ca sl1 vor. 
'Dil! dic!lmcnte[e germane cOpiu..bim de un asemenea pericol. 
tate de arJlIl;fa britanic. reest ' ... Tn calitatea mea de eUropean, ţll 
fn mod evident ră pând la 1 nU aş Vrea ca bomba atomlcl sll fie 
W(;('nl\'rie 1944, f!€rmanii ali SU· jntrebuintată ca mijlOC de a reg'!emen 
'lferitSf)':~ din pierderile lor pe fa chesaiunea viitorului EuroJ'eÎ. Ni. 
"'''ntul scvieto'I!Crman şi numai Ciodaf! II: sPus ZilWlcUs. nu vor pl!_ 
fl4 lJrocen:e în (llte reJ!iuni. La tea d:i~lomatii ~I guvernele s! sfabi.. 
'131 Dl'c('mvrie 1944 . conf{)rm leascA sIngure o pace adevh'ratl. 
;t aprecierilor . comandamentului I Trebue, In primul rând ca. la 
i ~ertnan :ns~slf ~i ~u .suferiţ 77 .orgarii'zar,aa păcii '.ă parJic'pe 
\'Proceflte ti l 11 v1I!rlJ,I;,Ue lor ve clasa muncitoreasd .• latli de ce 
trontul so\,~ellc-!!e"r:an si numai untatea clase. muncl,oare este 23 procente pe cel all1!IO-{lme,.i-absolut . necesară, inm"8rjQiruJ 
'Fan. .fledrel' JăI1.t-' 

PartiCiparea . clase' munci USA IŞI RIS~pa;şTE DOLARII 
,oare la organb:arra8 păCii. PENTRU fASCIŞTJ • .' 

, Referindu..se la cuvântarea lui· Mars ZT1IiacI:/s a trecut apof la ena 
l1a11 tinută,la Cicago III. sfârşjtua lu.net ,'~iza .raporturi'Cor amercanC-$OVle 
~oemvrie. Zilliacus a amintIt cl VOr Jlee spunând: 
bind despre nefnţelegerea dintre Sta.! Uniî Oâment d:n occ'iden: sus 
lelo Unite şi URSS. Marshal! spnsese l fn că dlferende1e dn1re USA şi 
tii .eeeastii ,neîntelegere nU este un I i,;~SS sunt daţorite contradictie! 
.... ~ztlltat al contradicţiilor directe lntre ; te. eXistă T:1tre a'i"fziură şi de. 
Statele Unire si' URSS ~ Il diferen. i ~l1ocrafie. Este de n~înt!es cum 
telor de, Opinii in ch<.'still'lea ,,'iit9rU:ui ! se poate califfca drept, ~ apă' 
,Oermaruel. Ac~t lucrU est extrem d.t . ,are CI demo.:ratiei pOlitica ce - ~- .' _""-, _ _ _ .. ...1- _. 4 ....... 

ţprii'i'nă fascismul în Chrna. Da_ 
'Că acestor politIcieni le place 
'atât de mlit demcoraria de ce 
nu o instaureazc În prrmu1 r§nd 
1a ei acasă? Nof nu prea ve
'dem ca democratia s~ fIe apli' 
tată În exces in co1onlile br'îta~ 
nlce sau În tratamentul negriJ.or 
tn USA. . , 

(Contndare JD pag S-a.) , 

BUCURESTI. 29 ..... Minfste
rul Educatiei Nationale comuni.. 
că: Numirile tn învătământul Si 
cun dar ce trebuiau să !libă 100 
la 3, 4 si 5 Ianuarie se afDâna 
pentru o dată C9re se va corou
tJica ulter; Of. 

ce-reriJe Denlm numiri se vor' 
denune la Ministerul Educat~l 
N<Jtionale nână la d~ta de 15 I~ 
nuarie 1948. 

... ~ ................... $ •• ~ ....................... ~ 

rea trul Po polar 
slujba masslor 

trebus Sl fie 10 
mfli~c~tDr eşti 

- ~.ecta\~ţllee fBlC d !' ;1"'~!1~ fi,et,,-e Cuedei" ttJ 
ad"'''Cl\e" PQ.\$l.)\ Ge"e",; 1.za.!:\u!!.d p.;"p!L ?a\ 

Sâmbă~ă lnainte de amiazi ,1\ lr.aQ'hiară. cum si prozramuJ vii 
avut loc la reatrul o adunare. la ;'or la teatrului. 
care a narticipat 'ntreg pe~onl Ţov· Petre Cucdan IU:înd CU~ 
lui sectiillor româna şi m.ll2'hi adi vântul. a SPUS orintre aW,'le s· 
dela Te!1tru! Popular din lOcal!· următoarele:, 
'!late si !a care a Dart:cipat si tov, - De acum încolo tr:;lrtd tr'!· 
petre Clledan, dePutat de Arad, bl1e să fie 1l1!S ;n sei'vic~ul ct"lor 
Dsa a tinttt ca si de asta v d"t~ care lucrc~.li'ă ~l so~~\tn~~c "en~ 

, < , C!. t d l' a f:" " ("1 t;,j-e si să-Si dea :'Jt concu rs:J1 Dt'ntm .:ru rsvc: la~e :,JŢi> n.a. . , 
'ca teatrul arădan să Df'laltil hn. In ace3st~ d~rcJle ~~1]:1! a,vem 
O desvoIltarC cât mai mare, l I D1~lr de fa~ut. F.oh<m:.t cf,,sten 

'. ,,~ e' ă" . tCi teatrulUI t~eb~le CX:illl ' nat!1 
In . cadrUl ac ... ~t l ad1..n r:t !I; au cu toaW a'ent!un!.'a, 02;lti ti c:1 

'desbăt'U't toate prol:lelI'e1e cnr!~ I at.:i. în reQ'!1ll111 dt>mncr:!;:,:: Poor. 
!nt~~esf.'al~ teatrul arăd:tn. Ht~t ]~1n ... {'l,l~tn.ra te1~r;')1~1 ir:'~ tie DU-
~tia! sa română. cM Şi sectJa " .(C!Jntlbua,. 10 ~. 4..al 
~'--, . 
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Peglna 2. 
I! ia 

CĂLDARE de art:mă de 80 l( tri 
de vânzare. Adresa la ziar. 

PIERDUT BulJ.et'7nul Bir. Popu. 
"aţier, liVICl Pe7chi, Sânn:co. 
UluI-Mic:. Il deci ar nul. 

PIERDUT BuJetinul Biroului Popu 
laţiei'. Kapus IU!lcma, Arad I 
declar nul. 

CU~v1pARAM r.0ncasso~· (maş!n~ 
de sfăr~mat). !ndagtera. elriul 
lehnlC. TeL 18-00. 

..,.(:> ......... 4~~ ~ ... ~~+-
' .. ARtUS" FILIALA ARAD 

lo!.l 8 ianuarie 1948, des('hide 

CarB~ri gr~tl1~te 
da I~mba rasil 

pentru ini:apt:!ori ,{ InlJiall. 
s~ vor ap'Îce ultimele me?
tode de predare. 

OoritoPÎ. muncitori. funcţio. 
nari. JnTe1ectuali se vor Tns~rie 
până la 6 Ianuarie 1948, la se~ 
"ellut ARliJS, B-dul Ragina Maria 
U2, zilnic intre orele 9-12 .8 m. 

COMITETUL 

AQ n Rapraz' 3; 4.30; 
i;:l V 6; l.lJO it 9.. 

JW~r Pjt. Somogyt E. 
OeI ( Ferencz 

Nu pot trai fara muzica 
Da &&. 

"t18ERT A rEA PCţORUlUI" MAR1'1 3n DI:C'E'MBRlr: 19~:n 

Ade~Iăratu! 

fii . .., 

sens al eşecului conferinţei 
dela Londra 

In ziarul Szabad Nap d:n eu· Dar trusturlJ11e emer!'Cane j tiu Jrr~ la forIDlrea unul sta,( 
dapesta cit7m urrr,!ţOtu l comen' vreau, ca in chestiunea germll- wfi~ apuseaa, 
olar foarle Interesant despre e· nă să se ajungă la o întelegere Dar ce au r~puns la 00.114' 
,ecul conferintei de'a Londra, lor le convrne ca Germania slS accs:e;:a domnVi Beyin si Bidaa 

Cânde genera1lf, Marsha:1 a fie Tmp~rlîU!i tn dou~. Partea a~ ult? Ei au ap-r0bat toate propu'" 
'propus arn~n8jea f~ră termen apuseană fărl§ rr';'ciun control din r.eril~ americane.. Şi de aci se 
'Conferînţel deia londra, a .ramas partea Uniunii Sov1eJice. ve pu· "ede. că aceste două .Puteri An" 
consecveil't pc'iti'ciî amerlcarll:'. tea :ucra pe seama Statelor lm. vlia Si Franta. nu au o DoJittc' 
Dup5 d~cldr(.iţii.!e ~-lUI Fost,e.r peria1i'ste apusene. Acestea nu Droori.e. de mii loc, ca:r= să se 
!)ulles ŞI a unuI articol semn. fl- I vor mai lucra pentru denazifica. afle intre acea a Americei ~i a 
car.v apărut mai Înainte tn zia' i rea Germanrei. ci Vor menţIne Uni:un~ Soviet~. frant..t lui 
.ru~ New.York Herald, care pro· I cadr$'e Tndusviilor de r!zboîu U'on Blum *j DU se mai Imno ... 
punea crearea unui stat german 
apusean independent de cel ră 
săritean, _ era evrdent c~ Sta
"tele Unfte nu doreau suecesll: 

. (:onferinţei de:a londra. 
, Afirmaţîuni1e d-!uI M&!shall, c! 
întrre Staţa':e UnÎte şi UnIunea 
Sov'l'et:c! ar exista dferenta de 
vederr de netrecut, mai 1!II1es tn 
cauza desp1Sgubiri'or germene şi 
a tmp~rţ{rei ave~IlCr germane 
din AustrTa - nu erau decât 
preAexţe. Cererîle UniunII Sovr~ 
.ţlce au fos~ defa odat! ep'o::>a
te de conferinta d.,. fJotsdam. 
D'nir Marsl1a11 $'f Bevln nici' ~u au 
'contraZfs pe Ci. Molotov, când 
ecesta e afirmat. c~ siatele ~pu 

r ~ee au SCOs dela, tn I"fK)d c1'an. 
-destin, o valoare t!e desp!§gu_ 
birl de o va'aare (fe peste '20 
m'?;~rde dtJlar.' dIn Gemten!a, a 
dec~ de dau!! ori mai mu', Fde· 
'cat a cerut Uniunea SovieHCa. 

trlvc$Te oolitice' care duce la re 
pentru a face din Germ.:;n'~ de facerea puterii lnil.i.tare a oerma 
Apus un punct de spr","pn miU· niei , 

tar. Acest ilucru ti d'~vedeHe r.u Din cele de mai sus se vedt 
mrrea generaluluI 8 f"ÎC"r. (ostul dar. ca. 011 txs1:ă O 81 ~ cale~ 
comaandant li! truc,~lor de ocu- Există numai calea lmpţrJ,alism!1; 
ţ:)!Ifie amefic~ne er" Germanîâ. lui american si calea uoPourelot 
1n postul de sub-~·:-retar de derr:.ocI1'tlce .• catri se aPărl fat~ 
s~ Ja Min{steru' c'? Războiu. de Duţer!lt' ironeriaiste ~tru I 
Trebue tnsă notat precum scrie năstra f.acea a<Tât de Vreu câ~ .• 
Szabad Ncp. di O,enera!ul Ora' vată. . .' 
per este unul dintre direetortt Până aIci cotnent3l'ljle foact'" 
trus.tulur Morgan. s~mnifîca,~Jive a~e zi3Tll~ dbt 

De altfel din ultimul . di~curs BUdapesta. ' 
al dolllnului Marshall reiese 1n Cu bucurie trebuie să consbr ... 
mod dax următorul Duncl de ve lilm. că nO! România ne aflam 

de Partea O'runuluf antl.iynoeria .. 
âere american: Dacă unilunea list. alături ~ ooPOareie Untu': 
Sovi~ se lea8'ă de formarea ,nei 50v~c~ si a nOpoarelo.r dl1 
unui guvern central al GertmJ- nărene. cari atrtt (te frumos aef. 
tki unite. precum si de dif;tru1r!e· veaz!, - în frunte ca mareşaluf 
rea indusf:riEI grele, cu scopul Tira . ...- ~ă }e4zC cea mal strânsli 
'formărÎt nuei industrii 'de ~orietenie si coI:aborar(Loolittco. 
~ :toate acestea; prin consulta.... :economică. pentru a Mf21lTa OI 

&r3J' ,..Ri-.ct....-. =ţ'Mţtuwc«_*"..,.;ewe;w 
~ __ t ~~ -tI ~ :Z3.2~, Repr. ;a: 3, 4.30; 6; 7.30; şi 9. 

)ea POporului .2'erm3n, -- cvtunci nroDă~Ire . cât mca.ii r.tPidă ::t f)()-o 

'o('ntru noi americanii este foarte nGa~elor spre o Cl1viri zaFe si () 
urQ"ent să ruPem trat'ati:vt1e deJu bUnd~lta rf' econormcă sun*:~ 

fl'~ ,,-ţt} Inima de vânzare" 
KASOS GY. Ţ,URAY IOA 

e. '1ERESeSi, 
J Prenotf,;rl de bilete 
~l~~:4WiazS4A~ ........ C9~tBm'd •• W. ..... ~4.' .. ~'~ ........ 'me~t.i 

si 

Londra. SDre a 1>urceue cât mai OH. s.." ~ ~-
; •••••••••••••••••••••••••••• ~......................... I 

flziexpiriJ fetmenu) pentru tnscrj.e
rea la centre a nOllilor carfele 

Alte' dispozltiuni ale Oficiului 
Economic Judetean 

-, 
I 
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Uniunea Sovietică doreşte pacea 
mai Uluit decât oricare altă ţară 

Sunt IUcrUfl p. car. URSS nal 
1e admiie. Uniunea Soviel:d '"" 
ara ft'idun mot!v (19 a vedaa C1l! 
'OChl buni amestecUl USA tn ",'\ 
buu1e Intern. al. ChInei. .. Ii 
situati in Imediata sa .-... 6' 
nătara, a.nAs,cc,asupra drur. 
URSS au a fOlt nlc' mltaf c.orl. 
ţ~'!ată. C. CII' spune USA 'clad: 

'(1Jrma"" dia paR. 1 .)' 1nl.Qtura'!.1 nu 'fa fi ue nici un folos 
pentru refacerea Europei. 

Anglia insă,sl, iară de vec1le demQc 
raţie mt va putea s'o dur.l. mai depar_ 
te daci nu va rezolva anumite prob
leJI1e g;x-i.a.le precum şi nroblema şO. 

majUlUi. Va trebui modj fic.atl bazA 
~a.ll a societătii pentrU I instaura 
o adevllrat! democraţio. Mod'i.ficarea 
tsto necesară d.eoarece c~Pitalism\.!.l 
s'a don4it nepuHncios in ceiace prL 
veşte rezolvllrea pfob1effiei ~(maj-.l:ul 

şi. " asigur~rÎi UnUl bun trai social 
pentru cjasa muncitoare. 
Progres~l EurOp-..1 occkient.ale tl",te 

impasbbil f!rt rt'stabili!'ea raPorturi
lOr cU E1lropa orientală. {n timpUl U\ 

timelor lUnI clfra franc;acti!1or cOm!'r 
elale tntre USA şi URS~ a scărnt 
deltl 30 m:lioune ta 3 milioane pe IU. 
nA. ca U.mare a campanieI antisovi~_ 
\ice care a c~p1i.ta.f niste PrOp~ e
nOrme in USA, Da('1 prn(~;pri ascrr-!i 
n~t()6!'e vor fI apJ;('~te tn EUropa o". 
cidentaHi aceasta din urml se Ta ~ă 
ISi tntr'o ('omp-jf'Ctă dependent! faţă de 
Statele Ur:ite, -. ., -' ~- - . 

I 

Uniunee SOVlejiCA t'ar iemel;, •. 

ca de .,xemphl fa trebulil. 1'11«: 
tern. ale MOXlculul'l 
, URSS nu v,te mu'tumÎtl nIci 
011 .verijtn.~lo din Gre&4a., 
nu::i da tnc.,<ălUe 'de a r~ 
bl14 pUJ~,ea martlor lcaprtaPfJI 

in G~fman;a. 
. ". ,-"" 

URSS consIderă acest. cliesfll 
.,.In" t .. ~bue II fi. reg1emen'.'. 
pe ca;. da cocpetat1e lntent8* 
~rcnal6. 

In cOl'lC:hJ~i9. If:I:ac.uJ afăcul 
..:lpel ra o !'i'i;rd!'l~il. colaborar. 
"tll'ig'o.freii' !l.'lOyieti'ei.. CacA noi 
tNu rrJilfl puJsr( eUfopenlJ, • 
IPUS el, că::lem de acord, ame
rican:' ne vor urma. ZTl!lac.Ut • 
lnal inllstl.'!' ESt.:pfa unită1l'i' eti!' 
.. ei munr:;lo.:!r* alat d. necour. 
pa"lru o lup'\4 .f.caee in 'avo. 

CURS Of SOfERI l 'Că1ă10rJa -maa fn Unlun •• $0-

v'eflclt tntrevederit. pe. eare 
i .. am eVUl cu d'ntf Stalin ,t Mo. 
"otovf pr.,um fi cu numeroa •• 
11 cHfer!te person81ilăJI 10VI.ti. 

!ti ,i au inereder. in vi,1oru' Tl)a p!.:U fi cowpEui;it. int~aJr. 
tot~ '. . 4' . ' I 'na:e. " 

PENŢRU' PROFESION1ŞJl, 
~MATORI DOAMNE ŞI 
MOTOCICL lŞŢI. 

RClolo.cac.Olo8010.0.0. c Bo.oaO.O.Clq 

Obligaţiile ce mer cisnţilor la 
'",crTerf p!n~ la 3 lanuarre 
BulevardUl ~saDe'a No. 25', 

c-. m'ay determinat să frag 
cenc'uzla că' mi";I mult decit or' 
e.fa altă la~ăt Un~unea SC1f.etr
-cI dor.,te pac::ea.... Ace,rt lucru 
.. st.valabil ff pentru toate ,6. 
"H. Eu.ropef 0,.'8nl_l .. · 

sfârş ilol a na lui . 
••••••••••••••• t •• • •••••• ~ - Specificarea reg istrelor 

a fi vIzate - . 
ce urmeaza 

CINEMAT08RlfE 
USIC-ul aduce la cunoŞt1n1,a·' yenfar la Dlarrtfriiot rllmase ue-' 

;ct.!Oi" iI!tercsat:l UrDlătoarele; vândU(ţl. La 1 lanuar1lt 19481 
: ToV cOmerciantii şi tndustiUa- var incept: cu facturile noul ln-o 
şi\ fIrme indiv:'.1uaJe .sau sade. trate. Pe o parte si cu :v~ 
tă~ comerciale ~n num€le corec· Pe cealaltă D.l"lin1. 

ARO: Nu pot tr!i far5 muzic~. , Poporul sovietic tucrea~" cu 
'm\Z1t entuziilfSm, persevar_nJ~ ,t 
·.ngert1ozita'. Ia ,efac.rea 1"'fI 
'Sale. Muncr.,orii din Uniunea $0 

'Viefle' le bizue, in primut rind 
'P. propriile tor 10'1., EI ~( 
\t.,c o nouă soc •. attate lodaIi. 

II 

.cORSO: Duşmanii femeilor .. ,'\ 

fORUM: Femeio ofabofl'<:.[.' 

'ROYAl: femela diabolTc~' tiv sau comanl.1ită simplă cat e . R~IstreJe a(l'~ 4l' leD ~ VOlI 
sunt obligate la t~nerea cOn\:'ablll 'prezenta p.1nă la sfârşitul )unii SAVOY.~ O tnimli de vAnzerCJ 

J)RANlA: 'VLtpolul tncăllat., tătii in partidK dubHL vor tnche Ianuarie la Biroul Comri'buJtuni 
la registrele Jor pe data de 31 lOr Directe :a Adm,in!stTat~ r.~, 

·='m aM [f'ceIDvrie t 947. 1mocmind bL nanclară Arad snre vlklre. 

. Sai a r ia t i 
l>iO 

:Ati vazut totdeauna ;'specf~o'ful pe care-J doreaU Z 

Nu. Dece?' 
Perckruc! preturile au fest f~tdeauna Prea mall pentru 
punga D.voastra. - Da ezi tnainte ve1i putea frequanta 
tetret.. concertele ŞI mar.flesPr'lle \cutur., p}afind 
lum~tat. 'dih pref. ' ". .' .~. , 

CUM? 

lantul şi lnventarui C<llr=' vor fi Ânt-awm atentiunea metnbtfull 
trecute la re2'i~trul invenhr, Cu nostri că vor (:Qnduce in anul: 
data de 1 Ianuar:e ) 94R vor 1948. re2"lstu! act. 41 LeD nu-
deschide registrele cu bilantul n;'.ai. acei coIDerciantlsau ~~ 
'de deschidere~ nas1 care la' data de. 1 I~ 
. In conformitate cu 'd:c:poiitiuni 1948 sunt jn:ouSi dUPă un veni.( 
'le Codului COmerci,l[, se vor vi - tmpozabi1 ţ'ânli. la 50·000 lei (1~ 
'%a pentru inchid\!fe re.Q"istrul lurco.z de majorare a a~ Pla-. 
'nal si registrul 1r.ventar la' sec· fan, vOm face comunicările neC«' 
tia III comerciala $t Tribunalwuf sare,) In schimb. sunt ohl~ti a;' 
~Arad. .. achi1t.a in cursul lunel IanuarIe 

CodUt Cornerckt1, VOrbInd nu~ la Biroul Tmbrului taxa fo.rteta 

Dintzi ud abonament!) 1 AGITOT ,. ma! de vizare la fiet&rE': sfârsi" ră de 2000 let· 
de an. fără ~ ar~t~l termenul 1n- . , Toti celal'tâ. C'omerciant1 $l. mi., 
lăuntrul căruia urrr~ază a: se 'seriasi in. DuşI la' 1 Ianuarie 
ce-re vizarea revhtrelor. s'a obiş '1948 Peste un venrt· imvoz.::t.iI 

'Ab"onamentul .,AGIŢOT" v! pune la drspozitie bilete cu 

1 
'. de lel 50.000. vor introduce ... 

50° o red~"ce"e 'nuilt în nractld, denunerea re\r~' 
... ., srelor pană la 31 Ianuarie a anudac~ nu au avut oân! tn ore-' 

• 1 1 ă zent - contabiHta,\,ea in partid' lnformaJiuni ,i abonameil~ala:· . I 111 următor· :(IllO de '):1...1fl n~! , t sitând lucrările de. inc.h;dere, dubli ca registrUl lurnal si _1&, .. i '::-. 1" 1· 1 ,. 'vl?lltar obliQ'latoriu. -ts.gen ta" t:- ~ogresu I ,Cel opli'luti. '.1 tlnc:-e-n re(!Jstru ........................ AM 'r'" tlul snec'al art. 41 LCl;. VOi ln- .~, 
1I.DUL R~GIMA MAR.IA Nr. 19.'· . .,. chEia la. 31 n~Cerr.vlle ~ut FOlOSlIl ~~A PUB"lC.tTATl A 

II t la înt,ăn 'i totalul la leSir1.A~ARUR1. 
-&i&3S2tiJi:ttiI!r!11" g",,*.AGMMMiQP-__ .~ DUPă ace:1sf,l 'lor trt:'ce un !n- • .11BERTAl A P(jPOIUlurtt a 

W' -;wee~4'i3'!I$i",....,~.;.).~~S'H1"""HWW~p.rpwrw_2i .. ICI ___ •• 7 ___ "_.II-m*~;..,1111 ___ ••• ' __ ••• 

tie !:evelioD al Ap,trarl1 . Patriotice i~ Sa
ar(t·Pal~t} ~ ',lNYlIAIU~ " Qo.t lTdlC~ In 11(, .Gle~eanci~jO; 

.......... ,-- • + • ...-_ .r- -~-

Ioa nele 

E ---. - -~-.,.,..--_....,;h_--Illllilll;IotI ..... m_n_td-..;.~ •• iII'~! itl3 ...... ,.· •• 
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,~ 

teatrul P~J)D'ar trebue 
sa ffe in slujba maSf-

J)or muncitoreşti" 
,- '1 :tri~are d'lI. Pag Pa) 

'~să fn slu iha ma5'e~Or lar.Q'i ale. po" 
tntIa tiei, .' ~ 

~ Ară!ând in conHnuare el1 în
'"trev oersonalul trebue să stăru· 
'i<ască in vIitor pentru jmJ)linirel 
;acl\te-i m~jun1i pen~ru -ca astfel 
~fve]iUl rcnrE1zt'ntatiilor să fie 
mai rjdicate decât oân~ aCl!lll. 

:căd numai astfel se val nute::r 

Prima sarcini a for~elDr democra~~ce din 
Italia este de a faca opnziţie, guve,r-
oului De", Oasp eri ; ___ 1 

~tTal"~ puhrcul J::J specfacolele ...--.. a declarat d. 
*l·ea(TllIl~:. Cultura d~ azi nu eOa 
}te fi a celor Putin ca mai tna,in-
'te. ~a trehl1e ~ă fie cultun!. ma~· 
'seIor Iar!!! care Prin munca lor 
\,'fcdivă rCcollstrn(1sc ţara. pen· 
~:l1t a "e at1nvc act"ste ~copuri, 
~~te nh~:"lht necesar ca m~bri: 
't::atnllui ar5dan să trăiasd. ~', 
să lucreze iri Cel fTl,lÎ hură tnte
~tgerel ajHjâ!"dll'~ re.:broc Den 
iUru ca reprczentat~i!e să fie cât 
mai rensHe. . , , 

;. ROMA, 29. Intr'un intef\lleVt 
acordat zi'c:;dştflor d. Pletro 
NennJ, şeful socialiştl!or ita:len; 
ca·re co;'aborează cu part7dill co 
mur.ist pentru apărar0a rntere
-se-lor clasei muncitoare din Ita
Jia, a făcut unele decla-jaţE Tm
portante cu priVIre la actuaia 
~rîza po':'ffică din lume. 

D. N€'n:rj aacc~ntuat că prin. I -:-e o acceptă. tta!Ta tretiue .Il 
dpa1u'; IT;Ot~'V al crizei e5te ci: j "~'iiţc ork:e alianţă care ar pe.. 
dIP.l0maţi~ am€'flc~nă caută s~ 1; , 'dl\â co1abor;,irea cu Iărr!e _ es-:, 
,ev,ZUlaSCd acordurJ1ee dela Jat \T:Oc:'~t(ca d7n Europa. 
'ta şî Potsdam. : ! f:'iima s3rcin~ a fortelor (.'em<, 
:- D. NennT $'& declarat tmpotrr ţ,'rat!ce d n Itatla es.te - 8 da
va p'anu1ui MarshaJl1 cara după c1a;at d, P:ctro Nenni de it fa .. 
părerea s-a, ar. aduce aservirea 'ce opoziţie cât mai hotărlJa gu, 
f;.conomrciJ şi polit:C~. jăi:ifor vernului Gasperi. .. -

Dună formaren (J'-10~rrl1]: ni D r<,u~zorţu ' I -- De aceia ... -" a cnnţinuJ't ·fo .... 
Pc:tre Cnedan - rog De toti 
IT:embri: tt'atruln! să ~erveasc1::n Protectorl-)
'ttreselc cuI~uril teatraIe, servin:l 

- ~ 

fasciştilor 'greci, imperialiştii 
!în acest ffj ot1b~k111 si tn spec!'l' 
"~mese-te munc!tore~t;, car e sub ton 
I,~ • '1 l,.e 're2'l!tJtlY' e trt'cute, nu ' au 
.avut r.osibilitilltea să vizlont>ze 
'"]:!cj'un spectacol teatra 1. ne'Sigu~ 

americani se află la strâmtoare. ' 
- stabileste co~entatol"ui postului de radio Moscova" ,-

~că revimurllr. trecute de txploa- 1\10SCOVA• 29. __ In leQ'litu- şt brÎttanice din Slujba imperlalis ' 'ci in afară Firii, Aces{2: afirmati't 
~tare a- ma~Ior muncifoT6$"JI au ră cu alcătuil'ea Q'uvernului pro mului. , . . ,este falsă si tendentîoa~ă deoa"'~ 
bVllt tot jn~'eresu1 C~ aceŞtă.a' sâ vizoriu vrec de eliberare a gene Comentatorul oo~lui de ra"dlo ce naniltani!i vre-ci au eli'berat o, 
ltrăia~cll. in Îlltnnerec.' raIulUi Marcos postul de radio MOscova a arăht căq unele zia 'mare narte a 'teritorinlui Greciet. 
I - Noi avem azi mare::!' datorie 'Moscova::t făcut un comentar 're americane pretind că Q'llver· '. Postul de radio Moscova stat.i 
~ca să de~rărtăcill1ăm tOate piica- 'dtma\~c~nd oroPaganda falsă si nul provizoriu grec de eIil}erare 'hi]cşte că formarea Q'uvernuLui I 
!fE.>!e r:"9'imudlor reactiona're din 'mincinoasă a ziarelor americ.W-~ nici nu se află pe kri:orlul QT~C ber vrec ad 2"eenralnlui MarcoJ 
'trecut si să duc-eUl o muncI( efec ••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• + ••••••• .,.......... "a creia'i' o ConfllZif' 'TI hlate tab' 
'jv~ In folosul teatrul~li nenjfru '< re1e rfact:onare dela A~~ l'a-. 
Ica In acCst fel t~atrul d:n Arad Irrov. deputat Gh. Voştinar 'nă la \V~<shinQ"ton. 
~ă ooată devenî un far. care s5. 1 c..; "A ~ . Protedorid fasdsi,f"or vrecl. 
lumineze gd slt facă edu~tia ma a ovasant 1mr.>eria:lJistii americani se află la 
'~elor lanri muncitoare. In lara ' lD ~rstil zIlei ~e eri Îl avut lOc la I Vea mem15l'u 3.1 earijdului tom\ţinis't . ~tTânrtoare -Înch-ei~ comenta .. 
"noastră. Ia Arad am rC'usit Pen.. COVăslDt o întrunIre populară la oare I Român.. ~,' ruI său OO')Îm de ra.d~o Moscova 
:tru I'>rima dată să creem un tea~ a participat Şi tov. Oh Voştiuar. de- U.::;)DO.O.O.OIIIOIO.OI0li10.0.o.o.0.0.0IlC.0) 
"tTU popular care să cuorindii PUtat de Arad. ' • • 

'~i{;(;t;e rOmână si m~H!htară, con- L1l4n<l cuvântul, tov. aeputat OII. flcordul 
fost 

comercial anqIo-sou1etlc 
semnat la moscoua 

il 
!trihllind aiS1fel~a înfrătirea PO" VoşUnar a făCUt o expunere asupra 
?poar E.'l or ccn)ocuiltoare. situaţiei P()~it:t::e. apoi a arătat munca 
j -- Pentru viitor. vom lace tot rlepusl in Parkmenf, realizările Par 
'posibilul ca ,totr memhrii ~eatru- lamentu]ui 'democrat al fHrH cUm şI MOSCOVA 29 .... Postul de radio ' are ftevQÎe. . . 
'lui să fie saUi~făcllU şi \'Om mo· PrQecte!e de viiior ale Adunării Depu.. MOscova a a~unt~t că d. MikoLan mi. C Cu acest acoI.d prima, etapă a nega.. 
"hili'za nentru aceasta ftdate au'" tatnor.'· ,'- --_. - nistrul cOmerţUlui din guvernul UnIU. , c.!erilOrl C()lllerCla~ SoVltelO..engleze ~ 
"torÎtlti{e ca interesele acestui Cudnlttla fast lUat apoi, ne a. Tu nil. Sovietioe şi d. WilsOn reJ>rezen- fost terminată că:ZâDdu~se de acord c. 
'ieatru să fi~ 'servite. Trebue să :<tor, directorul g1mnaziului U..,ic. ~sa tantua Matei Britanii, după tratntive cea mai târziu iO luna Mai să ei~li kIe 
'facem', toarte strădl1int~e în a· a a(!Us mulţumiri tov deputat Oh VOa C<lre a.u dUrat tnai multe zile au ajuns ti nouă 1ntâtnire pentru a 50 eJ'Iln~ 
Ic°.astă directie si vom tnvin~ si tinar Pentru cele e~ptls.e şi tnd~o!;ebi Ia un acord în toate chestiunile- pri'vi_ la o balauţă comercia.Iă echilibrat! s4 
'vur; \!!el~tătîle. :ot ,aŞa 9um am I i·a adUs mutţU1T'iri nent.rn "11 .. i şi Map toare la semnarea unui acord eamer- p;e termen lung intre cele doUă state. 
lnvltl'S Sl marl!t. nledec1 ca're au f 'Ee a 'muncit. Ia BaCureSti. Pf'J'1t~ll ca cia! îDtre ~le dOuă tărie '. • •••••••• ~ ••••••• _ ........ 
~tat În calea derrtocra'·iZărit tării 1 ge:mn3ZhJl 'unJ.c ~ă fie reinfiidaf în Procctu.l aromull1! a fost semnait ~ 
"noastre. Dvs va trchu1 să ne aiu I comuna CoV~sjnt'· . "\oscova ~a data de 27 Deeemvrie. 
,.tat~. Ia ace~~ta. Pen/ru ~ că SUll'teţl Tol: în comUll8' CovAsinţ în fata 00_ In baza acQr(MUi Marea Britaftie nu 
"S9IiJi CU~Ufll: .Sl ac asta n:are r.li mitete!Or PSD şi peR tov. Gh Voş_ mal Tjdică nici O Pretentiune pentru 
~s~une va obl1Q'ă Ca ne vl1tor să. -' mă, Furi1e şi ,materi",Jele IllV'rate UnilJ. 
r'dcnun€'tl O :II1uncă dub!1. Noi' t.nar a (fe~vo:tllt programul platfor ... 
" ' • . ,.' l' meI partidUltT{ Unl:, Muncitoresc nii 4;)ovietice în cuf8lUl r~zboiufUl. 
\vrem c:a lntrp. membrll -t~atru 'lllt 1 ont=n tov Gh Va fn~ • Unitmra SovLt>:Hcl'i; 'S'a obligat sI( 
~JlOstru ~ă ,d(IDine, frătia SI Înfele .,' ~t tCc,,' ~a.~el CUlt;u t ".;:,: s":'m~n~ ljVr~Z,~ M""reÎ Brjf3nii t'3r.titatea de 
'ne e ,,_ t' ot ă. e,. ă ,lOZ! a "mtn. ra UIn P' a., "7:::-0 '. '11 ~ t bTt 

,:~ r a ": co la C S munet.:as<;. L u"ldc a constafd cA disfrugerile făcu. : mIt tone ţr U Ia Un Pr"t sai" 
[tU totlll. pentru un 1)rovram caL te An iT t s\jn'~ pe cale 'I1e a fj e d~, comuu acorC. . 
~Dla.i ~:n:n Şl pentru Î.ntărirea demo ,pax~te. d~f~r:t.j 'hlirnlciei pnm.ail"Ul~j 1'. In &:hi:nb MC1 rP:t Britnnie va i~('snJ 
erat'el populare din tara nOl·" HvrnrNl r~ntr~1 Unilln<>..a Sovlet"dt a 
"~tdt. - a lncheJl3.t tov. deuut::tt tO •••••••••••••••• ~ •• *.~.... l:nei ('on(lfăti (lp m1te~ial ferOviar 

" ~ufdan.. . CiWi.· \ă & rJJ.1-..' '1 pent..-u IÎnii ~"l'''te îngnste. Densem~: 
, D· Tibor, îl1 numele 1JerS0n3.{t: ' ,~ &P"',.L nea ~a;"C~ R,it'lnie va liYT~ Unj~!'nl1 

'~'uit a multumit tov. Pe1l"e Cue.. Ll·bert~t8a po~Orn'n·l SOViet.lce. l!inu. ('QtH";U<; (':-\cab~! t.lte 
~dan, Pentru cuvintele rostite. H .. ,u \J . P • p1'od .. uo;;e ce care Un1t:nea ~OV~l't\c:t 

--- .... _..-.-

. lHlO#~fnC1ţlf.lJtLl 
• 

, _ ,FOLOSIREA CĂRŢILCR OF. 
:VIZITĂ TELEGRAFICE. Conform 
prevederi/or arI. 94 din ta-rIful 
PTT, se pun in aplicare c~rJîl. 
de vizit~ telegrafrce. de car. 
Onor pUblIC poate să se fora. 
'Seasc5 cu ocazia diferitefor ,f~ 
"cit~r( ce au ele comunicat. fi ... 
ind un mijloc lesnicios 1n acest 
~cop pus la 'd:spoziţÎa mare-'u; 
PUbLllC ,de Ad-tÎa PTT. InfOrm. 
1îunl mal arrp!e se pol cere 
18 orice Oficiu postal, 
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